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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนั ก เรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  6                         
จงัหวดัเชียงใหม่”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาถึงการรู้สารสนเทศและการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  6 จังหวัดเชียงใหม่  2) บทบาทหน้าท่ีของผู ้ท่ี มี ส่วนเก่ียวข้องใน               
การพฒันาการรู้สารสนเทศ และ 3) ศึกษารวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบทดสอบ กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
จงัหวดัเชียงใหม่ ครู/ครูบรรณารักษ์ โดยยึดตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ 9 ประการส าหรับนกัเรียน ของ
สมาคมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอเมริกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าได้เรียนเก่ียวกับการรู้
สารสนเทศจากการเรียนในระดบัน้อยใน 8 สาระวิชา โดยไดเ้รียนเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศมากท่ีสุด
จากกลุ่มสาระวิชาวทิยาศาสตร์ รองลงมา คือ กลุ่มสาระวิชาสังคมศาสตร์ ศาสนา และวฒันธรรม และ
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย อีกทั้ง ไดรั้บจากการเรียนกระบวนวิชาท่ีสอนเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ คือ 
รายวิชา การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง  ประกอบด้วยรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้  
รายวิชาการส่ือสารและการน าเสนอ และรายวิชากิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 
นักเรียนมีความเห็นว่าได้รับการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศในระดับปานกลาง และวิชาท่ีเป็น
ประโยชน์มากท่ีสุด คือ รายวชิาการส่ือสารและการน าเสนอ 

ส าหรับมาตรฐานท่ีนักเรียนเห็นว่าได้รับการพฒันามากท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 8: นักเรียนผูรู้้
สารสนเทศเป็นผู ้ท่ี อุทิศตนต่อสังคม และชุมชนแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ งมีจริยธรรมในการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 7: นักเรียนผูรู้้สารสนเทศเป็นผูท่ี้
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อุทิศตนต่อสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัของสารสนเทศท่ีมีต่อสังคม
ประชาธิปไตย และมาตรฐานท่ี 9: นกัเรียนผูรู้้สารสนเทศเป็นผูท่ี้อุทิศตนต่อสังคมและชุมชนแห่งการ
เรียนรู้และเขา้ร่วมกลุ่มในการศึกษาและสร้างสารสนเทศ ตามล าดบั   

ด้านกิจกรรมหรือบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของห้องสมุด พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่     
ได้รับการสอนจากกิจกรรมห้องสมุดในหัวข้อเก่ียวกับการแนะน าการจดัหมวดหมู่ของหนังสือ              
การแนะน าหนงัสือใหม่ การสอนการคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลรายการทรัพยากรห้องสมุด และแนะน า
การเรียงหนังสือบนชั้น ตามล าดับ และเห็นว่าห้องสมุดส่งเสริมให้มีทกัษะการรู้สารสนเทศทั้ง 9 
มาตรฐานในระดบัปานกลาง ส าหรับผูท่ี้มีบทบาทในการพฒันาการรู้สารสนเทศ คือ เพื่อน รองลงมา 
คือ ครู และบิดา มารดา และใส่ใจพฒันาการรู้สารสนเทศดว้ยตนเองในระดบัมาก โดยศึกษามากใน 
มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 5 ตามล าดบั  

ดา้นผลการทดสอบทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัเรียน พบวา่ มีคะแนนค่าเฉล่ีย คือ 12.27 จาก
คะแนนเต็ม 25 คะแนน แสดงว่านกัเรียนมีทกัษะการรู้สารสนเทศในระดบัปานกลาง โดยมีนกัเรียน
ร้อยละ 51.47  ท่ีท าคะแนนทดสอบไดต้ ่ากวา่คร่ึง 

ส าหรับการศึกษาในส่วนของครู/ครูบรรณารักษ์ พบว่า ครู/ครูบรรณารักษ์ เห็นว่า ครูและ
บรรณารักษ์มีความเขา้ใจในบทบาทและความส าคญัของทกัษะการรู้สารสนเทศว่าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น 
และครู/ครูบรรณารักษพ์ฒันาทกัษะการรู้สาระสนเทศโดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และจากการเขา้อบรม
สัมมนาในระดับมาก และเห็นว่าตนเองมีทักษะการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับมาก และยงัมีความ
ตอ้งการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศในดา้นการประเมินคุณภาพของสารสนทศ การตระหนักรู้ถึง
ความตอ้งการสารสนเทศ และการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเพื่อการส่ือสารความรู้ ตามล าดบั   

ส าหรับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการส่งเสริมการรู้สารสนเทศโดยผู ้บริหาร  ครู/ครู
บรรณารักษ์ เห็นว่า ผูบ้ริหารของโรงเรียนมีนโยบายท่ีชัดเจนในการจดัท าแผนกลยุทธ์ เพื่อพฒันา
ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับนักเรียน และเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการรู้สนเทศของ
นกัเรียนในระดบัมากท่ีสุด แต่มีการก ากบั ดูแล และติดตามเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ
ของนักเรียนในระดบัน้อย โดยผูบ้ริหารส่วนใหญ่เห็นว่า ทกัษะการรู้สารสนเทศเป็นส่ิงส าคญั และ
จ าเป็นส าหรับนักเรียนและครูในระดับมาก ซ่ึงผูบ้ริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการจดัสรร
งบประมาณการพฒันาแหล่งเรียนรู้ (หอ้งสมุด) ในระดบัมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 

This research entitled “Development of Students’ Information Literacy Skills in Mathayom 
Suksa Six in Chiang Mai Province” had the objectives of 1) investigating the information literacy 
skills of the students, 2) examining the role of staff involved in developing information literacy 
skills and 3) considering the problems and obstacles in developing skills.  The tools used in this 
study were questionnaires and tests and the sample groups comprised MS6 students in Chiang Mai, 
teachers/librarians by basing it on Nine Information Literacy Standards for Student of the American 
Association of School Librarians. The data was analyzed using frequency distribution, mean and 
standard deviation. 

As for teaching and learning, most of the students indicated that they had learned a little 
about information literacy in eight subject groups. They acquired the most knowledge on 
information literacy skills in science subject groups followed by Social Science, religion and culture 
as well as the Thai language subject groups.  In addition, they had also acquired information literacy 
skills in some courses related to independent study, namely Research Study and Knowledge 
Building, Communication and Presentation as well as Knowledge Application for Social Science 
Activities. They felt that they had received development of information literacy skills at a moderate 
level and the subject that benefitted them the most in this respect was Communication and 
Presentation. 

They found Standard 8: “The student who contributes positively to the learning community 
and to society is information literate and practices ethical behavior in regard to information and 
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information technology” provided them the chance to improve their skills the most followed by 
Standard 7: “The student who contributes positively to the learning community and to society is 
information literate and recognizes the importance of information to a democratic society” and 
Standard 9: “The student who contributes positively to the learning community and to society is 
information literate and participates effectively in groups to pursue and generate information” 
respectively. 

As for activities and research to enhance information literacy provided by the librarians that 
most students thought they benefited from were those concerning introduction to book cataloging, 
new book introduction, teaching on database and library resource searching along with book 
shelving respectively. They stated that the librarians had promoted the nine standards of information 
literacy skills at a moderate level and those that had a major role in their self-development for 
information literacy skills were their friends followed by teachers and parents.  They ranked self-
improvement in developing the skills and attention at a high level and the information literacy 
standards they paid attention to most were Standards 4, 1 and 5 respectively. 

The test on the students’ information literacy skills resulted in an average score of 12.27 out 
of a total of 25, which revealed a moderate level of skills obtained and 58.47 percent of the students 
got less than fifty percent of the scores. 

Regarding the teachers/librarians, it appeared that he teachers/librarians understood the roles 
and significance of information literacy skills and they had been developing the skills themselves 
and from attending training and seminars, which ranked at a high level.  They felt that they had the 
skills at a high level also.  Moreover, they expressed the desire to improve their skills more 
concerning evaluation of quality information, awareness of the need for information and applying 
the information to communicate knowledge respectively. 

Regarding their ideas about promotion of information literacy skills by the administrators, the 
teachers/librarians believed that school administrators had a clear policy in preserving the 
strategy/plan to develop the students’ information literacy skills and they realized the importance 
and following up on the students’ development in this area rather low.  Most of the administrators 
gave significance to information literacy skills and considered them essential to the students and 
teachers at a high level.  They also gave priority to budget allocation for developing a learning 
source (library) at the highest level. 


