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การวิ จัย นี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ทัก ษะการรู้ สารสนเทศตามมาตรฐาน
สามัตถิยะการรู้สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษา และเปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จาแนกตามตัวแปรเพศ ชันปี
้ คณะ ผลการเรี ยน แหล่ง
สารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ และการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ คือ นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 366 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test และทดสอบความ
แตกต่างรายคูด่ ้ วยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีทกั ษะการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (Mean = 12.15) นักศึกษาที่มีเพศ ชันปี
้ คณะ ผลการเรี ยน และการใช้ แหล่ง
สารสนเทศมากที่สดุ แตกต่างกัน มีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงมีทกั ษะการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาเพศชาย
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 มีทกั ษะการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4
นักศึกษาที่ศึกษาในคณะศิลปศึกษามีทกั ษะการรู้ สารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่ศึกษาในคณะ
ศิลปนาฏดุริยางค์และคณะศิลปวิจิตร นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนระดับดีและระดับดีมากมีทกั ษะ
การรู้ สารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรี ยนระดับปานกลางและระดับอ่อน นักศึกษาที่ใช้
แหล่งสารสนเทศมากที่สดุ ประเภทอินเทอร์ เน็ต ประเภทสถานที่ และประเภทบุคคลมีทกั ษะการรู้
สารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สุดประเภทห้ องสมุดในสถาบันฯ ส่วน
นักศึกษาที่มีการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองต่างกัน มีทักษะการรู้ สารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 คือไม่แตกต่างกัน
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The purposes of this study were to assess the information literacy skills (IL)
among undergraduate students of Banditpatanasilpa Institute with regard to the ACRL
standards, and to compare their IL skills with the factor variables and gender, years of
study, faculty, grade, and most used information source and self-directed learning.
Purposive sampling was used to select three hundred and sixty-six undergraduate
students. The research instrument was an IL test. The data obtained were analyzed
using descriptive statistics, including a t-test, F-test (One way ANOVA and post hoc)
and comparison using Scheffe’s test. The results revealed that the students had a
medium level of information literacy (Mean = 12.15). The comparison of the IL of the
students and their gender, year of study, faculty, grade, and most used information
source found that there were different information literacy skills with a statistical
significance of .01 and .05. The female students had higher information literacy levels
than the male students. The first-year students had higher information literacy levels than
the second-year, third-year and fourth-year students. The students in the Faculty of Art
Education had higher information literacy than the students of Faculty of Music and
Drama and the Faculty of Fine Arts. The high-grade level students had higher
information literacy than the medium and low-grade levels students. The students mostly
used the Internet, places and people as information sources had higher information
literacy than students who used libraries of Banditpatanasilpa Institute. Therefore,
students with different levels of self-directed learning did not differ in terms of their IL
skills.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ศตวรรษที่ 21 กล่าวกันว่าเป็ นสังคมยุคสารสนเทศหรื อสังคมฐานความรู้ เป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมและความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ทาให้ การขับเคลื่อนและ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ต้ องใช้ สารสนเทศและความรู้เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่สาคัญในการตัดสินใจและ
การผลิ ต บุค คลจึง จ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ และเข้ า ใจในการแสวงหา เข้ า ถึ ง วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์
สารสนเทศได้ อย่างถูกต้ อง และทันต่อเหตุการณ์มากที่สดุ (แววตา เตชาทวีวรรณ, 2559, p. 7)
และในสังคมเช่นนีเ้ อง ความสาเร็ จและความล้ มเหลวของสังคมนัน้ วัดจากความสามารถของ
บุคคลในสังคมในด้ านสารสนเทศ ได้ แก่ การค้ นหาสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศ เหล่านี ้คือสาเหตุที่ทาให้ บคุ คลจาเป็ นต้ องมีทกั ษะการรู้สารสนเทศ เพื่อนามาใช้ ในการ
แก้ ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม ทาให้ สามารถเผชิญหน้ าและอยู่รอดได้
ในสภาวะสังคมปั จ จุบัน การรู้ สารสนเทศเป็ นลักษณะหรื อคุณสมบัติที่สาคัญและเป็ นทักษะที่
จาเป็ นสาหรับทุกบุคคล เป็ นสิ่งที่พฒ
ั นาและฝึ กฝนได้ เป้าหมายของการรู้สารสนเทศ คือ การสร้ าง
บุคคลให้ เป็ นผู้เรี ยนรู้ตลอดชีวิต รู้ว่าจะเรี ยนรู้ได้ อย่างไร รู้ว่าจะค้ นหาสารสนเทศได้ อย่างไร รู้ว่าจะ
ใช้ สารสนเทศอย่างไร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548, pp. 2, 4) การรู้สารสนเทศจึงสอดคล้ องกับ
แนวคิดเรื่ องการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นเพื่อการแสวงหา การวิเคราะห์ และการใช้
สารสนเทศ นักศึกษาต้ องรู้ ทักษะเหล่านี ้ เพื่ อที่จ ะประสบความส าเร็ จ ไม่ใช่แค่ทางการศึกษา
เท่านัน้ แต่รวมถึงการทางานและการดารงชีวิตของแต่ละคนด้ วย ฮันค็อก (Hancock, 2004) ได้
กล่าวไว้ วา่ การรู้สารสนเทศทางด้ านวิชาการนัน้ ทาให้ นกั ศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะการเป็ นคนที่
มีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองมากขึ ้น เพราะนักศึกษาต้ องมีความกระตือรื อร้ น ในการเรี ยนรู้ตลอดเวลา
สาหรับประชาชนทัว่ ไป การรู้ สารสนเทศช่วยสนับสนุน ให้ เข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่ต้องการใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน และสาหรับพนักงานลูกจ้ าง การรู้สารสนเทศเป็ นพื ้นฐานที่ใช้ ในการปรับตัวเข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมการทางานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรู้ สารสนเทศและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตมี
กลยุทธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันมีความสาคัญต่อการประสบความสาเร็ จของบุคคลแต่ละคน องค์กร
สถาบันการศึกษา และรัฐประชาชาติในสังคมสารสนเทศระดับโลก
ทักษะสาคัญสาหรับนักศึกษาในการเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ได้ แก่ ความร่ วมมือและการ
ท างานเป็ น ที ม ความคิด สร้ างสรรค์ แ ละมี จิ น ตนาการ การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ ห รื อ การคิด อย่า งมี
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วิจ ารณญาณ มี ทักษะในการแก้ ปัญหา มี ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรั บตัว การ
ตระหนักเกี่ ยวกับโลกและวัฒนธรรม การรู้ สารสนเทศ ความเป็ นผู้นา การรู้ เกี่ ยวกับความเป็ น
พลเมือง ทักษะการสื่อสารด้ วยวาจาและการเขียน ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริ ยธรรม การรู้
เทคโนโลยี และการมีความคิดริ เริ่ ม (Potter, Whitener, & Sikorsky, 2018) จะเห็นได้ ว่าการรู้
สารสนเทศเป็ นทักษะที่สาคัญทัก ษะหนึ่งในการเรี ยนในศตวรรษที่ 21 การรู้ สารสนเทศไม่ได้ เป็ น
เพียงแค่ร้ ูจกั สารสนเทศหรื อรู้ ว่าสารสนเทศนันคื
้ ออะไรเท่านัน้ แต่ต้องมีกระบวนการคิด วิเคราะห์
และเลือกใช้ สารสนเทศนันอย่
้ างถูกต้ องและเหมาะสม ในปั จจุบนั การดาเนินชีวิตของทุกคน ย่อม
ต้ องมีสารสนเทศเข้ ามาช่วยในการตัดสินใจ การรู้ สารสนเทศเป็ นสิ่งที่จาเป็ นกับมนุษย์ทุกสาขา
วิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษา ย่อมมีความจาเป็ นมากเพราะการรู้ สารสนเทศช่วยให้
สามารถศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทเรี ยนและทาบทนิพนธ์ เช่น การเขียนรายงาน การ
ทาสารนิพนธ์ การทาศิลปนิพนธ์ การทาปริ ญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เป็ นต้ น อย่างมีคณ
ุ ค่าและมี
คุณภาพ อย่างไรก็ตามการรู้สารสนเทศไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ ้นได้ เองตามธรรมชาติ แต่เกิดขึ ้นได้ จากการ
เรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบตั ิอยู่เป็ นประจานอกจากการรู้ สารสนเทศแล้ วนิสิตนักศึกษาควรมีทักษะทาง
วิชาการ (Academic skills) ทักษะนี ้เป็ นส่วนประกอบหนึ่งของการรู้สารสนเทศ ได้ แก่ การค้ นหา
และการประเมินสารสนเทศ การเขียนเชิงวิชาการ การอ่านและการจดบันทึก การเตรี ยมการสอบ
การทางานเป็ นกลุ่ม ทักษะในการนาเสนอ การอ้ างอิงและการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนวรรณกรรม
การบริ หารจัดการเวลา และการคิดเชิ งวิพากษ์ หรื อคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Howard, 2012, p.
76) ทักษะการรู้ สารสนเทศเป็ นทักษะพื ้นฐานการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการ
กาหนดมาตรฐานการรู้ สารสนเทศของผู้เรี ยนแต่ละระดับ เพื่ อส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนมี ทักษะการรู้
สารสนเทศตามมาตรฐาน (น ้าทิพย์ วิภาวิน, 2550) มาตรฐานการรู้ สารสนเทศที่เหมาะสาหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ู จกั ได้ แก่ มาตรฐานสามัตถิยะการรู้ สารสนเทศ
สาหรั บระดับอุดมศึกษา (Information Literacy Competency Standards for Higher
Education) ของสมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิจยั (Association of College and Research
Libraries, ACRL) ประเทศสหรัฐอเมริ กา มาตรฐานการรู้ สารสนเทศของสมาคมบรรณารักษ์
ห้ องสมุดวิทยาลัยออสเตรเลี ย (Australian and New Zealand Information Literacy
Framework) ตัวแบบบิ๊กซิกส์ (The Big6TM: Information Problem-Solving Approach Model)
มาตรฐานการรู้ สารสนเทศของ UCLA (University of California Library Association) และ
มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสภาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย (Council of Australia
University Librarians)
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สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ เป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสัง กัดกระทรวง
วัฒนธรรม มีภารกิจสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนด้ านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ทังไทยและสากล
้
รวมทังศิ
้ ลปวัฒนธรรมระดับท้ องถิ่นและระดับชาติ ทาการสอนการ
แสดง การวิจยั และให้ บริ การทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้ างสรรค์ ส่งเสริ ม ทานุบารุ ง
และเผยแพร่ ศิลปวัฒ นธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ ของชาติ และศิลปวัฒ นธรรมที่ หลากหลายของ
ชุมชนในท้ องถิ่น โดยจัดการเรี ยนการสอนทังในหลั
้
กสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ปริ ญญาตรี (5 ปี )
และปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ทัง้ ในคณะวิ ช าและในห้ อ งเรี ย นเครื อ ข่ า ยภู มิ ภ าค โดยจัด การศึก ษา
ระดับพืน้ ฐานวิชาชีพเฉพาะด้ านและระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ในวิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัย
ช่ า งศิ ล ปรวม 18 แห่ ง ได้ แก่ คณะศิ ล ปวิ จิ ต ร คณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค์ คณะศิ ล ปศึ ก ษา
วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ปนครศรี ธรรมราช วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ปสุ พ รรณบุ รี
วิทยาลัยนาฏศิล ป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิล ป
เ ชี ย ง ใ ห ม่ วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป น ค ร ร า ช สี ม า วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช
วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป พั ท ลุ ง วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป ร้ อ ย เ อ็ ด วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป ล พ บุ รี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ , 2560c, pp. 2-4) ในทุกหลักสูตรของระดับปริ ญญาตรี นกั ศึกษาต้ องทาศิลป
นิพนธ์ เป็ นการศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทังการสร้
้
างองค์ความรู้ หรื อนวัตกรรมใหม่
หรื อผลงานการแสดงชิ ้นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกษาจาเป็ นต้ องมีทกั ษะการรู้สารสนเทศ
เข้ ามาช่วยในการทาผลงานดังกล่าว
งานวิจยั เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในประเทศไทย ตังแต่
้
พ.ศ. 2551-2559 พบว่า มี ผ้ ูศึกษาทัง้ สิ น้ 44 ชื่อเรื่ อง ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาในภาพรวมของแต่ละ
สถาบันการศึกษา แต่ยงั ไม่พบมาตรฐานหรื อตัวแบบใดที่ใช้ วดั ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ที่ศึกษาทางด้ านศิล ปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และช่างศิลป์ ผู้วิจัยจึง สนใจที่จ ะศึกษาและวิจัยเรื่ อง
ดัง กล่าว โดยใช้ ม าตรฐานสามัตถิ ยะการรู้ สารสนเทศส าหรั บอุดมศึกษาของสมาคมห้ องสมุด
วิทยาลัยและวิจยั (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) เป็ น
เกณฑ์ในการวัดระดับการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อทราบจุดอ่อน
จุดแข็งการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในการนาไปประยุกต์การจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการรู้
สารสนเทศ เพื่อสร้ างรากฐานการพัฒนานักศึกษาให้ เป็ นบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพมีสมรรถนะสอดคล้ อง
กับสังคมสารสนเทศในยุคศตวรรษที่ 21
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อประเมินทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จาแนกตามตัวแปรเพศ ชันปี
้ คณะ ผลการเรี ยน แหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สุด และ
การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
ความสาคัญของการวิจัย
ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จัย ในครั ง้ นี ท้ าให้ ท ราบระดับ การรู้ สารสนเทศของนัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ส ถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นศิล ป์ ซึ่ง ผลการศึก ษาที่ ไ ด้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่อ อาจารย์ แ ละ
บรรณารั ก ษ์ ตลอดจนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การจั ด การศึ ก ษาทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการพัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศและการสอน
รายวิชาการรู้สารสนเทศ อันจะนาไปสูก่ ารเป็ นบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถทางานและดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ อย่างมีศกั ยภาพ ตลอดจนการบูรณาการในหลักสูตรเพื่อสร้ างเสริ มให้ นกั ศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ส ถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นศิ ล ป์ เป็ น บุค คลผู้ร้ ู สารสนเทศ และมี ศัก ยภาพในการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ที่ศกึ ษาอยูใ่ นปี การศึกษา 2561 จานวน 3,424 คน (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , 2561, pp. 915)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ส่วนกลาง ใน 3 คณะหลักของสถาบัน ฯ จานวน 366 คน ได้ แก่ คณะศิลปวิจิตร จานวน 127
คน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จานวน 103 คน และคณะศิลปศึกษา จานวน 136 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งได้ จานวนไม่น้อยกว่าตามตารางกลุ่มตัวอย่างขัน้
ต่าของเครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศกึ ษากลุม่ ตัวอย่างเชิงปริมาณ มีดงั นี ้
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1. ตัวแปรอิสระ ได้ แก่
1.1 เพศ จาแนกเป็ น
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 ชันปี
้ จาแนกเป็ น
1.2.1 ชันปี
้ ที่ 1
1.2.2 ชันปี
้ ที่ 2
1.2.3 ชันปี
้ ที่ 3
1.2.4 ชันปี
้ ที่ 4
1.3 คณะ จาแนกเป็ น
1.3.1 คณะศิลปวิจิตร
1.3.2 คณะศิลปศึกษา
1.3.3 คณะศิลปนาฏดุริยางค์
1.4 ผลการเรี ยน จาแนกเป็ น
1.4.1 อ่อน (2.01-2.50)
1.4.2 ปานกลาง (2.51-3.00)
1.4.3 ดี (3.01-3.50)
1.4.4 ดีมาก (3.51-4.00)
1.5 แหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ จาแนกเป็ น
1.5.1 ห้ องสมุดในสถาบันฯ
1.5.2 บุคคล
1.5.3 สถานที่
1.5.4 อินเทอร์ เน็ต
1.5.5 แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ทักษะการรู้สารสนเทศ
สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีเพศต่างกัน มีทกั ษะการรู้
สารสนเทศแตกต่างกัน
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2. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ศกึ ษาในชันปี
้ ตา่ งกัน มีทกั ษะ
การรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
3. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ศกึ ษาในคณะต่างกัน มีทกั ษะ
การรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
4. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีผลการเรี ยนต่างกัน มีทกั ษะ
การรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
5. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สุด
ต่างกัน มีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
6. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง
ต่างกัน มีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
นิยามศัพท์
1. การรู้ สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถ และทักษะในการระบุ
สารสนเทศที่ตนเองต้ องการ สามารถเข้ าถึงสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
สามารถประเมิ น สารสนเทศและแหล่ง สารสนเทศได้ อ ย่างมี วิจ ารณญาณ สามารถเชื่ อ มโยง
สารสนเทศที่มีอยูเ่ ดิมกับสารสนเทศที่ได้ รับการคัดเลือกไว้ ได้ สามารถใช้ สารสนเทศแก้ ไขปั ญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้ องตามหลักจริยธรรมและกฎหมายโดยยึดมาตรฐานสามัตถิยะการรู้
สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษาของสมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิจยั (Association of College
and Research Libraries, 2000) กาหนดไว้ ประกอบด้ วย มาตรฐาน 5 ข้ อ ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 นัก ศึก ษาผู้ รู้ สารสนเทศสามารถก าหนดลัก ษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการได้
มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่ ต้องการได้ อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ได้ อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถบูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ ว สูร่ ะบบฐานความรู้เดิม
และระบุคา่ นิยมของตนได้
มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศในฐานะบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลต่าง ๆ สามารถใช้
สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายที่ตงไว้
ั้
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มาตรฐานที่ 5 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศมีความเข้ าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
และสังคมที่มีผลต่อการใช้ และการเข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทัง้
ทางหลักจริยธรรมและกฎหมาย
2. การประเมินทักษะการรู้ สารสนเทศ หมายถึง การวัดระดับการรู้ สารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ แบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศ
3. แหล่ งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สุด หมายถึง แหล่งหรื อสถานที่เก็บรวบรวม ให้ บริ การ
หรื อสามารถได้ รับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศที่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ใช้ มากที่สดุ ได้ แก่ 1) แหล่งสารสนเทศในสถาบันฯ ประกอบด้ วยห้ องสมุดต่าง ๆ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ แก่ ศูนย์รักษ์ศิลป์ ห้ องสมุดคณะศิลปศึกษา ห้ องสมุดคณะศิลปนาฏดุริยางค์
และห้ องสมุดคณะศิลปวิจิตร 2) แหล่ง สารสนเทศบุคคล ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์
ชาวบ้ าน นักวิช าการ ผู้รอบรู้ ในสาขาวิช าต่าง ๆ 3) แหล่ง สารสนเทศสถานที่ ประกอบด้ วย
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ วัด โบราณสถาน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4) แหล่ง
สารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ต ประกอบด้ วย โปรแกรมค้ นหา (Search engine) ฐานข้ อมูลออนไลน์
และสื่อสังคมออนไลน์ และ 5) แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้ างต้ น
4. การเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง หมายถึง กระบวนการที่นกั ศึกษาคิดริ เริ่ มด้ วยตนเองใน
การปฏิบตั ิเ พื่อให้ ได้ รับความรู้ และทักษะตามต้ องการของตนเอง โดยมีการตระหนักรู้ ถึง ความ
ต้ องการในการเรี ยนรู้ กาหนดจุดมุ่งหมาย เลือกวิธีการเรี ยน จนถึงการประเมินความก้ าวหน้ าใน
การเรี ยนรู้ของตนเอง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวกับการประเมิน ทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและนาเสนอในหัวข้ อ ดังนี ้
1. ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
1.1 ความหมายของการรู้สารสนเทศ
1.2 คุณลักษณะของผู้ร้ ูสารสนเทศ
1.3 ความสาคัญของการรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1.4 แหล่งสารสนเทศทางด้ านศิลปวัฒนธรรม
2. มาตรฐานการรู้สารสนเทศ
2.1 มาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษา
2.2 กรอบแนวคิดการรู้สารสนเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
2.3 ตัวแบบบิก๊ ซิกส์
2.4 มาตรฐานการรู้สารสนเทศของ UCLA
2.5 มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสภาบรรณารักษ์มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3.1 ความเป็ นมาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3.2 การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน
3.3 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3.5 มาตรฐานผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. การรู้สารสนเทศสาหรับนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4.1 การสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
4.2 มาตรฐานการรู้สารสนเทศกับมาตรฐานผู้สาเร็ จการศึกษาของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
5. ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
5.1 ความหมายของการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
5.2 องค์ประกอบของการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
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5.3 ลักษณะการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจยั ในต่างประเทศ
6.2 งานวิจยั ในประเทศ
6.3 สรุปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ความรู้ ท่ วั ไปเกี่ยวกับการรู้ สารสนเทศ
ความหมายของการรู้ สารสนเทศ
คาว่า การรู้สารสนเทศมาจากคาภาษาอังกฤษว่า Information Literacy ใช้ ขึ ้นเป็ นครัง้
แรกใน ค.ศ.1974 โดย พอล ซูร์คาวสกี (Zurkowski, 1974) นายกสมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ
(Information Industry Association) ได้ กล่าวถึง การรู้สารสนเทศ หมายถึง “ผู้ที่มีความชานาญใน
การนาสารสนเทศมาใช้ ประโยชน์กบั งานของตน จะได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ร้ ูสารสนเทศ ทังนี
้ ้เพราะเขาได้
เรี ยนรู้ถึงเทคนิควิธีการ และทักษะการใช้ ประโยชน์อย่างกว้ างขวางจากเครื่ องมือที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เป็ นต้ น แหล่งของความรู้ในการกาหนดกรอบคาตอบให้ กบั ปั ญหาของเขา” ในปั จจุบนั คา
ว่าการรู้สารสนเทศยังไม่มีการบัญญัติเป็ นภาษาไทยอย่างเป็ นทางการ พบว่ามีชื่อเรี ยกที่แตกต่าง
กัน เช่น ความรู้ สารสนเทศ สมรรถนะสารสนเทศ การรู้ เท่าทันสารสนเทศ ความสามารถทาง
สารสนเทศ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ คาว่า การรู้ สารสนเทศยังเป็ นคาที่นิยมใช้ มากที่สดุ อีกทังยั
้ งมีการให้ คา
จากัดความหรื อความหมายของการรู้สารสนเทศที่หลากหลาย ส่วนใหญ่นิยามความหมายของการ
รู้สารสนเทศตามแนวทางของสมาคมห้ องสมุดอเมริ กนั (American Library Association) (แววตา
เตชาทวีวรรณ, 2559, p. 7)
คริ สตินา ดอยล์ (Doyle, 1992, p. 3) ได้ ให้ นิยามของการรู้ สารสนเทศ หมายถึง
ความสามารถในการเข้ าถึง ประเมิน และใช้ สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย
สมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิ จยั ประเทศสหรัฐอเมริ กา(Association of College
and Research Libraries, 2000, p. 2) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
กาหนดและระบุถึงความต้ องการสารสนเทศของตนเอง สามารถระบุแหล่งที่ตงั ้ สามารถประเมิน
สารสนเทศที่ต้องการ และมีทกั ษะในการใช้ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
สภาบรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งออสเตรเลีย (Council of Australian
University Librarians, 2001, p. 1) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความเข้ าใจและความสามารถที่ทา
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ให้ บุค คลสามารถ “ตระหนัก ว่า เมื่ อ ใดต้ อ งการสารสนเทศและมี ค วามสามารถในการค้ น หา
ประเมิน และใช้ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ”
สมาน ลอยฟ้า (2544, p. 2) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่
เกี่ยวกับสารสนเทศในเรื่ องต่อไปนี ้ คือ การรู้ถึงความต้ องการสารสนเทศการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
การรู้ ถึงวิธีการที่จะเข้ าถึงตัวสารสนเทศที่อยู่ในแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การประเมินคุณภาพของ
สารสนเทศที่ได้ รับการจัดการสารสนเทศ และการใช้ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2548, p.
3) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวกับสารสนเทศในเรื่ องต่อไปนี ้ การรู้ถึง
ความต้ องการสารสนเทศ การวิเคราะห์และรู้ แหล่งสารสนเทศที่เหมาะสม การรู้ ถึง วิธีการที่จ ะ
เข้ าถึงตัวสารสนเทศที่อยูใ่ นแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่ได้ รับการ
จัดการสารสนเทศ และการใช้ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
วราวุธ ผลานันท์ (2550, p. 4) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความสามารถที่ต้อง
ใช้ วิจารณญาณในการใช้ สารสนเทศ เริ่ มตังแต่
้ ความสามารถในการกาหนดการสืบค้ นสารสนเทศ
การใช้ สื่อสารสนเทศ การทาความเข้ าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า การนาไปสู่
บูรณาการประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ การสร้ างสรรค์ความรู้ใหม่จากสารสนเทศนัน้ ตลอดจนการ
เผยแพร่ และการนาเสนอความรู้หรื อประโยชน์ที่เกิดขึ ้น นอกจากนี ้การรู้ สารสนเทศยังเป็ นเจตคติ
หรื อความตระหนักเชิงบวกในสารสนเทศของบุคคลด้ วย
สุจิ น บุตรดีสุวรรณ (2550, p. 74) การรู้ สารสนเทศ หมายถึง ทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคคลที่จะบอกได้ ว่าต้ องการสารสนเทศอะไร สามารถค้ นหา ประเมินและใช้
สารสนเทศที่ได้ มาอย่างมีประสิทธิภาพ
นฤมล รื่ นไวย์ (2552, p. 5) ให้ ความหมายการรู้สารสนเทศ หมายถึง ทักษะที่จาเป็ น
ในการค้ นหา การเข้ าถึง การวิเคราะห์และการนาสารสนเทศไปใช้
นิธิ จันทรธนู (2552, p. 20) การรู้ สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ ความสามารถของ
บุคคลในการระบุความต้ องการสารสนเทศของตนเอง การเข้ าถึงสารสนเทศโดยใช้ เทคโนโลยีที่มี
อยูอ่ ย่างหลากหลาย การใช้ วิจารณญาณ ประเมินวิเคราะห์ จัดระบบสารสนเทศที่ค้นมาได้ บูรณา
การสารสนเทศใหม่เข้ ากับความรู้เดิม และนาสารสนเทศที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ หรื อเกิดองค์ความรู้ ใหม่อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเข้ าใจบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม การ
แสวงหาและใช้ สารสนเทศอย่างมีจริ ยธรรม และถูก ต้ องตามกฎหมาย อีกทังการตระหนั
้
กถึงการรู้
สารสนเทศว่าเป็ นเครื่ องมือหรื อทักษะที่สง่ เสริมเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
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ชูชีพ มามาก (2553, p. 10) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการ
ระบุความต้ องการสารสนเทศ ความสามารถในการเข้ าถึง และค้ นคืนสารสนเทศ การประเมิ น
คุณค่าและใช้ ประโยชน์จากสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังเข้
้ าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ
กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวกับการเข้ าถึงและการใช้ สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
กล่าวโดยสรุป การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถ หรื อทักษะส่วนบุคคลในการ
ระบุสารสนเทศที่ตนเองต้ องการ สามารถค้ นหาและเข้ าถึงสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผ ล สามารถประเมิ นคุณค่าสารสนเทศและแหล่ง สารสนเทศได้ อย่างมี วิจ ารณญาณ
สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่มีอยู่เดิมกับสารสนเทศที่ได้ รับการคัดเลือกไว้ ได้ รวมทังสามารถใช้
้
ประโยชน์จากสารสนเทศได้ อย่างถูกต้ องตามหลักจริยธรรมและชอบด้ วยกฎหมาย
คุณลักษณะของผู้ร้ ู สารสนเทศ
บุคคลที่จะเป็ นผู้ร้ ูสารสนเทศนัน้ ต้ องมีความรู้ความสามารถในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
สมาคมห้ องสมุดอเมริ กัน (American Library Association) ได้ กล่าวว่า การรู้
สารสนเทศครอบคลุมความรู้ความสามารถของบุคคลในเรื่ องต่อไปนี ้ (นันทา วิทวุฒิศกั ดิ์, 2550,
p. 18)
1. ตระหนักรู้วา่ สารสนเทศที่ถกู ต้ องสมบูรณ์สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
2. รู้วา่ ตนเองมีความต้ องการสารสนเทศได้
3. สามารถตังค
้ าถามหรื อระบุความต้ องการของตนเองได้
4. สามารถระบุคาที่จะค้ นหาได้
5. สามารถพัฒนากลวิธีการค้ นคืนสารสนเทศได้
6. สามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศทางที่จดั เก็บอยูใ่ นและสื่อรูปแบบอื่น ๆ ได้
7. สามารถประเมินคุณค่าสารสนเทศได้
8. สามารถจัดกลุม่ หรื อหมวดหมูส่ ารสนเทศเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ได้
9. สามารถบูรณาการสารสนเทศใหม่เข้ ากับองค์ความรู้ที่มีอยูเ่ ดิมได้
10. สามารถใช้ สารสนเทศในการคิดเชิงวิเคราะห์และใช้ สารสนเทศในการแก้ ปัญหา
ได้
ดอยล์ ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ร้ ู ส ารสนเทศไว้ 3 ประการ
หลัก ดังต่อไปนี ้ (California Media Library Educators Association, 1994, pp. 2-3) บุคคลที่ร้ ู
สารสนเทศสามารถเข้ าถึงสารสนเทศได้ ดังนี ้
1. ตระหนักถึงความต้ องการสารสนเทศ
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2. ตระหนักว่าสารสนเทศที่ถกู ต้ อง และสมบูรณ์นนั ้ เป็ นพื ้นฐานของการตัดสินใจทาง
ปัญญา
3. สามารถกาหนดคาถามบนพื ้นฐานของความต้ องการสารสนเทศ
4. สามารถระบุถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพได้
5. สามารถพัฒนากลยุทธ์ในการค้ นคืนสารสนเทศได้ อย่างสาเร็จตามความต้ องการ
6. สามารถเข้ าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทัง้ ที่เป็ นสิ่งพิมพ์และที่อยู่ในรู ปของ
เทคโนโลยีได้
7. เป็ นนักอ่านที่มีความสามารถ และความชานาญเป็ นอย่างดี
คนที่ร้ ูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศได้ ดังนี ้
1. สามารถกาหนดสารสนเทศที่เชื่อถือได้
2. สามารถตัดสินสารสนเทศที่ถกู ต้ องและที่เกี่ยวข้ องได้
3. สามารถรู้ประเด็นของสารสนเทศนันได้
้ วา่ เป็ นข้ อวิจารณ์ ทัศนะ หรื อข้ อเท็จจริงได้
4. ปฏิเสธสารสนเทศที่ไม่ถกู ต้ องหรื อทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด
5. สามารถสร้ างสารสนเทศขึ ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนสารสนเทศที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อทาให้
เกิดความเข้ าใจผิดได้ ตามความต้ องการ
บุคคลที่ร้ ูสารสนเทศสามารถใช้ สารสนเทศได้ ดังนี ้
1. สามารถจัดการสารสนเทศเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในเชิงปฏิบตั ไิ ด้
2. สามารถบูรณาการสารสนเทศใหม่ ให้ อยูใ่ นรูปขององค์ความรู้ได้
3. สามารถประยุกต์ใช้ สารสนเทศในการคิด และแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณได้
สมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิจยั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ACRL, 2000, pp. 2-3)
ได้ กล่าวถึงลักษณะของผู้ร้ ูสารสนเทศไว้ ดังนี ้
1. รู้วา่ สารสนเทศที่ถกู ต้ องและสมบูรณ์เป็ นพื ้นฐานสาหรับการตัดสินใจ
2. รู้ถึงความต้ องการสารสนเทศของตน
3. กาหนดคาถามบนพื ้นฐานของความต้ องการสารสนเทศได้
4. สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพได้
5. สามารถพัฒนากลยุทธ์การค้ นหาสารสนเทศได้ สาเร็จตามต้ องการ
6. สามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศโดยใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้
7. สามารถประเมินสารสนเทศได้
8. สามารถจัดระบบของสารสนเทศที่ได้ มา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบตั ไิ ด้

13
9. สามารถบูรณาการสารสนเทศใหม่ให้ อยูใ่ นรูปขององค์ความรู้ได้
สภาบรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย แห่งออสเตรเลีย(Council of Australian
University Librarians, 2001, p. 1) ได้ กล่าวถึง ความสามารถของบุคคลผู้ร้ ูสารสนเทศไว้ ดังนี ้
1. ตระหนักถึงความต้ องการสารสนเทศ
2. สามารถกาหนดขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ
3. สามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
5. สามารถบูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ กบั ฐานความรู้เดิม
6. สามารถใช้ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
7. เข้ าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม และวัฒนธรรมในการใช้ สารสนเทศ
นัน้
8. สามารถเข้ าถึงและใช้ สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้ องตามกฎหมาย
9. สามารถจัดหมวดหมู่ จัดเก็บ จัดการ และร่างสารสนเทศที่รวบรวมหรื อสร้ างขึ ้นไว้
ได้
10. ตระหนักดีวา่ การรู้สารสนเทศเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
จากคุณ ลัก ษณะและความสามารถในการรู้ สารสนเทศข้ างต้ น สามารถสรุ ป
คุณลักษณะและความสามารถในการรู้สารสนเทศของบุคคล ดังนี ้
1. รู้ ถึงความต้ องการสารสนเทศของตนและกาหนดขอบเขตของสารสนเทศที่ตน
ต้ องการได้
2. ระบุแหล่งสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพได้
3. พัฒนากลยุทธ์การค้ นหาสารสนเทศได้ สาเร็จตามความต้ องการ
4. เข้ าถึงสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
เหมาะสม
5. ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ อย่างมีวิจารณญาณ
6. ใช้ สารสนเทศที่ต้องการในการคิดและแก้ ปั ญหาได้ อย่างมีจริ ยธรรมและถูกต้ อง
ตามกฎหมาย
7. เข้ าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม และวัฒนธรรมในการใช้ สารสนเทศ
นัน้
8. สร้ างสารสนเทศขึ ้นมาใหม่เพื่อทดแทนสารสนเทศที่ไม่ถกู ต้ อง
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9. บูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ กบั ฐานความรู้เดิมได้
10. สื่อสารโดยใช้ เครื่ องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
11. ตระหนักถึงการอ้ างอิงแหล่งสารสนเทศและหลีกเลี่ยงการลอกเลียนวรรณกรรม
12. ตระหนักรู้วา่ การรู้สารสนเทศเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ความสาคัญของการรู้ สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การรู้ สารสนเทศ เป็ นทักษะสาคัญทักษะหนึ่งของการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ช่วย
ให้ บคุ คลประสบความสาเร็จในหลายด้ าน ดังนี ้ (ชุติมา สัจจานันท์, 2550, p. 3) (วราวุธ ผลานันท์,
2550) (สมาน ลอยฟ้า, 2544, pp. 3-4)
1. ด้ านการศึกษา การรู้ สารสนเทศ เป็ นส่วนประกอบพื ้นฐานของกระบวนการ
ศึกษาทุกระดับ ทังการศึ
้
กษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทัง้
การศึกษาทางไกลทังยั
้ งเป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยน นักศึกษาเกิดทักษะการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มี ก ารปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้เ รี ย นเป็ น ส าคัญ บทบาทของผู้ส อนจึ ง เปลี่ ย นเป็ น ผู้ใ ห้
คาแนะนาและชี ้แนะ
2. ด้ านการดารงชีวิตประจาวัน การรู้ สารสนเทศเป็ นสิ่งสาคัญในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน เพราะผู้ร้ ู สารสนเทศ เป็ นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และใช้ สารสนเทศให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองได้ เมื่อต้ องการตัดสินใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น
ต้ องการซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ องพิจารณารายละเอียดของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในรุ่ นที่ต้องการ
พิจารณาการซื ้อซอฟต์แวร์ ที่ต้องติดตังในเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์ บริ การหลังการขาย และเปรี ยบเทียบ
ราคา ข้ อดีข้อเสียของแต่ละยี่ห้อ แล้ วตัดสินใจซื ้อ เป็ นต้ น
3. ด้ านการประกอบอาชีพ การรู้สารสนเทศมีความสาคัญต่อการประกอบอาชีพ
ของทุกบุคคล เพราะบุคคลนันสามารถแสวงหาสารสนเทศที
้
่มีความจาเป็ นต่อการประกอบอาชีพ
ของตนเองได้ เช่น การทาอาหารคลีนหรื ออาหารสุขภาพ ที่กาลังเป็ นที่นิยมในหมู่ผ้ บู ริ โภค หาก
จาหน่ายในราคาย่อมเยา และมีสถานที่ที่ผ้ คู นสัญจรไปมา หรื ออยู่ในแหล่งชุมชนที่มีคนทางานใน
สานักงาน จะสามารถสร้ างรายได้ เป็ นอย่างดี เพราะคนรุ่ นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึน้
ดัง นัน้ พ่อ ค้ าแม่ค้า หรื อผู้ที่จ ะทาอาหารคลี น จ าหน่ายได้ นี ้ ต้ อ งมี สารสนเทศเกี่ ยวกับการเลื อ ก
วัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกหลักโภชนาการ การปรุ งอาหารให้ อร่ อย การจัด รู ปแบบให้ น่ารับประทาน
สวยงาม การบรรจุหีบห่อ การตลาด การประชาสัมพันธ์ และวิธีการอื่น ๆ หากพ่อค้ าแม่ค้าเป็ นผู้ร้ ู
สารสนเทศจะตัดสินใจและดาเนินกิจการได้ โดยมีความเสี่ยงต่าที่สดุ ได้ รับผลกาไรสูงสุด เป็ นต้ น
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4. ด้ านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง การรู้ สารสนเทศเป็ นสิ่ง
สาคัญโดยเฉพาะสัง คมในยุคปั จจุบัน บุคคลจาเป็ นต้ องรู้ สารสนเทศ เพื่อปรับตนเองให้ เข้ ากับ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคมการบริ หารจัดการ การ
ดาเนินธุรกิจ และการแข่งขัน การบริ หารบ้ านเมืองของผู้นาประเทศ เป็ นต้ น อาจกล่าวได้ ว่าผู้ รู้
สารสนเทศ คื อ ผู้ที่ มี อ านาจสามารถชี ว้ ัด ความส าเร็ จ ขององค์ ก รหรื อ ประเทศชาติไ ด้ ดัง นัน้
ประชากรที่เป็ นผู้ร้ ูสารสนเทศจึงถือว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ มากที่สดุ ของประเทศ
5. ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ การรู้ สารสนเทศเน้ นย ้าให้ ผ้ เู รี ยน
หรื อผู้ร้ ูสารสนเทศมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในทุกขันตอน
้
ไม่ว่าจะเป็ นการแสวงหา
การเข้ าถึง หรื อการใช้ ประโยชน์จากสารสนเทศที่ได้ รับ เช่น เรื่ องการนาข้ อความหรื อแนวคิดของ
ผู้อื่นมาใช้ ในงานของตน จาเป็ นต้ องอ้ างอิงทุกครัง้ ควรคานึงถึงเรื่ องลิขสิทธิ์ อยู่เสมอ และการใช้
สารสนเทศอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม เป็ นต้ น
แหล่ งสารสนเทศด้ านศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศมีความสาคัญ และมีความเกี่ยวข้ องกับทุกเรื่ องในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะ
เป็ นการศึกษา การประกอบอาชีพ การทาธุรกิจ สารสนเทศมีบทบาทต่อการดารงชีวิต และการ
ตัดสินใจ ปัจจุบนั สถาบันอุดมศึกษาต่างมุง่ หวังให้ บณ
ั ฑิตเป็ นผู้ใฝ่ หาความรู้ด้วยตนเอง มีวิสยั ทัศน์
ในการศึกษาค้ นคว้ า มีพฒ
ั นาการทางความคิดและมีวิจารณญาณ ดังนัน้ นักศึกษาจาเป็ นต้ องรู้จกั
แหล่งสารสนเทศ สาหรับแหล่งสารสนเทศที่จดั เป็ นแหล่งสารสนเทศด้ านศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญใน
การค้ นคว้ าวิจยั ทารายงาน ทาศิลปนิพนธ์ หรื อวิทยานิพนธ์ ดังนี ้ (ชญาภรณ์ กุลนิติ, 2553, p. 37)
(แววตา เตชาทวีวรรณ, 2559, pp. 20-25)
1. แหล่งสารสนเทศสถาบัน ได้ แก่ ห้ องสมุด เป็ นแหล่งรวบรวมทรัพ ยากร
สารสนเทศทุกประเภททังที
้ ่เ ป็ นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัย สอดคล้ องกับความต้ องการและความสนใจของผู้ใช้ บริ การ มีการบริ หาร
จัดการที่เป็ นระบบโดยบรรณารักษ์ วิชาชีพและเจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด ซึ่งทาหน้ าที่จดั บริ การต่าง ๆ
รวมทังมี
้ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการทางานห้ องสมุดร่วมด้ วย เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การในการสืบค้ นและเข้ าถึงสารสนเทศอย่างรวดเร็ ว ห้ องสมุดจึงถือว่าเป็ น
แหล่งสารสนเทศที่ใกล้ ตวั และสาคัญที่สดุ
ห้ องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เป็ นห้ องสมุดที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนและการค้ นคว้ าวิจยั ในระดับอุดมศึกษา ถือเป็ นหัวใจของการศึกษาในระดับนี ้ อีกทัง้
ยังเป็ นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองอีกด้ วย ทรัพยากรสารสนเทศที่สาคัญนอกจากหนังสือแล้ ว
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ในปั จ จุบัน สารสนเทศอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ หรื อสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ต่าง ๆ ยัง เข้ ามามี บ ทบาทส าคัญ
เนื่องจากในปั จจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ วช่วยให้ การรวบรวม การเข้ าถึง และการสืบค้ นสารสนเทศ ผู้ใช้ บริ การสามารถทาได้ อย่าง
รวดเร็วและกว้ างขวาง ทุกที่ ทุกเวลา
ตัวอย่างห้ องสมุดที่เป็ นแหล่งสารสนเทศด้ านศิลปวัฒ นธรรม เช่น ศูนย์รักษ์ ศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ส านักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ เป็ นต้ น
2. แหล่งสารสนเทศบุคคล เป็ นแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ในตัวบุคคล โดยเกิดจาก
ความรู้ และประสบการณ์ ข องแต่ล ะบุค คลที่ ส ะสมมา ได้ แ ก่ ปราชญ์ ช าวบ้ า น ผู้ เชี่ ย วชาญ
นักวิชาการ หรื อผู้รอบรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับทังในประเทศและนานาชาติ
้
รวมถึงภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น บุค คลเหล่านี ส้ ามารถให้ ความรู้ เพิ่ ม เติม จากสารสนเทศที่ มี อยู่ห รื อที่ หาได้ ไ ม่
ครบถ้ วน การเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคลอาจต้ องใช้ วิธีการติดต่อสอบถาม ขอความรู้ คาแนะนา
เพื่อให้ ได้ สารสนเทศที่ต้องการจากบุคคลเหล่านันโดยตรงโดยผู
้
้ ถามต้ องจดบันทึก บันทึกเสียงหรื อ
ภาพที่ไ ด้ จ ากบุคคลนัน้ ไว้ สารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากบุค คลนี ส้ ามารถใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรั บการศึกษา
ค้ นคว้ าหรื อการวิจยั ได้ รวมทังจั
้ ดเก็บบันทึกไว้ ให้ ผ้ อู ื่นได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าต่อไป
ตัวอย่างแหล่งสารสนเทศบุคคลด้ านศิลปวัฒนธรรม เช่น ศาสตราจารย์พิเศษอารี
สุทธิพนั ธ์เป็ นศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจเป็ นศิลปิ น
แห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์ สุวรรณ์ เป็ นศิลปิ นแห่ งชาติ สาขา
ศิล ปะการแสดง-นาฏศิล ป์ นายประสิ ทธิ์ ปิ่ น แก้ ว เป็ นศิล ปิ นแห่ง ชาติ สาขาศิล ปะการแสดงนาฏศิลป์ (โขน) นายจตุพร รัตนวราหะ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ (โขน
นางรัจนา พวงประยงค์ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ (ละคร) เป็ นต้ น
3. แหล่งสารสนเทศสถานที่ เป็ นแหล่งสารสนเทศที่มีคณ
ุ ค่า ผู้ใช้ บริ การจะได้ รับ
ประสบการณ์ตรง ความเพลิดเพลิน ความประทับใจ และสามารถศึกษาหาความรู้ได้ อีกด้ วย ทัง้
สถานที่จริ งและสถานที่จาลอง เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านชาวเขา วัด หอศิลป์ เป็ นต้ น
โดยบางแห่งอาจจาเป็ นต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการเข้ าชม
ตัว อย่ า งแหล่ ง สารสนเทศสถานที่ เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ห อศิ ล ป์
หอศิล ปวัฒ นธรรมแห่ง กรุ ง เทพมหานคร มิ ว เซี ย มสยาม พิ พิธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ พระนคร
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการรัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์
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ดนตรี อษุ าคเนย์มหาวิทยาลัยมหิดล พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลปิ น มนตรี ตราโมทจังหวัดนนทบุรี
พิพิธภัณฑ์ ผี ตาโขน จังหวัดเลย พิพิธ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดขนอน อาเภอโพธาราม จัง หวัดราชบุรี
วัดร่องขุน่ จังหวัดเชียงราย พิพิธภัณฑ์บ้านดาจังหวัดเชียงราย เป็ นต้ น
4. แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ต เป็ นแหล่งสารสนเทศที่ให้ บริ การบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงสารสนเทศได้ ทงั ้ จากที่บ้าน ที่ทางาน สถานศึกษา และสถานที่
สาธารณะต่าง ๆ สามารถเข้ าถึงได้ อย่างเสรี โดยผ่านเว็บไซต์ถือเป็ นแหล่งสารสนเทศที่สาคัญที่สดุ
จัดทาโดยบุคคล หน่วยงาน หรื อองค์กรต่างๆ เว็บไซต์ที่ใช้ เป็ นแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ
การทาวิจยั มีดงั นี ้
4.1 เว็บไซต์ฐานข้ อมูลออนไลน์
4.1.1 ฐานข้ อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic database) ให้ ข้อมูลทาง
บรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ฐานข้ อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุด สืบค้ น
ผ่านหน้ าจอโอแพค (OPAC) ฐานข้ อมูล Scopus ฐานข้ อมูล WorldCat เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 1 หน้ าจอโอแพคของศูนย์รักษ์ศลิ ป์
ที่มา: (ศูนย์รักษ์ศลิ ป์ , 2561)
4.1.2 ฐานข้ อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text document database)
ฐานข้ อมูลที่ให้ ทงข้
ั ้ อมูลบรรณานุกรมและเนื ้อหาเต็มครบถ้ วนตามต้ นฉบับ เช่น
ฐานข้ อมูล ThaiLIS (Thai library integrated system) เป็ นโครงการ
เครื อข่ายระบบห้ องสมุดในประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อให้ บริ การสืบค้ นฐานข้ อมูลเอกสารฉบับเต็ม
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เป็ นเอกสารฉบับ เต็ ม ของวิ ท ยานิ พ นธ์ รายงานการวิ จัย รวบรวมจากมหาวิ ท ยาลัย ต่า ง ๆ
ทัว่ ประเทศ

ภาพประกอบ 2 ฐานข้ อมูล ThaiLIS
ที่มา: (โครงการเครื อข่ายห้ องสมุดในประเทศไทย, 2561)
ฐ า น ข้ อ มู ล ชี ้ แ ห ล่ ง ว า ร ส า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(http://www.journallink.or.th/) เกิดจากความร่ วมมือระหว่างห้ องสมุดต่างๆ ทัว่ ประเทศไทยผู้ใช้
สามารถเข้ าถึง แหล่งจัดเก็บวารสารทัง้ วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่าง
สะดวกและทันสมัย

ภาพประกอบ 3 ฐานข้ อมูลชี ้แหล่งวารสารในประเทศไทย
ที่มา: (Journal Link, 2017)
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ตั ว อย่ า งฐานข้ อมู ล วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สาขามนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ได้ แก่
1. Academic Search Complete ฐานข้ อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
รวมบทความจากวารสารชันน
้ าทุกสาขาวิชา บริ การข้ อมูลบทคัดย่อไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อเรื่ อง
และสืบค้ น Full text ได้ จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ ให้ บริ การตังแต่
้ ปี 1907 ถึงปั จจุบนั และ
สืบค้ น Fulltext ได้ ตามเงื่อนไขการบอกรับเฉพาะชื่อวารสาร
2. Art Full Text (H.W. Wilson) เป็ นฐานข้ อมูลเพื่อการอ้ างอิงสาขาวิชา
ศิลปะ รวบรวมบทความจากวารสาร (Journals) นิตยสาร (Magazines) และเอกสารอื่น ๆ ให้
ข้ อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF พร้ อมภาพประกอบจาก
วารสารมากกว่า 300 ชื่อเรื่ อง ครอบคลุมเนื ้อหาตังแต่
้ ปี 1995-ปั จจุบนั ฐานข้ อมูลครอบคลุมศิลปะ
การตกแต่งและการพาณิชย์ศิลปะพืน้ บ้ าน การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ และสถาปั ตยกรรมรวมทัง้
พจนานุกรมที่มีฐานข้ อมูลด้ วย
3. Art Source (H.W. Wilson) ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้ องตังแต่
้ งานศิลปะตกแต่งและเชิงพาณิชย์จนถึงงานด้ านสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ
สถาปั ตยกรรมต่างๆ ให้ บริ การวารสารกว่า 600 ฉบับ หนังสือมากกว่า 220 ฉบับ และเก็บภาพ
มากกว่า 63,000 ภาพ ได้ รั บ การออกแบบมาเพื่ อ การใช้ ง านโดยผู้ช มที่ ห ลากหลาย รวมทัง้
นักวิชาการด้ านศิลปะ ศิลปิ น นักออกแบบ นักศึกษา และนักวิจยั ทัว่ ไป
4. Humanities Full Text (H.W. Wilson) ประกอบด้ วยวารสารทาง
วิชาการที่มีความสาคัญมากที่สดุ ในมนุษยศาสตร์ โดยมีบทความเต็มรูปแบบจากนิตยสารมากกว่า
300 เนือ้ หาครอบคลุมด้ านดนตรี ศิลปะ เต้ นรา ภาพยนตร์ รายการวิทยุและโทรทัศน์ นวนิยาย
บทละคร บทกวี ศิลปะการละคร และบทวิจารณ์หนังสือ
5. Project MUSE ฐานข้ อมูล วารสารอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ ท างด้ า น
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่รวบรวมบทความจากวารสารวิชาการชัน้ นาและบทความใน
หนังสือ บริการข้ อมูลจากปี 1995 ถึงปัจจุบนั ให้ Fulltext จากย้ อนหลัง 5 ปี จากปี ปัจจุบนั และตาม
เงื่อนไขของวารสารแต่ละชื่อ
6. ProquestDissertation & Thesis (PQD) เป็ นฐานข้ อมูลฉบับเต็ม
วิทยานิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ ในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่
โลก โดยเฉพาะในแถบอเมริ กาเหนือ ซึ่งครอบคลุมเนื ้อหาทุกสาขาวิชา บริ การข้ อมูลตังแต่
้ ปี 1997
ถึงปัจจุบนั
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รายชื่อฐานข้ อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงและบางฐานข้ อมูลไม่มี
ให้ บ ริ ก ารในบางห้ อ งสมุด มหาวิ ท ยาลัย ขึ น้ อยู่ กับ นโยบายของส านัก งานบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย
4.2 เว็ บไซต์อื่ น ๆ ที่ เป็ น ของหน่ว ยงานราชการ หรื อ สมาคมวิ ช าชี พ เช่น
กระทรวง วัฒนธรรม (https://www.m-culture.go.th/th/index.php) สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย (http://ocac.go.th) กรมศิลปากร (http://www.finearts.go.th) สมาคมดนตรี แห่งประเทศ
ไ ท ย ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์ ( https://www.musicath.com)
ศ า ล า เ ฉ ลิ ม ก รุ ง
(http://www.salachalermkrung.com) เป็ นต้ น
แหล่ ง สารสนเทศบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการสื บ ค้ น นัน้ ควรมี ก าร
ประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ตก่อนตัดสินใจนาสารสนเทศไปใช้ งาน โดยพิจารณาจากเกณฑ์
ประเมินสารสนเทศ ได้ แก่ 1) ความเกี่ยวข้ องของเนื ้อหาตรงกับที่ต้องการหรื อไม่ 2) ตรวจสอบ
เนื ้อหาที่ได้ ว่ามีความถูกต้ องหรื อไม่ 3) พิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้จดั ทา และ 4) พิจารณา
ความทันสมัยหรื อการปรับปรุงครัง้ ล่าสุด
มาตรฐานการรู้ สารสนเทศ
มาตรฐานการรู้สารสนเทศที่นิยมใช้ สาหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีหลายมาตรฐาน
ดังนี ้
1. มาตรฐานสามัตถิยะการรู้ สารสนเทศสาหรั บอุดมศึกษา
มาตรฐานสามัตถิยะการรู้ สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษา (Information Literacy
Competency Standards for Higher Education) กาหนดขึ ้นโดยสมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและ
วิจยั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ACRL,2000, pp. 8-14) ประกอบด้ วย 5 มาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถกาหนดลักษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการได้
มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศได้ อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถบูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ ว สู่ระบบ
ฐานความรู้เดิมและระบุคา่ นิยมของตนได้
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มาตรฐานที่ 5 นัก ศึก ษาผู้ร้ ู สารสนเทศในฐานะบุค คลหรื อ กลุ่ม บุค คลต่า ง ๆ
สามารถใช้ สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายที่ตงไว้
ั้
มาตรฐานที่ 6 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศมีความเข้ า ใจในประเด็นทางเศรษฐกิ จ
กฎหมาย และสังคมที่มีผลต่อการใช้ และการเข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่าง
ถูกต้ องทังทางหลั
้
กจริยธรรมและกฎหมาย
2. กรอบแนวคิดการรู้ สารสนเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
กรอบแนวคิดการรู้สารสนเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (The Australian and
New Zealand Information Literacy Framework) สภาบรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่ง
ออสเตรเลียพัฒนากรอบแนวคิดนี ้ขึ ้นจากมาตรฐานสามัตถิยะการรู้ สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษา
โดยเปลี่ ย นค าว่ า นั ก ศึ ก ษา เป็ นบุ ค คลทั่ ว ไป รวมถึ ง อาจารย์ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค คลทั่ ว ไป
ประกอบด้ วย 6 มาตรฐาน ดังนี ้ (Bundy, 2004, pp. 12-23)
มาตรฐานที่ 1 บุคคลผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถตระหนักถึงความต้ องการสารสนเทศ
สามารถกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้
ผลการเรี ยนรู้
1.1 ผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถกาหนดและระบุความต้ องการสารสนเทศของตน
ได้ อย่างชัดเจน
1.2 ผู้ร้ ูสารสนเทศเข้ าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและความเหมาะสมของแหล่ง
สารสนเทศที่หลากหลาย
1.3 ผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถประเมินซ ้าถึงขอบเขตและลักษณะของสารสนเทศ
ที่ต้องการได้
1.4 ผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถใช้ แหล่งสารสนเทศที่มีหลากหลายประเภทเพื่อ
การตัดสินใจได้
มาตรฐานที่ 2 บุคคลผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถค้ นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการเรี ยนรู้
2.1 ผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถเลื อ กวิ ธี ก ารหรื อ เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การค้ น หา
สารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
2.2 ผู้ รู้ สารสนเทศสามารถก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารค้ น หาสารสนเทศและ
ดาเนินการตามวิธีการค้ นหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.3 ผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถใช้ วิธีการค้ นหาสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่ อให้ ได้ รับ
สารสนเทศที่ต้องการได้
2.4 ผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถใช้ วิ ธี ก ารสื บ ค้ น และเครื่ อ งมื อ ในการเข้ า ถึ ง
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศที่ทนั สมัยได้
มาตรฐานที่ 3 บุคคลผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถประเมินคุณค่าของสารสนเทศและ
กระบวนการในการค้ นหาสารสนเทศได้
ผลการเรี ยนรู้
3.1 ผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถประเมินการใช้ ประโยชน์ของสารสนเทศที่เข้ าถึงได้
3.2 ผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถก าหนดเกณฑ์ แ ละใช้ เ กณฑ์ ใ นการประเมิ น
สารสนเทศได้
3.3 ผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถพิจารณากระบวนการแสวงหาสารสนเทศและ
ทบทวนกลยุทธ์ในการค้ นหาสารสนเทศได้
มาตรฐานที่ 4 บุคคลผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรื อสร้ าง
ขึ ้นมาได้
ผลการเรี ยนรู้
4.1 ผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถบันทึกสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
4.2 ผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถจัดระเบี ยบสารสนเทศได้ (การจัดหา การจัด
หมวดหมู่ การจัดเก็บ)
มาตรฐานที่ 5 บุคคลผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถประยุกต์ความรู้ เดิมและความรู้ใหม่
เข้ าด้ วยกันเพื่อสร้ างแนวคิดใหม่หรื อองค์ความรู้ใหม่
ผลการเรี ยนรู้
5.1 ผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถเปรี ยบเที ยบและรวบรวมความเข้ าใจใหม่กับ
ความรู้เดิมเพื่อพิจารณามูลค่าเพิ่ม ความขัดแย้ ง หรื อลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารสนเทศได้
5.2 ผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถสื่อสารความรู้ และความเข้ าใจใหม่ไปสู่บุคคลอื่น
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 6 บุคคลผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถใช้ สารสนเทศด้ วยความเข้ าใจและ
ยอมรับในประเด็นทางวัฒนธรรม จริ ยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
สารสนเทศได้
ผลการเรี ยนรู้
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6.1 ผู้ร้ ู สารสนเทศยอมรั บในประเด็นทางวัฒ นธรรม จริ ยธรรม เศรษฐกิ จ
กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าถึงและการใช้ สารสนเทศได้
6.2 ผู้ร้ ูสารสนเทศตระหนักดีว่าสารสนเทศนันอยู
้ ่บนพื ้นฐานของค่านิยมและ
ความเชื่อ
6.3 ผู้ร้ ู สารสนเทศปฏิบตั ิตามระเบียบและจรรยาบรรณที่เกี่ ยวข้ องกับการ
เข้ าถึงและการใช้ สารสนเทศได้
6.4 ผู้ร้ ูสารสนเทศควรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อความ ข้ อมูล รู ปภาพ หรื อเสียง
ได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
3. ตัวแบบบิก๊ ซิกส์
ตัวแบบบิ๊กซิกส์ (The Big6TM: Information Problem-Solving Approach Model)
พัฒนาโดยนักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริ กา ชื่อ ไมค์ ไอเซนเบิร์ก และบ็อบ เบอร์ โควิทซ์ เมื่อ ค.ศ.
1988 เป็ นตัวแบบที่มีผ้ นู าไปใช้ อย่างแพร่ หลาย ตังแต่
้ ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
เน้ นให้ นกั เรี ยนนักศึกษาแก้ ปัญหาโดยใช้ สารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการค้ นหา รวบรวม สังเคราะห์
นาเสนอและประเมิ น ผลสารสนเทศ โดยประกอบด้ วยกระบวนการแก้ ไ ขปั ญหาสารสนเทศ 6
ขันตอน
้
โดยแต่ละขันตอนแบ่
้
งเป็ นสองขันตอนย่
้
อย ดังนี ้ (Eisenberg & Johnson, 2002)
ขันตอนที
้
่ 1 กาหนดเรื่ องที่จะค้ นหา (Task definition)
1.1 กาหนดปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับสารสนเทศ
1.2 การระบุความต้ องการสารสนเทศ
ขัน้ ตอนที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ การแสวงหาสารสนเทศ (Information seeking
strategies)
2.1 การพิจารณาแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
2.2 การเลือกแหล่งสารสนเทศที่ดีที่สดุ
ขันตอนที
้
่ 3 การระบุแหล่งและการเข้ าถึงสารสนเทศ (Location and access)
3.1 การค้ นหาสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
3.2 การเข้ าถึงสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ
ขันตอนที
้
่ 4 การใช้ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (Use of information)
4.1 การใช้ สารสนเทศในการทางาน (อ่าน ฟั ง ดู สัมผัส)
4.2 การเลือกสารสนเทศที่ตรงกับความต้ องการมาใช้
ขันตอนที
้
่ 5 การสังเคราะห์สารสนเทศ (Synthesis)
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5.1 การรวบรวมนาสารสนเทศที่ไ ด้ มาจากแหล่ง ต่าง ๆ มากลั่นกรองและ
เรี ยบเรี ยงใหม่
5.2 การนาเสนอสารสนเทศโดยใช้ รูปแบบที่หลากหลาย
ขันตอนที
้
่ 6 การประเมินผล (Evaluation)
6.1 ประเมินผลลัพธ์ (ประสิทธิผล)
6.2 ประเมินกระบวนการ (ประสิทธิภาพ)
4. มาตรฐานการรู้ สารสนเทศของ UCLA
มาตรฐานการรู้ สารสนเทศของ UCLA (University of California Library
Association) กาหนดไว้ ว่านักศึกษาจะต้ องมีความสามารถด้ านสารสนเทศและต้ องมีทกั ษะ 5 ข้ อ
ดังต่อไปนี ้ (Caravello, Borah, Herschman, & Mitchell, 2001, pp. 194-195)
ทักษะที่ 1 ความสามารถในการกาหนดหัวข้ อรายงานหรื อหัวข้ อวิจยั และกาหนด
สารสนเทศที่ต้องการได้
1.1 สามารถระบุคาถามการวิจยั หรื อปัญหา และหัวข้ อที่ต้องการศึกษาได้
1.2 เข้ าใจถึง ความจ าเป็ นในการระบุและกาหนดคาศัพ ท์และคาส าคัญที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงกาหนดแนวคิดหลักของเรื่ องได้
1.3 เข้ าใจและสามารถแยกประเภทของทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับหัวข้ อที่
ต้ องการศึกษาได้
1.4 ตัดสินใจได้ วา่ จะใช้ สารสนเทศจากแหล่งใด
1.5 เข้ าใจถึงข้ อจากัดของสารสนเทศที่หามาได้
ทักษะที่ 2 พัฒนาและใช้ กลยุทธ์ การค้ นหาหรื อกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อได้
สารสนเทศที่ต้องการ
2.1 รู้ จักประเภทของแหล่ง อ้ างอิง แต่ละประเภท และรู้ ว่าแต่ละประเภทมี
วัตถุประสงค์อย่างไร เช่น สารานุกรมเฉพาะ ดรรชนี บทคัดย่อ ฐานข้ อมูล บรรณานุกรม โปรแกรม
ค้ นหา เป็ นต้ น
2.2 ระบุ แ หล่ ง อ้ า งอิ ง ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ค าถามการวิ จัย ที่ ก าหนดหรื อ
สารสนเทศที่ต้องการได้
2.3 กาหนดหัวเรื่ อง คาสาคัญ และกลยุทธ์การสืบค้ นโดยใช้ เทคนิคตรรกบูลีน
ที่เหมาะสมได้
2.4 กาหนดวิธีการเข้ าถึงและใช้ แหล่งอ้ างอิงแต่ละประเภทได้

25
ทักษะที่ 3 ความสามารถในการค้ นคืนสารสนเทศ
3.1 สามารถเข้ าถึงฐานข้ อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรห้ องสมุด ระบบ
ฐานข้ อมูลออนไลน์จากอินเทอร์ เน็ตได้
3.2 สามารถอ่าน ตีความ และเขียนอ้ างอิงได้ อย่างถูกต้ องแม่นยา
3.3 สามารถดาวน์โหลดหรื อส่งอีเมลการอ้ างอิงด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้
3.4 มีความเข้ าใจเรื่ องเลขเรี ยกหนังสือ URL และสามารถนาไปใช้ เพื่อการ
ค้ นหาทรัพยากรห้ องสมุดและเว็บไซต์ได้
ทักษะที่ 4 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ และประเมินกลยุทธ์ การ
ค้ นหา
4.1 ตรวจสอบความน่าเชื่อถื อ ผู้แต่ง ระดับ ความถูกต้ อง และความทันสมัย
ของแหล่งสารสนเทศ รวมถึงแหล่งอ้ างอิง หนังสือ บทความ เว็บไซต์ และสื่ออื่น ๆ เป็ นต้ น
4.2 สามารถตัดสินใจได้ วา่ สารสนเทศที่ได้ รับมานัน้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ อง
และเพียงพอต่อการตังค
้ าถามการวิจยั หรื อไม่ และสามารถหาเพิ่มเติมได้ ถ้าต้ องการ
ทักษะที่ 5 ความสามารถในการจัดระเบียบ และวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ
5.1 วิเคราะห์การใช้ สารสนเทศและสามารถบูรณาการสารสนเทศจากแหล่ง
ต่าง ๆ ให้ เหมาะสมกับหัวข้ อวิจยั ของตนเองได้
5.2 เข้ าใจถึงความจาเป็ นในการอ้ างอิงแหล่งสารสนเทศ
5.3 สามารถรวบรวมบรรณานุกรมและสามารถเขียนอ้ างอิงได้
5. มาตรฐานการรู้ สารสนเทศของสภาบรรณารั กษ์ มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย
มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสภาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย (Council
of Australia University Librarians มาตรฐานนี ้ ได้ ยึดมาตรฐานสามัตถิยะการรู้ สารสนเทศ
สาหรับอุดมศึกษาของสมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิจยั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Association of
College and Research Library: ACRL) ที่ประกาศใช้ ในประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลักในการ
จัดทามาตรฐาน ซึ่งได้ กาหนดมาตรฐานของผู้ร้ ูสารสนเทศไว้ 7 มาตรฐาน ดังนี ้ (CAUL,2001, pp.
7-19)
มาตรฐานที่ 1 ผู้ร้ ูสารสนเทศตระหนักถึงความต้ องการสารสนเทศ รวมถึงกาหนด
ลักษณะและขอบเขตความต้ องการสารสนเทศได้
1.1 สามารถระบุและแสดงความต้ องการสารสนเทศของตนเองได้
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1.2 เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตและความเหมาะสมของแหล่งสารสนเทศ
ที่หลากหลาย
1.3 สามารถตระหนักถึง ต้ นทุนและประโยชน์ ที่จ ะได้ รับจากสารสนเทศที่
ต้ องการ
1.4 สามารถประเมินลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการใช้ ได้ อีก
ครัง้
มาตรฐานที่ 2 ผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถเข้ า ถึ ง สารสนเทศที่ ต้ อ งการได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.1 สามารถเลื อ กวิ ธี ก ารสื บ ค้ น สารสนเทศได้ อ ย่า งเหมาะสมหรื อ เลื อ ก
เครื่ องมือในการเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้
2.2 สามารถกาหนดกลยุทธ์การสืบค้ นสารสนเทศ และใช้ กลยุทธ์ที่ออกแบบ
ไว้ นนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 สามารถค้ นคืนสารสนเทศโดยใช้ วิธีการต่าง ๆ ได้
มาตรฐานที่ 3 ผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถประเมิ น คุณ ค่า สารสนเทศและแหล่ ง
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและบูรณาการสารสนเทศที่เลือกไว้ แล้ วเข้ ากับความรู้ เดิมและ
ค่านิยมได้
3.1 สามารถประเมินประโยชน์ที่ได้ รับจากการเข้ าถึงสารสนเทศนันได้
้
3.2 สามารถสรุปสาระสาคัญจากสารสนเทศที่รวบรวมไว้ ได้
3.3 สามารถอธิ บ ายและประยุก ต์ ใ ช้ เ กณฑ์ เ บื อ้ งต้ น ส าหรั บ การประเมิ น
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
3.4 สามารถเข้ า ใจและตี ค วามสารสนเทศโดยการสนทนากับ บุค คลอื่ น
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบตั งิ าน
3.5 สามารถตัดสินใจได้ ว่าควรจะปรับปรุ งข้ อ คาถามในเบื ้องต้ นที่ตงไว้
ั ้ นนั ้
หรื อไม่
มาตรฐานที่ 4 ผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถจัดหมวดหมู่ จัดเก็บ ใช้ และร่างสารสนเทศ
หรื อสร้ างสารสนเทศใหม่จากสารสนเทศที่รวบรวมไว้ ได้
4.1 สามารถตัดทอนข้ อความ บัน ทึก และจัด การสารสนเทศ และแหล่ง
สารสนเทศได้
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4.2 ควรระวัง รั ก ษาความสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรสารสนเทศ อุ ป กรณ์
เครื่ องมือ ระบบ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
4.3 สามารถจัดเก็บและเผยแพร่ ข้อความ ข้ อมูล รู ปภาพ หรื อเสียงได้ อย่าง
ถูกกฎหมาย
มาตรฐานที่ 5 ผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถขยาย ตีกรอบ หรื อสร้ างความรู้ใหม่ของแต่
ละบุคคลหรื อของกลุม่ ได้ โดยบูรณาการจากความรู้เดิมกับความเข้ าใจใหม่
5.1 สามารถประยุกต์สารสนเทศเก่าและสารสนเทศใหม่ในการวางแผนและ
สร้ างผลงานที่กาหนดไว้ ได้
5.2 สามารถสังเคราะห์แนวคิดหลัก เพื่อสร้ างแนวคิดใหม่ได้
5.3 สามารถเปรี ย บเที ย บความรู้ ความเข้ า ใจใหม่ กับ ความรู้ เดิ ม ในการ
ตรวจสอบมูลค่าที่เพิ่มขึ ้น สิ่งที่ขดั แย้ งกัน หรื อลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารสนเทศได้
5.4 สามารถทบทวนกระบวนการที่พฒ
ั นาเพื่อผลิตผลงานที่ต้องการได้
5.5 สามารถติดต่อสื่อสารนาความรู้ไปสูบ่ คุ คลอื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 6 ผู้ร้ ู สารสนเทศมี ความเข้ าใจประเด็นทางวัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
กฎหมายและสังคมที่แวดล้ อมสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ สารสนเทศอย่างมีจริ ยธรรมและ
ถูกต้ องตามกฎหมาย
6.1 มีความรู้ความเข้ าใจด้ านวัฒนธรรม ประเด็นทางจริ ยธรรม ทางกฎหมาย
และด้ านเศรษฐกิจสังคมที่แวดล้ อมสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6.2 สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบายของสถาบัน และจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้ องกับการเข้ าถึงและการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ
6.3 ควรอ้ างอิงแหล่งสารสนเทศในการสื่อสารผลงาน
มาตรฐานที่ 7 ผู้ร้ ู สารสนเทศควรตระหนักว่าการรู้ สารสนเทศมีความจาเป็ นต่อ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และการมีสว่ นร่วมในฐานะที่เป็ นพลเมือง
7.1 เห็ น คุณ ค่า ว่ า การรู้ สารสนเทศจ าเป็ นต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มกั บ การเรี ย นรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงจะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
7.2 กาหนดได้ ว่าสารสนเทศใหม่มีความเกี่ยวพันกับสถาบันประชาธิ ปไตย
หรื อระบบค่านิยมของแต่ละบุคคลหรื อไม่ และค่อย ๆ ปรับความแตกต่างนัน้
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ม าตรฐานการรู้ สารสนเทศจาก 5 มาตรฐาน
ดังกล่าว สามารถเปรี ยบเทียบได้ ดังนี ้
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ตาราง 1 เปรี ยบเทียบมาตรฐานการรู้สารสนเทศที่นิยมใช้ สาหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ACRL
1. กาหนด
ลักษณะและ
ขอบเขตของ
สารสนเทศ
ที่ต้องการได้
อย่างชัดเจน
2. เข้ าถึง
สารสนเทศที่
ต้ องการได้
อย่างมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

Australian and
New Zealand
1. รู้ความต้ องการ
สารสนเทศของตน
สามารถกาหนด
ลักษณะและ
ขอบเขตของ
สารสนเทศที่
ต้ องการได้
2. เข้ าถึงสารสนเทศ
ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

Big6TM

UCLA

CAUL

1. กาหนดเรื่ อง 1. กาหนดหัวข้ อ
ที่จะค้ นหา
รายงานหรื อเข้ าใจ
2. กาหนดกล ปัญหาของตนเอง
ยุทธ์การ
แสวงหา
สารสนเทศ

1. รู้ถึงความ
ต้ องการ
สารสนเทศ และ
กาหนดขอบเขต
ความต้ องการ
สารสนเทศได้

3. การระบุ
แหล่งและการ
เข้ าถึงแหล่ง
สารสนเทศ

2. เข้ าถึง
สารสนเทศได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

2. พัฒนาและใช้
กลยุทธ์การค้ นหา
หรื อกระบวนการที่
เหมาะสมเพื่อให้
ได้ สารสนเทศ
3. ค้ นคืน
ฐานข้ อมูลรายการ
บรรณานุกรม
ทรัพยากรห้ องสมุด
ระบบฐานข้ อมูล
ออนไลน์จาก
อินเทอร์ เน็ตได้
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ตาราง 1 (ต่อ)
Australian and
New Zealand
3. ประเมิน
3. ประเมินคุณค่า
สารสนเทศและ สารสนเทศและ
แหล่ง
แหล่งสารสนเทศ
สารสนเทศได้ อย่างมี
บูรณาการ
วิจารณญาณ
สารสนเทศที่
คัดเลือกไว้ แล้ ว
เข้ าสูร่ ะบบ
ฐานความรู้เดิม

Big6TM

4. ใช้
สารสนเทศได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุ
จุดมุง่ หมาย
ที่ตงไว้
ั้

4. การใช้
สารสนเทศ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. การ
สังเคราะห์
สารสนเทศ
6. การ
ประเมินผล

ACRL

4. จัดการ
สารสนเทศที่เก็บ
รวบรวมได้ หรื อผลิต
ขึ ้นมาใหม่ได้
5. ประยุกต์ใช้
สารสนเทศเดิมที่มี
อยูเ่ ข้ ากับ
สารสนเทศใหม่ เพื่อ
สร้ างแนวความคิด
ใหม่ได้

UCLA
4. การประเมิน
สารสนเทศ

CAUL

3. ประเมิน
คุณค่า
สารสนเทศและ
แหล่ง
สารสนเทศ
อย่างมี
วิจารณญาณ
และบูรณาการ
สารสนเทศที่
เลือกสรรแล้ ว
เข้ ากับความรู้
เดิม
5. การวิเคราะห์
4. จัดหมวดหมู่
สังเคราะห์และการ เก็บรวบรวม
นาเสนอ
ถ่ายโอน และ
สารสนเทศ
ร่างสารสนเทศ
ที่รวบรวมได้
5. ประยุกต์ใช้
สารสนเทศเดิมที่
มีอยูเ่ ข้ ากับ
สารสนเทศใหม่
เพื่อสร้ าง
แนวความคิด
ใหม่ได้
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ตาราง 1 (ต่อ)
ACRL
5. เข้ าใจใน
ประเด็นทาง
เศรษฐกิจ
กฎหมาย และ
สังคมที่ที่มีผล
ต่อการใช้ และ
การเข้ าถึง
สารสนเทศ

Australian and
Big6TM
New Zealand
6. ใช้ สารสนเทศ
ด้ วยความเข้ าใจ
และยอมรับประเด็น
ทางวัฒนธรรม
จริยธรรม เศรษฐกิจ
กฎหมาย และสังคม
ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ สารสนเทศนัน้ ๆ
ได้

UCLA

CAUL
6. เข้ าใจบริ บท
ทางวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ
กฎหมายและ
สังคมเกี่ยวเนื่อง
กับการใช้ การ
เข้ าถึง
สารสนเทศ
7. ตระหนักถึง
การเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต และ
การมีสว่ นร่วม
ของพลเมืองนัน้
จาเป็ นต้ องมี
การรู้สารสนเทศ

จากการศึกษามาตรฐานการรู้ สารสนเทศที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน้ ผู้วิจยั เห็นว่า
มาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษาของสมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิจยั มี
ความเหมาะสมส าหรั บ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส ถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นศิ ล ป์ เนื่ อ งจากเป็ น
มาตรฐานการรู้ สารสนเทศที่ เ หมาะสมสาหรั บนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้ วย 5
มาตรฐาน 22 ตัวชี ้วัด ดังนี ้ (ACRL,2000, pp. 8-14)
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ตาราง 2 มาตรฐานที่ 1 ความสามารถกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้
มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่
ต้ องการได้
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
1. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถ
1. ปรึกษากับอาจารย์ผ้ สู อน และมีสว่ นร่วมในการ
กาหนดและระบุถึงความต้ องการ
อภิปรายกลุม่ ในชันเรี
้ ยน ในกลุม่ ทางาน และอภิปราย
สารสนเทศของตนเองได้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อระบุหวั ข้ องานวิจยั หรื อ
สารสนเทศอื่น ๆ ที่ตนเองต้ องการได้
2. พัฒนาโครงเรื่ องที่ตนเองศึกษา และกาหนด
ประเด็นคาถามอันจะนาไปสู่สารสนเทศที่ต้องการได้
3. สารวจแหล่งสารสนเทศทัว่ ไป เพื่อเพิ่มความ
ชานาญรอบรู้ในหัวข้ องานวิจยั ของตนเอง
4. กาหนดหรื อปรับเปลี่ยนสารสนเทศที่ต้องการได้
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสารสนเทศที่ต้องการได้
5. ระบุแนวคิดหลักและกาหนดคาศัพท์ที่ใช้ อธิบายถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้
6. บูรณาการสารสนเทศใหม่กบั ความรู้ที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อ
สร้ างความรู้ใหม่ได้
2. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถระบุ 1. รู้วา่ สารสนเทศที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการมี
ประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศ การผลิต การจัดการ และการเผยแพร่อย่างไร
ต่าง ๆ ที่ต้องการได้ อย่างมีศกั ยภาพ
2. ตระหนักว่าความรู้สามารถจัดให้ เป็ นระบบตาม
สาขาวิชานัน้ ๆ จะส่งผลต่อการเข้ าถึงสารสนเทศได้
อย่างง่ายขึ ้น
3. แยกแยะคุณค่าและความแตกต่างของแหล่ง
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อประสม
ฐานข้ อมูล เว็บไซต์ ชุดข้ อมูล เสียง ภาพ และหนังสือ
เป็ นต้ น
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ตาราง 2 (ต่อ)
มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่
ต้ องการได้
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
2. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถระบุ 4. แยกแยะวัตถุประสงค์ และกลุม่ ผู้ใช้ แหล่ง
ประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศ สารสนเทศ เช่น สารสนเทศที่ได้ รับความนิยมกับ
ต่าง ๆ ที่ต้องการได้ อย่างมีศกั ยภาพ
สารสนเทศวิชาการ สารสนเทศที่เป็ นปัจจุบนั กับ
สารสนเทศที่เป็ นประวัติศาสตร์ ได้
5. อธิบายความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศปฐม
ภูมิ และแหล่งสารสนเทศทุติยภูมิ รวมทังตระหนั
้
กว่า
แหล่งสารสนเทศที่แตกต่างกันเหล่านี ้จะใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ได้ อย่างไร และมีความสาคัญต่างกันอย่างไร
6. ตระหนักว่าสารสนเทศที่ต้องการอาจถูกสร้ างมา
จากข้ อมูลดิบ ซึง่ เป็ นสารสนเทศที่มาจากแหล่ง
สารสนเทศปฐมภูมิ
3. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถ
1. กาหนดแหล่งที่มีสารสนเทศที่ต้องการใช้ และ
พิจารณาถึงค่าใช้ จ่ายในการหา
ตัดสินใจในการขยายกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
สารสนเทศกับผลประโยชน์ที่ได้ รับจาก
จากแหล่งอื่น นอกจากแหล่งที่เคยใช้ เช่น การยืม
สารสนเทศที่ต้องการ
ระหว่างห้ องสมุด การใช้ แหล่งทรัพยากรจากที่อื่น การ
ได้ รับรูปภาพ วิดีโอ ข้ อความ หรื อเสียง
2. พิจารณาความเป็ นไปได้ ในการได้ รับทักษะหรื อ
ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม
สารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติม และเข้ าใจบริ บทของ
สารสนเทศนันได้
้
3. กาหนดแผนการและระยะเวลาโดยรวมในการได้ มา
ซึง่ สารสนเทศที่ต้องการได้
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ตาราง 3 มาตรฐานที่ 2 ความสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
1. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศเลือกวิธีการ
1. ระบุวิธีการค้ นหาสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม เช่น
ค้ นหาสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสมที่สดุ
วิธีการทดลอง การเลียนแบบ หรื อการลงภาคสนาม
หรื อเลือกระบบการสืบค้ นการสนเทศ
2. วิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และการประยุกต์ใช้ วิธีการ
เพื่อการเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้
หลาย ๆ วิธี
3. วิเคราะห์ขอบเขตเนื ้อหา และการจัดระบบการ
สืบค้ นสารสนเทศ
4. เลือกแนวทางในการเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากวิธีการ
ศึกษาหรื อระบบการสืบค้ นสารสนเทศ
2. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศกาหนดกลยุทธ์ 1. วางแผนการค้ นหาสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม โดย
ในการค้ นหาสารสนเทศและดาเนินการ อธิบายถึงกระบวนการการสืบค้ นสารสนเทศ และ
ตามวิธีการค้ นหาที่ออกแบบไว้ อย่างมี
อธิบายได้ วา่ สารสนเทศที่ตา่ งกันมีวตั ถุประสงค์การใช้
ประสิทธิภาพ
งานแตกต่างกัน
2. ระบุคาสาคัญ คาพ้ องความหมาย และคาที่
เกี่ยวข้ องกับสารสนเทศที่ต้องการได้
3. เลือกคาศัพท์ที่ควบคุมเฉพาะสาขาวิชา หรื อเลือก
แหล่งสืบค้ นสารสนเทศได้
4. กาหนดกลยุทธ์การค้ นหาสารสนเทศโดยใช้ คาสัง่ ที่
เหมาะสมกับระบบการสืบค้ นสารสนเทศที่เลือกไว้ เช่น
การใช้ เทคนิคตรรกบูลีน เทคนิคการตัดคา การใช้ คา
ใกล้ เคียง การใช้ ดรรชนีสาหรับการค้ นหาในหนังสือ เป็ น
ต้ น

34
ตาราง 3 (ต่อ)
มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
2. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศกาหนดกลยุทธ์ 5. ใช้ กลยุทธ์การค้ นหาสารสนเทศในระบบการสืบค้ น
ในการค้ นหาสารสนเทศและดาเนินการ สารสนเทศต่าง ๆ โดยการใช้ เครื่ องมือช่วยค้ นที่แตกต่าง
ตามวิธีการค้ นหาที่ออกแบบไว้ อย่างมี
กัน ใช้ คาสัง่ ต่างกัน และตัวปฏิบตั กิ ารค้ นหาต่างกันได้
ประสิทธิภาพ
โดยสามารถใช้ คาแนะนาการใช้ บนหน้ าจอเพื่อให้ เข้ าใจ
โครงสร้ างการค้ นหา และคาสัง่ ของระบบการค้ นคืน
สารสนเทศนัน้ ๆ มีความรู้ในการค้ นหาขันพื
้ ้นฐานและ
ขันสู
้ ง สามารถจากัดและขยายผลการค้ นได้
6. ใช้ กลยุทธ์การค้ นหา โดยวิธีการที่เหมาะสมกับเรื่ อง
ที่ต้องการศึกษาได้
3. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถสืบค้ น 1. ใช้ ระบบการสืบค้ นที่หลากหลายเพื่อการสืบค้ น
สารสนเทศออนไลน์หรื อสารสนเทศจาก สารสนเทศที่มีอยูใ่ นรูปแบบที่ตา่ งกันได้ โดยสามารถบอก
บุคคลนัน้ ๆ ทางออนไลน์ โดยใช้ วิธีการที่ ได้ วา่ สารสนเทศลักษณะใดที่ไม่สามารถค้ นหาได้ จาก
หลากหลายได้
ทางออนไลน์ หรื อในรูปแบบดิจิทลั แต่สามารถค้ นหาได้
จากสิ่งพิมพ์ หรื อรูปแบบอื่น ๆ
2. ใช้ แผนการจัดหมวดหมูห่ นังสือระบบต่าง ๆ เช่น เลข
เรี ยกหนังสือ หรื อดรรชนี เพื่อค้ นหาสารสนเทศใน
ห้ องสมุด หรื อแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้ โดยสามารถใช้
เลขเรี ยกหนังสือหรื อดรรชนีในการระบุที่อยูข่ อง
สารสนเทศภายในห้ องสมุด
3. ใช้ บริการออนไลน์หรื อบริการเฉพาะบุคคลที่มีใน
สถาบันการศึกษา เพื่อให้ ได้ สารสนเทศที่ต้องการ เช่น
บริการยืมระหว่างห้ องสมุด บริการจัดส่งเอกสาร สมาคม
วิชาชีพหรื อหน่วยงานวิจยั ของสถาบันการศึกษา แหล่ง
สารสนเทศชุมชน ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้ปฏิบตั งิ าน
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ตาราง 3 (ต่อ)
มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
3. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถสืบค้ น 4. ใช้ วิธีการสารวจ การส่งจดหมาย การสัมภาษณ์
สารสนเทศออนไลน์หรื อสารสนเทศจาก และรูปแบบการสอบถามอื่น ๆ เพื่อให้ ได้ สารสนเทศ
บุคคลนัน้ ๆ ทางออนไลน์ โดยใช้ วิธีการที่ เบื ้องต้ นที่ต้องการได้
หลากหลายได้
ตาราง 4 มาตรฐานที่ 3 ความสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ อย่างมี
วิจารณญาณ และบูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ วสูร่ ะบบฐานความรู้เดิม และระบุคา่ นิยม
ของตนได้
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ อย่างมี
วิจารณญาณ และบูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ วสูร่ ะบบฐานความรู้เดิม และระบุคา่ นิยม
ของตนได้
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
1. นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถสรุ ป 1. อ่านข้ อความและสรุปสาระสาคัญจากเรื่ องที่อา่ นได้
สาระสาคัญ และแนวคิดหลักจาก
2. สรุปสาระสาคัญของเอกสารด้ วยสานวนภาษาของ
สารสนเทศที่รวบรวมได้
ตนเอง และเลือกใช้ ข้อมูลได้ อย่างถูกต้ อง
3. คัดเลือกสารสนเทศที่สามารถนาไปอ้ างอิงได้ อย่าง
เหมาะสม
2. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศอธิบายและ
1. ตรวจสอบและเปรี ยบเทียบสารสนเทศจากแหล่ง
ประยุกต์ใช้ เกณฑ์เบื ้องต้ นในการประเมิน สารสนเทศที่หลากหลายได้ เพื่อประเมินความ
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
น่าเชื่อถือของเนื ้อหา ความถูกต้ องแม่นยา ความ
เที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือของผู้แต่ง ความทันสมัย
รวมทังทั
้ ศนคติและความลาเอียงที่นาเสนอไว้ ใน
สารสนเทศ
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ตาราง 4 (ต่อ)
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ อย่างมี
วิจารณญาณ และบูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ วสูร่ ะบบฐานความรู้เดิม และระบุคา่ นิยม
ของตนได้
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
2. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศอธิบายและ
2. วิเคราะห์โครงสร้ างและเหตุผลเพื่อสนับสนุนข้ อ
ประยุกต์ใช้ เกณฑ์เบื ้องต้ นในการประเมิน พิสจู น์หรื อวิธีการศึกษา
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
3. ตระหนักรู้วา่ สารสนเทศชิ ้นใดมีความลาเอียง อคติ
หลอกลวง หรื อแอบแฝงผลประโยชน์สว่ นตน
4. ตระหนักถึงบริ บททางวัฒนธรรม รูปลักษณะทาง
กายภาพ ซึง่ เป็ นบริบทของสารสนเทศที่สร้ างขึ ้น และ
เข้ าใจถึงผลกระทบที่มีตอ่ การตีความสารสนเทศได้
3. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสังเคราะห์
1. เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและผสมผสาน
แนวคิดหลักเพื่อสร้ างแนวคิดใหม่ได้
แนวคิดเหล่านันเข้
้ าด้ วยกัน เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ใน
เบื ้องต้ น
2. ขยายผลการสังเคราะห์เบื ้องต้ นเพื่อสร้ างสมมติฐาน
ขึ ้นใหม่ อาจต้ องใช้ สารสนเทศเพิ่มเติม
3. ใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เช่น โปรแกรม
ตารางคานวณ (Spreadsheets) ฐานข้ อมูล สื่อมัลติมีเดีย
และโสตทัศนวัสดุ เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ของแนวคิดและ
ปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
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ตาราง 4 (ต่อ)
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ อย่างมี
วิจารณญาณ และบูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ วสูร่ ะบบฐานความรู้เดิม และระบุคา่ นิยม
ของตนได้
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
4. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถ
1. ตัดสินใจได้ วา่ สารสนเทศที่ได้ มานันเพี
้ ยงพอในการ
เปรี ยบเทียบความรู้ใหม่กบั ความรู้ที่มีอยู่ วิจยั หรื อตอบสนองความต้ องการหรื อไม่ หรื อต้ องการ
เดิมเพื่อให้ ทราบถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ ้น ความ สารสนเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมหรื อไม่
ขัดแย้ งกัน และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของ 2. ใช้ เกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างมีเหตุผล เพื่อ
สารสนเทศได้
พิจารณาว่าเป็ นสารสนเทศที่ขดั แย้ งหรื อเป็ น
สารสนเทศที่ได้ รับการตรวจสอบความถูกต้ อง
3. สามารถเขียนข้ อสรุปจากสารสนเทศที่รวบรวมมา
ได้
4. ทดสอบทฤษฎีด้วยเทคนิคหรื อวิธีการที่เหมาะสม
กับสาขาวิชานัน้ ๆ เช่น วิธีการสาธิต การทดลอง
5. กาหนดความถูกต้ องที่เป็ นไปได้ โดยการตังค
้ าถามถึง
แหล่งที่มาของข้ อมูล ข้ อจากัดของเครื่ องมือ หรื อกลยุทธ์
ในการรวบรวมสารสนเทศ และความสมเหตุสมผลของ
ข้ อสรุป
6. บูรณาการสารสนเทศใหม่กบั สารสนเทศเก่าหรื อ
ความรู้เก่าที่มีอยูไ่ ด้
7.เลือกสารสนเทศได้ ตรงกับหัวข้ อที่ศกึ ษาค้ นคว้ า
5. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถ
1. ศึกษาความแตกต่างในมุมมองของสารสนเทศที่
ตัดสินใจได้ วา่ ความรู้ใหม่มีผลกระทบต่อ พบในแหล่งอื่น
ค่านิยมของบุคคลหรื อไม่ และสามารถ
2. ตัดสินใจได้ วา่ เห็นด้ วยกับมุมมองนันหรื
้ อจะปฏิเสธ
ผสานความแตกต่างนันได้
้
มุมมองนัน้
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ตาราง 4 (ต่อ)
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ อย่างมี
วิจารณญาณ และบูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ วสูร่ ะบบฐานความรู้ เดิม และระบุคา่ นิยม
ของตนได้
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
6. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถเข้ าใจ 1. มีสว่ นร่วมในการอภิปรายในชันเรี
้ ยนและการอภิปราย
และตีความสารสนเทศอย่างถูกต้ องมี
อื่น ๆ
เหตุผล โดยการสนทนากับบุคคลอื่น
2. มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาหรื อผู้ปฏิบตั งิ าน อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอภิปรายเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ เช่น
อีเมล บอร์ ดประกาศ และห้ องสนทนา
3. ขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ เครื่ องมือ
ต่าง ๆ ได้ เช่น การสัมภาษณ์ อีเมล และบริการ
จดหมายข่าว (Listserv)
7. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถ
1. ตัดสินใจได้ วา่ สารสนเทศที่ได้ มานันเพี
้ ยงพอกับ
ตัดสินใจได้ วา่ คาถามการค้ นคว้ าที่ตงไว้
ั้
ความต้ องการหรื อไม่ หรื อต้ องการสารสนเทศอื่น
ในช่วงแรกนันต้
้ องปรับเปลี่ยนใหม่หรื อไม่ เพิ่มเติม
อย่างไร
2. พิจารณากลยุทธ์การค้ นหาและเพิ่มเติมแนวคิดการ
ค้ นหาที่จาเป็ นเข้ าไปใหม่ โดยการปรับปรุงคาศัพท์ที่
ใช้ ในการค้ นหา
3. พิจารณาแหล่งสารสนเทศที่ใช้ สืบค้ นในปัจจุบนั
และขยายไปยังแหล่งสารสนเทศอื่นตามความจา
เป็ นได้
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ตาราง 5 มาตรฐานที่ 4 ความสามารถใช้ สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ได้ กาหนดไว้
มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศในฐานะบุคคลหรื อสมาชิกของกลุม่ สามารถใช้ สารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
1. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศประยุกต์
1. จัดระเบียบเนื ้อหาในลักษณะที่สนับสนุน
สารสนเทศใหม่และสารสนเทศที่มีอยูเ่ ดิม จุดประสงค์และรูปแบบของงานที่ต้องการ เช่น การทา
ในการวางแผนและการสร้ างผลงานหรื อ โครงเรื่ อง ทาฉบับร่าง แผ่นภาพบอกเรื่ องราว เป็ นต้ น
สร้ างสารสนเทศขึ ้นใหม่ได้
2. เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่มาจาก
ประสบการณ์เดิมเพื่อนาไปสู่การวางแผนและสร้ าง
ผลงานชิ ้นใหม่ที่ต้องการ
3. บูรณาการสารสนเทศใหม่กบั สารสนเทศเดิม
รวมถึงข้ อความที่อ้างอิงและข้ อความที่ได้ จากการถอด
ความ ในลักษณะที่สนับสนุนจุดประสงค์ของงานที่
ต้ องการ
4. จัดการปรับเปลี่ยนข้ อความ ภาพ และข้ อมูลที่อยูใ่ น
รูปดิจิทลั จากแหล่งข้ อมูลเดิมให้ อยูใ่ นรูปแบบใหม่ได้
2.นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศทบทวน
1. จดบันทึกกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
กระบวนการในการพัฒนาเพื่อผลิตผล
แสวงหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และ
งานที่ต้องการได้
กระบวนการสื่อสารสนเทศ
2. คิดทบทวนถึงสาเหตุที่ทาให้ ผลงานที่ผา่ นมา
ประสบผลสาเร็จหรื อล้ มเหลว และกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้
ผ่านมา
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ตาราง 5 (ต่อ)
มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศในฐานะบุคคลหรื อสมาชิกของกลุม่ สามารถใช้ สารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
3. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถสื่อสาร 1. เลือกวิธีการและรูปแบบของการสื่อสารที่เหมาะสม
ความรู้ ความคิด หรื อผลงานไปสูผ่ ้ อู ื่นได้ ในการเผยแพร่ผลงานแก่กลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ อปุ กรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมใน
การผลิตผลงานที่ต้องการได้
3. ผสมผสานหลักการออกแบบและการสื่อสารเข้ า
ด้ วยกัน
4. สื่อสารได้ อย่างชัดเจนด้ วยวิธีการที่เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมาย
ตาราง 6 มาตรฐานที่ 5 เข้ าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่มีผลต่อการใช้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทางหลั
้
กจริยธรรมและกฎหมาย
มาตรฐานที่ 5 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศเข้ าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่มีผลต่อ
การใช้ สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทางหลั
้
กจริยธรรมและกฎหมาย
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
1. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศเข้ าใจประเด็น 1. ระบุและอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว
ด้ านจริยธรรม กฎหมาย ด้ านเศรษฐกิจ และความปลอดภัยในดารใช้ สารสนเทศ ทังที
้ ่เป็ นสิ่ง
และสังคมที่แวดล้ อมสารสนเทศและ
ตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระบุและอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับสารสนเทศที่
สามารถเข้ าถึงได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยและที่ต้องเสีย
ค่าใช้ จา่ ย
3. ระบุและอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และเสรี ภาพในการพูด
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ตาราง 6 (ต่อ)
มาตรฐานที่ 5 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศเข้ าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่มีผลต่อ
การใช้ สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทางหลั
้
กจริยธรรมและกฎหมาย
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
1. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศเข้ าใจประเด็น 4. มีความเข้ าใจในเรื่ องทรัพย์สินทางปัญญา และ
ด้ านจริยธรรม กฎหมาย ด้ านเศรษฐกิจ กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ และการใช้ สารสนเทศที่มี
และสังคมที่แวดล้ อมสารสนเทศและ
ลิขสิทธิ์อย่างเป็ นธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถปฏิบตั ิ 1. มีสว่ นร่วมในการอภิปรายทางอิเล็กทรอนิกส์โดย
ตามกฎหมาย ข้ อควรปฏิบตั ิ นโยบายของ สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เช่น มารยาทในการใช้
สถาบัน และจรรยาบรรณในการเข้ าถึง
อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
สารสนเทศและการใช้ แหล่งสารสนเทศ 2. ใช้ รหัสผ่าน (password) และรหัสประจาตัวอื่น ๆ ที่
ได้ รับอนุญาต เพื่อเข้ าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้ องการ
3. ยอมรับนโยบายของหน่วยงานในการเข้ าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ
4. การใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่ องอุปกรณ์ ระบบ และ
สิ่งอานวยความสะดวกอย่างถูกต้ อง
5. จัดหา จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อความ ข้ อมูล รูปภาพ
หรื อเสียง ได้ อย่างถูกกฎหมาย
6. แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจในการที่จะไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้ อ้างอิงหรื อแอบอ้ างลอก
เลียนผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตนเอง
7. แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจในนโยบายของสถาบันที่
เกี่ยวข้ องกับการวิจยั ที่ใช้ คนเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง

42
ตาราง 6 (ต่อ)
มาตรฐานที่ 5 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศเข้ าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่มีผลต่อ
การใช้ สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทางหลั
้
กจริยธรรมและกฎหมาย
ตัวบ่งชี ้ผลสาเร็ จ
ผลลัพธ์
3. นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศต้ องรู้วา่ การใช้ 1.เลือกรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมการอ้ างอิง
ทรัพยากรสารสนเทศในการสื่อสารในงาน สารสนเทศได้ อย่างเหมาะสมและใช้ รูปแบบนันในการ
้
ของตนนันต้
้ องอ้ างอิงแหล่งสารสนเทศที่ อ้ างอิงอย่างสม่าเสมอ
นามาใช้ ด้วย
2. ได้ รับการอนุญาตได้ รับความยินยอมในการใช้
สารสนเทศที่มีลิขสิทธิ์ตามความจาเป็ น
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ความเป็ นมาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในอดีตงานศิลปวัฒนธรรมทังด้
้ านนาฏดุริยางค์และช่างศิลป์ ได้ รับการอุปถัมภ์ อยู่
ภายใต้ พระบารมีพระมหากษัตริ ย์ พระบรมวงศานุวงศ์ หรื อได้ รับการอนุเคราะห์จากขุนนางผู้ใหญ่
คนบดีรวมทัง้ นักบวช ต่อมาเมื่อมีการสถาปนากรมศิลปากรขึน้ เป็ นหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
อนุรักษ์ ฟื น้ ฟู สืบทอด สร้ างสรรค์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จึงได้ จดั ตังสถานศึ
้
กษานาฏดุริยางค์
ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็ นโรงเรี ยนศิลปากรแผนกนาฏดุริยางค์ โรงเรี ยนสังคีตศิลป์ โรงเรี ยนนาฏศิลป
และวิทยาลัยนาฏศิลป ต่อมาตามลาดับ
“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ” เป็ นนามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี องค์อปุ ถัมภ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้ าฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.
2540 เป็ นการยกระดับการศึกษาด้ านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อนาศิลปะ
มาพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ
สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นศิ ล ป์ เดิ ม เป็ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในสัง กั ด กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ รับการสถาปนาขึ ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2541 โดยมีบทบาทหน้ าที่ในการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ด้ านนาฏศิล ป์ ดุริย างคศิล ป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ทัง้ ไทยและสากล ในการดาเนินการจัดตัง้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นัน้ ได้ เริ่มตังแต่
้ พ.ศ.2541 โดยกรมศิลปากรได้ พยายามผลักดันเรื่ องการ
ยกระดับการศึกษาวิชาชีพพิเ ศษด้ านนีข้ ึน้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 มีการ
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ประกาศจัด ตัง้ สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นศิ ล ป์ ในราชกิ จ จานุเ บกษา และมี ผ ลบัง คับ ใช้ ตัง้ แต่วัน ที่
3 พฤศจิ กายน พ.ศ.2541 เป็ นต้ นมา สถาบันฯ เปิ ดดาเนินการสอนครัง้ แรกใน 3 คณะวิชา คือ
คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ตังแต่
้ วนั ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542
เป็ นหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี ) สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์
ชัน้ สูง (ปนส.) จากวิ ทยาลัย นาฏศิล ป์ ทุก แห่ง และผู้ที่ส าเร็ จ การศึกษาระดับ ประกาศนี ย บัต ร
ศิลปกรรมวิชาชีพชันสู
้ ง (ศ.ปวส.) จากวิทยาลัยช่างศิลป์ ทุกแห่ง
ปี การศึกษา 2547 ได้ ขยายการผลิตบัณฑิต โดยเปิ ดสอนหลักสูตรปริ ญญาตรี (4 ปี )
ในคณะศิลปวิจิตร และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิ ดหลักสูตรปริ ญญาตรี (5 ปี ) ในคณะศิลปศึกษา
และเปิ ดห้ องเรี ยนเครื อข่ายคณะศิลปศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป์ ส่วนภูมิภาค
ปี ก ารศึกษา 2548 คณะศิลปวิจิ ต ร ได้ ข ยายการผลิ ตบัณฑิ ต และเปิ ด ห้ อ งเรี ย น
เครื อข่ายในวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และปี การศึกษา 2554 เปิ ดห้ องเรี ยนเครื อข่ายเพิ่มขึ ้นที่
วิทยาลัยช่างศิลป
ปี การศึกษา 2550 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ ขยายการผลิตบัณฑิตและห้ องเรี ยน
เครื อข่ายในวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด
ปั จ จุบันสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ เป็ นสถานศึกษาในสัง กัดกระทรวงวัฒ นธรรม
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 ให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เปลี่ ย นสถานะเป็ นนิ ติ บุ ค คลแยกออกจากกรมศิ ล ปากรและมี อ านาจหน้ าที่ ต ามที่ ร ะบุ ใ น
วัตถุประสงค์ของสถาบัน มาตรา 8 ที่ว่า “ให้ การศึกษาและส่งเสริ มวิชาการตังแต่
้ ระดับพืน้ ฐาน
วิช าชี พ ถึง วิช าชี พ ชัน้ สูง ด้ านนาฏศิลป์ ดุริย างคศิล ป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ทัง้ ไทยและสากล
รวมทังศิ
้ ลปวัฒนธรรมระดับท้ องถิ่นและระดับชาติ ทาการสอนการแสดง การวิจยั และให้ บริ การ
ทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริ ม สืบสาน สร้ างสรรค์ ทะนุบารุ ง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็ น
เอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้ องถิ่น” โดยมีส่วนราชการที่จดั
การศึกษาในสังกัดจานวน 18 แห่ง ได้ แก่ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปนครศรี ธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏ
ศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัย
นาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้ อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
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นอกจากนัน้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ ดาเนินการโครงการจัดตังบั
้ ณฑิตวิทยาลัย
และเริ่ ม จัด ท าหลัก สูต รระดับ ปริ ญ ญาโท ปี ก ารศึก ษา 2553 จึง ได้ เ ริ่ ม เปิ ด รั บ นัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญ ญาโท 2 สาขาวิช า คือ นาฏศิลป์ ไทย และดุริยางคศิลป์ ไทย (สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ ,
2559, pp. 2-4)
การแบ่ งส่ วนราชการและการบริหารงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กาหนดนโยบายด้ านต่าง ๆ เพื่อการจัดการการศึกษาของ
สถาบัน ดังนี ้ (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , 2560a, p. 61)
1. วิสัยทัศน์ (Vision) คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็ นองค์กรชัน้ นาด้ าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ บริ หารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลและนาสถาบันฯ สู่
นานาชาติ
2. พันธกิจ (Mission) ได้ แก่
2.1 จัด การศึ ก ษาด้ า นนาฏศิ ล ป์ ดุริ ย างคศิ ล ป์ คี ต ศิ ล ป์ และทัศ นศิ ล ป์
ระดับพื ้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชันสู
้ งที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2.2 สร้ างงานวิ จั ย งานสร้ างสรรค์ นวั ต กรรมที่ เ ป็ นองค์ ค วามรู้ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคณ
ุ ค่าแก่สงั คม
2.3 เป็ นศูนย์กลางบริการวิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรม
2.4 อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
2.5 บริ ห ารจัด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและพั ฒ นาองค์ ก รเพื่ อ เข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
3. วัตถุประสงค์ (Objective) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอานาจหน้ าที่ให้
การศึกษาและส่งเสริ มวิชาการตังแต่
้ ระดับพื ้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชันสู
้ งด้ านนาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ทังไทยและสากล
้
รวมทังศิ
้ ลปวัฒนธรรมระดับท้ องถิ่นและระดับชาติ
ทาการสอนการแสดง การวิจัย และให้ บริ การทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้ างสรรค์
ส่งเสริ ม ทานุบารุง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลายของชุมชนในท้ องถิ่น
4. เป้าหมายการผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาเพื่อรับใช้ สงั คม แบ่งเป็ น 3 ระดับ
ได้ แก่
4.1 เป็ นช่างฝี มือประณีตทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ระดับ
ผู้ปฏิบตั ิ
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4.2 เป็ นครูระดับชานาญที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่าง ๆ ได้
4.3 เป็ นผู้เ ชี่ยวชาญทางศิลปะเป็ นศิลปิ นในศิลปะสาขาต่าง ๆ และมีฝีมื อ
เชี่ยวชาญเป็ นที่ยอมรับระดับชาติ
5. แผนยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ โดยกาหนดเป้าประสงค์เพื่ อ ผลิต
บัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ได้ แก่
5.1 มีทกั ษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21(3R, 8C)
5.2 มีทกั ษะวิชาชีพเฉพาะ มีความเป็ นมืออาชีพงานศิลป์
5.3 มีทศั นคติที่ดีตอ่ การอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม
5.4 เป็ นผู้มีจิตสาธารณะ
ตาราง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(2560a, pp. 64-96)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. จัดการเรี ยนการสอน
และพัฒนาผู้สาเร็จ
การศึกษาสอดคล้ องกับ
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่
21

กลยุทธ์

ประสิทธิผลตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
บัณฑิตมีงานทา
และมีทกั ษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่
21

1. การแนะแนวการศึกษาและคัดเลือก
นักศึกษาเชิงรุก
2. จัดการศึกษาด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้แบบ
Active Learning
3. พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาด้ วย
กิจกรรมนอกหลักสูตรและระบบงานบริการ
2. ศึกษา วิจยั เพื่อถอด
1. พัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่
ผลงานวิจยั งาน
เป็ นองค์ความรู้ที่สะท้ อน 2. เผยแพร่ผลงานวิจยั ระดับชาติหรื อนานาชาติ สร้ างสรรค์ที่เกิด
คุณค่าที่เป็ น
3. จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ ผ้ วู ิจยั เพื่อ
ประโยชน์
เอกลักษณ์อตั ลักษณ์ของ ผลิตผลงานชิ ้นใหม่
งานศิลป์ ที่มงุ่ เน้ น
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ตาราง 7 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ประสิทธิผลตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
3. สร้ างสรรค์ตอ่ ยอดงาน 1. กระตุ้นส่งเสริมให้ มีการสร้ างสรรค์ตอ่ ยอดงาน
ผลงานนวัตกรรม
ศิลป์ เพื่อเป็ น
ศิลป์ และเป็ นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโดยการจัด งานสร้ างสรรค์ที่
เอกลักษณ์อตั ลักษณ์ของ กิจกรรมและจัดงบประมาณสนับสนุน
สร้ างคุณค่าแก่
ท้ องถิ่นรวมทังเป็
้ น
2. ส่งเสริมให้ มีการเผยแพร่ผลงานสร้ างสรรค์ในเวที สังคมรวมทังเพิ
้ ่ม
ผลิตภัณฑ์บริการทาง
ระดับชาติและยกย่องเชิดชูผลงานที่ได้ รับรางวัล
มูลค่าทาง
วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ
4. บริการทางวิชาการที่ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการบริการวิชาการ
ชุมชนมีการพัฒนา
ช่วยสืบสานเผยแพร่
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
และเสริมสร้ าง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ 2. จัดทาหลักสูตรระยะสันทางศิ
้
ลปวัฒนธรรมด้ าน ความเข้ มแข็ง
ต่างๆ
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่เป็ น
ชุมชนสามารถ
หลักสูตรภาษาไทยหรื อหลักสูตรนานาชาติเพื่อ
พึง่ พาตนเองได้ ตาม
ตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริการ
ศักยภาพของ
ตนเอง
5. ประชาสัมพันธ์
1. สร้ างช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ เข้ าถึง
สถาบันบัณฑิต
เสริมสร้ างภาพลักษณ์ของ กลุม่ เป้าหมาย
พัฒนศิลป์ เป็ นที่
สถาบันฯ
2. สร้ างตัวแทนภาพลักษณ์สถาบันฯ
รู้จกั ในสังคม
6. พัฒนาบุคลากรและ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากาลังให้
ผลงานการ
เครื อข่าย
เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ านบรรลุ
2. เพิ่มศักยภาพคุณภาพบุคลากรให้ เหมาะสม วัตถุประสงค์ของ
กับทิศทางการพัฒนาของสถาบันฯ
สถาบันฯ
3. เพิ่มความผาสุกความผูกพันของบุคลากรต่อ
สถาบันฯพัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือด้ านต่างๆ
กับสถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน/ศิษย์เก่า
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ตาราง 7 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
7. พัฒนาสภาพแวดล้ อม
การเรี ยนรู้โครงสร้ าง
พื ้นฐานและเทคโนโลยี
สนับสนุน
8. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการฯ

กลยุทธ์

ประสิทธิผลตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้ อม
พัฒนาสภาพแวดล้ อมและภูมิทศั น์ให้ เอื ้อต่อการ เกื ้อหนุนมีเครื่ องมือ
เรี ยนและการทางานอย่างมีความสุขปลอดภัย
เทคโนโลยีเพื่อ
2. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรี ยนรู้
สารสนเทศ
ในศตวรรษที่21
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ หน่วยงาน
การศึกษาเข้ าสูร่ ะดับมาตรฐานสากล
ปราศจากการทุจริ ต
2. พัฒนาคุณภาพ จริยธรรม และความโปร่งใส คอรัปชัน่
ในการดาเนินงาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
กากับขับเคลื่อนสถานศึกษา

ภาพประกอบ 4 การแบ่งส่วนราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่มา: (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , 2560b)
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การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (2560c, p. 13) จัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) 4 ปี และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี จัดการเรี ยนการ
สอนใน 3 คณะวิชา ได้ แก่
1. คณะศิลปวิจิตร เปิ ดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี ) 6 สาขาวิชา คือ ศิลปไทย
(แขนงวิชาจิตรกรรมไทย และแขนงวิชาช่างสิปปหมู่) สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาเครื่ องเคลือบดินเผา และสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน โดยรับ
ผู้สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า ซึง่ หลักสูตรดังกล่าวเปิ ดสอนในคณะศิลปวิจิตรและห้ องเรี ยนเครื อข่ายวิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิ ดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี ) 4 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย สาขาวิชาดนตรี ไทย สาขาวิชาคีตศิลป์ ไทย และสาขาวิชาศิลปะดนตรี และ
การแสดงพื ้นบ้ าน (แขนงวิชาศิลปะดนตรี และการแสดงพื ้นบ้ านภาคอีสาน และแขนงวิชาศิลปะ
ดนตรี และการแสดงพื ้นบ้ านภาคเหนือ โดยรับผู้สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ ชัน้
กลางและประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเปิ ดสอนใน
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และห้ องเรี ย นเครื อข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้ อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
3. คณะศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
นาฏศิลป์ ไทยศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ สากลศึกษา (แขนงวิชาบัลเล่ต์) สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์
ไทยศึกษา (แขนงวิชาดนตรี ไทย และแขนงวิชาคีตศิลป์ ไทย) และสาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ สากล
ศึก ษา (แขนงวิ ช าดนตรี ส ากล และแขนงวิ ช าคีต ศิล ป์ สากล) โดยรั บ ผู้ส าเร็ จ การศึก ษ าระดับ
ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ ชันกลางและประกาศนี
้
ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวเปิ ดสอนในคณะศิลปศึกษา และห้ องเรี ยนเครื อข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกอบด้ วย สมรรถนะ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ในแต่ละคณะ แต่ละสาขาวิชา สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. สมรรถนะและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิตคณะศิลปวิจิตร ได้ แก่
1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถด้ านสาขาวิชาที่ตนเรี ยน และสามารถนา
ความรู้ไปประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ อย่างเชี่ยวชาญ
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1.2 บัณฑิตมีทกั ษะเฉพาะด้ าน โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ตนเรี ยน มีความคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์ สามารถค้ นคว้ าและพัฒนางานตามหลักวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.4 บัณฑิตสามารถอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ
2. สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะศิลปนาฏดุริยางค์
ได้ แก่
2.1 บัณฑิตมีความเป็ นศิลปิ นและนักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถ ทัง้
ด้ านทฤษฎีและด้ านปฏิบตั ิ
2.2 บัณฑิตมีความสามารถในการแสวงหาและสืบค้ นความรู้ด้วยตนเอง
2.3 บัณฑิตมีความสามารถด้ านการวิจยั วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
ได้
2.4 บัณฑิตมีความเสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.5 บัณ ฑิ ต มี ค วามรู้ ความสามารถในการอนุรั กษ์ สื บทอด เผยแพร่ แ ละ
สร้ างสรรค์องค์ความรู้ได้
3. สมรรถนะและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิตคณะศิลปศึกษา ได้ แก่
3.1 บัณฑิตมีความเป็ นครู สามารถถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ องค์ความรู้
ได้
3.2 บัณ ฑิ ต สามารถแสวงหาความรู้ ได้ อ ย่า งต่อ เนื่ อ ง ใช้ วิ ธี ก ารวิ จัย เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยน การสอน และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
3.3 บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้ างสรรค์องค์ความรู้ได้
3.4 บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
3.5 บัณ ฑิ ต มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร และสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 บัณฑิตมีความเสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มาตรฐานผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มาตรฐานผู้สาเร็ จการศึกษาด้ านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศให้ ใช้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ประกอบด้ วยมาตรฐาน 3 ด้ าน
ตามลาดับความสาคัญโดยมีฐานความคิดที่ว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็ นสถาบันการศึกษา
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วิชาชีพเฉพาะ จึงให้ ความสาคัญมาตรฐานด้ านวิชาชีพเป็ นลาดับที่ 1 คาดหวังให้ ผ้ สู าเร็ จการศึกษา
มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะปฏิบตั ิงานได้ นอกจากนี ้ยังประกอบด้ วยมาตรฐานด้ านวิชาการ และ
มาตรฐานด้ านคุณลักษณะคาดหวังให้ ผ้ เู รี ยนมีความรอบรู้อย่างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล มี
ความเข้ าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตและดารง
ตนในสัง คมได้ เ ป็ น อย่า งดี มี คุณ ธรรมจริ ย ธรรม และประกอบอาชี พ ได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , 2550, p. 12)
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานผู้สาเร็ จการศึกษาด้ านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่าง
ศิล ป์ ของสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิล ป์ เป็ นข้ อกาหนดเกี่ ยวกับคุณภาพการศึกษาสาหรั บผู้ส าเร็ จ
การศึกษาทุกระดับชัน้ ซึ่ง สถานศึก ษาในสัง กัด ทัง้ 18 แห่ง ต้ องนาไปใช้ เพื่ อประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาให้ ยงั่ ยืน มี 3 มาตรฐานหลัก ได้ แก่ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้ านวิชาชีพ มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานด้ านวิชาการ และมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้ านคุณลักษณะ ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้ านวิชาชีพ ผู้สาเร็ จการศึกษามี ความรู้ ในวิชาชีพทัง้
ด้ านทฤษฎี และด้ านทักษะ มีกระบวนการคิด มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ประสบการณ์ ก ารแสดง การน าเสนอผลงานศิ ล ปะ/การสอน และมี ทัก ษะในการวิ จัย ซึ่ ง
ประกอบด้ วยมาตรฐานและตัวบ่งชี ้แตกต่างตามแต่ละคณะ ดังนี ้
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ตาราง 8 มาตรฐานด้ านวิชาชีพสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มาตรฐาน
วิชาชีพ

ตัวบ่งชี ้
คณะศิลปวิจิตร

1. ความรู้ด้าน 1. มีความรู้ความเข้ าใจ
ทฤษฎี
เกี่ยวกับแนวคิด จารี ต
รูปแบบงานศิลป์
2. สืบค้ น รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ านช่าง
ศิลป์ ได้ อย่างเป็ นระบบ
3. บันทึกองค์ความรู้
ด้ านช่างศิลป์ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรได้

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

คณะศิลปศึกษา

1. มีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด จารี ต
รูปแบบการแสดงด้ าน
นาฏศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ ไทย
2. สืบค้ น รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ าน
นาฏศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ ไทยได้ อย่าง
เป็ นระบบ
3. บันทึกองค์ความรู้ด้าน
นาฏศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ ไทย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้

1. มีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด จารี ต
รูปแบบการแสดงด้ าน
นาฏศิลป์ ไทย
ด้ านนาฏศิลป์ สากล
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
ด้ านคีตศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ สากล
2. สืบค้ น รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ด้ านนาฏศิลป์ ไทย
ด้ านนาฏศิลป์ สากล
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
ด้ านคีตศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ สากลได้ อย่าง
เป็ นระบบ
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ตาราง 8 (ต่อ)
มาตรฐาน
วิชาชีพ

ตัวบ่งชี ้
คณะศิลปวิจิตร

1. ความรู้ด้าน
ทฤษฎี

2. ความรู้ด้าน 1. มีความชานาญใน
ทักษะ
การสร้ างสรรค์งานช่าง
ศิลป์ ได้ อย่างถูกต้ อง
สวยงามตามแบบแผน
2. ใฝ่ ร้ ู ฝึ กปฏิบตั เิ พื่อ
พัฒนาตนเอง
3. สามารถนาความรู้มา
ปฏิบตั งิ านระดับ
สร้ างสรรค์ได้

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

คณะศิลปศึกษา
3. บันทึกองค์ความรู้ด้าน
นาฏศิลป์ ไทย
ด้ านนาฏศิลป์ สากล
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
ด้ านคีตศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ สากลเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรได้

1. มีความชานาญในการ 1. มีความชานาญในการ
ปฏิบตั ิด้านนาฏศิลป์ ไทย ปฏิบตั ิด้านนาฏศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย และ ด้ านนาฏศิลป์ สากล
ด้ านคีตศิลป์ ไทยได้ อย่าง ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
ถูกต้ องตามแบบแผน
ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
2. ใฝ่ ร้ ู ฝึ กปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา ด้ านคีตศิลป์ ไทย และด้ าน
ตนเอง
คีตศิลป์ สากลได้ อย่าง
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ ถูกต้ องตามแบบแผน
การปฏิบตั ิด้านนาฏศิลป์ 2. ใฝ่ ร้ ู ฝึ กปฏิบตั เิ พื่อ
ไทย ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย พัฒนาตนเอง
และด้ านคีตศิลป์ ไทยได้
อย่างถูกต้ อง
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ตาราง 8 (ต่อ)
มาตรฐาน
วิชาชีพ

ตัวบ่งชี ้
คณะศิลปวิจิตร

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

2. ความรู้ด้าน
ทักษะ

3. กระบวนการ 1. สามารถเชื่อมโยง
คิด
ความสัมพันธ์ของข้ อมูล
ด้ านช่างศิลป์ กับความรู้
ด้ านทฤษฎีได้ อย่างเป็ น
ระบบและมีเหตุผล
2. สามารถบูรณาการ
ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นกับความรู้ทาง
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อ
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
งานด้ านช่างศิลป์

คณะศิลปศึกษา
3. สามารถถ่ายทอด
ความรู้การปฏิบตั ิด้าน
นาฏศิลป์ ไทย
ด้ านนาฏศิลป์ สากล
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
ด้ านคีตศิลป์ ไทย และด้ าน
คีตศิลป์ สากลได้ อย่าง
ถูกต้ อง

1. สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้ อมูล
ด้ านนาฏศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ ไทยได้ อย่าง
เป็ นระบบและมีเหตุผล
2. สามารถบูรณาการ
ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนางานด้ านนาฏศิลป์
ไทย ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
และด้ านคีตศิลป์ ไทย

1. สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้ อมูล
ด้ านนาฏศิลป์ ไทย
ด้ านนาฏศิลป์ สากล
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
ด้ านคีตศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ สากลได้ อย่าง
เป็ นระบบและมีเหตุผล
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ตาราง 8 (ต่อ)
มาตรฐาน
วิชาชีพ

ตัวบ่งชี ้
คณะศิลปวิจิตร

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

3. กระบวนการ
คิด

4. เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะศิลปศึกษา
2. สามารถบูรณาการ
ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ สืบ
สาน พัฒนางานด้ าน
นาฏศิลป์ ไทย
ด้ านนาฏศิลป์ สากล
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
ด้ านคีตศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ สากล

1. สามารถใช้ สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาค้ นคว้ า
ความรู้ด้านช่างศิลป์
2. สามารถใช้ สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ
สร้ างสรรค์และพัฒนา
งานด้ านช่างศิลป์

1. สามารถใช้ สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค้ นคว้ าความรู้ด้าน
นาฏศิลป์ ไทย ด้ านดุริยางค
ศิลป์ ไทย และด้ านคีตศิลป์
ไทย
2. สามารถใช้ สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อสร้ างสรรค์
และพัฒนางานด้ าน
นาฏศิลป์ ไทย ด้ านดุริยางค
ศิลป์ ไทย และด้ านคีตศิลป์
ไทย

1. สามารถใช้ สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค้ นคว้ าความรู้ด้าน
นาฏศิลป์ ไทย
ด้ านนาฏศิลป์ สากล
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
ด้ านคีตศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ สากล
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ตาราง 8 (ต่อ)
มาตรฐาน
วิชาชีพ

ตัวบ่งชี ้
คณะศิลปวิจิตร

4. เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.
ประสบการณ์
การแสดง

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

คณะศิลปศึกษา
2. สามารถใช้ สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อสร้ างสรรค์
และพัฒนางาน
ด้ านนาฏศิลป์ ไทย
ด้ านนาฏศิลป์ สากล
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
ด้ านคีตศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ สากล

1. สามารถนาเสนอ
ผลงานทางการศึกษา
ด้ านช่างศิลป์ ได้
2. นาเสนอเผยแพร่งาน
ช่างศิลป์ ตามแบบแผน
หรื อสร้ างสรรค์หรื อ
ประยุกต์ใช้ อย่าง
เหมาะสม

1. นาเสนอผลงานทางการ 1. นาเสนอผลงานทางการ
ศึกษาด้ านนาฏศิลป์ ไทย ศึกษาด้ านนาฏศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย และ ด้ านนาฏศิลป์ สากล
ด้ านคีตศิลป์ ไทยในรูปแบบ ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
บูรณาการ
ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
2. นาเสนอเผยแพร่งานด้ าน ด้ านคีตศิลป์ ไทย และ
นาฏศิลป์ ไทย ด้ านดุริยางค ด้ านคีตศิลป์ สากลใน
ศิลป์ ไทย และด้ านคีตศิลป์ รูปแบบบูรณาการ
ไทยในรูปแบบอนุรักษ์และ
สร้ างสรรค์
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ตาราง 8 (ต่อ)
มาตรฐาน
วิชาชีพ
5.
ประสบการณ์
การแสดง

ตัวบ่งชี ้
คณะศิลปวิจิตร

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

คณะศิลปศึกษา
2. นาเสนอเผยแพร่งาน
นาฏศิลป์ ไทยในรูปแบบ
อนุรักษ์และสร้ างสรรค์
3. เผยแพร่งานด้ าน
นาฏศิลป์ สากลในรูปแบบ
Classical/Modern/และ
สร้ างสรรค์
4. นาเสนอการแสดงตาม
หลักสูตรได้
5. ร่วมกิจกรรมการแสดง
หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
นอกเหนือจากงานราชการ
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ตาราง 8 (ต่อ)
มาตรฐาน
วิชาชีพ
6. การวิจยั

ตัวบ่งชี ้
คณะศิลปวิจิตร

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

คณะศิลปศึกษา

1. สามารถค้ นคว้ า
รวบรวมและตังประเด็
้
น
ของการวิจยั เพื่อนาไปสู่
การสร้ างองค์ความรู้
ทางด้ านช่างศิลป์ ได้
2. สามารถสืบค้ นข้ อมูล
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ตอบปัญหาการวิจยั ได้
3. นาองค์ความรู้ที่ได้
จากผลการวิจยั ไป
พัฒนางานศิลปะได้

1. สามารถค้ นคว้ า รวบรวม 1. สามารถค้ นคว้ า
เพื่อนาไปสูก่ ารสร้ างองค์ รวบรวมเพื่อนาไปสูก่ าร
ความรู้ทางด้ านนาฏศิลป์ สร้ างองค์ความรู้ทาง
ไทย ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย ด้ านนาฏศิลป์ ไทย
และด้ านคีตศิลป์ ไทย
ด้ านนาฏศิลป์ สากล
2. สามารถนาผลการวิจยั ไป ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
พัฒนางานด้ านนาฏศิลป์ ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
ไทย ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย ด้ านคีตศิลป์ ไทย และ
และด้ านคีตศิลป์ ไทยได้ ด้ านคีตศิลป์ สากล
2. สามารถนาผลการวิจยั
ไปพัฒนางาน
ด้ านนาฏศิลป์ ไทย
ด้ านนาฏศิลป์ สากล
ด้ านดุริยางคศิลป์ ไทย
ด้ านดุริยางคศิลป์ สากล
ด้ านคีตศิลป์ ไทย และ
ด้ านคีตศิลป์ สากลได้
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ตาราง 8 (ต่อ)
มาตรฐาน
วิชาชีพ
7.
ประสบการณ์
วิชาชีพ

ตัวบ่งชี ้
คณะศิลปวิจิตร

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

คณะศิลปศึกษา

1. สามารถสร้ างสรรค์
งานศิลปะที่มีคณ
ุ ภาพ
2. สามารถบริการ
จัดการธุรกิจศิลป์ ได้
อย่างเป็ นระบบ
3. สามารถสื่อสารและ
ประสานประโยชน์ใน
องค์กรได้ อย่างมี
คุณภาพ

1. สามารถเป็ นศิลปิ นที่มี มาตรฐานวิชาชีพครู
คุณภาพ
2. สามารถบริการจัดการ
ธุรกิจศิลป์ ได้ อย่างเป็ น
ระบบ
3. สามารถสื่อสารและ
ประสานประโยชน์ในองค์กร
ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ตาราง 9 มาตรฐานด้ านวิชาชีพสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มาตรฐานวิชาชีพครู

ตัวบ่งชี ้

1. หลักสูตร

1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตรได้
2. สามารถนาหลักสูตรไปจัดทาโครงการสอนได้

2. การจัดการเรี ยนรู้

1. สามารถนาโครงการสอนมาจัดทาแผนการเรี ยนรู้รายปี /รายภาค
2. สามารถออกแบบการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน
3. สามารถเลือกใช้ พัฒนา และสร้ างสื่อการสอนที่สง่ เสริ มการ
เรี ยนรู้
4. สามารถจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้ตามความสามารถของ
ผู้เรี ยน
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ตาราง 9 (ต่อ)
มาตรฐานวิชาชีพครู

ตัวบ่งชี ้

3. จิตวิทยาสาหรับครู

1. เข้ าใจธรรมชาติของผู้เรี ยนและสามารถจัดการเรี ยนรู้ตามความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน
2. สามารถช่วยเหลือแนะนาและพัฒนาผู้เรี ยนได้ ตามศักยภาพของ
ตน

4. การวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา

1. สามารถวัดและประเมินผลได้ ตรงตามสภาพความเป็ นจริง
2. สามารถนาผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงการจัดการ
เรี ยนรู้และหลักสูตรได้

5. การบริหารจัดการในชัน้
เรี ยน

1. มีภาวะผู้นา
2. สามารถปกครองชันเรี
้ ยนได้

6. การวิจยั ทางการศึกษา

1. สามารถทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
2. สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน

7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี 1. สามารถเลือกใช้ ออกแบบสร้ างและปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อให้
สารสนเทศทางการศึกษา ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้
3. สามารถแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
8. ความเป็ นครู

1. มีความอดทนและรับผิดชอบ
2. เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่นกั เรี ยน
3. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
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ตาราง 9 (ต่อ)
มาตรฐานวิชาชีพครู

ตัวบ่งชี ้

9. ประสบการณ์วิชาชีพครู
9.1 การฝึ กปฏิบตั วิ ิชาชีพ
ระหว่างเรี ยน

1. ศึกษาและจาแนกความแตกต่างของผู้เรี ยนได้
2. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ร่วมกับสถานศึกษา
3. สามารถฝึ กปฏิบตั กิ ารสอน ประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
4. สามารถจัดทาโครงงานทางวิชาการ

9.2 การปฏิบตั กิ ารสอนใน
สถานศึกษา

1. สามารถจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
2. สามารถประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรี ยน
3. สามารถทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
4. สามารถจัดทารายงานการจัดการเรี ยนรู้และการพัฒนาผู้เรี ยน

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้ านวิชาการ ผู้สาเร็ จการศึกษามีความสามารถในการ
ใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการคิด มีความรู้ในการรักษา
สุขภาพอนามัย และการดารงชี วิตอยู่ในสังคม และมีความสามารถในการวิจัยเพื่ อพัฒนาองค์
ความรู้ มาตรฐานด้ านวิชาการผู้ สาเร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกอบด้ วยมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ (6 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งชี ้) ดังนี ้
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ตาราง 10 มาตรฐานด้ านวิชาการผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มาตรฐานด้ านวิชาการ

ตัวบ่งชี ้

1. การใช้ ภาษาและการ
สื่อสาร

1. สามารถใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถสื่อความคิดผ่านการพูดและเขียนเพื่อการนาเสนอด้ วยวิธี
ต่าง ๆ

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สามารถสื่อความคิดและนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ไป
ประยุกต์ใช้
2. สามารถแสวงหาและเลือกสรรความรู้จากการใช้ เทคโนโลยีใน
การพัฒนาตนเอง

3. กระบวนการคิด

1. สามารถจัดระบบความคิดวิเคราะห์ และประเมินได้
2. สามารถคาดการณ์ กาหนดเป้าหมาย เลือกแนวทางติดสินใจ และ
แก้ ไขปั ญหาได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และบูรณาการความคิดได้

4. สุขอนามัย

1. มีสขุ นิสยั ในการดูแลสุขภาพ
2. ป้องกันตนเองจากยาเสพติด
3. รู้จกั หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ

5. การดารงชีวิตในสังคม

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข
2. มีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
3. เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
4. นาแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดารงชีวิต

6. การวิจยั

สามารถสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ที่จะนาไปประยุกต์ใช้ งานได้
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้ านคุณลักษณะ มาตรฐานด้ านคุณลักษณะผู้สาเร็ จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้ วยมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ (2
มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี ้) ดังนี ้
ตาราง 11 มาตรฐานด้ านคุณลักษณะผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์
มาตรฐานด้ านคุณลักษณะ

ตัวบ่งชี ้

1. คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์

1. มีวินยั และความรับผิดชอบ
2. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
3. มีความกตัญญูกตเวที
4. มีสมั มาคารวะ รู้จกั กาลเทศะ
5. มีความเมตตากรุณา เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม
6. ประหยัด อดออม
7. ภูมิใจในความเป็ นไทย
8. มีความสามัคคี
9. เชื่อมัน่ ในตนเอง กล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม
10. มีภาวะผู้นาและผู้ตาม

2. จรรยาบรรณวิชาชีพ

1. รักและศรัทธาในวิชาชีพ
2. รับผิดชอบต่อวิชาชีพ

การรู้ สารสนเทศสาหรั บนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับการรู้ สารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มีหลักสูตรหรื อรายวิชาการรู้ สารสนเทศโดยตรง แต่มี
รายวิชาที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกัน ได้ แก่ รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
รายวิชา 300-11001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (Information for
Lifelong Learning) ซึ่งเปิ ดสอนในปั จจุบนั มีจานวน 3 หน่วยกิต เป็ นรายวิชาบังคับของหลักสูตร
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หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (สาหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558) โดยมีคาอธิบายรายวิชา ดังนี ้
ศึก ษาความหมายและความส าคัญ ของสารสนเทศ วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง แหล่ ง
สารสนเทศที่ หลากหลายเพื่ อการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต การสืบค้ นสารสนเทศ กระบวนการจัดการ
สารสนเทศ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้ เท่าทัน ความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้ อมูล
พระราชบัญ ญัติว่าด้ วยข้ อมูลข่า วสาร เทคนิคการปรั บแต่ง และการนาเสนอสารสนเทศในเชิ ง
สร้ างสรรค์
มาตรฐานการรู้ สารสนเทศกับมาตรฐานผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
จากการศึกษามาตรฐานการรู้ สารสนเทศของนักวิชาการและองค์กรต่าง ๆ พบว่า
มาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษา (ACRL) สอดคล้ องกับมาตรฐานผู้สาเร็ จ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทัง้ 3 มาตรฐาน ได้ แก่ มาตรฐานด้ านวิชาชีพ มาตรฐาน
ด้ านวิชาการ และมาตรฐานด้ านคุณลักษณะ ดังตาราง 12
ตาราง 12 มาตรฐานการรู้สารสนเทศกับมาตรฐานผู้สาเร็ จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มาตรฐานสามัตถิยะการรู้
สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษา
(ACRL)
1. สามารถกาหนดลักษณะ
และขอบเขตของสารสนเทศที่
ต้ องการได้

มาตรฐานผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.1 นักศึกษาสามารถกาหนดหัวข้ อในการทาโครงงานวิชาการ
หรื อหัวข้ อศิลปนิพนธ์ หรื อการตังประเด็
้
นของการวิจยั ด้ าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ เพื่อสร้ างสรรค์
ผลงานได้ อย่างสวยงามถูกต้ องตามแบบแผน
1.2 นักศึกษาระบุคาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องหรื อคาสาคัญเพื่อใช้ ใน
การสืบค้ นสารสนเทศ
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ตาราง 12 (ต่อ)
มาตรฐานสามัตถิยะการรู้
สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษา
(ACRL)
1. สามารถกาหนดลักษณะ
และขอบเขตของสารสนเทศที่
ต้ องการได้

มาตรฐานผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.3 นักศึกษามีความเข้ าใจเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และสามารถระบุแหล่ง
สารสนเทศด้ านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่น
ฐานข้ อมูลห้ องสมุด ฐานข้ อมูลออนไลน์ แหล่งสารสนเทศ
บุคคล เว็บไซต์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น
1.4 นักศึกษามีความเข้ าใจสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมที่
สามารถใช้ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยและที่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ย

2. สามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่ 2.1 นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการค้ นหาสารสนเทศ เช่น ค้ นหา
ต้ องการได้ อย่างมีประสิทธิผล จากฐานข้ อมูลโอแพค (OPAC) หรื อฐานข้ อมูลออนไลน์ เป็ น
และประสิทธิภาพ
ต้ น
2.2 นักศึกษามีความเข้ าใจระบบการจัดหมวดหมูท่ รัพยากร
สารสนเทศของห้ องสมุด
2.3 นักศึกษาสามารถกาหนดกลยุทธ์ในการสืบค้ นสารสนเทศ
เช่น การใช้ ตรรกบูลีน การสืบค้ นแบบพื ้นฐาน การสืบค้ นแบบ
ขันสู
้ ง และสามารถปรับกลยุทธ์การสืบค้ นได้ ตามความจาเป็ น
2.4 นักศึกษาสามารถติดตามหาแหล่งที่มาของสารสนเทศเพื่อ
นามาเขียนอ้ างอิง
3. สามารถประเมินสารสนเทศ 3.1 นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นสาคัญของสารสนเทศที่
และแหล่งสารสนเทศได้
รวบรวมมาได้
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ตาราง 12 (ต่อ)
มาตรฐานสามัตถิยะการรู้
สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษา
(ACRL)

มาตรฐานผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3. สามารถประเมินสารสนเทศ 3.2 นักศึกษาสามารถประเมินความน่าเชื่อถือ ความถูกต้ อง
และแหล่งสารสนเทศได้
แม่นยาของสารสนเทศนัน้ เช่น ความน่าเชื่อถือของผู้แต่ง ทัศนคติ
ของผู้แต่ง และเปรี ยบเทียบสารสนเทศจากหลาย ๆ แหล่ง
3.3 นักศึกษาตัดสินใจได้ วา่ สารสนเทศที่ได้ มานันเพี
้ ยงพอกับ
ความต้ องการหรื อไม่ หรื อต้ องการหาสารสนเทศอื่นเพิม่ เติมหรื อไม่
4. สามารถใช้ สารสนเทศได้
4.1 นักศึกษาสามารถประยุกต์สารสนเทศที่ได้ รับใหม่กบั
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุ สารสนเทศที่มีอยูเ่ ดิมแล้ วสร้ างสรรค์เป็ นผลงานชิ ้นใหม่ หรื อ
จุดมุง่ หมายที่ตงไว้
ั้
องค์ความรู้ใหม่
4.2 นักศึกษาสามารถนาผลงานชิ ้นใหม่ หรื อองค์ความรู้ใหม่ที่
ได้ รับนันไปพั
้ ฒนางานด้ านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และช่างศิลป์ ได้
4.3 นักศึกษาสามารถนาเสนอผลงานโครงงาน/ศิลปนิพนธ์ไปสู่
ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความเข้ าใจประเด็นทาง
เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม
ที่มีผลต่อการใช้ และการเข้ าถึง
สารสนเทศได้ รวมทังใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทาง
้
หลักจริยธรรมและกฎหมาย

5.1 นักศึกษามีความเข้ าใจประเด็นการลอกเลียนวรรณกรรม
(Plagiarism)
5.2 นักศึกษาสามารถเขียนอ้ างอิง (Citation) และ
บรรณานุกรม (References) ถูกต้ องตามรูปแบบมาตรฐานที่
เลือกใช้
5.3 นักศึกษามีความเข้ าใจประเด็นลิขสิทธิ์ และใช้ สารสนเทศที่
มีลิขสิทธิ์ได้ อย่างเป็ นธรรม สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อ
ควรปฏิบตั ทิ างวิชาการของสถาบันฯ และมีจรรยาบรรณในการ
เข้ าถึงสารสนเทศและใช้ แหล่งสารสนเทศ
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ความรู้ ท่ วั ไปเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง
ความหมายของการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง
คาว่า “การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง” มาจากคาภาษาอังกฤษว่า Self-directed learning
มีการบัญญัติเป็ นคาไทยอย่างหลากหลาย เช่น การเรี ยนรู้ โดยชี ้นาตนเอง การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
การเรี ยนรู้โดยผู้เรี ยนนาตนเอง เป็ นต้ น นักวิชาการศึกษาหลายท่านได้ อธิบายความหมายของการ
เรี ยนรู้แบบนาตนเอง ดังนี ้
โนวลส์ (Knowles, 1975, p. 18) ให้ ความหมายว่า กระบวนการที่บคุ คลมีความคิด
ริ เริ่ มในการวินิจฉัยความต้ องการเรี ยนรู้ ของตนเอง การกาหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ การแสวงหา
แหล่งทรัพยากร การเรี ยนรู้ การเลือกและประยุกต์กลยุทธ์ ในการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม รวมทังการ
้
ประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู้ของตนเอง โดยจะได้ รับหรื อไม่ได้ รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ตาม
สเคเจอร์ และเดฟ (Skager & Dave, 1978, p. 13) ให้ ความหมายว่า การพัฒนาการ
เรี ยนรู้ และประสบการณ์ การเรี ยนของตนเอง รวมทั ง้ ความสามารถในการวางแผนปฏิ บัติและ
ประเมินผลกิจกรรมการเรี ยนทังในลั
้ กษณะเฉพาะบุคคลและในฐานะสมาชิกของกลุ่มการเรี ยนที่
ร่วมมือกัน
โบด์ และกริ ฟฟิ น (Boud & Griffin, 1987, p. 116) ให้ ความหมายว่า เป็ นการจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู้ของตนเอง และความสามารถในการวางแผนการปฏิบตั ิ และการประเมินผลการเรี ยนรู้ การ
จัดการเรี ยนรู้เป็ นเฉพาะบุคคลและพัฒนาการเรี ยนรู้
บลูคเก็ตต์ และไฮม์สตรา (Brockett & Hiemstra,1991, pp. 10-16) ให้ ความหมาย
ว่า การเรี ยนรู้ที่เป็ นคุณลักษณะเฉพาะที่มีอยูใ่ นทุกบุคคล มากน้ อยขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์การเรี ยนรู้
โดยผู้เรี ยนมีบทบาทในการรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนด้ วยการวางแผนและปฏิบตั ิด้วยการชี ้นา
ตนเอง ซึ่งก่อให้ เกิดผลบวกของการเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้อาจมีได้ หลากหลาย โดยมีผ้ สู อนให้
คาปรึ กษา แลกเปลี่ยนความคิด และให้ ความไว้ วางใจแก่ผ้ เู รี ยนเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างเต็มที่
ในการเรี ยนรู้ ไม่จาเป็ นว่าบุคคลนันต้
้ องเรี ยนรู้ ตามลาพัง โดยอาจเรี ยนแบบความร่วมมือ ซึ่งจะได้
ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ได้ ดีกว่าเรี ยนรู้แบบลาพัง
รุ่งฟ้า (2552, p. 149) ให้ ความหมายว่า กระบวนการซึ่งผู้เรี ยนแต่ละคนมีความคิด
ริ เ ริ่ ม ด้ วยตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลื อจากผู้อื่นหรื อ ไม่ต้องก็ ไ ด้ ผู้เรี ย นจะวิเคราะห์ ความ
ต้ องการที่จะเรี ยนรู้ กาหนดเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ เลือกวิธีการเรี ยนรู้ การแสวงหา
แหล่งความรู้ การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทังประเมิ
้
นตนเองโดยอาจารย์ทาหน้ าที่
กระตุ้นและให้ คาปรึกษาแก่ผ้ เู รี ยน
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กล่าวโดยสรุป การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง หมายถึง กระบวนการที่บุคคลคิดริ เริ่ มด้ วย
ตนเองในการปฏิบตั ิเพื่อให้ ได้ รับความรู้และทักษะตามต้ องการของตนเอง โดยมีการตระหนักรู้ถึง
ความต้ องการในการเรี ยนรู้ กาหนดจุดมุง่ หมาย เลือกวิธีการเรี ยน จนถึงการประเมินความก้ าวหน้ า
ในการเรี ยนรู้ของตนเอง
องค์ ประกอบของการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง
การเรี ยนรู้แบบนาตนเองนันเริ
้ ่ มจากการที่บคุ คลตระหนักถึงความต้ องการและความ
สนใจที่จะเรี ยนรู้ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง จากนัน้ ก็เริ่ มวางแผน จัดหาทรัพยากรการเรี ยนรู้ ปฏิบัติการ
เรี ยนรู้ จนประสบความสาเร็ จ และสามารถประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเองได้ ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ที่
มีขนตอนตั
ั้
งแต่
้ ต้นจนจบ นักวิชาการศึกษาหลายท่านได้ อธิบายองค์ประกอบของการเรี ยนรู้แบบนา
ตนเอง ดังนี ้
กูก ลิ เ อลมิ โ น (Guglielmino, 1978) ได้ วิ จัย โดยใช้ เ ทคนิ ค เดลฟาย ซึ่ง พบว่ า
องค์ประกอบของการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง มี 8 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. การเปิ ดโอกาสต่อการเรี ยนรู้ (Openness to learning opportunities) ได้ แก่
ความสนใจในการเรี ยน ความพอใจในการริ เริ่ มตนเอง ความรักการเรี ยน และความคาดหวังว่าจะ
เรี ยนอย่างต่อเนื่อง ความสนใจหาแหล่งความรู้ การมีความอดทนต่อข้ อสงสัย การมีความสามารถ
ในการยอมรับคาวิจารณ์ และการมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้
2. การมีนโนทัศน์ของตนเองในการเป็ นผู้เ รี ยนที่มีประสิทธิ ภาพ (Self-concept
as an effective learning) ได้ แก่ ความมัน่ ใจที่จะเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการจัดแบ่ง
เวลาให้ การเรี ยน การมีวินยั การมีความรู้เกี่ยวกับความต้ องการการเรี ยนรู้ และแหล่งทรัพยากรทาง
ความรู้และการมีทศั นะต่อตนเองว่าเป็ นผู้กระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้
3. การมีความคิดริ เริ่ มและมีอิสระในการเรี ยนรู้ (Initiative and independence
in learning) ได้ แก่ การแสวงหาคาตอบจากคาถามต่าง ๆ ชอบแสวงหาความรู้ ชอบมีส่วนร่วมใน
การกาหนดประสบการณ์การเรี ยนรู้ มีความมัน่ ใจในความสามารถที่จะทางานด้ วยตนเองได้ ดี รัก
การเรี ยนรู้ พอใจในทักษะการอ่านเพื่อความเข้ าใจ รู้แหล่งทรัพยากรทางความรู้ มีความสามารถใน
การพัฒนาแผนการทางานของตนเอง และมีความคิดริเริ่มในการเริ่มโครงการใหม่ๆ
4. การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้ของตนเอง (Informed acceptance
of responsibility for one’ own learning) ได้ แก่ การยอมรับผลจากการเรี ยนว่าตนเองมี
สติปัญญาปานกลาง ความเต็มใจเรี ยนในสิ่งที่ยากหากเป็ นเรื่ องที่สนใจ และมี ความเชื่อมั่นใน
วิธีการเรี ยนและสืบสวนสอบสวนทางการศึกษา
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5. ความรักในการเรี ยน (Love of learning) ได้ แก่ ความชื่นชมบุคคลที่ค้นคว้ า
อยูเ่ สมอ การมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะเรี ยน และสนุกกับการสืบสอบค้ นคว้ า
6. ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity) ได้ แก่ การมี ความกล้ าเสี่ ยงกล้ าลอง มี
ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา และความสามารถคิดวิธีการเรี ยนในเรื่ องหนึง่ ๆ ได้ หลายวิธี
7. การมองอนาคตในแง่ดี (Positive orientation of the future) ได้ แก่ การมอง
ตนเองว่า เป็ น ผู้เ รี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ชอบคิด ถึ ง อนาคต เห็ น ปั ญ หาว่ า เป็ น สิ่ ง ท้ า ทาย และไม่ใ ช่
เครื่ องหมายที่จะให้ หยุดกระทา
8. ความสามารถในการใช้ ทัก ษะทางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานและทัก ษะการ
แก้ ปัญหา (Ability to use basic study skills and problem skills) ได้ แก่ การมีความสามารถใน
การใช้ ทกั ษะการเรี ยนรู้ในการแก้ ปัญหา คิดว่าการแก้ ปัญหาเป็ นสิ่งที่ท้าทาย
คอสต้ า และกาลิค (Costa & Kallick,2004, pp. 36-41) ได้ แบ่งองค์ประกอบของ
การเรี ยนรู้แบบนาตนเองออกเป็ น 3 มิติ โดยแต่ละมิตมิ ีองค์ประกอบ ดังนี ้
1. มิติการจัดการตนเอง (Self-managing) เป็ นความสามารถในการจัดระเบียบ
และมี วิ นัย ในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยมี ค วามอดทนและรู้ จัก ใช้ ทัก ษะต่า ง ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
จุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู้ ซึ่งประกอบด้ วยความสามารถของบุคคล 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ การ
กระตุ้นตนเอง การคิดยื ดหยุ่น การรู้ จักตังค
้ าถาม ความสามารถในการใช้ ความรู้ เดิม การรู้ จัก
รวบรวมข้ อมูล และการมีจินตนาการในการสร้ างสรรค์นวัตกรรม
2. มิตกิ ารตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) เป็ นความสามารถในการตระหนัก
ถึงความรู้ความสามารถของตนเอง ตระหนักว่าเรื่ องใดบ้ างที่ตนทราบและไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่ องใด
ทาให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถวางแผนและสร้ างกลยุทธ์ ในการเรี ยน มีความมานะและความเพียรในการ
เรี ยนรู้ ตลอดจนรับฟั ง ผู้อื่นเพื่ อเก็ บแนวคิดและประสบการณ์ นามาใช้ ในการเรี ยนรู้ ของตนเอง
นอกจากนีใ้ นระหว่าปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุ งวิธีการให้ เหมาะสม รวมทัง้
ตระหนักถึงผลกระทบของการทางานที่อาจเกิดขึ ้นแก่ผ้ อู ื่นและสังคม
3. มิติการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying) โดยมีการเรี ยนรู้อยู่ตลอดเวลา
ด้ วยความใคร่ ร้ ู ใคร่ เ ห็น นาความรู้ เหล่านัน้ มาปรั บปรุ ง ตนเอง ต้ องการที่ จ ะเติบโตก้ าวหน้ า มี
ความคิดและการสื่อสารอย่างถูกต้ องชัดเจน ซึง่ การปรับปรุงภาษาของตนเองจะช่วยให้ บคุ คลสร้ าง
แผนที่ความคิด และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ เนื่องจากภาษาและความคิดมี
ความใกล้ ชิดกันเสมือนเหรี ยญสองด้ าน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ บุคคลที่มีการเรี ยนรู้แบบนา
ตนเองจะสามารถสื่อสารได้ ดีทงการเขี
ั้
ยนและการพูด โดยให้ ความสนใจกับภาษา การจากัดความ
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การระบุชื่อ สัญลักษณ์ และอุปมาอุปไมยที่ถกู ต้ อง และเน้ นการอธิบาย การเปรี ยบเปรยที่มีน ้าหนัก
และมีหลักฐาน
ลักษณะการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง
นักวิชาการศึกษาหลานท่านได้ อธิบายลักษณะการเรี ยนรู้แบบนาตนเองไว้ ดังนี ้
สเคเจอร์ และเดฟ (Skager & Dave1978, pp. 24-25) อธิบายลักษณะของ
บุคคลที่สามารถเรี ยนรู้ด้วยการนาตนเอง 7 ประการ ดังนี ้
1. เป็ นผู้ยอมรับตนเอง (Self-acceptance) โดยมีเจตคติในเชิงบวกต่อตนเอง
ในการเป็ นผู้เรี ยน
2. มีการวางแผนการเรี ยน (Plan fullness) มีความสามารถในการตระหนักรู้
ความต้ องการในการเรี ยนของตนเอง การก าหนดจุดมุ่ง หมายการเรี ยนที่ สอดคล้ อ งกับ ความ
ต้ องการ และการใช้ กลยุทธ์เพื่อบรรลุจดุ ประสงค์การเรี ยน
3. มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) สามารถเรี ยนรู้ ได้ โดยไม่ต้อง
อาศัยสิ่งควบคุมหรื อการบังคับจากภายนอก เช่น การได้ รับรางวัล การถูกตาหนิ การลงโทษ ความ
ต้ องการวุฒิบตั รหรื อตาแหน่ง เป็ นต้ น
4. การประเมินผลตนเองได้ (Internalized evaluation) สามารถประเมินผล
การเรี ยนตนเองว่าอยู่ระดับใด ซึ่งอาจขอให้ ผ้ อู ื่นประเมินการเรี ยนรู้ของตนเองก็ได้ หรื อยอมรั บการ
ประเมินผลที่เป็ นอิสระและสอดคล้ องกับสภาพที่เป็ นจริง
5. เปิ ดกว้ างต่อประสบการณ์ (Openness to experience) ผู้เรี ยนสามารถ
นาประสบการณ์เข้ ามาใช้ กบั กิจกรรมการเรี ยนรู้ใหม่ได้ จึงเปิ ดรับประสบการณ์เหล่านันด้
้ วยความ
ใคร่ ร้ ู และอดทนต่อ ปั ญ หาหรื อสิ่ ง ที่ ยุ่ง ยาก มี ค วามสนุ ก ต่อ การท ากิ จ กรรมใหม่ ๆ ที่ ทาให้ เกิ ด
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่นกัน
6. มีการยืดหยุ่น (Flexibility) การยืดหยุ่นต่อการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนเต็มใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายหรื อวิธีการเรี ยนรู้ แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบด้ วยการใช้ ทกั ษะ
วิจยั หรื อการลองผิดลองถูกด้ วยความตังใจ
้ ไม่ย่อท้ อต่อความล้ มเหลวที่เกิดขึ ้น รวมทังใช้
้ ความ
ล้ มเหลวนันเป็
้ นบทเรี ยนนามาปรับปรุงแก้ ไขการเรี ยนรู้ของตนเอง
7. ความเป็ นตัวของตนเอง (Autonomy) ผู้เรี ยนดูแลตนเองได้ โดยพิจารณา
เลือกวิธีการเรี ยนรู้ที่ค้ มุ ค่าและเหมาะสมกับตนเองสามารถจัดการปั ญหาต่าง ๆ ได้ เพื่อดาเนินงาน
ได้ ตามเวลาที่กาหนด
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โนวล์ (Knowles, 1986, p. 61) ผู้นาเสนอแนวคิดการเรี ยนรู้แบบ “ข้ อตกลงการ
เรี ยนรู้ (Learning contact)” อธิบายลักษณะของบุคคลที่สามารถเรี ยนรู้ ด้ วยการนาตนเอง 9
ประการ ดังนี ้
1. มีความเข้ าใจความแตกต่างระหว่างการเรี ยนรู้ ที่มีครู เป็ นผู้ชีน้ าและการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
2. มี ค วามเป็ นอิ ส ระและสามารถน าตนเองในการเรี ยนรู้ จนประสบ
ความสาเร็จ
3. มีความสัมพันธ์กบั เพื่อน ๆ และบุคคลรอบตัวได้ ดี ทัง้ ด้ านการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ร่วมกันและการใช้ บคุ คลเหล่านันเป็
้ นสิ่งสะท้ อนการเรี ยนรู้ของตนเอง
4. สามารถวิเ คราะห์ ค วามต้ อ งการเรี ยนรู้ ของตนเอง โดยต้ อ งการความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น
5. น าความต้ อ งการของตนเองมาก าหนดจุด มุ่ง หมายการเรี ย นรู้ อย่ า ง
เหมาะสม และสามารถกระทาได้
6. เข้ าใจบทบาทของผู้สอน และใช้ ประโยชน์จากผู้สอนในการเรี ยนรู้ได้ อย่าง
เหมาะสม
7. สามารถแสวงหาแหล่งทรั พยากรการเรี ยนรู้ ทัง้ ที่เป็ นบุคคลและเอกสาร
ตามความเหมาะสมของเรื่ องที่ต้องการเรี ยนรู้
8. เลือกแผนการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความคิดริ เริ่ มในการวาง
แผนการเรี ยนและมีทกั ษะในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่มีอยู่
9. เก็บรวบรวมข้ อมูล และนาผลการค้ นพบต่าง ๆ ไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
รู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง
เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนต้ องการที่จะเรี ยนรู้ มีหลายรู ปแบบ ซึ่งนักวิชาการศึกษา
หลายท่านได้ อธิบายรู ปแบบของการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง (Boud, 1982, p. 12) (Griffin, 1983, p.
153) (Grow., 1991, pp. 144-145) สรุปได้ ดังนี ้
1. การเรี ยนแบบใช้ สญ
ั ญาการเรี ยนรู้ (Learning contracts) เป็ นการเรี ยนรู้ ที่
ผู้เรี ยนวางแผนด้ วยการเขียนสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทังวิ
้ ธีการวัดประเมินผล โดยจะมี
การตรวจสอบความถูกต้ องของผลงานกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในสัญญาจากผู้ร่วมงาน
2. การเรี ยนแบบทางานตัวต่อตัว (One-to-one learning) เป็ นการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยน
ทางานเป็ นคู่ ช่วยอานวยความสะดวกให้ กนั และกันในการทางาน
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3. การเรี ยนแบบวางแผนการทางานโดยผู้เรี ยน (Student planned courses)
เป็ นการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนทางานกลุม่ ในการเริ่มโครงการ และนามาสูก่ ารปฏิบตั ิ
4. การเรี ยนแบบมีระบบการสนับสนุนจากเพื่อน (Peer support system) เป็ น
การเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนเริ่มใหม่ได้ รับความช่วยเหลือจากผู้เรี ยนที่มีประสบการณ์มากกว่า
5. การเรี ยนแบบร่ วมมือกันประเมิน (Collaborative assessment) เป็ นการ
เรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนร่วมมือกันกาหนดเกณฑ์ในการประเมินและตัดสินผู้เรี ยนด้ วยกัน
6. การเรี ยนแบบใช้ โครงการเรี ยนรู้ (Learning project) เป็ นตัวบ่งชี ้การมีส่วน
ร่วมในการเรี ยนรู้แบบนาตนเองตามแนวคิดโครงการเรี ยนแบบผู้ใหญ่ของทัฟ (The Tough adult
learning project stream)
7. การเรี ยนแบบใช้ บทเรี ยนสาเร็ จรู ป (Individualized program instruction)
ตามแนวคิดของสกินเนอร์ (Skinner) แต่เป็ นการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการนาของครู
8. การเรี ยนแบบไม่ใช่การเรี ยนการสอนทัว่ ไป (Non-traditional institutional)
ได้ แก่ กลุม่ ผู้เรี ยนที่เรี ยนโดยสมัครใจหวังที่ได้ ความรู้)
9. การเรี ยนแบบการเรี ยนรู้ประสบการณ์ชีวิต (Experiential)
10. การเรี ยนแบบการเรี ยนรู้แบบนาตนเองตามขันตอนของโกรว์
้
(Staged selfdirected learning model: SSDL) ได้ แก่
10.1 ครูนาโดยการชักจูงด้ วยการบรรยาย หรื อให้ ลองฝึ กหัด
10.2 ครูจูงใจให้ นกั เรี ยนสนใจโดยการบรรยาย การอภิปรายโดยครู เป็ นผู้นา
ให้ ตงเป้
ั ้ าหมายและกาหนดยุทธวิธีการเรี ยน
10.3 นักเรี ยนเรี ยนโดยครูเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยน การอภิปราย
กลุม่ หรื อจัดสัมมนา
10.4 นักเรี ยนนาตนเองโดยครูเป็ นที่ปรึกษา ทาได้ โดยการลองฝึ กด้ วยตนเอง
เช่น การฝึ กงาน การค้ นคว้ า การทางานรายบุคคลหรื องานกลุม่
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยในต่ างประเทศ
บราวน์ และครัมโฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002, pp. 111-123) ศึกษาการบูรณา
การการรู้ สารสนเทศในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมา โดยร่ วมมือกับ
บรรณารั ก ษ์ แ ละศาสตราจารย์ ด้ า นจุล ชี ว วิ ท ยา เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถในการแสวงหา
สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการใช้ สารสนเทศ โดยมีการวัดการรู้สารสนเทศ 3 ช่วง คือ

72
ช่วงแรก เป็ นการวัดการรู้ สารสนเทศก่อนการสอน โดยให้ นักศึกษาประเมินการรู้ สารสนเทศของ
ตนเอง ช่วงที่ 2 วัดในระหว่างที่สอน คือบรรณารักษ์ ทาการสอนการใช้ เครื่ องมือทางบรรณานุกรม
และการค้ นข้ อมูลจากฐานข้ อมูลที่มีในห้ องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมา และได้ มอบหมาย
งานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ า และนาเสนอบทความวารสาร รวมทังมี
้ การวิเคราะห์ วิจารณ์บทความที่
ตนค้ นหามาได้ ช่วงที่ 3 เป็ นการประเมินหลังจากที่เรี ยนจบ โดยใช้ วิธีการสารวจจากความคิดเห็น
ของอาจารย์อีกครัง้ เมื่อจบภาคเรี ยน ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
โอคลาโฮมา เครื่ องมือวิจยั ได้ แก่ แบบสารวจและแบบทดสอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งใช้
มาตรฐานสามัตถิยะการรู้ สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของ ACRL ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา
ร้ อยละ 11 มี ก ารรู้ สารสนเทศสูง ขึ น้ โดยเฉพาะด้ า นความสามารถในการประเมิ น คุณ ภาพ
สารสนเทศ และมีวิธีการค้ นหาสารสนเทศได้ ตรงกับความต้ องการ โดยสามารถเพิ่มกลยุทธ์ต่างๆ
ในการค้ นหาสารสนเทศได้ แสดงให้ เห็นว่านักศึกษาใช้ วิธีการที่หลากหลายในการค้ นสารสนเทศ
อย่างไรก็ตามนักศึกษาบางคนมีความเห็นว่าการที่จะคัดเลือกคาศัพท์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยา
นันเป็
้ นสิ่งที่ยาก นักศึกษาไม่มีความสามารถในการกาหนดคาสาคัญ วลี หรื อคาที่เกี่ยวข้ อง และ
ประสบความล้ มเหลวในการคัดเลือกสารสนเทศจากแหล่งที่เหมาะสม
เรสนิส กิบสัน ฮาร์ ทเซลกันดี และมิสโค(Resnis, Gibson, Hartsell-Gundy, &
Misco, 2010, pp. 287-301) ศึกษาการประเมินการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยไมอา
มี ประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงศึกษาขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล วิธีการสืบค้ น และการเตรี ยมการ
และระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาใช้ วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้ แบบสอบถาม ซึ่งให้ อาจารย์
และบรรณารักษ์ ออกแบบสอบถาม จานวน 60 คาถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักศึกษา
และอาจารย์ จานวน 300 คน ผลการวิจยั พบว่า ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศของอาจารย์
บรรณารั กษ์ และนักศึกษามี ความคล้ ายคลึง กัน โดยอาจารย์ ที่เข้ าร่ วมโครงการประเมิ นการรู้
สารสนเทศได้ ปรับเปลี่ยนแผนการเรี ยนและเพิ่มเนื ้อหาในส่วนของกระบวนการทางวิจยั ชัดเจนมาก
ขึ ้น โดยความร่ วมมือกันระหว่า งอาจารย์และบรรณารักษ์ เพื่อออกแบบวิธีการให้ นักศึกษาได้ มี
ทักษะการรู้สารสนเทศเพิ่มมากขึ ้น
อิโลโก และอึนคิโค๊ ะ (Ilogho & Nkiko, 2014, p. 2) ศึกษาทักษะการค้ นหา
สารสนเทศของนัก ศึกษา ที่ ศึกษาในมหาวิ ทยาลัยเอกชนจ านวน 5 มหาวิท ยาลัย ในรั ฐ โอกูน
ประเทศไนจีเรี ย นอกจากนีย้ ัง ทดสอบความสามารถของนักศึกษาในการระบุแหล่งสารสนเทศ
รวมทัง้ ประเมิ น โครงการการรู้ สารสนเทศของมหาวิ ท ยาลัย เอกชน กลุ่ม ตัว อย่า งคื อ ผู้ต อบ
แบบสอบถามจานวน 359 คน จากจานวนประชากร 400 คน ผลการวิจยั พบว่านักศึกษามีทกั ษะ
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การรู้สารสนเทศอยูใ่ นระดับต่า ยังขาดความสามารถในการระบุแหล่งสารสนเทศ และโครงการการ
รู้สารสนเทศยังคงมีข้อบกพร่องในเรื่ องของการสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์จริง
โอมาน (Omar, 2014, pp. 280-288) ศึกษาการรู้สารสนเทศในมหาวิทยาลัยบน
เกาะแซนซิบาร์ ประเทศแทนซาเนียในสถานการณ์ ปัจจุบนั และอนาคต เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ
กลุ่มประชากรจานวน 200 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด คณาจารย์
และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทัง้ 3 แห่ง บนเกาะแซนซิ บาร์ โดยวัดจากการตระหนักการรู้
สารสนเทศ ขอบเขตของการรู้ สารสนเทศ และบทบาทของห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยในการช่วย
ส่ง เสริ ม การรู้ สารสนเทศ ผลการวิ จัย พบว่า การตระหนักการรู้ สารสนเทศ ขอบเขตของการรู้
สารสนเทศ และบทบาทของห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยในการช่วยส่งเสริ มการรู้ สารสนเทศ อยู่ใน
ระดับต่า จานวนของผู้ที่มีการรู้ สารสนเทศไม่เพียงพอ ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการสอนการรู้
สารสนเทศ และขาดความร่ ว มมื อ ระหว่า งบรรณารั ก ษ์ แ ละคณาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลัย จาก
ผลการวิจยั นักวิจยั ได้ เสนอข้ อเสนอแนะ เพื่ อแก้ ไขข้ อบกพร่ อง ประกอบด้ วย ให้ มีการจัดสัมมนา
และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ และจัดให้ มีหลักสูตรรายวิชาการรู้สารสนเทศ
ลีวีฮาบรา (Lwehabura, 2016, pp. 427–434) ศึกษาการประเมินทักษะการรู้
สารสนเทศของนัก ศึก ษาระดับบัณ ฑิต ศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 มหาวิท ยาลัยเกษตรโซโคอี น (Sokoine
University of Agriculture, Tanzania) ประเทศแทนซาเนีย การศึกษาครัง้ นี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อ
ทดสอบและระบุลกั ษณะของทักษะการรู้สารสนเทศในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรโซโคอีน และกาหนดปั ญหาและอุปสรรคในการค้ นหาและการใช้ แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ
โดยใช้ แบบสอบถามเพื่ อ รวบรวมข้ อมู ล จากนัก ศึ ก ษาจ านวน 175 คน จาก 314 คนแรกที่
ลงทะเบียนเรี ยนระดับปริ ญ ญาโท 4 คณะ ได้ แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ และการ
อนุรั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถาบันพัฒ นาการศึกษา ผลการวิ จัยพบว่า
นักศึกษาจานวนมากมีข้อบกพร่องในด้ านความรู้เรื่ องการรู้สารสนเทศ และทักษะในด้ านที่สาคัญ
รวมถึงการค้ นหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ เทคนิคการค้ นหา
สารสนเทศ เช่น การใช้ เทคนิคตรรกบูลีน การตัดทอน คาพ้ องความหมาย และแผนที่แนวคิด จาก
ผลการวิ จัย นี ไ้ ด้ แ ก้ ไขข้ อบกพร่ อ งที่ พ บโดยการส่ ง เสริ ม รายวิ ช าการรู้ สารสนเทศทัง้ ระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี เพื่อให้ มนั่ ใจว่านักศึกษามีการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยในประเทศ
ปภาดา เจี ย วก๊ ก (2547) ศึ ก ษาการรู้ สารสนเทศของนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ตัวแปรที่ศกึ ษาประกอบด้ วย เพศ ชันปี
้ กลุ่ม
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สาขา และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตัวแปรตาม ได้ แก่ ระดับการรู้ สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นิสิตระดับปริ ญญาตรี ซึ่งได้ มาโดยการสุ่มแบบหลายขันตอน
้
โดยจาแนกตามกลุ่มสาขา 5 สาขา
ได้ แ ก่ กลุ่ม สาขาสัง คมศาสตร์ กลุ่ม สาขามนุษ ยศาสตร์ กลุ่ม สาขาศึก ษาศาสตร์ กลุ่ม สาขา
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จะได้ กลุ่มตัวอย่างรวมทังสิ
้ ้น 465
คน เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศ
ในด้ านต่า ง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี ความสามารถในการใช้ สารสนเทศอยู่ใ น
ระดับสูง นิสิตที่มีเพศต่างกันมีการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน นิสิตที่ศกึ ษาใน
ชันปี
้ ต่างกัน มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศและความสามารถในการใช้ สารสนเทศ
แตกต่างกัน โดยนิสิตชันปี
้ ที่ 4 มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศและการใช้ สารสนเทศสูง
กว่านิสิตชัน้ ปี ที่ 2 นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาต่างกัน มีการรู้ สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน โดย
นิสิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์มีการรู้สารสนเทศโดยรวมทุกด้ านสูงกว่านิสิตทุกกลุ่มสาขา
นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกัน มีการรู้ สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน โดยนิสิตที่มีการ
เรี ยนดีมาก มีการรู้สารสนเทศโดยรวมสูงกว่านิสิตที่มีผลการเรี ยนพอใช้
สายฝน บูชา รุ่งฤดี อภิวฒ
ั นศร พนมเทียน บุญส่งเสริ มสุข และพรทิพย์ สว่างเนตร
(2550, p. 10) ศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในด้ านการกาหนดคาค้ น การเข้ าถึงการใช้ จริ ยธรรมการใช้ สารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ
จาแนกตามเพศ คณะ การศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ ตามชันปี
้ ที่ศกึ ษา รวมทังศึ
้ กษาปั ญหาและ
อุปสรรคการศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
คื อ นัก ศึก ษา มทร.ธัญ บุรี ที่ ก าลัง ศึก ษาอยู่ภ าคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2548 จ านวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
มทร.ธัญบุรี ในด้ านการกาหนดคาค้ น การเข้ าถึง การใช้ จริ ยธรรมและการประเมินสารสนเทศโดย
รวมอยู่ระดับปานกลาง ยกเว้ นด้ านการประเมินสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จาแนกตามเพศ ด้ านการกาหนดคาค้ น การเข้ าถึง การใช้
จริ ยธรรมการใช้ สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้ นด้ านการประเมินสารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการใช้ สารสนเทศของนักศึกษา มทร.
ธัญบุรี จาแนกตามคณะที่ศึกษา ในด้ านการกาหนดคาค้ นและด้ านจริ ยธรรมการใช้ สารสนเทศ
โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้ นด้ านการเข้ าถึงการใช้ และการประเมินสารสนเทศโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการใช้ สารสนเทศของนักศึกษา มทร.
ธัญบุรี จาแนกการศึกษาภาคปกติตามชันปี
้ ที่ศกึ ษา ในด้ านการกาหนดคาค้ น ด้ านการเข้ าถึง ด้ าน
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จริ ยธรรมการใช้ และด้ านการประเมินสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้ นด้ านการ
ใช้ สารสนเทศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการใช้ สารสนเทศ
ของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จาแนกการศึกษาภาคสมทบตามชัน้ ปี ที่ศึกษาด้ านการกาหนดคาค้ น
การเข้ าถึง การใช้ จริยธรรมการใช้ สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน ปั ญหาและอุปสรรคการศึกษา
ทักษะการใช้ สารสนเทศของนักศึกษา มทร.ธัญบุรีโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
จันทิมา ใหญ่ยิ่ง (2552) ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา สาขาวิชา
นาฏศิลป์ ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ใน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้ ด้ าน
ทักษะ ด้ านความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม และด้ านเจตคติ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามเป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้สาเร็ จหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้ วย 3 กลุ่ม ได้ แก่ ผู้บงั คับบัญชาของ
ผู้สาเร็ จการศึกษา จานวน 90 คน ผู้ร่วมงานของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา จานวน 270 คน และ
บัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึก ษาในปี การศึก ษา 2547-2549 จ านวน 90 คน รวมทัง้ หมด 450 คน
นอกจากนี ้ยังสัมภาษณ์ผ้ บู งั คับบัญชาของผู้สาเร็ จการศึกษา จานวน 6 คน ผู้ร่วมงานของบัณฑิตที่
สาเร็ จการศึกษา จานวน 6 คน และบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา จานวน 6 คน รวม 18 คน สถิติที่ใช้
คื อ สถิ ติพื น้ ฐานและค่า F-test และทดสอบความแตกต่า งรายคู่ด้ ว ยวิ ธี ก ารของ Sheffe’s
ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย คณะศิลป
นาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้ ด้ านทักษะ ด้ านความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ ด้ านคุณธรรมจริยธรรม และด้ านเจตคติ มีคณ
ุ ลักษณะอยู่ในระดับมาก 2) เปรี ยบเที ยบ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จาแนกตามอาชีพของบัณฑิตที่ต่างกัน พบว่ามีคณ
ุ ลักษณะตามความคิดเห็น
ของผู้บัง คับ บัญ ชาไม่แ ตกต่า งกัน ส่ว นลัก ษณะตามความคิด เห็ น ของผู้ร่ ว มงานและบัณ ฑิ ต
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 3) บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ มีสถานประกอบการต่างกัน พบว่ามี
คุณลักษณะตามความคิดเห็นของผู้บงั คับบัญชาไม่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะตามความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงานและบัณฑิต แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุพิศ บายคายคม และขวัญชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา โดยจาแนกตามคณะ เพื่อเสนอ
รูปแบบเค้ าโครงเนื ้อหาบทเรี ยนช่วยสอน ทักษะการรู้สารสนเทศบนเว็บไซต์ที่เหมาะสมสาหรับนิสิต
ระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา กลุ่ม ตัวอย่างเป็ นนิสิตระดับ
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ปริญญาตรี ระดับชันปี
้ ที่ 1-4 ปี การศึกษา 2549 จานวน 361 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลคือ แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า นิสิตมีความสามารถด้ านการรู้สารสนเทศโดยรวม ทุก
มาตรฐาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายมาตรฐานพบว่า นิสิตมีความสามารถด้ าน
การรู้ สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
มาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้ สารสนเทศด้ วยความเข้ าใจและยอมรับประเด็นทางด้ านวัฒนธรรม
จริ ย ธรรม เศรษฐกิ จ กฎหมาย และสัง คมที่ แ วดล้ อ มด้ ว ยการใช้ ส ารสนเทศ รองลงมาได้ แ ก่
มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการตระหนัก ถึ ง ความต้ อ งการสารสนเทศ มาตรฐานที่ 3
ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ มาตรฐานที่ 5 ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่และ
สารสนเทศที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม เพื่ อ สร้ างแนวคิ ด ใหม่ ห รื อ สร้ างความเข้ าใจใหม่ ไ ด้ มาตรฐานที่ 4
ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรื อผลิตขึ ้นมาได้ และมาตรฐานที่ 2 ความสามารถใน
การค้ นหาสารสนเทศตามลาดับ ผลการเปรี ยบเทียบนิสิตทัง้ 3 คณะ โดยรวมพบว่า นิสิตที่ศกึ ษา
ในคณะที่ต่างกัน มีความสามารถด้ า นการรู้ สารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นรายมาตรฐานพบว่า นิสิตที่ศึกษาในคณะต่างกันมีความสามารถด้ านการรู้
สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในมาตรฐานที่ 2 ความสามารถใน
ด้ านการค้ นหาสารสนเทศ ส่วนมาตรฐานอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า
นิสิตที่ศึกษาคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม มีความสามารถในการค้ นหาสารสนเทศสูงกว่านิสิต
คณะวิทยาการจัดการ ส่วนคูอ่ ื่นไม่พบว่าแตกต่าง
สุวฒ
ั น์ พระนิมิต (2552) ได้ ศกึ ษาการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่
4 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒโดยรวมและเป็ นรายด้ าน 4 ด้ าน คือ ด้ านการกาหนดขอบเขต
สารสนเทศ ด้ านการเข้ าถึงสารสนเทศ ด้ านการประเมินสารสนเทศ และด้ านการใช้ สารสนเทศ
เปรี ยบเทียบการรู้ สารสนเทศของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 4 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โดยรวมและเป็ นรายด้ าน 4 ด้ าน จาแนกตามเพศ กลุม่ สาขาวิชา และผลการเรี ยนในระดับในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประเมินระดับการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1 โดย
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ กลุม่ ตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2550 จานวน 472 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือ แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า
นิสิตระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1 มีระดับการรู้ สารสนเทศโดยรวมและเป็ นรายด้ านทุกด้ านอยู่ใน
ระดับมาก การเปรี ยบเทียบการรู้ สารสนเทศของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1 โดยรวมและเป็ น
รายด้ าน จาแนกตามตัวแปรเพศ พบว่ามีระดับการรู้ สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ศึกษาอยู่ในกลุ่ม
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สาขาวิชาต่างกันมีระดับการรู้ สารสนเทศไม่แตกต่างกัน มีผลการเรี ย นในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
ชูชีพ มามาก (2553) ได้ ศกึ ษาและเปรี ยบเทียบระดับการรู้ สารสนเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม เพศ
ชันปี
้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจยั คือ นักศึกษาปริ ญญาตรี ภาคปกติ คณะบริ หารธุรกิจ ชันปี
้ ที่ 2-4 จานวน 403 คน โดยวิธีการ
สุ่ม แบบหลายขัน้ ตอน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบทดสอบวัดระดับการรู้
สารสนเทศ โดยใช้ เกณฑ์มาตรฐานทักษะสามัตถิยะสารสนเทศสาหรับนักศึกษาทางธุรกิจของแนน
ซี่ เอ. คันนิ่งแฮม ผลการวิจยั พบว่า ระดับการรู้สารสนเทศทางธุรกิจ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง เปรี ย บเที ย บระดับ การรู้ สารสนเทศทางธุ ร กิ จ ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะ
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรพบว่า นักศึกษาที่มี
เพศต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน ทังโดยรวมและรายด้
้
าน โดยนักศึกษาเพศชายมี
ระดับการรู้ สารสนเทศสูงกว่าเพศหญิง นักศึกษาที่ศกึ ษาในชันปี
้ ที่ตา่ งกัน มีระดับการรู้ สารสนเทศ
แตกต่างกัน ทังโดยรวมและรายด้
้
าน โดยนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 มีระดับการรู้ สารสนเทศ
สูงกว่านักศึกษาชัน้ ปี ที่ 5 นักศึกษาที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกัน มี ระดับการรู้ สารสนเทศ
แตกต่างกันทังโดยรวมและรายด้
้
าน โดยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีและปานกลางมี
ระดั บ การรู้ สารสนเทศสู ง กว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนพอใช้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ ต่างกัน มีระดับการรู้ สารสนเทศแตกต่างกันทังโดยรวมและ
้
รายด้ า น โดยนัก ศึกษาที่ มี ความสามารถในการใช้ ค อมพิ วเตอร์ อยู่ใ นระดับ มากมี ร ะดับ การรู้
สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ ปานกลางและน้ อย
รัตนะ อินจ๋อย (2553) ศึกษาการรู้สารสนเทศและเปรี ยบเทียบการรู้ สารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จาแนกตามประสบการณ์ในการเรี ยน
วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า ประชากร คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ใน
ปี การศึกษา 2553 จานวน 390 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบทดสอบ วิธีการวิเคราะห์
ข้ อมูลใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้ อยละ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่มีระดับการ
รู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้ อยละ 44.10) เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าคะแนน
ของการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาที่ มี ประสบการณ์ ในการเรี ยนวิชาสารสนเทศเพื่ อการศึกษา
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ค้ นคว้ าและผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ข้ อเสนอแนะในการวิจัย คือ ส านักวิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศควรจัดทา
บทเรี ยนช่วยสอนทักษะการรู้สารสนเทศบนเว็บไซต์ พร้ อมทังควรจั
้
ดฝึ กอบรมระยะสันเกี
้ ่ยวกับการ
รู้ สารสนเทศ ซึ่งบรรณารักษ์ จะเป็ นผู้สอนการรู้ สารสนเทศให้ แก่ผ้ ูใช้ บริ การ โดยอาจจัดสอนเป็ น
รายบุคคลหรื อรายกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถเรี ยนรู้ ในการแสวงหาสารสนเทศได้ ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
อัง คณา แวซอเหาะ และสุธ าทิ พ ย์ เกี ย รติว านิ ช (2553) ได้ ศึก ษาระดับ การรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เพื่อเปรี ยบเทียบระดับ
การรู้ สารสนเทศ จ าแนกตามคณะวิช า และประสบการณ์ ก ารเรี ย นในรายวิ ช าเกี่ ย วกับ การรู้
สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร รวม 9
คณะ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 460 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ
การรู้สารสนเทศ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ด้ านที่นักศึกษามีความสามารถสูงสุด คือ ความสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเปรี ยบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่ศกึ ษาอยู่ในคณะต่างกันมีการ
รู้สารสนเทศที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 โดยนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจมีการรู้
สารสนเทศสูงกว่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะ
ศิลปศาสตร์ และคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม นักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรี ยนในรายวิชาที่
เกี่ยวกับการรู้ สารสนเทศต่างกัน มีการรู้ สารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01
โดยนักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรี ยนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศมีการรู้สารสนเทศสูง
กว่านักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการเรี ยนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
ประภาส พาวินันท์ (2553, pp. 72-84) ศึกษาการรู้ สารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนกลางที่ศกึ ษาในภาคปกติ จานวน 1,000 คน เครื่ องมือที่
ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเพื่อสารวจประสบการณ์การเรี ยนรู้ และการใช้ สารสนเทศ ความ
เข้ าใจการรู้สารสนเทศ และความต้ องการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ บริ การสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย รามคาแหง และ
ใช้ บริ การร้ านอินเทอร์ เ น็ตเพื่ ออ่านและติดตามข่าวสารทั่วไป และเพื่ อหาข้ อมูลเสริ มการเรี ยน
นักศึกษามี ความเข้ าใจการรู้ สารสนเทศโดยรวมและรายด้ าน คือ ด้ านการศึกษาค้ น คว้ า และ
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สารสนเทศ ด้ านแหล่งและการเข้ าถึงสารสนเทศ ด้ านพฤติกรรมและจริ ยธรรมการใช้ สารสนเทศ
ตามลาดับ ในระดับมาก นักศึกษาส่วนใหญ่ได้ รับความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศจากการศึกษา
ด้ วยตนเอง รองลงมาคือ การเรี ยนรู้ในวิชาที่เกี่ยวข้ อง การเรี ยนรู้ จากเว็บไซต์ทวั่ ไป การเรี ยนรู้จาก
เพื่ อนและการลองถูกลองผิ ด ตามลาดับ การเปรี ยบเที ยบการรู้ สารสนเทศพบว่านักศึกษาที่ มี
ภูมิล าเนาในเขตกรุ งเทพมหานครมีความเข้ าใจการรู้ สารสนเทศโดยรวมมากกว่านักศึกษาที่ มี
ภูมิลาเนาในส่วนภูมิภาค นอกจากนี ้ยังพบว่านักศึกษาที่มีกลุ่มอายุ ชัน้ ปี พื ้นฐานการศึกษาเดิม
และสถานภาพการเรี ยนและการทางานต่างกันมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
พัฒนาพร เทียมเมือง (2554) ศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูว นารถ จ านวน 359 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเ คราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีการรู้สารสนเทศจากการใช้ บริ การห้ องสมุดน้ อยที่สดุ เนื่องจากไม่เคย
เข้ า ใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุด ของมหาวิ ท ยาลัย เพราะนัก ศึก ษาส่ว นใหญ่ จ ะสื บ ค้ น สารสนเทศจาก
อินเทอร์ เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือ สืบค้ นจากหนังสือ หนังสือพิมพ์ และวารสาร และส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ ห้องสมุดจากการเรี ยนรายวิชาการใช้ ห้องสมุดในระดับมัธยมศึกษา และมี
ความรู้ เกี่ ยวกับการเขี ยนรายงาน จากการเรี ยนวิชาการเขี ยนรายงานและการใช้ ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ความสามารถด้ านการรู้
สารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้ านการรู้ สารสนเทศในมาตรฐานที่ 5 ความสามารถ
ประยุกต์สารสนเทศใหม่และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้ างแนวคิดใหม่หรื อสร้ างความเข้ าใจใหม่
ได้ ด้ านสามารถนาสารสนเทศที่ได้ รับมาวิเคราะห์และสร้ างความรู้ ใหม่ได้ ตามต้ องการ ในระดับ
ปานกลาง รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้ สารสนเทศด้ วยความเข้ าใจและยอมรับ
ประเด็นทางด้ านวัฒ นธรรม จริ ย ธรรม เศรษฐกิ จ กฎหมาย และสัง คมที่ แวดล้ อ มด้ วยการใช้
สารสนเทศ โดยมี ความเห็นว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ มีความสาคัญควรที่ จะปฏิ บตั ิตามในระดับปาน
กลาง และมาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการตระหนัก ถึ ง ความต้ อ งการสารสนเทศ ด้ า น
ความสามารถรวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ นโดยการสอบถามผู้ร้ ู (เช่น อาจารย์ บรรณารักษ์ ฯลฯ) เพื่อให้
เกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งที่ ต้อ งการศึก ษาค้ น คว้ า ในระดับ ปานกลาง เมื่ อเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถด้ านการรู้สารสนเทศตาม เพศ ชันปี
้ และสาขาวิชา พบว่า นัก ศึกษาที่มีเพศต่างกันมี
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ความสามารถด้ านการรู้ สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน ส่วนนักศึกษาที่
อยู่ชนั ้ ปี และสาขาวิชาต่างกันมีความสามารถด้ านการรู้ สารสนเทศแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สุพดั ทองฉวี (2554, p. 156) สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเปิ ดสอนหลักสูตร
ดนตรี ที่เป็ นสาขาวิชาหนึง่ ในคณะ หรื อเป็ นคณะดนตรี ซึ่งเปิ ดสอนวิชาดนตรี หลากหลายสาขาวิชา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทัง้ ทางวิช าการและวิช าชี พดนตรี
ห้ องสมุดดนตรี จึงต้ องเป็ นแหล่งข้ อมูลดนตรี ที่สาคัญในการสนับสนุนการเรี ยนการสอน การศึกษา
ค้ นคว้ า และการประกอบอาชีพนักดนตรี ทงในด้
ั ้ านทฤษฏี และหลักการปฏิบตั ิดนตรี ให้ บริ การสื่อ
ดนตรี ที่ตรงกับความต้ องการของนักศึกษามากที่สุด และสามารถบริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คื อ ตอบสนองความต้ อ งการของนัก ศึก ษาได้ อ ย่า งเหมาะสมและมี คุณ ภาพ ผู้วิ จัย จึง ศึก ษา
พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
จานวน 383 คน จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ สตู ร Taro Yamane และใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ ภูมิเ ก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแจกแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติโดยใช้ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t- test F- test และการเปรี ยบเทียบรายคู่ โดยกาหนดนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้ องการใช้ สารสนเทศดนตรี เพื่อ
ความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งข้ อมูลทางด้ านดนตรี ที่ใช้ มากที่สุด คือ อินเทอร์ เน็ตโดยใช้
search engine และสืบค้ นจากชื่อศิลปิ น ชื่อวงมากที่สดุ นักศึกษาใช้ สื่อดนตรี ที่เป็ นฐานข้ อมูล
ออนไลน์ และใช้ เนื ้อหาด้ านการปฏิบตั ิดนตรี ทักษะดนตรี มากที่สุด นักศึกษามีความตระหนักว่า
การละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเป็ นผลเสียต่อผู้สร้ างสรรค์ผลงาน และนักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้
สารสนเทศทางด้ านดนตรี จากสื่อดนตรี เนื่องจากมีราคาสูง เมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศ
และปัญหาการใช้ สารสนเทศดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ พบว่า นักศึกษาที่มีกลุ่ม
เพศ ชัน้ ปี และสาขาวิ ช าต่างกัน มี พ ฤติกรรมสารสนเทศและมี ปัญ หาการใช้ สารสนเทศดนตรี
แตกต่างกัน
สุพิศ ศิริรัตน์ (2554) ได้ ศกึ ษาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และเปรี ยบเทียบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จาแนกตามตัวแปรเพศ ชันปี
้ สาขาวิชา
ระดับผลการเรี ยน และประสบการณ์ในการเรี ยนวิชาเกี่ยวกับการสืบค้ นสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 786 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีระดับการรู้สารสนเทศอยู่
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ใยระดับ ต่ า และผลการเปรี ย บเที ย บการรู้ สารสนเทศตามตัวแปรชัน้ ปี และสาขาวิ ช า พบว่า
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3, 4 และ 5 มีการรู้ สารสนเทศสูงกว่า ชันปี
้ ที่ 1 และ 2 โดยนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษามีการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์ และสาขา
ภาษาไทย ส่วนตัวแปรเพศ ระดับผลการเรี ยน และประสบการณ์ในการเรี ยนรายวิชาเกี่ยวกับการ
สืบค้ นสารสนเทศไม่พบความแตกต่าง
จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555, pp. ง, 125) ศึกษาปัจจัยการเรี ยนรู้ที่ส่งผลต่อทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จาแนกตามระดับชันปี
้ คณะ
ที่สงั กัด ระดับผลการเรี ยน การเรี ยนวิชาพื ้นฐานเกี่ยวกับการใช้ ห้องสมุด และการเข้ าอบรมการใช้
ห้ องสมุด กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1-4 ประจาปี การศึกษา 2554 จานวน
392 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือ แบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีทักษะการรู้ สารสนเทศ
โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายมาตรฐานพบว่า นัก ศึก ษามี ทักษะการรู้
สารสนเทศในมาตรฐานที่ 1 การกาหนดลักษณะและขอบเขตความต้ องการสารสนเทศอยู่ใน
ระดับสูง ส่วนมาตรฐานอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง และผลการเปรี ยบเทียบการรู้สารสนเทศตาม
ตัวแปรชันปี
้ สังกัดคณะ ผลการเรี ยน การเรี ยนวิชาพืน้ ฐานเกี่ยวกับการใช้ ห้องสมุด และการเข้ า
อบรมการใช้ ห้ องสมุด พบว่า จ าแนกตามชัน้ ปี ไ ม่พ บความแตกต่า ง แต่พ บความแตกต่า งใน
มาตรฐานที่ 3 การประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณรวมทังสามารถเชื
้
่อมโยง
สารสนเทศที่ได้ รับเข้ ากับความรู้เดิมได้ จาแนกตามคณะที่สงั กัดโดยรวมพบว่า นักศึกษาคณะการ
บัญชีมีทักษะการรู้ สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คณะวิศกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปะศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ ส่วนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิเทศ
ศาสตร์ มี ทัก ษะการรู้ สารสนเทศแตกต่า งกับ นัก ศึก ษาคณะนิ ติ ศ าสตร์ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ าแนกตามผลการเรี ย นโดยรวมพบว่ า นัก ศึก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นสูง ทัก ษะการรู้
สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่ากว่า จาแนกตามการเรี ยนวิชาพื ้นฐานเกี่ยวกับ
การใช้ ห้องสมุดโดยรวมพบว่านักศึกษาที่เรี ยนวิชาพื ้นฐานเกี่ยวกับการใช้ ห้องสมุดและสอบผ่าน มี
ทักษะการรู้ สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรี ยนและสอบไม่ผ่านหรื อที่ไม่ได้ เรี ยน จาแนกตาม
การเข้ าอบรมการใช้ ห้องสมุดพบว่า ในมาตรฐานที่ 1 การกาหนดลักษณะและขอบเขตความ
ต้ องการสารสนเทศได้ นักศึกษาที่เข้ ารับการอบรมการใช้ ห้องสมุดมีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่าง
กับนักศึกษาที่ไม่ได้ รับการเข้ าอบรมการใช้ ห้องสมุด
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สุช าดา สุ พ รรณ์ วราพร พู ล เกษ และวนุ ช ชิ ด า สุ ภัค วนิ ช (2556) ศึ ก ษาการรู้
สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสิน ธุ์ และปั ญหา
ด้ า นแหล่ ง และสภาพแวดล้ อ มในการส่ ง เสริ ม การรู้ สารสนเทศ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คื อ
แบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาทังระดั
้ บประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ งและระดับปริ ญญา
ตรี ที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนปกติและกาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1/2556 จานวน 343 คน สถิติที่ใช้
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ได้ แ ก่ ค่า ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จัย พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของทักษะ
การรู้สารสนเทศพบว่า นักศึกษามีความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ในด้ าน
ซี่งประกอบด้ วย การกาหนดความต้ องการสารสนเทศหรื อเข้ าใจปั ญหาของตนเอง การค้ นคืน
สารสนเทศ การใช้ แหล่ง อ้ างอิ ง และใช้ กลยุทธ์ ในการสื บ ค้ นสารสนเทศอย่างเหมาะสม การ
วิเคราะห์สงั เคราะห์และการนาเสนอสารสนเทศ ส่วนด้ านที่นกั ศึกษามีทกั ษะการรู้สารสนเทศอยู่ใน
ระดับน้ อย คือ การประเมินสารสนเทศ สาหรับปั ญหาด้ านการรู้ สารสนเทศของนักศึกษา พบว่า
ปั ญหาด้ านแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ และสภาพแวดล้ อมในการส่งเสริ มการรู้ สารสนเทศ
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าเป็ นปั ญหาปานกลาง แต่ปัญหาด้ านสภาพแวดล้ อมในการส่งเสริ มการรู้
สารสนเทศพบว่า นักศึกษามี ปัญหาในด้ านสภาพเครื่ องคอมพิวเตอร์ เก่าและชารุ ด ใช้ ง านไม่
สะดวก และมีจานวนไม่เพียงพอในการให้ บริ การทาให้ เป็ นปั ญหาในการใช้ งานและประกอบการ
เรี ยนภายในมหาวิทยาลัย
นิ ร มล ชอุ่ม (2557) ศึ ก ษาการรู้ สารสนเทศของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จาแนกตามเพศ ชัน้ ปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2557 จานวน 370 คน โดยใช้ วิธีการสุ่ม
แบบหลายขันตอน
้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือ แบบทดสอบทักษะการรู้ สารสนเทศ
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t-test และ F-test ผลการวิจยั พบว่า ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาโดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า นักศึกษามีทกั ษะด้ านการกาหนดความต้ องการ
สารสนเทศอยู่ใ นระดับสูง รองลงมาคือ ด้ านการใช้ กลยุ ทธ์ ในการสื บค้ นสารสนเทศ ด้ านการ
สังเคราะห์สารสนเทศ ด้ านการกาหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศ ด้ านการ
ใช้ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง และด้ านประเมินสารสนเทศอยู่ในระดับ
ต่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับการรู้ สารสนเทศด้ านการใช้ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ านการสังเคราะห์สารสนเทศ และโดยรวมแตกต่างกัน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ที่ต่างกันมี
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ระดับ การรู้ สารสนเทศโดยรวมและรายด้ า นไม่แ ตกต่า งกัน แต่พ บความแตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้ านการกาหนดความต้ องการสารสนเทศ นักศึกษาที่ศกึ ษาอยู่ใน
คณะวิชาที่ต่างกันมีระดับการรู้ สารสนเทศโดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่างกัน มีระดับการรู้ สารสนเทศโดยรวมและ
ด้ านการใช้ กลยุทธ์ การสืบค้ นสารสนเทศ ด้ านการกาหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้ าถึงแหล่ ง
สารสนเทศ ด้ า นการใช้ ส ารสนเทศอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และด้ า นการสัง เคราะห์ ส ารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้ นด้ านการประเมินสารสนเทศไม่แตกต่าง
กัน
ลาวัณย์ ค้ าขาย (2558, p. 71) เปรี ยบเทียบการใช้ แหล่งสารสนเทศเพื่อค้ นคว้ า
ทางด้ านสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ จาแนกตามมหาวิทยาลัย ศึกษาการใช้ สารสนเทศเพื่อ
ค้ นคว้ าทางด้ านสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ และศึกษาความต้ องการบริ การ สารสนเทศ
ทางด้ านสถาปั ต ยกรรมและการออกแบบ กลุ่ม ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี คณะ
สถาปั ตยกรรม 3 มหาวิทยาลัย ได้ แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
(สาขาวิชาออกแบบภายใน และสาขาวิชาสถาปั ตยกรรม) 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี (สาขาวิชาออกแบบภายใน และสาขาวิชาสถาปั ตยกรรม และ 3) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ ทหารลาดกระบัง (สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมภายใน และสาขาวิ ช า
สถาปั ตยกรรม) ชัน้ ปี ที่ 3 และชัน้ ปี ที่ 4 หลักสูตร ปริ ญญาตรี 4 และ 5 ปี ที่ ลงทะเบียนเรี ยนปี
การศึกษา 2/2556 จานวน 349 คน จากการสุ่มแบบแบ่งชันตามสั
้
ดส่วนของจานวน นักศึกษาแต่
ละสาขาวิชา เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
สถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ วย
วิธีการของ Sheffe’s ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะสถาปั ตยกรรม ที่ศึกษา
ต่างมหาวิทยาลัยมีการใช้ แหล่งสารสนเทศไม่แตกต่างกัน นักศึกษาใช้ สารสนเทศตามวัตถุประสงค์
ทัง้ 4 ด้ าน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการวิเคราะห์ความ
ต้ องการบริ การสารสนเทศในด้ านต่าง ๆ จากห้ องสมุดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง (2559, p. 58) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ศึกษาปั ญหาในการแสวงหาและการใช้ สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 306 คน
โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
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ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาสถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้ สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านวัตถุประสงค์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ทารายงาน การใช้
เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และทาวิจยั /ศิลปนิพนธ์ ตามลาดับ ด้ านแหล่งสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ได้ แก่ แหล่งสารสนเทศภายในตัวนักศึกษา แหล่งสารสนเทศภายนอก ประกอบด้ วย
แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่ง สารสนเทศจากสื่อต่าง ๆ และแหล่ง สารสนเทศสถาบัน/สถานที่
ตามลาดับ ด้ านลักษณะของสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ วิชาชีพต่างๆ บันเทิงสาร
คดี และวิชาการทัว่ ไป ตามลาดับ ด้ านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้ แก่
คาแนะนาของอาจารย์ ดุลยพินิจของนักศึกษา และพูดคุย สนทนาอย่างไม่เป็ นทางการกับผู้ใกล้ ชิด
ตามลาดับ 2) นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีปัญหาในการแสวงหาและการใช้ สารสนเทศ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจ ารณารายด้ าน พบว่า นักศึกษามี ปัญหาด้ านแหล่ง
สารสนเทศภายในสถาบันอยู่ในระดับมาก ปั ญหาด้ านแหล่ง สารสนเทศภายนอกสถาบัน และ
ปัญหาส่วนบุคคล นักศึกษามีปัญหาในระดับปานกลาง
ภคพร อามาตย์ ม ณี ชุ่ม อินทรจักร (2559) ศึกษาพฤติกรรมการรู้ สารสนเทศเพื่ อ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี การศึกษา 2558 จานวน 396 คน จาแนกตามเพศ
ชัน้ ปี กลุ่ม สาขาวิ ช า และผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัยคื อ แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการรู้สารสนเทศค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ด้ านที่มีระดับสูง
ที่สดุ คือ นักศึกษามีการกาหนดหัวข้ อและขอบเขตก่อนการสืบค้ น ด้ านที่มีระดับต่าที่สดุ คือ การใช้
แหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย ไม่พบความแตกต่างระหว่าง เพศ ชัน้ ปี กลุ่มวิ ชา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน กับพฤติกรรมการรู้ สารสนเทศ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง มีพฤติกรรม
การรู้ สารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ากว่าในบางด้ าน อุปสรรค คือ
ความยากในการเริ่ มต้ นทางานตามที่ อาจารย์ม อบหมายมากที่สุดและข้ อมูลไม่ตรงตามความ
ต้ องการ
สุวรรณี ห้ วยหงส์ทอง (2562, p. 222) ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง โดยวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีพฤติกรรมสารสนเทศ (Information behaviour) ของ
Wilson ซึ่งประกอบด้ วย กาหนดความต้ องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศ ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก จานวน 15 คน ผลการวิจัย
พบว่า วัตถุประสงค์โดยทัว่ ไปของการใช้ งานภาพจิตรกรรมฝาผนัง คือ ใช้ ประกอบการเรี ยนการ
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สอน การทาวิทยานิพนธ์ ผู้ใช้ ส่วนใหญ่เริ่ มต้ นกาหนดความต้ องการสารสนเทศจากการกาหนด
ประเด็นที่ต้องการศึกษา และสถานที่ที่ต้องการศึกษา และแสวงหาสารสนเทศโดยเริ่ มต้ นจากการ
สืบค้ นด้ วยแหล่ง ข้ อมูลอินเตอร์ เ น็ต ซึ่งจะนาไปสู่การแสวงหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลอื่น ๆ เช่น
หน่วยงาน หรื อบุคคล องค์ประกอบที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การสืบค้ นและควรมีในเครื่ องมือช่วยค้ นตาม
ทรรศนะของผู้ใช้ ประกอบด้ วย เลขทะเบียน ชื่อวัด เนื ้อหาหรื อกลุ่มเนือ้ หา ยุคสมั ย เทคนิคช่าง
และสาระสังเขป
จริยา ตะลังวิทย์ (2562) ศึกษาลักษณะการเรี ยนรู้แบบนาตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ ไทยศึกษา
สาขานาฏศิลป์ สากลศึกษา สาขาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา สาขาดนตรี คีตศิลป์ สากลศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชัน้ ปี ที่ 2 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 300-21006 การจัดการเรี ยนรู้และการจัดการชันเรี
้ ยน สาขานาฏศิลป์ ไทย
ศึกษา จานวน 72 คน สาขานาฏศิลป์ สากลศึกษา จานวน 1 คน สาขาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา
จานวน 26 คน สาขาดนตรี คีตศิลป์ สากลศึกษา จานวน 21 คน รวมจานวน 120 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือ แบบสอบถามคุณลักษณะการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง ซึ่งเป็ นแบบประมาณค่า โดย
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบลักษณะการเรี ยนรู้ แบบนา
ตนเองของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(one-way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณลักษณะการเรี ยนรู้แบบนาตนเองของนักศึกษาโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าด้ านเปิ ดใจรับโอกาสในการเรี ยนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก ด้ านมโนทัศน์ของตนเองในการเป็ นผู้เรี ยนที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ด้ านความ
รับผิดชอบต่อการเรี ยนของตนเองอยู่ในระดับมาก ด้ านความรักในการเรี ยนอยู่ในระดับมาก ด้ าน
ความคิดสร้ างสรรค์อยู่ในระดับมาก ด้ านมองโลกในแง่ดีอยู่ในระดับมาก และด้ านทักษะจาเป็ นใน
การเรี ยนและการแก้ ปัญหาอยู่ในระดับมาก และด้ านความคิดริ เริ่ มและมีอิสระในการในการเรี ยน
รู้ อยู่ในระดับปานกลาง 2) คุณลักษณะการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองของนักศึกษาแต่ละสาขาวิช า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย
ศึกษา มีลกั ษณะการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คีต
ศิลป์ ไทยศึกษา มีลกั ษณะการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี คีตศิล ป์ สากลศึกษา มี ลัก ษณะการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และ
นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ สากลศึกษา มีลกั ษณะการเรี ยนรู้แบบนาตนเองภาพรวมอยู่ในระดับปาน
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กลาง นัก ศึก ษาเพศชายและเพศหญิ ง มี ลัก ษณะการเรี ย นรู้ แบบน าตนเองไม่แ ตกต่า งกัน 4)
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเอกมีลกั ษณะการเรี ยนรู้แบบนาตนเองไม่แตกต่างกัน
สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง จานวน 25 เรื่ อง ดังกล่าวข้ างต้ นซึง่ เป็ นงานวิจยั ใน
ประเทศจานวน 20 เรื่ อง และงานวิจยั ต่างประเทศจานวน 5 เรื่ อง เพื่อนามาศึกษาการประเมิน
ทัก ษะการรู้ สารสนเทศของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นศิ ล ป์ พบว่ า มี
ผลการวิจยั ในแต่ละด้ านและผลโดยรวมมีสอดคล้ องและแตกต่างกัน ดังนี ้
1. ระดับ การรู้ สารสนเทศโดยรวมของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ร ะดับ การรู้
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก ปานกลาง น้ อย ดังนี ้ ระดับมาก ได้ แก่ งานวิจยั ของบราวน์ และครัม
โฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002) สุวฒ
ั น์ พระนิมิต (2552) ภคพร อามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร
(2559) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั ของปภาดา เจียวก๊ ก (2547) สายฝน บูชา รุ่ งฤดี อภิวฒ
ั นศร พนม
เทียน บุญส่งเสริ มสุข และพรทิพย์ สว่างเนตร (2550) สุพิศ บายคายคม และขวัญชฏิล พิศาลพงศ์
(2552) ชูชีพ มามาก (2553) รัตนะ อินจ๋อย (2553) อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช
(2553) สุชาดา สุพรรณ์ วราพร พูลเกษ และวนุชชิดา สุภคั วนิช (2556) จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555)
และนิรมล ชอุม่ (2557) ที่อยู่ในระดับปานกลาง และแตกต่างจากงานวิจยั ของสุพิศ ศิริรัตน์ (2554)
อิโลโก และอึนคิโค๊ ะ (Ilogho & Nkiko, 2014) และโอมาน (Omar, 2014) ที่อยูใ่ นระดับน้ อย
2. การเปรี ยบเทียบการรู้สารสนเทศ จาแนกตามตัวแปรด้ านต่าง ๆ
2.1 จาแนกตามเพศ
การเปรี ยบเทียบระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมของนักศึกษา โดยจาแนกตาม
เพศ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในระดับการรู้สารสนเทศตามตัวแปรที่ศกึ ษา ได้ แก่ งานวิจยั ของป
ภาดา เจียวก๊ ก (2547) สุวฒ
ั น์ พระนิมิต (2552) พัฒนาพร เทียมทอง (2554) และภคพร อามาตย์
มณี ชุม่ อินทรจักร (2559) ส่วนงานวิจยั ของชูชีพ มามาก (2553) พบว่า นิสิตที่มีเพศต่างกันมีระดับ
การรู้ สารสนเทศแตกต่างกัน โดยนักศึกษาชายมีระดับการรู้ สารสนเทศมากกว่านักศึกษาหญิ ง
รวมทังงานวิ
้
จยั ของนิรมล ชอุม่ (2557) ด้ วย
2.2 จาแนกตามชันปี
้
การเปรี ยบเทียบระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมของนักศึกษา โดยจาแนกตาม
ชันปี
้ ที่ศกึ ษา พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในชันปี
้ ที่ตา่ งกัน มีระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า มีความสามารถแตกต่างกันในด้ านการประเมินสารสนเทศ
และการใช้ สารสนเทศ ได้ แก่ งานวิจยั ของปภาดา เจียวก๊ ก (2547) นิรมล ชอุ่ม (2557) และภคพร
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อามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร (2559) ส่วนงานวิจัยของชูชีพ มามาก (2553) ประภาส พาวินันท์
(2553) และพัฒนาพร เทียมทอง (2554) และจันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555) พบว่าการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษาตามชันปี
้ ที่ศกึ ษามีความแตกต่างกัน
2.3 จาแนกตามคณะที่ศกึ ษา
การเปรี ยบเทียบระดับการรู้ สารสนเทศโดยรวมของนักศึกษา จาแนกตาม
คณะที่ศกึ ษาพบว่า นักศึกษาที่สงั กัดคณะหรื อกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
ได้ แก่ งานวิจยั ของปภาดา เจียวก๊ ก (2547) อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2553)
พัฒนาพร เทียมทอง (2554) และนิรมล ชอุม่ (2557) ส่วนงานวิจยั ของสุพิศ บายคายคม และขวัญ
ชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) สุวฒ
ั น์ พระนิมิต (2552) จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555) และภคพร อามาตย์
มณี ชุม่ อินทรจักร (2559) พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.4 จาแนกตามผลการเรี ยน
การเปรี ยบเทียบระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมของนักศึกษา จาแนกตามผล
การเรี ยนพบว่านักศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่างกัน มีการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่ มีผล
การเรี ยนดี มีระดับการรู้ สารสนเทศมากกว่านักศึ กษาที่มี ผลการเรี ยนอ่อน ได้ แก่ งานวิจัยของ
ปภาดา เจียวก๊ ก (2547) จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555) นิรมล ชอุ่ม (2557) และภคพร อามาตย์มณี
ชุม่ อินทรจักร (2559) ส่วนงานวิจยั ที่พบว่า ไม่แตกต่างกัน ได้ แก่ งานวิจยั สุพิศ ศิริรัตน์ (2554)
3. สภาพการรู้สารสนเทศในแต่ละด้ าน
3.1 ด้ านการกาหนดลักษณะและขอบเขตสารสนเทศ
ระดับ มาก ได้ แ ก่ สุวัฒ น์ พระนิ มิ ต (2552) จัน ทร์ ฉ าย วี ร ะชาติ (2555)
สุช าดา สุพ รรณ์ และคณะ (2556) นิรมล ชอุ่ม (2557) และภคพร อามาตย์ ม ณี ชุ่มอินทรจักร
(2559) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั ของสายฝน บูชา และคณะ (2550) สุพิศ บายคายคม และขวัญ
ชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกี ยรติวานิช (2553) และพัฒนาพร
เทียมทอง (2554) ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
3.2 ด้ านการเข้ าถึงสารสนเทศ
ระดับมาก ได้ แก่ บราวน์ และครัมโฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002) สุวฒ
ั น์
พระนิมิต (2552) และประภาส พาวินนั ท์ (2553) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั ของสายฝน บูชา และ
คณะ (2550) สุพิศ บายคายคม และขวัญชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) อังคณา แวซอเหาะ และสุธา
ทิพย์ เกียรติวานิช (2553) และจันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555) และลีวีฮาบรา (Lwehabura, 2016) ที่
อยูใ่ นระดับปานกลาง
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3.3 ด้ านการประเมินสารสนเทศ
ระดับมาก ได้ แก่ บราวน์ และครัมโฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002) สาย
ฝน บูชา และคณะ (2550) และสุวฒ
ั น์ พระนิมิต (2552) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั ของสุพิศ บาย
คายคม และขวัญชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2553)
และจันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555) ที่อยู่ในระดับปานกลาง และจากงานของสุพิศ ศิริรัตน์ (2554)
สุชาดา สุพรรณ์ และคณะ (2556) และภคพร อามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร (2559) ที่อยู่ในระดับ
น้ อย
3.4 ด้ านการใช้ สารสนเทศ
ระดับมาก ได้ แก่ ปภาดา เจี ยวก๊ ก (2547) สุวัฒ น์ พระนิมิต (2552) และ
ประภาส พาวินนั ท์ (2553) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั ของสุพิศ บายคายคม และขวัญชฏิล พิศาล
พงศ์ (2552) อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) พัฒนาพร เทียมทอง (2554)
และจันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555) ที่อยู่ในระดับปานกลาง และจากงานวิจยั ของภคพร อามาตย์มณี
ชุม่ อินทรจักร (2559) ที่อยูใ่ นระดับน้ อย
3.5 ด้ านกฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม
ระดับมาก ได้ แก่ สุวฒ
ั น์ พระนิมิต (2552) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั ของสาย
ฝน บูชา และคณะ (2550) สุพิศ บายคายคม และขวัญชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) อังคณา แวซอ
เหาะ และสุธาทิพย์ เกี ยรติวานิช (2553) พัฒนาพร เทียมทอง (2554) และจันทร์ ฉาย วีระชาติ
(2555) ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง และจากงานวิจยั ของสุพิศ ศิริรัตน์ (2554) ที่อยูใ่ นระดับน้ อย
จากการสัง เคราะห์ ไ ด้ แ นวคิด การท าวิ จัย ครั ง้ นี โ้ ดยน ามาศึก ษากับ สมมติฐ านที่
กาหนดไว้ ในงานวิจยั
1. นัก ศึก ษาเพศต่า งกัน มี ทัก ษะการรู้ สารสนเทศแตกต่า งกัน สอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของชูชีพ มามาก (2553) และนิรมล ชอุม่ (2557)
2. นัก ศึก ษาชัน้ ปี ต่า งกัน มี ทัก ษะการรู้ สารสนเทศแตกต่า งกัน สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของชูชีพ มามาก (2553) ประภาส พาวินันท์ (2553) พัฒนาพร เทียมทอง (2554)และ
จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555)
3. นักศึกษาสังกัดคณะต่างกันมีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของปภาดา เจียวก๊ ก (2547) อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) พัฒนา
พร เทียมทอง (2554) จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555) และ นิรมล ชอุม่ (2557)
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4. นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่างกันมีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของปภาดา เจียวก๊ ก (2547) จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555) นิรมล ชอุ่ม (2557) และภค
พร อามาตย์มณี ชุม่ อินทรจักร (2559)
5. นักศึกษาที่ใช้ แหล่งสารสนเทศต่างกันมีทกั ษะการรู้ สารสนเทศแตกต่างกันไม่
พบงานวิจยั ที่ศกึ ษาตัวแปรนี ้
6. นักศึกษามี การเรี ยนรู้ แบบนาตนเองต่างกันมีการรู้ สารสนเทศแตกต่างกัน ไม่
พบงานวิจยั ที่ศกึ ษาตัวแปรนี ้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั นี ้ใช้ เกณฑ์ในการประเมินทักษะการรู้ สารสนเทศตามมาตรฐานสามัตถิยะการรู้
สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษาของสมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิจยั โดยกาหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดังนี ้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1. เพศ1
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2
2. ชั้นปี
2.1 ชั้นปีที่ 1
2.2 ชั้นปีที่ 2
2.3 ชั้นปีที่ 3
2.4 ชั้นปีที่ 4
3. คณะ3
3.1 คณะศิลปวิจิตร
3.2 คณะศิลปศึกษา
3.3 คณะศิลปนาฏดุริยางค์
4. ผลการเรียน4
4.1 อ่อน (2.01-2.50)
4.2 ปานกลาง (2.51-3.00)
4.3 ดี (3.01-3.50)
4.4 ดีมาก (3.51-4.00)
5. แหล่งสารสนเทศที่ใช้มากที่สุด
5.1 ห้องสมุดในสถาบันฯ
5.2 บุคคล
5.3 สถานที่
5.4 อินเทอร์เน็ต
5.5 แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ
6. การเรียนรู้แบบนาตนเอง

ทักษะการรู้สารสนเทศ
ตามมาตรฐานของ ACRL
1. มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานที่ 2
3. มาตรฐานที่ 3
4. มาตรฐานที่ 4
5. มาตรฐานที่ 5

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั
(อ้ างอิง:
1

ปภาดา เจียวก๊ ก (2547); สุวฒ
ั น์ พระนิมิต (2552); ชูชีพ มามาก (2553); พัฒนาพร
เทียมทอง (2554); นิรมล ชอุม่ (2557); ภคพร อามาตย์มณี ชุม่ อินทรจักร (2559)
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2

ปภาดา เจียวก๊ ก (2547); ชูชีพ มามาก (2553); ประภาส พาวินนั ท์ (2553); พัฒนาพร
เทียมทอง (2554); จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555); นิรมล ชอุ่ม (2557); ภคพร อามาตย์มณี ชุ่มอินทร
จักร (2559)
3
ปภาดา เจียวก๊ ก (2547); สุพิศ บายคายคม และขวัญชฏิล พิศาลพงศ์ (2552); สุวฒ
ั น์
พระนิมิต (2552); อังคณา แวซอเหาะ (2553); พัฒนาพร เทียมทอง (2554); จันทร์ ฉาย วีระชาติ
(2555); นิรมล ชอุม่ (2557)
4
ปภาดา เจียวก๊ ก (2547); สุพิศ ศิริรัตน์ (2554); จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555); นิรมล ชอุ่ม
(2557); ภคพร อามาตย์มณี ชุม่ อินทรจักร (2559))
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ใช้ วิธีวิจยั เชิงปริมาณและดาเนินการตามขันตอนวิ
้
จยั ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ศกึ ษาอยูใ่ นปี การศึกษา 2561 จานวน 3,424 คน (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , 2561, pp. 6-15)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ส่วนกลาง ใน 3 คณะหลักของสถาบัน ฯ จานวน 366 คน ได้ แก่ คณะศิลปวิจิตร จานวน 127
คน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จานวน 103 คน และคณะศิลปศึกษา จานวน 136 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งได้ จานวนไม่น้อยกว่าตามตารางกลุ่มตัวอย่างขัน้
ต่าของเครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ใน คือ แบบทดสอบการรู้สารสนเทศ ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ าง
แบบทดสอบ ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรู้ สารสนเทศสาหรับนักศึกษา
และ มาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษาของสมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิจยั
(ACRL) รวมทัง้ วรรณกรรมและงานวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การเรี ย นรู้ แบบนาตนเอง จากหนัง สื อ
เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศ
2. การสร้ างเครื่ อ งมื อ วิ จัย ผู้ วิ จัยสร้ างแบบทดสอบทัก ษะการรู้ สารสนเทศ โดย
แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบทดสอบ ได้ แก่ คาถามเกี่ยวกับเพศ ชัน้
ปี คณะ ผลการเรี ยน แหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ ซึง่ เป็ นข้ อคาถามแบบเลือกตอบและเติมคา
ตอนที่ 2 การเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง ข้ อคาถามมีทงเชิ
ั ้ งบวกและเชิงลบมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ ได้ แก่ จริ งที่สดุ จริ ง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง
ไม่จริง และไม่จริงเลย ให้ คะแนนแต่ละระดับตังแต่
้ 1 – 6 คะแนน จานวนทังหมด
้
16 ข้ อ
ตอนที่ 3 ทักษะการรู้ สารสนเทศ ข้ อคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ คาตอบถูกได้ 1
คะแนน คาตอบผิดได้ 0 คะแนน จานวน 37 ข้ อ
3. นาแบบทดสอบเสนอต่อประธานควบคุม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเนื ้อหา ความชัดเจนของข้ อคาถาม แล้ วปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา
4. ตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย โดยน าแบบทดสอบเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรู้สารสนเทศและด้ านศิลปวัฒนธรรม จานวน 5 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้ องเหมาะสมและความสอดคล้ องของข้ อคาถาม โดยพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
(Content validity) และคัดเลือกข้ อคาถามที่ได้ คะแนน IOC ระหว่าง 0.66-1.00 ซึ่งตามเกณฑ์ข้อ
คาถามต้ องได้ คะแนนตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป ข้ อคาถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้ อคาถามที่มีความซ ้าซ้ อน
ถูก ตัด ออก จ านวน 8 ข้ อ เหลื อ ข้ อ ค าถามจ านวน 29 ข้ อ และปรั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้ อคาถามที่แก้ ไข มีดงั นี ้
ข้ อ 31 “แหล่งสารสนเทศใดไม่เหมาะสมสาหรับเรี ยนรู้ เรื่ องหนังใหญ่วัดขนอน
จังหวัดราชบุรี” แก้ ไขเป็ น “แหล่งสารสนเทศใดเหมาะสมที่สดุ สาหรับเรี ยนรู้เรื่ องหนังใหญ่วดั ขนอน
จังหวัดราชบุรี”
ข้ อ 34 “เว็บไซต์ใดสาหรับใช้ ในการค้ นหาข้ อมูลทางวิชาการ” แก้ ไขเป็ น “เว็บไซต์
ใดเหมาะสมสาหรับค้ นหาข้ อมูลทางวิชาการมากที่สดุ ”
ข้ อ 35 “ฐานข้ อมูลใดส าหรั บสื บค้ น งานวิจัย/วิทยานิพ นธ์ แบบฉบับเต็ม (Full
text) ของมหาวิ ท ยาลัย ในประเทศไทย” แก้ ไ ขเป็ น “ฐานข้ อมูล ใดส าหรั บ สื บ ค้ น งานวิ จัย /
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full text) ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย”
ข้ อ 35 ตัวเลือก “ABI/Inform” แก้ ไขเป็ น “ABI/INFORM”
ข้ อ 37 “เลขเรี ยกหนัง สื อ นี เ้ ป็ นของหนัง สื อประเภทใด” แก้ ไ ขเป็ น “เลขเรี ย ก
หนังสือนี ้เป็ นหนังสือประเภทใด”
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ข้ อ 44 “สารสนเทศใดที่มีความทันสมัยและความน่าเชื่อถือจากการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ” แก้ ไขเป็ น “สารสนเทศใดที่มีความทันสมัยและความน่าเชื่อถือโดยการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ”
ข้ อ 46 “ข้ อใดไม่ใช่เหตุผลสาคัญในการประเมินคุณภาพของเอกสารก่อนนามาใช้ ใน
การเขียนศิลปนิพนธ์” แก้ ไขเป็ น “ข้ อใดไม่ใช่เหตุผลในการประเมินคุณภาพของเอกสารก่อนนามาใช้ ใน
การเขียนศิลปนิพนธ์”
ข้ อ 48 “ข้ อใดเป็ นเหตุผลสาคัญในการประเมินคุณภาพของบทความเรื่ อง งาน
ช่ า ง ฝี มื อ ดั ้ ง เ ดิ ม จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม
http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/traditional-craftsmanship” แก้ ไ ขเป็ น “เหตุผ ลใดท า
ให้ เลือกใช้ บทความจากเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมในการเขียนศิลปนิพนธ์ ”
ข้ อ 50 “วิธีใดเหมาะที่สุดในการนาเสนอเนือ้ หาเชิงสถิติ ” แก้ ไขเป็ น “วิธีการใด
เหมาะสมที่สดุ ในการนาเสนอรายงาน เรื่ อง สถิตแิ ละแนวโน้ มการใช้ ภาษาถิ่นไทย”
ข้ อ 61 “ผลงานในข้ อใดที่ไม่จดั ว่ามีลิขสิทธิ์ สามารถนามาใช้ เขียนรายงานได้ โดย
ไม่ต้องอ้ างอิง” แก้ ไขเป็ น “ผลงานในข้ อใดที่ไม่จดั ว่ามีลิขสิทธิ์ สามารถนามาใช้ ได้ โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตเจ้ าของผลงาน”
ข้ อ 62 ตัวเลือก ข “สูตรยารักษาโรคมะเร็ งโบราณที่ ไม่มี ที่ม า เพื่ อให้ ผ้ ูป่วยใช้
ประโยชน์” แก้ ไขเป็ น “สูตรยาโบราณรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ระบุแหล่งที่มา”
ข้ อ 62 ตัวเลือก ง “การชื่นชมยินดีกับความสาเร็ จของเพื่อนในวันรับปริ ญญา”
แก้ ไขเป็ น “ข้ อความแสดงความยินดีแก่เพื่อนในวันรับปริญญา”
5. นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ มาทดลองใช้ กับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จานวน 36 คน แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และ
หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ ซึ่งขอบเขตของค่าความยากง่ายที่ยอมรับได้ คือ ระหว่าง 0.200.79 ขอบเขตของค่าอานาจจ าแนกที่ ยอมรั บได้ คือ 0.20 ขึน้ ไป และค่าความเชื่ อมั่นของคูเดอร์
ริ ชาร์ ดสัน (KR-20) ที่ยอมรับได้ คือ 0.7 ขึ ้นไป (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์, 2546, pp. 259-262) ซึ่ง
แบบทดสอบนี ้ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.818 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.33-0.72 และค่า
อานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.11-0.56 ผู้วิจัยนาปรึ กษาประธานควบคุมปริ ญญานิพนธ์ เพื่ อ
ปรับปรุ งข้ อคาถามให้ มีความชัดเจน และตัดข้ อคาถามบางข้ อคาถามที่ต่ากว่าเกณฑ์ ได้ จานวน
ทังสิ
้ ้น 26 ข้ อ จึงนับว่าแบบทดสอบนี ้มีคณ
ุ ภาพและสามารถนาไปใช้ เก็บข้ อมูลได้ จริง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. นาหนังสือแนะนาตัวและขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เสนอต่อคณบดีของคณะที่นกั ศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาอยู่ ได้ แก่ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์
2. ผู้วิจยั แจกแบบทดสอบและรวบรวมแบบทดสอบด้ วยตนเอง โดยดาเนินการเดือน
มี น าคม 2562 แจกแบบทดสอบ จ านวน 465 ชุด ได้ รั บ กลับ คื น มา จ านวน 369 ชุด น ามา
ตรวจสอบและคัดเลือกเอาเฉพาะแบบทดสอบที่มีคาตอบสมบูรณ์ จานวน 366 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ
78.70 ของแบบทดสอบที่แจกไปทังหมด
้
ซึ่งเป็ นจานวนมากกว่าตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขันต
้ ่าของเครจซี่และมอร์ แกน
ตาราง 13 จานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั

คณะ

ประชากร
(คน)

กลุม่ ตัวอย่าง
(คน)

คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
จานวนทังสิ
้ ้น

277
530
2,617
3,424

127
103
136
366

จานวน
แบบทดสอบที่
ส่งเก็บ
160
137
168
465

จานวน
แบบทดสอบที่ตอบ
กลับแบบสมบูรณ์
127
103
136
366

การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อได้ รับแบบทดสอบกลับคืนมาครบถ้ วนแล้ วผู้วิจัยดาเนินการจัดกระทาข้ อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคานวณสาเร็ จรู ปเพื่ อจัดกระทาข้ อมูลในแต่ละตอนของ
แบบทดสอบ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบทดสอบ ได้ แก่ ข้ อคาถามเกี่ยวกับเพศ ชันปี
้
คณะ ผลการเรี ยน และแหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้ อยละ
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ตอนที่ 2 การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
6 ระดับ ซึง่ ให้ คะแนนคาตอบ ดังนี ้
คะแนนข้ อความเชิงบวก
- จริงที่สดุ
เท่ากับ 6 คะแนน
- จริง
เท่ากับ 5 คะแนน
- ค่อนข้ างจริง
เท่ากับ 4 คะแนน
- ค่อนข้ างไม่จริง เท่ากับ 3 คะแนน
- ไม่จริง
เท่ากับ 2 คะแนน
- ไม่จริงเลย
เท่ากับ 1 คะแนน
คะแนนข้ อความเชิงลบ
- จริงที่สดุ
เท่ากับ 1 คะแนน
- จริง
เท่ากับ 2 คะแนน
- ค่อนข้ างจริง
เท่ากับ 3 คะแนน
- ค่อนข้ างไม่จริง เท่ากับ 4 คะแนน
- ไม่จริง
เท่ากับ 5 คะแนน
- ไม่จริงเลย
เท่ากับ 6 คะแนน
การแปลผลคะแนนการเรี ย นรู้ แบบน าตนเอง กระท าโดยรวมคะแนนของผู้ต อบ
แบบทดสอบทุกข้ อ แล้ วใช้ ค่าเฉลี่ยนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เกณฑ์การพิจารณา
ขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยเพื่อใช้ ในการเปลผลตามความหมายของข้ อมูลกาหนดไว้ เป็ น 5 ระดับ
ดังนี ้ (ประคอง กรรณสูต, 2538)
4.50-5.00 หมายถึง มีการเรี ยนรู้แบบนาตนเองในระดับมากที่สดุ
3.50-4.49 หมายถึง มีการเรี ยนรู้แบบนาตนเองในระดับสูมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีการเรี ยนรู้แบบนาตนเองในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีการเรี ยนรู้แบบนาตนเองในระดับน้ อย
1.00-1.49 หมายถึง มีการเรี ยนรู้แบบนาตนเองในระดับน้ อยที่สดุ
ตอนที่ 3 การรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อวัดการรู้ สารสนเทศตาม
มาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษาของสมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิจยั มี 5
มาตรฐาน จานวนทังหมด
้
26 ข้ อ แต่ละข้ อมีคาตอบที่ถูกต้ องเพียงข้ อเดียว ตอบถูกได้ 1 คะแนน

97
ตอบผิดได้ 0 โดยคานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ วนาคะแนนเฉลี่ยที่ได้ มาแปล
ผลตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ 5 ระดับ ดังนี ้
ตาราง 14 เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยระดับการรู้สารสนเทศ

การรู้
สารสนเทศ

คะแนน
เต็ม

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
รวม

ระดับการรู้สารสนเทศ

8
6
4
4
4

น้ อยที่สดุ
0-1.5
0-0.75
0-0.80
0-0.80
0-0.80

น้ อย
1.51-3.01
0.76-2.25
0.81-1.61
0.81-1.61
0.81-1.61

ปานกลาง
3.02-4.52
2.26-3.75
1.62-2.42
1.62-2.42
1.62-2.42

26

0-5.2

5.3-10.5

10.6-15.8

มาก
4.53-6.03
3.76-5.25
2.43-3.23
2.43-3.23
2.43-3.23

มากที่สดุ
6.04-8.00
5.26-6.00
3.24-4.00
3.24-4.00
3.24-4.00
21.215.9-21.1
26.00

สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบทดสอบ วิเคราะห์โดยใช้ สถิติความถี่ และค่า
ร้ อยละ
2. ข้ อมูลการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง และทักษะการรู้สารสนเทศ โดยวิเคราะห์โดย
ใช้ สถิตคิ า่ เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศ จาแนกตามตัวแปรเพศ โดยใช้ สถิติ t-test
4. เปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศ จาแนกตามตัวแปรชัน้ ปี คณะ ผลการ
เรี ยน แหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สุด และการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง โดยใช้ สถิติ F-test หากพบ
ความแตกต่างกันจะทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe's method)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถเก็บแบบทดสอบที่สมบูรณ์ได้ 366 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 78.70 แล้ วนามา
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคานวณสาเร็จรูป สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
n
แทน จานวนนักศึกษาปริญญาตรี ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
𝑥̅ แทน ค่าเฉลี่ย
SD แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณา t (t-distribution)
f
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาการกระจายของ F (F-distribution)
Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
df แทน ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of freedoms)
SS แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Square)
MS แทน ค่าเฉลี่ยของของผลบวกกาลังสองของคะแนน Mean Square)
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายตามลาดับ ดังนี ้
1. ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบทดสอบ
2. การเรี ยนรู้แบบนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. เปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จาแนกตามตัวแปรเพศ ชันปี
้ คณะ ผลการเรี ยน แหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สุด และ
การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
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4.1 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวม
และรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรเพศ
4.2 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวม
และรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรชันปี
้
4.3 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวม
และรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรคณะ
4.4 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวม
และรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรผลการเรี ยน
4.5 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวม
และรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรแหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ
4.6 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวม
และรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการวิจยั มีดงั นี ้
1. ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบทดสอบ ปรากฏดังตาราง 15
ตาราง 15 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบทดสอบ
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
(n)

ร้ อยละ

168
198
366

45.9
54.1
100.0

100
ตาราง 15 (ต่อ)
สถานภาพ

จานวน
(n)

ร้ อยละ

รวม

77
93
93
103
366

21.0
25.4
25.4
28.1
100.0

รวม

127
103
136
366

34.7
28.1
36.9
100.0

24
122
138
82
366

6.6
33.3
37.7
22.4
100.0

238
194
171
265
10
878

27.1
22.1
19.5
30.2
1.1
100.0

ชันปี
้
ชันปี
้ 1
ชันปี
้ 2
ชันปี
้ 3
ชันปี
้ 4
คณะ
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ผลการเรี ยน
อ่อน (2.01-2.50)
ปานกลาง (2.51-3.00)
ดี (3.01-3.50)
ดีมาก (3.51-4.00)
รวม
แหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ห้ องสมุดในสถาบันฯ
บุคคล
สถานที่
อินเทอร์ เน็ต
แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ
รวม
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จากตาราง 15 แสดงข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบทดสอบ พบว่า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 198 คน (ร้ อยละ 54.1) ศึกษา
อยูช่ นปี
ั ้ ที่ 4 จานวน 103 คน (ร้ อยละ 54.1) ศึกษาที่ คณะศิลปศึกษา 135 คน (ร้ อยละ 36.9) มีผล
การเรี ยนดี เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 จานวน 138 คน (ร้ อยละ 37.7) และแหล่งสารสนเทศที่ใช้ มาก
ที่สดุ คือ อินเทอร์ เน็ต จานวน 265 คน (ร้ อยละ 30.2)
2. การเรี ยนรู้แบบนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปรากฏดังตาราง 16
ตาราง 16 การเรี ยนรู้แบบนาตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง ข้ อความเชิงบวก
ข้ าพเจ้ าค้ นคว้ าข้ อมูลมาสนับสนุนในการเรี ยนของตนเอง
ข้ าพเจ้ ารู้ ว่าควรตัง้ ค าถามอย่างไร เพื่ อให้ ไ ด้ ค าตอบของปั ญหาที่
ต้ องการแก้ ไข
เมื่อพบปั ญหาในการเรี ยน ข้ าพเจ้ าพยายามหาสาเหตุของปั ญหาที่
เกิดขึ ้น
ข้ าพเจ้ าตรวจสอบผลงานของตนเองว่าเป็ นไปตามแผนที่วางไว้
ข้ าพเจ้ ามีวิธีการปรับปรุงวิธีการเรี ยนของตนเอง
ข้ าพเจ้ ามองปัญหาคือโอกาสในการเรี ยนรู้
ข้ าพเจ้ าสนใจที่จะทาการประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเอง
ข้ าพเจ้ าสารวจข้ อดีและข้ อบกพร่องของตนเอง
ข้ าพเจ้ าทางานได้ บรรลุผลตามเป้าหมายของกลุม่
ข้ าพเจ้ าใช้ ผลการประเมินการเรี ยนรู้มาพัฒนาตนเอง
การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง ข้ อความเชิงลบ
ข้ าพเจ้ าไม่คอ่ ยวางแผนการเรี ยนล่วงหน้ า
ข้ าพเจ้ าไม่สามารถใช้ ประสบการณ์เดิมในการแก้ ไขปัญหาใหม่
ข้ าพเจ้ าทางานไปเรื่ อย ๆ โดยไม่สนใจว่าจะต้ องทางานให้ เสร็จเมื่อใด

𝑥̅

SD

แปลผล

4.63 0.96 มากที่สดุ
4.33 0.83 มาก
4.51 0.92 มากที่สดุ
4.39
4.42
4.53
4.32
4.58
4.37
4.19
̅
𝒙
3.53
3.87
4.04

0.93
0.90
1.00
1.03
0.96
0.85
1.05
SD
1.11
1.19
1.18

มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
แปลผล
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 16 (ต่อ)
การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง ข้ อความเชิงลบ
ข้ าพเจ้ าไม่ร้ ูวา่ ข้ อมูลที่ต้องการหาต้ องหาจากแหล่งข้ อมูลใด
ทางานได้ เท่าใดก็เท่านัน้ ข้ าพเจ้ าไม่ตรวจสอบแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อให้
ผลงานดีขึ ้น
ข้ าพเจ้ าเบื่อที่จะต้ องเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ
รวม

𝑥̅

SD

แปลผล

3.85 1.22 มาก
4.09 1.24 มาก
4.55 1.34 มากที่สดุ
4.26 0.55 มาก

จากตาราง 16 แสดงผลการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4. 26) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อ
คาถามเกี่ ย วกับการเรี ย นรู้ แบบน าตนเองของนัก ศึก ษาระดับปริ ญ ญาตรี ข้ อ ความเชิ ง บวก มี
ค่าเฉลี่ยคะแนน ดังนี ้
1. ข้ าพเจ้ าค้ นคว้ าข้ อมูลมาสนับสนุนในการเรี ยนของตนเอง (𝑥̅ = 4.63)
2. ข้ าพเจ้ าสารวจข้ อดีและข้ อบกพร่องของตนเอง (𝑥̅ = 4.58)
3. ข้ าพเจ้ ามองปัญหาคือโอกาสในการเรี ยนรู้ (𝑥̅ = 4.53)
4. เมื่อพบปั ญหาในการเรี ยน ข้ าพเจ้ าพยายามหาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึน้
(𝑥̅ = 4.51)
5. ข้ าพเจ้ ามีวิธีการปรับปรุงวิธีการเรี ยนของตนเอง (𝑥̅ = 4.42)
6. ข้ าพเจ้ าตรวจสอบผลงานของตนเองว่าเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ (𝑥̅ = 4.39)
7. ข้ าพเจ้ าทางานได้ บรรลุผลตามเป้าหมายของกลุม่ (𝑥̅ = 4.37)
8. ข้ าพเจ้ ารู้วา่ ควรตังค
้ าถามอย่างไร เพื่อให้ ได้ คาตอบของปั ญหาที่ต้องการแก้ ไข
(𝑥̅ = 4.33)
9. ข้ าพเจ้ าสนใจที่จะทาการประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเอง (𝑥̅ = 4.32)
10. ข้ าพเจ้ าใช้ ผลการประเมินการเรี ยนรู้มาพัฒนาตนเอง (𝑥̅ = 4.19)
ข้ อคาถามเกี่ยวกับการเรี ยนรู้แบบนาตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ อความ
เชิงลบ มีคา่ เฉลี่ยคะแนน ดังนี ้
1. ข้ าพเจ้ าเบื่อที่จะต้ องเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ (𝑥̅ = 4.55)
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2. ข้ าพเจ้ าไม่คอ่ ยวางแผนการเรี ยนล่วงหน้ า (𝑥̅ = 4.53)
3. ทางานได้ เท่าใดก็เท่านัน้ ข้ าพเจ้ าไม่ตรวจสอบแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ ผลงานดีขึ ้น (𝑥̅ =
4.09)
4. ข้ าพเจ้ าทางานไปเรื่ อย ๆ โดยไม่สนใจว่าจะต้ องทางานให้ เสร็ จเมื่อใด (𝑥̅ =
4.04)
5. ข้ าพเจ้ าไม่สามารถใช้ ประสบการณ์เดิมในการแก้ ไขปัญหาใหม่ (𝑥̅ = 3.87)
6. ข้ าพเจ้ าไม่ร้ ูวา่ ข้ อมูลที่ต้องการหาต้ องหาจากแหล่งข้ อมูลใด (𝑥̅ = 3.85)
3. ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปรากฏดังตาราง 17
ตาราง 17 ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ทักษะการรู้สารสนเทศ

คะแนน
เต็ม

มาตรฐานที่ 1 สามารถกาหนดลักษณะ
และขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ 8
ได้
มาตรฐานที่ 2 สามารถเข้ าถึงสารสนเทศ
ที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิผลและ
6
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
4
บูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ ว
สูร่ ะบบฐานความรู้เดิมและระบุคา่ นิยม
ของตนได้

ระดับการรู้
สารสนเทศ

ลาดับ

4.17 1.45

ปานกลาง

1

3.08 1.49

ปานกลาง

2

1.54 1.00

น้ อย

5

𝑥̅

SD
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ตาราง 17 (ต่อ)

ทักษะการรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 4 สามารถใช้ สารสนเทศ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุ
จุดมุง่ หมายที่ตงไว้
ั้
มาตรฐานที่ 5 มีความเข้ าใจในประเด็น
ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่มี
ผลต่อการใช้ และการเข้ าถึงสารสนเทศ
ได้ รวมทั ง้ การใช้ สารสนเทศอย่ า ง
ถู ก ต้ องทั ง้ ทางหลั ก จริ ยธรรมและ
กฎหมาย
รวม

คะแนน
เต็ม

𝑥̅

SD

ระดับการรู้
สารสนเทศ

ลาดับ

4

1.79

1.25

น้ อย

3

4

1.56

1.03

น้ อย

4

26

12.15 4.24

ปานกลาง

จากตาราง 17 แสดงทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 12.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายมาตรฐาน
พบว่า พบว่า มาตรฐานการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ มาตรฐานที่ 1
นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้ (𝑥̅ =
4.17) และมาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่ ต้องการได้ อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (𝑥̅ = 3.08) และมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่อยู่ในระดับ
น้ อย คือ มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณและสามารถบูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ ว สู่ระบบฐานความรู้ เดิม
และระบุค่านิยมของตนได้ (𝑥̅ =1.54) มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศในฐานะบุคคลหรื อ
กลุ่ม บุคคลต่าง ๆ สามารถใช้ ส ารสนเทศได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพเพื่ อบรรลุจุดมุ่ง หมายที่ ตงั ้ ไว้
(𝑥̅ =1.79) และมาตรฐานที่ 5 นัก ศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศมี ความเข้ าใจในประเด็น ทางเศรษฐกิ จ
กฎหมาย และสังคมที่มีผลต่อการใช้ และการเข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่าง
ถูกต้ องทังทางหลั
้
กจริยธรรมและกฎหมาย (𝑥̅ = 1.56)
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4. การเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จาแนกตามตัวแปรเพศ ชันปี
้ คณะ ผลการเรี ยน แหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ
และการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
4.1 การเปรี ย บเที ย บทัก ษะการรู้ สารสนเทศของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
โดยรวมและรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรเพศ ปรากฏดังตาราง 18
ตาราง 18 การเปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรวมและราย
มาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรเพศ

ทักษะการรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 1 สามารถกาหนดลักษณะ
และขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้
มาตรฐานที่ 2 สามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่
ต้ องการได้ อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สามารถประเมินสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศได้ อย่างมี
วิจารณญาณ และสามารถบูรณาการ
สารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ วสู่ระบบ
ฐานความรู้เดิมและระบุคา่ นิยมของตนได้
มาตรฐานที่ 4 สามารถใช้ สารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุ
จุดมุง่ หมายที่ตงไว้
ั้

เพศชาย
𝑥̅ SD

เพศหญิง
𝑥̅ SD

t

3.98

1.56

4.33

1.34

2.34 0.02*

2.68

1.41

3.41

1.47

4.83 0.00*

1.39

1.02

1.66

0.97

2.61 0.00*

1.57

1.19

1.97

1.27

3.09 0.00*

* p < .05

Sig.
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ตาราง 18 (ต่อ)

ทักษะการรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 5 มีความเข้ าใจในประเด็น
ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่มีผล
ต่อการใช้ และการเข้ าถึงสารสนเทศได้
รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทัง้
ทางหลักจริยธรรมและกฎหมาย
รวม

เพศชาย
𝑥̅ SD

เพศหญิง
𝑥̅ SD

t

1.41

1.68

0.99

2.56 0.01*

13.09 4.11

4.72 0.00*

1.05

11.04 4.13

Sig.

* p < .05
จากตาราง 18 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยรวมและรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีคา่
น้ อยกว่า 0.05 (0.00<.05) หมายความว่า นักศึกษาที่ มีเพศต่างกันมี ทักษะการรู้ สารสนเทศ
โดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่า งกัน อย่างมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ซึ่ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1 โดยนักศึกษาเพศหญิงมี ทกั ษะการรู้ สารสนเทศโดยรวมและเป็ นราย
มาตรฐานมากกว่านักศึกษาเพศชาย โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05
4.2 การเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวม
และรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรชันปี
้ ปรากฏดังตาราง 19
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ตาราง 19 การเปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรวมและราย
มาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรชันปี
้
ทักษะการรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 1 สามารถกาหนด
ลักษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการได้
มาตรฐานที่ 2 สามารถเข้ าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
บูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้
แล้ วสู่ระบบฐานความรู้เดิมและระบุ
ค่านิยมของตนได้
มาตรฐานที่ 4 สามารถใช้
สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายที่ตงไว้
ั้
มาตรฐานที่ 5 มีความเข้ าใจใน
ประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
และสังคมที่มีผลต่อการใช้ และการ
เข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทาง
้
หลักจริยธรรมและกฎหมาย
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่

df

SS

MS

f

3
362
365
3
362
365
3

20.74
756.06
776.80
31.16
782.38
813.54
12.22

6.91
2.08

3.31 0.02*

10.38
2.16

4.80 0.00*

4.07

4.13 0.00*

ภายในกลุม่

362 356.66

0.98

รวม

365 368.88

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

3
362
365
3
362
365

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

3
421.00 140.33 8.26 0.00*
362 6148.430 16.98
365 6569.43

26.45
549.17
575.63
16.15
374.02
390.17

Sig.

8.18
1.51

5.81 0.00*

5.38
1.03

5.21 0.00*
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* p < .05
จากตาราง 19 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี โดยรวมและรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรชันปี
้ พบว่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อย
กว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่ศกึ ษาอยู่ในชันปี
้ ตา่ งกันมี ทกั ษะการรู้สารสนเทศ
โดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่า งกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ซึ่ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 2 จึงทาการเปรี ยบเที ยบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe's method)
ปรากฏดังตาราง 20
ตาราง 20 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กบั ตัวแปรชันปี
้ ใน
รายคูท่ ี่พบความแตกต่าง
ชันปี
้
ชันปี
้ 1

𝑥̅
14.48

ชันปี
้ 1
14.48
-

ชันปี
้ 2

11.59

-

ชันปี
้ 2
11.59
(0.00)*
2.89
-

ชันปี
้ 3
12.24
(0.02)*
2.24
(0.83)

ชันปี
้ 4
11.19
(0.00)*
3.29
(0.92)

ชันปี
้ 3

12.24

-

-

-

(0.45)

ชันปี
้ 4

11.19

-

-

-

-

* p < .05
จากตาราง 20 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในรายคูท่ ี่พบความแตกต่าง พบว่า นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 กับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 มีคา่ Sig.
เท่ากับ 0.00 ซึง่ น้ อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 กับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
มีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 มี
ทักษะการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89
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นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 กับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า .05
(0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 กับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 มี ทกั ษะการรู้ สารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 มีทกั ษะการรู้ สารสนเทศ
มากกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 กับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า .05
(0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 กับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 มี ทกั ษะการรู้ สารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 มี ทกั ษะการรู้ สารสนเทศ
มากกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29
ส่วนรายคูอ่ ื่น ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.5
4.3 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวมและ
รายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรคณะที่ศกึ ษา ปรากฏดังตาราง 21
ตาราง 21 การเปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรวมและราย
มาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรคณะ
ทักษะการรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 1 สามารถกาหนด
ลักษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการได้
มาตรฐานที่ 2 สามารถเข้ าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

MS

2
363
365
2
363
365

18.74
758.06
776.80
78.77
734.76
813.54

9.37
2.08

* p < .05

f

Sig.

4.48 0.01*

39.38 19.45 0.00*
2.02
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ตาราง 21 (ต่อ)
ทักษะการรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
บูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้
แล้ วสู่ระบบฐานความรู้เดิมและระบุ
ค่านิยมของตนได้
มาตรฐานที่ 4 สามารถใช้
สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายที่ตงไว้
ั้
มาตรฐานที่ 5 มีความเข้ าใจใน
ประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
และสังคมที่มีผลต่อการใช้ และการ
เข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทาง
้
หลักจริยธรรมและกฎหมาย
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

MS

2
363
365

9.74
359.14
368.88

4.87
0.98

4.92 0.00*

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่

2
363
365
2

27.07
548.55
575.63
5.58

13.53
1.51

8.95 0.00*

2.79

2.63 0.07

ภายในกลุม่

363

384.59

1.05

รวม

365

390.17

ระหว่างกลุม่

f

Sig.

2 470.63 235.31 14.00 0.00*

ภายในกลุม่

363 6098.80 16.80

รวม

365 6569.43
* p < .05

จากตาราง 21 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี โดยรวมและรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรคณะ พบว่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อย
กว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่ศกึ ษาอยู่ในคณะต่างกันมี ทกั ษะการรู้สารสนเทศ

111
โดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่า งกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ซึ่ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 3 ยกเว้ น มาตรฐานที่ 5 มีความเข้ าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
สังคมที่มีผลต่อการใช้ และการเข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้ การใช้ สารสนเทศอย่างถูกต้ องทัง้ ทางหลัก
จริยธรรมและกฎหมายมีทกั ษะการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน จึงทาการเปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธีของ
เชฟเฟ่ ปรากฏดังตาราง 22
ตาราง 22 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กบั ตัวแปรคณะ ใน
รายคูท่ ี่พบความแตกต่าง
คณะ
คณะศิลปวิจิตร

𝑥̅
10.75

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

12.19

คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์
10.75
12.19
(0.03)*
-1.44
-

คณะศิลปศึกษา

13.43

-

-

คณะศิลปศึกษา
13.43
(0.00)*
-2.68
(0.06)
-

* p < .05
จากตาราง 22 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในรายคูท่ ี่พบความแตกต่าง พบว่า นักศึกษาที่ศกึ ษาในคณะศิลปวิจิตรกับนักศึกษาที่
ศึกษาในคณะศิลปนาฏดุริยางค์ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.03 ซึ่งน้ อยกว่า .05 (0.03<0.05) หมายความ
ว่า นักศึกษาที่ศกึ ษาในคณะศิลปวิจิตรกับนักศึกษาที่ศกึ ษาในคณะศิลปนาฏดุริยางค์ มี ทกั ษะการ
รู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาในคณะศิลป
วิจิตรมีทกั ษะการรู้สารสนเทศน้ อยกว่านักศึกษาที่ศกึ ษาในคณะศิลปนาฏดุริยางค์โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.44
นักศึกษาที่ศกึ ษาในคณะศิลปวิจิตรกับนักศึกษาที่ศกึ ษาในคณะศิลปศึกษามีคา่ Sig.
เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่ศกึ ษาในคณะศิลปวิจิตรกับ
นักศึกษาที่ศกึ ษาในคณะศิลปศึกษามีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาในคณะศิลปวิจิตรมี ทกั ษะการรู้ สารสนเทศน้ อยกว่านักศึกษาที่
ศึกษาในคณะศิลปศึกษาโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -2.68
ส่วนรายคูอ่ ื่น ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.5
4.4 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวมและ
รายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรผลการเรี ยน ปรากฏดังตาราง 23
ตาราง 23 การเปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรวมและราย
มาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรผลการเรี ยน
ทักษะการรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 1 สามารถกาหนด
ลักษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการได้
มาตรฐานที่ 2 สามารถเข้ าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
บูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้
แล้ วสู่ระบบฐานความรู้เดิมและระบุ
ค่านิยมของตนได้
มาตรฐานที่ 4 สามารถใช้
สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายที่ตงไว้
ั้

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่

df

SS

MS

f

3
362
365
3
362
365
3

87.76
689.04
776.80
104.10
709.43
813.54
12.55

29.25
1.90

15.37 0.00*

34.70
1.96

17.70 0.00*

4.18

4.25

ภายในกลุม่

362 356.33

รวม

365 368.88

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

3
61.39
362 514.23
365 575.63
* p < .05

Sig.

0.00*

0.98

20.46
1.42

14.40 0.00*
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ตาราง 23 (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน
มาตรฐานที่ 5 มีความเข้ าใจใน
ระหว่างกลุม่
ประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย ภายในกลุม่
และสังคมที่มีผลต่อการใช้ และการ รวม
เข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทาง
้
หลักจริยธรรมและกฎหมาย
ระหว่างกลุม่
รวม
ภายในกลุม่
รวม
ทักษะการรู้สารสนเทศ

df

SS

3
18.25
362 371.92
365 390.17

MS

f

Sig.

6.08
1.02

5.92

0.00*

3
1181.91 393.97
362 5387.51 14.88 26.47 0.00*
365 6569.43
* p < .05

จากตาราง 23 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยรวมและรายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรผลการเรี ยน พบว่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ง
น้ อ ยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นัก ศึก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นต่างกัน มี ทัก ษะการรู้
สารสนเทศโดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 4 จึงทาการเปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธีของเชฟเฟ่ ปรากฏดังตาราง 24
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ตาราง 24 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กบั ผลการเรี ยน ใน
รายคูท่ ี่พบความแตกต่าง
ผลการเรี ยน
อ่อน

8.54

อ่อน
8.54
-

ปานกลาง

10.64

-

-

ดี

12.54

-

-

ดี
12.54
(0.00)*
-4.00
(0.00)*
-1.90
-

ดีมาก

14.79

-

-

-

𝑥̅

ปานกลาง
10.64
(0.11)

ดีมาก
14.79
(0.00)*
-6.25
(0.00)*
-4.15
(0.00)*
-2.25
-

* p < .05
จากตาราง 24 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในรายคู่ที่พบความแตกต่าง พบว่า นักศึกษาที่มี ผลการเรี ยนอ่อนกับนักศึกษาที่ มีผล
การเรี ยนดี มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่มี ผล
การเรี ยนอ่อนกับนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดีมีทกั ษะการรู้ สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนอ่อนมีทกั ษะการรู้สารสนเทศน้ อยกว่านักศึกษาที่
มีผลการเรี ยนดี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -4.00
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนอ่อนกับนักศึกษาที่ มีผลการเรี ยนดีมาก มีค่า Sig. เท่ากับ
0.00 ซึ่งน้ อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนอ่อนกับนักศึกษาที่ มี
ผลการเรี ยนดีมากมีทกั ษะการรู้ สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนอ่อนมีทกั ษะการรู้สารสนเทศน้ อยกว่านักศึกษาที่ มีผลการเรี ยนดีมาก โดย
มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -6.25
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนปานกลางกับนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดี มีคา่ Sig. เท่ากับ
0.00 ซึง่ น้ อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนปานกลางกับนักศึกษา
ที่มีผลการเรี ยนดีมีทักษะการรู้ สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
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นักศึกษาที่มี ผลการเรี ยนปานกลางมี ทกั ษะการรู้ สารสนเทศน้ อยกว่านักศึกษาที่ มีผลการเรี ยนดี
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.90
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนปานกลางกับนักศึกษาที่ มีผลการเรี ยนดีมาก มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่มี ผลการเรี ยนปานกลางกับ
นักศึกษาที่ มีผลการเรี ยนดีมากมีทักษะการรู้ สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนปานกลางมีทกั ษะการรู้สารสนเทศน้ อยกว่านักศึกษาที่ มีผล
การเรี ยนดีมาก โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -4.15
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดีกบั นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดีมาก มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.00
ซึ่งน้ อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่มี ผลการเรี ยนดีกับนักศึกษาที่ มีผลการ
เรี ย นดี ม ากมี ทัก ษะการรู้ สารสนเทศแตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 โดย
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดีมีทกั ษะการรู้สารสนเทศน้ อยกว่านักศึกษาที่ มีผลการเรี ยนดีมาก โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -2.25
ส่วนรายคูอ่ ื่น ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.5
4.5 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาแนกตาม
ตัวแปรแหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ ปรากฏดังตาราง 25
ตาราง 25 การเปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรวมและราย
มาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรแหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ
ทักษะการรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 1 สามารถกาหนด
ลักษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการได้
มาตรฐานที่ 2 สามารถเข้ าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df
5
360
365
5
360
365

SS

MS

f

Sig.

36.18 7.23 3.51 0.00*
740.62 2.05
776.80
90.92 18.18 9.05 0.00*
722.62 2.00
813.54
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ตาราง 25 (ต่อ)
ทักษะการรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
บูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้
แล้ วสู่ระบบฐานความรู้เดิมและระบุ
ค่านิยมของตนได้
มาตรฐานที่ 4 สามารถใช้
สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายที่ตงไว้
ั้
มาตรฐานที่ 5 มีความเข้ าใจใน
ประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
และสังคมที่มีผลต่อการใช้ และการ
เข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทาง
้
หลักจริยธรรมและกฎหมาย
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

MS

f

Sig.

5
12.41
360 356.47
365 368.88

2.48
0.99

2.50 0.03*

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่

5
360
365
5

27.20
548.42
575.63
7.68

5.44
1.52

3.57 0.00*

1.53

1.44 0.20

ภายในกลุม่

360 382.49

1.06

รวม

365 390.17

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

5
666.04 133.21 8.12 0.00*
360 5903.38 16.39
365 6569.43
* p < .05

จากตาราง 25 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จาแนกตามตัวแปรแหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สุด พบว่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อย
กว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สดุ ต่างกัน มี ทกั ษะการ
รู้สารสนเทศโดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไป
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ตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 5 ยกเว้ นมาตรฐานที่ 5 มีความเข้ าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
และสังคมที่มีผลต่อการใช้ และการเข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทางหลั
้
ก
จริ ยธรรมและกฎหมายมีทกั ษะการรู้ สารสนเทศไม่แตกต่างกัน จึงทาการเปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธีของ
เชฟเฟ่ ปรากฏดังตาราง 26
ตาราง 26 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กบั แหล่งสารสนเทศที่
ใช้ มากที่สดุ ในรายคูท่ ี่พบความแตกต่าง
แหล่งสารสนเทศที่
ใช้ มากที่สดุ

ห้ องสมุด บุคคล
ในสถาบัน
ฯ
12.20
𝑥̅ 10.42
10.42 (0.76)

สถานที่

12.89
(0.00)*
-2.47

อินเทอร์ เน็ต แหล่ง
สารสนเทศ
อื่น ๆ
13.64
16.00
(0.00)*
(0.12)
-3.22

บุคคล

12.20 -

-

(0.89)

(0.29)

(0.50)

สถานที่

12.89 -

-

-

(0.82)

(0.68)

อินเทอร์ เน็ต

13.64 -

-

-

-

(0.86)

แหล่งสารสนเทศ
อื่น ๆ

16.00 -

-

-

-

-

ห้ องสมุดใน
สถาบันฯ

* p < .05
จากตาราง 26 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในรายคู่ที่พบความแตกต่าง พบว่า นักศึกษาที่ ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สุดประเภท
ห้ องสมุดในสถาบันฯกับนักศึกษาที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สดุ ประเภทสถานที่ มีคา่ Sig. เท่ากับ
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0.00 ซึ่ง น้ อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่ ใช้ แหล่ง สารสนเทศมากที่ สุด
ประเภทห้ องสมุดในสถาบันฯกับนักศึกษาที่ ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สุดประเภทสถานที่ มีทกั ษะ
การรู้ สารสนเทศแตกต่า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 โดยนัก ศึก ษาที่ ใช้ แ หล่ ง
สารสนเทศมากที่สดุ ประเภทห้ องสมุดในสถาบันฯ มีทกั ษะการรู้ สารสนเทศน้ อยกว่านักศึกษาที่ ใช้
แหล่งสารสนเทศมากที่สดุ ประเภทสถานที่ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -2.47
นักศึกษาที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สุดประเภทห้ องสมุดในสถาบันฯกับนักศึกษาที่
ใช้ แหล่ง สารสนเทศมากที่ สุดประเภทอินเทอร์ เน็ต มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ง น้ อยกว่า .05
(0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สดุ ประเภทห้ องสมุดในสถาบันฯ
กับนักศึกษาที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สดุ ประเภทอินเทอร์ เน็ตมีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่าง
กันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่ ใช้ แหล่ง สารสนเทศมากที่สุดประเภท
ห้ องสมุดในสถาบันฯ มีทกั ษะการรู้ สารสนเทศน้ อยกว่านักศึกษาที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สุด
ประเภทอินเทอร์ เน็ต โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -3.22
4.6 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวมและ
รายมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง ปรากฏดังตาราง 27
ตาราง 27 การเปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรวมและราย
มาตรฐานจาแนกตามตัวแปรการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
ทักษะการรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 1 สามารถกาหนด
ลักษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการได้
มาตรฐานที่ 2 สามารถเข้ าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

MS

f

42
323
365
42
323
365

110.03
666.77
776.80
134.36
679.17
813.54

2.62
2.06

1.26 0.13

3.19
2.10

1.52 0.02*

* p < .05

Sig.
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ตาราง 27 (ต่อ)
ทักษะการรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
บูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้
แล้ วสู่ระบบฐานความรู้เดิมและระบุ
ค่านิยมของตนได้
มาตรฐานที่ 4 สามารถใช้
สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายที่ตงไว้
ั้
มาตรฐานที่ 5 มีความเข้ าใจใน
ประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
และสังคมที่มีผลต่อการใช้ และการ
เข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทาง
้
หลักจริยธรรมและกฎหมาย
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่

df

SS

MS

f

Sig.

42

24.73

0.58

0.55 0.98

ภายในกลุม่

323 344.14

รวม

365 368.88

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

42
323
365
42
323
365

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

42 922.99 21.97 1.25 0.14
323 5646.43 17.48
365 6569.43

77.95
497.67
575.63
44.23
345.94
390.17

1.06

1.85
1.54

1.20 0.18

1.05
1.07

0.98 0.50

* p < .05
จากตาราง 27 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยรวม จาแนกตามตัวแปรการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.14 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 (0.14>0.05) หมายความว่า นักศึกษาที่มี การเรี ยนรู้ แบบนาตนเองต่างกันมี
ทักษะการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ

120
.05 คือไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 6 ยกเว้ นมาตรฐานที่ 2 สามารถ
เข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ” สรุ ปสาระสาคัญของการวิจยั ได้ ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อประเมินทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จาแนกตามตัวแปรเพศ ชันปี
้ คณะ ผลการเรี ยน แหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สุด และ
การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ มีเพศต่างกัน มีทักษะการรู้
สารสนเทศแตกต่างกัน
2. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ศึกษาในชันปี
้ ตา่ งกัน มีทกั ษะ
การรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
3. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ศกึ ษาในคณะต่างกัน มีทกั ษะ
การรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
4. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีผลการเรี ยนต่างกัน มีทกั ษะ
การรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
5. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณ ฑิตพัฒนศิลป์ ที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สุด
ต่างกัน มีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
6. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง
ต่างกัน มีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้ใช้ วิธีวิจยั เชิงปริมาณ ซึง่ ผู้วิจยั ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
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1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2561 จานวน 3,424 คน
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , 2561, pp. 6-15) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนกลาง ใน 3 คณะหลักของสถาบัน ฯ จานวน 366 คน
ได้ แก่ คณะศิลปวิจิตร จานวน 127 คน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จานวน 103 คน และคณะศิลปศึกษา
จานวน 136 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งได้ จานวนไม่
น้ อยกว่าตามตารางกลุ่มตัวอย่างขันต
้ ่าของเครจซี่และมอร์ แกน(Krejcie & Morgan, 1970, pp.
607-610)
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศ ซึ่ง
ผู้วิจยั ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการรู้สารสนเทศ และการเรี ยนรู้แบบนาตนเองจากหนังสือ
เอกสาร บทความ และงานวิ จัย เพื่ อ น ามาสร้ างแบบทดสอบตามมาตรฐานสามัต ถิ ย ะการรู้
สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษา ของสมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิจยั โดยแบ่งแบบทดสอบเป็ น 3
ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบทดสอบ ได้ แก่ เพศ ชันปี
้ คณะ ผลการ
เรี ยน แหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ ข้ อคาถามเป็ นแบบเลือกตอบและเติมคา
ตอนที่ 2 การเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง ข้ อคาถามมีทงเชิ
ั ้ งบวกและเชิงลบมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ ได้ แก่ จริ งที่สดุ จริ ง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง
ไม่จริง และไม่จริงเลย ให้ คะแนนแต่ละระดับตังแต่
้ 1 – 6 คะแนน จานวนทังหมด
้
16 ข้ อ
ตอนที่ 3 ทักษะการรู้ สารสนเทศ ข้ อคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ คาตอบถูกได้ 1
คะแนน คาตอบผิดได้ 0 คะแนน จานวน 37 ข้ อ
3 น าแบบทดสอบเสนอต่อ ประธานควบคุม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเนื ้อหา ความชัดเจนของข้ อคาถาม แล้ วปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา
4. ตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย โดยน าแบบทดสอบเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรู้สารสนเทศและด้ านศิลปวัฒนธรรม จานวน 5 คน เพื่อพิ จารณาตรวจสอบ
ความถูกต้ องเหมาะสมและความสอดคล้ องของข้ อคาถาม โดยพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
(Content validity) และคัดเลือกข้ อคาถามที่ได้ คะแนน IOC ระหว่าง 0.66-1.00 ซึ่งตามเกณฑ์ข้อ
คาถามต้ องได้ คะแนนตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป ข้ อคาถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้ อคาถามที่มีค วามซ ้าซ้ อน
ถูก ตัด ออก จ านวน 8 ข้ อ เหลื อ ข้ อ ค าถามจ านวน 29 ข้ อ และปรั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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5. นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ มาทดลองใช้ กับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จานวน 36 คน แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และ
หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ ซึ่งขอบเขตของค่าความยากง่ายที่ยอมรับได้ คือ ระหว่าง 0.200.79 ขอบเขตของค่าอานาจจาแนกที่ยอมรับได้ คือ 0.20 ขึน้ ไป และค่าความเชื่อมั่นของคูเดอร์ ริ
ชาร์ ดสัน (KR-20) ที่ยอมรับได้ คือ 0.7 ขึ ้นไป ซึ่งแบบทดสอบนี ้ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.818 ค่า
ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.33-0.72 และค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.11-0.56 ผู้วิจยั นา
ปรึกษาประธานควบคุมปริ ญญานิพนธ์เพื่อปรับปรุงข้ อคาถามให้ มีความชัดเจน และตัดข้ อคาถาม
บางข้ อคาถามที่ ต่ากว่าเกณฑ์ ได้ จ านวนทัง้ สิ น้ 26 ข้ อ จึง นับว่าแบบทดสอบนี ม้ ี คุณภาพและ
สามารถนาไปใช้ เก็บข้ อมูลได้ จริง
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
6.1 นาหนังสือแนะนาตัวและขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เสนอต่อคณบดีของคณะที่นกั ศึกษาที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างศึกษาอยู่ ได้ แก่ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
6.2 ผู้วิจยั แจกแบบทดสอบและรวบรวมแบบทดสอบด้ วยตนเอง โดยดาเนินการ
เดือนมีนาคม 2562 แจกแบบทดสอบ จานวน 465 ชุด ได้ รับกลับคืนมา จานวน 369 ชุด นามา
ตรวจสอบและคัดเลือกเอาเฉพาะแบบทดสอบที่มีคาตอบสมบูรณ์ จานวน 366 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ
78.70 ของแบบทดสอบที่แจกไปทังหมด
้
ซึ่งเป็ นจานวนมากกว่าตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขันต
้ ่าของเครจซี่และมอร์ แกน
7. การจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคานวณสาเร็ จรู ป
เพื่อจัดกระทาตามขันตอน
้
ดังนี ้
7.1 ใช้ สถิ ติ ค วามถี่ และค่ า ร้ อยละ วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ตอบ
แบบทดสอบ
7.2 ใช้ คา่ เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลการเรี ยนรู้ แบบนนา
ตนเอง และทักษะการรู้สารสนเทศ
7.3 ใช้ ค่าสถิติ t-test แบบ Independent วิเคราะห์เปรี ยบเทียบทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จาแนกตามตัวแปรเพศ
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7.4 ใช้ คา่ สถิติ F-test วิเคราะห์เปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จาแนกตามตัวแปรชัน้ ปี คณะ ผลการเรี ยน แหล่ง
สารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ และการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง หากพบความแตกต่างกันจะทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีของเชฟเฟ่
สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบทดสอบ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิล ป์ ส่วนใหญ่ เ ป็ นนักศึกษาเพศหญิ ง (ร้ อยละ 54.1) ศึกษาอยู่ชัน้ ปี ที่ 4 (ร้ อยละ 28.1) คณะ
ศิลปศึกษา (ร้ อยละ 36.9) มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับดี (ร้ อยละ 37.7) และแหล่งสารสนเทศที่ใช้
มากที่สดุ คือ อินเทอร์ เน็ต (ร้ อยละ 30.2)
2. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มี การเรี ยนรู้ แบบนาตนเองโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.26)
3. การประเมินทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี ทักษะการรู้ สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (𝑥̅ = 12.15) เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่อยู่
ในระดับปานกลาง คือ มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถกาหนดลักษณะและขอบเขต
ของสารสนเทศที่ต้องการได้ (𝑥̅ = 4.17) และมาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถเข้ าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิ ผลและประสิทธิภาพ (𝑥̅ = 3.08) และมาตรฐานการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาที่อยู่ในระดับน้ อย คือ มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถ
ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ อย่างมีวิจารณญาณและสามารถบูรณาการสารสนเทศ
ที่คัดเลื อกไว้ แล้ ว สู่ระบบฐานความรู้ เดิ ม และระบุค่านิยมของตนได้ (𝑥̅ =1.54) มาตรฐานที่ 4
นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศในฐานะบุคคลหรื อกลุ่ม บุคคลต่าง ๆ สามารถใช้ สารสนเทศได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายที่ตงไว้
ั ้ (𝑥̅ =1.79) และมาตรฐานที่ 5 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศมี
ความเข้ า ใจในประเด็ น ทางเศรษฐกิ จ กฎหมาย และสัง คมที่ มี ผ ลต่อ การใช้ แ ละการเข้ า ถึ ง
สารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทางหลั
้
กจริยธรรมและกฎหมาย (𝑥̅ = 1.56)
4. การเปรี ยบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จาแนกตามตัวแปรเพศ ชันปี
้ คณะ ผลการเรี ยน แหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สุด และ
การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง ดังนี ้

125
4.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีเพศต่างกัน มีทกั ษะการ
รู้สารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ข้ อที่ 1 โดยนักศึกษาเพศหญิงมีทกั ษะการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาเพศชาย
4.2 นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ นศิล ป์ ที่ ศึก ษาในระดับ ชัน้ ปี
ต่างกัน มีทกั ษะการรู้ สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 2 โดยนักศึกษาที่ศกึ ษาในระดับชันปี
้ ที่ 1 มีทกั ษะการรู้สารสนเทศมากกว่า
นักศึกษาที่ศกึ ษาในระดับชันปี
้ ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4
4.3 นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ศกึ ษาในคณะต่างกัน มี
ทักษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ข้ อที่ 3 โดยนักศึกษาที่ศกึ ษาคณะศิลปศึกษามีทกั ษะการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่
ศึกษาในคณะศิลปนาฏดุริยางค์และคณะศิลปวิจิตร
4.4 นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีผลการเรี ยนต่างกัน มี
ทักษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ข้ อที่ 4 โดยนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนในระดับดีและระดับดีมาก มีทกั ษะการรู้สารสนเทศ
มากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรี ยนในระดับปานกลางและระดับอ่อน
4.5 นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมาก
ที่สดุ ต่างกัน มีทกั ษะการรู้ สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 5 โดยนักศึกษาที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สดุ ประเภทอินเทอร์ เน็ต
ประเภทสถานที่ และประเภทบุ ค คลมี ทัก ษะการรู้ สารสนเทศมากกว่ า นัก ศึก ษาที่ ใ ช้ แ หล่ ง
สารสนเทศมากที่สดุ ประเภทห้ องสมุดในสถาบันฯ
4.6 นักศึกษาที่ มีระดับการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองต่างกัน มี ทักษะการรู้ สารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 คือไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ข้ อที่ 6
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สถาบันบัณฑิ ตพัฒ นศิ ลป์ มี ทักษะการรู้ สารสนเทศ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา8 ว่า “ให้ การศึกษาและส่งเสริ มวิชาการตังแต่
้ ระดับพื ้นฐาน
วิช าชี พถึง วิชาชี พ ชัน้ สูง ด้ านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ทัง้ ไทยและสากล
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รวมทังศิ
้ ลปวัฒนธรรมระดับท้ องถิ่นและระดับชาติ ” (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , 2560c, pp. 2-4)
โดยมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาเพื่อรับใช้ สงั คม โดยแบ่ง เป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับ
ผู้ปฏิบตั ิ ระดับชานาญ และระดับผู้เชี่ยวชาญ ทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , 2560a, p. 61) ดังนันการเรี
้
ยนการสอนจึงมุ่งเน้ นด้ านภาคปฏิบตั ิให้
เกิดทักษะทางศิลปะมากกว่ามุ่งเน้ นด้ านวิชาการ นอกจากนีท้ างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มี
หลักสูตรรายวิช าการรู้ สารสนเทศโดยตรง แต่มี รายวิชา 300-11001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต (Information for lifelong Learning) เป็ นรายวิชาบังคับของหลักสูตรหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป มีเนือ้ หาเกี่ ยวกับความรู้ ทั่วไปเกี่ ยวกับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ หนังสืออ้ างอิง การจัดหมวดหมู่ การสืบค้ นทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการจัดการ
สารสนเทศ กฎหมายและจริ ยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานทางวิชาการ และ
การเขียนเชิงอรรถและการอ้ างอิง (ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ ยง, 2558) ซึ่งไม่ครอบคลุมทักษะการรู้
สารสนเทศตามสามัตถิยะการรู้สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษาทังหมด
้
นอกจากนี ้การเรี ยนการสอน
ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรอาจขาดการสอดแทรกหรื อบูรณาการทักษะการรู้สารสนเทศ ทาให้
นักศึกษาไม่ได้ รับการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ทักษะการรู้ สารสนเทศไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ ้นได้ เองตาม
ธรรมชาติ แต่เกิดขึ ้นได้ จากการเรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบตั ิอยู่เป็ นประจาจนกลายเป็ นทักษะ (Howard,
2012, p. 76) ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของของปภาดา เจียวก๊ ก (2547) สายฝน บูชา รุ่ง
ฤดี อภิวฒ
ั นศร พนมเทียน บุญส่งเสริ มสุข และพรทิพย์ สว่างเนตร (2550) สุพิศ บายคายคม และ
ขวัญชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) ชูชีพ มามาก (2553) รัตนะ อินจ๋อย (2553) อังคณา แวซอเหาะ และ
สุธาทิพย์ เกี ยรติวานิช (2553) สุชาดา สุพรรณ์ วราพร พูลเกษ และวนุชชิดา สุภัควนิช (2556)
จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555) และนิรมล ชอุ่ม (2557) แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของบราวน์
และครัมโฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002) สุวฒ
ั น์ พระนิมิต (2552) ภคพร อามาตย์มณี ชุ่ม
อินทรจักร (2559) ที่พบว่านักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีทกั ษะการรู้ สารสนเทศระดับมาก รวมทัง้
งานวิจยั ของสุพิศ ศิริรัตน์ (2554) อิโลโก และอึนคิโค๊ ะ (Ilogho & Nkiko, 2014) และโอมาน (Omar,
2014) ที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี มีทกั ษะการรู้สารสนเทศระดับ น้ อย ซึ่งอาจเป็ นเพราะเป็ น
การศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ตา่ งสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มี ทักษะการรู้ สารสนเทศใน
ระดับปานกลาง คือ มาตรฐานที่ 1 “นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถกาหนดลักษณะและขอบเขต
ของสารสนเทศที่ต้องการได้ ” และมาตรฐานที่ 2 “นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่
ต้ องการได้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” ทังนี
้ ้เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ กาหนด
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คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของแต่ละคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ สอดคล้ องกับมาตรฐานที่ 1
คือ คณะศิลปวิจิตรกาหนดให้ “บัณฑิตมีทักษะเฉพาะด้ านโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ตนเรี ยน มี
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ สามารถค้ นคว้ าและพัฒนางานตามหลักวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ”
คณะศิลปนาฏดุริยางค์กาหนดให้ “บัณฑิตมีความสามารถในการแสวงหาและสืบค้ นความรู้ ด้วย
ตนเอง” ส่วนคณะศิลปศึกษากาหนดให้ “บัณฑิตแสวงหาความรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ใช้ วิธีการวิจยั เพื่อ
พัฒ นาการเรี ย นการสอน และสามารถบูรณาการความรู้ ในศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ อง” นอกจากนี ้
มาตรฐานวิชาชีพสาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาคณะต่าง ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเฉพาะ
มาตรฐานวิช าชี พ ด้ า นความรู้ ด้ านทฤษฎี ก็มี ค วามสอดคล้ องเช่นเดียวกัน โดยระบุตัวบ่ง ชี ใ้ ห้
นักศึกษาสามารถสืบค้ น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่างเป็ นระบบ และมาตรฐานด้ านวิชาชีพ
ด้ านวิจยั ที่ระบุตวั บ่งชี ้ให้ นกั ศึกษาสามารถค้ นคว้ า รวบรวม และตังประเด็
้
นของการวิจยั เพื่อนาไปสู่
การสร้ างองค์ความรู้ ได้ ดัง นัน้ การจัดการเรี ยนการสอนทุกหลักสูตรของสถาบันฯ จึงมุ่งเน้ นให้
นักศึกษาสามารถคิดหัวข้ อโครงงานและศิลปนิพ นธ์ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ รวมทัง้ มี ทักษะในการ
แสวงหาและสืบค้ นสารสนเทศ ความรู้ต่าง ๆ ได้ ด้ วยตนเอง จึงทาให้ นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
ทักษะการรู้ สารสนเทศในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 ในระดับ ปานกลาง ผลการวิ จัย นี ้
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสายฝน บูชา และคณะ (2552) จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555) ชูชีพ มามาก
(2553) สุชาดา สุพรรณ์ และคณะ (2556) อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2553)
ที่พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีทกั ษะการรู้สารสนเทศในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 ใน
ระดับปานกลาง
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มี ทักษะการรู้ สารสนเทศใน
ระดับน้ อย คื อ มาตรฐานที่ 3 “นัก ศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถประเมิ นสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศได้ อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถบูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ ว สู่ระบบ
ฐานความรู้เดิมและระบุคา่ นิยมของตนได้ ” มาตรฐานที่ 4 “นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศในฐานะบุคคล
หรื อกลุม่ บุคคลต่าง ๆ สามารถใช้ สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุ จดุ มุ่งหมายที่ตงไว้
ั้ ”
และมาตรฐานที่ 5 “นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศมีความเข้ าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
สังคมที่มีผลต่อการใช้ และการเข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทาง
้
หลักจริ ยธรรมและกฎหมาย” โดยสามารถสรุปประเด็นสาคัญ ประเมินคุณค่าสารสนเทศ ประยุกต์
สารสนเทศเพื่อสร้ างผลงานหรื อองค์ความรู้ใหม่ นาเสนอผลงานหรื อศิลปนิพนธ์ เข้ าใจประเด็นการ
ลอกเลียนวรรณกรรม การเขียนอ้ างอิง ตลอดจนเข้ าใจประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้ อง
กับการใช้ และการเข้ า ถึง สารสนเทศได้ ในระดับ น้ อ ย เนื่ อ งจากปั จ จุบัน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
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ก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ วทาให้ สารสนเทศเกิดขึ ้นจานวนมหาศาล แพร่ หลายได้ อย่างกว้ างขวางและ
รวดเร็ ว โดยเฉพาะสารสนเทศบนอิ นเทอร์ เน็ ต ซึ่ง การรู้ สารสนเทศที่ มี ค วามหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนี ้จาเป็ นต้ องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยผ่าน
การฝึ กฝนสัง่ สมประสบการณ์เพื่อรับรู้ และประเมินค่าสารสนเทศที่ได้ รับ ประกอบกับการเรี ยนใน
รายวิ ช า 300-11001 สารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ไม่ มี เ นื อ้ หาเกี่ ย วกับ การประเมิ น
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลายนอกเหนือจากการเขียนรายงาน
ทางวิชาการ จึงทาให้ นกั ศึกษามีทกั ษะการรู้สารสนเทศในด้ านการประเมินและการใช้ สารสนเทศ
ในระดับน้ อย นอกจากนีใ้ นรายวิชาดังกล่าวมีการสอนเกี่ ยวกับกฎหมายและจริ ยธรรมทางการ
อ้ างอิง การเขียนเชิงอรรถและการอ้ างอิง แต่อาจไม่มีการเน้ นในประเด็นดังกล่าวในการเรี ยนการ
สอนของรายวิช าอื่ น จึง ทาให้ นักศึกษาขาดการเรี ยนรู้ และปฏิ บัติอย่า งต่อ เนื่ อ ง ผลการวิจัย นี ้
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุพิศ ศิริรัตน์ (2554) สุชาดา สุพรรณ์ และคณะ (2556) และภคพร
อามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร (2559) ที่พบว่านักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีทกั ษะการรู้ สารสนเทศ
ระดับน้ อยในมาตรฐานที่ 3 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของภคพร อามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร (2559) ที่
พบว่ า นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ทัก ษะการรู้ สารสนเทศระดับ น้ อ ยในมาตรฐานที่ 4 และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุพิศ ศิริรัตน์ (2554) ที่พบว่านักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีทกั ษะการรู้
สารสนเทศระดับน้ อยในมาตรฐานที่ 5 ผลการวิจยั ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของบราวน์และครัม
โฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002) สายฝน บูชา และคณะ (2550) สุวฒ
ั น์ พระนิมิตร (2552) สุ
พิศ บายคายคม และขวัญชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช
(2553) จันทร์ ฉ าย วี ระชาติ (2555) ปภาดา เจี ยวก๊ ก (2547) ประพาส พาวินันท์ (2553) และ
พัฒ นาพร เที ย มทอง (2554) อาจเป็ น เพราะเป็ น การศึก ษากลุ่ม ตัว อย่า งที่ แ ตกต่า งกัน ทัง้
มหาวิทยาลัย และสาขาวิชา
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เป็ นเพศหญิงมีทักษะการรู้
สารสนเทศมากกว่า นัก ศึก ษาเพศชาย เนื่ อ งจากศาสตร์ ท างด้ า นศิล ปะเป็ น ศาสตร์ ที่ มี ค วาม
ละเอียดอ่อน เน้ นความประณีตและสวยงาม จึงอาจเหมาะกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทาให้ การ
เรี ยนรู้ด้านต่าง ๆ รวมทังการฝึ
้
กฝนทักษะการรู้สารสนเทศนักศึกษาเพศหญิงสามารถซึมซับจนเกิด
ทักษะมากกว่านักศึกษาเพศชาย ผลการวิจยั นี ้ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชูชีพ มามาก (2553) ที่
พบว่านักศึกษาเพศชายมีทกั ษะการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาเพศหญิง อาจเป็ นเพราะเป็ น
การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันและใช้ เกณฑ์แตกต่างกัน โดยงานวิจยั ของชูชีพ มามาก
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ศึกษาในกลุม่ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ และใช้ เกณฑ์มาตรฐานทักษะสามัตถิยะสารสนเทศสาหรับ
นักศึกษาทางธุรกิจของแนนซี่ เอ. คันนิ่งแฮม (Cunningham, 2003)
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ศึกษาในชัน้ ปี ที่ 1 มีทักษะ
การรู้ สารสนเทศมากกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 เนื่องจากนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 มี
การเรี ย นรายวิ ช า 300-11001 สารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ซึ่ง มี เ นื อ้ หาหลายหัว ข้ อ
เกี่ยวข้ องกับทักษะการรู้สารสนเทศ และเป็ นรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 จึงทาให้
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ได้ รับความรู้และฝึ กปฏิบตั เิ กี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ ประกอบกับนักศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1 พึ่งเข้ ามาศึกษาในสถาบันฯ มี ความตื่นเต้ น สนใจศึกษาหาความรู้ ต่อทุกสิ่ง รอบด้ าน
ต้ องการเข้ าใจตนเอง อยากปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษา และเชื่อฟั งคาสั่ง
สอนของอาจารย์ (นรี รัตน์ วิจิตรแก้ ว, 2542, p. 13) จึงทาให้ มีทกั ษะการรู้สารสนเทศมากกว่า
นักศึกษาชันปี
้ อื่น ๆ นอกจากนี ้นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 ซึ่งเรี ยนในรายวิชาอื่นที่
ขาดการสอดแทรกหรื อบูรณาการการรู้สารสนเทศ จึงขาดการเรี ยนรู้และฝึ กฝนอย่างต่อเนื่องทาให้
มีทักษะการรู้ สารสนเทศน้ อยกว่านักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ผลการวิจัยนีไ้ ม่สอดคล้ องกับงานวิจัยอื่นที่
ศึกษาผ่านมา อาจเป็ นเพราะเป้าหมายของหลักสูตร เนื ้อหา และรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาที่ตรงหรื อเกี่ยวข้ องการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ศึกษาในคณะศิลปศึกษามี
ทักษะการรู้ สารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่ศึกษาในคณะศิลปนาฏดุริยางค์และคณะศิลปวิจิตร
เนื่องจากการจัดการเรี ยนการสอนใน 3 คณะมีความแตกต่างกัน คณะศิลปวิจิตรและคณะศิลป
นาฎดุริยางค์ เน้ นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานศิลปกรรมหรื อ
งานนาฏดุริยางค์เพื่อนาไปสู่อ าชีพศิลปิ น นักวิชาการ และนักบริ หารจัดการเฉพาะด้ านที่ศึกษา
ส่วนคณะศิลปศึกษาเน้ นผลิตบัณฑิตหลักสูตรครู จึงทาให้ การจัดการเรี ยนการสอนแตกต่างกัน
โดยคณะศิลปศึกษาที่เน้ นหลักสูตรครู ต้ องศึกษาค้ นคว้ าทางด้ านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ใช้ วิธีวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรี ยนและสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ (สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ , 2550, p. 17) ซึ่งเป็ นการฝึ กฝนทักษะการรู้สารสนเทศแบบบูรณาการกับรายวิชาที่เรี ยน จึง
ทาให้ นกั ศึกษาคณะศิลปศึกษามีทกั ษะการรู้ สารสนเทศมากกว่านักศึกษาคณะศิลปนาดุริยางค์
และนัก ศึก ษาคณะศิล ปวิ จิ ต รที่ เ น้ น การปฏิ บัติด้ า นการแสดงและวิ จิ ต รศิล ปต่า ง ๆ มากกว่ า
ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของปภาดา เจียวก๊ ก (2547) อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์
เกียรติวานิช (2553) พัฒนาพร เทียมทอง (2554) และนิรมล ชอุ่ม (2557) ที่พบว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่สงั กัดคณะหรื อกลุม่ สาขาวิชาต่างกันมีทกั ษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
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นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีผลการเรี ยนดีมากและดี มี
ทัก ษะการรู้ สารสนเทศมากกกว่ า นัก ศึก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นปานกลางและผลการเรี ย นอ่ อ น
เนื่องจากนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดีมกั เป็ นคนที่ชอบการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ตา่ ง ๆ รวมทังการ
้
ใช้ ห้องสมุดหรื อแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ รวมทังมี
้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์หรื อ
การคิดแบบมีวิจารณญาณมากกว่าผู้ที่เรี ยนอ่อนกว่า ซึ่งทักษะการคิดเหล่านีเ้ ป็ นทักษะการคิด
ระดับสูง (ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ, 2551) นอกจากนี ้ความสามารถเรี ยนรู้ด้วยการศึกษาตนเองนี ้ทาให้
เพิ่มพูนทักษะการรู้ สารสนเทศ ผลการวิ จัยนีส้ อดคล้ องกับงานวิจยั ของปภาดา เจียวก๊ ก (2547)
จันทร์ ฉาย วีระชาติ (2555) นิรมล ชอุม่ (2557) และภคพร อามาตย์มณี ชุม่ อินทรจักร (2559)
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ใช้ แหล่งสารสนเทศมากที่สดุ
ประเภทอิ น เทอร์ เ น็ ต ประเภทสถานที่ และประเภทบุค คลมี ทัก ษะการรู้ สารสนเทศมากกว่ า
นักศึกษาที่ ใช้ แหล่ง สารสนเทศมากที่ สุดประเภทห้ องสมุดในสถาบันฯ เนื่ องจากหลักสูตรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เน้ นด้ านศิลปะและวัฒนธรรมที่ต้องมีการศึกษาเรี ยนรู้ จากบุคคลและ
สถานที่จริ ง เพื่อนามาพัฒ นาเป็ นผลงานที่เป็ นรู ปธรรมทังชิ
้ น้ งานศิลปะ การแสดงและงานเขียน
ต่าง ๆ ในรู ปแบบรายงานและศิลปนิพนธ์ ประกอบกับในปั จจุบนั เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตก้ าวหน้ า
มากจนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของผู้คน นักศึกษาสามารถใช้ งานอินเทอร์ เน็ตผ่าน
โทรศัพท์แบบสมาร์ ตโฟนที่เพิ่มความสะดวกในการเข้ าถึงสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น ทาให้
ได้ ฝึกทักษะในการค้ นหาสารสนเทศ ความรู้ต่าง ๆ หรื อเรื่ องราวที่สนใจศึกษา และนามาประยุกต์
กับการศึกษา นอกจากนี ้ในการเรี ยนการสอนรายวิชา 300-11001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต มีการสอนเกี่ยวกับการสืบค้ นทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้ อมูลห้ องสมุด และโปรแกรมค้ นหา
(ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง, 2558, p. 24) ซึ่งส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาสามารถค้ นหาสารสนเทศที่ต้องการ
ได้ จากเว็บไซต์ตา่ ง ๆ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ในการศึกษาค้ นคว้ าจากแหล่งสารสนเทศประเภท
บุคคล สถานที่และอินเทอร์ เน็ต จาเป็ นต้ องใช้ ทกั ษะการรู้ สารสนเทศ ทัง้ การเข้ าถึง สืบค้ นและ
ประเมินค่าสารสนเทศที่ได้ รับ ทาให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกทักษะการรู้สารสนเทศจากแหล่งที่ใช้ มากที่สดุ
นอกเหนือจากการใช้ ห้องสมุดภายในสถาบันฯ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีการเรี ยนรู้แบบนาตนเองอยู่
ในระดับแตกต่างกัน แต่มี ทักษะการรู้ สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงว่าการเรี ยนรู้ แบบนา
ตนเองของนักศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อทักษะการรู้สารสนเทศ โดยทักษะการรู้สารสนเทศเป็ นทักษะที่
จาเป็ นต้ องมีการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิอยู่เป็ นประจา โดยผ่านการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา ดัง
จะเห็นได้ ว่าหลายมหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศเป็ นรายวิชาพื ้นฐาน
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หรื อศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิในการศึกษาตลอดหลักสูตรจนเกิดทักษะ
ติดตัว มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่จดั การสอนรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ เช่น มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นต้ น นอกจากนีใ้ นหลาย
ประเทศที่ มีการส่ง เสริ ม ผู้เรี ยนให้ มี ทักษะการรู้ สารสนเทศ โดยกาหนดเป็ นนโยบายการศึกษา
แห่งชาติหรื อกาหนดเป็ นมาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาผู้เรี ยน
หรื อประชาชนของประเทศให้ เป็ นผู้ร้ ูสารสนเทศ เช่น มาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศสาหรับ
ระดับอุดมศึกษา (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) ของ
สมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิจัย และมาตรฐานการรู้ สารสนเทศของ UCLA (University of
California Library Association) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสภา
บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย (Council of Australia University Librarians) และ
มาตรฐานการรู้ สารสนเทศของสมาคมบรรณารักษ์ ห้องสมุดวิทยาลัยออสเตรเลียและนิว ซีแลนด์
(Australian and New Zealand Information Literacy Framework) ของประเทศออสเตรเลียและ
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับสาหรั บสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ควรจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ
แก่ นัก ศึ ก ษา โดยก าหนดเนื อ้ หาให้ ค รอบคลุม ทุ ก มาตรฐานของมาตรฐานสามัต ถิ ย ะการรู้
สารสนเทศสาหรับระดับอุดมศึกษา หรื อมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งที่สอดคล้ องกับหลักสูตรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เน้ นศิลปะและวัฒนธรรม รวมทังรู้ ปแบบการเรี ยนที่เน้ นปฏิบตั ิ สามารถ
นาไปประยุกต์กบั การทารายงานและศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาในทุกชันปี
้ เพื่อให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ที่
คงทนจนกลายเป็ นทักษะ
2. คณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ควรส่งเสริ มให้ รายวิชาต่าง ๆ จัดการ
เรี ยนการสอนแบบสอดแทรกหรื อบูรณาการทักษะการรู้สารสนเทศ โดยเฉพาะรายวิชามีการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองและการทาศิล ปนิพนธ์ เพื่อให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ และปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็ น ทักษะ ท าให้ นัก ศึกษาสามารถเรี ย นรู้ ได้ ด้ วยตนเองและพัฒ นาตนเป็ น พลเมื องที่ มี
คุณภาพตามทักษะศตวรรษที่ 21
3. สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นศิล ป์ ห้ อ งสมุด และคณาจารย์ ควรส่ง เสริ ม ทัก ษะการรู้
สารสนเทศด้ านการใช้ แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ต เนื่องจากเป็ นแหล่งสารสนเทศที่นกั ศึกษา
ใช้ ค้นคว้ ามากที่สดุ โดยจัดบริ การอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกด้ านอินเทอร์ เน็ตสาหรับการ
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เข้ าถึงสารสนเทศแก่นกั ศึกษา เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น รวมทังการ
้
สอนและการอบรมวิธีสืบค้ นสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ต และการประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ต
4. ห้ องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรง
ความต้ องการของนักศึกษา โดยเฉพาะการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั ที่นกั ศึกษาสามารถ
เข้ าถึงได้ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เช่น ความรู้หรื อภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปวัฒนธรรมรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศจากคาบอกเล่าที่บนั ทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น เพื่อให้ เป็ นแหล่ง
สารสนเทศที่นกั ศึกษาใช้ มากขึ ้นนอกเหนือจากแหล่งสารสนเทศอินเทอร์ เน็ต บุคคลและสถานที่
5. ห้ อ งสมุด ของสถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นศิล ป์ ควรจัด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม ทัก ษะการรู้
สารสนเทศ ได้ แก่ การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม การพัฒนาสื่อเรี ยนรู้ อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ที่
ส่งเสริ มการรู้ สารสนเทศ รวมทัง้ การใช้ สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนทักษะดังกล่าว ทังนี
้ ้เพื่อสร้ าง
บรรยากาศและการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา สถาบัน
บัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ ในมิติต่าง ๆ ได้ แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ และ
รูปแบบการเรี ยนรู้ของนักศึกษา เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ
ที่เหมาะสมสาหรับนักศึกษาของสถาบันฯ
2. ควรมี การศึกษามาตรฐานทักษะการรู้ สารสนเทศที่เหมาะสมสาหรั บนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรื อนักศึกษาอื่นในหลักสูตรด้ านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ ได้ แนว
ทางการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนในสาขาวิชานี ้
3. ควรมี ก ารศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนรายวิช าทักษะการรู้ สารสนเทศที่ มี
เนื อ้ หาและรู ปแบบการสอนที่ เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพสาหรั บนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้ เท้ าทอง ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุม่ วิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
2. อาจารย์ ดร.ดวงแก้ ว เงินพูลทรัพย์ ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์ )
ตาแหน่ง อาจารย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. อาจารย์ชยากร เรื องจารูญ ศศ.ม. (การจัดการออกแบบภายใน)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริ หาร และหัวหน้ าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ขวัญใจ คงถาวร ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจยั
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ธัญญาลักษ์ ใจเที่ยง ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ )
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการศึกษา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบทดสอบ
ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “การประเมินทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ”
ผู้วิจยั นางสาวลัดดาวัลย์ อูแ่ สงทอง นิสติ ระดับปริ ญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

------------------------------------------------------------------------ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อประเมินการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ จาแนกตามตัวแปรเพศ ระดับชันปี
้ คณะวิชา ผลการเรี ยน และแหล่งสารสนเทศที่ใช้ มากที่สดุ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การรู้ สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ ความเข้ าใจ ความสามารถ และทักษะในการระบุ
สารสนเทศที่ตนเองต้ องการ สามารถเข้ าถึงสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
สามารถประเมิ น สารสนเทศและแหล่ง สารสนเทศได้ อ ย่างมี วิจ ารณญาณ สามารถเชื่ อ มโยง
สารสนเทศที่มีอยูเ่ ดิมกับสารสนเทศที่ได้ รับการคัดเลือกไว้ ได้ สามารถใช้ สารสนเทศแก้ ไขปั ญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้ องตามหลักจริยธรรมและกฎหมายโดยยึดมาตรฐานสามัตถิยะการรู้
สารสนเทศสาหรับอุดมศึกษา ของสมาคมห้ องสมุดวิทยาลัยและวิจยั (Association of College
and Research Libraries: ACRL) กาหนดไว้ ประกอบด้ วย มาตรฐาน 5 ข้ อ ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่
ต้ องการได้
มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศสามารถเข้ าถึง สารสนเทศที่ ต้อ งการได้ อ ย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผู้ร้ ูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ อย่าง
มีวิจารณญาณ และสามารถบูรณาการสารสนเทศที่คดั เลือกไว้ แล้ ว สู่ระบบฐานความรู้ เดิมและระบุ
ค่านิยมของตนได้
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มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศในฐานะบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลต่าง ๆ สามารถใช้
สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายที่ตงไว้
ั้
มาตรฐานที่ 5 นักศึกษาผู้ร้ ู สารสนเทศมีความเข้ าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
สังคมที่มีผลต่อการใช้ และการเข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทังการใช้
้
สารสนเทศอย่างถูกต้ องทังทางหลั
้
ก
จริยธรรมและกฎหมาย
2. การเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง (Self-directed learning) หมายถึง กระบวนการที่
นักศึกษาคิดริ เริ่ มด้ วยตนเองในการปฏิบตั ิเพื่อให้ ได้ รับความรู้ และทักษะตามต้ องการ โดยมีการ
ตระหนักรู้ถึงความต้ องการในการเรี ยนรู้ กาหนดจุดมุ่งหมาย เลือกวิธีการเรี ยน จนถึงการประเมิน
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ของตนเอง
คาชีแ้ จงในการตอบแบบทดสอบ
แบบทดสอบนี ้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบทดสอบ
ตอนที่ 2 การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง
ตอนที่ 3 ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องคาตอบตามความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สดุ
1. เพศ
 หญิง

 ชาย

2. ชันปี
้
 ชันปี
้ ที่ 1
 ชันปี
้ ที่ 3

 ชันปี
้ ที่ 2
 ชันปี
้ ที่ 4

3. คณะ
 คณะศิลปวิจิตร

 คณะศิลปนาฏดุริยางค์

 คณะศิลปศึกษา

4. ผลการเรี ยนในภาคเรี ยนสุดท้ ายของนักศึกษา (เกรดเฉลี่ย)
5. แหล่งสารสนเทศใดที่ทา่ นใช้ บริการค้ นหาข้ อมูลในการทารายงานหรื อศิลปนิพนธ์ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้ อ)
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 ห้ องสมุดของสถาบันฯ/ห้ องสมุดคณะ
 บุคคล/ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ชาวบ้ าน/นักวิชาการ/ผู้รอบรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ
 สถานที่/พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์ /วัด/โบราณสถาน/ชุมชนที่มีการจัดเก็บองค์ความรู้ตา่ ง ๆ
 อินเทอร์ เน็ต/ฐานข้ อมูลออนไลน์/เว็บไซต์ตา่ ง ๆ/สื่อสังคมออนไลน์
 อื่น ๆ โปรดระบุ
ตอนที่ 2 การเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง
คาชีแ้ จง โปรดพิจารณาคาถาม จานวน 20 ข้ อ ต่อไปนี ้ ว่าท่านแสดงพฤติกรรมดังกล่าวเพียงใด
โดยเลือกหน้ าตัวเลือกที่กาหนด คือ “จริงที่สดุ ” “จริง” ค่อนข้ างจริง” “ค่อนข้ างไม่จริง” “ไม่จริง” “ไม่
จริงเลย”
เพียงตัวเลือกเดียว และขอความกรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
6. ข้ าพเจ้ าค้ นคว้ าข้ อมูลมาสนับสนุนในการเรี ยนของตนเอง
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง

 ไม่จริง ไม่จริงเลย

7. ข้ าพเจ้ าไม่คอ่ ยวางแผนการเรี ยนล่วงหน้ า
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง

 ไม่จริง ไม่จริงเลย

8. ข้ าพเจ้ ารู้วา่ ควรตังค
้ าถามอย่างไร เพื่อให้ ได้ คาตอบของปัญหาที่ต้องการแก้ ไข
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง  ไม่จริง ไม่จริงเลย
9. ข้ าพเจ้ าไม่สามารถใช้ ประสบการณ์เดิมในการแก้ ไขปั ญหาใหม่
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง  ไม่จริง ไม่จริงเลย
10. ข้ าพเจ้ าทางานไปเรื่ อย ๆ โดยไม่สนใจว่าจะต้ องทางานให้ เสร็จเมื่อใด
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง  ไม่จริง ไม่จริงเลย
11. เมื่อพบปัญหาในการเรี ยน ข้ าพเจ้ าพยายามหาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้น
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง  ไม่จริง ไม่จริงเลย
12. ข้ าพเจ้ าตรวจสอบผลงานของตนเองว่าเป็ นไปตามแผนที่วางไว้
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง  ไม่จริง ไม่จริงเลย
13. ข้ าพเจ้ าไม่ร้ ูวา่ ข้ อมูลที่ต้องการหาต้ องหาจากแหล่งข้ อมูลใด
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง

 ไม่จริง ไม่จริงเลย
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14. ทางานได้ เท่าใดก็เท่านัน้ ข้ าพเจ้ าไม่ตรวจสอบแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ ผลงานดีขึ ้น
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง  ไม่จริง ไม่จริงเลย
15. ข้ าพเจ้ าเบื่อที่จะต้ องเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง

 ไม่จริง ไม่จริงเลย

16. ข้ าพเจ้ ามีวิธีการปรับปรุงวิธีการเรี ยนของตนเอง
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง

 ไม่จริง ไม่จริงเลย

17. ข้ าพเจ้ ามองปัญหาคือโอกาสในการเรี ยนรู้
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง

 ไม่จริง ไม่จริงเลย

18. ข้ าพเจ้ าสนใจที่จะทาการประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเอง
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง

 ไม่จริง ไม่จริงเลย

19. ข้ าพเจ้ าสารวจข้ อดีและข้ อบกพร่องของตนเอง
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง

 ไม่จริง ไม่จริงเลย

20. ข้ าพเจ้ าทางานได้ บรรลุผลตามเป้าหมายของกลุม่
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง

 ไม่จริง ไม่จริงเลย

21.ข้ าพเจ้ าใช้ ผลการประเมินการเรี ยนรู้มาพัฒนาตนเอง เช่น คะแนนสอบ
 จริงที่สดุ  จริง  ค่อนข้ างจริง  ค่อนข้ างไม่จริง  ไม่จริง ไม่จริงเลย
ตอนที่ 3 ทักษะการรู้ สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย X ทับอักษรหน้ าข้ อที่ถกู ต้ องที่สดุ เพียงข้ อเดียว
มาตรฐานที่ 1 ความสามารถกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้
22. ข้ อใดเป็ นขันตอนแรกของการท
้
ารายงาน
ก. กาหนดโครงเรื่ อง (Outline)
ข. กาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)
ค. กาหนดหัวข้ อ (Topic)
ง. กาหนดสถานที่เก็บข้ อมูล (Place)
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23. ข้ อใดเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการทารายงาน
ก. นาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยนให้ ทนั ตามเวลาที่กาหนด
ข. รับฟั งข้ อเสนอแนะและคาวิจารณ์จากอาจารย์และเพื่อน
ค. ได้ รับผลคะแนนรายงานจากการประเมินของอาจารย์
ง. ทบทวนผลงานเพื่อปรับปรุงในการทารายงานครัง้ ต่อไป
24. ชื่อเรื่ องใดเหมาะสมสาหรับทาศิลปนิพนธ์
ก. นาฏจารึกสมัยล้ านนา
ข. การแสดงนาฏศิลป์ ไทย
ค. โน้ ตขิมเพลงลาวจ้ อย
ง. ธุรกิจขายเครื่ องแต่งกายละคอน
25. ข้ อใดไม่ ควรใช้ เป็ นคาสาคัญ (Keyword) ของศิลปนิพนธ์เรื่ อง “ศิลปะการแสดงลิเกป่ า”
ก. ลิเกภาคใต้
ข. ลิเกทรงเครื่ อง
ค. การแสดงพื ้นบ้ าน
ง. ศิลปะการแสดง
26. แหล่งสารสนเทศใดเหมาะสมที่สดุ สาหรับการค้ นคว้ าเรื่ อง “ศิลปะไทยสมัยกรุงศรี อยุธยา”
ก. หอสมุดแห่งชาติ
ข. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค. หอภาพยนตร์ แห่งชาติ
ง. หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
27. แหล่งสารสนเทศใดเหมาะสมที่สุดสาหรับเรี ยนรู้เรื่ อง “หนังใหญ่วดั ขนอน จังหวัดราชบุรี”
ก. พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน
ข. ห้ องสมุดประชาชน จังหวัดราชบุรี
ค. เฟซบุ๊กวัดขนอนหนังใหญ่
ง. เว็บไซต์การท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี
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28. บุคคลใดไม่ ใช่ แหล่งสารสนเทศสาหรับการทารายงานเรื่ อง “กลองสะบัดชัย”
ก. ดร.สิริชยั ชาญ ฟั กจารูญ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาดนตรี ไทย
ข. บุญศรี รัตนัง ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาดนตรี พื ้นบ้ านล้ านนา
ค. ธนิสร์ ศรี กลิ่นดี ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาดนตรี ไทยสากล
ง. นายสนัน่ ธรรมธิ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๔
29. ศิลปนิพนธ์จดั ว่าเป็ นแหล่งสารสนเทศใด
ก. แหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ
ข. แหล่งสารสนเทศทุตยิ ภูมิ
ค. แหล่งสารสนเทศตติยภูมิ
ง. แหล่งสารสนเทศจตุตถภูมิ
มาตรฐานที่ 2 ความสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ อย่ างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
30. เว็บไซต์ใดเหมาะสมสาหรับค้ นหาข้ อมูลทางวิชาการมากที่สดุ
ก. Google
ข. Google Scholar
ค. Youtube
ง. Amazon.com
31. ฐานข้ อมูลใดสาหรับสืบค้ นงานวิจยั /วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full text) ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ก. ABI/INFORM
ข. H.W. Wilson
ค. ThaiLIS
ง. ProQuest Dissertation & Theses Global
32.

อ
020
จ475ก
2560

เลขเรี ยกหนังสือนี ้เป็ นหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือทัว่ ไป
ข. หนังสืออ้ างอิง
ค. หนังสือหายาก
ง. หนังสือนวนิยาย
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33. หากต้ องการค้ นเรื่ อง “การจัดแสดงโขนพระราชทาน ชุดศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ”ควรใช้ คาค้ นใน
ข้ อใด
ก. โขนพระราชทาน AND พรหมาศ
ข. โขนพระราชทาน AND รามเกียรติ์
ค. โขน AND รามเกียรติ์ AND อินทรชิต
ง. โขน AND อินทรชิต AND พรหมาศ
34. หากต้ องการค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับรามเกียรติใ์ นอาเซียน ยกเว้ นประเทศไทย ควรใช้ คาค้ นในข้ อใด
ก. รามเกียรติ์ NOT “ประเทศไทย”
ข. รามเกียรติ์ AND อาเซียน NOT “ประเทศไทย”
ค. รามเกียรติ AND อาเซียน OR “ประเทศไทย”
ง. รามเกียรติ์ OR อาเซียน OR “ประเทศไทย”
35. วิธีการใดช่วยแก้ ไขในกรณีผลลัพธ์การสืบค้ นจากฐานข้ อมูลออนไลน์มีจานวนมากเกินไป
ก. เปลี่ยนคาค้ นใหม่ โดยใช้ คาค้ นที่มีความหมายเหมือนกัน
ข. เปลี่ยนคาค้ นใหม่ โดยใช้ คาค้ นที่มีความหมายแคบหรื อเฉพาะเจาะจงกว่า
ค. ตรวจสอบความถูกต้ องตัวสะกดของคาค้ นและตัดคาไม่เกี่ยวข้ องออกไป
ง. ตรวจสอบว่าใช้ ฐานข้ อมูลออนไลน์ตรงกับสาขาวิชาเรื่ องที่สืบค้ นหรื อไม่
มาตรฐานที่ 3 ความสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่ งสารสนเทศได้ อย่ างมี
วิจารณญาณ และสามารถบูรณาการสารสนเทศที่คัดเลือกไว้ แล้ ว สู่ระบบฐานความรู้ เดิม
และระบุค่านิยมของตนได้
จงอ่านและวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี ้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 36-37
“...ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วงปี่ พาทย์ที่บรรเลงประกอบการ
แสดงโขนกลางแปลงจะต้ องมี 2 วงเป็ นอย่างน้ อย ปลูกเป็ นร้ านยกขึ ้นเป็ นที่ตงวงปี
ั้ ่
พาทย์อยู่ใกล้ ทางฝ่ ายยักษ์ วงหนึ่ง ทางฝ่ ายมนุษย์วงหนึ่ง การที่ต้องปลูกเป็ นร้ าน
ยกขึน้ ให้ สูงกว่าพืน้ ดินนัน้ เพื่ อให้ ผ้ ูบรรเลงปี่ พาทย์ไ ด้ แลเห็นตัวโขนในระยะไกล
และเนื่องจากบริ เวณที่ใช้ แสดงกว้ างใหญ่มาก การใช้ ปี่พาทย์เพียงวงเดียว เสียงที่
บรรเลง ก็คงจะได้ ยิน ไม่ทวั่ ถึงกัน ทังบริ
้ เวณ...”
(ที่มา: ArtBangkok.com. (2555). โขนกลางแปลง. สืบค้ นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561,
จาก http://www.artbangkok.com/?p=6476)
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36. ประเด็นหลักของข้ อความข้ างต้ นคืออะไร
ก. วงปี่ พาทย์ที่ใช้ ในการแสดงโขนกลางแปลงในสมัยรัตนโกสินทร์
ข. วงปี่ พาทย์อยูต่ ่ากว่าการแสดงโขนเพื่อให้ แลเห็นตัวโขนได้ ชดั เจน
ค. การแสดงโขนกลางแปลงนิยมแสดงบนร้ านที่ปลูกยกขึ ้นให้ สงู กว่าพื ้นดิน
ง. การแสดงโขนกลางแปลงในสมัยรัชกาลที่ 1 ใช้ วงปี่ พาทย์ บรรเลง 2 วง
37. ข้ อใดเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ต้องใช้ วงปี่ พาทย์ 2 วง
ก. มีผ้ คู นมาชมการแสดงโขนจานวนมาก
ข. การแสดงโขนนันมี
้ ฝ่ายยักษ์และฝ่ ายมนุษย์
ค. ธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการแสดงโขนกลางแปลง
ง. ในอดีตไม่มีเครื่ องขยายเสียงจึงต้ องใช้ วงปี่ พาทย์ 2 วง
38. ส่วนใดสาคัญที่สดุ ในการประเมินข้ อมูลเอกสารการวิจยั
ก. บทคัดย่อ
ข. ผลการวิจยั
ค. รายชื่อผู้วิจยั
ง. วิธีการศึกษาวิจยั
39. เหตุผลใดทาให้ เลือกใช้ บทความจากเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมในการเขียนศิลปนิพนธ์
ก. มีความทันสมัยกว่าเว็บไซต์อื่น
ข. มีผ้ เู ข้ าชมเว็บไซต์จานวนมาก
ค. มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้ อมูลอื่น
ง. เป็ นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถใช้ สารสนเทศได้ อย่ างมีป ระสิทธิภาพ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่ตงั ้ ไว้
40. วิธีใดเหมาะสมที่สดุ ในการนาเสนอรายงานในระยะเวลาที่จากัด
ก. นาเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์แบบพูดประกอบไฟล์เอกสาร MS Word
ข. นาเสนอรายงานแบบย่อแบบพูดประกอบไฟล์สไลด์ MS PowerPoint
ค. นาเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์แบบพูดโดยผู้พดู มากกว่า 1 คน
ง. นาเสนอรายงานแบบย่อแบบพูดเพียงอย่างเดียว
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41. วิธีการใดเหมาะสมที่สดุ ในการนาเสนอรายงาน เรื่ อง “สถิตแิ ละแนวโน้ มการใช้ ภาษาถิ่นไทย”
ก. จัดแสดงบนเวที
ข. จัดทาแผนภูมิหรื อกราฟ
ค. จัดเกมตอบปัญหาชิงรางวัล
ง. จัดกิจกรรมโต้ วาทีโดยนักศึกษา
42. ข้ อใดเป็ นการเขียนโครงเรื่ องรายงาน “ศิลปกรรมไทย” ที่เหมาะสมที่สดุ
ก. ความหมายของคาว่าศิลปกรรม – ประวัตขิ องศิลปกรรมไทย – ประเภทของศิลปกรรม
ไทย
ข. ความหมายของคาว่าศิลปกรรมไทย -- วิเคราะห์ศลิ ปกรรมไทย –– สมบัตทิ าง
วัฒนธรรมไทย
ค. ศิลปกรรมคืออะไร - ใครเก่งสุดในศิลปกรรมไทย – ศิลปกรรมไทยมาจากไหน
ง. ศิลปกรรมไทยแต่ละภาค – ประเภทของศิลปกรรมไทย - การอนุรักษ์ผ้าไทย
43. ข้ อใดลาดับส่วนประกอบของรายงานได้ ถกู ต้ อง
ก. หน้ าปก สารบัญ คานา เนื ้อหา ภาคผนวก บรรณานุกรม
ข. หน้ าปก สารบัญ คานา เนื ้อหา บรรณานุกรม ภาคผนวก
ค. หน้ าปก คานา สารบัญ เนื ้อหา ภาคผนวก บรรณานุกรม
ง. หน้ าปก คานา สารบัญ เนื ้อหา บรรณานุกรม ภาคผนวก
มาตรฐานที่ 5 ความเข้ าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่มีผลต่ อการใช้
และการเข้ าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้ การใช้ สารสนเทศอย่ างถูกต้ องทัง้ ทางหลักจริยธรรม
และกฎหมาย
44. ข้ อใดไม่ เป็ นการลอกเลียนวรรณกรรมผลงานของผู้อื่น
ก. กล่าวขอบคุณเจ้ าของผลงานในคานา
ข. กล่าวขอบคุณเจ้ าของผลงานในประกาศคุณูปการ
ค. เขียนอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหาและบรรณานุกรม
ง. เขียนชื่อเจ้ าของผลงานเป็ นผู้แต่งร่วม
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45. ข้ อใดถูกต้ องในการเขียนบรรณานุกรมหนังสือตามรูปแบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ก. ศ. ดร.สันติ เล็กสุขมุ . (2561). ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้ านนา. กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ.
ข. สันติ เล็กสุขมุ . (2561). ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้ านนา. กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ.
ค. ศ. ดร.สันติ เล็กสุขมุ . ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้ านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
2561.
ง. สันติ เล็กสุขมุ . ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้ านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2561.
46. ผลงานในข้ อใดที่ไม่ จัดว่ามีลิขสิทธิ์ สามารถนามาใช้ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้ าของผลงาน
ก. กฎหมายและรัฐธรรมนูญ
ข. เอกสารคาสอนในรายวิชา
ค. เพลงที่สง่ ต่อในเฟซบุ๊ก
ง. บทวิเคราะห์ข่าวในหนังสือพิมพ์
47. ข้ อมูลใดที่เหมาะสมในการโพสต์หรื อส่งต่อบนสื่อสังคมออนไลน์
ก. ภาพอุบตั เิ หตุบนท้ องถนนที่สยดสยองเพื่อให้ ผ้ คู นไม่ประมาท
ข. สูตรยาโบราณรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ระบุแหล่งที่มา
ค. ข้ อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตัวตนและสร้ างความน่าเชื่อถือ
ง. ข้ อความแสดงความยินดีแก่เพื่อนในวันรับปริญญา
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คาเฉลยตอนที่ 3
ข้ อ

คาเฉลย

ข้ อ

คาเฉลย

22

ค.

35

ข.

23

ง.

36

ก.

24

ก.

37

ง.

25

ข.

38

ง.

26

ก.

39

ง.

27

ก.

40

ข.

28

ค.

41

ข.

29

ก.

42

ก.

30

ข.

43

ง.

31

ค.

44

ค.

32

ข.

45

ง.

33

ก.

46

ก.

34

ข.

47

ง.

152
ภาคผนวก ค ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง ค่ าความยากง่ าย และค่ าอานาจจาแนกของ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ค่าดัชนีความสอดคล้ องเชิงเนื ้อหาของแบบทดสอบการรู้สารสนเทศ

ข้ อที่

ผู้เชี่ยวชาญ
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ คนที่
ค่าดัชนีความ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ คะแนนรวม
สอดคล้ อง
2
3
4
5

0
0
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0
+1
+1
+1
-1
0
0
-1
0
+1
0
0
0
0
0
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1

+1
0
0
-1
+1
0
+1
+1
+1
+1
-1
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
1
4
3
3
3
5
5
5
5
3
4
3

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
1
0.3
0.8
0.6
0.6
0.6
1
1
1
1
0.6
0.8
0.6

การพิจารณา

เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
ตัดทิ ้ง
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
ตัดทิ ้ง
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
ตัดทิ ้ง
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ข้ อที่

ผู้เชี่ยวชาญ
1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ คนที่
ค่าดัชนีความ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ คะแนนรวม
สอดคล้ อง
2
3
4
5

+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0

+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
0
+1
-1
+1

+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1

5
5
5
0
4
4
4
4
5
5
2
3
4
3
4

1
1
1
0
0.8
0.8
0.8
0.8
1
1
0.4
0.6
0.8
0.6
0.8

การพิจารณา

เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
ตัดทิ ้ง
เลือกไว้
เลือกไว้
ตัดทิ ้ง
เลือกไว้
ตัดทิ ้ง
เลือกไว้
ตัดทิ ้ง
เลือกไว้
ตัดทิ ้ง
เลือกไว้
เลือกไว้

ค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบทดสอบการรู้สารสนเทศ
ข้ อที่ ค่าความยากง่าย
1
0.66
2
0.66
3
0.55
4
0.72
5
0.69
6
0.72
7
0.63

ค่าอานาจจาแนก
0.56
0.22
0.33
0.22
0.28
0.33
0.28

ข้ อที่
16
17
18
19
20
21
22

ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
0.50
0.44
0.69
0.17
0.55
0.44
0.33
0.11
0.50
0.33
0.36
0.39
0.38
0.33
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ข้ อที่ ค่าความยากง่าย
8
0.52
9
0.50
10
0.58
11
0.58
12
0.63
13
0.69
14
0.66
15
0.44

ค่าอานาจจาแนก
0.28
0.33
0.50
0.39
0.28
0.28
0.22
0.22

ข้ อที่
23
24
25
26
27
28
29

ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
0.44
0.56
0.36
0.39
0.61
0.11
0.58
0.39
0.36
0.50
0.72
0.33
0.55
0.44
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ภาคผนวก ง จดหมายเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญ

156

157

158

159

160
ภาคผนวก จ หนังสือยืนยันการยกเว้ นการรับรองคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับ
พิจารณาโครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวลัดดาวัลย์ อูแ่ สงทอง
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