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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการพฒันาการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถาม และแบบทดสอบการรู้สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการ
วจิยั และมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ รวมถึงผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการรู้สารเทศของนกัศึกษา ไดแ้ก่ อาจารย ์บรรณารักษ์ และผูบ้ริหารในระดบั
คณะ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยั พบวา่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีการพฒันาการรู้สารสนเทศแก่นกัศึกษาผา่นกระบวน 
การเรียนการสอน และการให้บริการสอนโดยห้องสมุดมีการสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัการรู้สารสน 
เทศโดยอาจารยผ์ูส้อนในระดบัปานกลางในกระบวนวิชาการท ารายงานและโครงงาน กระบวนวิชา
วิจยั  กระบวนวิชาสัมมนา และกระบวนวิชาการคน้ควา้อิสระ และนักศึกษาได้รับการพฒันาการรู้
สารสนเทศผ่านการอบรมระยะสั้นโดยห้องสมุดในหัวขอ้การใช้โปรแกรมคน้หารายการทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดออนไลน์ รองลงมา คือ การสืบคน้สารสนเทศ และการสืบคน้บทความวารสาร 
และไดรั้บความรู้จากบรรณารักษใ์นระดบัปานกลาง โดยนกัศึกษาเห็นวา่ตนเองมีการรู้สารสนเทศเพิ่ม
มากข้ึนกวา่เม่ือแรกเขา้เรียนในชั้นปีท่ี 1 ส าหรับผลการทดสอบระดบัการรู้สารสนเทศ พบวา่ นกัศึกษา
มีการรู้สารสนเทศในระดบัปานกลาง เช่นเดียวกบัท่ีนกัศึกษาเห็นวา่ตนเองมีการรู้สารสนเทศในระดบั
ปานกลาง 

ในส่วนการศึกษาอาจารย ์บรรณารักษ์ และผูบ้ริหารในระดบัคณะ  พบว่า กลุ่มอาจารยเ์ห็นว่า
มหาวิทยาลยั และผูบ้ริหารระดบัคณะได้สนับสนุนให้มีการรู้สารสนเทศระดบัมาก แต่มีการก ากบั 
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ดูแล และติดตามเก่ียวกับการพฒันาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในระดับปานกลาง และกลุ่ม
ผูบ้ริหารระดบัคณะเห็นวา่ควรมีการช้ีแจง และท าความเขา้ใจ เร่ืองนโยบายการพฒันาการรู้สารสนเทศ
ส าหรับนกัศึกษาแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ คณาจารย ์นกัวิจยั บรรณารักษ์ อีกทั้งมหาวิทยาลยัควรมี
แผน ปฏิบติัการในการส่งเสริม และพฒันาการรู้สารสนเทศส าหรับนกัศึกษาอยา่งชดัเจนในระดบัมาก
ท่ีสุด และใหค้วามส าคญัของการพฒันาการรู้สารสนเทศส าหรับนกัศึกษาในระดบัมากตามล าดบั ทั้งน้ี
กลุ่มผูบ้ริหารและบรรณารักษ์เห็นว่าการรู้สารสนเทศเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญั และจ าเป็นส าหรับ
นกัศึกษามากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มอาจารยมี์ความเห็นในระดบัมาก ส าหรับความรู้ดา้นการรู้สารสนเทศ 
บรรณารักษเ์ห็นวา่ตนเองมีความรู้ในระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ีอาจารยเ์ห็นวา่ตนเองมีความรู้ในระดบั
มาก  และบรรณารักษ์เห็นว่าอาจารยแ์ละบรรณารักษ์เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการพฒันาการรู้สาร 
สนเทศแก่นกัศึกษาในระดบัมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

 

This research had the objectives of had the objective of studying the development of 
information literacy for undergraduate students Chiang Mai University using the questionnaires and 
the tests with the fourth year undergraduate students of the university and some instructors, 
librarians as well as the executive of the relevant faculties as the informants.  The data was analyzed 
using frequency, percentage, mean and standard deviation. 

It was found that Chiang Mai University had provided the means for developing the 
information literacy for students by integrated information literacy in various courses and library 
instructional services. As for the knowledge and the experience about information literacy gained 
from teaching course mostly those related to report writing, projects, research procedures, seminars 
and independent studies at the moderate level respectively. The library arranged some short training 
on how to use online information searching followed by information search and journal article 
search. Students received more information literacy to be higher than when they first enrolled as 
first year students. The results of the testing on the level of information literacy showed that the 
students acquired the skills at a moderate level, which corresponded to the students’ opinions that 
they had skills at the moderate level. 

As for the instructors, librarians and executives, the instructors had satisfied with the 
university and executives’ role in supporting the policies of information literacy at a high level, but 
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had satisfied at a moderate level in the oversight and to follow-up process in supporting the 
information literacy for students. The executives felt that there should be explanation and 
understanding made to students and other users like staff and researchers about the policy on 
developing information literacy. And the library and the university should have a clear plan on 
promoting and developing information literacy. This was ranked at the highest level. The executives 
and the librarians placed importance on information literacy at the highest level whereas the staff 
ranked it at a high level. The librarians felt they had information literacy the highest level, and the 
faculty staff felt they themselves had the information literacy at a high level.  The librarians felt that 
both the instructors and the librarians had important roles in developing information literacy in the 
students at the highest level. 

 

 
 

 

 


