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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิชาภาษา
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของ
นักศึกษา ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิตามคณะ หลังจาก
นั้นนามาสุ่มแบบง่ายตามเพศและชั้นปี จานวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้สาหรับการวิจั ย ได้แก่ แบบสอบถาม
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบว่านักศึกษามีความต้องการสารสนเทศเพื่อ นาไปอ้างอิงในงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจาวิชา โดยเริ่มต้นค้นคาหรือประโยคที่ต้องการจากโปรแกรมค้นหาบน
อินเตอร์เน็ต และเลือกใช้อ้างอิงจากเว็บไซต์ เป็นหลัก 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา
ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบว่าเพศและชั้นปี ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่คณะ ในด้านการแสวงสารสนเทศ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ .05
คาสาคัญ : พฤติกรรมสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ การแสวงสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Abstract
The objectives of this research were 1) to study information behavior of students in
Languages Communications and Information Technology Course of General Education
Program and 2) to comparison on information behavior of students in Languages
Communications and Technology Course of General Education Program. The sample group
was 126 students enrolled in information technology course in the second semester of
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academic year 2017, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.
selected by Stratified sampling. Tool used in this study were questionnaire for collecting
data. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test
The results shown that 1) The study of information behavior of students in
Languages Communications and Technology Course of General Education Program was
found that the most to search engines on the internet and the resource students depended
on the most to search for course related research assignments, students received during the
whole academic year in the class. 2) The comparison on information behavior of students in
Languages Communications and Technology Course of General Education Program by
gender, year and faculty shown there was no difference between gender and year with
significant level. However, comparing the behavior in information seeking behavior with
statistically significant at the level of .05
Keywords : Information behavior, Information needs, Information seeking, General Education

บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การเมืองการปกครอง รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ
และสังคม สาหรับในด้านการศึกษานั้น การรู้สารสนเทศเป็นทักษะหนึ่งที่ มีความสาคัญสาหรับการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นอาจารย์ผู้สอน
จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวสารสนเทศเพราะการมีสารสนเทศที่ดีจะส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ในการเรียนรู้อย่างถูกต้องและเกิดจริยธรรมที่ดีในการเรียนรู้ผ่านการสืบค้น การอ้างอิง การรู้เท่าทันสารสนเทศ
ทุกรู ป แบบ ดังนั้ น การจั ดการเรี ย นการสอนในระดับอุดมศึกษา ควรออกแบบและจัดการเรียนรู้ ด้ว ยการ
สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ ในลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีรูปแบบการเรียนแบบสืบเสาะ
ปัญหาเป็นฐาน หรือโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของสารสนเทศ นาไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
การปฏิรูปการศึกษาของไทยมีแนวคิดในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยเห็นถึงความ
จาเป็นในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหา และเข้าถึงสารสนเทศ
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
เพื่อการค้นคว้าสารสนเทศ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสารสนเทศและมีทักษะใน
การสื่ อ สารและใช้ภ าษาอย่ า งถูกต้อ ง ตลอดจนสามารถสั งเคราะห์ ส ารสนเทศที่ได้รั บเพื่อ น าไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ (สานักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2560) สารสนเทศ
ที่มีมากมายมหาศาล ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สร้างขึ้น และแบ่งปันกันในสังคมสารสนเทศอย่างกว้างขวาง
แต่ ผู้ เ รี ย นจะสามารถแยกแยะสารสนเทศที่ ดี มี ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งไร เป็ น ประเด็ น ที่ น่ า สนใจ หลาย
สถาบันการศึกษาจึงต้องจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นได้ตรง
กับความต้องการ แสวงหาข้อมูลสารสนเทศได้ถูกแหล่ง ประเมินสารสนเทศได้ถูกต้อง และนาสารสนเทศไปใช้
อย่างมีจรรยาบรรณ หลีกเหลี่ย งการคัดลอกที่ไม่ถูกต้อง (Plagiarism) และอ้างอิงได้อย่างถูกต้องเป็นที่
น่าเชื่อถือ
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หมวดศึกษาทั่วไป (General Education) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นวิชาพื้นฐานจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ (Integrated Learning) อันได้แก่ กลุ่ม
วิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทั้งหมด 9 รายวิชา รวม 30 หน่วยกิต โดยมีรูปแบบการสอนที่เน้นกิจกรรมเป็นฐาน (Active Learning) และ
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ลง
มือปฏิบัติจริง คิดวางแผนได้ในระยะยาว เรียนรู้จากเหตุการณ์ สถานการณ์จริงสามารถรู้เท่าทันและแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม เช่น เดียวกับในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่ อสาร ที่ บู ร ณาการสามศาสตร์ เ ข้ าด้ ว ยกั น คื อ ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการใช้ภาษาและการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม และใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การสืบค้นข้อมูล การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ ตระหนักถึงความเสี่ยง
ในสังคมออนไลน์ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี และทาโครงงานโดยใช้ภาษา
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นทักษะที่เป็นทักษะชีวิต และหนึ่งทักษะที่สาคัญ
คือ การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ที่ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งสารสนเทศ
ที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ สามารถนาไปอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อทราบถึงผลการวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาจาแนกตามเพศ ชั้นปี และคณะ ในรายวิชาภาษา
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ใน
รายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 จานวน 982 คน กลุ่มตัวอย่างจานวน 126 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิตาม
คณะ หลังจากนั้นนามาสุ่มแบบง่ายตามเพศและชั้นปี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น แบบสอบถามแบบมาตราส่วนการประมาณค่าของลิเกิร์ต (Likert
Scale) โดยกาหนดช่วงเป็น 5 ระดับชั้น คือ มีการใช้ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย
และระดับน้อยที่สุดตามลาดับหลังจากนั้นนาไปหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.89 จึง
นาไปใช้งาน
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านทางระบบออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามยืนยันในระบบ คิดเป็นร้อยละ
100 จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 126 คน ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลังจากตรวจสอบขั้น ต้นเรี ยบร้อยแล้ว นาไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าร้อยละการแจกแจงความถี่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า t-test และค่า F-testโดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และทา
การเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's Test)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิชา
ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา จานวน 126 คน พบว่า ตอบแบบสอบถามครบทั้ง 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
1.1 จาแนกตามเพศ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
และเพศหญิง 84 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67

ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
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1.2 จาแนกตามชั้นปี พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามกาลังเรียน ชั้นปีที่ 1 จานวน 86 คนคิดเป็น
ร้อยละ 68.25 และชั้นปีที่ 2 จานวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 31.75

ภาพที่ 2 แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามชั้นปี
1.3 จาแนกตามคณะ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจาก 5 คณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์ จานวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
คณะวิทยาการจัดการ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.84 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.01 และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22

ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามคณะ
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2. พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ความต้องการสารสนเทศ 2) การ
แสวงหาสารสนเทศ 3) การประเมินสารสนเทศ และ 4) การใช้สารสนเทศ โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
2.1 ด้านความต้องการสารสนเทศ
ตารางที่ 1 แสดงผลความต้องการสารสนเทศของนักศึกษาในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความต้องการสารสนเทศ

S.D.

แปลผล

การค้นคว้าสารสนเทศเพื่อการศึกษา

4.63

0.59

มากที่สุด

การค้นคว้าสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา

4.34

0.62

มาก

การค้นคว้าสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

4.29

0.73

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความต้องการสารสนเทศสาหรับการค้นคว้าสารสนเทศเพื่อการศึกษาอยู่
ในระดับมากที่สุด ( =4.63 SD=0.59) รองลงมา คือ การค้นคว้าสารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหา ( =4.34
S.D.=0.62) และการค้นคว้าสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ( =4.29 S.D.=0.73) อยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านการแสวงหาสารสนเทศ
ตารางที่ 2 แสดงผลด้านการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิช าภาษา การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การแสวงหาสารสนเทศ

S.D.

แปลผล

อินเตอร์เน็ต

4.52

0.58

มากที่สุด

ห้องสมุด

4.38

0.67

มาก

หอสมุด

0.49
0.53

มาก

ชุมชน

3.97
3.39

ปานกลาง

แหล่งอื่นๆ

3.64

0.59

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาใช้การแสวงหาสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52
S.D.=0.58) รองลงมา นักศึกษาแสวงสารสนเทศจากแหล่ งห้องสมุด หอสมุด แหล่งอื่น ๆ ตามลาดับ อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนการแสวงหาสารสนเทศจากชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.39 S.D.=0.53)
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2.3 ด้านการประเมินสารสนเทศ
ตารางที่ 3 แสดงผลด้านการประเมิน สารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิช าภาษา การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การประเมินสารสนเทศ
S.D.
แปลผล
อาจารย์ประจาวิชาแนะนา
3.83
0.52
มาก
บรรณารักษ์ห้องสมุดแนะนา
3.47
0.41
ปานกลาง
เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต
4.59
0.74
มากที่สุด
ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
3.33
0.49
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาใช้การประเมิน สารสนเทศจากเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =3.59 S.D.=0.74) รองลงมา นักศึกษาประเมินสารสนเทศจากคาแนะนาของอาจารย์ประจาวิชา อยู่
ในระดับมาก ( =3.83 S.D.=0.52) ส่วนการประเมินสารสนเทศจากคาแนะนาของบรรณารักษ์ห้องสมุด
( =3.47 S.D.=0.41) และฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ( =3.39 S.D.=0.49) อยู่ในระดับปานกลาง
2.4 ด้านการใช้สารสนเทศ
ตารางที่ 4 แสดงผลด้านการใช้สารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การใช้สารสนเทศ
S.D.
แปลผล
หนังสือ

4.28

0.53

มาก

เว็บไซต์

4.76

0.69

มากที่สุด

ฐานข้อมูล

3.39

0.44

ปานกลาง

แหล่งอื่นๆ

3.46

0.49

ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาใช้สารสนเทศจากเว็บไซต์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =3.76 S.D.=0.69)
รองลงมา นักศึกษาใช้สารสนเทศจากหนั งสือ อยู่ในระดับมาก ( =4.28 S.D.=0.69) และนักศึกษาใช้
สารสนเทศจากฐานข้อมูล ( =3.39 S.D.=0.44) และแหล่งอื่น ๆ ( =3.46 S.D.=0.49) อยู่ในระดับ
ปาน
กลาง
3. ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมสารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช าภาษา การสื่ อ สาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า นักศึกษาที่มีเพศและชั้นปีที่แตกต่างกัน ไม่มีพฤติกรรม
สารสนเทศที่แตกต่างกัน แต่คณะที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมสารสนเทศที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5 และ 6
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ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศ ของนักศึกษาในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จาแนกตามคณะ
ครุศาสตร์
(n=23)
ด้าน

มนุษยศาสตร์
และสังคมฯ
(n=21)

S.D.
S.D.
1.ด้านความต้องการ 4.49 0.39 4.35 0.18
สารสนเทศ
2.ด้านการแสวงหา 4.38 0.58 3.79 0.56
สารสนเทศ
3.ด้านการประเมิน 3.49 0.33 3.74 0.63
สารสนเทศ
4.ด้านการใช้
4.41 0.31 3.31 0.71
สารสนเทศ
รวมเฉลี่ย 4.38 0.39 3.83 0.62

วิทยาการ
จัดการ
(n=25)

วิทยาศาสต สาธารณสุข
ร์และ
ศาสตร์
เทคโนโลยี
(n=29)
(n=29)
S.D.
S.D.
S.D.
4.20 0.44 4.14 0.13 4.39 0.31

5.334* 0.000

4.51 0.39 4.69 0.22 4.17 0.21

-1.304 0.107

t

Sig.

3.49 0.83 4.05 0.38 3.78 0.43 -3.727* 0.020
3.39 0.35 4.18 0.21 4.05 0.33 10.717* 0.000
3.98 0.37 4.49 0.22 4.07 0.19 16.405* 0.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 พบว่า พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จาแนกตามคณะ โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีพฤติกรรรมสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
แสวงหาสารสนเทศ ( =4.69) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการประเมินสารสนเทศ ( =4.05)
ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศ ของนักศึกษาในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จาแนกตามคณะ
ด้าน
1.ด้านความต้องการสารสนเทศ
2.ด้านการแสวงหาสารสนเทศ
3.ด้านการประเมินสารสนเทศ
4.ด้านการใช้สารสนเทศ

รวมเฉลี่ย
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

แบ่งกลุ่ม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
3.319
14.663
17.982
23.157
7.293
30.450
9.867
12.706
22.573
18.509
7.012
25.602
1.519
0.296
1.815

df
5
120
125
5
120
125
5
120
125
5
120
125
5
120
125

MS
1.067
0.152

F
8.508

sig
0.000*

1.079
0.104

135.092

0.000*

3.185
0.063

29.803

0.000*

3.043
0.103

86.214

0.000*

0.503
0.006

173.604

0.000*
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จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศ ของนักศึกษาในรายวิชา
ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จาแนกตามคณะพบว่านักศึกษาที่มีคณะที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิช าภาษา การสื่ อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สรุปได้ดังนี้
1. การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยภาพรวมสามารถสรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้ คือ 1) ความต้องการสารสนเทศ
2) การแสวงหาสารสนเทศ 3) การประเมินสารสนเทศ และ 4) การใช้สารสนเทศ พบว่านักศึกษาในรายวิชา
ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยรวมมีพฤติกรรมสารสนเทศอยู่ในระดับ
มาก ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสารสนเทศในการค้นคว้าสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยกาหนดคาค้นหรือประโยคที่
ต้องการตามคาสั่ งของอาจารย์ผู้ ส อนในรายวิชา และใช้สารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้ส ารสนเทศบน
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพิศ ศิริรัตน์ และคณะ (2555) นักศึกษามีพฤติกรรมสารสนเทศ
ในการทาการบ้าน รายงาน ส่งอาจารย์ และผลงานวิจัยของ ชลภัสส์ วงศ์ประเสริฐและคณะ (2556) พบว่า
โดยส่วนใหญ่นักศึกษามีพฤติกรรมการรู้สารสนเทศตามที่อาจารย์เป็นผู้มอบหมายงานให้นักศึกษามากกว่าร้อย
ละ 50 อีกทั้งผลงานวิจัย ของจีรวรรณ ศรีว งษ์ (2559) ที่พบว่านักศึกษาเริ่มต้นการค้นหาด้วยโปรแกรม
การค้นหาด้วยวิธีการกาหนดคาค้นและเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
นักศึกษาประเมินสารสนเทศที่ค้นได้โดยพิจารณาจากความทันสมัยของสารสนเทศและจะหยุดค้นทันทีเมื่อได้
จานวนรายการอ้างอิงครบตามจานวนที่อาจารย์สั่งและผลงานวิจัยของนงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี (2559) ที่ศึกษา
พบว่า พฤติ กรรมด้านการค้ น คว้า เพื่อท างานที่ได้รั บมอบหมายในรายวิช าต่าง ๆ โดยประเภทของงานที่
นั กศึกษาได้รั บ มอบหมายมากที่สุ ด คือ การนาเสนอผลงานในชั้นเรียนประกอบรายงานและส่ ว นใหญ่ใ ช้
โปรแกรมการค้นหาแหล่งข้อมูลที่นักศึกษาค้นได้ในห้องสมุดส่วนใหญ่จะประเมินสารสนเทศว่าแหล่งข้อมูลนั้นมี
บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงหรือไม่ส่วนแหล่งสารสนเทศในเว็บไซต์นักศึกษาจะประเมินจากความทันสมัย
ของสารสนเทศส่วนพฤติกรรมด้านการค้นคว้าในชีวิตประจาวันของนักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ค้นคว้า
ข่าว/เหตุการณ์ปัจจุบันและใช้โปรแกรมค้นหาเป็นช่องทางสืบค้นสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
จากการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิช าภาษา การสื่ อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยอภิปรายผลเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
1.1 ด้านความต้องการสารสนเทศพบว่านักศึกษาต้องสารสนเทศเพื่อการศึกษามากที่สุด เนื่องจาก
นักศึกษาต้องการหาข้อมูลเพื่อ ทาการบ้านส่งอาจารย์ประจาวิชา หาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน และเป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการรายงาน รองลงมา คือ นักศึกษาต้องการสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากสารสนเทศ
สามารถช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน เช่น การค้นหาวิธีการแก้ปัญหาด้านการคานวณ การค้นหาวิธีการสร้าง
คาสร้างประโยคเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจีรวรรณ ศรีวงศ์ (2559) ที่พบว่า
นักศึกษามีความต้องการสารสนเทศเพื่อการศึกษา และต้องการสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน โดย
ค้ น คว้ า สารสนเทศเกี่ ย วกั บ ความสนใจส่ ว นบุ ค คลมากที่ สุ ด ส่ ว นความต้ อ งการค้ น คว้ า สารสนเทศเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ เนื่องจากนักศึกษาใช้ในการค้นคว้าสิ่งที่ต้องการเฉพาะเจาะจง เช่น การดูแลสุขภาพ การ
สั่งซื้อหนังสือ การเดินทางท่องเที่ยว การรับข่าวสารบันเทิง เพลง ภาพยนตร์ เป็นต้น
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1.2 ด้านการแสวงหาสารสนเทศพบว่านักศึกษาแสวงหาแหล่งสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด
และเป็นช่องทางแรกที่นักศึกษาเริ่มต้นค้นหา เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศบนอินเตอร์มีความทันสมัยและมี
สารสนเทศปริมาณมาก ประกอบกับได้ผลการค้นหาอย่างรวดเร็วและตรงกับเป้าหมายที่ต้องการภายในเวลาที่
กาหนด อีกทั้งมีความสะดวกในการนามาใช้งาน ส่วนห้องสมุด หอสมุด ชุมชน หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นักศึกษา
แสวงหาน้อยกว่า เนื่องจากอุปสรรคเรื่องเวลา การเดินทาง และค่าใช้จ่าย และอาจได้ข้อมูลไม่ตรงกับที่ต้องการ
ภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กุลยา สุขพงษ์ไทย (2556) ที่ศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ใช้ทรัพยากรจากอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมค้นหา เพราะมีความทันสมัยและรวดเร็ว ไม่จาจัดเวลา หรือ
อุปกรณ์
1.3 ด้ า นการประเมิน สารสนเทศ พบว่า นักศึกษาเลื อกประเมินสารสนเทศจากเว็บไซต์บน
อินเตอร์เน็ตเป็นหลักเนื่องจากมีความทันสมัยของข้อมูล โดยไม่คานึงว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้
มากน้ องเพี ย งใด และนั กศึกษาประเมิน สารสนเทศจากคาแนะนาของอาจารย์ประจ ารายวิช า เนื่องจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่จะสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนเป็นอันดับแรก ดังนั้นอาจารย์จึงต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
สารสนเทศอย่างถูกต้อง เนื่องจากหากแนะนาผิดพลาด นักศึกษาจะเลือกประเมินสารสนเทศผิดพลาดตามไป
ด้วย ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ Head (2013) ที่ศึกษาพบว่า นักศึกษาประเมินสารสนเทศจากใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นหลักเนื่องจากเป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย ส่วนการประเมินสารสนเทศใน
อั บ ดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ การสอบถามจากบรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด เพราะนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ไ ม่ รู้ จั ก บทบาทของ
บรรณารักษ์และเคยใช้บริการบรรณารักษ์แต่ได้คาตอบไม่ต้องกับที่ตนเองต้องการ
1.4 ด้านการใช้สารสนเทศ พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการรู้สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์มากที่สุด
เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตมีมากมายมหาศาล สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วโดยไม่
มีข้อจากัดเรื่องเวลาหรืออุปกรณ์ อีกทั้งยังมีความทันสมัย หลากหลายรูปแบบซึ่งสังเกตได้จากการอ้างอิง จาก
แหล่งออนไลน์ ในการบ้าน รายงาน หรืองานที่มอบหมายให้นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกุลยา
สุขพงษ์ไทย (2556) ที่ศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศจากเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต มากกว่าแหล่ง
อื่น ๆ
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า เพศที่แตกต่างกันและชั้นปีที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมสารสนเทศไม่
แตกต่างกัน แต่นักศึกษาที่มีคณะที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมสารสนเทศที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจ ารณารายด้านพบว่ามีด้านที่แตกต่างกันมากที่สุด คือ ด้านการแสวงหาสารสนเทศ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ เลือกใช้วิธีสืบค้นสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต
โดยใช้โ ปรแกรมค้น หา (Search Engines) แต่ส าหรับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เลือกใช้วิธีการสืบค้นจากห้องสมุดโดยการสอบถามบรรณารักษ์และ
ค้นหาตามชั้นวางหนังสือซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จีรวรรณ ศรีวงศ์ (2559) ที่ศึกษา พบว่า เพศ ชั้นปี มี
พฤติกรรมสารสนเทศไม่แตกต่างกันแต่คณะมีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
1. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของการรู้สารสนเทศอย่าง
เข้าใจและถูกต้องโดยจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบของการสืบเสาะ ปัญหาเป็นฐาน และโครงงานเป็น
ฐาน แล้ ว สอดแทรกกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรู้ ส ารสนเทศ การน าสารสนเทศไปใช้ ใ นการศึ ก ษาและ
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
2. ห้องสมุดควรมีบ ริ การทรั พยากรสารสนเทศที่มีห ลากหลายรูปแบบบนระบบออนไลน์ เพื่อให้
นักศึกษามีความสะดวก เช่น อ่านหนังสือออนไลน์ ประเภท Textbook e-Book ดูสารคดี บันเทิงคดีออนไลน์
สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ รวมทั้งเข้าถึงฐานข้อมูลได้งาน โดยไม่จากัดสถานที่ (Library-vpn) ไม่จากัดเวลา
และอุปกรณ์
3. อาจารย์ป ระจ าวิช า ควรให้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งอธิบาย
บทบาทห้องสมุด และบรรณารักษ์ ที่ยังมีความสาคัญต่อการแนะนาเชิงลึกในการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา
เช่น การสืบค้นสารสนเทศอย่างถูกวิธี แหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ เช่น ฐานข้อมูล ของไทย และต่างประเทศ
เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักฐานข้อมูลเพียงพอ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ทุกคณะ ทั้งมหาวิยาลัย
เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมสารสนเทศนอกเหนือจากรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพียงอย่างเดียว
2. ควรนาผลการศึกษาในครั้งนี้ไปศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศของ
นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป
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