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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ความต้องการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับ
นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 

ผู้เขียน นายพรพนม ประธานราษฎร์ 

ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สารสนเทศศึกษา) 

อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารยอ์งัสนา ธงไชย 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการพฒันาทักษะการรู้สารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 242 คน และอาจารยท่ี์สอนในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 92 คน รวมทั้งส้ิน 334 คน 
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยใช้มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดบัอุดมศึกษา 
ของสมาคมห้องสมุดมหาวิทยาลยัและวิจยัแห่งสหรัฐอเมริกา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที  

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีความต้องการการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานทักษะการรู้
สารสนเทศท่ี 1-5 โดยรวมในระดบัมาก มาตรฐานท่ีนกัศึกษาตอ้งการได้รับการพฒันามาก 3 อนัดบัแรก 
คือ มาตรฐานท่ี 5 การเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจ กฎหมาย และประเด็นของสังคมเก่ียวกบัการใช้และ
การเขา้ถึงสารสนเทศ รวมถึงการใชส้ารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง ตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย รองลงมา 
คือ มาตรฐานท่ี 4 การใชส้ารสนเทศในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้และ มาตรฐานท่ี 3 การประเมินสารสนเทศและแหล่งท่ีมาอยา่งมีวิจารณญาณรวมทั้ง สามารถ
เช่ือมโยงสารสนเทศท่ีไดรั้บการคดัเลือกไวแ้ลว้กบัพื้นฐานความรู้เดิมท่ีตนเองมีอยู ่ 

ส าหรับความตอ้งการรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ
โดยรวมในระดบัมาก 3 ล าดบัแรก คือ การสอนระยะสั้ น การสอนเป็นกระบวนวิชาอิสระ และการสอน
ออนไลน์ตามล าดบั  เม่ือน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติโดยใชค้่าทดสอบทีพบวา่โดยรวมนกัศึกษาตอ้งการ
พฒันาทกัษะตามมาตรฐานทกัษะการรู้สารสนเทศท่ี 1-5 และตอ้งการรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 ส าหรับความตอ้งการของอาจารยพ์บวา่ อาจารยต์อ้งการให้นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาทกัษะ
การรู้สารสนเทศโดยรวมในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ มาตรฐานท่ี 5 การเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจ 
กฎหมาย และประเด็นของสังคมเก่ียวกบัการใช้และการเขา้ถึงสารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศ
อย่างถูกตอ้ง ตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 2 การเขา้ถึงสารสนเทศท่ี
ตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ มาตรฐานท่ี 4 การใช้สารสนเทศในการแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด   

 ส าหรับความตอ้งการรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ
โดยรวมพบว่ามีความตอ้งการในระดบัมาก โดยตอ้งการให้มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนใน
พฒันาทกัษะการรู้สาระสนเทศ 3 ล าดบัแรก คือ การปฐมนิเทศ การสอนแบบระยะสั้น และการน าชม
หอ้งสมุด ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the need for developing the Information Literacy 
Competency Standards for Higher Education among the undergraduate students in North-Chiang Mai 
University using a sample group of 242 undergraduate students and 92 instructors of the university, a 
total of 334 subjects. The tool for data collection was a questionnaire based on the Information Literacy 
Competency Standards for Higher Education of the Association of College and Research Library – 
ACRL, USA. The statistics for analyzing the data involved frequency, percentage, mean, standard 
deviation and a t-test.   

The findings show that students need development in all of the five standards (Standards 1-5) at 
a high level.  Three of the standards that students need development at a high level were Standard Five: 
The information literate student understands many of the economic, legal, and social issues surrounding 
the use of information and accesses and uses information ethically and legally; Standard Two: The 
information literate student accesses needed information effectively and efficiently; and Standard Three: 
The information literate student evaluates information and its sources critically and incorporates selected 
information into his or her knowledge base and value system. 

Regarding the need for teaching and learning management, the three types of courses that 
were needed at a high level were short courses, stand-alone courses and online courses respectively.  
The statistical analysis by t-test showed that students wanted development in all five of the standards 
(1-5) of the Information Literacy Standards. Their need for teaching and learning management was 
not statistically different at the 0.05 level. 
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 Regarding the instructors, they wanted students to receive development at a high level in 3 of 
the standards as follows: Standard Five: The information literate student understands many of the 
economic, legal, and social issues surrounding the use of information and accesses and uses information 
ethically and legally; Standard Two: The information literate student accesses needed information 
effectively and efficiently; and Standard Four: The information literate student, individually or as a 
member of a group, uses information effectively to accomplish a specific purpose. 

The overall need for the teaching and learning for developing the Information Literacy 
Standards was ranked at a high level. Especially the three types of teaching and learning management 
that were ranked at the high level were orientation, short courses and a library tour respectively. 

 


