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งานวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เพื ่ อ ศึ ก ษาและ
เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้
มาตรฐานการรู ้ ส ารสนเทศระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา
เป็นแนวทางในการวัดระดับการรู้สารสนเทศ
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีความสามารถในการใช้สารสนเทศอยู่ในระดับ
สูง นิสิตที่มีเพศต่างกันมีการรู้สารสนเทศโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน นิสิตที่ศึกษาในชั้นปี
ต่างกัน มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
และความสามารถในการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน
โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 มีความสามารถในการประเมิน
สารสนเทศและการใช้สารสนเทศสูงกว่านิสติ ชัน้ ปีท่ี 2
นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาต่างกัน มีการรู้สารสนเทศ
โดยรวมแตกต่างกัน โดยนิสติ กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์มีการรู้สารสนเทศโดยรวมทุกด้านสูงกว่า
นิสิตทุกกลุ่มสาขา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่างกัน มีการรูส้ ารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน โดย
นิสติ ทีม่ ผี ลการเรียนดีมาก มีการรูส้ ารสนเทศโดยรวม
สูงกว่านิสิตที่มีผลการเรียนพอใช้

The purpose of this study was to investigate and compare the information literacy level of
undergraduate students at Srinakharinwirot
University. Information Literacy Competency
Standards for Higher Education formulated by the
Association of College and Research Libraries,
the American Library Association was used as a
guideline to test the information literacy levels.
The results revealed that: Most of the
students gained information literacy as a whole
at a moderate level. There was no significant
difference between students of different genders
as a whole and in each aspect analyzed. A
significant difference was found among students
of different class levels. Students in health
science gained higher information literacy than
those in other study fields as in education,
sciences, humanities, social sciences, and natural
sciences. Students with excellent academic
performance gained higher ability to access information, evaluate information and use information
than students with good and fair academic performance.
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ความเป็นมาของปัญหาและความสำคัญ
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)
เป็นประเด็นที่นับวันจะทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาพปัจจุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีมกี าร
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มสี ารสนเทศและ
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้
ต้องประสบกับความคับข้องใจ และความยุ่งยาก
สับสนต่อการค้นหาสารสนเทศที่มีอยู่หลายรูปแบบ
และหลายแหล่ง ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ
วารสาร หนังสือพิมพ์ สือ่ โสตทัศน์ และ นอกจากนี้
ยังมีสอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ ทีจ่ ดั เก็บในรูปฐานข้อมูลออฟไลน์ เช่น ซีดีรอม และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้ง
ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสารสนเทศจะต้องรู้ว่าจะสามารถค้นหาสารสนเทศที่ตน
ต้องการนั้นจากแหล่งใดบ้าง รู้วิธีการค้น วิธีการ
ประเมินสารสนเทศ และสามารถนำสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง (American Library Association, 1998; สรรค์สริ ิ ชูเลิศติยะวงศ์, 2543)
โดยทั่วไปแล้ว การรู้สารสนเทศจะรวมถึง
ความสามารถ 3 ประการ คือ การเข้าถึงสารสนเทศ
การประเมินสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ ซึ่ง
เป็นความสามารถพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(American Library Association, 1998; Doyle, 1994)
ความสามารถเหล่านี้มีลักษณะที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อง
กัน โดยขั้นตอนแรกของการรู้สารสนเทศ คือการ
กำหนดประเด็นปัญหา หรือการตั้งคำถามเรื่องที่
ศึกษา จากนั้นจะเป็นการกำหนดแหล่งสารสนเทศ
และวางแผนยุทธวิธีในการสืบค้นและกำหนดคำค้น
เมื่อพบสารสนเทศแล้ว จะต้องประเมินสารสนเทศ
ทั้งหมดว่ามีความน่าเชื่อถือและถูกต้องหรือไม่ จาก
นัน้ จะเป็นการสังเคราะห์สารสนเทศทีไ่ ด้รบั ขัน้ ต่อไป
คือ การนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปญ
ั หา
หากต้องการจะศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมในบางส่วนของ
ปั ญ หาหรื อ บางประเด็ น คำถาม จะต้ อ งเริ ่ ม ต้ น
กระบวนการของการรูส้ ารสนเทศใหม่และดำเนินการ
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ตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (รังสรรค์ สุกันทา, 2543
อ้างอิงจาก Whiston & Amstutz, 1994. Accessing
Information in Technology Age)
การรูส้ ารสนเทศ มีความจำเป็นสำหรับทุกคน
ทุกสาขาวิชาชีพ เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวติ ประจำวัน ทำให้รเู้ ท่าทันโลกกว้าง มีความ
สำคั ญ ต่ อ การศึ ก ษาและหลั ก การประชาธิ ป ไตย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ทางด้ า นการศึ ก ษานั ้ น จาก
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ปี พ.ศ.2542 จะเห็นถึง
แนวคิดที่ส่งเสริมบทบาทและความสำคัญของการรู้
สารสนเทศ และความจำเป็ น ที ่ จ ะต้ อ งสร้ า งและ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเป็นผูร้ สู้ ารสนเทศ มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รูจ้ กั สังเคราะห์ขอ้ มูล
ข่าวสารเหล่านัน้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชีวติ ของตน
สังคมและประเทศชาติ มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่ง
ความรูร้ อบตัว ทันโลก ทันเหตุการณ์ ทันเทคโนโลยี
รูจ้ กั คิดวิเคราะห์
แบบวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การรู้สารสนเทศ จึงมีความจำเป็นต่อนโยบายที่มุ่งให้ทุกคน
เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเปลี่ยนจากการเน้น
เนือ้ หามาเป็นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากสือ่ ต่างๆ โดย
อิงแหล่งวิทยาการ (สำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2543) ดังนั้นในสถาบันการศึกษา
จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเป็น
บุคคลผู้รู้สารสนเทศ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายการ
ปฏิรปู การศึกษาดังกล่าว นอกจากนีก้ ารรูส้ ารสนเทศ
จะช่วยให้นักศึกษาสามารถรวบรวมและคัดเลือก
สารสนเทศทีด่ ที ส่ี ดุ ในการทำรายงานหรือการทำวิจยั
เพือ่ ให้ได้ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อันจะนำมาซึง่ การสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ทม่ี คี ณ
ุ ค่า (Breivik and Gee, 1989;
สุพฒ
ั น์ ส่องแสงจันทร์, 2540)
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้
สารสนเทศในต่างประเทศ พบว่า นักศึกษาขาดความ
ชำนาญในการใช้สารสนเทศ ไม่สามารถประเมิน
แหล่งสารสนเทศและสารสนเทศได้ และยังพบว่า
นั ก ศึ ก ษาประสบปั ญ หาในการทำรายงาน หรื อ
กระบวนการค้นคว้าวิจัย ในขั้นตอนการกำหนด
ประเด็นปัญหา การใช้กลยุทธ์ในการค้นหา การ
กำหนดคำค้น การระบุแหล่งและการประเมินสารสนเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศค่อนข้างจำกัด (Hepworth, 1999; Walker and
Moen, 2001)
จากความสำคัญและความจำเป็นของการรู้
สารสนเทศดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการรู้สารสนเทศ
ของผู้ใช้ จึงสนใจศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่
นำผลศึกษาทีไ่ ด้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การ
ให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ และนอกจากนี้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ยังสามารถนำผลการวิจยั ครัง้ นีไ้ ป
ใช้เป็นแนวทางในการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการรูส้ ารสนเทศแก่นสิ ติ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื ่ อ ศึ ก ษาระดั บ การรู ้ ส ารสนเทศ และ
เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธดี ำเนินการวิจยั
เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย เพศ ชั้นปี กลุ่มสาขา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัวแปรตาม ได้แก่
ระดับการรู้สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage random sampling) โดยจำแนกตาม
กลุม่ สาขา 5 กลุม่ สาขาตาม ISCED (International
Standard Classification of Education) คือกลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ กลุ่ม
สาขาศึกษาศาสตร์ กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 465 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ซึง่ ประกอบด้วย
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยคำถาม 4 ข้อ ได้แก่ เพศ ชัน้ ปี คณะ
ทีส่ งั กัด และผลการเรียน
2. แบบทดสอบการรู ้ ส ารสนเทศ ซึ ่ ง
พัฒนามาจากมาตรฐานการรู้สารสนเทศของสมาคม
ห้องสมุดวิทยาลัยและวิจยั แห่งสหรัฐอเมริกา (Association of College and Research Libraries, 2000)
ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ข้อ และภายใต้มาตรฐาน
จะมีดชั นีชว้ี ดั ผูว้ จิ ยั พิจารณา คัดเลือกดัชนีชว้ี ดั ทีอ่ ยู่
ภายใต้มาตรฐานข้อที่ 1, 2, 3 และ 5 โดยแบ่งความ
สามารถออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศได้แก่มาตรฐานที่ 1 : นิสติ ผูร้ สู้ ารสนเทศ สามารถ
กำหนดขอบเขตของสารสนเทศทีต่ อ้ งการใช้ได้ และ
มาตรฐานที่ 2 : นิสติ ผูร้ สู้ ารสนเทศ สามารถเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 : นิสิตผู้รู้สารสนเทศ
สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ



ได้อย่างมีวิจารณญาณและบูรณาการสารสนเทศที่
เลือกสรรแล้วให้เข้ากับฐานความรู้เดิมและระบบ
คุณค่าของตนได้
3. ความสามารถในการใช้สารสนเทศ ได้แก่
มาตรฐานที่ 5 : นิสิตผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าใจ
ประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยว
เนื่องกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมทั้งใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
สำหรับมาตรฐานที่ 4 กำหนดไว้วา่ นิสติ ผูร้ ู้
สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสมาชิกหนึ่งของ
กลุม่ ใดๆ สามารถใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ มีลักษณะไม่
เหมาะสมทีจ่ ะวัดโดยใช้แบบทดสอบ เพราะเป็นเรือ่ ง
ของการนำสารสนเทศที่ค้นได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น
การนำเสนอรายงานในชั ้ น เรี ย น การเรี ย บเรี ย ง
สารสนเทศในการทำรายงาน เป็นต้น
แบบทดสอบการรู ้ ส ารสนเทศ ประกอบ
ด้วยคำถาม 55 ข้อ จำแนกเป็น ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ จำนวน 36 ข้อ ประกอบด้วย คำถามเกีย่ วกับ
การกำหนดขอบเขตสารสนเทศ การกำหนดวิธกี าร
และกลยุทธ์การค้นหาสารสนเทศ และการดำเนิน
การค้นหาสารสนเทศ ด้านการประเมินสารสนเทศ
จำนวน 12 ข้อ ประกอบด้วย ข้อคำถามเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศ และการ
ประยุกต์เกณฑ์ในการประเมินสารสนเทศ ด้านการ
ใช้สารสนเทศ จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วยคำถาม
เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์และการใช้งานโดยธรรม การเลือกรูปแบบ
การอ้างอิงสารสนเทศได้เหมาะสม
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1) ระดับการรูส้ ารสนเทศ
นิสิตส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นิสิตมีความสามารถในการใช้สารสนเทศในระดับสูง
รองลงมา คือ ความสามารถในการ เข้าถึงสารสนเทศ
และความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ซึ่งอยู่
ในระดับปานกลาง ตามลำดับ ซึง่ อาจเป็นเพราะ
1.1 ความแตกต่างของเนือ้ หาการสอน การรู้
สารสนเทศในต่างประเทศกับวิชา บส 101 สารสนเทศ
และการศึกษาค้นคว้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นั่นคือ การสอนการรู้สารสนเทศในต่างประเทศ มี
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการเข้าถึงสารสนเทศ การ
ประเมินสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ ส่วนการ
สอน วิชา บส 101 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีการสอนเนือ้ หาเกีย่ วกับการรูส้ ารสนเทศ โดยสอน
ในเรือ่ งช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศ การค้นหา
สารสนเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นสิง่ พิมพ์โอแพก ฐานข้อมูล และ
อินเทอร์เน็ต การสอนการใช้โอแพก วิชา บส 101
จะสอนการค้นตามเมนูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านัน้ ไม่ได้สอนหลักการค้นทัว่ ๆ ไป ซึง่ กล่าว
ได้วา่ เนือ้ หาทีส่ อนนีเ้ ป็นเพียงบางส่วนในด้านการเข้า
ถึงสารสนเทศเท่านัน้ เพราะวิชา บส 101 ยังขาด
เนือ้ หาในหลายประเด็น นัน่ คือ การสอนเกีย่ วกับการ
ระบุปญ
ั หา และขอบเขตของสารสนเทศ ประเภทแล
รูปแบบของแหล่งสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับคำ
สำคัญ หัวเรือ่ ง เทคนิคการค้นหาต่างๆ ด้านการใช้
สารสนเทศ สอนเกี่ยวกับการเขียนรายงานและเน้น
ในเรื่องการเขียนบรรณานุกรม แต่ไม่มีการสอนใน
เรื ่ อ งเกี ่ ย วกั บ กฎหมายและจริ ย ธรรมในการใช้
สารสนเทศ
ส่วนด้านการประเมินสารสนเทศ ซึ่ง
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาคุณภาพของ
สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศในการเลือกใช้
สารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการทำรายงาน/การวิจยั วิชา
บส 101 ไม่มกี ารสอนในเรือ่ งนี้
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1.2 แบบทดสอบที่สร้างขึ้นนั้น ผู้วิจัย
ได้ ต ั ้ ง คำถามให้ ค รอบคลุ ม การรู ้ ส ารสนเทศกั บ
มาตรฐานการรู ้ ส ารสนเทศของสมาคมห้ อ งสมุ ด
วิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ได้ปรับมาใช้
ในการวัดการรู้สารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ แบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ มีจำนวน 55
ข้อ มีคำถามตรงกับเนื้อหาที่สอนในวิชา บส 101
จำนวน 22 ข้อ (ร้อยละ 40) และคำถามที่ไม่มีการ
สอน จำนวน 33 ข้อ (ร้อยละ 60) โดยคำถามทีไ่ ม่มี
การสอนในวิชา บส 101 มีจำนวนมากกว่าทีส่ อน
1.3 ทักษะกระบวนการคิด การคิดเป็น
ความสามารถที่สำคัญของการรู้สารสนเทศตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการการค้นหาสารสนเทศ
แต่ในระบบการศึกษาของไทยนับตัง้ แต่ระดับประถม
ศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ระบบการสอนจะเน้น
การจำมากกว่า การสอนในเรือ่ งการคิดมีอยูบ่ า้ ง แต่
ไม่มากนัก ซึ่งก็ช่วยให้นิสิตมีความสามารถในการ
คิดได้บา้ ง เพียงแต่นสิ ติ ยังขาดการฝึกฝนทักษะ วิธี
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการคิดเชิงสังเคราะห์
และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (ลิขติ ธีระเวคิน, 2543;
จรัส สุวรรณเวลา, 2545) นอกจากนีต้ วั นิสติ เองก็ให้
ความสำคัญกับทักษะในการคิดวิเคราะห์น้อยกว่า
ทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้หอ้ งสมุด
(Hartman, 2001)
1.4 ประสบการณ์ของนิสิตในปัจจุบัน
ทุกคนอยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้
ที่ได้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนั้น นิสิต
ยังได้รับประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียน เช่น
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือฐานข้อมูล
ต่างๆ ที่ห้องสมุดบอกรับ และคำแนะนำการใช้ของ
ห้องสมุด เพราะฉะนัน้ กล่าวได้วา่ ความรูส้ ว่ นหนึง่ นัน้
นิสติ ได้มาจากการเรียน วิชา บส 101 และอีกส่วนหนึง่
มาจากประสบการณ์ของนิสิตเอง

เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ นิสิตมีความ
สามารถในระดับปานกลาง ถึงแม้วา่ ในเนือ้ หาวิชา บส
101 มีการสอนเน้นในเรื่องการเข้าถึงสารสนเทศ
นั่นคือ มีการสอนในเรื่องช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
โอแพก ฐานข้อมูลและอินเทอร์เน็ต แต่รายวิชานีย้ งั
ขาดเนือ้ หาในเรือ่ งของการปรับปรุงหัวข้อทีจ่ ะศึกษา
ค้นคว้า การกำหนดคำศัพท์ หรือคำที่เป็นตัวแทน
ของเรื่องที่ศึกษา ประเภท และรูปแบบของแหล่ง
สารสนเทศ เช่นแหล่งสารสนเทศ ปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ
และความแตกต่างของสารสนเทศของสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ การกำหนดกลยุทธ์ในการค้นหา
สารสนเทศ และเทคนิค การค้นต่างๆ เช่น การตัด
ปลายคำ การจำกัด ผลการค้น การใช้ คำกว้างกว่า
แคบกว่า ซึ่งเนื้อหาในเรื่องที่กล่าวมานี้เป็น ความรู้
ที่ใช้ในกระบวนการของการเข้าถึงสารสนเทศ เมื่อ
ไม่มีการสอนในเรื่องเหล่านี้ ทำให้นิสิตไม่เข้าใจ
กระบวนการในการศึกษา ค้นคว้า และการกำหนด
แนวคิดหลักของเรื่องที่ต้องการศึกษาจึงส่งผลต่อ
ขัน้ ตอนอืน่ ๆ ต่อไป คือ การกำหนดแหล่งสารสนเทศ
การกำหนดคำค้น และประสบปัญหาในการค้นหา
สารสนเทศ เพราะนิสติ ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเรือ่ งการ
กำหนดคำค้น ไม่รจู้ กั ใช้เทคนิคการค้นหาขัน้ สูง เช่น
การใช้ตรรกะแบบบูล การจำกัดผลการค้น (HsiehYee, 1996) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของคุนเคล;
วีเวอร์ และคุก (Kunkel; Weaver and Cook, 1996)
ที่พบว่า นักศึกษาขาดวิจารณญาณในการคัดเลือก
แหล่งสารสนเทศทีไ่ ม่เหมาะสม และผลการวิจยั ของ
ฮาร์ทแมน (Hartman, 2001) บราวน์ และ ครัมโฮลซ์
(Brown & Krumholz, 2002) รืน่ ฤดี ไชยวิชติ กุล (2546)
และดวงกมล อุน่ จิตติ (2546) ทีพ่ บว่า นิสติ ขาดความ
สามารถในการกำหนด คำค้น ไม่เข้าใจการใช้เทคนิค
การตั ด ปลายคำ การใช้ ต รรกะแบบบู ล และการ
จำกัดผลการค้น



ด้านการประเมินสารสนเทศ พบว่า นิสติ
มีการรู้สารสนเทศ ระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ
วิชา บส 101 ไม่มกี ารสอนในเรือ่ งการประเมินการรู้
สารสนเทศ นิส ิตจึงไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคุณค่าและความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศ แต่นสิ ติ สามารถใช้ความรูท้ ไ่ี ด้
จากประสบการณ์ในการค้นหาสารสนเทศ และความ
คิดเห็นของตนเองมาใช้ในการตอบแบบทดสอบ จาก
การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของคำถามพบว่า นิสิต
มีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับการประเมินสารสนเทศจาก
เวิลด์ไวด์เว็บ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของแบลค
(Black, 2000) คาราเวลโล และคณะ (Caravello, et
al., 2001) และ ศรีเพ็ญ มะโน (2536) ที่พบว่า
นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
เว็บเพจ ไม่ทราบวิธีการประเมินสารสนเทศจาก
เว็บไซต์ ขาดวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์และ
ประเมินสารสนเทศที่ค้นพบ และผลการวิจัยของ
เฮพเวิรธ์ (Hepworth, 1999) ทีพ่ บว่า นักศึกษาขาด
ความมั่นใจในการค้นคว้า เพราะเกิดความกังวลว่า
สารสนเทศทีไ่ ด้รบั นัน้ ผิด เนือ่ งจากขาดประสบการณ์
ในการใช้สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์
ด้านการใช้สารสนเทศ พบว่า นิสิตมีการ
รูส้ ารสนเทศระดับสูง ซึง่ แบ่งได้ 2 ประเด็น คือ
1. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการขโมย การ
คัดลอกผลงานผู้อื่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
และการใช้งานโดยธรรมพบว่า นิสติ มีความสามารถ
ในระดับสูง ถึงแม้ในวิชา บส 101 ไม่มกี ารสอนเรือ่ งนี้
แต่นิสิตสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องเหล่า
นี้ได้จากสื่อมวลชน และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้มีการ
รณรงค์อย่างจริงจัง ช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจใน
ประเด็นเหล่านีไ้ ด้ จึงทำให้มคี ะแนนใน ส่วนนีส้ งู
2. การเขียนบรรณานุกรม พบว่า นิสิตมี
ความสามารถในระดับสูง อาจเป็นเพราะการเรียน
การสอนในวิชา บส 101 จะเน้นในเรื่องการเขียน
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บรรณานุกรม อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตฝึกปฏิบัติอย่าง
จริงจัง มีการกำหนดงาน หรือแบบฝึกหัดให้นิสิต
ทำอย่างทั่วถึง และนิสิตนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์
ในการทำรายงานตลอดระยะเวลาที่เรียน จึงทำให้
นิสติ มีความชำนาญในการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม
และมีคะแนนในส่วนนีส้ งู ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ และคนอื่นๆ (2546)
ทีพ่ บว่า นิสติ มีความเห็นว่า ความรูท้ ไ่ี ด้จากการเรียน
วิชา บส 101 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรือ่ งการ
เขียนบรรณานุกรมในระดับมาก แต่ขัดแย้งกับผล
การวิ จ ั ย ของซี แ มน (Seaman, 2001) ที ่ พ บว่ า
นักศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับสารสนเทศ
และการใช้สารสนเทศ และผลการวิจัยของคาราเวลโล และคณะ (Caravello, et al., 2000) ทีพ่ บว่า
นักศึกษาไม่ สามารถบอกวิธกี ารเขียนบรรณานุกรม
บทความวารสารได้
2) เปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำแนกตามตัวแปร
เพศ ผลการวิจยั พบว่า นิสติ ทีม่ เี พศต่างกัน
มีการรูส้ ารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อาจเป็นเพราะการเรียนการสอนนัน้ ไม่วา่ จะเป็นเพศ
หญิงหรือเพศชาย มีการเรียนในเนือ้ หาเดียวกัน และ
อาจารย์มีการกำหนดแนวทางการสอนเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และกำหนดงานหรือแบบฝึกหัด
ให้ทำอย่างทัว่ ถึงเหมือนกันทุกคน ทำให้ทกุ คนได้รบั
ความรู้ในลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ และคนอืน่ ๆ
(2546) ที่พบว่า นิสิต ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ประเมินตนเองเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสรุปได้ว่า ตัวแปรเพศไม่สัมพันธ์กับการ
ประเมินทักษะการรรู้สารสนเทศของตนเอง
ชัน้ ปี ผลการวิจยั พบว่า นิสติ ทีศ่ กึ ษาในชัน้
ปีต่างกัน มีการรู้สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมุตฐิ านทีต่ ง้ั ไว้ อาจเป็นเพราะ
นิสติ ขาดการปลูกฝังในเรือ่ งการศึกษา ค้นคว้า หรือ
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เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ขาดการใฝ่รตู้ ลอดจนค่านิยมในหมู่
นิสติ ทุกวันนีเ้ น้นเชิงวัตถุ นัน่ คือ นิสติ จะเรียนเพียง
แค่ ฉาบฉวย เรียนเพือ่ ให้สอบผ่านและให้ได้ปริญญาบัตรเท่านัน้ เมือ่ เรียนไปแล้วไม่ได้นำสิง่ ทีเ่ รียนไปใช้
ประโยชน์ ไม่ได้มกี ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เมือ่
เรียนจบในห้องเรียน แม้วา่ นิสติ จะเรียนในระดับชัน้ ปี/
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็ตาม (จรัส สุวรรณเวลา,
2545) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของแบลค (Black,
2000) ทีพ่ บว่านักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1-4 มีการรูส้ ารสนเทศ
ไม่แตกต่างกัน แต่ขดั แย้ง กับผลการวิจยั ของบราว์น
(Brown, 1999) คาราเวลโล และคณะ (Caravello, et
al., 2001) วิทไมร์ (Whitmire, 2001) ทีพ่ บว่า นักศึกษา
ที่เรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น มีการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้สูงขึ้นไปตามไปด้วย เพราะนักศึกษามี
ประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้ามากกว่ามีการ
พัฒนากระบวนการสืบค้น มีความสามารถในการ
ตั ้ ง คำถามในประเด็ น ที ่ ศ ึ ก ษาได้ ล ุ ่ ม ลึ ก และเจาะ
ประเด็นได้ดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และมีความ
พร้อมในการสืบค้นมากขึ้นเมื่อเรียนในระดับการ
ศึกษา/ชัน้ ปีทส่ี งู ขึน้ ซึง่ น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์ในการเรียน การค้นคว้าหาความรู้ เป็นสิ่งที่
ช่วยให้นิสิตมีการรู้สารสนเทศเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถเป็นรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันเฉพาะในด้านการใช้สารสนเทศ
โดยนิสติ ทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปีทต่ี า่ งกัน มีความสามารถใน
การใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ นิสิตชั้นปีที่ 4 มีความ
สามารถในการใช้สารสนเทศสูงกว่านิสิตชั้นปีที่ 2
อาจเป็นเพราะนิสติ ชัน้ ปีท่ี 4 มีประสบการณ์จากการ
ศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงาน หรือโครงงานต่างๆ
นิสติ ต้องเขียนบรรณานุกรมอยูส่ ม่ำเสมอตลอดระยะ
เวลาทีท่ ำรายงาน จึงทำให้นสิ ติ ทีเ่ รียนในชัน้ ปีทส่ี งู ขึน้
มีความชำนาญในการเขียนบรรณานุกรมมากขึ้นไป
ด้วย

กลุม่ สาขา ผลการวิจยั พบว่า นิสติ ทีศ่ กึ ษา
ในกลุ่มสาขาต่างกัน มีการรู้สารสนเทศโดยรวม
แตกต่างกันเมือ่ เปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า นิสติ
กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการรูส้ ารสนเทศ
โดยรวมทุกด้านสูงกว่านิสติ ทัง้ 4 กลุม่ สาขา
ซึง่ อาจเป็นผลมาจากประเด็นเหล่านี้ คือ
1) การค้นคว้าหาข้อมูล เนื่องจากลักษณะ
พื้นฐานหรือธรรมชาติของวิชาทางการแพทย์ มีการ
คิดค้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันส่งผลต่อ
การค้นคว้าหาความรู้ นัน่ คือ นิสติ กลุม่ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ตอ้ งค้นคว้า ติดตามข่าวสารความเคลือ่ นไหวในวงการแพทย์อยู่ตลอดเวลา ทำให้นิสิตกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องใช้ทักษะในการ
แสวงหาความรูห้ รือวิธกี ารศึกษาค้นคว้ามากกว่านิสติ
กลุม่ อืน่ ๆ จะเห็นได้จากงานวิจยั ของเดอ โกรเท (De
Groote, 2003) ทีไ่ ด้สำรวจการใช้วารสาร และฐาน
ข้อมูลออนไลน์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ชิคาโก พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93) มีการสืบค้นฐาน
ข้อมูล MEDLINE และร้อยละ 46.5 อ่านวารสาร
ฉบับเต็มจากวารสารออนไลน์ทห่ี อ้ งสมุดบอกรับ ส่วน
ผลการวิจยั ของโรเจอร์ (Rogers, 2001) พบว่า ผูใ้ ช้
ส่วนใหญ่ที่ใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสาขาชีววิทยาและการแพทย์ และผลการวิจยั ของศิรพิ ร เรือง
สินชัยวานิช (2546) พบว่า นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ของ
ห้องสมุดทัง้ ทีเ่ ป็นสิง่ พิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ประกอบ
การเรียนสูงกว่าร้อยละ 90 ซึง่ เป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่า
นักศึกษาในกลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเป็นประจำ จึงทำให้เกิดความชำนาญ
ในการศึกษาค้นคว้า การสืบค้น ซึ่งประสบการณ์
เหล่านี้ทำให้นิสิตแพทย์ มีการรู้สารสนเทศสูงตาม
ไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของคาราเวลโลและ
คณะ (Caravello, et al., 2001) ทีพ่ บว่า นักศึกษาทีม่ ี
อัตราการใช้ฐานข้อมูลสูงจะได้คะแนนจากการทดสอบ
การรู้สารสนเทศสูงกว่านิสิตที่มีอัตราการใช้ฐาน
ข้อมูลต่ำ
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2) นิ ส ิ ต ที ่ ศ ึ ก ษาในกลุ ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ ก าร
แพทย์มักจะเป็นนิสิตที่เรียนดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นอยู ่ ใ นระดั บ สู ง ดั ง ผลการวิ จ ั ย ของชั ช วาล
พรธาดาวิทย์ (2544) ทีพ่ บว่า นิสติ แพทย์ชน้ั ปีท่ี 1-4
มีคะแนนเฉลีย่ สะสมสูงถึง 3.80 และนอกจากนีน้ สิ ติ
ทีม่ ผี ลการเรียนดี มักเอาใจใส่ในการเรียนมาก จึงทำ
ให้มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว
และสูงตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจยั ไปใช้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
พบว่า นิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่างกัน มีการ
รู้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่พบว่า นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีมาก มีการรู้สารสนเทศโดยรวมสูงกว่านิสิตที่มีผล
การเรียนพอใช้ อาจเป็นเพราะนิสติ ทีม่ ผี ลการเรียนดี
มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องสมุด หรือแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ชอบเสาะแสวงหา ความรู้ และใฝ่รู้ จึงทำให้
เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งทางด้านความคิดและสติ
ปัญญาดีกว่า จากการทีเ่ ข้าไปค้นคว้าหาความรูบ้ อ่ ยๆ
ทำให้มีทักษะทางการรู้สารสนเทศสูงไปด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเรห์แมน และโมฮัมหมัด
(Rehman and Mohammad, 2001 และ นิธิมา
สังคหะ, 2527) ทีพ่ บว่า นักศึกษาทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนดีจะใช้ห้องสมุดบ่อยครั้งกว่า และมีความรู้
ในการใช้ห้องสมุดสูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ นอกจากนี้ ความสามารถทางการรู้
สารสนเทศจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ด้วย นั่นคือ นักศึกษาที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีความสามารถในการ
คิ ด อย่ า งมี ว ิ จ ารณญาณสู ง กว่ า นั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ผ ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

1.1 ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ควรเพิม่ เรือ่ ง
เกี่ยวกับการนิยามภาระงานในเรื่องการระบุปัญหา
และขอบเขตของสารสนเทศ สามารถปรับปรุงแก้ไข
สารสนเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและ
กำหนดคำศัพท์/คำสำคัญ ที่เป็นตัวแทนของเรื่องที่
ศึกษา ความรูเ้ กีย่ วกับประเภทของแหล่งสารสนเทศ
เช่น แหล่งปฐมภูมิ แหล่งทุติยภูมิ เป็นต้น รวมทั้ง
เทคนิคต่างๆ ทีใ่ ช้ในการค้นหาสารสนเทศ

1) ข้อเสนอแนะต่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
ควรปรับปรุงเนือ้ หาวิชา บส 101 ให้ครอบคลุม
กับหัวข้อการรูส้ ารสนเทศในต่างประเทศ โดยปรับให้
เหมาะกับสภาพการเรียนการสอนในประเทศ ไทย
โดยเพิม่ เติมเนือ้ หาในเรือ่ งเหล่านี้

1.2 ด้านการประเมินสารสนเทศ ควรเพิ่ม
เรื่องเกี่ยวกับที่ใช้ในการประเมินสารสนเทศ ได้แก่
สารสนเทศในหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต
และการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์
1.3 ควรเพิม่ เรือ่ งเกีย่ วกับประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ ได้แก่
ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานโดยธรรม
การคัดลอกแนวคิดหรือผลงานของผูอ้ น่ื และมารยาท
ในการใช้อนิ เทอร์เน็ต
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2) ข้อเสนอแนะต่อสำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้องสมุดควรวางแนวทางเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้นสิ ติ เป็นผูร้ สู้ ารสนเทศ โดยวิธกี ารเหล่านี้
คือ
1. จัดทำ Web tutorial ซึง่ เป็นบทเรียนแบบ
ปฏิสมั พันธ์ทางออนไลน์ (Online interaction) เป็น
การสอน/แนะนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถ
ของการรู้สารสนเทศ อันจะเป็นการช่วยให้นิสิต
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของนิสติ ในการศึกษาค้นคว้า/วิจยั ใน Web
tutorial ควรมีการแยกเนื้อหาเป็นเรื่องๆ และ สั้นๆ
โดยมีเนือ้ หาในเรือ่ งเหล่านี้ คือ
1.1 ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ
1) สอนการนิยามภาระงาน โดยสอน
การระบุปัญหาและขอบเขตสารสนเทศ สามารถ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขสารสนเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการและกำหนดคำศัพท์/คำสำคัญที่เป็นตัวแทน
ของเรื่องที่ศึกษา ประเภทของแหล่งสารสนเทศและ
ความแตกต่างของสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น
แหล่งปฐมภูมแิ ละแหล่งทุตยิ ภูมิ เป็นต้น
2) ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ หนั ง สื อ อ้ า งอิ ง ที ่
สำคัญ ระบบการจัดหมวดหมูข่ องห้องสมุด และเลข
เรียกหนังสือ หัวเรือ่ ง และคำสำคัญ
3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้คน้ หาสารสนเทศ ได้แก่
ดรรชนี โอแพก ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต การค้นหา
สารสนเทศโดยใช้เครือ่ งมือต่างๆ โดยแนะนำช่องทาง
ในการค้นหาสารสนเทศ เช่น การ ค้นด้วยคำสำคัญ
หัวเรือ่ ง ผูแ้ ต่ง เป็นต้น รวมทัง้ เทคนิคต่าง ๆในการค้น
4) ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล มีเนื้อหา
เกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูล ประเภทของฐาน
ข้อมูล ความครอบคลุม การสืบค้นและเทคนิคการค้น
5) อินเทอร์เน็ตมีเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรม ค้นดูเว็บ โปรแกรมค้นหา การสืบค้นข้อมูล
บนเว็บ และเทคนิคการค้น

1.2 ด้ า นการประเมิ น สารสนเทศ แนะนำ
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินสารสนเทศทีม่ อี ยูใ่ นรูปแบบ
ต่าง ๆ
1.3 ด้านการใช้สารสนเทศ แนะนำความรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศ วิธีการ
ศึกษาค้นคว้า/วิจยั และการเขียนอ้างอิง
2. ห้องสมุดควรร่วมมือกับอาจารย์ภาควิชา
ต่ า งๆ ในการสอนการรู ้ ส ารสนเทศ โดยกำหนด
เป็นบทเรียนเฉพาะเรื่องเพื่อให้บรรณารักษ์ไปสอน
ให้กบั นิสติ เป็นรายกลุม่ ตามความเหมาะสม เช่น การ
สืบค้นโอแพก การสืบค้นสารสนเทศเฉพาะสาขา
วิชาการใช้ฐานข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม ฯลฯ
เป็นต้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีอื่น เช่น ให้นิสิต
ประเมินตนเอง โดยให้ผสู้ อนร่วมประเมินด้วย หรือใช้
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเฉพาะเจาะจงนิสิต
แต่ละกลุ่มสาขา

☺☺☺
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