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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการรูสารสนเทศ

เพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตาม เพศ 

ชั้นป กลุมสาขาวิชา และผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในปการศึกษา 2558 จํานวน 396 คน  

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการรูสารสนเทศคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับสูง 

ดานที่มีระดับสูงที่สุดคือนักศึกษามีการกําหนดหัวขอและขอบเขตกอนการสืบคน ดานที่มี

ระดับตํ่าที่สุดคือ การใชแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย   ไมพบความแตกตางกันระหวางเพศ 

ชั้นป กลุมวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กับพฤติกรรมการรูสารสนเทศ     อยางไรก็ตาม 

นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีพฤติกรรมการรูสารสนเทศมากกวานักศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาในบางดาน  อุปสรรค คือ ความยากในการเริ่มตนทํางาน

ตามที่อาจารยมอบหมายมากที่สุด และขอมูลไมตรงตามความตองการ 
 

 

 
1 อาจารย, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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Abstract 

 The purposes of this research study were to study and compare the 

Information literacy behavior and for research of undergraduate student of Dhurakij 

Pundit University in five variables: gender, year of study, field of study and grad.    

The sample group was 396 undergraduate students of Dhurakij Pundit University 

who was studying in the academic year 2015.   

 The results of the study showed the students had overall high information 

literacy behavior. The students’ ability to scope the topic before research was at a 

high level also research in variety of information sources was low level. No 

significant differences were found between the information literacy behavior and 

the following variables: gender, year of study, field of study and grad. However, 

the study showed student who had a high grade average had more ability in some 

case. Most of students’ view that the difficulties of Difficulty in starting work and 

information not being relevant. 
 

Key Words:  Information literacy, Information seeking behavior, Information use 

 

 
บทนํา 
 สถาบันอุดมศึกษาคือแหลงการเรียนรูระดับสูงที่ผูเรียนเขามาแสวงหาความรูเพื่อ

ใชในการทํางานและดํารงชีพ หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงมีความ

เขมขนทั้งดานเนื้อหาความรูและการมอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษามีความรูที่มากเพียงพอ

สําหรับมาตรฐานในแตละวิชาชีพ   ในแตละภาคการศึกษานักศึกษาจะไดเรียนวิชาตางๆ
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ประมาณ18– 21 หนวยกิต หรือประมาณ 6-7 วิชาตอภาคการศึกษา และแตละรายวิชาจะมี

การมอบหมายงานทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน หากเปนงานที่นักศึกษายังไมมีความรู

เพียงพอ นักศึกษาจําเปนตองแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อทํางานในการเรียนใหสําเร็จ  

 การมอบหมายงานในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือที่ผูสอน

ใชในการประเมินผลผูเรียน   รูปแบบที่ผูสอนมอบหมายไดแก การสรุปประเด็น  เรียงความ 

รายงานวิชาการ ภาคนิพนธ โครงงาน วิจัย  การอภิปราย การนําเสนอผลงานดวยวาจา การ

นําเสนอกรณีตัวอยาง  การนําเสนอดวยสื่อ ผลงานในรูปแบบมัลติมีเดีย การสรางบทบาท

สมมติ การเลนเกม การทดลองปฏิบัติ  การนําเสนอกรณีตัวอยาง  หรืออาจเปนกิจกรรมตาง

ที่ผูสอนกําหนดใหเปนไปตามลักษณะการเรียนการสอน ซึ่งผูเรียนจําเปนตองมีการศึกษา

คนควาหาความรูประกอบการทํางานที่ผูสอนไดกําหนด  

 แหลงสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศที่ผูเรียนเขาถึงและใชเพื่อประกอบ

การศึกษาอาจเปนการเข า ใชท รัพยากรสารสนเทศที่ มี ใหบ ริการหองสมุดของ

สถาบันการศึกษา อาทิ หนังสือ บทความ และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือไดสารสนเทศ

จากการสนนทนา  การสอบถามจากผู รูสารสนเทศ  หรือการสืบคนสารสนเทศจาก

อินเทอรเน็ต   อยางไรก็ตาม การเรียน การสอน และการมอบหมายงานเปนสวนหนึ่ง

ของการศึกษา แตการที่นักศึกษาจะสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย หรือกิจกรรมใน

การเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีความสามารถในการรูสารสนเทศใน

ระดับที่ดีเพื่อที่จะไดผลงานที่ดี  

 การรูสารสนเทศ เปนทักษะและความสามารถของคนแตละคน ต้ังแตข้ันตอน

วางแผนเพื่อทํางาน  การแสวงหาความรู การรวบรวมขอมูลจากแหลงสารสนเทศตางๆ การ

ไดมาซึ่งขอมูล การประเมินแหลงสารสนเทศ และสารสนเทศ การประมวลผล ความมี

มารยาทในงานวิชาการตลอดจนการแกปญหาจากการแสวงหาความรู  การรูสารสนเทศ 

(Information Literacy : IL) คือความสามารถของบุคคลในการระบุความตองการ

สารสนเทศของตนเองรูจักใชเครื่องมือและกระบวนสืบคนเพื่อระบุแหลงสารสนเทศ สามารถ

ประเมิน วิเคราะห สังเคราะห และใชสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเขาใจ
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เร่ืองกฎหมายและจริยธรรมของการใชสารสนเทศ (Association of College & Research 

Libraries, 2000)  

 พฤติกรรมการรูสารสนเทศ (Information Literacy behavior) คือปฎิกริยามนุษย

แสดงออกเมื่อตองทํางานหรือสัมพันธกับการใชขอมูล การแสวงหาชองทางในการเขาถึง

ขอมูล ตลอดจนการเลือกสรรขอมูลเพื่อใชในการประมวลผลเปนสารสนเทศ ซึ่งอาจรวมถึง

พฤติกรรมการแสวงหาและใชสารสนเทศของการสื่อสารระหวางบุคคลดวย  

 ทั้งนี้ ความสามารถการรูสารสนเทศ และพฤติกรรม มีความเกี่ยวโยงกับการเรียนรู

ตลอดชีวิต และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ไมวาจะเปน ทักษะดานการสื่อสาร

สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy)  

ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 

Literacy) และ ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) ทําใหเห็น

วาการที่นักศึกษามีความสามารถในการรูสารสนเทศจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการเรียนและการใชชีวิตตอไปในอนาคต 

  Australian library and information association (อางถึงในชุติมา สัจจานันท

,2556) การรูสารสนเทศเปนขอกําหนดพื้นฐานสําหรับการเปนพลเมืองที่มีสวนรวมตาม

ระบอบประชาธิปไตย แบบเสรีนิยม การสรางความรูใหมซึ่งจําเปนสําหรับทางดานเศรษฐกิจ

ในอนาคต การเรียนรูตลอดชีวิต การแกไขปญหาในระดับโลก และการปกครองตนเอง  

 Charter Institute of Library and Information Professional: CLILP (2014) ได

ระบุวาการรูสารสนเทศ คือ การรูวาตองการสารสนเทศอะไร และจะไดมาอยางไร จะหาได

จากที่ไหน การประเมินการใชและถารถายทอดสารสนเทศอยางมีจริยธรรมอยางไรซึ่งจะ

รวมถึงทักษะการรูสารสนเทศ  จากการศึกษาพฤติกรรมการรูสารสนเทศของนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สวนใหญจะมีการคนขอมูลเพื่อทํารายงานวิชาการและใช

โปรแกรมคนหาเกือบทุกครั้งในการแสวงหาสารสนเทศและทรัพยากรที่นักศึกษาสวนใหญใช

บอย ไดแก เพื่อนที่เรียนดวยกัน และหนังสือในหองสมุด วิธีการที่นักศึกษาสวนใหญใชบอย 

คือ การวางแผนการคนควาทั้งหมดไวเปนแนวทางในการดําเนินงานที่ไดรับ ส่ิงที่นักศึกษา

สวนใหญมีความเห็นวายาก คือ การกําหนดหัวขอ(กันยารัตน เควียเซน, ชลภัสส วงษ
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ประเสริฐ, มาลี กาบมาลา, สมาน ลอยฟา, สมเพ็ชร จุลลบุดดี และเพ็ญพันธ เพชรศร, 

2556 ; เดชดนัย จุยชุม, ฤทัยชนนี สิทธิชัย, และอิ่มจิต เลิศพงษสมบัติ, 2556)  นักศึกษา

สวนใหญคํานึงถึงการประเมินสารสนเทศที่คนหาไดเกือบทุกครั้ง หากเปนแหลงขอมูลใน

เวิลดไวดเว็บ นักศึกษาพิจารณาความนาเชื่อถือของผูใหขอมูลที่เว็บไซตนั้นๆ การใชเว็บไซต

นี้มากอน และความทันสมัยของเว็บไซต แตปญหาที่เกิดขึ้นจากการคนควาคือ ไมมีทักษะ

ดานการกําหนดและอธิบายสารสนเทศที่ตองการไดอยางชัดเจน ความยากในการตีกรอบ

หัวของานใหแคบลง  ความยากในการกําหนดหัวขอ และความยากที่เร่ิมตนทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย เปนสิ่งที่เปนความยากในกระบวนการคนควาทั้งหมด (มลิวัลย ประดิษฐธีระ, 

2556 ; อารีย ชื่นวัฒนา, นุชรี ตรีโลจนวงศ, อรทัย วารีสอาด และ สมชาย วรัญญานุไกร, 

2555)   

 พฤติกรรมการรูสารสนเทศของนักศึกษาตางประเทศจะมีความแตกตางกับ

นักศึกษาในประเทศไทยในบางประเด็นอาทิ  นักศึกษาใชฐานขอมูลวิชาการเปนหลัก  เชน 

JSTOR หรือ ABI Inform โดยนักศึกษาทั้งหมดเขาหองสมุดเพื่อใชฐานขอมูลออนไลนที่ทาง

สถาบันบอกรับ เพื่อใหไดงานที่มีความนาเชื่อถือ  ขอมูลเชิงลึก และสามารถอางอิงได  

นักศึกษาสวนใหญ จบการทํารายงานดวยการเขียนสรุปใจความสําคัญ เพิ่มมุมมองความรู

ของตนเองลงไปในงาน และทําการปรับปรุงโครงเรื่องของงาน (51%) (University of 

Washington, Information School, 2015)  แต Wong (2011) ระบุวานักศึกษาในฮองกงมี

ประสบการณในการสืบคนขอมูลเชิงวิชาการที่คอนขางจํากัด ไมคอยมีประสบการณในการ

ใชแหลงสารสนเทศเชิงวิชาการ และประสบปญหาในการใชคําคนเชิงวิชาการเพื่อสืบคนหา

ขอมูลที่ซับซอน ตลอดจนนักศึกษาไมมีทักษะในการสืบคนสารสนเทศที่ดี และ ตัวผูสอน

ไมไดตรวจทานการอางอิงในงานของนักศึกษา  

 จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรูสารสนเทศทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ  ประกอบกับแนวคิดดานมาตรฐานการรูสารสนเทศ

ระดับอุดมศึกษาของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและการวิจัยแหงสหรัฐอเมริกา (Association 

Of College & Research  Library—ACRL, 2000) และแบบสอบถามตาม University of 

Washington, Information School (2015) ไดสรางขึ้น ผูวิจัยไดนํามาสํารวจการรู
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สารสนเทศของนักศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก เพศ ชั้นป คณะ ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

ลักษณะการมอบหมายงานและพฤติกรรมในการรูสารสนเทศเพื่อการศึกษา   ไดแก   การ

กําหนดหัวขอและขอบเขต    การใชแหลงสารสนเทศ   การจัดระบบเอกสาร   การประเมิน

แหลงสารสนเทศ    การประมวลผล การอางอิง   และทํารายการบรรณานุกรม    การใช

เครื่องมือในการประมวลผล   และอุปสรรคในการรูสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามเพศ ชั้นป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมวิชา

มนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาที่มี เพศ ระดับชั้นป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกลุมสาขาวิชาเรียนของ

นักศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการรูสารสนเทศที่แตกตางกัน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรูสารสนเทศ 

ผูวิจัยไดนํามาประยุกตสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระและ

ตัวแปรตามดังนี้ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขอมูลกับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2558 จํานวน 10,205 คน  

โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยสุมมาจากประชากรโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามคณะ

วิชา และระดับชั้นปตามสัดสวน โดยแบงเปนกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชา

สังคมศาสตร และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 

คน ตามจํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไวตามสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน  

การเก็บขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมขอมูล 

จํานวน 420 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับมา 410 ชุด เปนแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ จํานวน 

14 ชุด ดังนั้นจึงเหลือ  แบบสอบถาม  396 ชุด ซึ่งมากกวาจํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไว 385 คน 

จึงทําการวิเคราะหตามจํานวนแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมด 396 ชุด 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสํารวจพฤติกรรมการรูสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งผูวิจัยปรับจากแบบสอบถามพฤติกรรมการรู

สารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่แปลมาจากแบบสอบถาม (PIL 

Survey Instrument) ตามโครงการการรูสารสนเทศ(Project Information Literacy) ของ

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมาตรฐานการรูสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา ของสมาคม

หองสมุดมหาวิทยาลัยและการวิจัยแหงสหรัฐอเมริกา (Association of College& 

Research Library—ACRL)   โดยไดแบบสอบถามจํานวน 3 ตอน ดังนี้  

  ตอนที่ 1  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพ

สวนตัว ดานเพศ ภูมิลําเนา ชั้นปที่ ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และงานที่ไดรับ

มอบหมาย เปนคําถามใหเลือกตอบ และเติมขอความลงในชองวาง 

    ตอนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการรูสารสนเทศ ประกอบดวยการ

กําหนดหัวขอและขอบเขต การใชแหลงสารสนเทศ ทั้งแหลงสารสนเทศทั่วไปและแหลง

สารสนเทศดิจิทัล การจัดระบบเอกสารระหวางการสืบคนขอมูล การประเมินแหลง

สารสนเทศทั่วไปและการประเมินแหลงสารสนเทศดิจิทัล การประมวลการศึกษาคนควาใน

แตละกิจกรรม การอางอิงและการทํารายการบรรณานุกรม การใชโปรแกรม/เครื่องมือในการ
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ประมวลผลสารสนเทศ  การประมวลสารสนเทศ เปนคําถาม แบบมาตรประมาณคา 

(Rating Scale)  

   ตอนที่ 3  เปนคําถามเกี่ยวกับ ปญหาและอุปสรรค ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยว

การรูสารสนเทศ เปนคําถามปลายเปด ในดานแหลงสารสนเทศ บริการที่ตองการ อุปกรณ 

 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแกการแจกแจงความถี่ รอยละ  

สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สวนการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบและวิเคราะห

ความสัมพันธใชสถิติ T-Test , F-Test, One Way ANOVA , Chi-square  และ สถิติ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยแบงหัวขอการอภิปรายผลเปน 3 ตอน ดานคือ คุณลักษณะสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการรูสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษา และปญหาที่

พบในการคนควาสารสนเทศเพื่อทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย  

 จากผลการวิจัยที่พบวาสมมติฐานที่ไดรับการปฎิเสธในทุกประเด็น ดังนี้ นักศึกษาที่

มี เพศ ระดับชั้นป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกลุมสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาที่แตกตาง

กัน มีพฤติกรรมการรูสารสนเทศที่ไมแตกตางกัน    สรุปไดตามการอภิปรายผลตามลําดับ

ตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
                         (เพศ ระดับชั้นป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกลุมสาขาวิชาเรียน) 

  จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  396 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนนักศึกษาเพศหญิง (รอยละ 65.2)  สวนใหญศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 และ ชั้นปที่ 1 และ 2 

(รอยละ 58.1) ในดานกลุมวิชาพบวาจากกลุมวิชาสังคมศาสตรมากที่สุด (รอยละ 46) และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูระหวาง 2.01-3.00 มากที่สุด (รอยละ 50.8)   

  สวนใหญงานที่นักศึกษาได รับมอบหมายมากที่ สุด 5 อันดับแรกคือ 

แบบฝกหัด (รอยละ 72.7) การเลนเกม (รอยละ 70.7) การนําเสนอดวยสื่อ (รอยละ 54.0) 

รายงานวิชาการ (รอยละ 50.3) และโครงงาน (รอยละ 44.9) ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรูสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  1) จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการรูสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับสูงโดยมีคาเฉลี่ยที่ 

2.129 และสวนเบี่ยงเบน 0.375 พบวา นักศึกษามีการกําหนดหัวขอและขอบเขตกอนการ

สืบคน เปนอันดับแรก รองลงมาการจัดระบบเอกสารระหวางการสืบคนขอมูล โดยมีการใช

แหลงสารสนเทศที่หลากหลาย เปนอันดับสุดทาย  

 

 ตารางที่ 1  พฤติกรรมการรูสารสนเทศ 
 

พฤติกรรมการรูสารสนเทศ Mean S.D ระดับ 

การกําหนดหัวขอและขอบเขต 3.219 0.512 สูง 

การใชแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย 2.973 0.409 กลาง 

การจัดระบบเอกสารระหวางการสืบคนขอมูล 3.163 0.521 สูง 

การประเมินแหลงสารสนเทศ 3.121 0.431 สูง 

การประมวลผลการศึกษาคนควาในแตละ

กิจกรรม 

3.151 0.517 สูง 

การอางอิงและการทํารายงานบรรณานุกรม 3.151 0.579 สูง 

รวม 3.129 0.375 สูง 

 

ซึ่งตางจากการศึกษาของจารุณี สุปนะเจริญ และนัดดาวดี นุมนาค (2552) ที่

พบวา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความสามารถดานการรูสารสนเทศโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง    

 ทั้งนี้ระยะเวลาที่ทําวิจัยตางกัน 6-7 ป เทคโนโลยีเพื่อการคนควาสารสนเทศและ

ประเด็นการรูสารสนเทศมีการกลาวถึงมากขึ้น ทําใหนักศกึษารุนใหมมีความรูความเขาใจใน

การแสวงหาและการคัดสรรสารสนเทศที่ดีข้ึน   
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 ประกอบกับในการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีวิชา

บังคับที่วาดวยการรูสารสนเทศในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวม สําหรับ

นักศึกษาชั้นป 1 ทั้งหมด อาจมีผลทําใหคาเฉลี่ยการรูสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตยมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน ทําใหตางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซึ่งเปนวิชา

เลือกและมหาวิทยาลัยอื่นที่ไมมีวิชาที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศ  และเมื่อวิเคราะหแยก

ตามพฤติกรรมแตละดาน ปรากฏผลดังนี้  

 พฤติกรรมที่นักศึกษาทําทุกครั้งในการกําหนดหัวขอและขอบเขตคือ การกําหนด

โครงเรื่อง (รอยละ 40.7) และการกําหนดคําสําคัญ (รอยละ 33.3)  พฤติกรรมที่นักศึกษา

ทําบอยคือ การกําหนดเปาหมาย (รอยละ 57.1) และ การกําหนดวัตถุประสงค (รอยละ  

56.1)  

 พฤติกรรมในการใชแหลงขอมูลสารสนเทศที่นักศึกษาทําทุกครั้ง คือสอบถาม

เพื่อนที่เรียน (รอยละ 50.5) และสอบถามเพื่อน/ครอบครัว (รอยละ 25.5) พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่

นักศึกษาทําบอยคือ สอบถามอาจารยผูสอน( รอยละ 58.1) และ เขาใชหองสมุดหรือศูนย

สารสนเทศ (รอยละ 52)  แหลงสารสนเทศดิจิทัลที่นักศึกษาใชทุกครั้ง คือสืบคนผาน

โปรแกรมการคนหา (รอยละ 63.9)  และหาขอมูลผาน อาทิ  Google, Yahoo YouTube, 

Dailymotion (รอยละ 40.9) แหลงสารสนเทศดิจิทัลที่นักศึกษาใชบอย คือ เว็บไซตของ

หนวยงานราชการ (รอยละ 51) เว็บไซตขององคกรธุรกิจ หางราน บริษัท และเว็บไซตสวน

บุคคล  (รอยละ 49.7) เทากัน   สอดคลองกับการศึกษา ของ Costantino (2003) ภาพรวม

การรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัย Alliant International ที่พบวานักศึกษาสวนใหญใชอินเทอรเน็ตในการสืบคน

ขอมูล   ซึ่งเหตุผลก็เปนไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีที่การคนหาขอมูลสารสนเทศ

ผานเว็บเสิรจเอนจินในปจจุบันเปนเรื่องที่งายและรวดเร็วกวาการสืบคนจากแหลง

สารสนเทศอื่น 

 พฤติกรรมในการจัดระบบเอกสารทําทุกครั้ง คือ มีการตั้งชื่อไฟลตามการใชงาน 

(รอยละ 44.9)  และมีการสรางโฟลเดอรสําหรับแตละงาน (รอยละ 38.1)  พฤติกรรมที่
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นักศึกษาทําบอยคือการจดที่มาของขอมูล (รอยละ 55.8)  และการจดโนตยอสรุปการ

คนควา  รอยละ 53.5   

 พฤติกรรมในการประเมินแหลงสารสนเทศทั่วไปที่นักศึกษาประเมินทุกครั้ง คือ 

แหลงสารสนเทศที่ใชงานทันสมัย (รอยละ 32.3)   และสาระสําคัญที่ไดจากแหลงขอมูล 

(รอยละ 26.3) สวนที่นักศึกษาทําบอยในการประเมินคือคือ แหลงสารสนเทศมีความ

นาเชื่อถือ  และ   แหลงสารสนเทศมีการอางอิงที่นาเชื่อถือ (รอยละ 64.4) เทากัน  การ

ประเมินแหลงสารสนเทศดิจิทัลที่นักศึกษาประเมินทุกครั้ง คือ เว็บไซตมีความทันสมัย (รอย

ละ 28.8) และ เนื้อหาเว็บไซตมีการอางอิงขอมูล (รอยละ 25.5) การประเมินแหลง

สารสนเทศดิจิทัลที่นักศึกษาทําบอยคือ ผูใหขอมูลของเว็บไซตมีความนาเชื่อถือ (รอยละ 

63.4) เนื้อหาของเว็บไซตมีความหลากหลาย (รอยละ 59.6)  เว็บไซตเปนที่นาเชื่อถือและ

เปนที่ยอมรับ และ เนื้อหาในเว็บไซตไมหมิ่นเหมตอหลักศีลธรรม (รอยละ 59.1) เทากัน 

 พฤติกรรมในการประมวลสารสนเทศจากการศึกษาคนความาใชในงาน นักศึกษา

ทําทุกครั้งคือการเรียบเรียงขอมูลตามโครงเรื่อง( รอยละ 32.1)  และ  สรุปประเด็นที่สืบคน 

ไดดวยตนเอง( รอยละ 31.3)  สวนที่นักศึกษาทําบอยคือ การนําความรูที่ตนเองมีใสลงไปใน

งาน (รอยละ 55.6)  พฤติกรรมที่นักศึกษาไมคอยทําคือ การสรุปประเด็นที่สืบคนดวยตนเอง 

(รอยละ 56.8) เมื่อดูวัตถุประสงคของการประมวลผลสารสนเทศของนักศึกษาคือ เพื่อให

งานสําเร็จและเพื่อใหไดคะแนนที่ดีมีคาเฉลี่ย ถึง 3.44 รองลงมาคือเพื่อใหไดคะแนนดีมี

คาเฉลี่ย 3.41  โดยความยากในการทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย คือ การเริ่มตนทํางาน

ตามที่ไดรับมอบหมาย และการจัดทําโครงเรื่องพรอมกําหนดหัวขอใหชัดเจน 

  ผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยพฤติกรรมการรูสารสนเทศในประเทศไทย 

ของ กันยารัตน เควียเซน, ชลภัสส วงษประเสริฐ, มาลี กาบมาลา, สมาน ลอยฟา, สมเพ็ชร 

จุลลบุดดีและ เพ็ญพันธ เพชรศร ที่พบวา วิธีการที่นักศึกษาสวนใหญใชบอย คือ การ

วางแผนการคนควาทั้งหมดไวเปนแนวทางในการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย 

 พฤติกรรมในการใชโปรแกรมการสรางเอกสารและตารางที่นักศึกษาใชทุกครั้ง คือ

โปรแกรม Microsoft Word (รอยละ 67.4) และ Google Doc   (รอยละ 19.4)  ที่นักศึกษา

ใชบางคือ Google Doc  ( รอยละ 43.4) รองลงมาคือ Microsoft Word (รอยละ 28.5)  
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 โปรแกรมสรางงานนําเสนอที่นักศึกษาใชทุกครั้ง คือโปรแกรม Microsoft Power 

Point ( รอยละ 70.7) และ Google Slide (รอยละ 19.4) ที่นักศึกษาใชบางคือ Google 

Slide  (รอยละ 44.9)  รองลงมาคือ Adobe (รอยละ 28.)  

 โปรแกรมสรางและตัดตอภาพและสื่อที่นักศึกษาใชทุกครั้ง คือโปรแกรม Adobe 

Photoshop (รอยละ 31.8)   โปรแกรม PhotoScape  (รอยละ 21.2)   

 จากผลการศึกษานักศึกษาประมวลผลสารสนเทศโดยใชโปรแกรมของ Microsoft 

Office เปนหลัก อยางไรก็ตาม นักศึกษาไดเร่ิมใชโปรแกรมของ Google บาง  มากขึ้นกวา 

รอยละ 30 ไมวาจะเปน Google Doc หรือ Google Slide สอดคลองกับผลวิจัยที่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีการรูสารสนเทศในระดับสูงดานการประมวลผลเอกสาร 

เนื่องจากการรูสารสนเทศมีความสอดคลองกับการใชโปรแกรมประยุกตตางๆไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เมื่อมีโปรแกรมที่มีความเหมาะสมกับสภาพการทํางานที่ทางมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตยไดนําเอาโปรแกรมเอนกประสงคตางๆและระบบการทํางานของ Google เพื่อ

สถานศึกษา เขามาใชไดประมาณ 2 ป (2557) และนักศึกษาสามารถใชประโยชนและนํามา

ปรับใชไดมากขึ้นเรื่อยๆจึงเปนลักษณะของการรูสารสนเทศและแนวโนมที่ดีในอนาคต 

 พฤติกรรมในการอางอิงและการทํารายการบรรณานุกรม ที่นักศึกษาทําทุกครั้ง 

คือการอางอิงที่มาของขอมูล( รอยละ 38.9)  และ การทํารายการบรรณานุกรม ( รอยละ 

33.1) สวนที่นักศึกษาทําบอย คือ การอางอิงที่มาของภาพและตาราง (รอยละ 49.7) และ 

การอางอิงถึงขอมูลที่ผูอ่ืนกลาวไวดวย เครื่องหมายอัญประกาศ (รอยละ 49.2) ซึ่งทําใหเห็น

วามุมมองดานมารยาทในงานวิชาการและความเขาใจในประเด็นดานเศรษฐกิจ กฎหมาย 

และสังคมที่แวดลอมสารสนเทศรวมทั้งผลที่เกิดจากการใชสารสนเทศอยางถูกตองทั้งทาง

จริยธรรม และกฎหมาย  ผานการอางอิงและการทํารายการในการทํางานตามที่อาจารย

มอบหมายนั้น นักศึกษามีการอางอิงที่มาของขอมูล และทํารายการบรรณานุกรมทุกครั้งกวา 

รอยละ 30- 50   

 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรูสารสนเทศ พบวาเพศ ระดับชั้นป 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาขาวิชาเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการรูสารสนเทศไม

แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว  กลาวคือในภาพรวมไมพบความ
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แตกตางกันของเพศ กับพฤติกรรมการรูสารสนเทศ  ผลการศึกษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการรู

สารสนเทศนอยกวาเพศชายเล็กนอย แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 ตารางที่ 2 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรูสารสนเทศ จําแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการรูสารสนเทศ 
พฤติกรรมการรูสารสนเทศ 

t Sig. หญิง (n = 258) ชาย (n = 128) 
Mean S.D Mean S.D 

ดานการกําหนดหัวขอและ

ขอบเขต   

3.233 0.536 3.203 0.466 0.530 0.597 

ดานการใชแหลงสารสนเทศ  2.959 0.416 3.013 0.399 -1.205 0.229 

ดานการจัดระบบเอกสาร  3.174 0.536 3.175 0.488 -0.014 0.989 

ด า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ห ล ง

สารสนเทศ 

3.135 0.445 3.123 0.401 0.239 0.811 

ด า น ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล

การศึกษา 

3.134 0.536 3.193 0.477 -1.064 0.288 

ด า น ก า ร อ า ง อิ ง แ ล ะ ทํ า

รายการบรรณานุกรม 

3.165 0.615 3.157 0.503 0.133 0.894 

พฤติกรรมการรูสารสนเทศ 3.133 0.388 3.144 0.347 -0.284 0.777 

 

 ไมพบความแตกตางกันระดับชั้นป กับพฤติกรรมการรูสารสนเทศ ผลการศึกษา

นักศึกษาชั้นปที่ 1 – 2 มีพฤติกรรมการรูสารสนเทศมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 – 4 เล็กนอย 

แตไมมีนัยะสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 เปนระดับชั้นที่ยังเรียนวิชา

พื้นฐานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีวิชาการรูสารสนเทศที่มีการสอบและทํากิจกรรมใน

พฤติกรรมการรูสารสนเทศอยู ในขณะที่ นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ไมคอยไดใชความรู

ทางดานนี้เหมือนตอนป 1 และป 2  
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 ตารางที่ 3 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรูสารสนเทศ จําแนกตาม 

     ชั้นปการศึกษา 
 

พฤติกรรมการรูสารสนเทศ 

พฤติกรรมการรูสารสนเทศ 

t Sig. 
ชั้นปที ่1-2 
(n = 230) 

ชั้นปที่ 3-4 
(n = 162) 

Mean S.D Mean S.D 

ดานการกําหนดหัวขอและ

ขอบเขต   

3.221 0.531 3.214 0.492 0.133 0.894 

ดานการใชแหลงสารสนเทศ  2.969 0.423 2.971 0.385 -0.040 0.968 

ดานการจัดระบบเอกสาร  3.190 0.553 3.127 0.473 1.200 0.231 

ด า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ห ล ง

สารสนเทศ 

3.149 0.435 3.086 0.425 1.409 0.160 

ด า น ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล

การศึกษา 

3.132 0.529 3.172 0.502 -0.755 0.450 

ด า น ก า ร อ า ง อิ ง แ ล ะ ทํ า

รายการบรรณานุกรม 

3.177 0.579 3.111 0.582 1.104 0.270 

พฤติกรรมการรูสารสนเทศ 3.139 0.390 3.113 0.353 0.676 .500 
 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05, ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

 

 ไมพบความแตกตางกันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กับพฤติกรรมการรูสารสนเทศ 

อยางไรก็ตาม ในรายละเอียดของผลการวิจัยชี้ออกมาวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิทางการ

เรียนสูง มีพฤติกรรมการรูสารสนเทศมากกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิทางการเรียนต่ํากวาใน

บางดาน  สอดคลองกับผลการศึกษาของ มุจลินทร ผลกลา, วสันต อติศัพท และชุมจิตต        
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แซ ฉ่ัน  (2551) นักศึกษาที่มีผลการเรียนแตกตางกันมีการรูสารสนเทศที่  1 และ  3                    

แตภาพรวมแตไมมีความแตกตางอยางมีนัยะสําคัญทางสถิติ   
 

 ตารางที่ 4 ความสัมพันธของพฤติกรรมการรูสารสนเทศกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

พฤติกรรมการรูสารสนเทศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา 

Pearson Correlation Sig 

ดานการกําหนดหัวขอและขอบเขต   0.085 0.096 

ดานการใชแหลงสารสนเทศ  0.050 0.328 

ดานการจัดระบบเอกสาร  0.075 0.143 

ดานการประเมินแหลงสารสนเทศ 0.046 0.373 

ดานการประมวลผลการศึกษา 0.071 0.163 

ด า น ก า ร อ า ง อิ ง แ ล ะ ทํ า ร า ย ก า ร

บรรณานุกรม 

0.030 0.556 

พฤติกรรมการรูสารสนเทศ 0.062 0.228 
 

* ระดับนัยสําคัญทางสติติ 0.05, ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

 

 ไมพบความแตกตางกันของกลุมสาขาวิชากับพฤติกรรมการรูสารสนเทศ อยางไรก็

ตามผลการศึกษารายดาน พบความแตกตางระหวางกลุมวิชาของนักศึกษากับพฤติกรรม

การรูสารสนเทศในดานการจัดระบบเอกสารระหวางการสืบคนขอมูลที่ระดับนัยสําคัญ 

สอดคลองกับผลการศึกษาจารุณี สุปนะเจริญ และนัดดาวดี นุมนาค (2552) ศึกษาและ

เปรียบเทียบความสามารถดานการรูสารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร วิทยา

เขตบางเขน  พบวานิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตรเกษตรและกลุมสาขามนุษยศาสตร

สังคมศาสตร มีความสามารดานการรูสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในดานการ

กําหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศ โดยนิสิตสาขามนุษยศาสตรสังคมศาสตรมคีาเฉลี่ย

ที่สูงกวาแตภาพรวมของทุกพฤติกรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยะสําคัญทางสถิติ 
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 ตารางที่ 5  การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรูสารสนเทศ จําแนกตาม 

      กลุมวิชาที่ศึกษา 

 

* ระดับนัยสําคัญทางสติติ 0.05, ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

พฤติกรรมการรู
สารสนเทศ 

กลุมวิชาที่ศกึษา 

F Sig. 

 

กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 

(n = 116) 

 

กลุมวิชา

สังคมศาสตร 

(n = 182) 

กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร 

และ

เทคโนโลย ี

(n = 98) 

Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
  

ดานการกําหนดหัวขอ

และขอบเขต   

3.209 0.546 3.255 0.525 3.163 0.446 1.344 0.205 

ด า น ก า ร ใ ช แ ห ล ง

สารสนเทศ  

2.991 0.428 2.989 0.412 2.919 0.379 0.905 0.656 

ด า น ก า ร จั ด ร ะ บ บ

เอกสาร  

3.226 0.569 3.159 0.508 3.096 0.479 2.131 0.012* 

ดานการประเมินแหลง

สารสนเทศ 

3.152 0.436 3.139 0.437 3.076 0.416 1.396 0.072 

ดานการประมวลผล

การศึกษา 

3.183 0.521 3.199 0.507 3.023 0.515 1.639 0.102 

ดานการอางอิงและทํา

รายการบรรณานุกรม 

3.162 0.599 3.159 3.148 3.063 0.604 1.354 0.186 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร รู
สารสนเทศ 

3.162 0.405 3.148 0.368 3.057 0.344 0.986 .544 
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 กลาวโดยสรุป  ถึงแมสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไวไดรับการปฎิเสธในทุกประเด็น ไมวา

จะเพศชาย หรือเพศหญิง อายุ ชั้นป หรือแมแตผลการเรียนสัมฤทธิที่ตางกัน ก็ยังมี

พฤติกรรมการรูสารสนเทศที่ไมแตกตางกัน   ทําใหตางจากงานวิจัยอื่นๆทั้งในและ

ตางประเทศที่สวนใหญจะมีความแตกตางกันบางตามชั้นป หรือ แตกตางกันตามลักษณะ

กลุมสาขาวิชา ซี่งจะทําใหแตละที่เห็นถึงวิธีการแกปญหาเรื่องการรูสารสนเทศของนักศึกษา

ตอไปในอนาคต  ดังนั้นสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจะนํา

ผลการวิจัยพฤติกรรมการรูสารสนเทศดานที่คะแนนยังนอยไปปรับเนื้อหาการเรียนการสอน

ในวิชาบังคับของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 

 อยางไรก็ตามถือเปนภาพรวมที่ ดีที่แสดงใหเห็นวานักศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความสามารถและมีพฤติกรรมการรูสารสนเทศที่ใกลเคียงกัน 

และอยูในระดับที่มาก มีการรวบรวมขอมูลจากแหลงสารสนเทศที่เหมาะสม มีการประเมิน

สารสนเทศกอนการประมวลผล และนําสารสนเทศไปใชเพื่อการศึกษาตามที่ได รับ

มอบหมายจากอาจารยประจําวิชา ตลอดจนนักศึกษามีความรูเร่ืองการอางอิง ความมี

มารยาทในงานวิชาการ ตลอดจนการแกปญหาจากการแสวงหาความรูไดดี 

ตอนที่ 3  ปญหาและอุปสรรคในการรูสารสนเทศ 

  ส่ิงที่นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวายาก คือ ความยากในการเริ่มตนทํางาน

ตามที่อาจารยมอบหมายมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 2.87   ความยากในการสรางโครงเรื่องงาน ที่

คาเฉลี่ย 2.83 และ ความยากในการกําหนดหัวขอ ที่คาเฉลี่ย 2.82สอดคลองกับผล

การศึกษาของโครงการตนแบบคือโครงการการรูสารสนเทศของ School of information 

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (2010) ที่ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญประสบกับความยาก

ในการเริ่มตนและกําหนดขอบเขตของงานตามที่ไดรับมอบหมายจากผูสอนครึ่งหนึ่งของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไมสามารถสรุปและบอกไดวางานของตนเองดีพอหรือไม อาจกลาว
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สรุปไดวา นักศึกษาสวนใหญจะเกิดความไมมั่นใจเมื่อไดรับมอบหมายงาน และเมื่องาน

เสร็จก็ยังมีความไมแนใจวาจะดีเพียงพอหรือไมจากอาจารยผูสอน และจะเกิดความมั่นใจ

และเขาใจก็ตอมื่อเห็นผลคะแนนวาดีหรือไม 

 สวนปญหา หรืออุปสรรคในการคนหาขอมูล นักศึกษาพบปญหาหลักในการ

คนหาขอมูล คือ ขอมูลไมตรงตามความตองการ (รอยละ 25.5)  ความนาเชื่อถือของขอมูล 

(รอยละ 23.6) และ  ขอมูลไมหลากหลาย/นอยเกินไป (รอยละ 16.4) ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ เดชดนัย จุยชุม, ฤทัยชนนี สิทธิชัย, และอิ่มจิต เลิศพงษสมบัติ (2556) ศึกษา

การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการรูสารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการ

แสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ที่

พบวานักศึกษาสามารถแสวงหาสารสนเทศ มีการเชื่อมโยงจากการคนหาจากอินเทอรเน็ต

และเว็บไซต โดยตองมีการกลั่นกรองความนาเชื่อถือของขอมูลเปนสําคัญ เพื่อแยกแยะ

เอกสารและวัดความนาเชื่อถือของขอมูล เ นื่ อ ง จ ากป จ จุ บั นสื บค นส า รสน เทศจาก

อินเทอรเน็ตเปนหลัก แตปญหาที่เกิดขึ้นจากแหลงขอมูลดิจิทัลคือการไมมีแหลงอางอิงที่

ชัดเจนและครบถวนเพียงพอใหเกิดความนาเชื่อถือ นักศึกษาสวนใหญจึงมีความกังวลใน

ประเด็นนี้เปนหลักเชนเดียวกันกับประเด็นอื่น 

 
ขอเสนอแนะ  

จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  
 1. ขอเสนอแนะตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ 
  1.1 จากขอคนพบวา พฤติกรรมการรูสารสนเทศในดานการใชแหลง

สารสนเทศที่หลากหลายมีระดับคาเฉลี่ยที่นอยกวาพฤติกรรมดานอื่นอยางเห็นไดชัด ผูวิจัยมี

ความเห็นวาในการมอบหมายงานของอาจารยผูสอนในทุกวิชาและทุกสถาบัน ควรพิจารณา

การใหคะแนนแหลงสารสนเทศที่นักศึกษาใชประกอบดวย เพื่อไมใหผลการคนควาไดมา

จากสารสนเทศดิจิทัลหรือจากในอินเทอรเน็ตเพียงแหลงเดียว แตนักศึกษาควรไดสารสนเทศ

จากแหลงอื่นประกอบการศึกษาเชน การสัมภาษณแหลงสารสนเทศจากบุคคล ทั้งผูรู หรือผู

ที่ประกอบอาชีพโดยตรง แหลงสารสนเทศจากสถานที่จริง หรือการลงสนามเพื่อเก็บขอมูล
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จากของจริงประกอบการเรียน เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย ใหเกิดเอกลักษณของชิ้นงาน 

และเกิดกระบวนการเรียนรูที่บูรณาการอยางแทจริง 

  1.2. จากขอคนพบวา การประเมินแหลงสารสนเทศทั้งแหลงสารสนเทศ

ทั่วไปและแหลงสารสนเทศดิจิทัล คาเฉลี่ยของการประเมินผูใหขอมูล หรือเจาของเว็บไซตตํ่า

กวาขออ่ืนอยางเห็นไดชัด แตนักศึกษาใหความสนใจกับความทันสมัยและสารสนเทศที่ได

จากส่ือสังคมออนไลนมากที่สุด ผูวิจัยมีความเห็นใหมีในการเรียนการสอน และการสั่งงาน 

รวมถึงการตรวจงาน อาจารยผูสอนควรระบุใหนักศึกษาประเมินความนาเชื่อถือของแหลง

สารสนเทศ หรือผูใหขอมูลเปนอันดับแรก มากกวาความทันสมัยของขอมูลเพื่อใหเปนไป

ตามหลักการพิจารณาคุณลักษณะสารสนเทศที่ดีคือ สารสนเทศที่ดีตองมีความถูกตอง

แมนยําเปนลําดับแรกกอนคุณลักษณะสารสนเทศขออ่ืน 

  1.3. จากขอคนพบวา การอางอิงและทํารายการบรรณานุกรมของนักศึกษา

ในการทํางานตามที่ ได รับมอบหมายจากอาจารยซึ่ งอาจรวมถึงกิจกรรมอื่นๆใน

ชีวิตประจําวัน เปนพฤติกรรมที่นักศึกษาใหความสําคัญนอยรองลงมากจากการใชแหลง

สารสนเทศที่หลากหลาย ผูวิจัยมีความเห็นวาอาจารยที่มอบหมายงานในแตละวิชาควรมี

การตรวจทานการโจรกรรมทางวรรณกรรมและมีขอกําหนดเพื่อใหนักศึกษาเขาใจและเห็น

ความสําคัญของมารยาทและจริยธรรมในงานวิชาการ 

  1.4 จากขอคนพบพฤติกรรมการรูสารสนเทศดานที่คะแนนยังนอยกวาดาน

อ่ืน และปญหาที่นักศึกษาประสบตลอดจนมีความ  ทางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตยจะปรับปรุงวิธีการเรียน และเพิ่มเนื้อหาในวิชาบังคับ ตลอดจนประสานงาน

กับคณาจารยในหลักสูตรตางๆในการตรวจทานและเสริมลักษณะการรูสารสนเทศ  เพื่อให

นักศึกษามีทักษะทางปญญาในการสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อสรางงาน

วิชาการไดอยางเหมาะสมตอไป 
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 2. ขอเสนอแนะตอการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบการรูเทาทันสื่อสารสนเทศที่นักศึกษา

เกี่ยวของและการใชสารสนเทศจากแหลงตางๆ และการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาการ

ใชส่ือสารสนเทศประเภทตางๆ 

  2.2. ควรศึกษาความรูและความเขาใจในมารยาทและจริยธรรมในงาน

วิชาการของนักศึกษา การเลือกใช การทําซ้ํา การดัดแปลง และเผยแพรผลงานอันมีลิขสิทธิ 

ทั้งเนื้อหางานเขียน ภาพถาย หรือส่ือตางๆ  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักและไดรับ

ความรู รวมถึงมีมารยาทและจริยธรรมในการศึกษาคนควาและมีพฤติกรรมการรูสารสนเทศ

ที่ดี 
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