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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การประเมินทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. แววตา เตชาทวีวรรณ  

  
การวิจัยนี  ้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินทักษะการรู้สารสนเทศตามมาตรฐาน

สามตัถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับอดุมศกึษา และเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ จ าแนกตามตวัแปรเพศ ชัน้ปี คณะ ผลการเรียน แหล่ง
สารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ และการเรียนรู้แบบน าตนเอง กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยันี ้คือ นกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 366 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบทกัษะการรู้สารสนเทศ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สถิติ t-test คา่สถิติ F-test และทดสอบความ
แตกตา่งรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจยั พบว่า นกัศกึษามีทกัษะการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (Mean = 12.15) นกัศกึษาท่ีมีเพศ ชัน้ปี คณะ ผลการเรียน และการใช้แหล่ง
สารสนเทศมากท่ีสดุแตกต่างกนั มีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และ .05 โดยนกัศกึษาเพศหญิงมีทกัษะการรู้สารสนเทศมากกว่านกัศึกษาเพศชาย 
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีทกัษะการรู้สารสนเทศมากกว่านกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 
นกัศึกษาท่ีศึกษาในคณะศิลปศึกษามีทกัษะการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาท่ีศึกษาในคณะ
ศิลปนาฏดริุยางค์และคณะศิลปวิจิตร นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนระดบัดีและระดบัดีมากมีทกัษะ
การรู้สารสนเทศมากกว่านกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนระดบัปานกลางและระดบัอ่อน  นกัศึกษาท่ีใช้
แหล่งสารสนเทศมากท่ีสดุประเภทอินเทอร์เน็ต ประเภทสถานท่ี และประเภทบคุคลมีทกัษะการรู้
สารสนเทศมากกว่านกัศึกษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุดประเภทห้องสมุดในสถาบนัฯ  ส่วน
นักศึกษาท่ีมีการเรียนรู้แบบน าตนเองต่างกัน  มีทักษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 คือไมแ่ตกตา่งกนั 
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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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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งลงได้ด้วยความกรุณาอย่างสงูจาก รองศาสตราจารย์ ดร.
แววตา เตชาทวีวรรณ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมท่ีเมตตาและกรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ค าสัง่สอน และข้อคิดในการท าวิจยั 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ อนัเป็นประโยชน์แก่การท าปริญญานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่อย่างดี
ยิ่ง ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู และขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินนัท์ 
และอาจารย์ ดร.วิภากร วฒันสินธุ์ ท่ีให้เกียรตเิป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์โดยให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่ปริญญานิพนธ์ 

ผู้ วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้ ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศกัดิ์ ไม้เท้าทอง อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เงิน
พลูทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญาลกัษ์ ใจเท่ียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวญัใจ คงถาวร และ
อาจารย์ชยากร เรืองจ ารูญ 

ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณอธิการบดีสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ คณบดีคณะศิลปศึกษา 
คณบดีคณะศิลปนาฏดริุยางค์ และคณบดีคณะศิลปวิจิตรทกุท่านท่ีอ านวยความสะดวกในการเก็บ
ข้อมลูเพื่อการท าวิจยั และขอขอบคณุนกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีให้ความร่วมมือในการท า
วิจยัในครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 

ผู้วิจยัใคร่ขอขอบพระคณุบณัฑิตวิทยาลยั และคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ
ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีสนบัสนนุทนุการน าเสนอผลงานวิชาการในระดบันานาชาติ 
ในงานประชมุ ERPA International Congresses on Education 2019  ณ เมือง Sakarya ประเทศ
ตรุกี ระหวา่งวนัท่ี 19-22 มิถนุายน พ.ศ.2562 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุคณุตาจุ้ย คณุยายบญุช่วย คชินทร และคณุแม่ณฐัณิชา วิเศษ
สวุรรณผู้ ให้ก าเนิดและส่งเสริมการศกึษาผู้ วิจยัมาตัง้แตเ่ยาว์วยั  คณุค่าและประโยชน์อนัพึงมีจาก
ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ขอมอบแดบ่พุการีและบรูพาจารย์ผู้ มีพระคณุทกุทา่น 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 ศตวรรษท่ี 21 กล่าวกันว่าเป็นสงัคมยุคสารสนเทศหรือสงัคมฐานความรู้เป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้การขับเคล่ือนและ
ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ต้องใช้สารสนเทศและความรู้เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส าคญัในการตดัสินใจและ
การผลิต บุคคลจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในการแสวงหา เข้าถึง วิเคราะห์ สังเคราะห์
สารสนเทศได้อย่างถกูต้อง และทนัตอ่เหตกุารณ์มากท่ีสดุ (แววตา เตชาทวีวรรณ, 2559, p. 7) 
และในสังคมเช่นนีเ้อง ความส าเร็จและความล้มเหลวของสังคมนัน้ วัดจากความสามารถของ
บคุคลในสงัคมในด้านสารสนเทศ ได้แก่ การค้นหาสารสนเทศ การจดัการสารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศ เหลา่นีคื้อสาเหตท่ีุท าให้บคุคลจ าเป็นต้องมีทกัษะการรู้สารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม ท าให้สามารถเผชิญหน้าและอยู่รอดได้
ในสภาวะสังคมปัจจุบัน การรู้สารสนเทศเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีส าคัญและเป็นทักษะท่ี
จ าเป็นส าหรับทกุบคุคล เป็นสิ่งท่ีพฒันาและฝึกฝนได้ เปา้หมายของการรู้สารสนเทศ คือ การสร้าง
บคุคลให้เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร รู้ว่าจะค้นหาสารสนเทศได้อย่างไร รู้ว่าจะ
ใช้สารสนเทศอย่างไร (มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2548, pp. 2, 4) การรู้สารสนเทศจึงสอดคล้องกบั
แนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นเพ่ือการแสวงหา การวิเคราะห์ และการใช้
สารสนเทศ นักศึกษาต้องรู้ทักษะเหล่านี ้ เพ่ือท่ีจะประสบความส าเร็จ ไม่ใช่แค่ทางการศึกษา
เท่านัน้ แต่รวมถึงการท างานและการด ารงชีวิตของแต่ละคนด้วย ฮนัค็อก (Hancock, 2004) ได้
กลา่วไว้วา่ การรู้สารสนเทศทางด้านวิชาการนัน้ ท าให้นกัศกึษาสามารถเพิ่มพนูทกัษะการเป็นคนท่ี
มีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึน้ เพราะนกัศึกษาต้องมีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้ตลอดเวลา 
ส าหรับประชาชนทัว่ไป การรู้สารสนเทศช่วยสนบัสนุนให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีต้องการใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และส าหรับพนกังานลกูจ้าง การรู้สารสนเทศเป็นพืน้ฐานท่ีใช้ในการปรับตวัเข้ากับ
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี
กลยุทธ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กันมีความส าคญัตอ่การประสบความส าเร็จของบุคคลแตล่ะคน องค์กร 
สถาบนัการศกึษา และรัฐประชาชาตใินสงัคมสารสนเทศระดบัโลก 
 ทกัษะส าคญัส าหรับนกัศึกษาในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ความร่วมมือและการ
ท างานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ การคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณ มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว การ
ตระหนักเก่ียวกับโลกและวัฒนธรรม การรู้สารสนเทศ ความเป็นผู้น า การรู้เก่ียวกับความเป็น
พลเมือง ทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาและการเขียน ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและจริยธรรม การรู้
เทคโนโลยี และการมีความคิดริเร่ิม (Potter, Whitener, & Sikorsky, 2018) จะเห็นได้ว่าการรู้
สารสนเทศเป็นทกัษะท่ีส าคญัทกัษะหนึ่งในการเรียนในศตวรรษท่ี 21 การรู้สารสนเทศไม่ได้เป็น
เพียงแค่รู้จกัสารสนเทศหรือรู้ว่าสารสนเทศนัน้คืออะไรเท่านัน้ แตต้่องมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
และเลือกใช้สารสนเทศนัน้อย่างถกูต้องและเหมาะสม ในปัจจบุนัการด าเนินชีวิตของทกุคน ย่อม
ต้องมีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตดัสินใจ การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นกับมนุษย์ทุกสาขา
วิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนกัศึกษา ย่อมมีความจ าเป็นมากเพราะการรู้สารสนเทศช่วยให้
สามารถศกึษาค้นคว้าเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบับทเรียนและท าบทนิพนธ์ เช่น การเขียนรายงาน การ
ท าสารนิพนธ์ การท าศิลปนิพนธ์ การท าปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น อย่างมีคณุคา่และมี
คณุภาพ อยา่งไรก็ตามการรู้สารสนเทศไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึน้ได้เองตามธรรมชาติ แตเ่กิดขึน้ได้จากการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิอยู่เป็นประจ านอกจากการรู้สารสนเทศแล้วนิสิตนกัศึกษาควรมีทักษะทาง
วิชาการ (Academic skills) ทกัษะนีเ้ป็นส่วนประกอบหนึ่งของการรู้สารสนเทศ ได้แก่ การค้นหา
และการประเมินสารสนเทศ การเขียนเชิงวิชาการ การอ่านและการจดบนัทึก การเตรียมการสอบ 
การท างานเป็นกลุ่ม ทกัษะในการน าเสนอ การอ้างอิงและการหลีกเล่ียงการลอกเลียนวรรณกรรม 
การบริหารจดัการเวลา และการคิดเชิงวิพากษ์หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Howard, 2012, p. 
76) ทกัษะการรู้สารสนเทศเป็นทกัษะพืน้ฐานการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการ
ก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศของผู้ เรียนแต่ละระดับ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะการรู้
สารสนเทศตามมาตรฐาน (น า้ทิพย์ วิภาวิน, 2550) มาตรฐานการรู้สารสนเทศท่ีเหมาะส าหรับ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั ได้แก่ มาตรฐานสามตัถิยะการรู้สารสนเทศ
ส าหรับระดับอุดมศึกษา (Information Literacy Competency Standards for Higher 
Education) ของสมาคมห้องสมุดวิทยาลยัและวิจยั (Association of College and Research 
Libraries, ACRL) ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสมาคมบรรณารักษ์
ห้องสมุดวิทยาลัยออสเตรเลีย (Australian and New Zealand Information Literacy 
Framework) ตวัแบบบิ๊กซิกส์ (The Big6TM: Information Problem-Solving Approach Model) 
มาตรฐานการรู้สารสนเทศของ UCLA (University of California Library Association) และ
มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสภาบรรณารักษ์มหาวิทยาลยัออสเตรเลีย (Council of Australia 
University Librarians)  
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 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวง
วฒันธรรม   มีภารกิจส าคญัในการจดัการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดริุยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ ทัง้ไทยและสากล รวมทัง้ศิลปวฒันธรรมระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ ท าการสอนการ
แสดง การวิจยัและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนรัุกษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ท านบุ ารุง 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของ
ชมุชนในท้องถ่ิน โดยจดัการเรียนการสอนทัง้ในหลกัสตูรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ปริญญาตรี (5 ปี) 
และปริญญาตรี (4 ปี) ทัง้ในคณะวิชาและในห้องเรียนเครือข่ายภูมิภาค โดยจัดการศึกษา
ระดบัพืน้ฐานวิชาชีพเฉพาะด้านและระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีในวิทยาลยันาฏศิลปและวิทยาลัย
ช่างศิลปรวม 18 แห่ง  ไ ด้แก่  คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา  
วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุ รี     
วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป
เ ชี ย ง ใ หม่  วิ ท ย าลั ย น าฏศิ ล ปนค ร ร า ช สีม า  วิ ท ย าลั ย น าฏศิ ล ปนค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
วิ ท ย าลั ย น าฏศิ ล ปพัท ลุ ง  วิ ท ย า ลั ย น าฏ ศิ ล ป ร้ อ ย เ อ็ ด  วิ ท ย า ลั ย น าฏ ศิ ล ปลพบุ รี  
วิทยาลยันาฏศิลปสโุขทยั วิทยาลยันาฏศิลปสพุรรณบุรี และวิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง (สถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์, 2560c, pp. 2-4) ในทกุหลกัสตูรของระดบัปริญญาตรีนกัศกึษาต้องท าศิลป
นิพนธ์ เป็นการศกึษาค้นคว้า วิเคราะห์ สงัเคราะห์ รวมทัง้การสร้างองค์ความรู้หรือนวตักรรมใหม่
หรือผลงานการแสดงชิน้ใหม่ด้านศิลปวฒันธรรม ซึ่งนกัศกึษาจ าเป็นต้องมีทกัษะการรู้สารสนเทศ
เข้ามาชว่ยในการท าผลงานดงักลา่ว 
 งานวิจยัเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย ตัง้แต ่
พ.ศ. 2551-2559 พบว่า มีผู้ศึกษาทัง้สิน้ 44 ช่ือเร่ือง ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาในภาพรวมของแต่ละ
สถาบนัการศกึษา แตย่งัไมพ่บมาตรฐานหรือตวัแบบใดท่ีใช้วดัระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศกึษา
ท่ีศึกษาทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และช่างศิลป์ ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและวิจัยเร่ือง
ดังกล่าว โดยใช้มาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุด
วิทยาลยัและวิจยั (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) เป็น
เกณฑ์ในการวดัระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เพ่ือทราบจุดอ่อน  
จดุแข็งการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาในการน าไปประยกุต์การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ เพ่ือสร้างรากฐานการพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพมีสมรรถนะสอดคล้อง
กบัสงัคมสารสนเทศในยคุศตวรรษท่ี 21 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิต
พฒันศลิป์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ จ าแนกตามตวัแปรเพศ ชัน้ปี คณะ ผลการเรียน แหล่งสารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสุด และ
การเรียนรู้แบบน าตนเอง 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลท่ีได้จากการวิจัยในครัง้นีท้ าให้ทราบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และ
บรรณารักษ์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ในการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศและการสอน
รายวิชาการรู้สารสนเทศ อนัจะน าไปสูก่ารเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ สามารถท างานและด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีศกัยภาพ ตลอดจนการบูรณาการในหลกัสูตรเพ่ือสร้างเสริมให้นกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นบุคคลผู้ รู้สารสนเทศ และมีศักยภาพในการ
พฒันาการเรียนรู้ของตนเองตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยันี ้ได้แก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศลิป์ ท่ีศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 2561 จ านวน 3,424 คน (สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์, 2561, pp. 9-
15)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ส่วนกลาง ใน 3 คณะหลกัของสถาบนั ฯ  จ านวน 366 คน ได้แก่ คณะศิลปวิจิตร จ านวน 127 
คน คณะศิลปนาฏดริุยางค์ จ านวน 103 คน และคณะศิลปศกึษา จ านวน 136 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งได้จ านวนไม่น้อยกว่าตามตารางกลุ่มตวัอย่างขัน้
ต ่าของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)  
 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรท่ีศกึษากลุม่ตวัอย่างเชิงปริมาณ มีดงันี ้
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1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 
1.1 เพศ จ าแนกเป็น 

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 ชัน้ปี จ าแนกเป็น 
1.2.1 ชัน้ปีท่ี 1  
1.2.2 ชัน้ปีท่ี 2  
1.2.3 ชัน้ปีท่ี 3  
1.2.4 ชัน้ปีท่ี 4 

1.3 คณะ จ าแนกเป็น 
1.3.1 คณะศลิปวิจิตร  
1.3.2 คณะศลิปศกึษา 
1.3.3 คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 

1.4 ผลการเรียน จ าแนกเป็น 
1.4.1 ออ่น (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 แหลง่สารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ จ าแนกเป็น 
1.5.1 ห้องสมดุในสถาบนัฯ 
1.5.2 บคุคล 
1.5.3 สถานท่ี 
1.5.4 อินเทอร์เน็ต  
1.5.5 แหลง่สารสนเทศอ่ืน ๆ 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 1. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีมีเพศต่างกัน มีทกัษะการรู้
สารสนเทศแตกตา่งกนั 
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 2. นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีทกัษะ
การรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั 
 3. นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีศกึษาในคณะตา่งกนั มีทกัษะ
การรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั 
 4. นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีมีผลการเรียนตา่งกนั มีทกัษะ
การรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั 
 5. นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุด
ตา่งกนั มีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั  
 6. นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ตา่งกนั มีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั 
 
นิยามศัพท์ 
 1. การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และทกัษะในการระบุ
สารสนเทศท่ีตนเองต้องการ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเช่ือมโยง
สารสนเทศท่ีมีอยูเ่ดมิกบัสารสนเทศท่ีได้รับการคดัเลือกไว้ได้ สามารถใช้สารสนเทศแก้ไขปัญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และถกูต้องตามหลกัจริยธรรมและกฎหมายโดยยึดมาตรฐานสามตัถิยะการรู้
สารสนเทศส าหรับอดุมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลยัและวิจยั (Association of College 
and Research Libraries, 2000) ก าหนดไว้ ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ข้อ ดงันี ้
 มาตรฐานท่ี 1 นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถก าหนดลักษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศท่ีต้องการได้ 
 มาตรฐานท่ี 2 นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานท่ี 3 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ได้อยา่งมีวิจารณญาณ และสามารถบรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้ว สูร่ะบบฐานความรู้เดิม
และระบคุา่นิยมของตนได้  
 มาตรฐานท่ี 4 นกัศึกษาผู้ รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ สามารถใช้
สารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 
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 มาตรฐานท่ี 5 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสงัคมท่ีมีผลต่อการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้สารสนเทศอย่างถกูต้องทัง้
ทางหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 
 2. การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ หมายถึง การวดัระดบัการรู้สารสนเทศของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้แบบทดสอบทกัษะการรู้สารสนเทศ  
 3. แหล่งสารสนเทศที่ใช้มากที่สุด หมายถึง แหล่งหรือสถานท่ีเก็บรวบรวม ให้บริการ
หรือสามารถได้รับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศท่ีนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศลิป์ใช้มากท่ีสดุ ได้แก่ 1) แหล่งสารสนเทศในสถาบนัฯ  ประกอบด้วยห้องสมดุตา่ง ๆ ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันศลิป์ ได้แก่ ศนูย์รักษ์ศิลป์ ห้องสมุดคณะศิลปศกึษา ห้องสมดุคณะศิลปนาฏดริุยางค์ 
และห้องสมุดคณะศิลปวิจิตร 2) แหล่งสารสนเทศบุคคล ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญ ปราชญ์
ชาวบ้าน นักวิชาการ ผู้ รอบรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 3) แหล่งสารสนเทศสถานท่ี ประกอบด้วย 
พิพิธภณัฑ์ หอศลิป์ วดั โบราณสถาน และชมุชนท่ีมีองค์ความรู้ด้านศลิปะและวฒันธรรม  4) แหล่ง
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย โปรแกรมค้นหา (Search engine) ฐานข้อมลูออนไลน์ 
และส่ือสงัคมออนไลน์ และ 5) แหลง่สารสนเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกลา่วข้างต้น 
 4. การเรียนรู้แบบน าตนเอง หมายถึง กระบวนการท่ีนกัศกึษาคิดริเร่ิมด้วยตนเองใน
การปฏิบตัิเพ่ือให้ได้รับความรู้และทักษะตามต้องการของตนเอง โดยมีการตระหนักรู้ถึงความ
ต้องการในการเรียนรู้ ก าหนดจุดมุ่งหมาย เลือกวิธีการเรียน จนถึงการประเมินความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ของตนเอง 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าและน าเสนอในหวัข้อ ดงันี  ้
 1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ 

 1.1 ความหมายของการรู้สารสนเทศ 
 1.2 คณุลกัษณะของผู้ รู้สารสนเทศ 
 1.3 ความส าคญัของการรู้สารสนเทศกบัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา  
 1.4 แหลง่สารสนเทศทางด้านศลิปวฒันธรรม 

 2. มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
 2.1 มาตรฐานสามตัถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับอดุมศกึษา  
 2.2 กรอบแนวคดิการรู้สารสนเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  
 2.3 ตวัแบบบิก๊ซิกส์   
 2.4 มาตรฐานการรู้สารสนเทศของ UCLA  
 2.5 มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสภาบรรณารักษ์มหาวิทยาลยัออสเตรเลีย  

 3. สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์  
 3.1 ความเป็นมาของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
 3.2 การแบง่สว่นราชการและการบริหารงาน 
 3.3 การจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี  
 3.4 คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
 3.5 มาตรฐานผู้ส าเร็จการศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 

 4. การรู้สารสนเทศส าหรับนกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
 4.1 การสอนรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ 
 4.2 มาตรฐานการรู้สารสนเทศกบัมาตรฐานผู้ส าเร็จการศกึษาของสถาบนับณัฑิต

พฒันศลิป์ 
 5. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบน าตนเอง   

 5.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบน าตนเอง   
 5.2 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบน าตนเอง   
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 5.3 ลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
 6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 6.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
 6.2 งานวิจยัในประเทศ 
 6.3 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 7. กรอบแนวคดิในการวิจยั   
 
ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการรู้สารสนเทศ 
 ความหมายของการรู้สารสนเทศ 
 ค าว่า การรู้สารสนเทศมาจากค าภาษาองักฤษว่า Information Literacy ใช้ขึน้เป็นครัง้
แรกใน ค.ศ.1974 โดย พอล ซูร์คาวสกี (Zurkowski, 1974) นายกสมาคมอตุสาหกรรมสารสนเทศ 
(Information Industry Association) ได้กลา่วถึง การรู้สารสนเทศ หมายถึง “ผู้ ท่ีมีความช านาญใน
การน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์กบังานของตน จะได้ช่ือว่าเป็นผู้ รู้สารสนเทศ  ทัง้นีเ้พราะเขาได้
เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการ และทกัษะการใช้ประโยชน์อยา่งกว้างขวางจากเคร่ืองมือท่ีให้ข้อมลูข่าวสาร
ตา่ง ๆ เป็นต้น แหล่งของความรู้ในการก าหนดกรอบค าตอบให้กบัปัญหาของเขา”  ในปัจจบุนั ค า
ว่าการรู้สารสนเทศยงัไม่มีการบัญญัติเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการ พบว่ามีช่ือเรียกท่ีแตกตา่ง
กัน เช่น ความรู้สารสนเทศ สมรรถนะสารสนเทศ การรู้เท่าทันสารสนเทศ ความสามารถทาง
สารสนเทศ เป็นต้น ทัง้นี ้ค าว่า การรู้สารสนเทศยงัเป็นค าท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุ อีกทัง้ยงัมีการให้ค า
จ ากดัความหรือความหมายของการรู้สารสนเทศท่ีหลากหลาย สว่นใหญ่นิยามความหมายของการ
รู้สารสนเทศตามแนวทางของสมาคมห้องสมดุอเมริกนั (American Library Association) (แววตา 
เตชาทวีวรรณ, 2559, p. 7)   

คริสตินา ดอยล์ (Doyle, 1992, p. 3) ได้ให้นิยามของการรู้สารสนเทศ หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าถึง ประเมิน และใช้สารสนเทศจากแหลง่สารสนเทศท่ีหลากหลาย   

สมาคมห้องสมดุวิทยาลยัและวิจยัประเทศสหรัฐอเมริกา(Association of College 
and Research Libraries, 2000, p. 2) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการ
ก าหนดและระบถุึงความต้องการสารสนเทศของตนเอง สามารถระบแุหล่งท่ีตัง้ สามารถประเมิน
สารสนเทศท่ีต้องการ และมีทกัษะในการใช้สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สภาบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลยัแห่งออสเตรเลีย(Council of Australian 
University Librarians, 2001, p. 1) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความเข้าใจและความสามารถท่ีท า
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ให้บุคคลสามารถ “ตระหนักว่าเม่ือใดต้องการสารสนเทศและมีความสามารถในการค้นหา 
ประเมิน และใช้สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ” 

สมาน ลอยฟ้า (2544, p. 2) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของบคุคลท่ี
เก่ียวกบัสารสนเทศในเร่ืองตอ่ไปนี ้คือ การรู้ถึงความต้องการสารสนเทศการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม 
การรู้ถึงวิธีการท่ีจะเข้าถึงตวัสารสนเทศท่ีอยู่ในแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การประเมินคณุภาพของ
สารสนเทศท่ีได้รับการจดัการสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2548, p. 
3) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของบคุคลท่ีเก่ียวกบัสารสนเทศในเร่ืองตอ่ไปนี ้การรู้ถึง
ความต้องการสารสนเทศ การวิเคราะห์และรู้แหล่งสารสนเทศท่ีเหมาะสม การรู้ถึงวิธีการท่ีจะ
เข้าถึงตวัสารสนเทศท่ีอยูใ่นแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ การประเมินคณุภาพของสารสนเทศท่ีได้รับการ
จดัการสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วราวธุ ผลานนัท์ (2550, p. 4) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความสามารถท่ีต้อง
ใช้วิจารณญาณในการใช้สารสนเทศ เร่ิมตัง้แตค่วามสามารถในการก าหนดการสืบค้นสารสนเทศ 
การใช้ส่ือสารสนเทศ การท าความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินคา่ การน าไปสู่
บรูณาการประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากสารสนเทศนัน้ ตลอดจนการ
เผยแพร่และการน าเสนอความรู้หรือประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีก้ารรู้สารสนเทศยงัเป็นเจตคต ิ
หรือความตระหนกัเชิงบวกในสารสนเทศของบคุคลด้วย 

สุจิน บุตรดีสุวรรณ (2550, p. 74) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของบุคคลท่ีจะบอกได้ว่าต้องการสารสนเทศอะไร สามารถค้นหา ประเมินและใช้
สารสนเทศท่ีได้มาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

นฤมล ร่ืนไวย์ (2552, p. 5) ให้ความหมายการรู้สารสนเทศ หมายถึง ทกัษะท่ีจ าเป็น
ในการค้นหา การเข้าถึง การวิเคราะห์และการน าสารสนเทศไปใช้ 

นิธิ จนัทรธน ู(2552, p. 20) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ ความสามารถของ
บคุคลในการระบุความต้องการสารสนเทศของตนเอง การเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมี
อยูอ่ยา่งหลากหลาย การใช้วิจารณญาณ ประเมินวิเคราะห์ จดัระบบสารสนเทศท่ีค้นมาได้ บรูณา
การสารสนเทศใหมเ่ข้ากบัความรู้เดมิ และน าสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ท่ีวาง
ไว้หรือเกิดองค์ความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจบริบททางสังคมและวฒันธรรม การ
แสวงหาและใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และถกูต้องตามกฎหมาย อีกทัง้การตระหนกัถึงการรู้
สารสนเทศวา่เป็นเคร่ืองมือหรือทกัษะท่ีสง่เสริมเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ชชีูพ มามาก (2553, p. 10) การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการ
ระบุความต้องการสารสนเทศ ความสามารถในการเข้าถึงและค้นคืนสารสนเทศ การประเมิน
คณุคา่และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ 
กฎหมาย และสงัคมท่ีเก่ียวกบัการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศอยา่งมีจริยธรรมและถกูกฎหมาย 

กลา่วโดยสรุป การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถ หรือทกัษะส่วนบคุคลในการ
ระบสุารสนเทศท่ีตนเองต้องการ สามารถค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินคุณค่าสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถเช่ือมโยงสารสนเทศท่ีมีอยู่เดิมกับสารสนเทศท่ีได้รับการคดัเลือกไว้ได้ รวมทัง้สามารถใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศได้อยา่งถกูต้องตามหลกัจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 คุณลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ 

บคุคลท่ีจะเป็นผู้ รู้สารสนเทศนัน้ ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 
สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) ได้กล่าวว่า การรู้

สารสนเทศครอบคลมุความรู้ความสามารถของบคุคลในเร่ืองตอ่ไปนี  ้ (นนัทา วิทวฒุิศกัดิ์, 2550, 
p. 18) 

1. ตระหนกัรู้วา่สารสนเทศท่ีถกูต้องสมบรูณ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
2. รู้วา่ตนเองมีความต้องการสารสนเทศได้  
3. สามารถตัง้ค าถามหรือระบคุวามต้องการของตนเองได้  
4. สามารถระบคุ าท่ีจะค้นหาได้  
5. สามารถพฒันากลวิธีการค้นคืนสารสนเทศได้  
6. สามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศทางท่ีจดัเก็บอยูใ่นและส่ือรูปแบบอ่ืน ๆ ได้  
7. สามารถประเมินคณุคา่สารสนเทศได้  
8. สามารถจดักลุม่หรือหมวดหมูส่ารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้  
9. สามารถบรูณาการสารสนเทศใหมเ่ข้ากบัองค์ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิได้  
10. สามารถใช้สารสนเทศในการคิดเชิงวิเคราะห์และใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหา

ได้ 
ดอยล์  ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะของบุคคลท่ีได้ช่ือว่าเป็นผู้ รู้สารสนเทศไว้ 3 ประการ

หลกั ดงัตอ่ไปนี ้(California Media Library Educators Association, 1994, pp. 2-3) บคุคลท่ีรู้
สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ ดงันี ้ 

1. ตระหนกัถึงความต้องการสารสนเทศ  
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2. ตระหนกัวา่สารสนเทศท่ีถกูต้อง และสมบรูณ์นัน้ เป็นพืน้ฐานของการตดัสินใจทาง
ปัญญา  

3. สามารถก าหนดค าถามบนพืน้ฐานของความต้องการสารสนเทศ  
4. สามารถระบถุึงแหลง่ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคณุภาพได้  
5. สามารถพฒันากลยทุธ์ในการค้นคืนสารสนเทศได้อยา่งส าเร็จตามความต้องการ  
6. สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทัง้ท่ีเป็นสิ่งพิมพ์และท่ีอยู่ในรูปของ

เทคโนโลยีได้  
7. เป็นนกัอา่นท่ีมีความสามารถ และความช านาญเป็นอยา่งดี 
คนท่ีรู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศได้ ดงันี ้ 
1. สามารถก าหนดสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้ 
2. สามารถตดัสินสารสนเทศท่ีถกูต้องและท่ีเก่ียวข้องได้  
3. สามารถรู้ประเดน็ของสารสนเทศนัน้ได้วา่เป็นข้อวิจารณ์ ทศันะ หรือข้อเท็จจริงได้  
4. ปฏิเสธสารสนเทศท่ีไมถ่กูต้องหรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด  
5. สามารถสร้างสารสนเทศขึน้มาใหม่ เพ่ือทดแทนสารสนเทศท่ีไม่ถกูต้อง หรือท าให้

เกิดความเข้าใจผิดได้ตามความต้องการ 
บคุคลท่ีรู้สารสนเทศสามารถใช้สารสนเทศได้ ดงันี ้ 
1. สามารถจดัการสารสนเทศเพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ในเชิงปฏิบตัไิด้  
2. สามารถบรูณาการสารสนเทศใหม ่ให้อยูใ่นรูปขององค์ความรู้ได้  
3. สามารถประยกุต์ใช้สารสนเทศในการคดิ และแก้ปัญหาอยา่งมีวิจารณญาณได้ 
สมาคมห้องสมดุวิทยาลยัและวิจยั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ACRL, 2000, pp. 2-3) 

ได้กลา่วถึงลกัษณะของผู้ รู้สารสนเทศไว้ ดงันี ้ 
1. รู้วา่สารสนเทศท่ีถกูต้องและสมบรูณ์เป็นพืน้ฐานส าหรับการตดัสินใจ 
2. รู้ถึงความต้องการสารสนเทศของตน 
3. ก าหนดค าถามบนพืน้ฐานของความต้องการสารสนเทศได้  
4. สามารถระบแุหลง่สารสนเทศท่ีมีคณุภาพได้  
5. สามารถพฒันากลยทุธ์การค้นหาสารสนเทศได้ส าเร็จตามต้องการ  
6. สามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ได้  
7. สามารถประเมินสารสนเทศได้  
8. สามารถจดัระบบของสารสนเทศท่ีได้มา เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ในทางปฏิบตัไิด้  
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9. สามารถบรูณาการสารสนเทศใหมใ่ห้อยูใ่นรูปขององค์ความรู้ได้ 
สภาบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลยัแห่งออสเตรเลีย(Council of Australian 

University Librarians, 2001, p. 1) ได้กลา่วถึง ความสามารถของบคุคลผู้ รู้สารสนเทศไว้ ดงันี ้
1. ตระหนกัถึงความต้องการสารสนเทศ 
2. สามารถก าหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการ 
3. สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถประเมินสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้ 
5. สามารถบรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้กบัฐานความรู้เดมิ 
6. สามารถใช้สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
7. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย สงัคม และวฒันธรรมในการใช้สารสนเทศ

นัน้ 
8. สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศอยา่งมีจริยธรรมและถกูต้องตามกฎหมาย 
9. สามารถจดัหมวดหมู่ จดัเก็บ จดัการ และร่างสารสนเทศท่ีรวบรวมหรือสร้างขึน้ไว้

ได้ 
10. ตระหนกัดีวา่การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จากคุณลักษณะและความสามารถในการรู้สารสนเทศข้างต้น  สามารถสรุป

คณุลกัษณะและความสามารถในการรู้สารสนเทศของบคุคล ดงันี ้
1. รู้ถึงความต้องการสารสนเทศของตนและก าหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ีตน

ต้องการได้ 
2. ระบแุหลง่สารสนเทศท่ีมีคณุภาพได้ 
3. พฒันากลยทุธ์การค้นหาสารสนเทศได้ส าเร็จตามความต้องการ 
4. เข้าถึงสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 
5. ประเมินสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้อยา่งมีวิจารณญาณ 
6. ใช้สารสนเทศท่ีต้องการในการคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีจริยธรรมและถกูต้อง

ตามกฎหมาย 
7. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย สงัคม และวฒันธรรมในการใช้สารสนเทศ

นัน้ 
8. สร้างสารสนเทศขึน้มาใหมเ่พ่ือทดแทนสารสนเทศท่ีไมถ่กูต้อง  
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9. บรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้กบัฐานความรู้เดมิได้ 
10. ส่ือสารโดยใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
11. ตระหนกัถึงการอ้างอิงแหลง่สารสนเทศและหลีกเล่ียงการลอกเลียนวรรณกรรม 
12. ตระหนกัรู้วา่การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การรู้สารสนเทศ เป็นทกัษะส าคญัทกัษะหนึ่งของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีช่วย

ให้บคุคลประสบความส าเร็จในหลายด้าน ดงันี ้(ชตุิมา สจัจานนัท์, 2550, p. 3) (วราวธุ ผลานนัท์, 
2550) (สมาน ลอยฟ้า, 2544, pp. 3-4) 

1. ด้านการศึกษา การรู้สารสนเทศ เป็นส่วนประกอบพืน้ฐานของกระบวนการ
ศึกษาทุกระดบั ทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั รวมทัง้
การศึกษาทางไกลทัง้ยังเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริมให้นกัเรียน นกัศึกษาเกิดทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มีการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ บทบาทของผู้ สอนจึงเปล่ียนเป็นผู้ ให้
ค าแนะน าและชีแ้นะ 

2. ด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งส าคญัในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั เพราะผู้ รู้สารสนเทศ เป็นผู้ ท่ีสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และใช้สารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองได้ เม่ือต้องการตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ต้องการซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต้องพิจารณารายละเอียดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในรุ่นท่ีต้องการ 
พิจารณาการซือ้ซอฟต์แวร์ท่ีต้องติดตัง้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริการหลงัการขาย และเปรียบเทียบ
ราคา ข้อดีข้อเสียของแตล่ะย่ีห้อ แล้วตดัสินใจซือ้ เป็นต้น 

3. ด้านการประกอบอาชีพ การรู้สารสนเทศมีความส าคญัตอ่การประกอบอาชีพ
ของทกุบุคคล เพราะบคุคลนัน้สามารถแสวงหาสารสนเทศท่ีมีความจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ของตนเองได้ เช่น การท าอาหารคลีนหรืออาหารสุขภาพ ท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในหมู่ผู้บริโภค หาก
จ าหน่ายในราคาย่อมเยา และมีสถานท่ีท่ีผู้คนสญัจรไปมา หรืออยู่ในแหล่งชมุชนท่ีมีคนท างานใน
ส านักงาน จะสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี เพราะคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึน้ 
ดังนัน้พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ ท่ีจะท าอาหารคลีนจ าหน่ายได้นี ้ต้องมีสารสนเทศเก่ียวกับการเลือก
วตัถุดิบท่ีมีคณุภาพ ถกูหลกัโภชนาการ การปรุงอาหารให้อร่อย การจดัรูปแบบให้น่ารับประทาน
สวยงาม การบรรจหีุบหอ่ การตลาด  การประชาสมัพนัธ์ และวิธีการอ่ืน ๆ  หากพ่อค้าแม่ค้าเป็นผู้ รู้
สารสนเทศจะตดัสินใจและด าเนินกิจการได้โดยมีความเส่ียงต ่าท่ีสดุ ได้รับผลก าไรสงูสดุ เป็นต้น 
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4. ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง การรู้สารสนเทศเป็นสิ่ง
ส าคญัโดยเฉพาะสังคมในยุคปัจจุบัน บุคคลจ าเป็นต้องรู้สารสนเทศ เพ่ือปรับตนเองให้เข้ากับ
สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคมการบริหารจดัการ การ
ด าเนินธุรกิจ และการแข่งขัน การบริหารบ้านเมืองของผู้น าประเทศ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าผู้ รู้
สารสนเทศ คือผู้ ท่ีมีอ านาจสามารถชีว้ัดความส าเร็จขององค์กรหรือประเทศชาติได้ ดังนัน้
ประชากรท่ีเป็นผู้ รู้สารสนเทศจงึถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีคา่มากท่ีสดุของประเทศ 

5. ด้านคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ การรู้สารสนเทศเน้นย า้ให้ผู้ เรียน
หรือผู้ รู้สารสนเทศมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในทกุขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหา 
การเข้าถึง หรือการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศท่ีได้รับ เช่น เร่ืองการน าข้อความหรือแนวคิดของ
ผู้ อ่ืนมาใช้ในงานของตน จ าเป็นต้องอ้างอิงทุกครัง้ ควรค านึงถึงเร่ืองลิขสิทธ์ิอยู่เสมอ และการใช้
สารสนเทศอยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
 แหล่งสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม 

สารสนเทศมีความส าคญั และมีความเก่ียวข้องกบัทกุเร่ืองในชีวิตประจ าวนัไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษา การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ สารสนเทศมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตและการ
ตดัสินใจ ปัจจบุนัสถาบนัอดุมศกึษาตา่งมุง่หวงัให้บณัฑิตเป็นผู้ ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง มีวิสยัทศัน์
ในการศกึษาค้นคว้า มีพฒันาการทางความคดิและมีวิจารณญาณ ดงันัน้ นกัศกึษาจ าเป็นต้องรู้จกั
แหลง่สารสนเทศ ส าหรับแหลง่สารสนเทศท่ีจดัเป็นแหลง่สารสนเทศด้านศลิปวฒันธรรมท่ีส าคญัใน
การค้นคว้าวิจยั ท ารายงาน ท าศลิปนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ดงันี ้(ชญาภรณ์ กลุนิติ, 2553, p. 37) 
(แววตา เตชาทวีวรรณ, 2559, pp. 20-25) 

1. แหล่งสารสนเทศสถาบัน  ได้แก่ ห้องสมุด เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภททัง้ท่ีเป็นวสัดตีุพิมพ์ วสัดไุม่ตีพิมพ์ และวสัดอิุเล็กทรอนิกส์ เป็นทรัพยากร
สารสนเทศท่ีทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ ใช้บริการ มีการบริหาร
จดัการท่ีเป็นระบบโดยบรรณารักษ์วิชาชีพและเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ซึ่งท าหน้าท่ีจดับริการต่าง ๆ 
รวมทัง้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยกุต์ใช้ในการท างานห้องสมดุร่วมด้วย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการในการสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ห้องสมดุจึงถือว่าเป็น
แหลง่สารสนเทศท่ีใกล้ตวัและส าคญัท่ีสดุ 

ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลยั เป็นห้องสมุดท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนุนการ
เรียนการสอนและการค้นคว้าวิจยัในระดบัอดุมศกึษา ถือเป็นหวัใจของการศกึษาในระดบันี ้อีกทัง้
ยงัเป็นแหล่งเพิ่มพนูความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ทรัพยากรสารสนเทศท่ีส าคญันอกจากหนงัสือแล้ว 
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ในปัจจุบันสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ยังเข้ามามีบทบาทส าคัญ 
เน่ืองจากในปัจจบุนัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมมีการพฒันาอย่าง
รวดเร็วช่วยให้การรวบรวม การเข้าถึง และการสืบค้นสารสนเทศ ผู้ ใช้บริการสามารถท าได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทกุท่ี ทกุเวลา  

ตวัอย่างห้องสมุดท่ีเป็นแหล่งสารสนเทศด้านศิลปวฒันธรรม เช่น ศนูย์รักษ์ศิลป์ 
สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส านักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หอสมุดแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส านกัหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศลิปากร หอสมดุแหง่ชาต ิเป็นต้น  

2. แหล่งสารสนเทศบคุคล เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีอยู่ในตวับคุคล โดยเกิดจาก
ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลท่ีสะสมมา ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ เ ช่ียวชาญ 
นกัวิชาการ หรือผู้รอบรู้ในสาขาวิชาตา่ง ๆ ซึ่งเป็นท่ียอมรับทัง้ในประเทศและนานาชาติ รวมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน บุคคลเหล่านีส้ามารถให้ความรู้เพิ่มเติมจากสารสนเทศท่ีมีอยู่หรือท่ีหาได้ไม่
ครบถ้วน การเข้าถึงแหลง่สารสนเทศบคุคลอาจต้องใช้วิธีการติดตอ่สอบถาม ขอความรู้ ค าแนะน า
เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีต้องการจากบคุคลเหล่านัน้โดยตรงโดยผู้ถามต้องจดบนัทึก บนัทึกเสียงหรือ
ภาพท่ีได้จากบุคคลนัน้ไว้ สารสนเทศท่ีได้จากบุคคลนีส้ามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับการศึกษา
ค้นคว้าหรือการวิจยัได้ รวมทัง้จดัเก็บบนัทกึไว้ให้ผู้ อ่ืนได้ศกึษาค้นคว้าตอ่ไป  

ตวัอยา่งแหลง่สารสนเทศบคุคลด้านศลิปวฒันธรรม เช่น ศาสตราจารย์พิเศษอารี 
สทุธิพนัธ์เป็นศลิปินแหง่ชาติสาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) คณุหญิงกลุทรัพย์ เกษแม่นกิจเป็นศิลปิน
แห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  รองศาสตราจารย์ ดร.ศภุชัย จนัทร์สุวรรณ์ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ นายประสิทธ์ิ ป่ินแก้ว เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง-
นาฏศิลป์ (โขน) นายจตพุร รัตนวราหะ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ (โขน 
นางรัจนา พวงประยงค์ เป็นศลิปินแหง่ชาต ิสาขาศลิปะการแสดง-นาฏศลิป์ (ละคร) เป็นต้น 

3. แหล่งสารสนเทศสถานท่ี เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีคณุคา่ ผู้ ใช้บริการจะได้รับ
ประสบการณ์ตรง ความเพลิดเพลิน ความประทบัใจ และสามารถศกึษาหาความรู้ได้อีกด้วย ทัง้
สถานท่ีจริงและสถานท่ีจ าลอง เช่น โบราณสถาน พิพิธภณัฑ์ หมู่บ้านชาวเขา วดั หอศิลป์ เป็นต้น 
โดยบางแหง่อาจจ าเป็นต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการเข้าชม 

ตัวอย่างแหล่งสารสนเทศสถานท่ี เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร 
พิพิธภณัฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการรัตนโกสินทร์ พิพิธภณัฑ์
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ดนตรีอษุาคเนย์มหาวิทยาลยัมหิดล  พิพิธภณัฑ์บ้านดริุยางคศิลปิน มนตรี ตราโมทจงัหวดันนทบรีุ 
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน จังหวัดเลย พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อ าเภอโพธาราม จัง หวัดราชบุรี  
วดัร่องขุน่จงัหวดัเชียงราย พิพิธภณัฑ์บ้านด าจงัหวดัเชียงราย เป็นต้น 

4. แหลง่สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เป็นแหลง่สารสนเทศท่ีให้บริการบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทัง้จากท่ีบ้าน ท่ีท างาน สถานศึกษา และสถานท่ี
สาธารณะตา่ง ๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยผ่านเว็บไซต์ถือเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีส าคญัท่ีสดุ 
จดัท าโดยบคุคล หน่วยงาน หรือองค์กรตา่งๆ เว็บไซต์ท่ีใช้เป็นแหล่งสารสนเทศเพ่ือการศกึษาและ
การท าวิจยั มีดงันี ้ 

4.1 เว็บไซต์ฐานข้อมลูออนไลน์ 
4.1.1 ฐานข้อมลูบรรณานกุรม (Bibliographic database) ให้ข้อมลูทาง

บรรณานกุรมของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ สืบค้น
ผา่นหน้าจอโอแพค (OPAC) ฐานข้อมลู Scopus ฐานข้อมลู WorldCat เป็นต้น 

 

 
  

 ภาพประกอบ 1 หน้าจอโอแพคของศนูย์รักษ์ศลิป์  
 
ท่ีมา: (ศนูย์รักษ์ศลิป์, 2561) 
 

4.1.2 ฐานข้อมูลเอกสารฉบบัเต็ม (Full text document database) 
ฐานข้อมลูท่ีให้ทัง้ข้อมลูบรรณานกุรมและเนือ้หาเตม็ครบถ้วนตามต้นฉบบั เชน่  

ฐานข้อมลู ThaiLIS (Thai library integrated system) เป็นโครงการ
เครือขา่ยระบบห้องสมดุในประเทศไทยมีเปา้หมายเพ่ือให้บริการสืบค้นฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเต็ม 
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เป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ทัว่ประเทศ 

 

 
 

  ภาพประกอบ 2 ฐานข้อมลู ThaiLIS   
 
ท่ีมา: (โครงการเครือขา่ยห้องสมดุในประเทศไทย, 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/) เกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่างๆ ทัว่ประเทศไทยผู้ ใช้
สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทัง้วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่าง
สะดวกและทนัสมยั 

 

 
 

 ภาพประกอบ 3  ฐานข้อมลูชีแ้หลง่วารสารในประเทศไทย  
 

ท่ีมา: (Journal Link, 2017) 
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ตัวอย่างฐานข้อมูลวารสารอิ เล็ กทรอนิกส์  สาขามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ได้แก่ 

1. Academic Search Complete ฐานข้อมลูวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
รวมบทความจากวารสารชัน้น าทุกสาขาวิชา บริการข้อมูลบทคดัย่อไม่น้อยกว่า 12,500 ช่ือเร่ือง 
และสืบค้น Full text ได้จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ช่ือ ให้บริการตัง้แตปี่ 1907 ถึงปัจจบุนั และ
สืบค้น Fulltext ได้ตามเง่ือนไขการบอกรับเฉพาะช่ือวารสาร 

2. Art Full Text (H.W. Wilson) เป็นฐานข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงสาขาวิชา
ศิลปะ รวบรวมบทความจากวารสาร (Journals) นิตยสาร (Magazines) และเอกสารอ่ืน ๆ ให้
ข้อมลูดรรชนี สาระสงัเขป และเอกสารฉบบัเต็มรูปแบบ HTML และ PDF พร้อมภาพประกอบจาก
วารสารมากกวา่ 300 ช่ือเร่ือง ครอบคลมุเนือ้หาตัง้แตปี่ 1995-ปัจจบุนั ฐานข้อมลูครอบคลมุศิลปะ
การตกแต่งและการพาณิชย์ศิลปะพืน้บ้าน การถ่ายภาพ ภาพยนตร์และสถาปัตยกรรมรวมทัง้
พจนานกุรมท่ีมีฐานข้อมลูด้วย 

3. Art Source (H.W. Wilson) ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้องตัง้แต่งานศิลปะตกแต่งและเชิงพาณิชย์จนถึงงานด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สถาปัตยกรรมต่างๆ ให้บริการวารสารกว่า 600 ฉบบั หนงัสือมากกว่า 220 ฉบบั และเก็บภาพ
มากกว่า 63,000 ภาพ ได้รับการออกแบบมาเพ่ือการใช้งานโดยผู้ ชมท่ีหลากหลาย รวมทัง้
นกัวิชาการด้านศลิปะ ศลิปิน นกัออกแบบ นกัศกึษา และนกัวิจยัทัว่ไป 

4. Humanities Full Text (H.W. Wilson) ประกอบด้วยวารสารทาง
วิชาการท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุในมนษุยศาสตร์โดยมีบทความเต็มรูปแบบจากนิตยสารมากกว่า 
300 เนือ้หาครอบคลุมด้านดนตรี ศิลปะ เต้นร า ภาพยนตร์ รายการวิทยุและโทรทัศน์ นวนิยาย  
บทละคร บทกวี ศลิปะการละคร และบทวิจารณ์หนงัสือ 

5. Project MUSE ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีรวบรวมบทความจากวารสารวิชาการชัน้น าและบทความใน
หนงัสือ บริการข้อมลูจากปี 1995 ถึงปัจจบุนั ให้ Fulltext จากย้อนหลงั 5 ปีจากปีปัจจบุนั และตาม
เง่ือนไขของวารสารแตล่ะช่ือ 

6. ProquestDissertation & Thesis (PQD) เป็นฐานข้อมูลฉบบัเต็ม
วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ของมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ทัว่
โลก โดยเฉพาะในแถบอเมริกาเหนือ ซึ่งครอบคลมุเนือ้หาทกุสาขาวิชา บริการข้อมลูตัง้แตปี่ 1997 
ถึงปัจจบุนั 
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รายช่ือฐานข้อมลูดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงและบางฐานข้อมลูไม่มี
ให้บริการในบางห้องสมุดมหาวิทยาลัยขึน้อยู่กับนโยบายของส านักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพฒันาการศกึษา และหลกัสตูรของแตล่ะมหาวิทยาลยั 

4.2 เว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นของหน่วยงานราชการ หรือสมาคมวิชาชีพ เช่น 
กระทรวง วฒันธรรม (https://www.m-culture.go.th/th/index.php) ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วม
สมยั (http://ocac.go.th) กรมศิลปากร (http://www.finearts.go.th) สมาคมดนตรีแห่งประเทศ
ไ ท ย  ใ นพ ร ะบ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์  ( https://www.musicath.com) ศ าล า เ ฉ ลิ ม ก รุ ง
(http://www.salachalermkrung.com) เป็นต้น 

แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตท่ีได้รับความนิยมในการสืบค้นนัน้ ควรมีการ
ประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตก่อนตดัสินใจน าสารสนเทศไปใช้งาน โดยพิจารณาจากเกณฑ์
ประเมินสารสนเทศ ได้แก่ 1) ความเก่ียวข้องของเนือ้หาตรงกบัท่ีต้องการหรือไม่ 2) ตรวจสอบ
เนือ้หาท่ีได้ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ 3) พิจารณาความน่าเช่ือถือของผู้จดัท า และ 4) พิจารณา
ความทนัสมยัหรือการปรับปรุงครัง้ลา่สดุ 
     
มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
 มาตรฐานการรู้สารสนเทศท่ีนิยมใช้ส าหรับการศกึษาระดบัอดุมศกึษา มีหลายมาตรฐาน 
ดงันี ้ 
 1. มาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับอุดมศึกษา  

 มาตรฐานสามตัถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับอุดมศึกษา (Information Literacy 
Competency Standards for Higher Education) ก าหนดขึน้โดยสมาคมห้องสมดุวิทยาลยัและ
วิจยัประเทศสหรัฐอเมริกา (ACRL,2000, pp. 8-14) ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดงันี ้

มาตรฐานท่ี 1 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศท่ีต้องการได้ 

มาตรฐานท่ี 2 นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้
อยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถบูรณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้ว สู่ระบบ
ฐานความรู้เดมิและระบคุา่นิยมของตนได้  
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มาตรฐานท่ี 5 นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
สามารถใช้สารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

มาตรฐานท่ี 6 นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ 
กฎหมาย และสงัคมท่ีมีผลต่อการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้สารสนเทศอย่าง
ถกูต้องทัง้ทางหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 
 2. กรอบแนวคิดการรู้สารสนเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  

กรอบแนวคิดการรู้สารสนเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (The Australian and 
New Zealand Information Literacy Framework) สภาบรรณารักษ์ห้องสมดุมหาวิทยาลยัแห่ง
ออสเตรเลียพฒันากรอบแนวคิดนีข้ึน้จากมาตรฐานสามตัถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับอดุมศึกษา 
โดยเปล่ียนค าว่า นักศึกษา เป็นบุคคลทั่วไป รวมถึงอาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน ดงันี ้(Bundy, 2004, pp. 12-23) 

มาตรฐานท่ี 1 บคุคลผู้ รู้สารสนเทศสามารถตระหนกัถึงความต้องการสารสนเทศ 
สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1.1 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถก าหนดและระบุความต้องการสารสนเทศของตน

ได้อยา่งชดัเจน 
1.2 ผู้ รู้สารสนเทศเข้าใจวตัถปุระสงค์ ขอบเขตและความเหมาะสมของแหล่ง

สารสนเทศท่ีหลากหลาย 
1.3 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินซ า้ถึงขอบเขตและลกัษณะของสารสนเทศ

ท่ีต้องการได้ 
1.4 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถใช้แหล่งสารสนเทศท่ีมีหลากหลายประเภทเพ่ือ

การตดัสินใจได้ 
มาตรฐานท่ี 2 บคุคลผู้ รู้สารสนเทศสามารถค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

2.1 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถเลือกวิธีการหรือเคร่ืองมือส าหรับการค้นหา
สารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 

2.2 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถก าหนดกลยุทธ์การค้นหาสารสนเทศและ
ด าเนินการตามวิธีการค้นหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 



  22 

2.3 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถใช้วิธีการค้นหาสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้รับ
สารสนเทศท่ีต้องการได้ 

2.4 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถใช้วิธีการสืบค้นและเคร่ืองมือในการเข้าถึง
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่สารสนเทศท่ีทนัสมยัได้ 

มาตรฐานท่ี 3 บุคคลผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินคุณค่าของสารสนเทศและ
กระบวนการในการค้นหาสารสนเทศได้ 

ผลการเรียนรู้ 
3.1 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินการใช้ประโยชน์ของสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ 
3.2 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถก าหนดเกณฑ์และใช้เกณฑ์ในการประเมิน

สารสนเทศได้ 
3.3 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถพิจารณากระบวนการแสวงหาสารสนเทศและ

ทบทวนกลยทุธ์ในการค้นหาสารสนเทศได้ 
มาตรฐานท่ี 4 บคุคลผู้ รู้สารสนเทศสามารถจดัการสารสนเทศท่ีรวบรวมหรือสร้าง

ขึน้มาได้ 
ผลการเรียนรู้ 

4.1 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถบนัทกึสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้ 
4.2 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถจัดระเบียบสารสนเทศได้ (การจัดหา การจัด

หมวดหมู ่การจดัเก็บ) 
มาตรฐานท่ี 5 บคุคลผู้ รู้สารสนเทศสามารถประยกุต์ความรู้เดิมและความรู้ใหม่

เข้าด้วยกนัเพ่ือสร้างแนวคดิใหมห่รือองค์ความรู้ใหม่ 
ผลการเรียนรู้ 

5.1 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถเปรียบเทียบและรวบรวมความเข้าใจใหม่กับ
ความรู้เดมิเพ่ือพิจารณามลูคา่เพิ่ม ความขดัแย้ง หรือลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของสารสนเทศได้ 

5.2 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถส่ือสารความรู้และความเข้าใจใหม่ไปสู่บุคคลอ่ืน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 6 บุคคลผู้ รู้สารสนเทศสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและ
ยอมรับในประเด็นทางวฒันธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
สารสนเทศได้ 

ผลการเรียนรู้ 
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6.1 ผู้ รู้สารสนเทศยอมรับในประเด็นทางวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศได้ 

6.2 ผู้ รู้สารสนเทศตระหนกัดีว่าสารสนเทศนัน้อยู่บนพืน้ฐานของคา่นิยมและ
ความเช่ือ 

6.3 ผู้ รู้สารสนเทศปฏิบตัิตามระเบียบและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการ
เข้าถึงและการใช้สารสนเทศได้ 

6.4 ผู้ รู้สารสนเทศควรจดัเก็บและเผยแพร่ข้อความ ข้อมลู รูปภาพ หรือเสียง
ได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 
 3. ตัวแบบบิก๊ซิกส์  

ตวัแบบบิ๊กซิกส์ (The Big6TM: Information Problem-Solving Approach Model) 
พฒันาโดยนกัการศกึษาชาวสหรัฐอเมริกา ช่ือ ไมค์ ไอเซนเบิร์ก และบ็อบ เบอร์โควิทซ์ เม่ือ ค.ศ.
1988 เป็นตวัแบบท่ีมีผู้น าไปใช้อย่างแพร่หลาย ตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา 
เน้นให้นกัเรียนนกัศกึษาแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการค้นหา รวบรวม สงัเคราะห์ 
น าเสนอและประเมินผลสารสนเทศ โดยประกอบด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาสารสนเทศ 6 
ขัน้ตอน โดยแตล่ะขัน้ตอนแบง่เป็นสองขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้(Eisenberg & Johnson, 2002)  

ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดเร่ืองท่ีจะค้นหา (Task definition)  
1.1 ก าหนดปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศ  
1.2 การระบคุวามต้องการสารสนเทศ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ก าหนดกลยุทธ์การแสวงหาสารสนเทศ (Information seeking 
strategies)  

2.1 การพิจารณาแหลง่สารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง  
2.2 การเลือกแหลง่สารสนเทศท่ีดีท่ีสดุ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การระบแุหลง่และการเข้าถึงสารสนเทศ (Location and access) 
3.1 การค้นหาสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศ 
3.2 การเข้าถึงสารสนเทศจากแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การใช้สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ (Use of information)  
4.1 การใช้สารสนเทศในการท างาน (อา่น ฟัง ด ูสมัผสั) 
4.2 การเลือกสารสนเทศท่ีตรงกบัความต้องการมาใช้ 

ขัน้ตอนท่ี 5 การสงัเคราะห์สารสนเทศ (Synthesis)  
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5.1 การรวบรวมน าสารสนเทศท่ีได้มาจากแหล่งต่าง ๆ มากลั่นกรองและ
เรียบเรียงใหม ่

5.2 การน าเสนอสารสนเทศโดยใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย 
ขัน้ตอนท่ี 6 การประเมินผล (Evaluation)  

6.1 ประเมินผลลพัธ์ (ประสิทธิผล) 
6.2 ประเมินกระบวนการ (ประสิทธิภาพ) 

 4. มาตรฐานการรู้สารสนเทศของ UCLA  
มาตรฐานการรู้สารสนเทศของ UCLA (University of California Library 

Association) ก าหนดไว้ว่านกัศกึษาจะต้องมีความสามารถด้านสารสนเทศและต้องมีทกัษะ 5 ข้อ 
ดงัตอ่ไปนี ้(Caravello, Borah, Herschman, & Mitchell, 2001, pp. 194-195) 

ทกัษะท่ี 1 ความสามารถในการก าหนดหวัข้อรายงานหรือหวัข้อวิจยั และก าหนด
สารสนเทศท่ีต้องการได้ 

1.1 สามารถระบคุ าถามการวิจยัหรือปัญหา และหวัข้อท่ีต้องการศกึษาได้ 
1.2 เข้าใจถึงความจ าเป็นในการระบุและก าหนดค าศัพท์และค าส าคัญท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึงก าหนดแนวคดิหลกัของเร่ืองได้ 
1.3 เข้าใจและสามารถแยกประเภทของทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับหัวข้อท่ี

ต้องการศกึษาได้ 
1.4 ตดัสินใจได้วา่จะใช้สารสนเทศจากแหลง่ใด 
1.5 เข้าใจถึงข้อจ ากดัของสารสนเทศท่ีหามาได้ 

ทกัษะท่ี 2 พัฒนาและใช้กลยุทธ์การค้นหาหรือกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือได้
สารสนเทศท่ีต้องการ 

2.1 รู้จักประเภทของแหล่งอ้างอิงแต่ละประเภท และรู้ว่าแต่ละประเภทมี
วตัถปุระสงค์อยา่งไร เช่น สารานกุรมเฉพาะ ดรรชนี บทคดัย่อ ฐานข้อมลู บรรณานกุรม โปรแกรม
ค้นหา เป็นต้น 

2.2 ระบุแหล่งอ้างอิงท่ีเหมาะสมส าหรับค าถามการวิจัยท่ีก าหนดหรือ
สารสนเทศท่ีต้องการได้ 

2.3 ก าหนดหวัเร่ือง ค าส าคญั และกลยทุธ์การสืบค้นโดยใช้เทคนิคตรรกบลีูน
ท่ีเหมาะสมได้ 

2.4 ก าหนดวิธีการเข้าถึงและใช้แหลง่อ้างอิงแตล่ะประเภทได้ 
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ทกัษะท่ี 3 ความสามารถในการค้นคืนสารสนเทศ 
3.1 สามารถเข้าถึงฐานข้อมลูรายการบรรณานกุรมทรัพยากรห้องสมดุ ระบบ

ฐานข้อมลูออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตได้ 
3.2 สามารถอา่น ตีความ และเขียนอ้างอิงได้อยา่งถกูต้องแมน่ย า 
3.3 สามารถดาวน์โหลดหรือสง่อีเมลการอ้างอิงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
3.4 มีความเข้าใจเร่ืองเลขเรียกหนงัสือ URL และสามารถน าไปใช้เพ่ือการ

ค้นหาทรัพยากรห้องสมดุและเว็บไซต์ได้ 
ทักษะท่ี 4 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ และประเมินกลยุทธ์การ

ค้นหา 
4.1 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ผู้แตง่ ระดบั ความถกูต้อง และความทนัสมยั

ของแหลง่สารสนเทศ รวมถึงแหลง่อ้างอิง หนงัสือ บทความ เว็บไซต์ และส่ืออ่ืน ๆ เป็นต้น 
4.2 สามารถตดัสินใจได้วา่สารสนเทศท่ีได้รับมานัน้ มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้อง

และเพียงพอตอ่การตัง้ค าถามการวิจยัหรือไม ่และสามารถหาเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการ 
ทกัษะท่ี 5 ความสามารถในการจดัระเบียบ และวิเคราะห์ สงัเคราะห์สารสนเทศ  

5.1 วิเคราะห์การใช้สารสนเทศและสามารถบรูณาการสารสนเทศจากแหล่ง
ตา่ง ๆ ให้เหมาะสมกบัหวัข้อวิจยัของตนเองได้ 

5.2 เข้าใจถึงความจ าเป็นในการอ้างอิงแหลง่สารสนเทศ  
5.3 สามารถรวบรวมบรรณานกุรมและสามารถเขียนอ้างอิงได้ 

 5. มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสภาบรรณารักษ์มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย  
มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสภาบรรณารักษ์มหาวิทยาลยัออสเตรเลีย (Council 

of Australia University Librarians มาตรฐานนี ้ได้ยึดมาตรฐานสามตัถิยะการรู้สารสนเทศ
ส าหรับอดุมศึกษาของสมาคมห้องสมดุวิทยาลยัและวิจยัประเทศสหรัฐอเมริกา (Association of 
College and Research Library: ACRL) ท่ีประกาศใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกัในการ
จดัท ามาตรฐาน ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานของผู้ รู้สารสนเทศไว้ 7 มาตรฐาน ดงันี ้(CAUL,2001, pp. 
7-19)  

มาตรฐานท่ี 1 ผู้ รู้สารสนเทศตระหนกัถึงความต้องการสารสนเทศ รวมถึงก าหนด
ลกัษณะและขอบเขตความต้องการสารสนเทศได้ 

1.1 สามารถระบแุละแสดงความต้องการสารสนเทศของตนเองได้ 
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1.2 เข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ ขอบเขตและความเหมาะสมของแหล่งสารสนเทศ
ท่ีหลากหลาย 

1.3 สามารถตระหนักถึงต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสารสนเทศท่ี
ต้องการ 

1.4 สามารถประเมินลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการใช้ได้อีก
ครัง้ 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.1 สามารถเลือกวิธีการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมหรือเลือก
เคร่ืองมือในการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้ 

2.2 สามารถก าหนดกลยทุธ์การสืบค้นสารสนเทศ และใช้กลยทุธ์ท่ีออกแบบ
ไว้นัน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 สามารถค้นคืนสารสนเทศโดยใช้วิธีการตา่ง ๆ ได้ 
มาตรฐานท่ี 3 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินคุณค่าสารสนเทศและแหล่ง

สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและบูรณาการสารสนเทศท่ีเลือกไว้แล้วเข้ากับความรู้เดิมและ
คา่นิยมได้ 

3.1 สามารถประเมินประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าถึงสารสนเทศนัน้ได้ 
3.2 สามารถสรุปสาระส าคญัจากสารสนเทศท่ีรวบรวมไว้ได้ 
3.3 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้เกณฑ์เบือ้งต้นส าหรับการประเมิน

สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้ 
3.4 สามารถเข้าใจและตีความสารสนเทศโดยการสนทนากับบุคคลอ่ืน 

ผู้ เช่ียวชาญและผู้ปฏิบตังิาน 
3.5 สามารถตดัสินใจได้ว่าควรจะปรับปรุงข้อค าถามในเบือ้งต้นท่ีตัง้ไว้นัน้

หรือไม ่
มาตรฐานท่ี 4 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถจดัหมวดหมู่ จดัเก็บ ใช้ และร่างสารสนเทศ 

หรือสร้างสารสนเทศใหมจ่ากสารสนเทศท่ีรวบรวมไว้ได้ 
4.1 สามารถตัดทอนข้อความ บันทึก และจัดการสารสนเทศ และแหล่ง

สารสนเทศได้ 
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4.2 ควรระวัง รักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ระบบ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  

4.3 สามารถจดัเก็บและเผยแพร่ข้อความ ข้อมูล รูปภาพ หรือเสียงได้อย่าง
ถกูกฎหมาย 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้ รู้สารสนเทศสามารถขยาย ตีกรอบ หรือสร้างความรู้ใหม่ของแต่
ละบคุคลหรือของกลุม่ได้ โดยบรูณาการจากความรู้เดมิกบัความเข้าใจใหม่ 

5.1 สามารถประยุกต์สารสนเทศเก่าและสารสนเทศใหม่ในการวางแผนและ
สร้างผลงานท่ีก าหนดไว้ได้ 

5.2 สามารถสงัเคราะห์แนวคดิหลกั เพ่ือสร้างแนวคดิใหมไ่ด้ 
5.3 สามารถเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจใหม่กับความรู้เดิมในการ

ตรวจสอบมลูคา่ท่ีเพิ่มขึน้ สิ่งท่ีขดัแย้งกนั หรือลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของสารสนเทศได้ 
5.4 สามารถทบทวนกระบวนการท่ีพฒันาเพื่อผลิตผลงานท่ีต้องการได้ 
5.5 สามารถตดิตอ่ส่ือสารน าความรู้ไปสูบ่คุคลอ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้ รู้สารสนเทศมีความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
กฎหมายและสงัคมท่ีแวดล้อมสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและ
ถกูต้องตามกฎหมาย 

6.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านวฒันธรรม ประเด็นทางจริยธรรม ทางกฎหมาย 
และด้านเศรษฐกิจสงัคมท่ีแวดล้อมสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

6.2 สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบายของสถาบนั และจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวข้องกบัการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

6.3 ควรอ้างอิงแหลง่สารสนเทศในการส่ือสารผลงาน 
มาตรฐานท่ี 7 ผู้ รู้สารสนเทศควรตระหนักว่าการรู้สารสนเทศมีความจ าเป็นต่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีสว่นร่วมในฐานะท่ีเป็นพลเมือง 
7.1 เห็นคุณค่าว่าการรู้สารสนเทศจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศจงึจะท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7.2 ก าหนดได้ว่าสารสนเทศใหม่มีความเก่ียวพนักับสถาบนัประชาธิปไตย 

หรือระบบคา่นิยมของแตล่ะบคุคลหรือไม ่และคอ่ย ๆ ปรับความแตกตา่งนัน้ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการรู้สารสนเทศจาก 5 มาตรฐาน

ดงักลา่ว สามารถเปรียบเทียบได้ ดงันี ้
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ตาราง 1 เปรียบเทียบมาตรฐานการรู้สารสนเทศท่ีนิยมใช้ส าหรับการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
 
ACRL Australian and    

New Zealand 
Big6TM UCLA CAUL 

1. ก าหนด
ลกัษณะและ
ขอบเขตของ
สารสนเทศ 
ท่ีต้องการได้
อยา่งชดัเจน 

1. รู้ความต้องการ
สารสนเทศของตน 
สามารถก าหนด
ลกัษณะและ
ขอบเขตของ
สารสนเทศท่ี
ต้องการได้ 

1. ก าหนดเร่ือง
ท่ีจะค้นหา 
2. ก าหนดกล
ยทุธ์การ
แสวงหา
สารสนเทศ 
 

1. ก าหนดหวัข้อ
รายงานหรือเข้าใจ
ปัญหาของตนเอง 

1. รู้ถึงความ
ต้องการ
สารสนเทศ และ
ก าหนดขอบเขต
ความต้องการ
สารสนเทศได้ 
 

2. เข้าถึง
สารสนเทศท่ี
ต้องการได้
อยา่งมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

2. เข้าถึงสารสนเทศ
ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. การระบุ
แหลง่และการ
เข้าถึงแหลง่
สารสนเทศ 

2. พฒันาและใช้
กลยทุธ์การค้นหา
หรือกระบวนการท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้
ได้สารสนเทศ 
3. ค้นคืน
ฐานข้อมลูรายการ
บรรณานกุรม
ทรัพยากรห้องสมดุ
ระบบฐานข้อมลู
ออนไลน์จาก
อินเทอร์เน็ตได้ 

2. เข้าถึง
สารสนเทศได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 
ACRL Australian and    

New Zealand 
Big6TM UCLA CAUL 

3. ประเมิน
สารสนเทศและ
แหลง่
สารสนเทศได้
บรูณาการ
สารสนเทศท่ี
คดัเลือกไว้แล้ว
เข้าสูร่ะบบ
ฐานความรู้เดมิ 

3. ประเมินคณุคา่
สารสนเทศและ
แหลง่สารสนเทศ
อยา่งมี
วิจารณญาณ 

 4. การประเมิน
สารสนเทศ 

3. ประเมิน
คณุคา่
สารสนเทศและ
แหลง่
สารสนเทศ
อยา่งมี
วิจารณญาณ
และบรูณาการ
สารสนเทศท่ี
เลือกสรรแล้ว
เข้ากบัความรู้
เดมิ 

4. ใช้
สารสนเทศได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ือบรรลุ
จดุมุง่หมาย
ท่ีตัง้ไว้ 

4. จดัการ
สารสนเทศท่ีเก็บ
รวบรวมได้หรือผลิต
ขึน้มาใหมไ่ด้ 
5. ประยกุต์ใช้
สารสนเทศเดมิท่ีมี
อยูเ่ข้ากบั
สารสนเทศใหม ่เพ่ือ
สร้างแนวความคิด
ใหมไ่ด้ 
 

4. การใช้
สารสนเทศ
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
5. การ
สงัเคราะห์
สารสนเทศ 
6. การ
ประเมินผล 

5. การวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์และการ
น าเสนอ
สารสนเทศ 

4. จดัหมวดหมู ่
เก็บรวบรวม 
ถ่ายโอน และ
ร่างสารสนเทศ 
ท่ีรวบรวมได้  
5. ประยกุต์ใช้
สารสนเทศเดมิท่ี
มีอยูเ่ข้ากบั
สารสนเทศใหม ่
เพ่ือสร้าง
แนวความคดิ
ใหมไ่ด้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 
ACRL Australian and    

New Zealand 
Big6TM UCLA CAUL 

5. เข้าใจใน
ประเด็นทาง
เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และ
สงัคมท่ีท่ีมีผล
ตอ่การใช้และ
การเข้าถึง
สารสนเทศ 

6. ใช้สารสนเทศ
ด้วยความเข้าใจ 
และยอมรับประเด็น
ทางวฒันธรรม 
จริยธรรม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และสงัคม
ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ใช้สารสนเทศนัน้ ๆ 
ได้ 

  6. เข้าใจบริบท
ทางวฒันธรรม
เศรษฐกิจ
กฎหมายและ
สงัคมเก่ียวเน่ือง
กบัการใช้ การ
เข้าถึง
สารสนเทศ 
7. ตระหนกัถึง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ
การมีสว่นร่วม
ของพลเมืองนัน้
จ าเป็นต้องมี
การรู้สารสนเทศ 

 
จากการศึกษามาตรฐานการรู้สารสนเทศท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ ผู้ วิจยัเห็นว่า

มาตรฐานสามตัถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมดุวิทยาลยัและวิจยั มี
ความเหมาะสมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เน่ืองจากเป็น
มาตรฐานการรู้สารสนเทศท่ีเหมาะสมส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 
มาตรฐาน 22 ตวัชีว้ดั ดงันี ้(ACRL,2000, pp. 8-14)   
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ตาราง 2 มาตรฐานท่ี 1 ความสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการได้ 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ต้องการได้ 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
1. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถ
ก าหนดและระบถุึงความต้องการ
สารสนเทศของตนเองได้ 
 

1. ปรึกษากบัอาจารย์ผู้สอน และมีสว่นร่วมในการ
อภิปรายกลุม่ในชัน้เรียน ในกลุม่ท างาน และอภิปราย
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือระบหุวัข้องานวิจยั หรือ
สารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีตนเองต้องการได้ 
2. พฒันาโครงเร่ืองท่ีตนเองศกึษา และก าหนด
ประเดน็ค าถามอนัจะน าไปสู่สารสนเทศท่ีต้องการได้ 
3. ส ารวจแหลง่สารสนเทศทัว่ไป เพ่ือเพิ่มความ
ช านาญรอบรู้ในหวัข้องานวิจยัของตนเอง 
4. ก าหนดหรือปรับเปล่ียนสารสนเทศท่ีต้องการได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสารสนเทศท่ีต้องการได้ 
5. ระบแุนวคดิหลกัและก าหนดค าศพัท์ท่ีใช้อธิบายถึง
สารสนเทศท่ีต้องการได้ 
6. บรูณาการสารสนเทศใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม เพ่ือ
สร้างความรู้ใหมไ่ด้ 

2. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถระบุ
ประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศ
ตา่ง ๆ ท่ีต้องการได้อย่างมีศกัยภาพ 

1. รู้วา่สารสนเทศท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการมี
การผลิต การจดัการ และการเผยแพร่อย่างไร 
2. ตระหนกัวา่ความรู้สามารถจดัให้เป็นระบบตาม
สาขาวิชานัน้ ๆ จะสง่ผลตอ่การเข้าถึงสารสนเทศได้
อยา่งง่ายขึน้ 
3. แยกแยะคณุคา่และความแตกตา่งของแหลง่
สารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ ส่ือประสม 
ฐานข้อมลู เว็บไซต์ ชดุข้อมลู เสียง ภาพ และหนงัสือ 
เป็นต้น 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 
มาตรฐานท่ี 1 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ต้องการได้ 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
2. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถระบุ
ประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศ
ตา่ง ๆ ท่ีต้องการได้อย่างมีศกัยภาพ 

4. แยกแยะวตัถปุระสงค์ และกลุม่ผู้ใช้แหลง่
สารสนเทศ เชน่ สารสนเทศท่ีได้รับความนิยมกบั
สารสนเทศวิชาการ สารสนเทศท่ีเป็นปัจจบุนักบั
สารสนเทศท่ีเป็นประวตัิศาสตร์ได้ 
5. อธิบายความแตกตา่งระหวา่งแหลง่สารสนเทศปฐม
ภมูิ และแหลง่สารสนเทศทตุิยภมูิ รวมทัง้ตระหนกัวา่
แหลง่สารสนเทศท่ีแตกตา่งกนัเหล่านีจ้ะใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างไร และมีความส าคญัตา่งกนัอย่างไร 
6. ตระหนกัวา่สารสนเทศท่ีต้องการอาจถกูสร้างมา
จากข้อมลูดบิ ซึง่เป็นสารสนเทศท่ีมาจากแหลง่
สารสนเทศปฐมภมูิ 

3. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถ
พิจารณาถึงคา่ใช้จ่ายในการหา
สารสนเทศกบัผลประโยชน์ท่ีได้รับจาก
สารสนเทศท่ีต้องการ 

1. ก าหนดแหลง่ท่ีมีสารสนเทศท่ีต้องการใช้ และ
ตดัสินใจในการขยายกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
จากแหลง่อ่ืน นอกจากแหลง่ท่ีเคยใช้ เชน่ การยืม
ระหวา่งห้องสมดุ การใช้แหล่งทรัพยากรจากท่ีอ่ืน การ
ได้รับรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ หรือเสียง 
2. พิจารณาความเป็นไปได้ในการได้รับทกัษะหรือ
ภาษาอ่ืน ๆ เชน่ ภาษาตา่งประเทศ เพ่ือรวบรวม
สารสนเทศท่ีต้องการเพิ่มเติม และเข้าใจบริบทของ
สารสนเทศนัน้ได้ 
3. ก าหนดแผนการและระยะเวลาโดยรวมในการได้มา
ซึง่สารสนเทศท่ีต้องการได้ 
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ตาราง 3 มาตรฐานท่ี 2 ความสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
มาตรฐานท่ี 2 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
1. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศเลือกวิธีการ
ค้นหาสารสนเทศได้อยา่งเหมาะสมท่ีสดุ 
หรือเลือกระบบการสืบค้นการสนเทศ 
เพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้ 
 

1. ระบวุิธีการค้นหาสารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม เชน่ 
วิธีการทดลอง การเลียนแบบ หรือการลงภาคสนาม 
2. วิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และการประยกุต์ใช้วิธีการ
หลาย ๆ วิธี 
3. วิเคราะห์ขอบเขตเนือ้หา และการจดัระบบการ
สืบค้นสารสนเทศ 
4. เลือกแนวทางในการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากวิธีการ
ศกึษาหรือระบบการสืบค้นสารสนเทศ 

2. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศก าหนดกลยทุธ์
ในการค้นหาสารสนเทศและด าเนินการ
ตามวิธีการค้นหาท่ีออกแบบไว้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. วางแผนการค้นหาสารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม โดย
อธิบายถึงกระบวนการการสืบค้นสารสนเทศ และ
อธิบายได้วา่สารสนเทศท่ีตา่งกนัมีวตัถปุระสงค์การใช้
งานแตกตา่งกนั 
2. ระบคุ าส าคญั ค าพ้องความหมาย และค าท่ี
เก่ียวข้องกบัสารสนเทศท่ีต้องการได้ 
3. เลือกค าศพัท์ท่ีควบคมุเฉพาะสาขาวิชา หรือเลือก
แหลง่สืบค้นสารสนเทศได้ 
4. ก าหนดกลยทุธ์การค้นหาสารสนเทศโดยใช้ค าสัง่ท่ี
เหมาะสมกบัระบบการสืบค้นสารสนเทศท่ีเลือกไว้ เช่น 
การใช้เทคนิคตรรกบลีูน เทคนิคการตดัค า การใช้ค า
ใกล้เคียง การใช้ดรรชนีส าหรับการค้นหาในหนงัสือ เป็น
ต้น 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 
มาตรฐานท่ี 2 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
2. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศก าหนดกลยทุธ์
ในการค้นหาสารสนเทศและด าเนินการ
ตามวิธีการค้นหาท่ีออกแบบไว้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5. ใช้กลยทุธ์การค้นหาสารสนเทศในระบบการสืบค้น
สารสนเทศตา่ง ๆ โดยการใช้เคร่ืองมือชว่ยค้นท่ีแตกตา่ง
กนั ใช้ค าสัง่ตา่งกนั และตวัปฏิบตักิารค้นหาตา่งกนัได้ 
โดยสามารถใช้ค าแนะน าการใช้บนหน้าจอเพ่ือให้เข้าใจ
โครงสร้างการค้นหา และค าสัง่ของระบบการค้นคืน
สารสนเทศนัน้ ๆ มีความรู้ในการค้นหาขัน้พืน้ฐานและ
ขัน้สงู สามารถจ ากดัและขยายผลการค้นได้ 
6. ใช้กลยทุธ์การค้นหา โดยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัเร่ือง
ท่ีต้องการศกึษาได้ 

3. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถสืบค้น
สารสนเทศออนไลน์หรือสารสนเทศจาก
บคุคลนัน้ ๆ ทางออนไลน์ โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลายได้ 

1. ใช้ระบบการสืบค้นท่ีหลากหลายเพ่ือการสืบค้น
สารสนเทศท่ีมีอยูใ่นรูปแบบท่ีตา่งกนัได้ โดยสามารถบอก
ได้วา่สารสนเทศลกัษณะใดท่ีไมส่ามารถค้นหาได้จาก
ทางออนไลน์ หรือในรูปแบบดจิิทลั แตส่ามารถค้นหาได้
จากสิ่งพมิพ์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ  
2.  ใช้แผนการจดัหมวดหมูห่นงัสือระบบตา่ง ๆ เชน่ เลข
เรียกหนงัสือ หรือดรรชนี เพ่ือค้นหาสารสนเทศใน
ห้องสมดุ หรือแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ ได้ โดยสามารถใช้
เลขเรียกหนงัสือหรือดรรชนีในการระบท่ีุอยูข่อง
สารสนเทศภายในห้องสมดุ 
3.  ใช้บริการออนไลน์หรือบริการเฉพาะบคุคลท่ีมีใน
สถาบนัการศกึษา เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีต้องการ เชน่ 
บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ บริการจดัสง่เอกสาร สมาคม
วิชาชีพหรือหนว่ยงานวิจยัของสถาบนัการศกึษา แหลง่
สารสนเทศชมุชน ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ปฏิบตังิาน 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 
มาตรฐานท่ี 2 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
3. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถสืบค้น
สารสนเทศออนไลน์หรือสารสนเทศจาก
บคุคลนัน้ ๆ ทางออนไลน์ โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลายได้ 

4. ใช้วิธีการส ารวจ การสง่จดหมาย การสมัภาษณ์ 
และรูปแบบการสอบถามอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้สารสนเทศ
เบือ้งต้นท่ีต้องการได้ 

 
ตาราง 4 มาตรฐานท่ี 3 ความสามารถประเมินสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้อย่างมี
วิจารณญาณ และบรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้วสูร่ะบบฐานความรู้เดมิ และระบคุา่นิยม
ของตนได้ 
 
มาตรฐานท่ี 3 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้อยา่งมี
วิจารณญาณ และบรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้วสูร่ะบบฐานความรู้เดมิ และระบคุา่นิยม
ของตนได้ 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
1. นกัศึกษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถสรุป
สาระส าคญั และแนวคิดหลกัจาก
สารสนเทศท่ีรวบรวมได้ 
 
 

1. อา่นข้อความและสรุปสาระส าคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
2. สรุปสาระส าคญัของเอกสารด้วยส านวนภาษาของ
ตนเอง และเลือกใช้ข้อมลูได้อยา่งถกูต้อง 
3. คดัเลือกสารสนเทศท่ีสามารถน าไปอ้างอิงได้อย่าง
เหมาะสม 

2. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศอธิบายและ
ประยกุต์ใช้เกณฑ์เบือ้งต้นในการประเมิน
สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้ 

1. ตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศจากแหลง่
สารสนเทศท่ีหลากหลายได้ เพ่ือประเมินความ
นา่เช่ือถือของเนือ้หา ความถกูต้องแมน่ย า ความ
เท่ียงตรง ความนา่เช่ือถือของผู้แตง่ ความทนัสมยั 
รวมทัง้ทศันคติและความล าเอียงท่ีน าเสนอไว้ใน
สารสนเทศ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
มาตรฐานท่ี 3 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้อยา่งมี
วิจารณญาณ และบรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้วสูร่ะบบฐานความรู้เดมิ และระบคุา่นิยม
ของตนได้ 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
2. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศอธิบายและ
ประยกุต์ใช้เกณฑ์เบือ้งต้นในการประเมิน
สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้ 

2. วิเคราะห์โครงสร้างและเหตผุลเพ่ือสนบัสนนุข้อ
พิสจูน์หรือวิธีการศกึษา 
3. ตระหนกัรู้วา่สารสนเทศชิน้ใดมีความล าเอียง อคติ 
หลอกลวง หรือแอบแฝงผลประโยชน์สว่นตน 
4. ตระหนกัถึงบริบททางวฒันธรรม รูปลกัษณะทาง
กายภาพ ซึง่เป็นบริบทของสารสนเทศท่ีสร้างขึน้ และ
เข้าใจถึงผลกระทบท่ีมีตอ่การตีความสารสนเทศได้ 

3. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสงัเคราะห์
แนวคิดหลกัเพ่ือสร้างแนวคดิใหมไ่ด้ 
 

1. เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างแนวคิดและผสมผสาน
แนวคิดเหลา่นัน้เข้าด้วยกนั เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
เบือ้งต้น 
2. ขยายผลการสงัเคราะห์เบือ้งต้นเพ่ือสร้างสมมติฐาน
ขึน้ใหม่ อาจต้องใช้สารสนเทศเพิ่มเตมิ 
3. ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีตา่ง ๆ  เชน่ โปรแกรม
ตารางค านวณ (Spreadsheets) ฐานข้อมลู ส่ือมลัตมีิเดีย 
และโสตทศันวสัด ุเพ่ือศกึษาปฏิสมัพนัธ์ของแนวคิดและ
ปรากฏการณ์ตา่ง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 



  37 

ตาราง 4 (ตอ่) 
 
มาตรฐานท่ี 3 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้อยา่งมี
วิจารณญาณ และบรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้วสูร่ะบบฐานความรู้เดมิ และระบคุา่นิยม
ของตนได้ 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
4. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถ
เปรียบเทียบความรู้ใหมก่บัความรู้ท่ีมีอยู่
เดมิเพ่ือให้ทราบถึงคณุคา่ท่ีเพิ่มขึน้ ความ
ขดัแย้งกนั และลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของ
สารสนเทศได้ 

1. ตดัสินใจได้วา่สารสนเทศท่ีได้มานัน้เพียงพอในการ
วิจยัหรือตอบสนองความต้องการหรือไม ่หรือต้องการ
สารสนเทศอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิหรือไม่ 
2. ใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกอยา่งมีเหตผุล เพื่อ
พิจารณาวา่เป็นสารสนเทศท่ีขดัแย้งหรือเป็น
สารสนเทศท่ีได้รับการตรวจสอบความถกูต้อง 
3. สามารถเขียนข้อสรุปจากสารสนเทศท่ีรวบรวมมา
ได้ 
4. ทดสอบทฤษฎีด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ีเหมาะสม
กบัสาขาวิชานัน้ ๆ เชน่ วิธีการสาธิต การทดลอง 
5. ก าหนดความถกูต้องท่ีเป็นไปได้โดยการตัง้ค าถามถึง
แหล่งท่ีมาของข้อมลู ข้อจ ากดัของเคร่ืองมือ หรือกลยทุธ์
ในการรวบรวมสารสนเทศ และความสมเหตสุมผลของ
ข้อสรุป 
6. บรูณาการสารสนเทศใหม่กบัสารสนเทศเก่าหรือ
ความรู้เก่าท่ีมีอยูไ่ด้ 
7.เลือกสารสนเทศได้ตรงกบัหวัข้อท่ีศกึษาค้นคว้า 

5. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถ
ตดัสินใจได้วา่ความรู้ใหมมี่ผลกระทบตอ่
คา่นิยมของบคุคลหรือไม ่และสามารถ
ผสานความแตกตา่งนัน้ได้ 

1. ศกึษาความแตกตา่งในมมุมองของสารสนเทศท่ี
พบในแหลง่อ่ืน 
2. ตดัสินใจได้วา่เห็นด้วยกบัมมุมองนัน้หรือจะปฏิเสธ
มมุมองนัน้ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
มาตรฐานท่ี 3 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้อยา่งมี
วิจารณญาณ และบรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้วสูร่ะบบฐานความรู้เดมิ และระบคุา่นิยม
ของตนได้ 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
6. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถเข้าใจ
และตีความสารสนเทศอยา่งถกูต้องมี
เหตผุล โดยการสนทนากบับคุคลอ่ืน 
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาหรือผู้ปฏิบตังิาน 

1. มีสว่นร่วมในการอภิปรายในชัน้เรียนและการอภิปราย
อ่ืน ๆ  
2. มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการอภิปรายเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เชน่ 
อีเมล บอร์ดประกาศ และห้องสนทนา 
3. ขอความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้เคร่ืองมือ
ตา่ง ๆ ได้ เชน่ การสมัภาษณ์ อีเมล และบริการ
จดหมายข่าว (Listserv) 

7. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถ
ตดัสินใจได้วา่ค าถามการค้นคว้าท่ีตัง้ไว้
ในชว่งแรกนัน้ต้องปรับเปล่ียนใหมห่รือไม่
อยา่งไร 

1. ตดัสินใจได้วา่สารสนเทศท่ีได้มานัน้เพียงพอกบั
ความต้องการหรือไม ่หรือต้องการสารสนเทศอ่ืน
เพิ่มเตมิ 
2. พิจารณากลยทุธ์การค้นหาและเพิ่มเตมิแนวคิดการ
ค้นหาท่ีจ าเป็นเข้าไปใหม ่โดยการปรับปรุงค าศพัท์ท่ี
ใช้ในการค้นหา 
3. พิจารณาแหลง่สารสนเทศท่ีใช้สืบค้นในปัจจบุนั 
และขยายไปยงัแหลง่สารสนเทศอ่ืนตามความจ า
เป็นได้ 
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ตาราง 5 มาตรฐานท่ี 4 ความสามารถใช้สารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์
ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
มาตรฐานท่ี 4 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศในฐานะบคุคลหรือสมาชิกของกลุม่สามารถใช้สารสนเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
1. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศประยกุต์
สารสนเทศใหมแ่ละสารสนเทศท่ีมีอยูเ่ดมิ
ในการวางแผนและการสร้างผลงานหรือ
สร้างสารสนเทศขึน้ใหมไ่ด้ 
 

1. จดัระเบียบเนือ้หาในลกัษณะท่ีสนบัสนนุ
จดุประสงค์และรูปแบบของงานท่ีต้องการ เชน่ การท า
โครงเร่ือง ท าฉบบัร่าง แผ่นภาพบอกเร่ืองราว เป็นต้น 
2. เช่ือมโยงความรู้และทกัษะตา่ง ๆ ท่ีมาจาก
ประสบการณ์เดมิเพ่ือน าไปสู่การวางแผนและสร้าง
ผลงานชิน้ใหมท่ี่ต้องการ 
3. บรูณาการสารสนเทศใหม่กบัสารสนเทศเดมิ 
รวมถึงข้อความท่ีอ้างอิงและข้อความท่ีได้จากการถอด
ความ ในลกัษณะท่ีสนบัสนนุจดุประสงค์ของงานท่ี
ต้องการ 
4. จดัการปรับเปล่ียนข้อความ ภาพ และข้อมลูท่ีอยูใ่น
รูปดจิิทลัจากแหลง่ข้อมลูเดิมให้อยูใ่นรูปแบบใหมไ่ด้ 

2.นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศทบทวน
กระบวนการในการพฒันาเพื่อผลิตผล
งานท่ีต้องการได้ 

1. จดบนัทกึกิจกรรมทกุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ
แสวงหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และ
กระบวนการส่ือสารสนเทศ 
2. คดิทบทวนถึงสาเหตท่ีุท าให้ผลงานท่ีผา่นมา
ประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว และกลยทุธ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้
ผา่นมา 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 
มาตรฐานท่ี 4 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศในฐานะบคุคลหรือสมาชิกของกลุม่สามารถใช้สารสนเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
3. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถส่ือสาร
ความรู้ ความคิด หรือผลงานไปสูผู่้ อ่ืนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. เลือกวิธีการและรูปแบบของการส่ือสารท่ีเหมาะสม
ในการเผยแพร่ผลงานแก่กลุ่มเปา้หมาย 
2. ใช้อปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน
การผลิตผลงานท่ีต้องการได้ 
3. ผสมผสานหลกัการออกแบบและการส่ือสารเข้า
ด้วยกนั 
4. ส่ือสารได้อย่างชดัเจนด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกบั
กลุม่เปา้หมาย 

 
ตาราง 6 มาตรฐานท่ี 5 เข้าใจประเดน็ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมท่ีมีผลตอ่การใช้
สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้ทางหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 
 
มาตรฐานท่ี 5 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศเข้าใจประเดน็ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมท่ีมีผลตอ่
การใช้สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้ทางหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
1. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศเข้าใจประเดน็
ด้านจริยธรรม กฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ
และสงัคมท่ีแวดล้อมสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

1. ระบแุละอภิปรายประเดน็เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั
และความปลอดภยัในดารใช้สารสนเทศ ทัง้ท่ีเป็นสิ่ง
ตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ระบแุละอภิปรายประเดน็เก่ียวกบัสารสนเทศท่ี
สามารถเข้าถึงได้โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยและท่ีต้องเสีย
คา่ใช้จา่ย 
3. ระบแุละอภิปรายประเดน็เก่ียวกบัการตรวจสอบ
และเสรีภาพในการพดู 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
มาตรฐานท่ี 5 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศเข้าใจประเดน็ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมท่ีมีผลตอ่
การใช้สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้ทางหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
1. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศเข้าใจประเดน็
ด้านจริยธรรม กฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ
และสงัคมท่ีแวดล้อมสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. มีความเข้าใจในเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา และ
กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธ์ิ และการใช้สารสนเทศท่ีมี
ลิขสิทธ์ิอยา่งเป็นธรรม 

2. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ข้อควรปฏิบตั ินโยบายของ
สถาบนั และจรรยาบรรณในการเข้าถึง
สารสนเทศและการใช้แหลง่สารสนเทศ 

1. มีสว่นร่วมในการอภิปรายทางอิเล็กทรอนิกส์โดย
สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบ เชน่ มารยาทในการใช้
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
2. ใช้รหสัผา่น (password) และรหสัประจ าตวัอ่ืน ๆ ท่ี
ได้รับอนญุาต เพ่ือเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ต้องการ 
3. ยอมรับนโยบายของหน่วยงานในการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ 
4. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เคร่ืองอปุกรณ์ ระบบ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกอยา่งถกูต้อง 
5. จดัหา จดัเก็บ และเผยแพร่ข้อความ ข้อมลู รูปภาพ 
หรือเสียง ได้อย่างถกูกฎหมาย 
6. แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการท่ีจะไมล่อกเลียน
ผลงานของผู้ อ่ืนโดยไมไ่ด้อ้างอิงหรือแอบอ้างลอก
เลียนผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
7. แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในนโยบายของสถาบนัท่ี
เก่ียวข้องกบัการวิจยัท่ีใช้คนเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
มาตรฐานท่ี 5 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศเข้าใจประเดน็ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมท่ีมีผลตอ่
การใช้สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้ทางหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 
ตวับง่ชีผ้ลส าเร็จ ผลลพัธ์ 
3. นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศต้องรู้วา่การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศในการส่ือสารในงาน
ของตนนัน้ต้องอ้างอิงแหลง่สารสนเทศท่ี
น ามาใช้ด้วย 

1.เลือกรูปแบบการเขียนบรรณานกุรมการอ้างอิง
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและใช้รูปแบบนัน้ในการ
อ้างอิงอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ได้รับการอนญุาตได้รับความยินยอมในการใช้
สารสนเทศท่ีมีลิขสิทธ์ิตามความจ าเป็น 

 
สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์  
 ความเป็นมาของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์  

ในอดีตงานศิลปวัฒนธรรมทัง้ด้านนาฏดุริยางค์และช่างศิลป์ได้รับการอุปถัมภ์อยู่
ภายใต้พระบารมีพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานวุงศ์ หรือได้รับการอนเุคราะห์จากขนุนางผู้ ใหญ่ 
คนบดีรวมทัง้นกับวช ต่อมาเม่ือมีการสถาปนากรมศิลปากรขึน้เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการ
อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูสืบทอด สร้างสรรค์ และพฒันาศิลปวฒันธรรม จึงได้จดัตัง้สถานศกึษานาฏดริุยางค์ 
ซึ่งต่อมาเปล่ียนเป็นโรงเรียนศิลปากรแผนกนาฏดุริยางค์ โรงเรียนสงัคีตศิลป์ โรงเรียนนาฏศิลป 
และวิทยาลยันาฏศลิป ตอ่มาตามล าดบั  

“สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์” เป็นนามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี องค์อปุถัมภ์มรดกศิลปวฒันธรรมไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.
2540 เป็นการยกระดบัการศกึษาด้านนาฏศลิป์ ดริุยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทศันศิลป์ เพ่ือน าศิลปะ
มาพฒันาตนเองสงัคมและประเทศชาติ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร 
กระทรวงศกึษาธิการ ได้รับการสถาปนาขึน้ตามพระราชบญัญัติการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ในสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ พ.ศ.2541 โดยมีบทบาทหน้าท่ีในการจดัการศกึษา ระดบัปริญญาตรี
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทัง้ไทยและสากล ในการด าเนินการจัดตัง้
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์นัน้ ได้เร่ิมตัง้แต ่พ.ศ.2541 โดยกรมศลิปากรได้พยายามผลกัดนัเร่ืองการ
ยกระดบัการศึกษาวิชาชีพพิเศษด้านนีข้ึน้ จนกระทั่งเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 มีการ
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ประกาศจัดตัง้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี  
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 เป็นต้นมา สถาบันฯ เปิดด าเนินการสอนครัง้แรกใน 3 คณะวิชา คือ 
คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดริุยางค์ และคณะศิลปศึกษา ตัง้แต่วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 
เป็นหลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ส าหรับผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรนาฏศิลป์
ชัน้สูง (ปนส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง และผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ศลิปกรรมวิชาชีพชัน้สงู (ศ.ปวส.) จากวิทยาลยัชา่งศลิป์ทกุแหง่  

ปีการศกึษา 2547 ได้ขยายการผลิตบณัฑิต โดยเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
ในคณะศิลปวิจิตร และคณะศิลปนาฏดริุยางค์ เปิดหลกัสตูรปริญญาตรี (5 ปี) ในคณะศิลปศกึษา 
และเปิดห้องเรียนเครือขา่ยคณะศลิปศกึษาในวิทยาลยันาฏศลิป์สว่นภมูิภาค   

ปีการศึกษา 2548 คณะศิลปวิจิตร ได้ขยายการผลิตบัณฑิต และเปิดห้องเรียน
เครือข่ายในวิทยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรีุ และปีการศึกษา 2554 เปิดห้องเรียนเครือข่ายเพิ่มขึน้ท่ี
วิทยาลยัชา่งศลิป   

ปีการศึกษา 2550 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ขยายการผลิตบณัฑิตและห้องเรียน
เครือขา่ยในวิทยาลยันาฏศลิปกาฬสินธุ์ และวิทยาลยันาฏศลิปร้อยเอ็ด 

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ด าเนินการตามพระราชบญัญัติสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์พ.ศ.2550 ให้สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
เปล่ียนสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกรมศิลปากรและมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุใน
วตัถุประสงค์ของสถาบนั มาตรา 8 ท่ีว่า “ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตัง้แต่ระดบัพืน้ฐาน
วิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้สูง ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทัง้ไทยและสากล 
รวมทัง้ศิลปวฒันธรรมระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ ท าการสอนการแสดง การวิจยั และให้บริการ
ทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของชาต ิและศลิปวฒันธรรมท่ีหลากหลายของชมุชนในท้องถ่ิน” โดยมีส่วนราชการท่ีจดั
การศกึษาในสงักดัจ านวน 18 แห่ง ได้แก่ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดริุยางค์ คณะศิลปศกึษา 
วิทยาลยัช่างศิลป วิทยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลยันาฏ
ศลิป วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลยันาฏศิลปจนัทบรีุ วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลยั
นาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลยันาฏศิลปพทัลงุ วิทยาลยันาฏ
ศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
และวิทยาลยันาฏศลิปอา่งทอง  



  44 

นอกจากนัน้ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ได้ด าเนินการโครงการจดัตัง้บณัฑิตวิทยาลยั
และเร่ิมจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2553 จึงได้เร่ิมเปิดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ นาฏศิลป์ไทย และดุริยางคศิลป์ไทย (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 
2559, pp. 2-4)  
 การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน  

สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ก าหนดนโยบายด้านตา่ง ๆ เพ่ือการจดัการการศกึษาของ
สถาบนั ดงันี ้(สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์, 2560a, p. 61)  

1. วิสัยทัศน์ (Vision) คือ สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชัน้น าด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ บริหารจดัการโดยหลักธรรมาภิบาลและน าสถาบนัฯ สู่
นานาชาต ิ

2. พนัธกิจ (Mission) ได้แก่  
2.1 จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 

ระดบัพืน้ฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้สงูท่ีมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับระดบัชาตแิละนานาชาติ 
2.2 สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมท่ีเ ป็นองค์ความรู้ด้าน

ศลิปวฒันธรรมอยา่งมีคณุคา่แก่สงัคม 
2.3 เป็นศนูย์กลางบริการวิชาการด้านศลิปวฒันธรรม 
2.4 อนรัุกษ์ พฒันา สืบสาน และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม 
2.5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพ่ือเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
3. วตัถุประสงค์ (Objective) สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ มีอ านาจหน้าท่ีให้

การศกึษาและส่งเสริมวิชาการตัง้แตร่ะดบัพืน้ฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชัน้สงูด้านนาฏศิลป์ ดริุยางค
ศิลป์ คีตศิลป์ และทศันศิลป์ทัง้ไทยและสากล รวมทัง้ศิลปวฒันธรรมระดบัท้องถ่ินและระดบัชาต ิ
ท าการสอนการแสดง การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ 
ส่งเสริม ท านบุ ารุง และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ และศิลปวฒันธรรมท่ี
หลากหลายของชมุชนในท้องถ่ิน  

4. เป้าหมายการผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาเพ่ือรับใช้สงัคม แบ่งเป็น 3 ระดบั 
ได้แก่ 

4.1 เป็นชา่งฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์ ดริุยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ระดบั
ผู้ปฏิบตั ิ
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4.2 เป็นครูระดบัช านาญท่ีสามารถถ่ายทอดศลิปะสาขาตา่ง ๆ ได้ 
4.3 เป็นผู้ เช่ียวชาญทางศิลปะเป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่าง ๆ และมีฝีมือ 

เช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับระดบัชาต ิ 
5. แผนยุทธศาสตร์สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ โดยก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือผลิต

บณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ได้แก่ 
5.1 มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21(3R, 8C) 
5.2 มีทกัษะวิชาชีพเฉพาะ มีความเป็นมืออาชีพงานศลิป์ 
5.3 มีทศันคตท่ีิดีตอ่การอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม 
5.4 เป็นผู้ มีจิตสาธารณะ  

 
ตาราง 7 ประเดน็ยทุธศาสตร์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  
(2560a, pp. 64-96)  
 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ประสิทธิผลตาม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 
1. จดัการเรียนการสอน
และพฒันาผู้ส าเร็จ
การศกึษาสอดคล้องกบั
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

1. การแนะแนวการศกึษาและคดัเลือก
นกัศกึษาเชิงรุก 
2. จดัการศกึษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
3. พฒันาทกัษะและศกัยภาพของนกัศกึษาด้วย
กิจกรรมนอกหลกัสตูรและระบบงานบริการ 

บณัฑิตมีงานท า
และมีทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

2. ศกึษา วิจยัเพ่ือถอด
เป็นองค์ความรู้ท่ีสะท้อน
คณุคา่ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ของ
งานศลิป์ท่ีมุง่เน้น 

1. พฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่ 
2. เผยแพร่ผลงานวิจยัระดบัชาตหิรือนานาชาติ 
3. จดัหาแหลง่ทนุภายนอกให้ผู้วิจยัเพ่ือ
ผลิตผลงานชิน้ใหม่ 

ผลงานวิจยังาน
สร้างสรรค์ท่ีเกิด
ประโยชน์ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ประสิทธิผลตาม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 
3. สร้างสรรค์ตอ่ยอดงาน
ศลิป์เพ่ือเป็น
เอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ของ
ท้องถ่ินรวมทัง้เป็น
ผลิตภณัฑ์บริการทาง
วฒันธรรม 

1. กระตุ้นสง่เสริมให้มีการสร้างสรรค์ตอ่ยอดงาน
ศลิป์และเป็นผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมโดยการจดั
กิจกรรมและจดังบประมาณสนบัสนนุ 
2. สง่เสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในเวที
ระดบัชาตแิละยกยอ่งเชิดชผูลงานท่ีได้รับรางวลั 

ผลงานนวตักรรม
งานสร้างสรรค์ท่ี
สร้างคณุคา่แก่
สงัคมรวมทัง้เพิ่ม
มลูคา่ทาง
เศรษฐกิจ 

4. บริการทางวิชาการท่ี
ชว่ยสืบสานเผยแพร่
ศลิปวฒันธรรมในระดบั
ตา่งๆ 

1. สง่เสริมสนบัสนนุให้มีการบริการวิชาการ
ระดบัชาตหิรือนานาชาติ 
2. จดัท าหลกัสตูรระยะสัน้ทางศลิปวฒันธรรมด้าน
นาฏศลิป์ ดนตรี คีตศลิป์ และทศันศลิป์ท่ีเป็น
หลกัสตูรภาษาไทยหรือหลกัสตูรนานาชาตเิพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ 

ชมุชนมีการพฒันา
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชมุชนสามารถ
พึง่พาตนเองได้ตาม
ศกัยภาพของ
ตนเอง 

5. ประชาสมัพนัธ์
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ
สถาบนัฯ 

1. สร้างชอ่งทางประชาสมัพนัธ์ให้เข้าถึง
กลุม่เปา้หมาย 
2. สร้างตวัแทนภาพลกัษณ์สถาบนัฯ 

สถาบนับณัฑิต
พฒันศลิป์เป็นท่ี
รู้จกัในสงัคม 

6. พฒันาบคุลากรและ
เครือข่าย 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอตัราก าลงัให้
เพียงพอตอ่การปฏิบตังิาน 
2. เพิ่มศกัยภาพคณุภาพบคุลากรให้เหมาะสม
กบัทิศทางการพฒันาของสถาบนัฯ 
3. เพิ่มความผาสกุความผกูพนัของบคุลากรตอ่
สถาบนัฯพฒันาเครือข่ายความร่วมมือด้านตา่งๆ 
กบัสถาบนั/องค์กร/หน่วยงาน/ศษิย์เก่า 

ผลงานการ
ปฏิบตังิานบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของ
สถาบนัฯ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ประสิทธิผลตาม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 
7. พฒันาสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้โครงสร้าง
พืน้ฐานและเทคโนโลยี
สนบัสนนุ 

1. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค 
พฒันาสภาพแวดล้อมและภมูิทศัน์ให้เอือ้ตอ่การ
เรียนและการท างานอยา่งมีความสขุปลอดภยั 
2. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สภาพแวดล้อม
เกือ้หนนุมีเคร่ืองมือ
เทคโนโลยีเพ่ือ
สนบัสนนุการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี21 

8. พฒันาระบบบริหาร
จดัการฯ 

1. พฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ
การศกึษาเข้าสูร่ะดบัมาตรฐานสากล 
2. พฒันาคณุภาพ จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการ
ก ากบัขบัเคล่ือนสถานศกึษา 

หนว่ยงาน
ปราศจากการทจุริต
คอรัปชัน่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 การแบง่สว่นราชการของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์  
ท่ีมา: (สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์, 2560b) 
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 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ (2560c, p. 13) จัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี

หลกัสตูรศลิปบณัฑิต (ศ.บ.) 4 ปี และหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี จดัการเรียนการ
สอนใน 3 คณะวิชา ได้แก่  

1. คณะศิลปวิจิตร เปิดสอนหลกัสตูรศิลปบณัฑิต (4 ปี) 6 สาขาวิชา คือ ศิลปไทย 
(แขนงวิชาจิตรกรรมไทย และแขนงวิชาช่างสิปปหมู่) สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม 
สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา และสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน โดยรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา่ ซึง่หลกัสตูรดงักลา่วเปิดสอนในคณะศิลปวิจิตรและห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลยัช่างศิลป 
วิทยาลยัชา่งศลิปสพุรรณบรีุ 

2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิดสอนหลักสูตรศิลปบณัฑิต (4 ปี) 4 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชานาฏศลิป์ไทย สาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย และสาขาวิชาศิลปะดนตรีและ
การแสดงพืน้บ้าน (แขนงวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพืน้บ้านภาคอีสาน และแขนงวิชาศิลปะ
ดนตรีและการแสดงพืน้บ้านภาคเหนือ โดยรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรนาฏศิลป์ชัน้
กลางและประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งหลกัสูตรดงักล่าวเปิดสอนใน
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด และวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม ่

3. คณะศิลปศกึษา หลกัสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต (5 ปี) 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา (แขนงวิชาบลัเล่ต์) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์
ไทยศึกษา (แขนงวิชาดนตรีไทย และแขนงวิชาคีตศิลป์ไทย) และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล
ศึกษา (แขนงวิชาดนตรีสากล และแขนงวิชาคีตศิลป์สากล) โดยรับผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรนาฏศิลป์ชัน้กลางและประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่ง
หลกัสตูรดงักลา่วเปิดสอนในคณะศลิปศกึษา และห้องเรียนเครือขา่ยวิทยาลยันาฏศลิปทกุแหง่  
 คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ประกอบด้วย สมรรถนะ และคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค์ ในแตล่ะคณะ แตล่ะสาขาวิชา สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1. สมรรถนะและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิตคณะศลิปวิจิตร ได้แก่  
1.1 บณัฑิตมีความรู้ความสามารถด้านสาขาวิชาท่ีตนเรียน และสามารถน า

ความรู้ไปประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อยา่งเช่ียวชาญ 
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1.2 บณัฑิตมีทกัษะเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีตนเรียน มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถค้นคว้าและพฒันางานตามหลกัวิชาการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3 บณัฑิตมีคณุธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.4 บณัฑิตสามารถอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของ

ชาต ิ
2. สมรรถนะและคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตคณะศิลปนาฏดริุยางค์ 

ได้แก่ 
2.1 บณัฑิตมีความเป็นศิลปินและนักวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถ ทัง้

ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตัิ 
2.2 บณัฑิตมีความสามารถในการแสวงหาและสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง 
2.3 บณัฑิตมีความสามารถด้านการวิจยั วิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้

ได้ 
2.4 บณัฑิตมีความเสียสละ รับผิดชอบ ซ่ือสตัย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2.5 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่และ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ 
3. สมรรถนะและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิตคณะศลิปศกึษา ได้แก่ 

3.1 บณัฑิตมีความเป็นครู สามารถถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้
ได้ 

3.2 บัณฑิตสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง ใช้วิธีการวิจัยเพ่ือ
พฒันาการเรียน การสอน และสามารถบรูณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 

3.3 บณัฑิตสามารถคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ 
3.4 บณัฑิตสามารถพฒันาตนเองให้เข้ากบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลง 
3.5 บัณฑิตมีความสามารถในการส่ือสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.6 บณัฑิตมีความเสียสละ รับผิดชอบ ซ่ือสตัย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 มาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ 
มาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ของสถาบนั

บณัฑิตพฒันศลิป์ ประกาศให้ใช้เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2551 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 
ตามล าดบัความส าคญัโดยมีฐานความคิดท่ีว่า สถาบนับัณฑิตพฒันศิลป์ เป็นสถาบนัการศึกษา
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วิชาชีพเฉพาะ จงึให้ความส าคญัมาตรฐานด้านวิชาชีพเป็นล าดบัท่ี 1 คาดหวงัให้ผู้ส าเร็จการศกึษา
มีความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะปฏิบตัิงานได้ นอกจากนีย้งัประกอบด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ และ
มาตรฐานด้านคณุลกัษณะคาดหวงัให้ผู้ เรียนมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มี
ความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อ่ืนและสงัคม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารง
ตนในสังคมได้เป็นอย่างดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์, 2550, p. 12) 

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานผู้ ส าเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่าง
ศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นข้อก าหนดเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาส าหรับผู้ ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับชัน้ ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดทัง้ 18 แห่ง ต้องน าไปใช้เพ่ือประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้ยัง่ยืน มี 3 มาตรฐานหลกั ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านวิชาชีพ มาตรฐานท่ี 2 
มาตรฐานด้านวิชาการ และมาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด้านคณุลกัษณะ ดงันี ้

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านวิชาชีพ ผู้ ส าเร็จการศึกษามีความรู้ในวิชาชีพทัง้
ด้านทฤษฎีและด้านทักษะ มีกระบวนการคิด มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ประสบการณ์การแสดง การน าเสนอผลงานศิลปะ/การสอน และมีทักษะในการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐานและตวับง่ชีแ้ตกตา่งตามแตล่ะคณะ ดงันี ้
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ตาราง 8 มาตรฐานด้านวิชาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์   
 

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตวับง่ชี ้

คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ คณะศลิปศกึษา 

1. ความรู้ด้าน
ทฤษฎี 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัแนวคดิ จารีต 
รูปแบบงานศลิป์ 
2. สืบค้น รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมลูด้านชา่ง
ศลิป์ได้อยา่งเป็นระบบ 
3. บนัทกึองค์ความรู้
ด้านชา่งศลิป์เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรได้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัแนวคดิ จารีต 
รูปแบบการแสดงด้าน
นาฏศลิป์ไทย  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย และ
ด้านคีตศลิป์ไทย 
2. สืบค้น รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมลูด้าน
นาฏศลิป์ไทย  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย และ
ด้านคีตศลิป์ไทยได้อยา่ง
เป็นระบบ 
3. บนัทกึองค์ความรู้ด้าน
นาฏศลิป์ไทย  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย และ
ด้านคีตศลิป์ไทย 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรได้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัแนวคิด จารีต 
รูปแบบการแสดงด้าน
นาฏศลิป์ไทย  
ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศิลป์ไทย และ 
ด้านคีตศิลป์สากล 
2. สืบค้น รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมลู 
ด้านนาฏศลิป์ไทย 
 ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศิลป์ไทย และ 
ด้านคีตศิลป์สากลได้อยา่ง
เป็นระบบ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตวับง่ชี ้

คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ คณะศลิปศกึษา 

1. ความรู้ด้าน
ทฤษฎี 

  3. บนัทกึองค์ความรู้ด้าน
นาฏศลิป์ไทย  
ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศลิป์ไทย และ 
ด้านคีตศลิป์สากลเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรได้ 

2. ความรู้ด้าน
ทกัษะ 

1. มีความช านาญใน
การสร้างสรรค์งานชา่ง
ศลิป์ได้อยา่งถกูต้อง
สวยงามตามแบบแผน 
2. ใฝ่รู้ ฝึกปฏิบตัเิพ่ือ
พฒันาตนเอง 
3. สามารถน าความรู้มา
ปฏิบตังิานระดบั
สร้างสรรค์ได้ 

1. มีความช านาญในการ
ปฏิบตัิด้านนาฏศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย และ
ด้านคีตศลิป์ไทยได้อยา่ง
ถกูต้องตามแบบแผน 
2. ใฝ่รู้ ฝึกปฏิบตัเิพ่ือพฒันา
ตนเอง 
3. สามารถถ่ายทอดความรู้
การปฏิบตัิด้านนาฏศลิป์
ไทย ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
และด้านคีตศลิป์ไทยได้
อยา่งถกูต้อง 

1. มีความช านาญในการ
ปฏิบตัิด้านนาฏศลิป์ไทย 
ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศิลป์ไทย และด้าน 
คีตศลิป์สากลได้อย่าง
ถกูต้องตามแบบแผน 
2. ใฝ่รู้ ฝึกปฏิบตัเิพ่ือ
พฒันาตนเอง 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตวับง่ชี ้

คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ คณะศลิปศกึษา 

2. ความรู้ด้าน
ทกัษะ 

  3. สามารถถ่ายทอด
ความรู้การปฏิบตัิด้าน
นาฏศลิป์ไทย  
ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศิลป์ไทย และด้าน
คีตศลิป์สากลได้อย่าง
ถกูต้อง 

3. กระบวนการ
คดิ 

1. สามารถเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของข้อมลู
ด้านชา่งศลิป์กบัความรู้
ด้านทฤษฎีได้อยา่งเป็น
ระบบและมีเหตผุล 
2. สามารถบรูณาการ
ความรู้จากภมูิปัญญา
ท้องถ่ินกบัความรู้ทาง
ศลิปะร่วมสมยัเพ่ือ
อนรัุกษ์ สืบสาน พฒันา
งานด้านชา่งศลิป์ 

1. สามารถเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของข้อมลู
ด้านนาฏศลิป์ไทย  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย และ
ด้านคีตศลิป์ไทยได้อยา่ง
เป็นระบบและมีเหตผุล 
2. สามารถบรูณาการ
ความรู้จากภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเพ่ืออนรัุกษ์ สืบสาน 
พฒันางานด้านนาฏศลิป์
ไทย ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
และด้านคีตศลิป์ไทย 

1. สามารถเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของข้อมลู
ด้านนาฏศลิป์ไทย  
ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศลิป์ไทย และ 
ด้านคีตศลิป์สากลได้อยา่ง
เป็นระบบและมีเหตผุล 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตวับง่ชี ้

คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ คณะศลิปศกึษา 

3. กระบวนการ
คดิ 

  2. สามารถบรูณาการ
ความรู้จากภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเพ่ืออนรัุกษ์ สืบ
สาน พฒันางานด้าน
นาฏศลิป์ไทย  
ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศลิป์ไทย และ 
ด้านคีตศลิป์สากล 

4. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศกึษาค้นคว้า
ความรู้ด้านชา่งศลิป์ 
2. สามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพ่ือ
สร้างสรรค์และพฒันา
งานด้านชา่งศลิป์ 

1. สามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา
ค้นคว้าความรู้ด้าน
นาฏศลิป์ไทย ด้านดริุยางค
ศลิป์ไทย และด้านคีตศลิป์
ไทย 
2. สามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์
และพฒันางานด้าน
นาฏศลิป์ไทย ด้านดริุยางค
ศลิป์ไทย และด้านคีตศลิป์
ไทย 

1. สามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา
ค้นคว้าความรู้ด้าน
นาฏศลิป์ไทย  
ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศลิป์ไทย และ 
ด้านคีตศลิป์สากล 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตวับง่ชี ้

คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ คณะศลิปศกึษา 

4. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  2. สามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์
และพฒันางาน 
ด้านนาฏศลิป์ไทย  
ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศลิป์ไทย และ 
ด้านคีตศลิป์สากล 

5. 
ประสบการณ์
การแสดง 

1. สามารถน าเสนอ
ผลงานทางการศกึษา
ด้านชา่งศลิป์ได้ 
2. น าเสนอเผยแพร่งาน
ชา่งศลิป์ตามแบบแผน
หรือสร้างสรรค์หรือ
ประยกุต์ใช้อยา่ง
เหมาะสม 

1. น าเสนอผลงานทางการ
ศกึษาด้านนาฏศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย และ
ด้านคีตศลิป์ไทยในรูปแบบ
บรูณาการ 
2. น าเสนอเผยแพร่งานด้าน
นาฏศลิป์ไทย ด้านดริุยางค
ศลิป์ไทย และด้านคีตศลิป์
ไทยในรูปแบบอนรัุกษ์และ
สร้างสรรค์ 

1. น าเสนอผลงานทางการ
ศกึษาด้านนาฏศลิป์ไทย 
ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศลิป์ไทย และ 
ด้านคีตศลิป์สากลใน
รูปแบบบรูณาการ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตวับง่ชี ้

คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ คณะศลิปศกึษา 

5. 
ประสบการณ์
การแสดง 

  2. น าเสนอเผยแพร่งาน
นาฏศลิป์ไทยในรูปแบบ
อนรัุกษ์และสร้างสรรค์ 
3. เผยแพร่งานด้าน
นาฏศลิป์สากลในรูปแบบ 
Classical/Modern/และ
สร้างสรรค์ 
4. น าเสนอการแสดงตาม
หลกัสตูรได้ 
5. ร่วมกิจกรรมการแสดง
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ทาง
ศลิปวฒันธรรม
นอกเหนือจากงานราชการ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตวับง่ชี ้

คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ คณะศลิปศกึษา 

6. การวิจยั 1. สามารถค้นคว้า 
รวบรวมและตัง้ประเด็น
ของการวิจยัเพ่ือน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้
ทางด้านชา่งศลิป์ได้ 
2. สามารถสืบค้นข้อมลู 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
ตอบปัญหาการวิจยัได้ 
3. น าองค์ความรู้ท่ีได้
จากผลการวิจยัไป
พฒันางานศลิปะได้ 

1. สามารถค้นคว้า รวบรวม
เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างองค์
ความรู้ทางด้านนาฏศลิป์
ไทย ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
และด้านคีตศลิป์ไทย 
2. สามารถน าผลการวิจยัไป
พฒันางานด้านนาฏศลิป์
ไทย ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
และด้านคีตศลิป์ไทยได้ 

1. สามารถค้นคว้า 
รวบรวมเพื่อน าไปสูก่าร
สร้างองค์ความรู้ทาง 
ด้านนาฏศลิป์ไทย  
ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศลิป์ไทย และ 
ด้านคีตศลิป์สากล 
2. สามารถน าผลการวิจยั
ไปพฒันางาน 
ด้านนาฏศลิป์ไทย  
ด้านนาฏศลิป์สากล  
ด้านดริุยางคศลิป์ไทย 
ด้านดริุยางคศลิป์สากล 
ด้านคีตศลิป์ไทย และ 
ด้านคีตศลิป์สากลได้ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตวับง่ชี ้

คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ คณะศลิปศกึษา 

7. 
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. สามารถสร้างสรรค์
งานศลิปะท่ีมีคณุภาพ 
2. สามารถบริการ
จดัการธุรกิจศลิป์ได้
อยา่งเป็นระบบ 
3. สามารถส่ือสารและ
ประสานประโยชน์ใน
องค์กรได้อย่างมี
คณุภาพ 

1. สามารถเป็นศลิปินท่ีมี
คณุภาพ 
2. สามารถบริการจดัการ
ธุรกิจศลิป์ได้อย่างเป็น
ระบบ 
3. สามารถส่ือสารและ
ประสานประโยชน์ในองค์กร
ได้อยา่งมีคณุภาพ 

มาตรฐานวิชาชีพครู 

 
ตาราง 9 มาตรฐานด้านวิชาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์   
 

มาตรฐานวิชาชีพครู ตวับง่ชี ้

1. หลกัสตูร 1. สามารถวิเคราะห์หลกัสตูรได้ 
2. สามารถน าหลกัสตูรไปจดัท าโครงการสอนได้ 

2. การจดัการเรียนรู้ 1. สามารถน าโครงการสอนมาจดัท าแผนการเรียนรู้รายปี/รายภาค 
2. สามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน 
3. สามารถเลือกใช้ พฒันา และสร้างส่ือการสอนท่ีสง่เสริมการ
เรียนรู้ 
4. สามารถจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ตามความสามารถของ
ผู้ เรียน 
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ตาราง 9  (ตอ่)   
 

มาตรฐานวิชาชีพครู ตวับง่ชี ้

3. จิตวิทยาส าหรับครู 1. เข้าใจธรรมชาตขิองผู้ เรียนและสามารถจดัการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน 
2. สามารถชว่ยเหลือแนะน าและพฒันาผู้ เรียนได้ตามศกัยภาพของ
ตน 

4. การวดัและการ
ประเมินผลการศกึษา 

1. สามารถวดัและประเมินผลได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง 
2. สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้และหลกัสตูรได้ 

5. การบริหารจดัการในชัน้
เรียน 

1. มีภาวะผู้น า 
2. สามารถปกครองชัน้เรียนได้ 

6. การวิจยัทางการศกึษา 1. สามารถท าวิจยัในชัน้เรียน 
2. สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

7. นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษา 

1. สามารถเลือกใช้ออกแบบสร้างและปรับปรุงวิธีการสอนเพ่ือให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 
3. สามารถแสวงหาแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือสง่เสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน 

8. ความเป็นครู 1. มีความอดทนและรับผิดชอบ 
2. เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่นกัเรียน 
3. ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

มาตรฐานวิชาชีพครู ตวับง่ชี ้

9. ประสบการณ์วิชาชีพครู 
9.1 การฝึกปฏิบตัวิิชาชีพ
ระหวา่งเรียน 
 
 

1. ศกึษาและจ าแนกความแตกตา่งของผู้ เรียนได้ 
2. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัสถานศกึษา 
3. สามารถฝึกปฏิบตักิารสอน ประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
4. สามารถจดัท าโครงงานทางวิชาการ 

9.2 การปฏิบตักิารสอนใน
สถานศกึษา 

1. สามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
2. สามารถประเมินปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัศกัยภาพของผู้ เรียน 
3. สามารถท าวิจยัในชัน้เรียน 
4. สามารถจดัท ารายงานการจดัการเรียนรู้และการพฒันาผู้ เรียน 

 
มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานด้านวิชาการ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถในการ

ใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการคิด มีความรู้ในการรักษา
สุขภาพอนามัย และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และมีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ มาตรฐานด้านวิชาการผู้ ส าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
ประกอบด้วยมาตรฐานและตวับง่ชี ้(6 มาตรฐาน 16 ตวับง่ชี)้ ดงันี ้
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ตาราง 10 มาตรฐานด้านวิชาการผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
 

มาตรฐานด้านวิชาการ ตวับง่ชี ้

1. การใช้ภาษาและการ
ส่ือสาร 

1. สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม 
2. สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศเพ่ือการส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม 
3. สามารถส่ือความคิดผา่นการพดูและเขียนเพ่ือการน าเสนอด้วยวิธี
ตา่ง ๆ 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. สามารถส่ือความคิดและน าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไป
ประยกุต์ใช้ 
2. สามารถแสวงหาและเลือกสรรความรู้จากการใช้เทคโนโลยีใน
การพฒันาตนเอง 

3. กระบวนการคดิ 1. สามารถจดัระบบความคิดวิเคราะห์ และประเมินได้ 
2. สามารถคาดการณ์ ก าหนดเปา้หมาย เลือกแนวทางติดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาได้ 
3. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และบรูณาการความคิดได้ 

4. สขุอนามยั 1. มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพ 
2. ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ 
3. รู้จกัหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง โรคภยั อบุตัิเหต ุและ
ปัญหาทางเพศ 

5. การด ารงชีวิตในสงัคม 1. มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีและสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมี
ความสขุ 
2. มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม 
3. เห็นคณุคา่ภมูิปัญญาไทยและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
4. น าแนวคดิแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

6. การวิจยั สามารถสร้างและพฒันาองค์ความรู้ท่ีจะน าไปประยกุต์ใช้งานได้ 
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มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด้านคุณลักษณะ มาตรฐานด้านคุณลักษณะผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ประกอบด้วยมาตรฐานและตวับ่งชี ้(2 
มาตรฐาน 12 ตวับง่ชี)้ ดงันี ้ 
 
ตาราง 11 มาตรฐานด้านคณุลกัษณะผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศลิป์ 
 

มาตรฐานด้านคณุลกัษณะ ตวับง่ชี ้

1. คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 1. มีวินยัและความรับผิดชอบ 
2. มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
3. มีความกตญัญกูตเวที 
4. มีสมัมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ 
5. มีความเมตตากรุณา เอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
6. ประหยดั อดออม 
7. ภมูิใจในความเป็นไทย 
8. มีความสามคัคี 
9. เช่ือมัน่ในตนเอง กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม 
10. มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 

2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 1. รักและศรัทธาในวิชาชีพ 
2. รับผิดชอบตอ่วิชาชีพ 

 
การรู้สารสนเทศส าหรับนักศึกษาสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ 
 การสอนรายวิชาท่ีเก่ียวกับการรู้สารสนเทศ 

สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ไม่มีหลกัสูตรหรือรายวิชาการรู้สารสนเทศโดยตรง แต่มี
รายวิชาท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกนั ได้แก่ รายวิชาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

รายวิชา 300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Information for 
Lifelong Learning) ซึ่งเปิดสอนในปัจจบุนั มีจ านวน 3 หน่วยกิต เป็นรายวิชาบงัคบัของหลกัสตูร 
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หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ส าหรับหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) โดยมีค าอธิบายรายวิชา ดงันี ้ 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศท่ีหลากหลายเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสืบค้นสารสนเทศ กระบวนการจัดการ
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทนั ความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการปรับแต่งและการน าเสนอสารสนเทศในเชิง
สร้างสรรค ์
 
 มาตรฐานการรู้สารสนเทศกับมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป์ 

จากการศึกษามาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักวิชาการและองค์กรต่าง ๆ พบว่า 
มาตรฐานสามตัถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับอดุมศกึษา (ACRL) สอดคล้องกบัมาตรฐานผู้ส าเร็จ
การศึกษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ทัง้ 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านวิชาชีพ มาตรฐาน
ด้านวิชาการ และมาตรฐานด้านคณุลกัษณะ ดงัตาราง 12 
 
ตาราง 12 มาตรฐานการรู้สารสนเทศกบัมาตรฐานผู้ส าเร็จการศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
 

มาตรฐานสามตัถิยะการรู้
สารสนเทศส าหรับอดุมศกึษา 
(ACRL) 

มาตรฐานผู้ส าเร็จการศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 

1. สามารถก าหนดลกัษณะ
และขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ต้องการได้ 

1.1 นกัศกึษาสามารถก าหนดหวัข้อในการท าโครงงานวิชาการ
หรือหวัข้อศลิปนิพนธ์ หรือการตัง้ประเด็นของการวิจยัด้าน
นาฏศลิป์   ดริุยางคศลิป์ คีตศลิป์ และชา่งศลิป์ เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานได้อย่างสวยงามถกูต้องตามแบบแผน 
1.2 นกัศกึษาระบคุ าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องหรือค าส าคญัเพื่อใช้ใน
การสืบค้นสารสนเทศ  
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

มาตรฐานสามตัถิยะการรู้
สารสนเทศส าหรับอดุมศกึษา 
(ACRL) 

มาตรฐานผู้ส าเร็จการศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 

1. สามารถก าหนดลกัษณะ
และขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ต้องการได้ 

1.3 นกัศกึษามีความเข้าใจเก่ียวกบัแหลง่สารสนเทศด้าน
ศลิปวฒันธรรมและ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสามารถระบแุหลง่
สารสนเทศด้านศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน เช่น 
ฐานข้อมลูห้องสมดุ ฐานข้อมลูออนไลน์ แหลง่สารสนเทศ
บคุคล เว็บไซต์ตา่ง ๆ เป็นต้น  
1.4 นกัศกึษามีความเข้าใจสารสนเทศทางศลิปวฒันธรรมท่ี
สามารถใช้ได้โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยและท่ีต้องเสียคา่ใช้จา่ย 

2. สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ี
ต้องการได้อยา่งมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 

2.1 นกัศกึษาสามารถเลือกวิธีการค้นหาสารสนเทศ เช่น ค้นหา
จากฐานข้อมลูโอแพค (OPAC) หรือฐานข้อมลูออนไลน์ เป็น
ต้น 
2.2 นกัศกึษามีความเข้าใจระบบการจดัหมวดหมูท่รัพยากร
สารสนเทศของห้องสมดุ  
2.3 นกัศกึษาสามารถก าหนดกลยทุธ์ในการสืบค้นสารสนเทศ 
เชน่ การใช้ตรรกบลีูน การสืบค้นแบบพืน้ฐาน การสืบค้นแบบ
ขัน้สงู และสามารถปรับกลยทุธ์การสืบค้นได้ตามความจ าเป็น  
2.4 นกัศกึษาสามารถติดตามหาแหลง่ท่ีมาของสารสนเทศเพ่ือ
น ามาเขียนอ้างอิง 

3. สามารถประเมินสารสนเทศ
และแหลง่สารสนเทศได้ 

3.1 นกัศกึษาสามารถสรุปประเดน็ส าคญัของสารสนเทศท่ี
รวบรวมมาได้  
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

มาตรฐานสามตัถิยะการรู้
สารสนเทศส าหรับอดุมศกึษา 
(ACRL) 

มาตรฐานผู้ส าเร็จการศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 

3. สามารถประเมินสารสนเทศ
และแหลง่สารสนเทศได้ 

3.2 นกัศกึษาสามารถประเมินความนา่เช่ือถือ ความถกูต้อง
แมน่ย าของสารสนเทศนัน้ เชน่ ความนา่เช่ือถือของผู้แตง่ ทศันคติ
ของผู้แตง่ และเปรียบเทียบสารสนเทศจากหลาย ๆ แหลง่  
3.3 นกัศกึษาตดัสินใจได้วา่สารสนเทศท่ีได้มานัน้เพียงพอกบั
ความต้องการหรือไม ่หรือต้องการหาสารสนเทศอ่ืนเพิม่เตมิหรือไม่ 

4. สามารถใช้สารสนเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุ
จดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

4.1 นกัศกึษาสามารถประยกุต์สารสนเทศท่ีได้รับใหมก่บั
สารสนเทศท่ีมีอยูเ่ดมิแล้วสร้างสรรค์เป็นผลงานชิน้ใหม ่หรือ
องค์ความรู้ใหม่ 
4.2 นกัศกึษาสามารถน าผลงานชิน้ใหม ่หรือองค์ความรู้ใหมท่ี่
ได้รับนัน้ไปพฒันางานด้านนาฏศลิป์ ดริุยางคศลิป์ คีตศลิป์ 
และชา่งศลิป์ได้ 
4.3 นกัศกึษาสามารถน าเสนอผลงานโครงงาน/ศลิปนิพนธ์ไปสู่
ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. มีความเข้าใจประเด็นทาง
เศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคม
ท่ีมีผลตอ่การใช้และการเข้าถึง
สารสนเทศได้ รวมทัง้ใช้
สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้ทาง
หลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

5.1 นกัศกึษามีความเข้าใจประเดน็การลอกเลียนวรรณกรรม 
(Plagiarism)  
5.2 นกัศกึษาสามารถเขียนอ้างอิง (Citation) และ
บรรณานกุรม (References) ถกูต้องตามรูปแบบมาตรฐานท่ี
เลือกใช้  
5.3 นกัศกึษามีความเข้าใจประเดน็ลิขสิทธ์ิ และใช้สารสนเทศท่ี
มีลิขสิทธ์ิได้อยา่งเป็นธรรม สามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อ
ควรปฏิบตัทิางวิชาการของสถาบนัฯ และมีจรรยาบรรณในการ
เข้าถึงสารสนเทศและใช้แหล่งสารสนเทศ 
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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง    
         ความหมายของการเรียนรู้แบบน าตนเอง   

ค าวา่ “การเรียนรู้แบบน าตนเอง” มาจากค าภาษาองักฤษว่า Self-directed learning 
มีการบญัญัติเป็นค าไทยอย่างหลากหลาย เช่น การเรียนรู้โดยชีน้ าตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้โดยผู้ เรียนน าตนเอง เป็นต้น นกัวิชาการศกึษาหลายท่านได้อธิบายความหมายของการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง ดงันี ้

โนวลส์ (Knowles, 1975, p. 18) ให้ความหมายว่า กระบวนการท่ีบคุคลมีความคิด
ริเร่ิมในการวินิจฉัยความต้องการเรียนรู้ของตนเอง การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การแสวงหา
แหล่งทรัพยากร  การเรียนรู้ การเลือกและประยกุต์กลยุทธ์ในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม รวมทัง้การ
ประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของตนเอง โดยจะได้รับหรือไมไ่ด้รับความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืนก็ตาม 

สเคเจอร์ และเดฟ (Skager & Dave, 1978, p. 13) ให้ความหมายว่า การพฒันาการ
เรียนรู้และประสบการณ์การเรียนของตนเอง รวมทัง้ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติและ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนทัง้ในลกัษณะเฉพาะบุคคลและในฐานะสมาชิกของกลุ่มการเรียนท่ี
ร่วมมือกนั 

โบด์ และกริฟฟิน (Boud & Griffin, 1987, p. 116) ให้ความหมายว่า  เป็นการจดั
ประสบการณ์   การเรียนรู้เฉพาะบคุคลใดบคุคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายไปสู่การพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ของตนเอง และความสามารถในการวางแผนการปฏิบตัิ และการประเมินผลการเรียนรู้ การ
จดัการเรียนรู้เป็นเฉพาะบคุคลและพฒันาการเรียนรู้ 

บลคูเก็ตต์ และไฮม์สตรา (Brockett & Hiemstra,1991, pp. 10-16) ให้ความหมาย
วา่ การเรียนรู้ท่ีเป็นคณุลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยูใ่นทกุบคุคล มากน้อยขึน้อยูก่บัสถานการณ์การเรียนรู้ 
โดยผู้ เรียนมีบทบาทในการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการวางแผนและปฏิบตัิด้วยการชีน้ า
ตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดผลบวกของการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้อาจมีได้หลากหลาย โดยมีผู้สอนให้
ค าปรึกษา แลกเปล่ียนความคิด และให้ความไว้วางใจแก่ผู้ เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี 
ในการเรียนรู้ไม่จ าเป็นว่าบุคคลนัน้ต้องเรียนรู้ตามล าพงั โดยอาจเรียนแบบความร่วมมือ ซึ่งจะได้
ผลลพัธ์การเรียนรู้ได้ดีกวา่เรียนรู้แบบล าพงั 

รุ่งฟ้า (2552, p. 149) ให้ความหมายว่า กระบวนการซึ่งผู้ เรียนแตล่ะคนมีความคิด
ริเร่ิมด้วยตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไม่ต้องก็ได้ ผู้ เรียนจะวิเคราะห์ความ
ต้องการท่ีจะเรียนรู้ ก าหนดเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหา
แหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทัง้ประเมินตนเองโดยอาจารย์ท าหน้าท่ี
กระตุ้นและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียน 
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กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้แบบน าตนเอง หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลคิดริเร่ิมด้วย
ตนเองในการปฏิบตัิเพ่ือให้ได้รับความรู้และทกัษะตามต้องการของตนเอง โดยมีการตระหนกัรู้ถึง
ความต้องการในการเรียนรู้ ก าหนดจดุมุง่หมาย เลือกวิธีการเรียน จนถึงการประเมินความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ของตนเอง 
 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบน าตนเอง   

การเรียนรู้แบบน าตนเองนัน้เร่ิมจากการท่ีบคุคลตระหนกัถึงความต้องการและความ
สนใจท่ีจะเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จากนัน้ก็เร่ิมวางแผน จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ปฏิบัติการ
เรียนรู้ จนประสบความส าเร็จ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ี
มีขัน้ตอนตัง้แตต้่นจนจบ นกัวิชาการศกึษาหลายทา่นได้อธิบายองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง ดงันี ้

กูกลิเอลมิโน (Guglielmino, 1978) ได้วิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ซึ่งพบว่า 
องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบน าตนเอง มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การเปิดโอกาสตอ่การเรียนรู้ (Openness to learning opportunities) ได้แก่ 
ความสนใจในการเรียน ความพอใจในการริเร่ิมตนเอง ความรักการเรียน และความคาดหวงัว่าจะ
เรียนอยา่งตอ่เน่ือง ความสนใจหาแหล่งความรู้ การมีความอดทนตอ่ข้อสงสยั การมีความสามารถ
ในการยอมรับค าวิจารณ์ และการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 

2. การมีนโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้ เ รียนท่ีมีประสิทธิภาพ (Self-concept 
as an effective learning) ได้แก่ ความมัน่ใจท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการจดัแบง่
เวลาให้การเรียน การมีวินยั การมีความรู้เก่ียวกบัความต้องการการเรียนรู้ และแหล่งทรัพยากรทาง
ความรู้และการมีทศันะตอ่ตนเองวา่เป็นผู้กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

3. การมีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ (Initiative and independence 
in learning) ได้แก่ การแสวงหาค าตอบจากค าถามตา่ง ๆ ชอบแสวงหาความรู้ ชอบมีส่วนร่วมใน
การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ มีความมัน่ใจในความสามารถท่ีจะท างานด้วยตนเองได้ดี รัก
การเรียนรู้ พอใจในทกัษะการอา่นเพ่ือความเข้าใจ รู้แหลง่ทรัพยากรทางความรู้ มีความสามารถใน
การพฒันาแผนการท างานของตนเอง และมีความคดิริเร่ิมในการเร่ิมโครงการใหม่ๆ  

4. การยอมรับในสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้ของตนเอง ( Informed acceptance 
of responsibility for one’ own learning) ได้แก่ การยอมรับผลจากการเรียนว่าตนเองมี
สติปัญญาปานกลาง ความเต็มใจเรียนในสิ่งท่ียากหากเป็นเร่ืองท่ีสนใจ และมีความเช่ือมั่นใน
วิธีการเรียนและสืบสวนสอบสวนทางการศกึษา 



  68 

5. ความรักในการเรียน (Love of learning) ได้แก่ ความช่ืนชมบคุคลท่ีค้นคว้า
อยูเ่สมอ การมีความปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะเรียน และสนกุกบัการสืบสอบค้นคว้า 

6. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ได้แก่ การมีความกล้าเส่ียงกล้าลอง มี
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา และความสามารถคดิวิธีการเรียนในเร่ืองหนึง่ๆ ได้หลายวิธี 

7. การมองอนาคตในแง่ดี (Positive orientation of the future) ได้แก่ การมอง
ตนเองว่าเป็นผู้ เ รียนรู้ตลอดชีวิต ชอบคิดถึงอนาคต เห็นปัญหาว่าเป็นสิ่งท้าทาย และไม่ใช่
เคร่ืองหมายท่ีจะให้หยดุกระท า 

8. ความสามารถในการใช้ทักษะทางการศึกษาขัน้พืน้ฐานและทักษะการ
แก้ปัญหา (Ability to use basic study skills and problem skills) ได้แก่ การมีความสามารถใน
การใช้ทกัษะการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา คดิวา่การแก้ปัญหาเป็นสิ่งท่ีท้าทาย 

คอสต้า และกาลิค (Costa & Kallick,2004, pp. 36-41) ได้แบง่องค์ประกอบของ
การเรียนรู้แบบน าตนเองออกเป็น 3 มิต ิโดยแตล่ะมิตมีิองค์ประกอบ ดงันี ้

1. มิติการจดัการตนเอง (Self-managing) เป็นความสามารถในการจดัระเบียบ
และมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีความอดทนและรู้จักใช้ทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถของบุคคล 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
กระตุ้นตนเอง การคิดยืดหยุ่น การรู้จักตัง้ค าถาม ความสามารถในการใช้ความรู้เดิม การรู้จัก
รวบรวมข้อมลู และการมีจินตนาการในการสร้างสรรค์นวตักรรม 

2. มิตกิารตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) เป็นความสามารถในการตระหนกั
ถึงความรู้ความสามารถของตนเอง ตระหนกัว่าเร่ืองใดบ้างท่ีตนทราบและไม่ทราบเก่ียวกบัเร่ืองใด 
ท าให้ผู้ เรียนสามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ในการเรียน มีความมานะและความเพียรในการ
เรียนรู้ ตลอดจนรับฟังผู้ อ่ืนเพ่ือเก็บแนวคิดและประสบการณ์น ามาใช้ในการเรียนรู้ของตนเอง 
นอกจากนีใ้นระหว่าปฏิบตัิการเรียนรู้มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสม รวมทัง้
ตระหนกัถึงผลกระทบของการท างานท่ีอาจเกิดขึน้แก่ผู้ อ่ืนและสงัคม 

3. มิติการเปล่ียนแปลงตนเอง (Self-modifying) โดยมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ด้วยความใคร่รู้ใคร่เห็น น าความรู้เหล่านัน้มาปรับปรุงตนเอง ต้องการท่ีจะเติบโตก้าวหน้า มี
ความคดิและการส่ือสารอยา่งถกูต้องชดัเจน ซึง่การปรับปรุงภาษาของตนเองจะช่วยให้บคุคลสร้าง
แผนท่ีความคิด และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ เน่ืองจากภาษาและความคิดมี
ความใกล้ชิดกนัเสมือนเหรียญสองด้าน ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ บคุคลท่ีมีการเรียนรู้แบบน า
ตนเองจะสามารถส่ือสารได้ดีทัง้การเขียนและการพดู โดยให้ความสนใจกบัภาษา การจ ากดัความ 
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การระบช่ืุอ สญัลกัษณ์ และอปุมาอปุไมยท่ีถกูต้อง และเน้นการอธิบาย การเปรียบเปรยท่ีมีน า้หนกั
และมีหลกัฐาน 
 ลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

นกัวิชาการศกึษาหลานทา่นได้อธิบายลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองไว้ ดงันี ้
สเคเจอร์ และเดฟ (Skager & Dave1978, pp. 24-25) อธิบายลกัษณะของ

บคุคลท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 7 ประการ ดงันี ้
1. เป็นผู้ยอมรับตนเอง (Self-acceptance) โดยมีเจตคติในเชิงบวกตอ่ตนเอง

ในการเป็นผู้ เรียน 
2. มีการวางแผนการเรียน (Plan fullness) มีความสามารถในการตระหนกัรู้

ความต้องการในการเรียนของตนเอง การก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการ และการใช้กลยทุธ์เพ่ือบรรลจุดุประสงค์การเรียน 

3. มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้อง
อาศยัสิ่งควบคมุหรือการบงัคบัจากภายนอก เช่น การได้รับรางวลั การถกูต าหนิ การลงโทษ ความ
ต้องการวฒุิบตัรหรือต าแหนง่ เป็นต้น 

4. การประเมินผลตนเองได้ (Internalized evaluation) สามารถประเมินผล
การเรียนตนเองวา่อยู่ระดบัใด ซึ่งอาจขอให้ผู้ อ่ืนประเมินการเรียนรู้ของตนเองก็ได้ หรือยอมรับการ
ประเมินผลท่ีเป็นอิสระและสอดคล้องกบัสภาพท่ีเป็นจริง 

5. เปิดกว้างตอ่ประสบการณ์ (Openness to experience) ผู้ เรียนสามารถ
น าประสบการณ์เข้ามาใช้กบักิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ได้ จึงเปิดรับประสบการณ์เหล่านัน้ด้วยความ
ใคร่รู้และอดทนต่อปัญหาหรือสิ่งท่ียุ่งยาก มีความสนุกต่อการท ากิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีท าให้เกิด
ประสบการณ์ใหม ่ๆ เชน่กนั 

6. มีการยืดหยุ่น (Flexibility) การยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ ผู้ เรียนเต็มใจท่ีจะ
เปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายหรือวิธีการเรียนรู้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นระบบด้วยการใช้ทกัษะ
วิจยั หรือการลองผิดลองถูกด้วยความตัง้ใจ ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ใช้ความ
ล้มเหลวนัน้เป็นบทเรียนน ามาปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของตนเอง 

7. ความเป็นตวัของตนเอง (Autonomy) ผู้ เรียนดแูลตนเองได้ โดยพิจารณา
เลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีคุ้มคา่และเหมาะสมกบัตนเองสามารถจดัการปัญหาตา่ง ๆ ได้เพ่ือด าเนินงาน
ได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
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โนวล์ (Knowles, 1986, p. 61) ผู้น าเสนอแนวคิดการเรียนรู้แบบ “ข้อตกลงการ
เรียนรู้ (Learning contact)” อธิบายลักษณะของบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 9 
ประการ ดงันี ้

1. มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ท่ีมีครูเป็นผู้ ชีน้ าและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. มีความเป็นอิสระและสามารถน าตนเองในการเ รียนรู้จนประสบ
ความส าเร็จ 

3. มีความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน ๆ และบคุคลรอบตวัได้ดี ทัง้ด้านการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัและการใช้บคุคลเหลา่นัน้เป็นสิ่งสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง 

4. สามารถวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้ของตนเอง โดยต้องการความ
ชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน 

5. น าความต้องการของตนเองมาก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม และสามารถกระท าได้ 

6. เข้าใจบทบาทของผู้สอน และใช้ประโยชน์จากผู้สอนในการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

7. สามารถแสวงหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทัง้ท่ีเป็นบุคคลและเอกสาร
ตามความเหมาะสมของเร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้ 

8. เลือกแผนการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีความคิดริเร่ิมในการวาง
แผนการเรียนและมีทกัษะในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ 

9. เก็บรวบรวมข้อมลู และน าผลการค้นพบตา่ง ๆ ไปใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
 รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนต้องการท่ีจะเรียนรู้ มีหลายรูปแบบ ซึ่งนกัวิชาการศึกษา
หลายทา่นได้อธิบายรูปแบบของการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Boud, 1982, p. 12) (Griffin, 1983, p. 
153) (Grow., 1991, pp. 144-145) สรุปได้ ดงันี ้

1. การเรียนแบบใช้สญัญาการเรียนรู้ (Learning contracts) เป็นการเรียนรู้ท่ี
ผู้ เรียนวางแผนด้วยการเขียนสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้วิธีการวดัประเมินผล โดยจะมี
การตรวจสอบความถกูต้องของผลงานกบัเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ในสญัญาจากผู้ ร่วมงาน 

2. การเรียนแบบท างานตวัตอ่ตวั (One-to-one learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียน
ท างานเป็นคู ่ชว่ยอ านวยความสะดวกให้กนัและกนัในการท างาน 
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3. การเรียนแบบวางแผนการท างานโดยผู้ เรียน (Student planned courses) 
เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนท างานกลุม่ในการเร่ิมโครงการ และน ามาสูก่ารปฏิบตัิ 

4. การเรียนแบบมีระบบการสนบัสนนุจากเพ่ือน (Peer support system) เป็น
การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเร่ิมใหมไ่ด้รับความชว่ยเหลือจากผู้ เรียนท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 

5. การเรียนแบบร่วมมือกันประเมิน (Collaborative assessment) เป็นการ
เรียนรู้ท่ีผู้ เรียนร่วมมือกนัก าหนดเกณฑ์ในการประเมินและตดัสินผู้ เรียนด้วยกนั 

6. การเรียนแบบใช้โครงการเรียนรู้ (Learning project) เป็นตวับง่ชีก้ารมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้แบบน าตนเองตามแนวคิดโครงการเรียนแบบผู้ ใหญ่ของทฟั (The Tough adult 
learning project stream)  

7. การเรียนแบบใช้บทเรียนส าเร็จรูป (Individualized program instruction) 
ตามแนวคดิของสกินเนอร์ (Skinner) แตเ่ป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการน าของครู 

8. การเรียนแบบไม่ใช่การเรียนการสอนทัว่ไป (Non-traditional institutional) 
ได้แก่ กลุม่ผู้ เรียนท่ีเรียนโดยสมคัรใจหวงัท่ีได้ความรู้) 

9. การเรียนแบบการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต (Experiential) 
10. การเรียนแบบการเรียนรู้แบบน าตนเองตามขัน้ตอนของโกรว์ (Staged self-

directed learning model: SSDL) ได้แก่  
10.1 ครูน าโดยการชกัจงูด้วยการบรรยาย หรือให้ลองฝึกหดั 
10.2 ครูจูงใจให้นกัเรียนสนใจโดยการบรรยาย การอภิปรายโดยครูเป็นผู้น า

ให้ตัง้เปา้หมายและก าหนดยทุธวิธีการเรียน 
10.3 นกัเรียนเรียนโดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน การอภิปราย

กลุม่หรือจดัสมัมนา 
10.4 นกัเรียนน าตนเองโดยครูเป็นท่ีปรึกษา ท าได้โดยการลองฝึกด้วยตนเอง 

เชน่ การฝึกงาน การค้นคว้า การท างานรายบคุคลหรืองานกลุม่ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 งานวิจัยในต่างประเทศ 

บราวน์ และครัมโฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002, pp. 111-123) ศกึษาการบรูณา
การการรู้สารสนเทศในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมา โดยร่วมมือกับ
บรรณารักษ์และศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยา เพ่ือประเมินความสามารถในการแสวงหา
สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ โดยมีการวดัการรู้สารสนเทศ 3 ช่วง คือ 
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ช่วงแรก เป็นการวดัการรู้สารสนเทศก่อนการสอน โดยให้นักศึกษาประเมินการรู้สารสนเทศของ
ตนเอง ช่วงท่ี 2 วดัในระหว่างท่ีสอน คือบรรณารักษ์ท าการสอนการใช้เคร่ืองมือทางบรรณานกุรม 
และการค้นข้อมลูจากฐานข้อมลูท่ีมีในห้องสมดุมหาวิทยาลยัแหง่รัฐโอคลาโฮมา และได้มอบหมาย
งานให้นกัศกึษาค้นคว้า และน าเสนอบทความวารสาร รวมทัง้มีการวิเคราะห์ วิจารณ์บทความท่ี
ตนค้นหามาได้ ช่วงท่ี 3 เป็นการประเมินหลงัจากท่ีเรียนจบ โดยใช้วิธีการส ารวจจากความคิดเห็น
ของอาจารย์อีกครัง้เม่ือจบภาคเรียน ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัแห่งรัฐ
โอคลาโฮมา เคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ แบบส ารวจและแบบทดสอบการรู้สารสนเทศของนกัศกึษา ซึ่งใช้
มาตรฐานสามตัถิยะการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษาของ ACRL ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษา
ร้อยละ 11 มีการรู้สารสนเทศสูงขึน้ โดยเฉพาะด้านความสามารถในการประเมินคุณภาพ
สารสนเทศ และมีวิธีการค้นหาสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการ โดยสามารถเพิ่มกลยทุธ์ต่างๆ 
ในการค้นหาสารสนเทศได้ แสดงให้เห็นว่านกัศึกษาใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการค้นสารสนเทศ 
อยา่งไรก็ตามนกัศกึษาบางคนมีความเห็นว่าการท่ีจะคดัเลือกค าศพัท์เฉพาะทางสาขาจลุชีววิทยา
นัน้เป็นสิ่งท่ียาก นกัศึกษาไม่มีความสามารถในการก าหนดค าส าคญั วลี หรือค าท่ีเก่ียวข้อง และ
ประสบความล้มเหลวในการคดัเลือกสารสนเทศจากแหลง่ท่ีเหมาะสม 

เรสนิส กิบสนั ฮาร์ทเซลกันดี และมิสโค(Resnis, Gibson, Hartsell-Gundy, & 
Misco, 2010, pp. 287-301) ศกึษาการประเมินการรู้สารสนเทศของนกัศกึษามหาวิทยาลยัไมอา
มี ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงศึกษาขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล วิธีการสืบค้น และการเตรียมการ
และระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งให้อาจารย์
และบรรณารักษ์ออกแบบสอบถาม จ านวน 60 ค าถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัศกึษา
และอาจารย์ จ านวน 300 คน ผลการวิจยัพบว่า ความเข้าใจเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศของอาจารย์ 
บรรณารักษ์ และนักศึกษามีความคล้ายคลึงกัน โดยอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการประเมินการรู้
สารสนเทศได้ปรับเปล่ียนแผนการเรียนและเพิ่มเนือ้หาในสว่นของกระบวนการทางวิจยัชดัเจนมาก
ขึน้ โดยความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ เพ่ือออกแบบวิธีการให้นักศึกษาได้มี
ทกัษะการรู้สารสนเทศเพิ่มมากขึน้ 

อิโลโก และอึนคิโค๊ะ (Ilogho & Nkiko, 2014, p. 2) ศึกษาทกัษะการค้นหา
สารสนเทศของนักศึกษา ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนจ านวน 5 มหาวิทยาลัย ในรัฐโอกูน 
ประเทศไนจีเรีย นอกจากนีย้ังทดสอบความสามารถของนักศึกษาในการระบุแหล่งสารสนเทศ 
รวมทัง้ประเมินโครงการการรู้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 359 คน จากจ านวนประชากร 400 คน ผลการวิจยัพบว่านกัศกึษามีทกัษะ
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การรู้สารสนเทศอยูใ่นระดบัต ่า ยงัขาดความสามารถในการระบแุหลง่สารสนเทศ และโครงการการ
รู้สารสนเทศยงัคงมีข้อบกพร่องในเร่ืองของการสอนให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์จริง  

โอมาน (Omar, 2014, pp. 280-288) ศึกษาการรู้สารสนเทศในมหาวิทยาลยับน
เกาะแซนซิบาร์ ประเทศแทนซาเนียในสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มประชากรจ านวน 200 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด คณาจารย์ 
และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทัง้ 3 แห่งบนเกาะแซนซิบาร์ โดยวัดจากการตระหนักการรู้
สารสนเทศ ขอบเขตของการรู้สารสนเทศ และบทบาทของห้องสมุดในมหาวิทยาลัยในการช่วย
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า การตระหนักการรู้สารสนเทศ ขอบเขตของการรู้
สารสนเทศ และบทบาทของห้องสมุดในมหาวิทยาลยัในการช่วยส่งเสริมการรู้สารสนเทศ อยู่ใน
ระดบัต ่า จ านวนของผู้ ท่ีมีการรู้สารสนเทศไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจในการสอนการรู้
สารสนเทศ และขาดความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย จาก
ผลการวิจยันกัวิจยัได้เสนอข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง ประกอบด้วย ให้มีการจดัสมัมนา
และการฝึกอบรมเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ และจดัให้มีหลกัสตูรรายวิชาการรู้สารสนเทศ 

ลีวีฮาบรา (Lwehabura, 2016, pp. 427–434) ศึกษาการประเมินทกัษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรโซโคอีน (Sokoine 
University of Agriculture, Tanzania) ประเทศแทนซาเนีย การศกึษาครัง้นีมี้จดุประสงค์เพ่ือ
ทดสอบและระบลุกัษณะของทกัษะการรู้สารสนเทศในนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยั
เกษตรโซโคอีน และก าหนดปัญหาและอุปสรรคในการค้นหาและการใช้แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 
โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาจ านวน 175 คน จาก 314 คนแรกท่ี
ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโท 4 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถาบันพัฒนาการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
นกัศกึษาจ านวนมากมีข้อบกพร่องในด้านความรู้เร่ืองการรู้สารสนเทศ และทกัษะในด้านท่ีส าคญั 
รวมถึงการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การประยกุต์ใช้เทคนิคการค้นหา
สารสนเทศ เช่น การใช้เทคนิคตรรกบลีูน การตดัทอน ค าพ้องความหมาย และแผนท่ีแนวคิด จาก
ผลการวิจัยนีไ้ด้แก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบโดยการส่งเสริมรายวิชาการรู้สารสนเทศทัง้ระดับ
บณัฑิตศกึษาและระดบัปริญญาตรี เพ่ือให้มัน่ใจวา่นกัศกึษามีการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 งานวิจัยในประเทศ 

ปภาดา เจียวก๊ก (2547) ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ตวัแปรท่ีศกึษาประกอบด้วย เพศ ชัน้ปี กลุ่ม
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สาขา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตวัแปรตาม ได้แก่ ระดบัการรู้สารสนเทศ กลุ่มตวัอย่างเป็น
นิสิตระดบัปริญญาตรี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน โดยจ าแนกตามกลุ่มสาขา 5 สาขา 
ได้แก่ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้กลุ่มตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 465 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศ
ในด้านต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความสามารถในการใช้สารสนเทศอยู่ใน
ระดบัสงู นิสิตท่ีมีเพศตา่งกนัมีการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกตา่งกนั นิสิตท่ีศกึษาใน
ชัน้ปีต่างกัน มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศและความสามารถในการใช้สารสนเทศ
แตกตา่งกนั โดยนิสิตชัน้ปีท่ี 4 มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศและการใช้สารสนเทศสงู
กว่านิสิตชัน้ปีท่ี 2 นิสิตท่ีศึกษาในกลุ่มสาขาต่างกัน มีการรู้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน โดย
นิสิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการรู้สารสนเทศโดยรวมทกุด้านสงูกว่านิสิตทกุกลุ่มสาขา
นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีการรู้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน โดยนิสิตท่ีมีการ
เรียนดีมาก มีการรู้สารสนเทศโดยรวมสงูกวา่นิสิตท่ีมีผลการเรียนพอใช้ 

สายฝน บชูา รุ่งฤดี อภิวฒันศร พนมเทียน บญุส่งเสริมสขุ และพรทิพย์ สว่างเนตร 
(2550, p. 10) ศกึษาทกัษะการรู้สารสนเทศของนักศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 
ในด้านการก าหนดค าค้น การเข้าถึงการใช้จริยธรรมการใช้สารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ
จ าแนกตามเพศ คณะ การศกึษาภาคปกติ ภาคสมทบ ตามชัน้ปีท่ีศกึษา รวมทัง้ศกึษาปัญหาและ
อปุสรรคการศึกษาทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษา มทร.ธัญบุรี  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
คือ นักศึกษา มทร.ธัญบุรีท่ีก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษา 
มทร.ธัญบรีุ ในด้านการก าหนดค าค้น การเข้าถึง การใช้จริยธรรมและการประเมินสารสนเทศโดย
รวมอยู่ระดบัปานกลาง ยกเว้นด้านการประเมินสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทกัษะการรู้
สารสนเทศของนกัศึกษา มทร.ธัญบุรี จ าแนกตามเพศ ด้านการก าหนดค าค้น การเข้าถึง การใช้
จริยธรรมการใช้สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นด้านการประเมินสารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ทักษะการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มทร.
ธัญบุรี จ าแนกตามคณะท่ีศึกษา ในด้านการก าหนดค าค้นและด้านจริยธรรมการใช้สารสนเทศ
โดยรวมไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ยกเว้นด้านการเข้าถึงการใช้และการประเมินสารสนเทศโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ทักษะการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มทร.
ธญับรีุ จ าแนกการศกึษาภาคปกติตามชัน้ปีท่ีศกึษา ในด้านการก าหนดค าค้น ด้านการเข้าถึง ด้าน
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จริยธรรมการใช้ และด้านการประเมินสารสนเทศโดยรวมไม่แตกตา่งกนัทางสถิติ ยกเว้นด้านการ
ใช้สารสนเทศ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทกัษะการใช้สารสนเทศ
ของนกัศึกษา มทร.ธัญบุรี จ าแนกการศึกษาภาคสมทบตามชัน้ปีท่ีศึกษาด้านการก าหนดค าค้น 
การเข้าถึง การใช้จริยธรรมการใช้สารสนเทศโดยรวมไม่แตกตา่งกนั ปัญหาและอปุสรรคการศกึษา
ทกัษะการใช้สารสนเทศของนกัศกึษา มทร.ธญับรีุโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จนัทิมา ใหญ่ยิ่ง (2552) ศกึษาคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา สาขาวิชา
นาฏศลิป์ไทย คณะศลิปนาฏดริุยางค์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะ ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้านคณุธรรมจริยธรรม และด้านเจตคติ กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ส าเร็จหลกัสูตรศิลปบณัฑิต (ต่อเน่ือง) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
คณะศิลปนาฏดริุยางค์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชาของ
ผู้ส าเร็จการศกึษา จ านวน 90 คน ผู้ ร่วมงานของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา จ านวน 270 คน และ
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547 -2549 จ านวน 90 คน รวมทัง้หมด 450 คน 
นอกจากนีย้งัสมัภาษณ์ผู้บงัคบับญัชาของผู้ส าเร็จการศกึษา จ านวน 6 คน ผู้ ร่วมงานของบณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศกึษา จ านวน 6 คน และบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน 6 คน รวม 18 คน สถิติท่ีใช้ 
คือ สถิติพืน้ฐานและค่า F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ Sheffe’s 
ผลการวิจยั พบวา่ 1) คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลป
นาฏดริุยางค์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทกัษะ ด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ด้านคณุธรรมจริยธรรม และด้านเจตคติ มีคณุลกัษณะอยู่ในระดบัมาก 2) เปรียบเทียบ
คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดริุยางค์ สถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ จ าแนกตามอาชีพของบณัฑิตท่ีต่างกัน พบว่ามีคณุลกัษณะตามความคิดเห็น
ของผู้ บังคับบัญชาไม่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะตามความคิดเห็นของผู้ ร่วมงานและบัณฑิต 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 3) บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่ีมีสถานประกอบการต่างกัน พบว่ามี
คณุลกัษณะตามความคดิเห็นของผู้บงัคบับญัชาไมแ่ตกตา่งกนั สว่นลกัษณะตามความคิดเห็นของ
ผู้ ร่วมงานและบณัฑิต แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สพุิศ บายคายคม และขวญัชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) ศกึษาการรู้สารสนเทศของนิสิต
ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยจ าแนกตามคณะ เพ่ือเสนอ
รูปแบบเค้าโครงเนือ้หาบทเรียนชว่ยสอน ทกัษะการรู้สารสนเทศบนเว็บไซต์ท่ีเหมาะสมส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับ
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ปริญญาตรี ระดบัชัน้ปีท่ี 1-4 ปีการศกึษา 2549 จ านวน  361 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า นิสิตมีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศโดยรวม ทุก
มาตรฐาน อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า นิสิตมีความสามารถด้าน
การรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางทุกมาตรฐาน โดยมาตรฐานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
มาตรฐานท่ี 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับประเด็นทางด้านวฒันธรรม 
จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมท่ีแวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ รองลงมาได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 ความสามารถในการตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ มาตรฐานท่ี 3 
ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ มาตรฐานท่ี 5 ความสามารถประยกุต์สารสนเทศใหม่และ
สารสนเทศท่ีมีอยู่ เดิมเ พ่ือสร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจใหม่ได้ มาตรฐานท่ี 4 
ความสามารถจดัการสารสนเทศท่ีรวบรวมหรือผลิตขึน้มาได้ และมาตรฐานท่ี 2 ความสามารถใน
การค้นหาสารสนเทศตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบนิสิตทัง้ 3 คณะ โดยรวมพบว่า นิสิตท่ีศกึษา
ในคณะท่ีต่างกัน มีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายมาตรฐานพบว่า นิสิตท่ีศึกษาในคณะต่างกันมีความสามารถด้านการรู้
สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในมาตรฐานท่ี 2 ความสามารถใน
ด้านการค้นหาสารสนเทศ ส่วนมาตรฐานอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง เม่ือทดสอบเป็นรายคู่พบว่า 
นิสิตท่ีศึกษาคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการค้นหาสารสนเทศสูงกว่านิสิต
คณะวิทยาการจดัการ สว่นคูอ่ื่นไมพ่บวา่แตกตา่ง 

สวุฒัน์ พระนิมิต (2552) ได้ศกึษาการรู้สารสนเทศของนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการก าหนดขอบเขต
สารสนเทศ ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ด้านการประเมินสารสนเทศ และด้านการใช้สารสนเทศ 
เปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน จ าแนกตามเพศ กลุม่สาขาวิชา และผลการเรียนในระดบัในระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย และประเมินระดบัการรู้สารสนเทศของนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 โดย
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ กลุม่ตวัอยา่ง คือ นิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2550 จ านวน 472 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า 
นิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 มีระดบัการรู้สารสนเทศโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 โดยรวมและเป็น
รายด้าน จ าแนกตามตวัแปรเพศ พบว่ามีระดบัการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ศึกษาอยู่ในกลุ่ม
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สาขาวิชาต่างกันมีระดบัการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน มีผลการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายตา่งกนัมีระดบัการรู้สารสนเทศไมแ่ตกตา่งกนั  

ชชีูพ มามาก (2553) ได้ศกึษาและเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ 
ชัน้ปี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยัคือ นกัศกึษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ ชัน้ปี ท่ี 2-4 จ านวน 403 คน โดยวิธีการ
สุ่มแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดระดับการรู้
สารสนเทศ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานทกัษะสามตัถิยะสารสนเทศส าหรับนกัศกึษาทางธุรกิจของแนน
ซ่ี เอ. คนันิ่งแฮม ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการรู้สารสนเทศทางธุรกิจของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัปาน
กลาง เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปรพบว่า นกัศกึษาท่ีมี
เพศตา่งกัน มีระดบัการรู้สารสนเทศแตกตา่งกัน ทัง้โดยรวมและรายด้าน โดยนกัศกึษาเพศชายมี
ระดบัการรู้สารสนเทศสงูกว่าเพศหญิง นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีท่ีตา่งกนั มีระดบัการรู้สารสนเทศ
แตกตา่งกนั ทัง้โดยรวมและรายด้าน โดยนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 มีระดบัการรู้สารสนเทศ
สูงกว่านักศึกษาชัน้ปีท่ี 5 นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีระดบัการรู้สารสนเทศ
แตกต่างกันทัง้โดยรวมและรายด้าน โดยนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีและปานกลางมี
ระดับการ รู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพอใช้  นักศึกษาท่ี มี
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ต่างกัน มีระดบัการรู้สารสนเทศแตกต่างกันทัง้โดยรวมและ
รายด้าน โดยนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมากมีระดับการรู้
สารสนเทศสงูกวา่นกัศกึษาท่ีมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปานกลางและน้อย 

รัตนะ อินจ๋อย (2553) ศกึษาการรู้สารสนเทศและเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการเรียน
วิชาสารสนเทศเพ่ือการศกึษาค้นคว้า ประชากร คือ นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรี ใน
ปีการศึกษา 2553 จ านวน 390 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบ วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีระดบัการ
รู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 44.10) เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนน
ของการรู้สารสนเทศของนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวิชาสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
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ค้นคว้าและผู้ ท่ีไม่มีประสบการณ์ มีระดบัการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ข้อเสนอแนะในการวิจัย คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดท า
บทเรียนชว่ยสอนทกัษะการรู้สารสนเทศบนเว็บไซต์ พร้อมทัง้ควรจดัฝึกอบรมระยะสัน้เก่ียวกบัการ
รู้สารสนเทศ ซึ่งบรรณารักษ์จะเป็นผู้สอนการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ ใช้บริการ โดยอาจจดัสอนเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ใช้บริการสามารถเรียนรู้ในการแสวงหาสารสนเทศได้ด้วย
ตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) ได้ศึกษาระดับการรู้
สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร เพ่ือเปรียบเทียบระดบั
การรู้สารสนเทศ จ าแนกตามคณะวิชา และประสบการณ์การเรียนในรายวิชาเก่ียวกับการรู้
สารสนเทศ กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร รวม 9 
คณะ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 จ านวน 460 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ
การรู้สารสนเทศ ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษามีระดบัการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
ด้านท่ีนักศึกษามีความสามารถสูงสุด คือ ความสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เม่ือเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาท่ีศกึษาอยู่ในคณะตา่งกนัมีการ
รู้สารสนเทศท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยนกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจมีการรู้
สารสนเทศสูงกว่าคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
ศิลปศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ี
เก่ียวกับการรู้สารสนเทศต่างกัน มีการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
โดยนกัศกึษาท่ีมีประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศมีการรู้สารสนเทศสงู
กวา่นกัศกึษาท่ีไมมี่ประสบการณ์ในการเรียนในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ 

ประภาส พาวินันท์ (2553, pp. 72-84) ศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามค าแหง ส่วนกลางท่ีศกึษาในภาคปกติ จ านวน 1,000 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเพ่ือส ารวจประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้สารสนเทศ ความ
เข้าใจการรู้สารสนเทศ และความต้องการเพิ่มพนูความรู้และทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษา 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่ใช้บริการส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง และ
ใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตเพ่ืออ่านและติดตามข่าวสารทั่วไป และเพ่ือหาข้อมูลเสริมการเรียน 
นักศึกษามีความเข้าใจการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการศึกษาค้นคว้าและ
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สารสนเทศ ด้านแหล่งและการเข้าถึงสารสนเทศ ด้านพฤติกรรมและจริยธรรมการใช้สารสนเทศ 
ตามล าดบั ในระดบัมาก นกัศกึษาส่วนใหญ่ได้รับความรู้และทกัษะการรู้สารสนเทศจากการศกึษา
ด้วยตนเอง รองลงมาคือ การเรียนรู้ในวิชาท่ีเก่ียวข้อง การเรียนรู้จากเว็บไซต์ทัว่ไป การเรียนรู้จาก
เพ่ือนและการลองถูกลองผิด ตามล าดับ การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศพบว่านักศึกษาท่ีมี
ภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจการรู้สารสนเทศโดยรวมมากกว่านักศึกษาท่ีมี
ภูมิล าเนาในส่วนภูมิภาค นอกจากนีย้ังพบว่านกัศึกษาท่ีมีกลุ่มอายุ ชัน้ปี พืน้ฐานการศึกษาเดิม 
และสถานภาพการเรียนและการท างานตา่งกนัมีการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

พฒันาพร เทียมเมือง (2554) ศกึษาการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัร
พงษภูวนารถ จ านวน 359 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษามีการรู้สารสนเทศจากการใช้บริการห้องสมดุน้อยท่ีสดุ เน่ืองจากไม่เคย
เข้าใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะสืบค้นสารสนเทศจาก
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ สืบค้นจากหนงัสือ หนงัสือพิมพ์ และวารสาร และส่วนใหญ่มี
ความรู้เก่ียวกบัวิธีการใช้ห้องสมดุจากการเรียนรายวิชาการใช้ห้องสมดุในระดบัมธัยมศกึษา และมี
ความรู้เก่ียวกับการเขียนรายงาน จากการเรียนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ ความสามารถด้านการรู้
สารสนเทศ พบว่า นกัศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศในมาตรฐานท่ี 5 ความสามารถ
ประยกุต์สารสนเทศใหมแ่ละสารสนเทศท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจใหม่
ได้ ด้านสามารถน าสารสนเทศท่ีได้รับมาวิเคราะห์และสร้างความรู้ใหม่ได้ตามต้องการ ในระดบั
ปานกลาง รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับ
ประเด็นทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมท่ีแวดล้อมด้วยการใช้
สารสนเทศ โดยมีความเห็นว่ากฎหมายลิขสิทธ์ิมีความส าคญัควรท่ีจะปฏิบตัิตามในระดบัปาน
กลาง และมาตรฐานท่ี 1 ความสามารถในการตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ ด้าน
ความสามารถรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นโดยการสอบถามผู้ รู้ (เช่น อาจารย์ บรรณารักษ์ ฯลฯ) เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีต้องการศึกษาค้นคว้า ในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศตาม เพศ ชัน้ปี และสาขาวิชา พบว่า นกัศกึษาท่ีมีเพศตา่งกนัมี
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ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนนกัศกึษาท่ี
อยู่ชัน้ปีและสาขาวิชาต่างกันมีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิาน 

สพุดั ทองฉวี (2554, p. 156) สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยเปิดสอนหลกัสูตร
ดนตรีท่ีเป็นสาขาวิชาหนึง่ในคณะ หรือเป็นคณะดนตรี ซึ่งเปิดสอนวิชาดนตรีหลากหลายสาขาวิชา 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทัง้ทางวิชาการและวิชาชีพดนตรี 
ห้องสมดุดนตรีจึงต้องเป็นแหล่งข้อมลูดนตรีท่ีส าคญัในการสนบัสนนุการเรียนการสอน การศกึษา
ค้นคว้า และการประกอบอาชีพนกัดนตรีทัง้ในด้านทฤษฏีและหลกัการปฏิบตัิดนตรีให้บริการส่ือ
ดนตรีท่ีตรงกับความต้องการของนกัศึกษามากท่ีสุด และสามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คือ ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ ผู้ วิจัยจึงศึกษา
พฤตกิรรมสารสนเทศของนกัศกึษาสาขาวิชาดนตรีท่ีก าลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 
จ านวน 383 คน จากการสุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูร Taro Yamane และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบง่
ชัน้ภูมิเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ 
คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t- test F- test และการเปรียบเทียบรายคู ่โดยก าหนดนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความต้องการใช้สารสนเทศดนตรีเพ่ือ
ความบนัเทิง พกัผ่อนหย่อนใจ แหล่งข้อมูลทางด้านดนตรีท่ีใช้มากท่ีสุด คือ อินเทอร์เน็ตโดยใช้ 
search engine และสืบค้นจากช่ือศิลปิน   ช่ือวงมากท่ีสดุ นกัศกึษาใช้ส่ือดนตรีท่ีเป็นฐานข้อมูล
ออนไลน์ และใช้เนือ้หาด้านการปฏิบตัิดนตรีทักษะดนตรีมากท่ีสุด นกัศึกษามีความตระหนกัว่า
การละเมิดลิขสิทธ์ิเพลงเป็นผลเสียต่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน และนกัศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้
สารสนเทศทางด้านดนตรีจากส่ือดนตรีเน่ืองจากมีราคาสงู เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศ 
และปัญหาการใช้สารสนเทศดนตรีของนกัศกึษาสาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ พบว่า นกัศกึษาท่ีมีกลุ่ม
เพศ ชัน้ปี และสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศและมีปัญหาการใช้สารสนเทศดนตรี
แตกตา่งกนั 

สพุิศ ศิริรัตน์ (2554) ได้ศกึษาระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา และเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา จ าแนกตามตวัแปรเพศ ชัน้ปี สาขาวิชา 
ระดบัผลการเรียน และประสบการณ์ในการเรียนวิชาเก่ียวกบัการสืบค้นสารสนเทศ กลุ่มตวัอย่าง 
คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553  จ านวน 786 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษามีระดบัการรู้สารสนเทศอยู่
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ใยระดับต ่า และผลการเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศตามตัวแปรชัน้ปี และสาขาวิชา พบว่า
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3, 4 และ 5 มีการรู้สารสนเทศสูงกว่า ชัน้ปีท่ี 1 และ 2 โดยนกัศึกษาสาขาวิชา
สงัคมศกึษามีการรู้สารสนเทศสงูกว่านกัศกึษาสาขาการศกึษาพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์ และสาขา
ภาษาไทย ส่วนตวัแปรเพศ ระดบัผลการเรียน และประสบการณ์ในการเรียนรายวิชาเก่ียวกบัการ
สืบค้นสารสนเทศไมพ่บความแตกตา่ง 

จนัทร์ฉาย วีระชาต ิ(2555, pp. ง, 125) ศกึษาปัจจยัการเรียนรู้ท่ีส่งผลตอ่ทกัษะการรู้
สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต จ าแนกตามระดบัชัน้ปี คณะ
ท่ีสงักดั ระดบัผลการเรียน การเรียนวิชาพืน้ฐานเก่ียวกับการใช้ห้องสมดุ และการเข้าอบรมการใช้
ห้องสมดุ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1-4 ประจ าปีการศกึษา 2554 จ านวน 
392 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือ แบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาคา่ร้อยละ 
คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตมีทักษะการรู้สารสนเทศ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่านักศึกษามีทักษะการรู้
สารสนเทศในมาตรฐานท่ี 1 การก าหนดลักษณะและขอบเขตความต้องการสารสนเทศอยู่ใน
ระดบัสงู ส่วนมาตรฐานอ่ืนๆ อยู่ในระดบัปานกลาง และผลการเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศตาม
ตวัแปรชัน้ปี สงักัดคณะ ผลการเรียน การเรียนวิชาพืน้ฐานเก่ียวกับการใช้ห้องสมุด และการเข้า
อบรมการใช้ห้องสมุด พบว่า จ าแนกตามชัน้ปีไม่พบความแตกต่าง แต่พบความแตกต่างใน
มาตรฐานท่ี 3 การประเมินสารสนเทศและแหล่งท่ีมาอย่างมีวิจารณญาณรวมทัง้สามารถเช่ือมโยง
สารสนเทศท่ีได้รับเข้ากบัความรู้เดิมได้ จ าแนกตามคณะท่ีสงักดัโดยรวมพบว่า นกัศกึษาคณะการ
บญัชีมีทักษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คณะวิศกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปะศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิเทศ
ศาสตร์มีทักษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ าแนกตามผลการเรียนโดยรวมพบว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงทักษะการรู้
สารสนเทศแตกตา่งกบันกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากว่า จ าแนกตามการเรียนวิชาพืน้ฐานเก่ียวกับ
การใช้ห้องสมดุโดยรวมพบว่านกัศกึษาท่ีเรียนวิชาพืน้ฐานเก่ียวกบัการใช้ห้องสมดุและสอบผ่าน มี
ทกัษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนกัศึกษาท่ีเรียนและสอบไม่ผ่านหรือท่ีไม่ได้เรียน จ าแนกตาม
การเข้าอบรมการใช้ห้องสมุดพบว่า ในมาตรฐานท่ี 1 การก าหนดลักษณะและขอบเขตความ
ต้องการสารสนเทศได้ นกัศกึษาท่ีเข้ารับการอบรมการใช้ห้องสมดุมีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่ง
กบันกัศกึษาท่ีไมไ่ด้รับการเข้าอบรมการใช้ห้องสมดุ 
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สุชาดา สุพรรณ์ วราพร พูลเกษ และวนุชชิดา สุภัควนิช (2556) ศึกษาการรู้
สารสนเทศของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และปัญหา
ด้านแหล่งและสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบทดสอบ กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาทัง้ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูและระดบัปริญญา
ตรีท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนปกติและก าลงัศกึษาในภาคเรียนท่ี 1/2556 จ านวน 343 คน สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
นกัศกึษาสว่นใหญ่มีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของทกัษะ
การรู้สารสนเทศพบวา่ นกัศกึษามีความรู้และทกัษะการรู้สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ในด้าน
ซ่ีงประกอบด้วย การก าหนดความต้องการสารสนเทศหรือเข้าใจปัญหาของตนเอง การค้นคืน
สารสนเทศ การใช้แหล่งอ้างอิงและใช้กลยุทธ์ ในการสืบค้นสารสนเทศอย่างเหมาะสม การ
วิเคราะห์สงัเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ สว่นด้านท่ีนกัศกึษามีทกัษะการรู้สารสนเทศอยู่ใน
ระดบัน้อย คือ การประเมินสารสนเทศ ส าหรับปัญหาด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษา พบว่า 
ปัญหาด้านแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
นกัศกึษาส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหาปานกลาง แตปั่ญหาด้านสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการรู้
สารสนเทศพบว่า นักศึกษามีปัญหาในด้านสภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์เก่าและช ารุด ใช้งานไม่
สะดวก และมีจ านวนไม่เพียงพอในการให้บริการท าให้เป็นปัญหาในการใช้งานและประกอบการ
เรียนภายในมหาวิทยาลยั 

นิรมล ชอุ่ม (2557) ศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี คณะวิชา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 จ านวน 370 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือ แบบทดสอบทกัษะการรู้สารสนเทศ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมตฐิานโดยใช้ t-test และ F-test ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ นกัศกึษามีทกัษะด้านการก าหนดความต้องการ
สารสนเทศอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ด้านการใช้กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศ ด้านการ
สงัเคราะห์สารสนเทศ ด้านการก าหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ด้านการ
ใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง และด้านประเมินสารสนเทศอยู่ในระดบั
ต ่า นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีระดบัการรู้สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านการสงัเคราะห์สารสนเทศ และโดยรวมแตกต่างกัน นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ีต่างกันมี
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ระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ด้านการก าหนดความต้องการสารสนเทศ นกัศึกษาท่ีศกึษาอยู่ใน
คณะวิชาท่ีต่างกันมีระดบัการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนั มีระดบัการรู้สารสนเทศโดยรวมและ
ด้านการใช้กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ ด้านการก าหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่ ง
สารสนเทศ ด้านการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการสังเคราะห์สารสนเทศ 
แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเว้นด้านการประเมินสารสนเทศไม่แตกต่าง
กนั 

ลาวณัย์ ค้าขาย (2558, p. 71) เปรียบเทียบการใช้แหล่งสารสนเทศเพ่ือค้นคว้า
ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จ าแนกตามมหาวิทยาลยั ศึกษาการใช้สารสนเทศเพ่ือ
ค้นคว้าทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  และศึกษาความต้องการบริการ สารสนเทศ
ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สถาปัตยกรรม 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(สาขาวิชาออกแบบภายใน และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (สาขาวิชาออกแบบภายใน และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ 3) สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม) ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 และ 5 ปี ท่ีลงทะเบียนเรียนปี
การศกึษา 2/2556 จ านวน 349 คน จากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วนของจ านวน นกัศึกษาแต่
ละสาขาวิชา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิตเิชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่วย
วิธีการของ Sheffe’s ผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม ท่ีศึกษา
ตา่งมหาวิทยาลยัมีการใช้แหลง่สารสนเทศไมแ่ตกตา่งกนั นกัศกึษาใช้สารสนเทศตามวตัถปุระสงค์ 
ทัง้ 4 ด้าน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการบริการสารสนเทศในด้านต่าง ๆ จากห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05    

ธัญญาลักษณ์ ใจเท่ียง (2559, p. 58) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ศกึษาปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ จ านวน 306 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
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ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาสถาบัน
บณัฑิตพฒันศิลป์ มีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวตัถปุระสงค์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ท ารายงาน การใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และท าวิจยั/ศลิปนิพนธ์ ตามล าดบั ด้านแหล่งสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ได้แก่ แหล่งสารสนเทศภายในตวันักศึกษา แหล่งสารสนเทศภายนอก ประกอบด้วย 
แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศจากส่ือต่าง ๆ และแหล่งสารสนเทศสถาบัน/สถานท่ี 
ตามล าดบั ด้านลกัษณะของสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ วิชาชีพตา่งๆ บนัเทิงสาร
คดี และวิชาการทัว่ไป ตามล าดับ ด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ 
ค าแนะน าของอาจารย์ ดลุยพินิจของนกัศกึษา และพดูคยุ สนทนาอยา่งไม่เป็นทางการกบัผู้ ใกล้ชิด 
ตามล าดบั 2) นกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์มีปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านแหล่ง
สารสนเทศภายในสถาบนัอยู่ในระดบัมาก ปัญหาด้านแหล่งสารสนเทศภายนอกสถาบนั และ
ปัญหาสว่นบคุคล นกัศกึษามีปัญหาในระดบัปานกลาง 

ภคพร อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร (2559) ศึกษาพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือ
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ปีการศกึษา 2558 จ านวน 396 คน จ าแนกตามเพศ 
ชัน้ปี กลุ่มสาขาวิชา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการรู้สารสนเทศคา่เฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ด้านท่ีมีระดบัสูง
ท่ีสดุคือ นกัศกึษามีการก าหนดหวัข้อและขอบเขตก่อนการสืบค้น ด้านท่ีมีระดบัต ่าท่ีสดุคือ การใช้
แหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลาย ไม่พบความแตกตา่งระหว่าง เพศ ชัน้ ปี กลุ่มวิชา และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน กบัพฤติกรรมการรู้สารสนเทศ นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีพฤติกรรม
การรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าในบางด้าน อุปสรรค คือ 
ความยากในการเร่ิมต้นท างานตามท่ีอาจารย์มอบหมายมากท่ีสุดและข้อมูลไม่ตรงตามความ
ต้องการ 

สุวรรณี ห้วยหงส์ทอง (2562, p. 222) ศกึษาพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ ใช้ภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั โดยวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีพฤติกรรมสารสนเทศ ( Information behaviour) ของ 
Wilson ซึ่งประกอบด้วย ก าหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศ ซึ่งผู้ วิจัยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกั จ านวน 15 คน ผลการวิจัย 
พบว่า วตัถุประสงค์โดยทัว่ไปของการใช้งานภาพจิตรกรรมฝาผนงั คือ ใช้ประกอบการเรียนการ
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สอน การท าวิทยานิพนธ์ ผู้ ใช้ส่วนใหญ่เร่ิมต้นก าหนดความต้องการสารสนเทศจากการก าหนด
ประเด็นท่ีต้องการศกึษา และสถานท่ีท่ีต้องการศกึษา และแสวงหาสารสนเทศโดยเร่ิมต้นจากการ
สืบค้นด้วยแหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะน าไปสู่การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น 
หนว่ยงาน หรือบคุคล องค์ประกอบท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การสืบค้นและควรมีในเคร่ืองมือช่วยค้นตาม
ทรรศนะของผู้ ใช้ ประกอบด้วย เลขทะเบียน ช่ือวัด เนือ้หาหรือกลุ่มเนือ้หา ยุคสมัย เทคนิคช่าง 
และสาระสงัเขป 

จริยา ตะลงัวิทย์ (2562) ศกึษาลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี และเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
สาขานาฏศิลป์สากลศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปี ท่ี 2 คณะศิลปศึกษา สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 300-21006 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชัน้เรียน สาขานาฏศิลป์ไทย
ศึกษา จ านวน 72 คน สาขานาฏศิลป์สากลศึกษา จ านวน 1 คน สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
จ านวน 26 คน สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศกึษา จ านวน 21 คน รวมจ านวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั คือ แบบสอบถามคณุลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า โดย
วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะการเรียนรู้แบบน า
ตนเองของนกัศกึษาแตล่ะสาขาวิชา โดยทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(one-way ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า 1) คณุลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองของนกัศกึษาโดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านเปิดใจรับโอกาสในการเรียนรู้อยู่ใน
ระดบัมาก ด้านมโนทศัน์ของตนเองในการเป็นผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก ด้านความ
รับผิดชอบตอ่การเรียนของตนเองอยู่ในระดบัมาก  ด้านความรักในการเรียนอยู่ในระดบัมาก ด้าน
ความคดิสร้างสรรค์อยู่ในระดบัมาก ด้านมองโลกในแง่ดีอยู่ในระดบัมาก และด้านทกัษะจ าเป็นใน
การเรียนและการแก้ปัญหาอยู่ในระดบัมาก และด้านความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการในการเรียน
รู้อยู่ในระดับปานกลาง 2) คุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละสาขาวิชา พบว่า นกัศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ศกึษา มีลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นกัศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีต
ศิลป์ไทยศึกษา มีลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นกัศึกษาสาขาวิชา
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา มีลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
นกัศกึษาสาขานาฏศิลป์สากลศกึษา มีลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
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กลาง นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองไม่แตกต่างกัน 4) 
นกัศกึษาแตล่ะสาขาวิชาเอกมีลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองไมแ่ตกตา่งกนั   
 สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 25 เร่ือง ดงักลา่วข้างต้นซึง่เป็นงานวิจยัใน
ประเทศจ านวน 20 เร่ือง และงานวิจยัต่างประเทศจ านวน 5 เร่ือง เพ่ือน ามาศึกษาการประเมิน
ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า มี
ผลการวิจยัในแตล่ะด้านและผลโดยรวมมีสอดคล้องและแตกตา่งกนั ดงันี ้ 

1. ระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับการรู้
สารสนเทศอยู่ในระดบัมาก ปานกลาง น้อย ดงันี ้ระดบัมาก ได้แก่ งานวิจยัของบราวน์ และครัม
โฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002) สวุฒัน์ พระนิมิต (2552) ภคพร อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร 
(2559) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยัของปภาดา เจียวก๊ก (2547) สายฝน บูชา รุ่งฤดี อภิวฒันศร พนม
เทียน บุญส่งเสริมสุข และพรทิพย์ สว่างเนตร (2550) สุพิศ บายคายคม และขวญัชฏิล พิศาลพงศ์ 
(2552) ชชีูพ มามาก (2553) รัตนะ อินจ๋อย (2553) องัคณา แวซอเหาะ และสธุาทิพย์ เกียรติวานิช 
(2553) สชุาดา สพุรรณ์ วราพร พลูเกษ และวนชุชิดา สภุคัวนิช (2556) จนัทร์ฉาย วีระชาติ (2555) 
และนิรมล ชอุม่ (2557) ท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง และแตกตา่งจากงานวิจยัของสพุิศ  ศิริรัตน์ (2554) 
อิโลโก และอนึคโิค๊ะ (Ilogho & Nkiko, 2014) และโอมาน (Omar, 2014) ท่ีอยูใ่นระดบัน้อย 

2. การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศ จ าแนกตามตวัแปรด้านตา่ง ๆ   
2.1 จ าแนกตามเพศ 

การเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศโดยรวมของนกัศกึษา โดยจ าแนกตาม
เพศ พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนัในระดบัการรู้สารสนเทศตามตวัแปรท่ีศกึษา ได้แก่ งานวิจยัของป
ภาดา เจียวก๊ก (2547) สวุฒัน์ พระนิมิต (2552) พฒันาพร เทียมทอง (2554) และภคพร อ ามาตย์
มณี ชุม่อินทรจกัร (2559) สว่นงานวิจยัของชชีูพ มามาก (2553) พบว่า นิสิตท่ีมีเพศตา่งกนัมีระดบั
การรู้สารสนเทศแตกต่างกัน โดยนักศึกษาชายมีระดบัการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาหญิง 
รวมทัง้งานวิจยัของนิรมล ชอุม่ (2557) ด้วย 

2.2 จ าแนกตามชัน้ปี  
การเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศโดยรวมของนกัศกึษา โดยจ าแนกตาม

ชัน้ปีท่ีศกึษา พบวา่ นกัศกึษาท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ีตา่งกนั มีระดบัการรู้สารสนเทศโดยรวมไม่แตกตา่ง
กัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสามารถแตกต่างกันในด้านการประเมินสารสนเทศ 
และการใช้สารสนเทศ  ได้แก่ งานวิจยัของปภาดา เจียวก๊ก (2547) นิรมล ชอุ่ม (2557) และภคพร 
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อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร (2559) ส่วนงานวิจัยของชูชีพ มามาก (2553) ประภาส พาวินันท์ 
(2553) และพฒันาพร เทียมทอง (2554) และจนัทร์ฉาย วีระชาติ (2555) พบว่าการรู้สารสนเทศ
ของนกัศกึษาตามชัน้ปีท่ีศกึษามีความแตกตา่งกนั 

2.3 จ าแนกตามคณะท่ีศกึษา  
การเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศโดยรวมของนักศึกษา จ าแนกตาม

คณะท่ีศกึษาพบวา่ นกัศกึษาท่ีสงักดัคณะหรือกลุ่มสาขาวิชาตา่งกนัมีการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั 
ได้แก่ งานวิจยัของปภาดา เจียวก๊ก (2547) องัคณา แวซอเหาะ และสธุาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) 
พฒันาพร เทียมทอง (2554) และนิรมล ชอุม่ (2557) ส่วนงานวิจยัของสพุิศ บายคายคม และขวญั
ชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) สวุฒัน์ พระนิมิต (2552) จนัทร์ฉาย วีระชาติ (2555) และภคพร อ ามาตย์
มณี ชุม่อินทรจกัร (2559) พบวา่ โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

2.4 จ าแนกตามผลการเรียน  
การเปรียบเทียบระดบัการรู้สารสนเทศโดยรวมของนกัศกึษา จ าแนกตามผล

การเรียนพบวา่นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนตา่งกนั มีการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั โดยนกัศกึษาท่ีมีผล
การเรียนดี มีระดบัการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อน ได้แก่ งานวิจัยของ 
ปภาดา เจียวก๊ก (2547) จนัทร์ฉาย วีระชาต ิ(2555) นิรมล ชอุ่ม (2557) และภคพร อ ามาตย์มณี 
ชุม่อินทรจกัร (2559) สว่นงานวิจยัท่ีพบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั ได้แก่ งานวิจยัสพุิศ ศริิรัตน์ (2554) 

3. สภาพการรู้สารสนเทศในแตล่ะด้าน 
3.1 ด้านการก าหนดลกัษณะและขอบเขตสารสนเทศ 

ระดับมาก ได้แก่ สุวัฒน์ พระนิมิต (2552) จันทร์ฉาย วีระชาติ (2555) 
สุชาดา สุพรรณ์ และคณะ (2556) นิรมล ชอุ่ม (2557) และภคพร อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร 
(2559) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยัของสายฝน บูชา และคณะ (2550) สุพิศ บายคายคม และขวญั
ชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) และพัฒนาพร 
เทียมทอง (2554) ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.2 ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ 
ระดบัมาก ได้แก่ บราวน์ และครัมโฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002) สวุฒัน์ 

พระนิมิต (2552) และประภาส พาวินนัท์ (2553) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยัของสายฝน บูชา และ
คณะ (2550) สุพิศ บายคายคม และขวัญชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) องัคณา แวซอเหาะ และสุธา
ทิพย์ เกียรติวานิช (2553) และจนัทร์ฉาย วีระชาติ (2555) และลีวีฮาบรา (Lwehabura, 2016) ท่ี
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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3.3 ด้านการประเมินสารสนเทศ 
ระดบัมาก ได้แก่ บราวน์ และครัมโฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002) สาย

ฝน บูชา และคณะ (2550) และสุวฒัน์ พระนิมิต (2552) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยัของสุพิศ บาย
คายคม และขวญัชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) องัคณา แวซอเหาะ และสธุาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) 
และจันทร์ฉาย วีระชาติ (2555) ท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง และจากงานของสุพิศ ศิริรัตน์ (2554) 
สุชาดา สุพรรณ์ และคณะ (2556) และภคพร อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร (2559) ท่ีอยู่ในระดบั
น้อย 

3.4 ด้านการใช้สารสนเทศ 
ระดับมาก ได้แก่ ปภาดา เจียวก๊ก (2547) สุวัฒน์ พระนิมิต (2552) และ

ประภาส พาวินนัท์ (2553) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยัของสุพิศ บายคายคม และขวญัชฏิล พิศาล
พงศ์ (2552) องัคณา แวซอเหาะ และสธุาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) พฒันาพร เทียมทอง (2554) 
และจนัทร์ฉาย วีระชาติ (2555) ท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง และจากงานวิจยัของภคพร อ ามาตย์มณี 
ชุม่อินทรจกัร (2559) ท่ีอยูใ่นระดบัน้อย 

3.5 ด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและสงัคม 
ระดบัมาก ได้แก่ สวุฒัน์ พระนิมิต (2552) ซึ่งแตกตา่งจากงานวิจยัของสาย

ฝน บูชา และคณะ (2550) สุพิศ บายคายคม และขวญัชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) องัคณา แวซอ
เหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) พัฒนาพร เทียมทอง (2554) และจันทร์ฉาย วีระชาต ิ
(2555) ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง และจากงานวิจยัของสพุิศ ศริิรัตน์ (2554) ท่ีอยูใ่นระดบัน้อย 

จากการสังเคราะห์ได้แนวคิดการท าวิจัยครัง้นีโ้ดยน ามาศึกษากับสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว้ในงานวิจยั 

1. นักศึกษาเพศต่างกันมีทักษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันสอดคล้องกับ
งานวิจยัของชชีูพ มามาก (2553) และนิรมล ชอุม่  (2557)  

2. นักศึกษาชัน้ปีต่างกันมีทักษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชูชีพ มามาก (2553) ประภาส พาวินันท์  (2553) พัฒนาพร เทียมทอง (2554)และ
จนัทร์ฉาย วีระชาต ิ(2555) 

3. นกัศกึษาสงักดัคณะตา่งกนัมีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนัสอดคล้องกบั
งานวิจยัของปภาดา เจียวก๊ก (2547) องัคณา แวซอเหาะ และสธุาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) พฒันา
พร เทียมทอง (2554) จนัทร์ฉาย วีระชาต ิ (2555) และ นิรมล ชอุม่ (2557) 
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4. นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนตา่งกนัมีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนัสอดคล้อง
กบังานวิจยัของปภาดา เจียวก๊ก (2547) จนัทร์ฉาย วีระชาติ  (2555) นิรมล ชอุ่ม (2557) และภค
พร อ ามาตย์มณี ชุม่อินทรจกัร (2559) 

5. นกัศึกษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศต่างกนัมีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกนัไม่
พบงานวิจยัท่ีศกึษาตวัแปรนี ้

6. นกัศึกษามีการเรียนรู้แบบน าตนเองต่างกันมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกันไม่
พบงานวิจยัท่ีศกึษาตวัแปรนี ้
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจยันีใ้ช้เกณฑ์ในการประเมินทกัษะการรู้สารสนเทศตามมาตรฐานสามตัถิยะการรู้
สารสนเทศส าหรับอดุมศึกษาของสมาคมห้องสมดุวิทยาลยัและวิจยั โดยก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดงันี ้
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                         ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
(อ้างอิง:  
 1ปภาดา เจียวก๊ก (2547); สวุฒัน์ พระนิมิต (2552); ชชีูพ มามาก (2553); พฒันาพร 
เทียมทอง (2554); นิรมล ชอุม่ (2557); ภคพร อ ามาตย์มณี ชุม่อินทรจกัร (2559) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
1. เพศ1 
 1.1 ชาย  1.2 หญิง 
2. ชั้นปี2 
 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.  แหล่งสารสนเทศท่ีใช้มากที่สุด 
 5.1 ห้องสมุดในสถาบันฯ 
 5.2 บุคคล 
 5.3 สถานที่ 
 5.4 อินเทอร์เน็ต 
 5.5 แหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ 
6. การเรียนรู้แบบน าตนเอง 
  
 

ทักษะการรู้สารสนเทศ 
ตามมาตรฐานของ ACRL 
 

1. มาตรฐานที่ 1 
2. มาตรฐานที่ 2 
3. มาตรฐานที่ 3 
4. มาตรฐานที่ 4 
5. มาตรฐานที่ 5 
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 2ปภาดา เจียวก๊ก (2547); ชชีูพ มามาก (2553); ประภาส พาวินนัท์ (2553); พฒันาพร 
เทียมทอง (2554); จนัทร์ฉาย วีระชาติ (2555); นิรมล ชอุ่ม (2557); ภคพร อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทร
จกัร (2559) 
 3ปภาดา เจียวก๊ก (2547); สพุิศ บายคายคม และขวญัชฏิล พิศาลพงศ์ (2552); สวุฒัน์ 
พระนิมิต (2552); องัคณา แวซอเหาะ (2553); พฒันาพร เทียมทอง (2554); จนัทร์ฉาย วีระชาต ิ
(2555); นิรมล ชอุม่ (2557) 
 4ปภาดา เจียวก๊ก (2547); สพุิศ ศิริรัตน์ (2554); จนัทร์ฉาย วีระชาติ (2555); นิรมล ชอุ่ม 
(2557); ภคพร อ ามาตย์มณี ชุม่อินทรจกัร (2559)) 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจยันี ้ผู้วิจยัใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณและด าเนินการตามขัน้ตอนวิจยั ดงันี ้

 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 4. การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
ท่ีศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 2561 จ านวน 3,424 คน (สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์, 2561, pp. 6-15)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ส่วนกลาง ใน 3 คณะหลกัของสถาบนั ฯ  จ านวน 366 คน ได้แก่ คณะศิลปวิจิตร จ านวน 127 
คน คณะศิลปนาฏดริุยางค์ จ านวน 103 คน และคณะศิลปศกึษา จ านวน 136 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งได้จ านวนไม่น้อยกว่าตามตารางกลุ่มตวัอย่างขัน้
ต ่าของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัใน คือ แบบทดสอบการรู้สารสนเทศ ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้าง
แบบทดสอบ ตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการรู้สารสนเทศส าหรับนกัศึกษา 
และ มาตรฐานสามตัถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับอดุมศกึษาของสมาคมห้องสมดุวิทยาลยัและวิจยั 
(ACRL) รวมทัง้วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง จากหนังสือ 
เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ  

2. การสร้างเคร่ืองมือวิจัย ผู้ วิจัยสร้างแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศ โดย
แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบทดสอบ ได้แก่ ค าถามเก่ียวกบัเพศ ชัน้
ปี คณะ ผลการเรียน แหลง่สารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ ซึง่เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบและเตมิค า 

ตอนท่ี 2 การเรียนรู้แบบน าตนเอง ข้อค าถามมีทัง้เชิงบวกและเชิงลบมีลกัษณะ
เป็นมาตรประมาณคา่ (Rating scale) 6 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไม่จริง 
ไมจ่ริง และไมจ่ริงเลย ให้คะแนนแตล่ะระดบัตัง้แต ่1 – 6 คะแนน จ านวนทัง้หมด 16 ข้อ 

ตอนท่ี 3 ทกัษะการรู้สารสนเทศ  ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ ค าตอบถูกได้ 1 
คะแนน ค าตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 37 ข้อ  

3. น าแบบทดสอบเสนอต่อประธานควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความ
ถกูต้องของเนือ้หา ความชดัเจนของข้อค าถาม แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

4. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยน าแบบทดสอบเสนอ
ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการรู้สารสนเทศและด้านศิลปวฒันธรรม จ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถกูต้องเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content validity) และคดัเลือกข้อค าถามท่ีได้คะแนน IOC ระหว่าง 0.66-1.00 ซึ่งตามเกณฑ์ข้อ
ค าถามต้องได้คะแนนตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป ข้อค าถามท่ีไม่ผ่านเกณฑ์และข้อค าถามท่ีมีความซ า้ซ้อน
ถูกตัดออก จ านวน 8 ข้อ เหลือข้อค าถามจ านวน 29 ข้อ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ข้อค าถามท่ีแก้ไข มีดงันี ้

ข้อ 31 “แหล่งสารสนเทศใดไม่เหมาะสมส าหรับเรียนรู้เร่ืองหนังใหญ่วัดขนอน
จงัหวดัราชบรีุ” แก้ไขเป็น “แหลง่สารสนเทศใดเหมาะสมท่ีสดุส าหรับเรียนรู้เร่ืองหนงัใหญ่วดัขนอน
จงัหวดัราชบรีุ” 

ข้อ 34 “เว็บไซต์ใดส าหรับใช้ในการค้นหาข้อมลูทางวิชาการ” แก้ไขเป็น “เว็บไซต์
ใดเหมาะสมส าหรับค้นหาข้อมลูทางวิชาการมากท่ีสดุ” 

ข้อ 35 “ฐานข้อมูลใดส าหรับสืบค้นงานวิจัย/วิทยานิพนธ์แบบฉบับเต็ม (Full 
text) ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” แก้ไขเป็น “ฐานข้อมูลใดส าหรับสืบค้นงานวิจัย/
วิทยานิพนธ์ฉบบัเตม็ (Full text) ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย” 

ข้อ 35 ตวัเลือก “ABI/Inform” แก้ไขเป็น “ABI/INFORM” 
ข้อ 37 “เลขเรียกหนังสือนีเ้ป็นของหนังสือประเภทใด” แก้ไขเป็น “เลขเรียก

หนงัสือนีเ้ป็นหนงัสือประเภทใด” 
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ข้อ 44 “สารสนเทศใดท่ีมีความทนัสมยัและความน่าเช่ือถือจากการประเมินโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ” แก้ไขเป็น “สารสนเทศใดท่ีมีความทนัสมยัและความน่าเช่ือถือโดยการประเมินจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ” 

ข้อ 46 “ข้อใดไมใ่ชเ่หตผุลส าคญัในการประเมินคณุภาพของเอกสารก่อนน ามาใช้ใน
การเขียนศลิปนิพนธ์” แก้ไขเป็น “ข้อใดไม่ใช่เหตผุลในการประเมินคณุภาพของเอกสารก่อนน ามาใช้ใน
การเขียนศลิปนิพนธ์” 

ข้อ 48 “ข้อใดเป็นเหตุผลส าคญัในการประเมินคณุภาพของบทความเร่ือง 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” แก้ไขเป็น “เหตุผลใดท า
ให้เลือกใช้บทความจากเว็บไซต์กระทรวงวฒันธรรมในการเขียนศลิปนิพนธ์” 

ข้อ 50 “วิธีใดเหมาะท่ีสุดในการน าเสนอเนือ้หาเชิงสถิติ” แก้ไขเป็น “วิธีการใด
เหมาะสมท่ีสดุในการน าเสนอรายงาน เร่ือง สถิตแิละแนวโน้มการใช้ภาษาถ่ินไทย” 

ข้อ 61 “ผลงานในข้อใดท่ีไมจ่ดัว่ามีลิขสิทธ์ิ สามารถน ามาใช้เขียนรายงานได้โดย
ไม่ต้องอ้างอิง” แก้ไขเป็น “ผลงานในข้อใดท่ีไม่จดัว่ามีลิขสิทธ์ิ สามารถน ามาใช้ได้โดยไม่ต้องขอ
อนญุาตเจ้าของผลงาน” 

ข้อ 62 ตัวเลือก ข “สูตรยารักษาโรคมะเร็งโบราณท่ีไม่มีท่ีมา เพ่ือให้ผู้ ป่วยใช้
ประโยชน์” แก้ไขเป็น “สตูรยาโบราณรักษาโรคมะเร็งท่ีไมร่ะบแุหลง่ท่ีมา” 

ข้อ 62 ตวัเลือก ง “การช่ืนชมยินดีกับความส าเร็จของเพ่ือนในวันรับปริญญา” 
แก้ไขเป็น “ข้อความแสดงความยินดีแก่เพ่ือนในวนัรับปริญญา” 

5. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิมาทดลองใช้กับ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนับณัฑิต
พฒันศลิป์ จ านวน 36 คน แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก และ
หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ ซึ่งขอบเขตของค่าความยากง่ายท่ียอมรับได้ คือ ระหว่าง 0.20-
0.79 ขอบเขตของค่าอ านาจจ าแนกท่ียอมรับได้ คือ 0.20 ขึน้ไป และค่าความเช่ือมั่นของคูเดอร์         
ริชาร์ดสนั (KR-20) ท่ียอมรับได้ คือ 0.7 ขึน้ไป (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์, 2546, pp. 259-262) ซึ่ง
แบบทดสอบนี ้มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.818 คา่ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.33-0.72 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.11-0.56 ผู้ วิจัยน าปรึกษาประธานควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือ
ปรับปรุงข้อค าถามให้มีความชัดเจน และตดัข้อค าถามบางข้อค าถามท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ ได้จ านวน
ทัง้สิน้ 26 ข้อ  จงึนบัวา่แบบทดสอบนีมี้คณุภาพและสามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูได้จริง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. น าหนงัสือแนะน าตวัและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เสนอต่อคณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ศกึษาอยู ่ได้แก่ คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ และคณะศิลปศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศลิป์ 

2. ผู้วิจยัแจกแบบทดสอบและรวบรวมแบบทดสอบด้วยตนเอง โดยด าเนินการเดือน
มีนาคม 2562 แจกแบบทดสอบ จ านวน 465 ชุด ได้รับกลับคืนมา จ านวน 369 ชุด น ามา
ตรวจสอบและคดัเลือกเอาเฉพาะแบบทดสอบท่ีมีค าตอบสมบรูณ์ จ านวน 366 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 
78.70 ของแบบทดสอบท่ีแจกไปทัง้หมด ซึ่งเป็นจ านวนมากกว่าตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ขัน้ต ่าของเครจซ่ีและมอร์แกน 

 
ตาราง 13 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 

คณะ 
ประชากร 
(คน) 

กลุม่ตวัอยา่ง 
(คน) 

จ านวน
แบบทดสอบท่ี

สง่เก็บ 

จ านวน
แบบทดสอบท่ีตอบ
กลบัแบบสมบรูณ์ 

คณะศลิปวิจิตร   277 127 160 127 
คณะศลิปนาฏดริุยางค์   530 103 137 103 
คณะศลิปศกึษา   2,617 136 168 136 

จ านวนทัง้สิน้ 3,424 366 465 366 
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือได้รับแบบทดสอบกลับคืนมาครบถ้วนแล้วผู้ วิจัยด าเนินการจัดกระท าข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมค านวณส าเร็จรูปเพ่ือจัดกระท าข้อมูลในแต่ละตอนของ
แบบทดสอบ ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบทดสอบ ได้แก่ ข้อค าถามเก่ียวกบัเพศ ชัน้ปี 
คณะ ผลการเรียน และแหลง่สารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี และ
หาคา่ร้อยละ 
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ตอนท่ี 2 การเรียนรู้แบบน าตนเอง มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) 
6 ระดบั ซึง่ให้คะแนนค าตอบ ดงันี ้

คะแนนข้อความเชิงบวก 
- จริงท่ีสดุ  เทา่กบั 6 คะแนน 
- จริง  เทา่กบั 5 คะแนน 
- คอ่นข้างจริง เทา่กบั 4 คะแนน 
- คอ่นข้างไมจ่ริง เทา่กบั 3 คะแนน 
- ไมจ่ริง  เทา่กบั 2 คะแนน 
- ไมจ่ริงเลย  เทา่กบั 1 คะแนน 

คะแนนข้อความเชิงลบ 
- จริงท่ีสดุ  เทา่กบั 1 คะแนน 
- จริง  เทา่กบั 2 คะแนน 
- คอ่นข้างจริง เทา่กบั 3 คะแนน 
- คอ่นข้างไมจ่ริง เทา่กบั 4 คะแนน 
- ไมจ่ริง  เทา่กบั 5 คะแนน 
- ไมจ่ริงเลย  เทา่กบั 6 คะแนน 

การแปลผลคะแนนการเรียนรู้แบบน าตนเอง กระท าโดยรวมคะแนนของผู้ ตอบ
แบบทดสอบทุกข้อ แล้วใช้ค่าเฉล่ียน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เกณฑ์การพิจารณา
ขอบเขตของคะแนนเฉล่ียเพ่ือใช้ในการเปลผลตามความหมายของข้อมูลก าหนดไว้เป็น 5 ระดบั 
ดงันี ้(ประคอง กรรณสตู, 2538)  

4.50-5.00 หมายถึง มีการเรียนรู้แบบน าตนเองในระดบัมากท่ีสดุ 
3.50-4.49 หมายถึง มีการเรียนรู้แบบน าตนเองในระดบัสมูาก 
2.50-3.49 หมายถึง มีการเรียนรู้แบบน าตนเองในระดบัปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง มีการเรียนรู้แบบน าตนเองในระดบัน้อย 
1.00-1.49 หมายถึง มีการเรียนรู้แบบน าตนเองในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 การรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือวดัการรู้สารสนเทศตาม
มาตรฐานสามตัถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับอดุมศกึษาของสมาคมห้องสมดุวิทยาลยัและวิจยั มี 5 
มาตรฐาน จ านวนทัง้หมด 26 ข้อ แต่ละข้อมีค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว ตอบถูกได้ 1 คะแนน 
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ตอบผิดได้ 0 โดยค านวณหาคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าคะแนนเฉล่ียท่ีได้มาแปล
ผลตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 5 ระดบั ดงันี ้

 
ตาราง 14 เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉล่ียระดบัการรู้สารสนเทศ 
 

การรู้
สารสนเทศ 

คะแนน
เตม็ 

 

ระดบัการรู้สารสนเทศ 
 

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 
มาตรฐานท่ี 1  8 0-1.5 1.51-3.01 3.02-4.52 4.53-6.03 6.04-8.00 
มาตรฐานท่ี 2 6 0-0.75 0.76-2.25 2.26-3.75 3.76-5.25 5.26-6.00 
มาตรฐานท่ี 3  4 0-0.80 0.81-1.61 1.62-2.42 2.43-3.23 3.24-4.00 
มาตรฐานท่ี 4  4 0-0.80 0.81-1.61 1.62-2.42 2.43-3.23 3.24-4.00 
มาตรฐานท่ี 5  4 0-0.80 0.81-1.61 1.62-2.42 2.43-3.23 3.24-4.00 

รวม 26 0-5.2 5.3-10.5 10.6-15.8 15.9-21.1 
21.2-
26.00 

 
 สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบทดสอบ วิเคราะห์โดยใช้สถิติความถ่ี และค่า

ร้อยละ 
2. ข้อมลูการเรียนรู้แบบน าตนเอง และทกัษะการรู้สารสนเทศ โดยวิเคราะห์โดย

ใช้สถิตคิา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศ จ าแนกตามตวัแปรเพศ โดยใช้สถิต ิt-test  
4. เปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศ จ าแนกตามตวัแปรชัน้ปี คณะ ผลการ

เรียน แหล่งสารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสุด และการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยใช้สถิติ F-test หากพบ
ความแตกตา่งกนัจะทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe's method)  
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การประเมินทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนั
บณัฑิตพฒันศลิป์ สามารถเก็บแบบทดสอบท่ีสมบรูณ์ได้ 366 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 78.70 แล้วน ามา
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมค านวณส าเร็จรูป สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 n แทน จ านวนนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง  

 �̅� แทน คา่เฉล่ีย 
 SD แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา t (t-distribution) 
 f แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาการกระจายของ F (F-distribution) 
 Sig. แทน คา่ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
 df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of freedoms) 
 SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 
 MS แทน คา่เฉล่ียของของผลบวกก าลงัสองของคะแนน Mean Square) 
 * แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายตามล าดบั ดงันี ้

1. ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบทดสอบ  
2. การเรียนรู้แบบน าตนเองของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
3. ทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
4. เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป์ จ าแนกตามตวัแปรเพศ ชัน้ปี คณะ ผลการเรียน แหล่งสารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสุด  และ
การเรียนรู้แบบน าตนเอง 
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4.1 เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยรวม
และรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรเพศ 

4.2 เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยรวม
และรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรชัน้ปี 

4.3 เปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยรวม
และรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรคณะ 

4.4 เปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยรวม
และรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรผลการเรียน 

4.5 เปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยรวม
และรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรแหลง่สารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ 

4.6 เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยรวม
และรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรการเรียนรู้แบบน าตนเอง  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยั มีดงันี ้

1. ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบทดสอบ ปรากฏดงัตาราง 15 
 
ตาราง 15 ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบทดสอบ 
 

สถานภาพ จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 168 45.9 
     หญิง 198 54.1 

รวม 366 100.0 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

สถานภาพ จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 

ชัน้ปี   
     ชัน้ปี 1 77 21.0 
     ชัน้ปี 2 93 25.4 
     ชัน้ปี 3 93 25.4 
     ชัน้ปี 4 103 28.1 

รวม 366 100.0 
คณะ   
     คณะศลิปวิจิตร   127 34.7 
     คณะศลิปนาฏดริุยางค์   103 28.1 
     คณะศลิปศกึษา 136 36.9 

รวม 366 100.0 
ผลการเรียน   
     อ่อน (2.01-2.50)  24 6.6 
     ปานกลาง (2.51-3.00) 122 33.3 
     ดี (3.01-3.50) 138 37.7 
     ดีมาก (3.51-4.00) 82 22.4 

รวม 366 100.0 
แหลง่สารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
     ห้องสมดุในสถาบนัฯ 238 27.1 
     บคุคล 194 22.1 
     สถานท่ี 171 19.5 
     อินเทอร์เน็ต 265 30.2 
     แหลง่สารสนเทศอ่ืน ๆ  10 1.1 

รวม 878 100.0 
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 จากตาราง 15 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบทดสอบ พบว่า นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 198 คน (ร้อยละ 54.1) ศกึษา
อยูช่ัน้ปีท่ี 4 จ านวน 103 คน (ร้อยละ 54.1) ศกึษาท่ีคณะศิลปศกึษา 135 คน (ร้อยละ 36.9) มีผล
การเรียนดี เกรดเฉล่ีย 3.01-3.50 จ านวน 138 คน (ร้อยละ 37.7) และแหล่งสารสนเทศท่ีใช้มาก
ท่ีสดุ คือ อินเทอร์เน็ต จ านวน 265 คน (ร้อยละ 30.2)  

2. การเรียนรู้แบบน าตนเองของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

ปรากฏดงัตาราง 16 
 
ตาราง 16 การเรียนรู้แบบน าตนเองของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์  
 

การเรียนรู้แบบน าตนเอง ข้อความเชิงบวก �̅� SD แปลผล 

ข้าพเจ้าค้นคว้าข้อมลูมาสนบัสนนุในการเรียนของตนเอง 4.63 0.96 มากท่ีสดุ 
ข้าพเจ้ารู้ว่าควรตัง้ค าถามอย่างไร เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาท่ี
ต้องการแก้ไข 

4.33 0.83 มาก 

เม่ือพบปัญหาในการเรียน ข้าพเจ้าพยายามหาสาเหตุของปัญหาท่ี
เกิดขึน้ 

4.51 0.92 มากท่ีสดุ 

ข้าพเจ้าตรวจสอบผลงานของตนเองวา่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 4.39 0.93 มาก 
ข้าพเจ้ามีวิธีการปรับปรุงวิธีการเรียนของตนเอง 4.42 0.90 มาก 
ข้าพเจ้ามองปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้ 4.53 1.00 มากท่ีสดุ 
ข้าพเจ้าสนใจท่ีจะท าการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 4.32 1.03 มาก 
ข้าพเจ้าส ารวจข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง 4.58 0.96 มากท่ีสดุ 
ข้าพเจ้าท างานได้บรรลผุลตามเปา้หมายของกลุม่ 4.37 0.85 มาก 
ข้าพเจ้าใช้ผลการประเมินการเรียนรู้มาพฒันาตนเอง 4.19 1.05 มาก 
การเรียนรู้แบบน าตนเอง ข้อความเชิงลบ �̅� SD แปลผล 
ข้าพเจ้าไมค่อ่ยวางแผนการเรียนลว่งหน้า 3.53 1.11 มาก 
ข้าพเจ้าไมส่ามารถใช้ประสบการณ์เดมิในการแก้ไขปัญหาใหม่ 3.87 1.19 มาก 
ข้าพเจ้าท างานไปเร่ือย ๆ โดยไมส่นใจวา่จะต้องท างานให้เสร็จเมื่อใด 4.04 1.18 มาก 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

การเรียนรู้แบบน าตนเอง ข้อความเชิงลบ �̅� SD แปลผล 

ข้าพเจ้าไมรู้่วา่ข้อมลูท่ีต้องการหาต้องหาจากแหลง่ข้อมลูใด 3.85 1.22 มาก 
ท างานได้เท่าใดก็เท่านัน้ ข้าพเจ้าไม่ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือให้
ผลงานดีขึน้ 

4.09 1.24 มาก 

ข้าพเจ้าเบื่อท่ีจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ 4.55 1.34 มากท่ีสดุ 
รวม 4.26 0.55 มาก 

 
จากตาราง 16 แสดงผลการเรียนรู้แบบน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนั

บณัฑิตพฒันศลิป์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4. 26) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ค าถามเก่ียวกับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อความเชิงบวก มี
คา่เฉล่ียคะแนน ดงันี ้

1. ข้าพเจ้าค้นคว้าข้อมลูมาสนบัสนนุในการเรียนของตนเอง (�̅� = 4.63) 

2. ข้าพเจ้าส ารวจข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง (�̅�= 4.58) 

3. ข้าพเจ้ามองปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้ (�̅�= 4.53) 
4. เม่ือพบปัญหาในการเรียน ข้าพเจ้าพยายามหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

(�̅�= 4.51) 

5. ข้าพเจ้ามีวิธีการปรับปรุงวิธีการเรียนของตนเอง (�̅�= 4.42) 

6. ข้าพเจ้าตรวจสอบผลงานของตนเองวา่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ (�̅�= 4.39) 

7. ข้าพเจ้าท างานได้บรรลผุลตามเปา้หมายของกลุม่ (�̅�= 4.37)  
8. ข้าพเจ้ารู้วา่ควรตัง้ค าถามอยา่งไร เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาท่ีต้องการแก้ไข 

(�̅�= 4.33) 

9. ข้าพเจ้าสนใจท่ีจะท าการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง (�̅�= 4.32) 

10. ข้าพเจ้าใช้ผลการประเมินการเรียนรู้มาพฒันาตนเอง (�̅�= 4.19)  
ข้อค าถามเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบน าตนเองของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ข้อความ

เชิงลบ มีคา่เฉล่ียคะแนน ดงันี ้

1. ข้าพเจ้าเบื่อท่ีจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ (�̅�= 4.55) 
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2. ข้าพเจ้าไมค่อ่ยวางแผนการเรียนลว่งหน้า (�̅�= 4.53) 

3. ท างานได้เทา่ใดก็เทา่นัน้ ข้าพเจ้าไม่ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือให้ผลงานดีขึน้ (�̅�= 
4.09) 

4. ข้าพเจ้าท างานไปเร่ือย ๆ โดยไม่สนใจว่าจะต้องท างานให้เสร็จเม่ือใด  (�̅�= 
4.04) 

5. ข้าพเจ้าไมส่ามารถใช้ประสบการณ์เดมิในการแก้ไขปัญหาใหม่ (�̅�= 3.87) 

6. ข้าพเจ้าไมรู้่วา่ข้อมลูท่ีต้องการหาต้องหาจากแหลง่ข้อมลูใด (�̅�= 3.85) 
3. ทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

ปรากฏดงัตาราง 17 
 
ตาราง 17 ทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
คะแนน
เตม็ �̅� SD 

 

ระดบัการรู้
สารสนเทศ 
 

ล าดบั 

มาตรฐานท่ี 1 สามารถก าหนดลกัษณะ
และขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการ
ได้ 

8 4.17 1.45 ปานกลาง 1 

มาตรฐานท่ี 2 สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ท่ีต้องการได้อยา่งมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

6 3.08 1.49 ปานกลาง 2 

มาตรฐานท่ี 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้
อยา่งมีวิจารณญาณ และสามารถ
บรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้ว
สูร่ะบบฐานความรู้เดมิและระบคุา่นิยม
ของตนได้  

4 1.54 1.00 น้อย 5 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
คะแนน
เตม็ �̅� SD 

 

ระดบัการรู้
สารสนเทศ 

 

ล าดบั 

มาตรฐานท่ี 4 สามารถใช้สารสนเทศ
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุ
จดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

4 1.79 1.25 น้อย 3 

มาตรฐานท่ี 5 มีความเข้าใจในประเด็น
ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมท่ีมี
ผลตอ่การใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ
ได้ รวมทัง้การใช้สารสนเทศอย่าง
ถูกต้องทั ง้ทางหลักจ ริยธรรมและ
กฎหมาย 

4 1.56 1.03 น้อย 4 

รวม 26 12.15 4.24 ปานกลาง  

 
จากตาราง 17 แสดงทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนั

บณัฑิตพฒันศิลป์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�= 12.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน 
พบว่า พบว่า มาตรฐานการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง  คือ มาตรฐานท่ี 1 

นกัศึกษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถก าหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการได้ ( �̅�= 
4.17) และมาตรฐานท่ี 2 นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (�̅�= 3.08) และมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาท่ีอยู่ในระดบั
น้อย คือ มาตรฐานท่ี 3 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณและสามารถบูรณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้ว สู่ระบบฐานความรู้เดิม

และระบุค่านิยมของตนได้ (�̅�=1.54) มาตรฐานท่ี 4 นกัศึกษาผู้ รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ 

(�̅�=1.79) และมาตรฐานท่ี 5 นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ 
กฎหมาย และสงัคมท่ีมีผลต่อการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้สารสนเทศอย่าง

ถกูต้องทัง้ทางหลกัจริยธรรมและกฎหมาย (�̅�= 1.56) 
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4. การเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ จ าแนกตามตวัแปรเพศ ชัน้ปี คณะ ผลการเรียน แหล่งสารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ 
และการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

4.1 การเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยรวมและรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรเพศ ปรากฏดงัตาราง 18 
 
ตาราง 18 การเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมและราย
มาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรเพศ 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
  

t Sig. เพศชาย เพศหญิง 

�̅� SD �̅� SD 
มาตรฐานท่ี 1 สามารถก าหนดลกัษณะ
และขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการได้ 

3.98 1.56 4.33 1.34 2.34 0.02* 

มาตรฐานท่ี 2 สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ี
ต้องการได้อยา่งมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

2.68 1.41 3.41 1.47 4.83 0.00* 

มาตรฐานท่ี 3 สามารถประเมินสารสนเทศ
และแหลง่สารสนเทศได้อยา่งมี
วิจารณญาณ และสามารถบรูณาการ
สารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้วสู่ระบบ
ฐานความรู้เดมิและระบคุา่นิยมของตนได้  

1.39 1.02 1.66 0.97 2.61 0.00* 

มาตรฐานท่ี 4 สามารถใช้สารสนเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุ
จดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

1.57 1.19 1.97 1.27 3.09 0.00* 

 
* p < .05 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
  

t Sig. เพศชาย เพศหญิง 

�̅� SD �̅� SD 
มาตรฐานท่ี 5 มีความเข้าใจในประเดน็
ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมท่ีมีผล
ตอ่การใช้และการเข้าถึงสารสนเทศได้ 
รวมทัง้การใช้สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้
ทางหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

1.41 1.05 1.68 0.99 2.56 0.01* 

รวม 11.04 4.13 13.09 4.11 4.72 0.00* 

 

* p < .05 

 
จากตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีโดยรวมและรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรเพศ พบว่า คา่ Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งมีคา่
น้อยกว่า 0.05 (0.00<.05) หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีทักษะการรู้สารสนเทศ
โดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 1 โดยนกัศึกษาเพศหญิงมีทกัษะการรู้สารสนเทศโดยรวมและเป็นราย
มาตรฐานมากกวา่นกัศกึษาเพศชาย โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.05   

 
4.2 การเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยรวม

และรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรชัน้ปี ปรากฏดงัตาราง 19 
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ตาราง 19 การเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมและราย
มาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรชัน้ปี 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS f Sig. 

มาตรฐานท่ี 1 สามารถก าหนด
ลกัษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศท่ีต้องการได้ 

ระหวา่งกลุม่ 3 20.74 6.91 3.31 0.02* 
ภายในกลุม่ 362 756.06 2.08   
รวม 365 776.80    

มาตรฐานท่ี 2 สามารถเข้าถึง
สารสนเทศท่ีต้องการได้อยา่งมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุม่ 3 31.16 10.38 4.80 0.00* 
ภายในกลุม่ 362 782.38 2.16   
รวม 365 813.54    

มาตรฐานท่ี 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
บรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้
แล้วสู่ระบบฐานความรู้เดมิและระบุ
คา่นิยมของตนได้ 

ระหวา่งกลุม่ 3 12.22 4.07 4.13 0.00* 

ภายในกลุม่ 362 356.66 0.98   

รวม 365 368.88    

มาตรฐานท่ี 4 สามารถใช้
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

ระหวา่งกลุม่ 3 26.45 8.18 5.81 0.00* 
ภายในกลุม่ 362 549.17 1.51   
รวม 365 575.63    

มาตรฐานท่ี 5 มีความเข้าใจใน
ประเดน็ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสงัคมท่ีมีผลตอ่การใช้และการ
เข้าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้
สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้ทาง
หลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

ระหวา่งกลุม่ 3 16.15 5.38 5.21 0.00* 
ภายในกลุม่ 362 374.02 1.03   
รวม 365 390.17    

รวม 
ระหวา่งกลุม่ 3 421.00 140.33 8.26 0.00* 
ภายในกลุม่ 362 6148.430 16.98   
รวม 365 6569.43    
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* p < .05 
 

จากตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโดยรวมและรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรชัน้ปี พบว่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อย
กว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นกัศกึษาท่ีศกึษาอยู่ในชัน้ปีตา่งกนัมีทกัษะการรู้สารสนเทศ
โดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe's method) 
ปรากฏดงัตาราง 20   
 
ตาราง 20 เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีกบัตวัแปรชัน้ปี ใน
รายคูท่ี่พบความแตกตา่ง 
 

ชัน้ปี  ชัน้ปี 1 ชัน้ปี 2 ชัน้ปี 3 ชัน้ปี 4 
 �̅� 14.48 11.59 12.24 11.19 
ชัน้ปี 1 14.48 - (0.00)* 

2.89 
(0.02)* 
2.24 

(0.00)* 
3.29 

ชัน้ปี 2 11.59 - - (0.83) (0.92) 
 

ชัน้ปี 3 12.24 - - - (0.45) 
 

ชัน้ปี 4 11.19 - - - - 

 
* p < .05 

 
จากตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ในรายคูท่ี่พบความแตกตา่ง พบว่า นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 กบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 มีคา่  Sig. 
เทา่กบั 0.00 ซึง่น้อยกวา่ .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 กบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 
มีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มี
ทกัษะการรู้สารสนเทศมากกวา่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.89   
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นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 กับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 
(0.00<0.05) หมายความว่า นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 กับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 มีทกัษะการรู้สารสนเทศ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศกึษาชัน้ปีท่ี  1 มีทกัษะการรู้สารสนเทศ
มากกวา่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.24   

นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 กับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 
(0.00<0.05) หมายความว่า นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 กับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 มีทกัษะการรู้สารสนเทศ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีทกัษะการรู้สารสนเทศ
มากกวา่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.29 

สว่นรายคูอ่ื่น ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 
 
4.3 เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมและ

รายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรคณะท่ีศกึษา ปรากฏดงัตาราง 21 
 
ตาราง 21 การเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมและราย
มาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรคณะ 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS f Sig. 

มาตรฐานท่ี 1 สามารถก าหนด
ลกัษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศท่ีต้องการได้ 

ระหวา่งกลุม่ 2 18.74 9.37 4.48 0.01* 

ภายในกลุม่ 363 758.06 2.08   
รวม 365 776.80    

มาตรฐานท่ี 2 สามารถเข้าถึง
สารสนเทศท่ีต้องการได้อยา่งมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุม่ 2 78.77 39.38 19.45 0.00* 
ภายในกลุม่ 363 734.76 2.02   
รวม 365 813.54    

 
* p < .05 
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ตาราง 21 (ตอ่) 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS f Sig. 

มาตรฐานท่ี 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
บรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้
แล้วสู่ระบบฐานความรู้เดมิและระบุ
คา่นิยมของตนได้ 

ระหวา่งกลุม่ 2 9.74 4.87 4.92 0.00* 

ภายในกลุม่ 363 359.14 0.98   
รวม 365 368.88    

มาตรฐานท่ี 4 สามารถใช้
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

ระหวา่งกลุม่ 2 27.07 13.53 8.95 0.00* 
ภายในกลุม่ 363 548.55 1.51   
รวม 365 575.63    

มาตรฐานท่ี 5 มีความเข้าใจใน
ประเดน็ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสงัคมท่ีมีผลตอ่การใช้และการ
เข้าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้
สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้ทาง
หลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

ระหวา่งกลุม่ 2 5.58 2.79 2.63 0.07 

ภายในกลุม่ 363 384.59 1.05   

รวม 365 390.17    

รวม ระหวา่งกลุม่ 2 470.63 235.31 14.00 0.00* 

 ภายในกลุม่ 363 6098.80 16.80   

 รวม 365 6569.43    

 
* p < .05 

 
จากตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีโดยรวมและรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรคณะ พบว่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งน้อย
กวา่ .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นกัศกึษาท่ีศกึษาอยู่ในคณะตา่งกนัมีทกัษะการรู้สารสนเทศ
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โดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 3 ยกเว้นมาตรฐานท่ี 5 มีความเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
สังคมท่ีมีผลต่อการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศได้รวมทัง้การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องทัง้ทางหลัก
จริยธรรมและกฎหมายมีทกัษะการรู้สารสนเทศไม่แตกตา่งกนั จึงท าการเปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธีของ
เชฟเฟ่ ปรากฏดงัตาราง 22 
 
ตาราง 22 เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีกบัตวัแปรคณะ ใน
รายคูท่ี่พบความแตกตา่ง 
 

คณะ  คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ คณะศลิปศกึษา 
 �̅� 10.75 12.19 13.43 
คณะศลิปวิจิตร 10.75 - (0.03)* 

-1.44 
(0.00)* 
-2.68 

คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 12.19 - - (0.06) 
 

คณะศลิปศกึษา 13.43 - - - 

 
* p < .05 

 

จากตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในรายคูท่ี่พบความแตกตา่ง พบว่า นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะศิลปวิจิตรกบันกัศกึษาท่ี
ศกึษาในคณะศลิปนาฏดริุยางค์ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.03 ซึ่งน้อยกว่า .05 (0.03<0.05) หมายความ
วา่ นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะศิลปวิจิตรกบันกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะศิลปนาฏดริุยางค์ มีทกัษะการ
รู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาท่ีศึกษาในคณะศิลป
วิจิตรมีทกัษะการรู้สารสนเทศน้อยกวา่นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะศลิปนาฏดริุยางค์โดยมีผลตา่งของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั -1.44   

นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะศลิปวิจิตรกบันกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะศิลปศกึษามีคา่ Sig. 
เท่ากบั 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะศิลปวิจิตรกบั
นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะศลิปศกึษามีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาท่ีศึกษาในคณะศิลปวิจิตรมีทกัษะการรู้สารสนเทศน้อยกว่านกัศึกษาท่ี
ศกึษาในคณะศลิปศกึษาโดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั -2.68   

สว่นรายคูอ่ื่น ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 
 

4.4 เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมและ
รายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรผลการเรียน  ปรากฏดงัตาราง 23 
 
ตาราง 23 การเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมและราย
มาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรผลการเรียน 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS f Sig. 

มาตรฐานท่ี 1 สามารถก าหนด
ลกัษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศท่ีต้องการได้ 

ระหวา่งกลุม่ 3 87.76 29.25 15.37 0.00* 

ภายในกลุม่ 362 689.04 1.90   
รวม 365 776.80    

มาตรฐานท่ี 2 สามารถเข้าถึง
สารสนเทศท่ีต้องการได้อยา่งมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุม่ 3 104.10 34.70 17.70 0.00* 
ภายในกลุม่ 362 709.43 1.96   
รวม 365 813.54    

มาตรฐานท่ี 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
บรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้
แล้วสู่ระบบฐานความรู้เดมิและระบุ
คา่นิยมของตนได้ 

ระหวา่งกลุม่ 3 12.55 4.18 4.25 0.00* 

ภายในกลุม่ 362 356.33 0.98   

รวม 365 368.88    

มาตรฐานท่ี 4 สามารถใช้
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

ระหวา่งกลุม่ 3 61.39 20.46 14.40 0.00* 
ภายในกลุม่ 362 514.23 1.42   
รวม 365 575.63    

 
* p < .05 
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ตาราง 23 (ตอ่) 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS f Sig. 

มาตรฐานท่ี 5 มีความเข้าใจใน
ประเดน็ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสงัคมท่ีมีผลตอ่การใช้และการ
เข้าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้
สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้ทาง
หลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

ระหวา่งกลุม่ 3 18.25 6.08 5.92 0.00* 

ภายในกลุม่ 362 371.92 1.02   
รวม 365 390.17    

รวม 
ระหวา่งกลุม่ 3 1181.91 393.97   
ภายในกลุม่ 362 5387.51 14.88 26.47 0.00* 
รวม 365 6569.43    

 
* p < .05 

 
จากตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีโดยรวมและรายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรผลการเรียน พบว่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่ง
น้อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่างกันมีทักษะการรู้
สารสนเทศโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 4 จงึท าการเปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ ปรากฏดงัตาราง 24  
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ตาราง 24 เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีกบัผลการเรียน ใน
รายคูท่ี่พบความแตกตา่ง 
 

ผลการเรียน  ออ่น ปานกลาง ดี ดีมาก 
 �̅� 8.54 10.64 12.54 14.79 
ออ่น 8.54 - (0.11) 

 
(0.00)* 
-4.00 

(0.00)* 
-6.25 

ปานกลาง 10.64 - - (0.00)* 
-1.90 

(0.00)* 
-4.15 

ดี 
 

12.54 - - - (0.00)* 
-2.25 

ดีมาก 14.79 - - - - 

 
* p < .05 

 
จากตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ในรายคู่ท่ีพบความแตกต่าง พบว่า นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนกับนกัศึกษาท่ีมีผล
การเรียนดี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นกัศกึษาท่ีมีผล
การเรียนอ่อนกับนกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดีมีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยนกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนออ่นมีทกัษะการรู้สารสนเทศน้อยกว่านกัศกึษาท่ี
มีผลการเรียนดี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั -4.00   

นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนกับนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีมาก มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนกบันกัศกึษาท่ีมี
ผลการเรียนดีมากมีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนออ่นมีทกัษะการรู้สารสนเทศน้อยกว่านกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดีมาก โดย
มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั -6.25 

นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนปานกลางกบันกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดี มีคา่ Sig. เท่ากับ 
0.00 ซึง่น้อยกวา่ .05 (0.00<0.05) หมายความวา่ นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนปานกลางกบันกัศกึษา
ท่ีมีผลการเรียนดีมีทักษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
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นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนปานกลางมีทกัษะการรู้สารสนเทศน้อยกว่านักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั -1.90  

นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนปานกลางกับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีมาก มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนปานกลางกบั
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีมากมีทักษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยนกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนปานกลางมีทกัษะการรู้สารสนเทศน้อยกว่านกัศกึษาท่ีมีผล
การเรียนดีมาก โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั -4.15  

นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดีกบันกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดีมาก มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.00 
ซึ่งน้อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีกับนกัศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนดีมากมีทักษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดีมีทกัษะการรู้สารสนเทศน้อยกว่านกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดีมาก โดยมี
ผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั -2.25  

สว่นรายคูอ่ื่น ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 
 

4.5 เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ าแนกตาม
ตวัแปรแหลง่สารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ ปรากฏดงัตาราง 25 
 
ตาราง 25 การเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมและราย
มาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรแหลง่สารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS f Sig. 

มาตรฐานท่ี 1 สามารถก าหนด
ลกัษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศท่ีต้องการได้ 

ระหวา่งกลุม่ 5 36.18 7.23 3.51 0.00* 

ภายในกลุม่ 360 740.62 2.05   
รวม 365 776.80    

มาตรฐานท่ี 2 สามารถเข้าถึง
สารสนเทศท่ีต้องการได้อยา่งมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุม่ 5 90.92 18.18 9.05 0.00* 
ภายในกลุม่ 360 722.62 2.00   
รวม 365 813.54    
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ตาราง 25 (ตอ่) 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS f Sig. 

มาตรฐานท่ี 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
บรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้
แล้วสู่ระบบฐานความรู้เดมิและระบุ
คา่นิยมของตนได้ 

ระหวา่งกลุม่ 5 12.41 2.48 2.50 0.03* 

ภายในกลุม่ 360 356.47 0.99   
รวม 365 368.88    

มาตรฐานท่ี 4 สามารถใช้
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

ระหวา่งกลุม่ 5 27.20 5.44 3.57 0.00* 
ภายในกลุม่ 360 548.42 1.52   
รวม 365 575.63    

มาตรฐานท่ี 5 มีความเข้าใจใน
ประเดน็ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสงัคมท่ีมีผลตอ่การใช้และการ
เข้าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้
สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้ทาง
หลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

ระหวา่งกลุม่ 5 7.68 1.53 1.44 0.20 

ภายในกลุม่ 360 382.49 1.06   

รวม 365 390.17    

รวม 
ระหวา่งกลุม่ 5 666.04 133.21 8.12 0.00* 
ภายในกลุม่ 360 5903.38 16.39   
รวม 365 6569.43    

 
* p < .05 

 
จากตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ าแนกตามตวัแปรแหล่งสารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสุด พบว่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อย
กวา่ .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นกัศกึษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสดุตา่งกนั มีทกัษะการ
รู้สารสนเทศโดยรวมและรายมาตรฐานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไป
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ตามสมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 5 ยกเว้นมาตรฐานท่ี 5 มีความเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสงัคมท่ีมีผลตอ่การใช้และการเข้าถึงสารสนเทศได้รวมทัง้การใช้สารสนเทศอย่างถกูต้องทัง้ทางหลกั
จริยธรรมและกฎหมายมีทกัษะการรู้สารสนเทศไม่แตกตา่งกนั จึงท าการเปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธีของ
เชฟเฟ่ ปรากฏดงัตาราง 26 
 
ตาราง 26 เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีกบัแหล่งสารสนเทศท่ี
ใช้มากท่ีสดุ ในรายคูท่ี่พบความแตกตา่ง 
 

แหลง่สารสนเทศท่ี
ใช้มากท่ีสดุ 

 ห้องสมดุ
ในสถาบนั
ฯ 

บคุคล สถานท่ี อินเทอร์เน็ต แหลง่
สารสนเทศ
อ่ืน ๆ 

 �̅� 10.42 12.20 12.89 13.64 16.00 
ห้องสมดุใน
สถาบนัฯ 
 

10.42 - (0.76) (0.00)* 
-2.47 

(0.00)* 
-3.22 

(0.12) 

บคุคล 
 

12.20 - - (0.89) (0.29) (0.50) 

สถานท่ี 
 

12.89 - - - (0.82) (0.68) 

อินเทอร์เน็ต 
 

13.64 - - - - (0.86) 

แหลง่สารสนเทศ
อ่ืน ๆ 

16.00 - - - - - 

 
* p < .05 

 
จากตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ในรายคู่ท่ีพบความแตกต่าง พบว่า นกัศึกษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุดประเภท
ห้องสมดุในสถาบนัฯกบันกัศกึษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสดุประเภทสถานท่ี มีคา่ Sig. เท่ากบั 
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0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 (0.00<0.05) หมายความว่า นักศึกษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุด
ประเภทห้องสมุดในสถาบนัฯกบันกัศึกษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุดประเภทสถานท่ีมีทกัษะ
การรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ี ใช้แหล่ง
สารสนเทศมากท่ีสดุประเภทห้องสมดุในสถาบนัฯ มีทกัษะการรู้สารสนเทศน้อยกว่านกัศึกษาท่ีใช้
แหลง่สารสนเทศมากท่ีสดุประเภทสถานท่ี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั -2.47  

นกัศกึษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุดประเภทห้องสมดุในสถาบนัฯกับนกัศึกษาท่ี
ใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุดประเภทอินเทอร์เน็ต มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 
(0.00<0.05) หมายความวา่ นกัศกึษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสดุประเภทห้องสมดุในสถาบนัฯ 
กบันกัศึกษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสดุประเภทอินเทอร์เน็ตมีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่ง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนักศึกษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุดประเภท
ห้องสมุดในสถาบนัฯ มีทกัษะการรู้สารสนเทศน้อยกว่านักศึกษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุด
ประเภทอินเทอร์เน็ต โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั -3.22  
 

4.6 เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมและ
รายมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรการเรียนรู้แบบน าตนเอง ปรากฏดงัตาราง 27  
 
ตาราง 27 การเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยรวมและราย
มาตรฐานจ าแนกตามตวัแปรการเรียนรู้แบบน าตนเอง  
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS f Sig. 

มาตรฐานท่ี 1 สามารถก าหนด
ลกัษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศท่ีต้องการได้ 

ระหวา่งกลุม่ 42 110.03 2.62 1.26 0.13 

ภายในกลุม่ 323 666.77 2.06   
รวม 365 776.80    

มาตรฐานท่ี 2 สามารถเข้าถึง
สารสนเทศท่ีต้องการได้อยา่งมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุม่ 42 134.36 3.19 1.52 0.02* 
ภายในกลุม่ 323 679.17 2.10     
รวม 365 813.54    

 
* p < .05 
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ตาราง 27 (ตอ่) 
 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS f Sig. 

มาตรฐานท่ี 3 สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
บรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้
แล้วสู่ระบบฐานความรู้เดมิและระบุ
คา่นิยมของตนได้ 

ระหวา่งกลุม่ 42 24.73 0.58 0.55 0.98 

ภายในกลุม่ 323 344.14 1.06     

รวม 365 368.88    

มาตรฐานท่ี 4 สามารถใช้
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

ระหวา่งกลุม่ 42 77.95 1.85 1.20 0.18 
ภายในกลุม่ 323 497.67 1.54     
รวม 365 575.63    

มาตรฐานท่ี 5 มีความเข้าใจใน
ประเดน็ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสงัคมท่ีมีผลตอ่การใช้และการ
เข้าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้
สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้ทาง
หลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

ระหวา่งกลุม่ 42 44.23 1.05 0.98 0.50 
ภายในกลุม่ 323 345.94 1.07     
รวม 365 390.17    

รวม 
ระหวา่งกลุม่ 42 922.99 21.97 1.25 0.14 
ภายในกลุม่ 323 5646.43 17.48     
รวม 365 6569.43    

 
* p < .05 

 
จากตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีโดยรวม จ าแนกตามตวัแปรการเรียนรู้แบบน าตนเอง พบว่า คา่ Sig. เท่ากบั 0.14 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 (0.14>0.05) หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีการเรียนรู้แบบน าตนเองต่างกันมี
ทกัษะการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายมาตรฐานแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.05 คือไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 6 ยกเว้นมาตรฐานท่ี 2 สามารถ
เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั   
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “การประเมินทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์” สรุปสาระส าคญัของการวิจยัได้ ดงันี  ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิต
พฒันศลิป์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ จ าแนกตามตวัแปรเพศ ชัน้ปี คณะ ผลการเรียน แหล่งสารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสุด และ
การเรียนรู้แบบน าตนเอง 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 1. นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ท่ีมีเพศต่างกัน มีทักษะการรู้
สารสนเทศแตกตา่งกนั 
 2. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีศึกษาในชัน้ปีตา่งกนั มีทกัษะ
การรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั 
 3. นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีศกึษาในคณะตา่งกนั มีทกัษะ
การรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั 
 4. นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีมีผลการเรียนตา่งกนั มีทกัษะ
การรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั 
 5. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุด
ตา่งกนั มีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั  
 6. นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ตา่งกนั มีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยันีใ้ช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
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1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ท่ีศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 3,424 คน 
(สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์, 2561, pp. 6-15) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ส่วนกลาง ใน 3 คณะหลกัของสถาบนั ฯ  จ านวน 366 คน 
ได้แก่ คณะศิลปวิจิตร จ านวน 127 คน คณะศิลปนาฏดริุยางค์ จ านวน 103 คน และคณะศิลปศึกษา 
จ านวน 136 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งได้จ านวนไม่
น้อยกว่าตามตารางกลุ่มตวัอย่างขัน้ต ่าของเครจซ่ีและมอร์แกน(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 
607-610)  

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบทกัษะการรู้สารสนเทศ ซึ่ง
ผู้วิจยัทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการรู้สารสนเทศ และการเรียนรู้แบบน าตนเองจากหนงัสือ 
เอกสาร บทความ และงานวิจัย เพ่ือน ามาสร้างแบบทดสอบตามมาตรฐานสามัตถิยะการรู้
สารสนเทศส าหรับอดุมศกึษา ของสมาคมห้องสมดุวิทยาลยัและวิจยั  โดยแบง่แบบทดสอบเป็น 3 
ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบทดสอบ ได้แก่ เพศ ชัน้ปี คณะ ผลการ
เรียน แหลง่สารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบและเตมิค า 

ตอนท่ี 2 การเรียนรู้แบบน าตนเอง ข้อค าถามมีทัง้เชิงบวกและเชิงลบมีลกัษณะ
เป็นมาตรประมาณคา่ (Rating scale) 6 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไม่จริง 
ไมจ่ริง และไมจ่ริงเลย ให้คะแนนแตล่ะระดบัตัง้แต ่1 – 6 คะแนน จ านวนทัง้หมด 16 ข้อ 

ตอนท่ี 3 ทกัษะการรู้สารสนเทศ  ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ ค าตอบถูกได้ 1 
คะแนน ค าตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 37 ข้อ 

3 น าแบบทดสอบเสนอต่อประธานควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความ
ถกูต้องของเนือ้หา ความชดัเจนของข้อค าถาม แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

4. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยน าแบบทดสอบเสนอ
ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการรู้สารสนเทศและด้านศิลปวฒันธรรม จ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถกูต้องเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content validity) และคดัเลือกข้อค าถามท่ีได้คะแนน IOC ระหว่าง 0.66-1.00 ซึ่งตามเกณฑ์ข้อ
ค าถามต้องได้คะแนนตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป ข้อค าถามท่ีไม่ผ่านเกณฑ์และข้อค าถามท่ีมีความซ า้ซ้อน
ถูกตัดออก จ านวน 8 ข้อ เหลือข้อค าถามจ านวน 29 ข้อ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
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5. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิมาทดลองใช้กับ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนับณัฑิต
พฒันศลิป์ จ านวน 36 คน แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก และ
หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ ซึ่งขอบเขตของค่าความยากง่ายท่ียอมรับได้ คือ ระหว่าง 0.20-
0.79 ขอบเขตของค่าอ านาจจ าแนกท่ียอมรับได้ คือ 0.20 ขึน้ไป และค่าความเช่ือมั่นของคูเดอร์ ริ
ชาร์ดสนั (KR-20) ท่ียอมรับได้ คือ 0.7 ขึน้ไป ซึ่งแบบทดสอบนี ้มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.818 ค่า
ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.33-0.72 และคา่อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.11-0.56 ผู้วิจยัน า
ปรึกษาประธานควบคมุปริญญานิพนธ์เพ่ือปรับปรุงข้อค าถามให้มีความชดัเจน และตดัข้อค าถาม
บางข้อค าถามท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ ได้จ านวนทัง้สิน้ 26 ข้อ  จึงนับว่าแบบทดสอบนีมี้คุณภาพและ
สามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูได้จริง 

6. การเก็บรวบรวมข้อมลู ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

6.1 น าหนังสือแนะน าตวัและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอต่อคณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างศึกษาอยู่ ได้แก่ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา สถาบัน
บณัฑิตพฒันศลิป์ 

6.2 ผู้วิจยัแจกแบบทดสอบและรวบรวมแบบทดสอบด้วยตนเอง โดยด าเนินการ
เดือนมีนาคม 2562 แจกแบบทดสอบ จ านวน 465 ชุด ได้รับกลับคืนมา จ านวน 369 ชุด น ามา
ตรวจสอบและคดัเลือกเอาเฉพาะแบบทดสอบท่ีมีค าตอบสมบรูณ์ จ านวน 366 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 
78.70 ของแบบทดสอบท่ีแจกไปทัง้หมด ซึ่งเป็นจ านวนมากกว่าตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ขัน้ต ่าของเครจซ่ีและมอร์แกน  

7. การจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วยโปรแกรมค านวณส าเร็จรูป
เพ่ือจดักระท าตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

7.1 ใช้สถิติความถ่ี และค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบทดสอบ  

7.2 ใช้คา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมลูการเรียนรู้แบบนน า
ตนเอง และทกัษะการรู้สารสนเทศ 

7.3 ใช้ค่าสถิติ t-test แบบ Independent วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการรู้
สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ จ าแนกตามตวัแปรเพศ  
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7.4 ใช้คา่สถิติ F-test วิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ จ าแนกตามตวัแปรชัน้ปี คณะ ผลการเรียน แหล่ง
สารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ และการเรียนรู้แบบน าตนเอง หากพบความแตกตา่งกนัจะทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่  
 
สรุปผลการวิจัย   
 1. กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบทดสอบ คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง (ร้อยละ 54.1) ศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 4 (ร้อยละ 28.1) คณะ
ศิลปศึกษา (ร้อยละ 36.9)  มีผลการเรียนอยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 37.7)  และแหล่งสารสนเทศท่ีใช้
มากท่ีสดุ คือ อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 30.2) 
 2. นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ มีการเรียนรู้แบบน าตนเองโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.26)  
 3. การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิต
พัฒนศิลป์ พบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรีมีทักษะการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง (�̅�= 12.15) เม่ือพิจารณารายมาตรฐาน พบวา่ มาตรฐานการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาท่ีอยู่
ในระดบัปานกลาง คือ มาตรฐานท่ี 1 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขต

ของสารสนเทศท่ีต้องการได้ (�̅� = 4.17) และมาตรฐานท่ี 2 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึง

สารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (�̅�= 3.08) และมาตรฐานการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาท่ีอยู่ในระดับน้อย คือ มาตรฐานท่ี 3 นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถ
ประเมินสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศได้อยา่งมีวิจารณญาณและสามารถบรูณาการสารสนเทศ

ท่ีคัดเลือกไว้แล้ว สู่ระบบฐานความรู้เดิมและระบุค่านิยมของตนได้ (�̅�=1.54) มาตรฐานท่ี 4 
นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ (�̅� =1.79) และมาตรฐานท่ี 5 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศมี
ความเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมท่ีมีผลต่อการใช้และการเข้าถึง

สารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้สารสนเทศอยา่งถกูต้องทัง้ทางหลกัจริยธรรมและกฎหมาย (�̅�= 1.56) 
 4. การเปรียบเทียบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ จ าแนกตามตวัแปรเพศ ชัน้ปี คณะ ผลการเรียน แหล่งสารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสุด และ
การเรียนรู้แบบน าตนเอง ดงันี ้
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4.1 นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ท่ีมีเพศตา่งกนั มีทกัษะการ
รู้สารสนเทศแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ข้อท่ี 1 โดยนกัศกึษาเพศหญิงมีทกัษะการรู้สารสนเทศมากกว่านกัศกึษาเพศชาย 

4.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ท่ีศึกษาในระดับชัน้ปี
ตา่งกัน มีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 2 โดยนกัศกึษาท่ีศกึษาในระดบัชัน้ปีท่ี 1 มีทกัษะการรู้สารสนเทศมากกว่า
นกัศกึษาท่ีศกึษาในระดบัชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 

4.3 นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ท่ีศกึษาในคณะตา่งกนั มี
ทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจยัข้อท่ี 3 โดยนกัศกึษาท่ีศกึษาคณะศิลปศึกษามีทกัษะการรู้สารสนเทศมากกว่านกัศกึษาท่ี
ศกึษาในคณะศลิปนาฏดริุยางค์และคณะศลิปวิจิตร 

4.4 นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีมีผลการเรียนต่างกัน มี
ทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจยัข้อท่ี 4 โดยนกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัดีและระดบัดีมาก มีทกัษะการรู้สารสนเทศ
มากกวา่นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและระดบัออ่น 

4.5 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมาก
ท่ีสดุตา่งกนั มีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 5 โดยนกัศกึษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสดุประเภทอินเทอร์เน็ต 
ประเภทสถานท่ี และประเภทบุคคลมีทักษะการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาท่ีใช้แหล่ง
สารสนเทศมากท่ีสดุประเภทห้องสมดุในสถาบนัฯ 

4.6 นักศึกษาท่ีมีระดบัการเรียนรู้แบบน าตนเองต่างกัน มีทักษะการรู้สารสนเทศ
แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 คือไม่แตกตา่งกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจยัข้อท่ี 6 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัมีประเดน็ท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะการรู้สารสนเทศ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ตาม
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา มาตรา8 ว่า “ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตัง้แตร่ะดบัพืน้ฐาน
วิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้สูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทัง้ไทยและสากล 
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รวมทัง้ศิลปวฒันธรรมระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ” (สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์, 2560c, pp. 2-4) 
โดยมีเปา้หมายในการผลิตบคุลากรเฉพาะสาขาเพ่ือรับใช้สงัคม โดยแบง่เป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบั
ผู้ปฏิบตัิ ระดบัช านาญ และระดบัผู้ เช่ียวชาญ ทางนาฏศิลป์ ดริุยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์  
(สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์, 2560a, p. 61) ดงันัน้การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นด้านภาคปฏิบตัิให้
เกิดทักษะทางศิลปะมากกว่ามุ่งเน้นด้านวิชาการ นอกจากนีท้างสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ไม่มี
หลักสูตรรายวิชาการรู้สารสนเทศโดยตรง แต่มีรายวิชา 300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Information for lifelong Learning) เป็นรายวิชาบงัคบัของหลกัสูตรหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป มีเนือ้หาเก่ียวกับความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ หนงัสืออ้างอิง การจดัหมวดหมู่ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการจดัการ
สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานทางวิชาการ และ
การเขียนเชิงอรรถและการอ้างอิง (ธัญญาลกัษณ์ ใจเท่ียง, 2558) ซึ่งไม่ครอบคลุมทกัษะการรู้
สารสนเทศตามสามตัถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับอดุมศกึษาทัง้หมด นอกจากนีก้ารเรียนการสอน
ในรายวิชาตา่ง ๆ ของหลกัสตูรอาจขาดการสอดแทรกหรือบรูณาการทกัษะการรู้สารสนเทศ ท าให้
นกัศึกษาไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีท้กัษะการรู้สารสนเทศไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึน้ได้เองตาม
ธรรมชาติ แต่เกิดขึน้ได้จากการเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิอยู่เป็นประจ าจนกลายเป็นทกัษะ (Howard, 
2012, p. 76) ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของของปภาดา เจียวก๊ก (2547) สายฝน บชูา รุ่ง
ฤดี อภิวฒันศร พนมเทียน บุญส่งเสริมสุข และพรทิพย์ สว่างเนตร (2550)  สุพิศ บายคายคม และ
ขวญัชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) ชชีูพ มามาก (2553) รัตนะ อินจ๋อย (2553) องัคณา แวซอเหาะ และ
สุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) สุชาดา สุพรรณ์ วราพร พูลเกษ และวนุชชิดา สุภัควนิช (2556) 
จันทร์ฉาย วีระชาติ (2555) และนิรมล ชอุ่ม (2557) แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของบราวน์ 
และครัมโฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002) สวุฒัน์ พระนิมิต (2552) ภคพร อ ามาตย์มณี ชุ่ม
อินทรจกัร (2559) ท่ีพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีทกัษะการรู้สารสนเทศระดบัมาก รวมทัง้
งานวิจยัของสพุิศ ศิริรัตน์ (2554) อิโลโก และอึนคิโค๊ะ (Ilogho & Nkiko, 2014) และโอมาน (Omar, 
2014) ท่ีพบวา่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีทกัษะการรู้สารสนเทศระดบัน้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะเป็น
การศกึษากบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีตา่งสาขาวิชาและมหาวิทยาลยั    

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะการรู้สารสนเทศใน
ระดบัปานกลาง คือ มาตรฐานท่ี 1 “นกัศึกษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขต
ของสารสนเทศท่ีต้องการได้” และมาตรฐานท่ี 2 “นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ี
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” ทัง้นีเ้น่ืองจากสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ได้ก าหนด
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คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของแตล่ะคณะและสาขาวิชาตา่ง ๆ สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ี 1 
คือ คณะศิลปวิจิตรก าหนดให้ “บณัฑิตมีทักษะเฉพาะด้านโดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีตนเรียน มี
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถค้นคว้าและพฒันางานตามหลกัวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
คณะศิลปนาฏดริุยางค์ก าหนดให้ “บณัฑิตมีความสามารถในการแสวงหาและสืบค้นความรู้ด้วย
ตนเอง” สว่นคณะศลิปศกึษาก าหนดให้ “บณัฑิตแสวงหาความรู้ได้อยา่งตอ่เน่ือง ใช้วิธีการวิจยัเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ” นอกจากนี ้
มาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาคณะต่าง ๆ ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยเฉพาะ
มาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ด้านทฤษฎีก็มีความสอดคล้องเช่นเดียวกัน  โดยระบุตัวบ่งชีใ้ห้
นกัศกึษาสามารถสืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูได้อยา่งเป็นระบบ และมาตรฐานด้านวิชาชีพ
ด้านวิจยัท่ีระบตุวับง่ชีใ้ห้นกัศกึษาสามารถค้นคว้า รวบรวม และตัง้ประเด็นของการวิจยัเพ่ือน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ได้ ดงันัน้การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของสถาบันฯ จึงมุ่งเน้นให้
นักศึกษาสามารถคิดหัวข้อโครงงานและศิลปนิพนธ์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้มีทักษะในการ
แสวงหาและสืบค้นสารสนเทศ ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง จึงท าให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
ทักษะการรู้สารสนเทศในมาตรฐานท่ี 1 และมาตรฐานท่ี 2 ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยนี ้
สอดคล้องกบังานวิจยัของสายฝน บชูา และคณะ (2552) จนัทร์ฉาย วีระชาติ (2555) ชชีูพ มามาก 
(2553) สชุาดา สพุรรณ์ และคณะ (2556) องัคณา แวซอเหาะ และสธุาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) 
ท่ีพบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีทกัษะการรู้สารสนเทศในมาตรฐานท่ี 1 และมาตรฐานท่ี 2 ใน
ระดบัปานกลาง 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะการรู้สารสนเทศใน
ระดับน้อย คือ มาตรฐานท่ี 3 “นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถบูรณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้ว สู่ระบบ
ฐานความรู้เดิมและระบุคา่นิยมของตนได้” มาตรฐานท่ี 4 “นกัศึกษาผู้ รู้สารสนเทศในฐานะบคุคล
หรือกลุม่บคุคลตา่ง ๆ สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้” 
และมาตรฐานท่ี 5 “นกัศึกษาผู้ รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
สงัคมท่ีมีผลต่อการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องทัง้ทาง
หลกัจริยธรรมและกฎหมาย” โดยสามารถสรุปประเด็นส าคญั ประเมินคณุคา่สารสนเทศ ประยกุต์
สารสนเทศเพ่ือสร้างผลงานหรือองค์ความรู้ใหม ่น าเสนอผลงานหรือศิลปนิพนธ์ เข้าใจประเด็นการ
ลอกเลียนวรรณกรรม การเขียนอ้างอิง ตลอดจนเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเก่ียวข้อง
กับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศได้ในระดับน้อย เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้สารสนเทศเกิดขึน้จ านวนมหาศาล แพร่หลายได้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว โดยเฉพาะสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งการรู้สารสนเทศท่ีมีความหลากหลายและ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนีจ้ าเป็นต้องอาศยัทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยผ่าน
การฝึกฝนสัง่สมประสบการณ์เพ่ือรับรู้และประเมินค่าสารสนเทศท่ีได้รับ ประกอบกับการเรียนใน
รายวิชา 300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่มีเนือ้หาเก่ียวกับการประเมิน
สารสนเทศและการประยกุต์ใช้สารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลายนอกเหนือจากการเขียนรายงาน
ทางวิชาการ จึงท าให้นกัศกึษามีทกัษะการรู้สารสนเทศในด้านการประเมินและการใช้สารสนเทศ
ในระดบัน้อย นอกจากนีใ้นรายวิชาดงักล่าวมีการสอนเก่ียวกับกฎหมายและจริยธรรมทางการ
อ้างอิง การเขียนเชิงอรรถและการอ้างอิง แต่อาจไม่มีการเน้นในประเด็นดงักล่าวในการเรียนการ
สอนของรายวิชาอ่ืน จึงท าให้นักศึกษาขาดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ผลการวิจัยนี ้
สอดคล้องกบังานวิจยัของ  สุพิศ ศิริรัตน์ (2554) สชุาดา สุพรรณ์ และคณะ (2556) และภคพร 
อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร (2559) ท่ีพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีทกัษะการรู้สารสนเทศ
ระดบัน้อยในมาตรฐานท่ี 3 สอดคล้องกบังานวิจยัของภคพร อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร (2559) ท่ี
พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทักษะการรู้สารสนเทศระดับน้อยในมาตรฐานท่ี 4 และ
สอดคล้องกับงานวิจยัของสุพิศ ศิริรัตน์ (2554) ท่ีพบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีทกัษะการรู้
สารสนเทศระดบัน้อยในมาตรฐานท่ี 5 ผลการวิจยัไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของบราวน์และครัม
โฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002) สายฝน บชูา และคณะ (2550) สวุฒัน์ พระนิมิตร (2552) สุ
พิศ บายคายคม และขวญัชฏิล พิศาลพงศ์ (2552) องัคณา แวซอเหาะ และสธุาทิพย์ เกียรติวานิช 
(2553) จันทร์ฉาย วีระชาติ (2555) ปภาดา เจียวก๊ก (2547) ประพาส พาวินันท์ (2553) และ
พัฒนาพร เทียมทอง (2554) อาจเป็นเพราะเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกันทัง้
มหาวิทยาลยั และสาขาวิชา  

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ ท่ีเป็นเพศหญิงมีทักษะการรู้
สารสนเทศมากกว่านักศึกษาเพศชาย เน่ืองจากศาสตร์ทางด้านศิลปะเป็นศาสตร์ท่ีมีความ
ละเอียดออ่น เน้นความประณีตและสวยงาม จงึอาจเหมาะกบัเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ท าให้การ
เรียนรู้ด้านตา่ง ๆ รวมทัง้การฝึกฝนทกัษะการรู้สารสนเทศนกัศกึษาเพศหญิงสามารถซึมซบัจนเกิด
ทกัษะมากกวา่นกัศกึษาเพศชาย ผลการวิจยันีไ้มส่อดคล้องกบังานวิจยัของชชีูพ มามาก (2553) ท่ี
พบว่านกัศึกษาเพศชายมีทกัษะการรู้สารสนเทศมากกว่านกัศกึษาเพศหญิง  อาจเป็นเพราะเป็น
การศึกษาในกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกันและใช้เกณฑ์แตกต่างกัน โดยงานวิจยัของชูชีพ มามาก 
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ศกึษาในกลุม่นกัศกึษาสาขาวิชาธุรกิจ และใช้เกณฑ์มาตรฐานทกัษะสามตัถิยะสารสนเทศส าหรับ
นกัศกึษาทางธุรกิจของแนนซ่ี เอ. คนันิ่งแฮม (Cunningham, 2003)  

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ ท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ี 1 มีทักษะ
การรู้สารสนเทศมากกว่านกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 เน่ืองจากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มี
การเรียนรายวิชา 300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีเนือ้หาหลายหัวข้อ
เก่ียวข้องกบัทกัษะการรู้สารสนเทศ และเป็นรายวิชาศกึษาทัว่ไปส าหรับนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จึงท าให้
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ได้รับความรู้และฝึกปฏิบตัเิก่ียวกบัทกัษะการรู้สารสนเทศ ประกอบกบันกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 1 พึ่งเข้ามาศึกษาในสถาบันฯ มีความต่ืนเต้น สนใจศึกษาหาความรู้ต่อทุกสิ่งรอบด้าน 
ต้องการเข้าใจตนเอง อยากปรับตวัให้เข้ากับวัฒนธรรมของสถาบนัการศึกษา และเช่ือฟังค าสั่ง
สอนของอาจารย์ (นรีรัตน์ วิจิตรแก้ว, 2542, p. 13) จึงท าให้มีทกัษะการรู้สารสนเทศมากกว่า
นกัศึกษาชัน้ปีอ่ืน ๆ  นอกจากนีน้กัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 ซึ่งเรียนในรายวิชาอ่ืนท่ี
ขาดการสอดแทรกหรือบรูณาการการรู้สารสนเทศ จึงขาดการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างตอ่เน่ืองท าให้
มีทักษะการรู้สารสนเทศน้อยกว่านักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ผลการวิจัยนีไ้ม่สอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืนท่ี
ศกึษาผ่านมา อาจเป็นเพราะเป้าหมายของหลกัสตูร เนือ้หา และรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาท่ีตรงหรือเก่ียวข้องการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ ท่ีศึกษาในคณะศิลปศึกษามี
ทกัษะการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาท่ีศึกษาในคณะศิลปนาฏดุริยางค์และคณะศิลปวิจิตร 
เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนใน 3 คณะมีความแตกต่างกัน คณะศิลปวิจิตรและคณะศิลป
นาฎดริุยางค์ เน้นผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในงานศิลปกรรมหรือ
งานนาฏดุริยางค์เพ่ือน าไปสู่อาชีพศิลปิน นักวิชาการ และนักบริหารจัดการเฉพาะด้านท่ีศึกษา 
ส่วนคณะศิลปศึกษาเน้นผลิตบณัฑิตหลักสูตรครู จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน 
โดยคณะศิลปศกึษาท่ีเน้นหลกัสตูรครู ต้องศกึษาค้นคว้าทางด้านวิชาการอย่างต่อเน่ือง ใช้วิธีวิจยั
เพ่ือพฒันาการเรียนและสามารถคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้ได้ (สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์, 2550, p. 17) ซึ่งเป็นการฝึกฝนทกัษะการรู้สารสนเทศแบบบรูณาการกบัรายวิชาท่ีเรียน จึง
ท าให้นกัศึกษาคณะศิลปศึกษามีทกัษะการรู้สารสนเทศมากกว่านกัศึกษาคณะศิลปนาดริุยางค์ 
และนักศึกษาคณะศิลปวิจิตรท่ีเน้นการปฏิบัติด้านการแสดงและวิจิตรศิลปต่าง ๆ มากกว่า 
ผลการวิจยันีส้อดคล้องกับงานวิจยัของปภาดา เจียวก๊ก (2547) องัคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ 
เกียรติวานิช (2553) พฒันาพร เทียมทอง (2554) และนิรมล ชอุ่ม (2557) ท่ีพบว่า นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีท่ีสงักดัคณะหรือกลุม่สาขาวิชาตา่งกนัมีทกัษะการรู้สารสนเทศแตกตา่งกนั 
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นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ท่ีมีผลการเรียนดีมากและดี มี
ทักษะการรู้สารสนเทศมากกกว่านักศึกษาท่ีมีผลการเรียนปานกลางและผลการเรียนอ่อน 
เน่ืองจากนกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดีมกัเป็นคนท่ีชอบการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ตา่ง ๆ รวมทัง้การ
ใช้ห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศตา่ง ๆ รวมทัง้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์หรือ
การคิดแบบมีวิจารณญาณมากกว่าผู้ ท่ีเรียนอ่อนกว่า ซึ่งทักษะการคิดเหล่านีเ้ป็นทักษะการคิด
ระดบัสงู (ประพนัธ์ศริิ สเุสารัจ, 2551) นอกจากนีค้วามสามารถเรียนรู้ด้วยการศกึษาตนเองนีท้ าให้
เพิ่มพูนทักษะการรู้สารสนเทศ ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับงานวิจยัของปภาดา เจียวก๊ก (2547) 
จนัทร์ฉาย วีระชาต ิ(2555) นิรมล ชอุม่ (2557) และภคพร อ ามาตย์มณี ชุม่อินทรจกัร (2559)  

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสดุ
ประเภทอินเทอร์เน็ต ประเภทสถานท่ี และประเภทบุคคลมีทักษะการรู้สารสนเทศมากกว่า
นักศึกษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุดประเภทห้องสมุดในสถาบันฯ เน่ืองจากหลักสูตรของ
สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์เน้นด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีต้องมีการศึกษาเรียนรู้จากบุคคลและ
สถานท่ีจริง เพ่ือน ามาพฒันาเป็นผลงานท่ีเป็นรูปธรรมทัง้ชิน้งานศิลปะ การแสดงและงานเขียน
ตา่ง ๆ ในรูปแบบรายงานและศิลปนิพนธ์ ประกอบกับในปัจจุบนัเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก้าวหน้า
มากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนัของผู้คน นกัศกึษาสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศพัท์แบบสมาร์ตโฟนท่ีเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมากขึน้ ท าให้
ได้ฝึกทกัษะในการค้นหาสารสนเทศ ความรู้ต่าง ๆ หรือเร่ืองราวท่ีสนใจศกึษา และน ามาประยกุต์
กบัการศกึษา นอกจากนีใ้นการเรียนการสอนรายวิชา 300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีการสอนเก่ียวกบัการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมลูห้องสมดุ และโปรแกรมค้นหา 
(ธญัญาลกัษณ์ ใจเท่ียง, 2558, p. 24) ซึ่งส่งเสริมให้นกัศกึษาสามารถค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการ
ได้จากเว็บไซต์ตา่ง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการศกึษาค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศประเภท
บุคคล สถานท่ีและอินเทอร์เน็ต จ าเป็นต้องใช้ทกัษะการรู้สารสนเทศ ทัง้การเข้าถึง สืบค้นและ
ประเมินคา่สารสนเทศท่ีได้รับ  ท าให้นกัศกึษาได้ฝึกทกัษะการรู้สารสนเทศจากแหล่งท่ีใช้มากท่ีสดุ
นอกเหนือจากการใช้ห้องสมดุภายในสถาบนัฯ  

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ท่ีมีการเรียนรู้แบบน าตนเองอยู่
ในระดับแตกต่างกัน แต่มีทักษะการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงว่าการเรียนรู้แบบน า
ตนเองของนกัศกึษาไม่มีอิทธิพลตอ่ทกัษะการรู้สารสนเทศ โดยทกัษะการรู้สารสนเทศเป็นทกัษะท่ี
จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิอยู่เป็นประจ า โดยผ่านการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดงั
จะเห็นได้ว่าหลายมหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศเป็นรายวิชาพืน้ฐาน
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หรือศกึษาทัว่ไป เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิในการศกึษาตลอดหลกัสตูรจนเกิดทกัษะ
ตดิตวั มหาวิทยาลยัในประเทศไทยท่ีจดัการสอนรายวิชาทกัษะการรู้สารสนเทศ เช่น มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนีใ้นหลาย
ประเทศท่ีมีการส่งเสริมผู้ เรียนให้มีทักษะการรู้สารสนเทศ โดยก าหนดเป็นนโยบายการศึกษา
แหง่ชาตหิรือก าหนดเป็นมาตรฐานทกัษะการรู้สารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผู้ เรียน
หรือประชาชนของประเทศให้เป็นผู้ รู้สารสนเทศ เช่น มาตรฐานสามตัถิยะการรู้สารสนเทศส าหรับ
ระดบัอดุมศกึษา (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) ของ
สมาคมห้องสมุดวิทยาลยัและวิจัย และมาตรฐานการรู้สารสนเทศของ UCLA (University of 
California Library Association) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสภา
บรรณารักษ์มหาวิทยาลยัออสเตรเลีย (Council of Australia University Librarians) และ
มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสมาคมบรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลยัออสเตรเลียและนิว ซีแลนด์ 
(Australian and New Zealand Information Literacy Framework) ของประเทศออสเตรเลียและ
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับส าหรับสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ 

1. สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ควรจดัการเรียนการสอนรายวิชาทกัษะการรู้สารสนเทศ
แก่นักศึกษา โดยก าหนดเนือ้หาให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานของมาตรฐานสามัตถิยะการรู้
สารสนเทศส าหรับระดบัอุดมศกึษา หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งท่ีสอดคล้องกับหลกัสตูรของ
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ท่ีเน้นศลิปะและวฒันธรรม รวมทัง้รูปแบบการเรียนท่ีเน้นปฏิบตัิ สามารถ
น าไปประยกุต์กบัการท ารายงานและศลิปนิพนธ์ของนกัศกึษาในทกุชัน้ปี เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ี
คงทนจนกลายเป็นทกัษะ  

2. คณาจารย์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ ควรส่งเสริมให้รายวิชาต่าง ๆ จัดการ
เรียนการสอนแบบสอดแทรกหรือบรูณาการทกัษะการรู้สารสนเทศ โดยเฉพาะรายวิชามีการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและการท าศิลปนิพนธ์ เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้และปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองจน
กลายเป็นทักษะ ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเป็นพลเมืองท่ีมี
คณุภาพตามทกัษะศตวรรษท่ี 21  

3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องสมุดและคณาจารย์ ควรส่งเสริมทักษะการรู้
สารสนเทศด้านการใช้แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีนกัศกึษา
ใช้ค้นคว้ามากท่ีสดุ โดยจดับริการอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอินเทอร์เน็ตส าหรับการ
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เข้าถึงสารสนเทศแก่นกัศึกษา เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมทัง้การ
สอนและการอบรมวิธีสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต และการประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

4. ห้องสมุดของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรง
ความต้องการของนกัศึกษา โดยเฉพาะการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลัท่ีนกัศกึษาสามารถ
เข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ความรู้หรือภูมิปัญญาไทยด้านศิลปวฒันธรรมรูปแบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศจากค าบอกเล่าท่ีบนัทึกในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพ่ือให้เป็นแหล่ง
สารสนเทศท่ีนกัศกึษาใช้มากขึน้นอกเหนือจากแหลง่สารสนเทศอินเทอร์เน็ต บคุคลและสถานท่ี 

5. ห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้
สารสนเทศ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การพฒันาส่ือเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ท่ี
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ รวมทัง้การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์สนบัสนุนทกัษะดงักล่าว ทัง้นีเ้พ่ือสร้าง
บรรยากาศและการสง่เสริมทกัษะการรู้สารสนเทศอยา่งตอ่เน่ือง 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษา สถาบนั
บณัฑิตพัฒนศิลป์ ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และ
รูปแบบการเรียนรู้ของนกัศกึษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบรายวิชาทกัษะการรู้สารสนเทศ
ท่ีเหมาะสมส าหรับนกัศกึษาของสถาบนัฯ 

2. ควรมีการศึกษามาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศท่ีเหมาะสมส าหรับนักศึกษา 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ หรือนักศึกษาอ่ืนในหลักสูตรด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้ได้แนว
ทางการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอนในสาขาวิชานี ้

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศท่ีมี
เนือ้หาและรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์  
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3. อาจารย์ชยากร เรืองจ ารูญ  ศศ.ม. (การจดัการออกแบบภายใน) 
ต าแหนง่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหวัหน้าภาควิชาออกแบบตกแตง่ภายใน 
คณะศลิปวิจิตร สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ขวญัใจ คงถาวร ศศ.ม. (นาฏยศลิปไทย) 
ต าแหนง่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจยั 
คณะศลิปนาฏดริุยางค์ สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ธญัญาลกัษ์  ใจเท่ียง ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
ต าแหนง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการศกึษา 
คณะศลิปศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
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ภาคผนวก ข เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

แบบทดสอบ 
ปริญญานิพนธ์เร่ือง “การประเมินทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี         

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์” 
 

ผู้วิจยั นางสาวลดัดาวลัย์ อูแ่สงทอง นิสติระดบัปริญญาโท  
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------------------------------------- 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒัน

ศลิป์จ าแนกตามตวัแปรเพศ ระดบัชัน้ปี คณะวิชา ผลการเรียน และแหลง่สารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสดุ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และทกัษะในการระบุ
สารสนเทศท่ีตนเองต้องการ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเช่ือมโยง
สารสนเทศท่ีมีอยูเ่ดมิกบัสารสนเทศท่ีได้รับการคดัเลือกไว้ได้ สามารถใช้สารสนเทศแก้ไขปัญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และถกูต้องตามหลกัจริยธรรมและกฎหมายโดยยึดมาตรฐานสามตัถิยะการรู้
สารสนเทศส าหรับอุดมศกึษา ของสมาคมห้องสมุดวิทยาลยัและวิจยั (Association of College 
and Research Libraries: ACRL) ก าหนดไว้ ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ข้อ ดงันี ้

มาตรฐานท่ี 1 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ต้องการได้ 

มาตรฐานท่ี 2 นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 นกัศกึษาผู้ รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่าง
มีวิจารณญาณ และสามารถบูรณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกไว้แล้ว สู่ระบบฐานความรู้เดิมและระบุ
คา่นิยมของตนได้  
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มาตรฐานท่ี 4 นักศึกษาผู้ รู้สารสนเทศในฐานะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ สามารถใช้
สารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

มาตรฐานท่ี 5 นกัศึกษาผู้ รู้สารสนเทศมีความเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
สงัคมท่ีมีผลตอ่การใช้และการเข้าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้สารสนเทศอย่างถกูต้องทัง้ทางหลกั
จริยธรรมและกฎหมาย 

2. การเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed learning) หมายถึง กระบวนการท่ี
นกัศึกษาคิดริเร่ิมด้วยตนเองในการปฏิบตัิเพ่ือให้ได้รับความรู้และทกัษะตามต้องการ โดยมีการ
ตระหนกัรู้ถึงความต้องการในการเรียนรู้ ก าหนดจดุมุ่งหมาย เลือกวิธีการเรียน จนถึงการประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง 
 
ค าชีแ้จงในการตอบแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบนี ้แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบทดสอบ 
  ตอนท่ี 2 การเรียนรู้แบบน าตนเอง   
  ตอนท่ี 3 ทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบทดสอบ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งค าตอบตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

1. เพศ  
  หญิง   ชาย 

2. ชัน้ปี 
  ชัน้ปีท่ี 1    ชัน้ปีท่ี 2 
    ชัน้ปีท่ี 3    ชัน้ปีท่ี 4  

3. คณะ 
 คณะศลิปวิจิตร  คณะศลิปนาฏดริุยางค์  คณะศลิปศกึษา 

4. ผลการเรียนในภาคเรียนสดุท้ายของนกัศกึษา (เกรดเฉล่ีย)     

5. แหลง่สารสนเทศใดท่ีทา่นใช้บริการค้นหาข้อมลูในการท ารายงานหรือศลิปนิพนธ์ (ตอบได้
มากกวา่ 1 ข้อ) 
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  ห้องสมดุของสถาบนัฯ/ห้องสมดุคณะ     
  บคุคล/ผู้ เช่ียวชาญ/ปราชญ์ชาวบ้าน/นกัวิชาการ/ผู้รอบรู้ในสาขาวิชาตา่ง ๆ  
  สถานท่ี/พิพิธภณัฑ์/หอศิลป์/วดั/โบราณสถาน/ชมุชนท่ีมีการจดัเก็บองค์ความรู้ตา่ง ๆ 
  อินเทอร์เน็ต/ฐานข้อมลูออนไลน์/เว็บไซต์ตา่ง ๆ/ส่ือสงัคมออนไลน์ 
  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ         
 
ตอนท่ี 2 การเรียนรู้แบบน าตนเอง 
ค าชีแ้จง  โปรดพิจารณาค าถาม จ านวน 20 ข้อ ตอ่ไปนี ้วา่ทา่นแสดงพฤติกรรมดงักล่าวเพียงใด 
โดยเลือกหน้าตวัเลือกท่ีก าหนด คือ “จริงท่ีสดุ” “จริง” คอ่นข้างจริง” “คอ่นข้างไมจ่ริง” “ไมจ่ริง” “ไม่
จริงเลย”  
เพียงตัวเลือกเดียว และขอความกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ 

6. ข้าพเจ้าค้นคว้าข้อมลูมาสนบัสนนุในการเรียนของตนเอง 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

7. ข้าพเจ้าไมค่อ่ยวางแผนการเรียนลว่งหน้า 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

8. ข้าพเจ้ารู้วา่ควรตัง้ค าถามอยา่งไร เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาท่ีต้องการแก้ไข 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

9. ข้าพเจ้าไมส่ามารถใช้ประสบการณ์เดมิในการแก้ไขปัญหาใหม่ 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

10. ข้าพเจ้าท างานไปเร่ือย ๆ โดยไมส่นใจวา่จะต้องท างานให้เสร็จเมื่อใด 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

11. เม่ือพบปัญหาในการเรียน ข้าพเจ้าพยายามหาสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

12. ข้าพเจ้าตรวจสอบผลงานของตนเองวา่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

13. ข้าพเจ้าไมรู้่วา่ข้อมลูท่ีต้องการหาต้องหาจากแหลง่ข้อมลูใด 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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14. ท างานได้เทา่ใดก็เทา่นัน้ ข้าพเจ้าไมต่รวจสอบแก้ไขเพิ่มเตมิเพ่ือให้ผลงานดีขึน้ 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

15. ข้าพเจ้าเบื่อท่ีจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

16. ข้าพเจ้ามีวิธีการปรับปรุงวิธีการเรียนของตนเอง 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

17. ข้าพเจ้ามองปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้ 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

18. ข้าพเจ้าสนใจท่ีจะท าการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

19. ข้าพเจ้าส ารวจข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

20. ข้าพเจ้าท างานได้บรรลผุลตามเปา้หมายของกลุม่ 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

21.ข้าพเจ้าใช้ผลการประเมินการเรียนรู้มาพฒันาตนเอง เชน่ คะแนนสอบ 
     จริงท่ีสดุ  จริง    คอ่นข้างจริง     คอ่นข้างไมจ่ริง  ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
 
ตอนที่ 3 ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย X ทบัอกัษรหน้าข้อท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
 
มาตรฐานท่ี 1 ความสามารถก าหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้ 
22. ข้อใดเป็นขัน้ตอนแรกของการท ารายงาน 

ก. ก าหนดโครงเร่ือง (Outline)  
ข. ก าหนดวตัถปุระสงค์ (Objectives) 
ค. ก าหนดหวัข้อ (Topic) 
ง. ก าหนดสถานท่ีเก็บข้อมลู (Place) 
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23. ข้อใดเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการท ารายงาน 
 ก. น าเสนอรายงานในชัน้เรียนให้ทนัตามเวลาท่ีก าหนด  
 ข. รับฟังข้อเสนอแนะและค าวิจารณ์จากอาจารย์และเพ่ือน  
 ค. ได้รับผลคะแนนรายงานจากการประเมินของอาจารย์ 
 ง. ทบทวนผลงานเพ่ือปรับปรุงในการท ารายงานครัง้ตอ่ไป 

24. ช่ือเร่ืองใดเหมาะสมส าหรับท าศลิปนิพนธ์ 
 ก. นาฏจารึกสมยัล้านนา 
 ข. การแสดงนาฏศลิป์ไทย 
 ค. โน้ตขิมเพลงลาวจ้อย  
 ง.  ธุรกิจขายเคร่ืองแตง่กายละคอน 

25. ข้อใดไม่ควรใช้เป็นค าส าคญั (Keyword) ของศลิปนิพนธ์เร่ือง “ศลิปะการแสดงลิเกป่า”  
 ก. ลิเกภาคใต้ 
 ข. ลิเกทรงเคร่ือง  
 ค. การแสดงพืน้บ้าน 
 ง. ศลิปะการแสดง 

26. แหลง่สารสนเทศใดเหมาะสมท่ีสดุส าหรับการค้นคว้าเร่ือง “ศลิปะไทยสมยักรุงศรีอยธุยา”  
ก. หอสมดุแหง่ชาติ 
ข. หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ 
ค. หอภาพยนตร์แหง่ชาติ 
ง. หอสมดุเมืองกรุงเทพมหานคร 

27. แหลง่สารสนเทศใดเหมาะสมที่สุดส าหรับเรียนรู้เร่ือง “หนงัใหญ่วดัขนอน จงัหวดัราชบรีุ”  
ก. พิพิธภณัฑ์หนงัใหญ่วดัขนอน  
ข. ห้องสมดุประชาชน จงัหวดัราชบรีุ 
ค. เฟซบุ๊กวดัขนอนหนงัใหญ่    
ง. เว็บไซต์การท่องเท่ียว จงัหวดัราชบรีุ   
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28. บคุคลใดไม่ใช่แหลง่สารสนเทศส าหรับการท ารายงานเร่ือง “กลองสะบดัชยั”  
ก. ดร.สิริชยัชาญ ฟักจ ารูญ ศลิปินแหง่ชาต ิสาขาดนตรีไทย  
ข. บญุศรี รัตนงั ศลิปินแหง่ชาต ิสาขาดนตรีพืน้บ้านล้านนา 
ค. ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศลิปินแห่งชาต ิสาขาดนตรีไทยสากล    
ง. นายสนัน่ ธรรมธิ ผู้ มีผลงานดีเดน่ทางวฒันธรรม จงัหวดัเชียงใหม ่พ.ศ.๒๕๔๔ 

29. ศลิปนิพนธ์จดัวา่เป็นแหลง่สารสนเทศใด 
ก. แหลง่สารสนเทศปฐมภมูิ   
ข. แหลง่สารสนเทศทตุยิภมูิ 
ค. แหลง่สารสนเทศตตยิภมูิ 
ง. แหลง่สารสนเทศจตตุถภมูิ 

 
มาตรฐานท่ี 2 ความสามารถเข้าถงึสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
30. เว็บไซต์ใดเหมาะสมส าหรับค้นหาข้อมลูทางวิชาการมากท่ีสดุ 
 ก. Google 
 ข. Google Scholar   
 ค. Youtube 
 ง.  Amazon.com 

31. ฐานข้อมลูใดส าหรับสืบค้นงานวิจยั/วิทยานิพนธ์ฉบบัเต็ม (Full text) ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 
ก. ABI/INFORM 
ข. H.W. Wilson 
ค. ThaiLIS    
ง. ProQuest Dissertation & Theses Global 

32.    เลขเรียกหนงัสือนีเ้ป็นหนงัสือประเภทใด 
   ก. หนงัสือทัว่ไป 
   ข. หนงัสืออ้างอิง 
   ค. หนงัสือหายาก 
   ง. หนงัสือนวนิยาย 

อ 
020 
จ475ก 
2560 
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33. หากต้องการค้นเร่ือง “การจดัแสดงโขนพระราชทาน ชดุศกึอินทรชิต ตอนพรหมาศ”ควรใช้ค าค้นใน
ข้อใด 

ก. โขนพระราชทาน AND พรหมาศ 
ข. โขนพระราชทาน AND รามเกียรติ์ 
ค. โขน AND รามเกียรติ ์AND อินทรชิต 
ง. โขน AND อินทรชิต AND พรหมาศ  

34. หากต้องการค้นข้อมลูเก่ียวกบัรามเกียรติใ์นอาเซียน ยกเว้นประเทศไทย ควรใช้ค าค้นในข้อใด  
 ก. รามเกียรติ์ NOT “ประเทศไทย” 
 ข. รามเกียรติ์ AND อาเซียน NOT “ประเทศไทย”  
 ค. รามเกียรต ิAND อาเซียน OR “ประเทศไทย” 
 ง. รามเกียรติ์ OR อาเซียน OR “ประเทศไทย” 

35. วิธีการใดช่วยแก้ไขในกรณีผลลพัธ์การสืบค้นจากฐานข้อมลูออนไลน์มีจ านวนมากเกินไป  
ก. เปล่ียนค าค้นใหม ่โดยใช้ค าค้นท่ีมีความหมายเหมือนกนั 
ข. เปล่ียนค าค้นใหม ่โดยใช้ค าค้นท่ีมีความหมายแคบหรือเฉพาะเจาะจงกวา่ 
ค. ตรวจสอบความถกูต้องตวัสะกดของค าค้นและตดัค าไมเ่ก่ียวข้องออกไป 
ง. ตรวจสอบวา่ใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ตรงกบัสาขาวิชาเร่ืองท่ีสืบค้นหรือไม่ 

 
มาตรฐานท่ี 3 ความสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมี
วิจารณญาณ และสามารถบูรณาการสารสนเทศท่ีคัดเลือกไว้แล้ว สู่ระบบฐานความรู้เดมิ
และระบุค่านิยมของตนได้  
จงอา่นและวิเคราะห์ข้อความตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 36-37 

“...ในสมยัรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วงป่ีพาทย์ท่ีบรรเลงประกอบการ
แสดงโขนกลางแปลงจะต้องมี 2 วงเป็นอย่างน้อย ปลกูเป็นร้านยกขึน้เป็นท่ีตัง้วงป่ี
พาทย์อยู่ใกล้ทางฝ่ายยักษ์วงหนึ่ง ทางฝ่ายมนุษย์วงหนึ่ง  การท่ีต้องปลูกเป็นร้าน
ยกขึน้ให้สูงกว่าพืน้ดินนัน้ เพ่ือให้ผู้บรรเลงป่ีพาทย์ได้แลเห็นตัวโขนในระยะไกล 
และเน่ืองจากบริเวณท่ีใช้แสดงกว้างใหญ่มาก การใช้ป่ีพาทย์เพียงวงเดียว เสียงท่ี
บรรเลง ก็คงจะได้ยิน ไมท่ัว่ถึงกนั ทัง้บริเวณ...”  

(ท่ีมา: ArtBangkok.com. (2555). โขนกลางแปลง. สืบค้นเม่ือ 28 พฤศจิกายน 2561, 
จาก http://www.artbangkok.com/?p=6476) 
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36. ประเดน็หลกัของข้อความข้างต้นคืออะไร 
 ก. วงป่ีพาทย์ท่ีใช้ในการแสดงโขนกลางแปลงในสมยัรัตนโกสินทร์ 
 ข. วงป่ีพาทย์อยูต่ ่ากวา่การแสดงโขนเพ่ือให้แลเห็นตวัโขนได้ชดัเจน 
 ค. การแสดงโขนกลางแปลงนิยมแสดงบนร้านท่ีปลกูยกขึน้ให้สงูกวา่พืน้ดนิ 
 ง. การแสดงโขนกลางแปลงในสมยัรัชกาลท่ี 1 ใช้วงป่ีพาทย์ บรรเลง 2 วง 

37. ข้อใดเป็นสาเหตท่ีุท าให้ต้องใช้วงป่ีพาทย์ 2 วง     
 ก. มีผู้คนมาชมการแสดงโขนจ านวนมาก  

ข. การแสดงโขนนัน้มีฝ่ายยกัษ์และฝ่ายมนษุย์ 
ค. ธรรมเนียมปฏิบตัใินการแสดงโขนกลางแปลง 
ง. ในอดีตไมมี่เคร่ืองขยายเสียงจงึต้องใช้วงป่ีพาทย์ 2 วง 

38. สว่นใดส าคญัท่ีสดุในการประเมินข้อมลูเอกสารการวิจยั  
ก. บทคดัย่อ 
ข. ผลการวิจยั 
ค. รายช่ือผู้วิจยั 
ง. วิธีการศกึษาวิจยั 

39. เหตผุลใดท าให้เลือกใช้บทความจากเว็บไซต์กระทรวงวฒันธรรมในการเขียนศลิปนิพนธ์ 
ก. มีความทนัสมยักวา่เว็บไซต์อ่ืน 
ข. มีผู้ เข้าชมเว็บไซต์จ านวนมาก 
ค. มีลิงก์เช่ือมโยงไปยงัแหลง่ข้อมลูอ่ืน 
ง. เป็นเว็บไซต์ของหนว่ยงานราชการ 

มาตรฐานที่ 4 ความสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่ตัง้ไว้ 
40. วิธีใดเหมาะสมท่ีสดุในการน าเสนอรายงานในระยะเวลาท่ีจ ากดั 

ก. น าเสนอรายงานฉบบัสมบรูณ์แบบพดูประกอบไฟล์เอกสาร MS Word  
ข. น าเสนอรายงานแบบย่อแบบพดูประกอบไฟล์สไลด์ MS PowerPoint  
ค. น าเสนอรายงานฉบบัสมบรูณ์แบบพดูโดยผู้พดูมากกวา่ 1 คน 
ง. น าเสนอรายงานแบบยอ่แบบพดูเพียงอยา่งเดียว 
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41. วิธีการใดเหมาะสมท่ีสดุในการน าเสนอรายงาน เร่ือง “สถิตแิละแนวโน้มการใช้ภาษาถ่ินไทย” 
 ก. จดัแสดงบนเวที 
 ข. จดัท าแผนภมูิหรือกราฟ   
 ค. จดัเกมตอบปัญหาชิงรางวลั 
 ง. จดักิจกรรมโต้วาทีโดยนกัศกึษา 

42. ข้อใดเป็นการเขียนโครงเร่ืองรายงาน “ศลิปกรรมไทย” ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
ก. ความหมายของค าวา่ศลิปกรรม – ประวตัขิองศลิปกรรมไทย – ประเภทของศลิปกรรม

ไทย 
ข. ความหมายของค าวา่ศลิปกรรมไทย -- วิเคราะห์ศลิปกรรมไทย –– สมบตัทิาง

วฒันธรรมไทย 
ค. ศลิปกรรมคืออะไร - ใครเก่งสดุในศลิปกรรมไทย – ศลิปกรรมไทยมาจากไหน 
ง.  ศลิปกรรมไทยแตล่ะภาค – ประเภทของศลิปกรรมไทย - การอนรัุกษ์ผ้าไทย 

43. ข้อใดล าดบัส่วนประกอบของรายงานได้ถกูต้อง 
ก. หน้าปก สารบญั ค าน า เนือ้หา ภาคผนวก บรรณานกุรม 
ข. หน้าปก สารบญั ค าน า เนือ้หา บรรณานกุรม ภาคผนวก  
ค. หน้าปก ค าน า สารบญั เนือ้หา ภาคผนวก บรรณานกุรม 
ง. หน้าปก ค าน า สารบญั เนือ้หา บรรณานกุรม ภาคผนวก  

 
มาตรฐานท่ี 5 ความเข้าใจในประเดน็ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่มีผลต่อการใช้
และการเข้าถึงสารสนเทศได้ รวมทัง้การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องทัง้ทางหลักจริยธรรม
และกฎหมาย 

44. ข้อใดไม่เป็นการลอกเลียนวรรณกรรมผลงานของผู้ อ่ืน 
 ก. กลา่วขอบคณุเจ้าของผลงานในค าน า 
 ข. กลา่วขอบคณุเจ้าของผลงานในประกาศคณุูปการ 
 ค. เขียนอ้างอิงแทรกในเนือ้หาและบรรณานกุรม 
 ง. เขียนช่ือเจ้าของผลงานเป็นผู้แตง่ร่วม 
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45. ข้อใดถกูต้องในการเขียนบรรณานกุรมหนงัสือตามรูปแบบของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
ก. ศ. ดร.สนัต ิเล็กสขุมุ. (2561). ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา. กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ. 
ข. สนัต ิเล็กสขุมุ. (2561). ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา. กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ. 
ค. ศ. ดร.สนัต ิเล็กสขุมุ. ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2561. 
ง. สนัต ิเล็กสขุมุ. ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2561.  

46. ผลงานในข้อใดท่ีไม่จัดว่ามีลิขสิทธ์ิ สามารถน ามาใช้ได้โดยไมต้่องขออนญุาตเจ้าของผลงาน 
 ก. กฎหมายและรัฐธรรมนญู 
 ข. เอกสารค าสอนในรายวิชา 
 ค. เพลงท่ีสง่ตอ่ในเฟซบุ๊ก 
 ง. บทวิเคราะห์ข่าวในหนงัสือพิมพ์ 

47. ข้อมลูใดท่ีเหมาะสมในการโพสต์หรือสง่ตอ่บนส่ือสงัคมออนไลน์ 
 ก. ภาพอบุตัเิหตบุนท้องถนนท่ีสยดสยองเพ่ือให้ผู้คนไมป่ระมาท 
 ข. สตูรยาโบราณรักษาโรคมะเร็งท่ีไมร่ะบแุหลง่ท่ีมา  
 ค. ข้อมลูสว่นตวัเพ่ือแสดงตวัตนและสร้างความนา่เช่ือถือ 
 ง.  ข้อความแสดงความยินดีแก่เพ่ือนในวนัรับปริญญา 
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ค าเฉลยตอนที่ 3 
 

ข้อ ค าเฉลย ข้อ ค าเฉลย 

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. 
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ภาคผนวก ค ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

คา่ดชันีความสอดคล้องเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบการรู้สารสนเทศ 
 

ข้อที่ 
ผลการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ คนที่ 

คะแนนรวม 
คา่ดชันีความ
สอดคล้อง 

การพิจารณา ผู้ เช่ียวชาญ 
1 

ผู้ เช่ียวชาญ 
2 

ผู้ เช่ียวชาญ 
3 

ผู้ เช่ียวชาญ 
4 

ผู้ เช่ียวชาญ 
5 

1 +1 0 +1 0 +1 3 0.6 เลือกไว้ 
2 +1 0 +1 +1 0 3 0.6 เลือกไว้ 

3 +1 0 +1 +1 0 3 0.6 เลือกไว้ 

4 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 เลือกไว้ 

5 +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 เลือกไว้ 

6 +1 +1 +1 0 0 3 0.6 เลือกไว้ 

7 +1 0 +1 0 +1 3 0.6 เลือกไว้ 

8 +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 เลือกไว้ 

9 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 เลือกไว้ 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 เลือกไว้ 

11 0 +1 +1 0 -1 1 0.3 ตดัทิง้ 
12 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 เลือกไว้ 

13 +1 +1 +1 0 0 3 0.6 เลือกไว้ 

14 +1 +1 +1 0 0 3 0.6 เลือกไว้ 

15 +1 +1 +1 0 0 3 0.6 ตดัทิง้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 เลือกไว้ 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 เลือกไว้ 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 เลือกไว้ 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 เลือกไว้ 

20 +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 เลือกไว้ 

21 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 เลือกไว้ 

22 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 ตดัทิง้ 
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ข้อที่ 
ผลการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ คนที่ 

คะแนนรวม 
คา่ดชันีความ
สอดคล้อง 

การพิจารณา ผู้ เช่ียวชาญ 
1 

ผู้ เช่ียวชาญ 
2 

ผู้ เช่ียวชาญ 
3 

ผู้ เช่ียวชาญ 
4 

ผู้ เช่ียวชาญ 
5 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 เลือกไว้ 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 เลือกไว้ 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 เลือกไว้ 

26 +1 0 0 -1 -1 0 0 ตดัทิง้ 
27 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 เลือกไว้ 

28 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 เลือกไว้ 

29 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ตดัทิง้ 
30 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 เลือกไว้ 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ตดัทิง้ 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 เลือกไว้ 
33 +1 +1 +1 -1 0 2 0.4 ตดัทิง้ 
34 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 เลือกไว้ 
35 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ตดัทิง้ 
36 +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 เลือกไว้ 

37 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เลือกไว้ 

 
คา่ความยากง่ายและคา่อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบการรู้สารสนเทศ 

 
ข้อท่ี คา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก ข้อท่ี คา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก 
1 0.66 0.56 16 0.50 0.44 
2 0.66 0.22 17 0.69 0.17 
3 0.55 0.33 18 0.55 0.44 
4 0.72 0.22 19 0.33 0.11 
5 0.69 0.28 20 0.50 0.33 
6 0.72 0.33 21 0.36 0.39 
7 0.63 0.28 22 0.38 0.33 
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ข้อท่ี คา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก ข้อท่ี คา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก 
8 0.52 0.28 23 0.44 0.56 
9 0.50 0.33 24 0.36 0.39 
10 0.58 0.50 25 0.61 0.11 
11 0.58 0.39 26 0.58 0.39 
12 0.63 0.28 27 0.36 0.50 
13 0.69 0.28 28 0.72 0.33 
14 0.66 0.22 29 0.55 0.44 
15 0.44 0.22    
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ภาคผนวก จ หนังสือยืนยันการยกเว้นการรับรองคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับ
พจิารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวลดัดาวลัย์ อูแ่สงทอง 
วัน เดือน ปี เกิด 25 พฤศจิกายน 2527 
สถานที่เกิด จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2546  ศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  

      บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  
พ.ศ.2558  ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)  
      สารสนเทศศกึษา  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 236/1 หมู ่2 ต าบลสาลี อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72150   
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