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วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงได เพราะไดรับความรัก ความเมตตา การดูแลเอาใจใส การ
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ชนินทร สุขเจริญ ที่ไดใหความอนุเคราะหดวยความเมตตา ในการตรวจสอบเครื่องมือใหกับผูว ิจัย
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเกิดขึ้นพรอมกับชีวิตและดําเนินควบคูกับการดําเนินชีวิตของบุคคล จนกลาวได
วา มนุษยเรียนรูตั้งแตวินาทีแรกที่เริ่มหายใจและตองเรียนรูตอเนื่องไปจนถึงวินาทีสดุ ทายของการ
หายใจ หรือหมายถึง การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในการประชุมนานาชาติวาดวย
การศึกษาผูใหญ (World Education on Adult Education) เมื่อป ค.ศ.1960 ณ กรุงมอนทรีออล
ประเทศแคนาดา จัดขึ้นโดย องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(UNESCO) (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2551) นอกจาก UNESCO แลวยังมีองคกรความ
รวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสภายุโรป (Council of Europe) ที่ใหการสนับสนุน
แนวคิดการเรียนรูตลอดชีวติ ในฐานะที่เปนการสนองตอความบกพรองที่เกิดขึ้นในอดีต ในขณะที่
บุคคลเรียนรูตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู โอกาสทางการศึกษามีขีดจํากัดในชวงเริ่มแรกของชีวิต ที่
ครอบงําโครงการศึกษาที่เปนทางการ จึงมีความจําเปนทีจ่ ะใหโอกาสทีส่ องแกคนที่ไมไดรับโอกาส
ทางการศึกษาในชวงวัยเด็กและวัยรุน การเรียนรูตลอดชีวิตไมเพียงหมายถึงการศึกษาผูใหญเทานั้น
แตยังครอบคลุมการเรียนรูทกุ รูปแบบตลอดชวงชีวิตอีกดวย (รักกิจ ศรีสรินทร, 2551) นับจากนั้น
เปนตนมา ความคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตไดมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น โดย OECD และ
UNESCO ไดเผยแพรแนวคิดและขอเสนอแนะเกีย่ วกับการศึกษาตลอดชีวิตใหแกประเทศตางๆ ทั่ว
โลกนําไปกําหนดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับประเทศของตนตอไป สําหรับประเทศไทยนั้นคําวา
การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การจัดการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานกันระหวางการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545)
การศึกษาตลอดชีวิตปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 โดยมีการกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาไวอยาง
ชัดเจนในมาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 66 ดังนี้ มาตรา 6 การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพือ่ พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรม และ วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
โดยในมาตรา 8 (1) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาใหยดึ หลักวา เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน มาตรา 24 (1) กลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียนแตละคน และมาตรา 24 (6) ที่เสนอใหมกี ารจัดการเรียนการสอนที่
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สามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ทกุ เวลา รวมทั้งตองสรางความรวมมือกับทุกฝายเพื่อพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ มาตรา 25 ไดกลาวถึงการสงเสริมการการจัดตัง้ แหลงเรียนโดยรัฐตองสงเสริมการ
ดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ และมาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําไดเพื่อใหมีความรูแ ละ
มีทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูด วยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยเฉพาะในมาตรา 66 ที่เนนชัดเจนวาการศึกษาตลอดชีวิตจําเปนตองอาศัยการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง หรือเรียนรูดวยตนเอง (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545) ดังนั้นจึงสรุปไดวา การศึกษาตลอดชีวิตเปนการผสมกันระหวางการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งถือวาการศึกษาไมได
สิ้นสุดเมื่อจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา แตการศึกษาตลอดชีวติ เปนกระบวนการที่ครอบคลุม
ทุกชวงของชีวติ จําเปนตองเกิดจากแรงจูงใจของผูเรียนที่จะเรียนรูตลอดเวลาและนํามาซึ่งความรู
ทักษะ และเจตคติ จนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูสังคมแหงการเรียนรู
และการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป ซึ่งขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ในมาตรา 4 คือ การศึกษาตาม
อัธยาศัย หมายความวา กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่
จะเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตองการ โอกาส ความพรอม และ
ศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล และในมาตรา 8 (1) ที่เนนถึงทักษะพื้นฐานในการเรียนรู
ตลอดชีวิต คือทักษะดานการแสวงหาขอมูลสารสนเทศจากแหลงเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต
(พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551)
แรงผลักดันทีส่ ําคัญทางสังคม เศรษฐกิจจํานวนมาก สนับสนุนแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการทํางาน
ตลาดแรงงานและโครงสรางอายุประชากร ตางมีสวนชวยผลักดันที่สําคัญตอความจําเปนที่ตองมี
การยกระดับทักษะการทํางานและการใชชวี ิตอยางตอเนือ่ ง นอกจากนี้ ความไมแนนอนอันเกิดจาก
อิทธิพลของเทคโนโลยี ระบบการคาและธุรกิจ สภาพสังคม และวิกฤตเศรษฐกิจที่เปลีย่ นไป ฉะนั้น
ความรูจึงกลายเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต การทํางาน และการอยูร อดและนําไปสูความสําเร็จ
ในโลกของการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่อยูในโลกของโลกาภิวัตนไดนั้นตองเนนใน 5 เรื่องเปนสําคัญ
คือ ขอมูล ขาวสาร ความรู มูลคาเพิ่ม ความเฉลียวฉลาด ซึ่งการที่บุคคลจะฉลาดไดนนั้ ตองรูจัก
นําเอาการเรียนรู และความรูที่มีอยู หรือจากประสบการณที่สั่งสมเหลานั้นมาใชประโยชน เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มแกตวั เอง ครอบครัว องคกร และประเทศชาติ (จีระ หงสลดารมภ, 2551) จากเหตุผล
ขางตนลวนเปนพลังผลักดันใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลทุก
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คน ทุกเพศ ทุกวัย เพราะการศึกษาตลอดชีวิต เปนการจัดการศึกษาใหกับทุกคน ตั้งแตกอนวัยเรียน
จากเด็กสูผูใหญถึงวัยชรา โดยมีจดุ หมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชวงตางๆ ของชีวิต เพื่อชวย
ใหมนุษยทกุ คนสามารถปรับตนเองให กาวทันยุคกับกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งเปนแนวโนมการพัฒนา
โลกปจจุบัน โดยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต จะเชื่อมโยงการเรียนรูที่เกิดจากการศึกษา ในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนําผลทางการเรียนรูนั้น ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม การจัดการเพื่อใหบุคคลเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต จึงตองจัดหลักสูตร สื่อการเรียนรู
วิธีการเรียนการสอน สภาพแวดลอม และปจจัยเกื้อหนุนตางๆ เชน แหลงเรียนรู ทรัพยากร
สารสนเทศ และแหลงขอมูลขาวสาร ใหบุคคลเขาถึงการเรียนรูไดสะดวก และนําความรูที่ไดไป
ใชไดจริง (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2551)
ปจจัยหนึ่งที่ทาํ ใหการศึกษาตลอดชีวิตประสบผลสําเร็จไดคือผูเรียน หรือผูศึกษาตองมี
ความรูในเรื่องของการใชสารสนเทศ หรือการรูสารสนเทศ (รังสรรค สุกันทา, 2543; จุมพจน วนิช
กุล, 2549; คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548; นันทา วิทวุฒิศกั ด, 2550; ชุติมา สัจจานันท, 2550; อรรจน
บัณฑิตย, 2550) เพื่อเปนแนวทางในการแสวงหาขอมูลตามที่ตนเองสนใจ การใชสารสนเทศจึง
เสมือนเปนภูมปิ ญญาของแตละบุคคลในการรับรูความตองการดานสารสนเทศที่แทจริงของตนซึ่งมี
ความจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และทําใหบุคคลเกิดการศึกษา
ตลอดชีวิต (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551ค)
การรูสารสนเทศ (Information Literacy) หมายถึง ความรูและความสามารถของบุคคลใน
การระบุความตองการสารสนเทศของตนเอง ความสามารถในการคนหา ประเมินคาและใช
ประโยชนจากสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ (นันทา วิทวุฒิศกั ด, 2550; American Library
Association, 1989) การรูสารสนเทศ แปลมาจากคําภาษาอังกฤษวา Information literacy ซึ่งยังไมมี
ศัพทบัญญัติเปนภาษาไทยอยางเปนทางการ แตมีผูแปลเปนภาษาไทยไวตางๆ กัน เชน การรู
สารสนเทศ ทักษะการรูสารสนเทศ ทักษะการใชสารสนเทศ ความรูทางสารสนเทศ ความสามารถ
ดานสารสนเทศ แตคําวา การรูสารสนเทศ เปนที่นิยมใชมากที่สุด (ชุตมิ า สัจจานันท, 2550; นันทา
วิทวุฒิศกั ด, 2550) สําหรับคําวา การรูสารสนเทศ (Information literacy) นั้นจะมีความแตกตางจาก
คําวา Library Literacy หรือ การรูทักษะหองสมุด ที่หมายถึงการสืบคนสารสนเทศโดยใชเครื่องมือ
ชวยคนของหองสมุด เชน OPAC (Online Public Access Catalog) เนื่องจากคําวา การรูสารสนเทศ
นั้นครอบคลุมความสามารถที่มากกวา และยังแสดงความหมายถึงผลสัมฤทธิ์ในเชิงเปาหมาย
สําหรับผูใชสารสนเทศ (นันทา วิทวุฒิศกั ด, 2550) โดยสรุป การรูสารสนเทศ หมายถึง ความรู
ความสามารถและทักษะของบุคคลในการเขาถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่คนมาได และใช
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สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ ผูรูสารสนเทศตองมีทักษะในดานตางๆ เชน ทักษะการ
คิดวิเคราะห และ/หรือการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ ทักษะการใชภาษา ทักษะการใชหองสมุด ทักษะ
การใชคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งผลสรุปดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ สุพัฒน สองแสงจันทร
(2548) อิ่มจิต เลิศพงษสมบัติ (2545) และคณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2548) ที่กลาววา การรูสารสนเทศไมได
หมายความถึงกระบวนการเรียนรูการสืบคนสารสนเทศจากหองสมุด หรือการรูเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร อยางใดอยางหนึ่ง แตกระบวนการรูสารสนทศเปนทักษะที่ตองอาศัยองคประกอบดาน
ตางๆ บูรณาการเขาดวยกัน เพื่อใหบุคคลทีม่ ีการรูสารสนเทศสามารถเขาถึง สืบคน ประเมิน และนํา
สารสนเทศมาใชประโยชนไดอยางถูกตองตรงกับความตองการของตนเอง
การรูสารสนเทศมีความสําคัญตอความสําเร็จของบุคคลในดานตางๆ ดังนี้ (คณาจารย
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ, 2548)
1. การศึกษา การรูสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับการศึกษาของบุคคลทุกระดับ ทัง้
การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู
ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอยางยิง่ การศึกษาในปจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มีการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นบทบาทของผูสอนจึงเปลี่ยนเปนผูใหคําแนะนํา
ชี้แนะโดยอาศัยทรัพยากรเปนพื้นฐานสําคัญ
2. การดํารงชีวติ ประจําวัน การรูสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตประจําวัน
เพราะผูรูสารสนเทศจะเปนผูที่สามารถวิเคราะหประเมินและใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกตนเองเมื่อตองการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ถาตองการซื้อ
เครื่องปรับอากาศของบริษทั ใดบริษัทหนึง่ ก็ตองพิจารณามาตรฐาน คุณภาพ บริการหลังการขาย
และเปรียบเทียบราคา แลวจึงคอยตัดสินใจ เปนตน
3. การประกอบอาชีพ การรูสารสนเทศมีความสําคัญตอการประกอบอาชีพของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพราะบุคคลนั้นสามารถแสวงหาสารสนเทศที่มีความจําเปนตอการประกอบอาชีพของ
ตนเองได เชน เกษตรกร เมื่อประสบปญหาโรคระบาดกับพืชผลทางการเกษตรของตน ก็สามารถหา
ตัวยาหรือสารเคมีเพื่อมากําจัดโรคระบาด ดังกลาวได เปนตน
4. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การรูสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะสังคมในยุค
สารสนเทศ บุคคลจําเปนตองรูสารสนเทศเพื่อปรับตนเองใหเขากับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
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เชน การอยูรว มกันในสังคม การบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจและการแขงขัน การบริหาร
บานเมืองของผูนําประเทศ เปนตน อาจกลาวไดวาผูรูสารสนเทศ คือ ผูที่มีอํานาจสามารถชี้วัด
ความสามารถขององคกรหรือประเทศชาติได ดังนัน้ ประชากรที่เปนผูรูสารสนเทศจึงถือวาเปน
ทรัพยากรที่มคี ามากที่สุดของประเทศ
การรูสารสนเทศนอกจากเปนความสามารถในการเขาถึงการประเมินและการใช
สารสนเทศแลว ยังเปนพื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งเปนประโยชนตอการ
เรียนรูในทุกรูปแบบ ทุกสาขาวิชาและตอการศึกษาทุกระดับ (รังสรรค สุกันทา, 2543; ทรงพันธ เจิม
ประยงค, 2547) ซึ่งสอดคลองกับหลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มุงพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคคลทุกระดับการศึกษาใหสามารถการเขาถึงสารสนเทศจากทัว่ โลกและดึง
สารสนเทศเหลานั้นออกมาเปนความรู เพือ่ นําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนแกนหลักในการ
เรียนรูในศาสตรตางๆ รวมทั้งใชในการเรียนรูตลอดชีวติ ดังนั้น ทักษะการรูสารสนเทศจึงจําเปน
อยางยิ่งสําหรับประชาชนทุกคนในสังคมที่ใชในการพัฒนาตนเองตามขีดความสามารถ และความ
สนใจสวนบุคคล ใหเทาทันกับสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (อาชัญญา รัตนอุบล,
2551ก)
จากรายงานฉบับสมบูรณการสํารวจสถานภาพของนโยบายสารสนเทศแหงชาติ ป 2550
พบวาสังคมไทยยังขาดการสงเสริมทักษะการเขาถึงและการประเมินสารสนเทศ ทั้งในสวนของ
ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งยังขาดสิง่ อํานวยความสะดวกในการเขาถึง
สารสนเทศ ทําใหสิ่งจําเปนเรงดวนตอสังคมไทยในอนาคตคือการสงเสริมและพัฒนาทักษะการรู
สารสนเทศใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคน เพื่อใชเปนฐานในการเรียนรูต ลอดชีวิตและนําสังคมไทย
เขาสูสังคมแหงภูมิปญญา สังคมเศรษฐกิจฐานความรูโดยแทจริง (ศูนยบริการความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย-STKS, 2550) ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่รายงานวา คนไทยไดรับโอกาสการเรียนรูตลอด
ชีวิตมากขึ้น แตยังไมสามารถเชื่อมโยงความรูไปสูการใชประโยชนไดเทาที่ควร เพราะยังขาดทักษะ
การรูสารสนเทศที่ชวยกลั่นกรองและเลือกใชสารสนเทศที่มีอยูมากมาย เขามาปรับใชใหเกิด
ประโยชนกับตนเองและในการดําเนินชีวติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2550)
นอกจากนี้ยังมีความเห็นจากนักวิชาการหลายทานที่แสดงถึงความเปนกังวลเกี่ยวกับปญหา
การรูสารสนเทศของคนไทย เชน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกั ดิ์ (2550) กลาววา ปญหาอุปสรรคของ
สังคมไทยที่ทําใหยังไปไมถงึ สังคมฐานความรู คือ 1. ขาดการพัฒนาและจัดการสารสนเทศใหมี
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คุณภาพ 2. ขาดทักษะการรูส ารสนเทศที่ใชในการเขาถึงขอมูล 3. ขาดทักษะในการเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศเปนความรู 4. ขาดการสงเสริมการวิจยั สรางความรูขึ้นใหม นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์ (2550) ยังไดใหขอเสนอแนะวา การทําใหสังคมไทยเปนสังคมการเรียนรูแบบยั่งยืน
ได จําเปนตองมีการพัฒนาผูใ ชและมีเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ทันสมัย เพือ่ ใหผูใช
สามารถเรียนรู หรือคิดคนสิ่งใหมๆ ไดดวยตนเองผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนัน้ เราควรสราง
สังคมฐานความรูดวยการใหคนเรียนรูดว ยตนเอง โดยการใชหนังสือและทักษะการรูส ารสนเทศ
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับความเห็น
ของ ครรชิต มาลัยวงศ (2549) ที่เสนอวา ในปจจุบันสังคมไทยขาดการสนับสนุนใหประชาชน
สามารถวิเคราะหและเลือกใชสารสนเทศที่ตรงกับความตองการ แหลงสารสนเทศบางแหงขาด
ความนาเชื่อถือ เชน หนังสือพิมพบางฉบับใชภาษาที่ทําใหผูอานรับขอมูลไปผิดพลาด หรืองานวิจยั
ของนักวิชาการบางเรื่องไดมีการใชขอมูลเท็จ เปนตน ดังนั้นหากผูรับขาวสารไมมีการรูสารสนเทศ
จะรับขอมูลที่ผิดพลาดไปใชจนเกิดความเสียหาย เห็นไดชัดวาการรูสารสนเทศมีความสําคัญตอ
สังคมไทยปจจุบัน แมอัตรารูหนังสือของคนไทยจะเพิ่มขึ้น แตคนไทยยังขาดการรูสารสนเทศ ขาด
การคัดกรองขอมูลขาวสารที่เปนเท็จ ทําใหเขาใจผิดและนําขอมูลที่ผิดไปใช ซึ่งทั้งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2549) ทีพ่ บวาคนไทยยังมีปญหาเกี่ยวกับการรู
สารสนเทศ ซึ่งทําใหกระบวนการเรียนรูของคนในสังคมไทยยังไมเขมแข็งพอ ขาดการแสวงหา
ความรู จึงควรมีการสงเสริมการรูสารสนเทศดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับคนไทย จากเหตุผลดังกลาว
จึงสรุปไดวาควรมีการสงเสริมและพัฒนาการรูสารสนเทศใหกับสังคมไทย เพื่อใหคนไทยไดรูเทา
ทันขาวสารในยุคสังคม สารสนเทศ โดยเฉพาะสําหรับผูเรียนวัยใหญทตี่ องเปนแกนหลักในสังคม
เพื่อใหเกิดการสรางองคความรู ภายใตความเขาใจของตนเองจากสารสนเทศที่มากมาย การสอน
หรือสงเสริมการรูสารสนเทศแกผูเรียนวัยใหญ จึงจําเปนตองเลือกรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
และควรพิจารณาถึงลักษณะของผูเรียน ลักษณะของสารสนเทศ และกิจกรรมการสอนที่เหมาะสม
ของแตละบุคคล (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551ข)
การสงเสริมและพัฒนาการรูสารสนเทศใหกับบุคคลสามารถทําไดทั้งในระบบการศึกษา
และนอกระบบการศึกษา (นันทา วิทวุฒิศักด, 2550) โดยรูปแบบการสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศ
ในระดับมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนที่นิยมมีอยู 3 แบบดวยกันคือ
1. การสอนแบบการศึกษาดวยตนเอง เปนการสอนแบบไมเปนทางการ และไมจําเปนตอง
เขาชั้นเรียน โดยจะมีชุดการเรียนรูดว ยตนเอง ซึ่งออกแบบมาอยางสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การสอนแบบบูรณาการโดยจะเปนการสอนแบบเปนทางการ มีชั้นเรียน และมีชุดการ
สอน หรือชุดการเรียนรูดว ยตนเองประกอบการสอน
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3. การสอนแบบเปนรายวิชาเฉพาะ หรือรายวิชาหนึ่งในหลักสูตร โดยพัฒนามาจากการ
สอนวิชาการใชหองสมุด หรือการคนควาและเขียนรายงาน ซึ่งสําหรับหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย จะมีกําหนดไวเปนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรี (ชุติมา สัจจานันท,
2550; จุมพจน วนิชกุล, 2549)
ขอมูลขางตนสอดคลองกับแนวคิดของ ชุติมา สัจจานันท (2550) ที่กลาววาการสงเสริมการ
รูสารสนเทศใหกับผูเรียนสามารถทําไดดวยรูปแบบที่หลากหลายทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ
ดังนี้ การสอนการรูสารสนเทศอยางไมเปนทางการ ไดแก การนําชมหองสมุด การปฐมนิเทศ
หองสมุด การสอนทางบรรณานุกรม การสอนหองสมุด วิจัยหองสมุด การฝกอบรมผูใช การสอน
ทักษะหองสมุด สวนการสอนการรูสารสนเทศอยางเปนทางการ ไดแก การสอนเปนรายวิชา
โดยเฉพาะ โดยพัฒนามาจากการสอนวิชาการใชหองสมุดหรือการสอนเรื่องบรรณานุกรม ซึ่งตอมา
ไดมีการปรับเปลี่ยนชื่อวิชา เชน การใชสารสนเทศ ทักษะสารสนเทศ การคนควาและเขียนรายงาน
สารสนเทศกับการศึกษาคนควา เทคโนโลยีสารสนเทศกับการคนควา และการสอนแบบบูรณาการ
ทักษะสารสนเทศในหลักสูตรระดับตางๆ และในรายวิชาตางๆ ในระดับมหาวิทยาลัย เชน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและคนคืน วิชาการวิจัย วิชาทักษะชีวิต เปนตน
หองสมุดคณะครุศาสตร หรือ ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเริ่มกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2499 โดยมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดเขามามีบทบาทในการใหความชวยเหลือดานการศึกษา และพัฒนาหองสมุดของ
คณะครุศาสตร โดยไดจดั สงหนังสือ วารสาร และอุปกรณ รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานหองสมุดมาจัด
ระบบงานเทคนิค โดยไดเริ่มใชระบบทศนิยมดิวอี้จัดหมวดหมูห นังสือและวางรากฐานในการ
บริการตาง ๆ ใหเปนสากล ซึ่งอาจกลาวไดวา หองสมุดคณะครุศาสตร หรือ ศูนยบรรณสารสนเทศ
ทางการศึกษา นั้นเปนตัวอยางการจัดหองสมุดตามหลักสากลเปนหองสมุดแหงแรกในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยในป พ.ศ. 2535 หองสมุดคณะครุศาสตร ไดนําคอมพิวเตอรมาใชงานจัดทํา
ฐานขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปซีดีเอสไอซิส (CDS/ISIS) ในการจัดทําฐานขอมูล
ดรรชนีวารสาร ขาวการศึกษา และในป พ.ศ. 2537 ยกเลิกการใชโปรแกรมซีดีเอสไอซิส
(CDS/ISIS) มาเปนโปรแกรมอีนโนแพค (INNOPAC) เพื่อรองรับระบบหองสมุดอัตโนมัติซึ่งทาง
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนแมขาย ซึ่งนับเปนชวงที่สําคัญที่สุดของการพัฒนา
หองสมุดคณะครุศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2542 หองสมุดคณะครุศาสตรไดเริ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปอินโฟมา (INFOMA) เขามาพัฒนาฐานขอมูลเพื่อ
การสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในหองสมุดคณะครุศาสตรบนเว็บไซดของหองสมุด
ซึ่งในปจจุบนั มีผูเขาใชบริการมากกวา 350,000 คนตอป (สุวิมล ธนะผลเลิศ, 2549)
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สําหรับกิจกรรมการสงเสริมการรูสารสนเทศที่จัดใหกับผูเขาใชบริการคือ โครงการ
แนะนําการใชทรัพยากรสารสนเทศและการสืบคนขอมูล ซึ่งเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและไมได
อยูระบบการเรียนการสอนตามปกติ โดยเนนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับผูใชบริการทั้งที่เปน
นิสิตของคณะครุศาสตร นักศึกษาจากตางสถาบัน หรือครู อาจารย และนักวิจัยที่สนใจ โดยไดเขามา
ศึกษาดูงานกับทางศูนยบรรณสารฯ (สุวิมล ธนะผลเลิศ, 2549; ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551ก; ปริญญา ขาวผอง, 2551) แตจากผลสรุปของ
โครงการแนะนําการใชทรัพยากรสารสนเทศและการสืบคนขอมูล ประจําป 2551 พบวามีผูเรียนเขา
รวมโครงการเปนจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูใชบริการโดยเฉพาะที่เปนนิสิตซึ่งถือวาเปน
กลุมผูใชบริการที่มีจํานวนมากที่สุด (ดูขอมูลจากตารางที่ 1) โดยจากผลสรุปโครงการพบวาผูเขาที่
เขารวมโครงการฯ นั้นมีความรูสึกวาตนเองมีทักษะการแสวงหาขอมูลสารสนเทศเพิ่มขึ้น และพอใจ
ที่ไดเขารับการฝกอบรม นอกจากนี้ผูเขารวมฝกอบรมสวนใหญตองการการฝกอบรมอีกครั้งเพื่อ
ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู เพราะการฝกอบรมเพียงครั้งเดียวยังไมสามารถสืบคนสารสนเทศไดอยาง
ถูกตอง (สุวิมล ธนะผลเลิศ, 2549; ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2551ข; ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2551ค; ปริญญา ขาวผอง, 2551)
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปของโครงการแนะนําการใชทรัพยากรสารสนเทศและการสืบคนขอมูล
ประจําป 2551 (ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2551ข.)
จํานวนผูเขารวม
จํานวนนิสติ ใหม
ระดับการศึกษา
จํานวนนิสติ ทั้งหมด
โครงการ
ทั้งหมด
ปริญญาตรี
62
409
1,593
ปริญญาโท
34
224
480
ปริญญาเอก
51
128
552
รวม
147
761
2,625
จากผลสรุปโครงการแนะนําการใชทรัพยากรสารสนเทศและการสืบคนขอมูล นั้นได
สอดคลองกับรายงานการวิจยั ของ มนตทวิ า ไชยแกว และคณะ (2541) ที่ไดทําการประเมินผล
โครงการฝกอบรมการใชทรัพยากรและการสืบคนขอมูล ของศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และพบวาผูรับการฝกอบรมที่ผานการฝกอบรมใน
โครงการดังกลาวมีความสามรถในการสืบคนขอมูลสารสนเทศที่เพิ่มขึน้ แตจะมีบางสวนที่ตองการ
ทบทวนซ้ําเนือ่ งจากลืม และไมสามารถจําเนื้อหาไดทั้งหมด หรือสับสนกับเนื้อหา รวมทั้งตามการ
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ฝกอบรมไมทัน สวนปญหาที่พบก็คือ มีผูรับการฝกอบรมจํานวนมากที่ไมสามารถมาเขารวม
โครงการได โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ไมมีเวลาวาง หรือมีเวลาวางแตไมตรงกับชวงเวลาที่จัดการ
ฝกอบรม สําหรับขอเสนอแนะพบวาผูรับการฝกอบรมสวนใหญตองการเวลาฝกอบรมมากขึ้น และ
ตองการใหมกี ารจัดทําคูมือการใชงานที่สามารถเรียนรูดว ยตนเอง รวมทั้งควรจัดกลุม การฝกอบรม
ใหมีขนาดเล็ก ไมเกิน 10 คน รวมทั้งเนนการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูรับการฝกอบรมไดมีโอกาส
ทดลองปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดทักษะในการใชงาน และชวยใหมีความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิมล ธนะผลเลิศ (2549) ที่ไดศึกษา ความพึงพอใจและคุณภาพ
บริการของศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และพบวา
ผูใชบริการสวนใหญตองการใหมีการจัดการฝกอบรมการเรียนรูการแสวงหาขอมูลสารสนเทศทุก
ภาคการศึกษาและตองการคูม ือฝกอบรมเพื่อเรียนรูดว ยตนเองในกรณีไมสามารถเขาฝกอบรมตาม
โครงการที่จัดขึ้น นอกจากนีย้ ังสอดคลองกับงานวิจยั ของ พีระ ครึกครื้นจิตร และคณะ (2541) และ
ปริญญา ขาวผอง (2551) ที่ไดศึกษาความตองการของผูใชบริการในการใชงานหองสมุด คณะครุ
ศาสตร และพบวาความจําเปนในการใชหองสมุดที่สําคัญก็คือ การสืบคนขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว
และสามารถทําไดดว ยตนเอง
การฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อใชในการสงเสริมการรูสารสนเทศ
เปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกปญหาดังกลาว เนื่องจากแนวทางสําคัญของการฝกอบรมสําหรับ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามความตองการของบุคคล โดย
สามารถชวยในการสนับสนุนใหผูเขาฝกอบรมไดเพิ่มพูนทักษะตางๆ ตามที่ตนเองสนใจ ซึ่งการ
ฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมการศึกษานอกเหนือจาก
หลักสูตรไดตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม มีความยืดหยุน นอกจากนีก้ ิจกรรมดังกลาวยังชวยใหผูเขารับ
การฝกอบรมไดเกิดการเรียนรู การเปลี่ยนแปลง และเกิดการพัฒนาตนเองไดในที่สุด (อาชัญญา
รัตนอุบล, 2540; อาชัญญา รัตนอุบล, 2542; อาชัญญา รัตนอุบล, 2550) ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่กลาววา กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนกิจกรรมที่
สามารถจัดขึ้นไดทั้งในและนอกระบบโรงเรียน โดยไมมีรูปแบบที่แนนอน แตจัดขึน้ ตามความ
เหมาะสมและความตองการของผูเรียน เพือ่ แกปญหาใหกับผูเรียน (สุวฒ
ั น วัฒนวงศ, 2529;
อาชัญญา รัตนอุบล, 2542; วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2551) และสอดคลองกับ มาตรา 18 ของ
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ที่กลาววา
สถานศึกษาสามารถทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนได เห็นไดชดั เจนวา กิจกรรมการศึกษานอกระบบสามารถนํามาประยุกตใชในการเพิ่มพูน
ความรูแกผูเรียนในระบบไดเปนอยางดี โดยเปนการเพิ่มเติมความรูตามความสนใจของผูเรียน
นอกเหนือจากในหลักสูตรปกติ (สุมาลี สังขศรี, 2539; สุมาลี สังขศรี, 2545)
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อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ไดแบงประเภทของการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ออกเปน 3 ประเภท คือ
1. การฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ยึดผูรับการฝกอบรม หรือผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
2. การฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ยึดผูใหการฝกอบรม หรือวิทยากร
เปนศูนยกลาง
3. การฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ยึดการผสมผสานระหวางผูรับการ
ฝกอบรมและผูใหการฝกอบรม
สุมาลี สังขศรี (2545) ไดเสนอแนวทางและวิธีการในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
วา กิจกรรมที่เหมาะสมตองยึดความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ และควรมีความยืดหยุน ทั้งใน
เรื่องของ เวลา หลักสูตร สถานที่เรียน ควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูดว ยตนเองและการนํา
ตนเองเปนหลัก นอกจากนีก้ จิ กรรมดังกลาวควรสอนวิธกี ารในการแสวงหาความรู มากกวาการ
บรรยายจากเนือ้ หา รวมทั้งตองฝกผูเรียนใหมีการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนั้นประเภทการ
ฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่เหมาะสมในการสงเสริมการรูสารสนเทศไดดว ย
ตนเอง คือ การฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ยดึ ผูรับการฝกอบรม หรือผูเรียน
เปนศูนยกลาง ซึ่งเปนการฝกอบรมที่เปดโอกาสอยางเต็มที่ ใหผูเขารับการฝกอบรมหรือผูเรียนไดมี
สวนสําคัญในการวางแผนการฝกอบรมที่จะจัดขึ้น รวมทัง้ ไดมีโอกาสในการกําหนดวัตถุประสงค
ในการเรียนรู มีสวนรวมในการออกแบบวิธีการฝกอบรม ตลอดจนมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหา
สื่อการเรียนรู และการประเมินผล เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ และความสนใจของผูเขารับ
การฝกอบรมเปนสวนใหญ สําหรับผูใหการฝกอบรม หรือวิทยากรจะทําหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก และประสานงานเพือ่ ใหการฝกอบรมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ (อาชัญญา รัตนอุบล,
2540) ทั้งนี้การฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ยดึ ผูรับการฝกอบรม หรือผูเรียน
เปนศูนยกลาง ยังสอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเอง ที่เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน
รับผิดชอบการเรียนรูของตน โดยการกําหนดความตองการและวัตถุประสงคการเรียนรู รวมทั้ง
ออกแบบประสบการณและทรัพยากรที่เอือ้ ตอการเรียนรูของตน ตลอดจนมีการประเมินผลดวย
ตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก หรือเพื่อนรวมทางการเรียนรู กับผูเรียน
มากกวาที่จะเปนครูผูสอนความรูโดยตรง โดยมีบรรยากาศของการเรียนรูที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรูอ ยางแทจริง (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551ค) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชิดชงค ส.
นันทนาเนตร (2542) ที่ไดเสนอวา ผูเรียนวัยผูใหญสามารถใชวิธีการเรียนรูไดหลายวิธี แตวิธีการ
เรียนรูที่จําเปนและเปนประโยชนไดแก วิธกี ารเรียนรูดว ยการนําตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ รังสรรค สุกันทา (2546) ทีพ่ บวา การศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือการจัด
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การศึกษาสําหรับผูใหญในลักษณะหนึ่งที่กาํ ลังไดรับความสนใจมากขึน้ เรื่อยๆ คือ การเรียนรูดวย
การนําตนเอง เนื่องจากผูใหญนั้นมีภาพพจนตอตนเองวาเปนผูมีความรับผิดชอบตอชีวิตของตนและ
คาดหวังวาผูอนื่ จะปฏิบัติตอตนในฐานะทีเ่ ปนผูที่มีความสามารถในการนําตนเอง สรุปไดวาการ
ฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ยดึ ผูรับการฝกอบรม หรือผูเรียนเปนศูนยกลาง
โดยใชกระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเอง มีความเหมาะสมกับการกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ
ของผูเรียนวัยผูใหญ
การเรียนรูแบบนําตนเองมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนวัยผูใหญ
เนื่องจากผูใหญเหลานั้นจะมีทั้งประสบการณชีวิตและประสบการณทํางาน รวมทัง้ เปนผูที่มีวุฒิ
ภาวะสูง ซึ่งสามารถรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองไดและสามารถเรียนรูแบบชี้นําตนเองไดเปน
อยางดี (อาชัญญา รัตนอุบล, 2549) การที่ผูเรียนวัยผูใหญมีความสามารถในการนําตนเองไดจะชวย
ในการเรียนรูไดตลอดเวลา การเรียนรูจึงเปนกิจกรรมหนึง่ ในที่เกิดขึ้นตลอดในชวงชีวติ การเรียนรู
แบบนําตนเองตามความสนใจจึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูที่เกิดไดในทุกโอกาสที่อยูนอกเหนือ
การเรียนรูจากปกติจากในหองเรียน (Rogers, 2002) ดังคํากลาวที่วา “การเรียนรูเกิดขึน้ ภายในแตละ
บุคคล และเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต” ดังนั้นการสงเสริมใหผูใหญไดเรียนในสิ่งที่ตนเอง
สนใจและสามารถนําไปใชประโยชนไดทนั ทีในชีวิตประจําวัน จะชวยใหผูเรียนวัยผูใหญมีความ
กระตือรือรนและพรอมที่จะกํากับตนเองในการเรียนรู เพราะแรงจูงใจที่ดีที่สุดสําหรับผูเรียนวัย
ผูใหญ ก็คือ ความสนใจ และประโยชนทตี่ นเองจะไดรบั หากผูใหญยอมรับวาการเรียนรูในรายวิชา
นั้นๆ มีประโยชนตอผูเรียนในเชิงการนําไปใชแลว ผูเรียนจะสามารถทําไดดี ความรูที่เกิดขึ้นก็จะคง
อยูนาน รวมทัง้ ผูเรียนวัยผูใหญอาจนําไปเชื่อมโยงกับการเรียนรูใหมทพี่ รอมนําไปประยุกตใชกับ
การเรียนรูไดตลอดชีวิต (สุจนิ ดา มวงมี, 2548) การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตตองใชกรอบการเริ่มตนที่การเรียนรูตามอัธยาศัย คือตัวของผูเรียนเอง เปนการเชื่อมโยง
ความรูของผูเรียนเขาที่มีอยูเขากับองคความรูรอบตัว ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูตามความสนใจและ
ตามการกํากับตนเอง หรือนําตนเองไปในสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรู (สมบัติ สุวรรณพิทกั ษ, 2545)
นับวาการเรียนรูแบบนําตนเองเปนพื้นฐานสําคัญมากของการเรียนรูตลอดชีวิตของบุคคลทุกคน
นอกจากการเรียนรูแบบนําตนเองแลว การรูสารสนเทศก็เปนอีกทักษะหนึ่งที่สําคัญและ
เปนพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิตเชนกัน รวมทั้งยังเปนทักษะการเรียนรูเพื่อรูถึงวิธีการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพโดยไมมุงเนนเนื้อหาสาระวิชาหรือขอเท็จจริงอีกดวย (สุพัฒน สองแสงจันทร, 2548;
น้ําทิพย วิภาวิน, 2550; ศิวราช ราชพัฒน, 2550) การรูสารสนเทศเปนทักษะในการเรียนรูเพื่อตอ
ยอดความรูแ ละวิธีการในการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังเปนปจจัยเกื้อหนุนใหผูที่มีทักษะการรู
สารสนเทศกลายเปนบุคคลทีม่ ีนิสัยในการรักที่จะเรียนรูดว ยตนเองไปตลอดชีวิต (Horton, 2006)
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ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับนิยามของการเปนบุคคลที่มีทักษะรูส ารสนเทศ โดยบุคคลดังกลาว
ตองสามารถตระหนักถึงในขอมูลสารสนเทศที่ตนเองตองการ รวมทั้งสามารถรูถึงสถานที่เก็บ
ขอมูล ประเมินขอมูล และใชขอมูลนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การเปนบุคคลที่รูสารสนเทศ
หรือมีทักษะการรูสารสนเทศ คือบุคคลที่รูวิธีการเรียนรูด ว ยตนเองไปตลอดชีวิต (Barton, 1999;
Lau, 2006) การพัฒนาผูเรียน หรือบุคคลทั่วไปใหมีระดับการรูสารสนเทศ จําเปนตองอาศัยการ
ฝกฝน หรือการอบรม หรือการสอนดวยวิธกี ารที่มีประสิทธิภาพใหเปนผูที่มีทักษะการรูสารสนเทศ
ในตัวเอง (วชิราภรณ สังขทอง, 2547; จุมพจน วนิชกุล, 2550) การสอนการรูสารสนเทศไมวาจะทํา
ในระบบการศึกษา หรือนอกระบบการศึกษาจําเปนตองปลูกฝงใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดว ย
ตนเอง เพื่อเปนการตอยอดใหกับวิธกี ารเรียนรูที่เหมาะสมและตามวิถที างที่ตนเองตองการ ซึ่งจะ
ชวยใหการเรียนรูในเรื่องตางๆ มีประสิทธิภาพมากขึน้ (จีราพรรณ สวัสดิพงษ, 2547; จุมพจน วนิช
กุล, 2550) จากแนวคิดดังกลาวเห็นไดชัดวาการสอนการรูสารสนเทศซึ่งเปนทักษะพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิตจําเปนตองใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูแ บบนําตนเองดวย จึงจะสามารถชวยใหการ
เรียนรูประสบผลสําเร็จ
หากการเรียนการสอนการรูสารสนเทศดวยวิธีการเรียนรูด วยการนําตนเองอยางเดียว ยัง
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังตัวอยางงานวิจยั ของ Moore (2002) ซึ่งไดทดสอบการรูสารสนเทศ
ของนักศึกษาสาขาบรรณารักษ ดวยการสอนสองรูปแบบ คือ กลุมรวมมือที่มีผูสอนคอยแนะนําถึง
การใชแหลงขอมูลตางๆ กับอีกแบบคือใหผูเรียนเรียนรูด ว ยการนําตนเองทั้งหมด จากแหลงขอมูลที่
มีอยูเชนกัน ผลปรากฏวา ผูเรียนที่เรียนรูแบบกลุมรวมมือมีพัฒนาการดานการรูสารสนเทศมากกวา
กลุมที่เรียนรูดว ยการนําตนเอง จากนั้น Moore (2002) จึงไดสัมภาษณผูเรียนในกลุมที่เรียนรูดว ย
ตนเอง ถึงปญหาและ อุปสรรคที่พบระหวางการเรียน ซึง่ พบวา ผูที่เรียนรูดวยตนเองยังไมสามารถ
เขาใจถึงการใชสารสนเทศในการแกปญหาตามที่กําหนดได โดยใหเหตุผลวายังมีความรูในเรื่อง
แหลงขอมูลตางๆ เพียงผิวเผิน รูไมลึก รวมทั้งยังไมเขาใจถึงการคนหา ไมรูจักแหลงขอมูลที่ตรงกับ
ความตองการจริงๆ Moore (2002) จึงสรุปไดวา การสอนการรูสารสนเทศดวยการเรียนรูแบบนํา
ตนเองอาจไมเพียงพอ เพราะถาผูเรียนมีความรูในเรื่องแหลงขอมูลเพียงผิวเผิน จะทําใหการเรียนรู
ไมประสบผลตามที่กําหนด ดังนั้นการพัฒนาการรูสารสนเทศจึงตองพัฒนาการเรียนการสอนที่เนน
การใชแหลงขอมูลที่มีควบคูกับไปกับการเรียนการสอนแบบอื่นๆ ซึ่งผลสรุปดังกลาวสอดคลองกับ
แนวคิดของ สมาน ลอยฟา (2545) ที่เสนอวา กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการรูสารสนเทศมี
ขอบเขตที่กวางกวาการสอนการใชหองสมุด และเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาในดวยตนเอง
มากกวาจะใชวิธีบอกความรูแ บบเดิม รวมทั้งการสอนการรูสารสนเทศตองอาศัยการรวมมือกัน
ระหวางผูเรียนกับผูสอน ซึ่งสวนใหญจะเปนบรรณารักษ และควรเนนเรื่องการเรียนรูแบบใช
ทรัพยากรเปนฐาน โดยเปนการใชทรัพยากรทั้งในหองสมุด หองสมุดในเครือขาย ฐานขอมูลตางๆ
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รวมทั้งจากอินเทอรเน็ตมาเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนการสอนเพื่อการรูสารสนเทศ
รวมทั้งสอดคลองกับงานผลการศึกษาการสอนการรูสารสนเทศในประเทศนิวซีแลนดของ จุมพจน
วนิชกุล (2550) ที่พบวาในประเทศนิวซีแลนดการเรียนการสอนการรูสารสนเทศจะเริม่ เรียนกัน
ตั้งแตการศึกษาภาคบังคับ โดยผูสอนจะเนนการใหผูเรียนมีความรูในเรื่องการใชทรัพยกร
สารสนเทศเปนสําคัญ เปนการเรียนการสอนที่อางอิงกับทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูดว ยตนเองในการสืบคนและการใชทรัพยการไดถูกตองตามความตองการและมีความ
เหมาะสมกับตนเอง
สรุปไดวาการเรียนการสอนการรูสารสนเทศดวยกระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเองอยาง
เดียวยังไมเพียงพอตอการสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศของผูเรียน โดยปจจัยที่ขาดหายไปของการ
เรียนรูแบบนําตนเอง คือผูเรียนไมมีความรูใ นเรื่องแหลงขอมูลหรือมีแตก็ไมเพียงพอ การพัฒนา
ผูเรียนใหมีการรูสารสนเทศไดดว ยกระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเองตองเพิ่มความรูใ นเรื่อง
แหลงขอมูลเขามา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิมล ธนะผลเลิศ (2542) และบทสัมภาษณของ
สุวิมล ธนะผลเลิศ (2551) ที่ใหความเห็นวา ทรัพยากรสารสนเทศที่เปนแหลงเรียนรูนนั้ มีอยูมากมาย
ทั้งจากหนังสือ ตําราเรียน วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอกนิกส แตการเขาถึงเนื้อหาสาระ
ของแหลงทรัพยากรการเรียนรูเหลานั้นไดอยางถูกตองรวดเร็ว จําเปนตองมีความรูในเรื่องวิธีการ
เขาถึงแหลงทรัพยากรสารสนเทศตางๆ รวมทั้งรูวิธีการคนหาและนําขอมูลออกมาใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพ หากผูเรียนไมมีความรูใ นเรื่องแหลงขอมูลและทรัพยากรแลวจะทําใหการ
เรียนรูประสบความยากลําบาก ทั้งจากการเรียนการสอนและการทําวิจยั เพราะผูเรียนเหลานั้นจะมี
เพียงความรูอยูเ พียงเทาเดิม ไมมีการแสวงหาความรูใหมเพิ่มเติมเขามา รวมทั้งไมเกิดการตกผลึก
ทางความคิด คุณภาพของบัณฑิตคนนั้นก็จะลดลง
การรูจักแหลงทรัพยากร หรือการรูแหลงขอมูลสารสนเทศนั้นมีความสําคัญตอ
กระบวนการเรียนรูในเรื่องการรูสารสนเทศ ดังที่งานวิจัยของ Hancock (1993) ไดเสนอวา การสอน
การรูสารสนเทศ ดวยการสอนแบบการใชทรัพยากรเปนฐาน (Resource-based learning) นั้น เปน
วิธีการที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอผูเรียนในทุกระดับ เพราะวาผลลัพธสุดทายสําหรับผูเรียนดวย
กระบวนการสอนแบบใชทรัพยากรเปนฐานคือ รายงาน หรือการนําเสนอผลงาน หรือรูปแบบอื่นๆ
ที่มีประสิทธิภาพ ที่แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาดวยการใชสารสนเทศ หากผูเรียนมีความรูในเรื่อง
แหลงขอมูลที่เพียงพอแลวก็สามารถเรียนรูไดดว ยการนําตนเอง โดยอาจมีผูสอนใหคาํ ปรึกษาเพียง
เล็กนอยเทานัน้ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ กุลธิดา ทวมสุข (2547) ที่กลาววา ผลลัพธของการ
เรียนรูจากแหลงขอมูลเปนนั้น คือการพัฒนาของทักษะการรูสารสนเทศของผูเรียนที่จะเปนพื้นฐาน
สําคัญในการเรียนรูตลอดชีวติ สวน ศศิธร เชาวรัตน (2548) ไดแสดงความคิดเห็นวา การเรียนรู
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แบบใชทรัพยากรเปนฐานเพียงอยางเดียว ยังมีขอจํากัดหลายประการ คือ หากแหลงเรียนรู หรือ
ทรัพยากรมีไมเพียงพอ หรือไมสามารถใชเทคโนโลยี และอุปกรณตางๆ ในการเขาถึงไดอยาง
สะดวก จะทําใหผลลัพธของการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จ รวมทั้งหากผูสอนขาดทักษะการรู
สารสนเทศ หรือไมรูลึกในแหลงขอมูล และขอจํากัดที่สําคัญคือการที่ผูสอนมักเนนกระบวนการ
สอนมากกวาจะใหผูเรียนเรียนรูดว ยตนเอง ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผูเรียน เพราะวาผูเรียนนั้น
สําคัญที่สุดในกระบวนการนี้ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ กุลธิดา ทวมสุข (2547) ที่วา
แหลงขอมูล แหลงทรัพยากร และผูสอนตองเปนกลไกสําคัญในการชวยใหการเรียนรูแบบใช
ทรัพยากรเปนฐานประสบผลสําเร็จ แตปญหาที่พบจากกระบวนการเรียนการสอนแบบใชทรัพยากร
เปนฐานคือ การไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนมักเนนไปที่กระบวนการ
สอนใชแหลงขอมูลมากเกินไป จนละเลยตอการเรียนรูดว ยตนเองของผูเรียน นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ Barton (1999) ที่กลาววา การเรียนรูโดยใชทรัพยากรเปนฐานนั้นนับวัน
จะมีการเติบโตที่รวดเร็ว ทรัพยากรการเรียนรูที่หลากหลายโดยเฉพาะหนังสือยังคงเปนทรัพยาการที่
ผูสอนและผูเรียนตองไมละเลย เพราะหนังสือจะชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรูไดเปนขัน้
เปนตอน รวมทั้งสามารถปรับปรุงฐานความคิดของตนเองได ดังนัน้ จุดมุงหมายของการเรียนรูแบบ
ใชทรัพยากรเปนฐานจึงเนนการเปดโอกาสใหผูเรียนในการพัฒนาทักษะในการคนควาอยางอิสระ
ของตนเอง ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการนําตนเอง หรือชี้นาํ ตนเองไปสูจดุ หมาย หรือเปาหมายของ
การเรียนรูดว ยการศึกษาคนควาดวยตัวของผูเรียนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหผูเรียนกลายเปนผูที่
เรียนรูที่มีการเรึยนรูตลอดชีวติ
สรุปไดวาการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานเพียงอยางเดียว ยังมีขอจํากัดและไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการสงเสริมการรูสารสนเทศของผูเรียน สวนแนวคิดของ ศศิธร เชาวรัตน
(2548) ไดเสนอใหแกไขขอจํากัดดังกลาวโดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดว ยตนเองมากขึ้น หรืออาจ
กลาวไดวา ถาหากกระบวนการเรียนรูดว ยการนําตนเอง มีการใชแนวคิดของการเรียนรูแบบใช
ทรัพยากรเปนฐาน เขามาเสริมจะเปนกระบวนการเรียนรูท ี่สามารถสงเสริมการรูสารสนเทศใหกับ
ผูเรียนไดเปนอยางดี
จากขอสรุปที่ไดผูวิจยั จึงเสนอวาการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ยึด
ผูรับการฝกอบรม หรือผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใชกระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเอง และการ
เรียนรูแบบการใชทรัพยากรเปนฐานนั้น มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการสงเสริมการรูสารสนเทศ
สําหรับผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ซึ่งมีประสบการณในการประกอบอาชีพมาแลว (พีระ
ครึกครื้นจิตร และคณะ, 2541) ขอสรุปนี้สอดคลองกับแนวคิดของ อุทัย ดุลยเกษม (2548) ที่กลาว
วา กิจกรรมการเรียนรู หรือกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เปนการฝกอบรมระยะสัน้ จะ
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ชวยเพิ่มทักษะเฉพาะดานใหกับผูเรียนวัยผูใ หญไดเปนอยางดี แตปญหาที่พบอีกอยางของโครงการ
ดังกลาว คือ มีผูเขารวมโครงการดังกลาวนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตใหมทุกชั้นป ซึ่งเปนผล
มาจากการที่ผูเรียนไมมีเวลามาเขารวมโครงการ หรือมีเวลาวางที่ไมตรงกับวันเวลาทีก่ ําหนดในการ
ฝกอบรม ฉะนัน้ การจะแกปญ
 หาที่เกิดขึน้ จึงจําเปนตองหากิจกรรมที่มีความยืดหยุน ในเรื่อง
ระยะเวลาเขามาแกไข
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ยดื หยุน และตอบสนองตอผูเรียนวัยผูใหญได
อยางมีประสิทธิภาพ และเอื้อในการเรียนรูแบบนําตนเอง คือ การเรียนรูท างไกลผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเแนวคิดดังกลาวเปนของ รัตนา พุมไพศาล (2545) ที่กลาวไววา การใชเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตในฐานะเครื่องชวยสอน และใชเปนสื่อ
ชวยเสริมวิธกี ารเรียนรูแบบนําตนเอง ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะกับผูเรียนที่เปนผูใ หญ เพราะ
นอกจากไดเรียนรูในเนื้อหาแลว ผูเรียนยังตองมีการคนควาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยเฉพาะ
อินเทอรเน็ต หรือบนเว็บ ทําใหผูเรียนมองเห็นโลกกวางมากขึ้น รวมทั้งมีขอมูลที่ตนเองสนใจ
นอกเหนือจากเนื้อหาที่สอนอีกดวย ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ มนัสวาสน
โกวิทยา (2547) และ Rogers (2007) ที่ไดเสนอไววา กิจกรรมการเรียนการสอนของผูใหญ ที่อาศัย
การเรียนรูโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตที่นาสนใจและเหมาะสม
กับผูใหญมากที่สุด คือ การเรียนการสอนบนเว็บ หรือการฝกอบรมผานเว็บ เนื่องจากการสอน
ผูใหญดวยวิธีการสอนแบบใชเทคโนโลยี เปนอีกแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
สําหรับผูเรียนวัยผูใหญ ซึ่งไดเนนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการเรียนรู
โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต นอกจากนี้แนวคิดดังกลาวยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ สุมาลี สังขศรี (2545) ที่ใหความเห็นวา วิธีการหนึ่งที่ชวยใหกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจัดไดครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ไดอยางกวางขวางและเขาถึง
กลุมเปาหมายไดมากขึ้นคือ การใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ เขาชวย เพราะสื่อนั้นเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของกลุมเปาหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ชว ยใหกลุมเปาหมายสวนใหญไดมีโอกาสในการ
เรียนรูมากขึ้น ดวยเหตุผลที่วา กลุมเปาหมายนั้นไมมีเวลาในการเรียนรูวทิ ยาการ หรือเรียนรูพรอม
กลุมเพื่อนเนื่องจากมีภาระทางอาชีพ หรือครอบครัว โดยสื่อสามารถชวยใหพวกเขาไดเรียนรูเมื่อมี
เวลาวาง เมื่อไหรก็ได ตอนทีต่ ัวเองพรอม ซึ่งตรงกับแนวคิดของการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ
การเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยและผลสรุปของโครงการแนะนําการใช
ทรัพยากรสารสนเทศและการสืบคนขอมูล ประจําป 2551 ที่พบวาปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของ
ผูเขารวมฝกอบรมคือไมมีเวลาเพียงพอในการเขารวมโครงการตลอดระยะเวลาทีจ่ ัดขึ้น (ศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551ข)

16

ขอมูลขางตนไดสอดคลองกับงานวิจยั ของ Lindsay (2004) ที่ไดศึกษาวิจัยเกีย่ วกับการ
สอนการรูสารสนเทศใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยใชการอบรมผาน
เว็บ และพบวาผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการรูสารสนเทศดีกวาการเรียนหรืออบรมแบบชั้นปกติ
เพราะวาการสอนแบบออนไลนทําใหผูเรียนตองฝกทักษะหลายดานไปพรอมกัน เชน การใชงาน
อินเทอรเน็ต การใชโปรแกรมในการนําเสนอผลงาน เปนตน ทําใหเกิดการกระตือรือรนมากกวาชัน้
เรียนแบบปกติ นอกจากนี้การเรียนแบบออนไลนยังชวยประหยัดเวลาในการเขาชั้นเรียนและการ
เดินทางอีกดวย ซึ่งผลสรุปนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Bundy (2004) ที่ศึกษาวิจัยถึงการสอนทักษะ
การรูสารสนเทศใหกับผูใหญ ซึ่งผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศให
ผูใหญที่มีประสิทธิภาพคือการสอนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต หรือการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน เพราะนอกจากจะเหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรูของผูใหญแลว ยังชวยประหยัด
งบประมาณในการฝกอบรมแบบปกติดวย ซึ่งการเรียนการสอน หรือการฝกอบรมแบบออนไลน
นั้น นับวาเปนทางเลือกที่นาสนใจในการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศใหกับผูใหญในยุคปจจุบนั
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) นอกจากนีย้ ังสอดคลองกับงานวิจยั ของ Driscoll
(1999) ที่ไดศึกษาวิจัยถึงการใชหลักการของการศึกษาผูใ หญมาพัฒนาและประยุกตการฝกอบรม
ผานเว็บ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการฝกอบรมแบบเดิม ผลการวิจัยพบวาการเรียนรูของผูใหญดวย
กระบวนการเรียนรูแบบชี้นาํ ตนเองจะเหมาะสมกับการฝกอบรมผานเว็บมากกวาการฝกอบรม
แบบเดิม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Horton (2000) ที่วาเสนอ การฝกอบรมแบบชัน้ เรียนปกติทํา
ใหผูเรียนซึ่งสวนใหญเปนผูม ีงานทําแลว หรือเปนผูใหญ จะเสียโอกาสในการทํางานเนื่องจากตอง
ลางาน หรือหยุดงานเพื่อเขาฝกอบรม Horton (2000) เสนอวาถาการฝกอบรมนั้นไมไดตองการ
พัฒนาทักษะทีม่ ีความซับซอนมากๆ สามารถใชการฝกอบรมผานเว็บแทน เพราะนอกจากชวย
ประหยัดเวลาในการเขาฝกอบรมแลว การฝกอบรมผานเว็บยังเหมาะสมกับการเรียนรูของผูใหญที่
เนนการเรียนรูแ บบนําตนเอง ใหตนเองไดพัฒนาทักษะทีต่ นเองสนใจตามประสบการณที่มีอยู ซึ่ง
ทําใหผูใหญเรียนรูไดดีกวาการเขาฝกอบรมแบบชั้นเรียนปกติ
กระบวนการเรียนรูผานเว็บ หรือการเรียนการสอนในสภาพแวดลอมแบบออนไลน
จําเปนตองสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูแบบนําตนเอง หรือรูตนเองและกํากับ
ตนเองไดวาตองการเรียนรูอะไรจากเครือขายอินเทอรเน็ต เพราะหากไมสามารถควบคุมตนเองให
เกิดการเรียนรูไ ดก็อาจจะเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชนจากการเรียนแบบออนไลน (Song and Hill,
2007) ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณ สุขสถิตย (2550) ที่ไดทําการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนผานเว็บของผูเรียนวัยผูใหญ และพบวาการเรียนรูแบบนําตนเองมี
ความสําคัญกับผูเรียนวัยผูใหญเปนอยางมาก โดยเฉพาะในการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต หากผูเรียนขาดทักษะดังกลาวจะไมสามารถกํากับตนเองได ทําใหการเรียนการสอน
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ผานเว็บไมประสบความสําเร็จ แตหากผูเรียนสามารถกํากับตนเองจนบรรลุผลสําเร็จของ
กระบวนการเรียนแลว ผูเรียนก็จะมีพฤติกรรมการเรียนรูแ บบนําตนเองติดตัวไปตลอด แตสําหรับ
ผูเรียนที่ไมประสบความสําเร็จนั้นสวนใหญ มาจากการไมสามารถกํากับ หรือควบคุมตนเองในการ
เรียนรูจนจบหลักสูตรได ดังนั้นพฤติกรรมการเรียนเรียนแบบนําตนเองสามารถสรางไดจากการ
เรียนการสอนผานเว็บ ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคิดของ สมประสงค วิทยเกียรติ และคณะ
(2544) ที่กลาววากระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองเปนกระบวนการเรียนรูที่ยดึ ผูเรียนเปนศูนยกลาง
และมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับการศึกษาทางไกล หรือการศึกษาผานระบบเครือขาย เพราะ
หากผูเรียนไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี ก็จะเกิดทักษะการเรียนรูแบบนําตนเองติดตัวไปตลอด ซึง่
จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต และสอดคลองกับแนวคิดของ มนัสวาสน โกวิทยา
(2545) ที่ใหความเห็นวา การศึกษาทางไกล รวมทั้งการศึกษาผานระบบเครือขายเปนวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลใหมีโอกาสเทาเทียมกันในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง ดวยการ
เรียนรูแบบนําตนเองไปจนตลอดชีวิต รวมทั้งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปทีป เมธาคุณวุฒิ และ
พันธศักดิ์ พลสารัมย (2545) ที่ไดทําการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเว็บเพื่อเสริมสรางการ
เรียนรูแบบนําตนเองและการใผรูของผูเรียน โดยกลุมตัวอยางเปนผูเรียนวัยผูใ หญที่ทาํ งานแลว และ
มาเรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยพบวาผูเรียนที่เรียนรูดว ยกระบวนการเรียนรูแบบนํา
ตนเองผานเว็บจะมีพฤติกรรมการเรียนรูแบบนําตนเองจากกิจกรรมการสงประเด็นคําถามมาเสนอ
เพื่อนรวมเรียนและผูสอนใหรับทราบผานทางกระดานขาวสาร การเขียนอนุทินการเรียนรู
ประจําวัน และการทําสัญญาการเรียนรูโดยที่ไมมีกรอบเวลาและสถานที่มาเปนเงื่อนไข ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ไมสามารถเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไดยากในการเรียนแบบปกติ จากขอมูลขางตนผูวิจยั จึงสรุปได
วากระบวนการเรียนการสอนผานเว็บ หรือระบบเครือขาย หรือการศึกษาทางไกลนัน้ ผูเรียนวัย
ผูใหญที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาว ตองมีทักษะการเรียนรูแบบ
นําตนเองเปนองคประกอบหลักของการเรียนรู และเมือ่ ผูเรียนวัยผูใหญที่สามารถผานกระบวนการ
เรียนการสอนผานเว็บแลวจะมีพฤติกรรมการเรียนรูแบบนําตนเองสูงขึ้นกวาเดิม
จากปญหาและความสําคัญที่กลาวมา ผูวจิ ัยจึงสนใจศึกษาถึงการนําการฝกอบรมสําหรับ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ยึดผูรับการฝกอบรม หรือผูเรียนเปนศูนยกลาง มาพัฒนาเปน
รูปแบบของการฝกอบรมผานเว็บ โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเอง และการเรียนรูแบบการ
ใชทรัพยากรเปนฐาน เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองสําหรับผูใชบริการ
ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งในการวิจัยครั้ง
นี้เนนไปที่ผใู ชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ที่เปนผูใชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นการวิจัยในครั้งนี้ยังเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหอยูใ นรูปแบบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และเครือขายอินเทอรเน็ตทีเ่ หมาะสมในการสงเสริมการรูสารสนเทศ ที่เปนกระบวนการเรียนรูที่
สําคัญ แตอยูนอกเหนือจากหลักสูตรปกติที่จะจัดการเรียนการสอนได ซึ่งการรูสารสนเทศนั้นจะ
ชวยผูเรียนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และสนับสนุนการเรียนการสอน การทําวิจยั และ
วิทยานิพนธ รวมทั้งการเรียนรูตลอดชีวิตในสังคมแหงขอมูลขาวสารเชนปจจุบนั

วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและ
การเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่สงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเองและการเรียนรู
แบบใชทรัพยากรเปนฐาน
3. เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่ได
พัฒนาขึ้น ทางดานการรูสารสนเทศ การเรียนรูแบบนําตนเอง และความพึงพอใจในการฝกอบรม
4. เพื่อศึกษาปจจัยในการใชรปู แบบการฝกอบรมและปญหาจากการจัดฝกอบรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น

สมมติฐานของการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
วรนุช เนตรพิศาลวนิช (2544) ไดศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมผานเว็บดวยการ
เรียนแบบรวมมือ แบบกรณีศึกษาเพื่อการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
ศึกษาผลการใชรูปแบบการฝกอบรมผานเว็บ ดวยการเรียนแบบรวมมือแบบกรณีศกึ ษา ผลการวิจยั
พบวา หลังการฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ สูงกวากอนการฝกอบรม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รังสรรค สุกันทา (2546) ไดศึกษาวิจัยการฝกอบรมผานเว็บแบบมีสวนรวม ตามแนวคิดการ
เรียนรูดว ยการนําตนเองสําหรับบุคลากรขององคกรธุรกิจพบวา กลุมทดลองที่มีความสามารถ
ระดับกลางและระดับต่ํา มีผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการเรียนสวนใหญ และความพึงพอใจดานการมี
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สวนรวมในขัน้ การออกแบบและขั้นการพัฒนา สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
นิษฐา พุฒิมานรดีกุล (2548) ไดศึกษาวิจัยการฝกอบรมผานเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
เปนทีมสําหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา ผลการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมพบวา กลุมตัวอยางมี
คะแนนทักษะการเรียนรูเปนทีม และประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีมสูงกวากอนการฝกอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์ (2548) ไดศึกษาถึง การนํารูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บ
ผสมผสาน มาใชในการเรียนการสอนแบบรวมมือในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผลวิจัยพบวา หลังการเรียนการสอนดวยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกอนกอนการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บุญชู บุญลิขิตศิริ (2548) ไดศึกษาถึงผลของรูปแบบการปฏิสัมพันธทางการเรียนในการ
ฝกอบรมโดยใชเกมเปนฐานบนเว็บที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของบุคลากรศูนยฝกอบรมและ
ควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัยพบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่
ฝกอบรมโดยใชเกมเปนฐานบนเว็บ ที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธทางการเรียนแบบผูเรียนกับผูสอน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเขารับการฝกอบรมที่ฝกอบรมโดยใชเกมเปนฐานบนเว็บ ที่มี
รูปแบบการปฏิสัมพันธทางการเรียนแบบผูเรียนกับเนื้อหา อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2550) ไดศกึ ษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการเสริมสรางทักษะการรูสารสนเทศในสังคมไทย พบวาการสอนทักษะการรูสารสนเทศ
ยังคงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเรียน เพื่อผูเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรู และการแสวงหาขอมูล
ขาวสารดวยตนเอง รวมกับการสอนแบบแนะนําแหลงทรัพยากร จะชวยใหผูเรียนสามารถการ
เขาถึงแหลงสารสนเทศไดอยางสะดวกมากขึ้น โดยแนะนําใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขาย ในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตใน
สังคมไทย
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ผูวิจัยตั้งสมมติฐาน ดังนี้
1. ผูเรียนที่เขารวมฝกอบรมผานเว็บ จะมีระดับการรูสารสนเทศทั้งในดานความรูและทัศนคติ
และ พฤติกรรมการเรียนรูแบบนําตนเอง สูงกวากอนการเขาฝกอบรม
2. ผูเรียนที่เขารวมฝกอบรมผานเว็บ จะมีระดับการรูสารสนเทศทั้งในดานความรูและทัศนคติ
และ พฤติกรรมการเรียนรูแบบนําตนเอง สูงกวากลุมควบคุมหลังการฝกอบรม
3. ผูเรียนที่เขารวมฝกอบรมผานเว็บ จะมีความพึงพอใจในการฝกอบรมผานเว็บในระดับมาก
หลังการฝกอบรม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ศึกษา คือ ผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใ หญ ทีม่ ีอายุ 18 ปขึ้นไป ที่มาใช
บริการภายในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกคือ กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการ
เรียนรู ซึ่งผูวิจยั ไดสุมตัวอยาง ระหวางวันที่ 11 มกราคม 2553 ถึง 26 กุมภาพันธ 2553 และกลุมที่
สองเปนอาสาสมัครที่สมัครใจเขารวมโครงการฝกอบรมผานเว็บที่พัฒนาขึ้น
2. ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
2.1.1 รูปแบบการฝกอบรม แบงเปน 2 แบบ คือ 1) การฝกอบรมผานเว็บของ
กลุมทดลอง และ 2) การฝกอบรมแบบบรรยายในหองของกลุมควบคุม
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
2.2.1 ระดับการรูสารสนเทศกอนและหลังการเขาฝกอบรม
2.2.2 ระดับการเรียนรูแบบนําตนเองกอนและหลังการเขาฝกอบรม
2.2.3 ระดับความพึงพอใจหลังการฝกอบรมของผูเขารวมฝกอบรมผานเว็บ
3. ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ
สําหรับขอบเขตของเนื้อหาทีใ่ ชในการฝกอบรมนั้นผูวิจยั ไดเลือกขอบเขตของเนื้อหา
ตามมาตรฐานความรูและทักษะในการรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาขัน้ สูง 5 มาตรฐาน ซึ่ง
มาตรฐานดังกลาวผูวิจัยไดเลือกใชในงานวิจัยนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถกําหนดชนิด และขอบเขตของสารสนเทศที่ตนเองตองการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงที่มา รวมทั้งเชือ่ มโยง
สารสนเทศที่ไดรับคัดเลือกไวแลวกับพื้นความรูเดิมที่ตนเองมีอยูได
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถใชสารสนเทศในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคเฉพาะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมายและประเด็นของสังคมที่
เกี่ยวของกับการใชและการเขาถึงสารสนเทศ รวมถึงการใชสารสนเทศ
อยางถูกตองตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย
คําจํากัดความที่ใชในการวิจยั
สภาพในการเรียนรู หมายถึง สถานการณ พฤติกรรม หรือลักษณะในการเรียนรูใน
ปจจุบัน และสภาพที่คาดหวัง ที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศของผูใชบริการในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปญหาในการเรียนรู หมายถึง อุปสรรค ขอจํากัด หรือเงื่อนไขในการทําใหผูใชบริการ
ของศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศที่ตนเองตองการ หรือไดรบั สารสนเทศที่ไมตรงกับทีต่ นเองตองการ
ความตองการในการเรียนรู หมายถึง บทเรียน แบบฝกหัด หรือสื่อการเรียนรูที่จะชวยให
ผูใชบริการของศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มี
ความสามารถในการสรุปประเด็นในสิ่งที่ตนเองตองการ วิธีการในการคนหา หรือเขาถึงขอมูล
สารสนเทศเหลานั้น รวมถึงการนําสารสนเทศออกมาใชงานใหตรงกับวัตถุประสงคของตนเอง
การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูใชบริการของ
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหมีความรูและ
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ความสามารถในดานการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยอาศัยแนวคิด 3 แบบ คือ
แนวคิดการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน แนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเอง และ
แนวคิดการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
รูปแบบ หมายถึง องคประกอบของการฝกอบรมผานเว็บ เพื่อพัฒนาผูใชบริการของศูนย
บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในดานการรูสารสนเทศ
และการเรียนรูแ บบนําตนเอง ซึ่งองคประกอบทั้ง 7 อยาง มีดังนี้ 1) วัตถุประสงค 2) ผูเรียน 3)
ชวงเวลา 4) เนื้อหาสาระ 5) กิจกรรมการเรียนรู 6) สื่อการเรียนการสอน และ 7) การประเมินผล
การฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ หมายถึง กระบวนการฝกอบรม
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของ อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ทั้ง 11 ขั้นตอน โดย
ผูวิจัยไดนํากระบวนการดังกลาวมาพัฒนาเปนระบบการฝกอบรมผานเว็บ เพื่อใหผูใชบริการของ
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเขามาเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตนเองในดานการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง
การเรียนรูแบบนําตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรูทจี่ ัดใหกับผูใชบริการของศูนย
บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใชสัญญาการเรียนรู
(Learning Contract) ในลักษณะของแฟมสะสมขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการรวมมือกันในการ
เรียนรูระหวางผูสอนและผูเรียน ผานการเรียนรูจากเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งนี้เมื่อผูเรียนไดเรียนรู
ดวยกระบวนการดังกลาวผูเรียนจะมีระดับของความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองสูงขึ้น ซึ่ง
ลักษณะความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง สามารถวัดไดโดยใช แบบวัดความพรอมในการ
เรียนรูแบบนําตนเอง (Self-Directed Learning Readiness Scale-SDLRS) ในรูปของแบบสอบถาม
พฤติกรรมที่เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 58 ขอ โดยผูตอบแบบวัดจะใหขอมูลใน
ลักษณะที่เปนการรายงานตนเองวาเห็นดวยกับขอความในแบบวัดในระดับใด ขอความในแบบวัด
ประกอบดวยขอความเชิงบวกและขอความเชิงลบ ซึ่งครอบคลุมลักษณะความพรอมในการเรียนรู
แบบนําตนเอง 8 ดานของ Guglielmino (1977)
การเรียนรูโดยใชทรัพยากรเปนฐาน หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาการรู
สารสนเทศ โดยใชแหลงทรัพยากรตางๆ มาชวยในการเรียนรูของผูใชบริการในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึง่ ลักษณะสําคัญของการเรียนรู
แบบใชทรัพยากรเปนฐาน คือ การเรียนที่เนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือก
สํารวจ และคนพบขอมูลสารสนเทศดวยตนเอง ดวยการนําเสนอเปนชิน้ งานหรือโครงงานการ
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เรียนรูของตนเอง ซึ่งผูสอนมีหนาที่เปนเพียงผูสงเสริม กระตุน และชี้แนะแหลงสารสนเทศที่
เหมาะสมใหเทานั้น
การรูสารสนเทศ หมายถึง ระดับความรูแ ละความเขาใจ ในการใชสารสนเทศที่มีอยูได
อยางถูกตองและตรงตามตองการ โดยสามารถวัดไดจากมาตรฐานการรูสารสนเทศ ที่มีลักษณะเปน
แบบสอบถามทัศนคติในการใชสารสนเทศ และการเขาถึงแหลงสารสนเทศ รวมทั้งกระบวนการนํา
สารสนเทศที่มีอยูออกมาใชงานไดตามความตองการของตนเอง ตลอดจนมีความเขาใจและยอมรับ
ในจรรยาบรรณของการใชสารสนเทศ การพัฒนาเจตคติเพื่อนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี้
ระดับการรูสารสนเทศยังสามารถวัดไดจากแบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ ที่
เปนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ดานเนื้อหาจากการฝกอบรม
ผูใชบริการ หมายถึง ผูเรียนวัยผูใหญที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป ที่เขามาใชบริการที่ศูนย
บรรณสารสนเทศทางการศึกษา หรือ หองสมุดคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง หองสมุดคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่เปนแหลงความรูในการสงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการแกนิสติ คณาจารย และบุคคลทั่วไป เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน การคนควาวิจัย โดย
เนนทางดานสาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร
ปจจัยในการใชรูปแบบ หมายถึง ปจจัยที่สง เสริมใหการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนผานเว็บประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยปจจัยจะครอบคลุมทั้งในดานของการ
พัฒนาระบบ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการจัดการฝกอบรมใหกับผูเรียน ซึ่งผูวิจัยจะใช
วิธีการสรุปจากขอมูลที่ไดมาทั้งหมด
ปญหาจากการฝกอบรม หมายถึง ปญหาในการดําเนินการจัดการฝกอบรมทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ที่ผูวิจัยไมสามารถควบคุมได สวนอุปสรรคจากการนํารูปแบบไปใช
คือ สิ่งที่คาดวานาจะเกิดขึน้ และสงผลกระทบตอการนํารูปแบบการฝกอบรมผานเว็บในลักษณะ
เดียวกันนี้ไปใชงานกับสภาวะแวดลอมจริง
ความพึงพอใจในการเขาฝกอบรม หมายถึง ความพึงพอใจของผูเขาอบรมกลุมทดลอง ที่เขา
รวมการฝกอบรมผานเว็บ โดยสามารถวัดประเมินผลออกมาในรูปของคะแนนที่ไดจากการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรมกลุมทดลองที่ไดเรียนรูผ านเว็บครบตามกําหนด
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดขอมูลในดานสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูของผูใชบริการที่เปน
ผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดยสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาพัฒนาความพึงพอใจของผูใชบริการได
2. ไดรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่สงเสริมการรูสารสนเทศ
และการเรียนรูแ บบนําตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเองและการเรียนรูแ บบใช
ทรัพยากรเปนฐาน โดยองคประกอบของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปปรับใชงานไดในสภาพ
จริง
3. ขอมูลที่ไดจากการทดลอง สามารถนําไปปรับใชกับกลุม ประชากรอืน่ ๆ หรือหนวยงาน
อื่นที่มีโครงสรางคลายกัน นอกจากนี้ยังเปนแนวทางในการนําองคความรูทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการฝกอบรม เพื่อชวยในการสงเสริมทักษะและ
ความรูดานอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับผูเรียนวัยผูใหญ
4. ไดขอมูลดานปจจัยและปญหาจากการใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนผานเว็บที่สรางขึ้น ซึ่งสามารถนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงระบบใหเหมาะสมกับ
กลุมผูเรียนวัยผูใหญกลุมอื่นๆ ตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สําหรับการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผานเว็บเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองสําหรับผูใชบริการในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา ผูวจิ ัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วของ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
3. การเรียนรูของผูใหญ
4. แนวคิดการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
5. แนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเอง
6. แนวคิดการฝกอบรมผานเว็บ
7. แนวคิดการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
8. แนวคิดการรูสารสนเทศ
9. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
10. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักการศึกษาตางประเทศไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตวา เปนการศึกษา
ทั้งหมดที่ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง
เกิดขึ้นตลอดชวงชีวิตของบุคคล เพื่อจะชวยใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในตัวบุคคล สังคม
และอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการเรียนที่เกิดขึ้นที่บาน โรงเรียน ในชุมชน สถานที่
ทํางานการเรียนจากสื่อมวลชน จากสถานการณและกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ สวนนักการศึกษา
ไทยสวนใหญไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวติ วา เปนการศึกษาทั้งหมดของชีวิตมนุษย
ตั้งแตเกิดจนตาย โดยมุงพัฒนามนุษยใหปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน และพัฒนา
ตอเนื่องไปใหเต็มศักยภาพของบุคคลแตละคน เปนการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานการเรียนรูทกุ
รูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (อาชัญญา รัตนอุบล,
2550ข) สําหรับนิยามอื่นๆ ของการศึกษาตลอดชีวิตมีดังนี้
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ไดให
ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไววา การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) หมายถึง การ
จัดการศึกษาทีเ่ กิดจากการผสมผสานกันระหวางการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education)
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal
Education) เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องดวยการเรียนรูตลอดชีวิต
(Lifelong Learning)

อาชัญญา รัตนอุบล (2550) ไดสรุปวา การศึกษาตลอดชีวิตเปนกระบวนการศึกษาทีม่ ี
กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง นับตั้งแตเกิดจนตาย โดยมีมูลเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของโลกในปจจุบัน การศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอยางเดียวหรือประเภทเดียว จึง
อาจจะไมเพียงพอตอการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การศึกษาตลอดชีวิตจึงมี
ลักษณะที่เปนการบูรณาการ การประสานประสมระหวางกิจกรรมตางๆ ในสังคม ไมวา จะเปน
กิจกรรมการศึกษาในระบบโรงเรียน กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และกิจกรรมการศึกษา
แบบธรรมดาวิสัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตใหดียงิ่ ขึ้น
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ไดให
ความหมายของ การศึกษาตามอัธยาศัยไววา การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) หมายถึง
กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรูไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตองการ โอกาส ความพรอม และศักยภาพในการเรียนรูของแตละ
บุคคล
Tight (1996) ใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไววา การศึกษาตลอดชีวิต
ประกอบดวยองคประกอบ 3 อยาง คือ สวนแรกจะขึ้นอยูกับการสรางและการไดรับความรูจากผู
ใหบริการการศึกษาตางๆ เชน โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย สวนตอมาคือการขยายของเขต
การเรียนรูที่อยูนอกเหนือรูปแบบมาตรฐานของการจัดการเรียนรู และสวนที่สามเปนระดับความ
เชื่อมั่นสวนตัวในการกลายเปนผูที่นําตนเองและเห็นคุณคาดวยการเรียนรูตลอดชีวติ
Smith (2001) ไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวติ ไววา การศึกษาตลอดชีวิตจะ
เกี่ยวของกับการเรียนรูตลอดชีวิตโดยตรง ซึ่งเปนการแนวคิดของสังคมแหงการเรียนรูที่นับเปน
นโยบายอันดับตนๆ ของทุกประเทศในโลก โดยหมายรวมถึงการเรียนรูตามความสนใจโดยไมมี
รูปแบบมาเปนขอจํากัด ซึ่ง Smith (2001) ไดใหเหตุผล 3 ประการของความสําคัญของการศึกษา
ตลอดชีวิตดังนี้
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1. ความทะเยอทะยานในการเรียนรูจากความรูที่มี คือ การเรียนรูตลอดชีวิตเปนสิ่งที่
จําเปนตราบใดที่เรายังตองการเลือกแนวทางชีวิตที่เหมาะสมกับเรา และเรายังอาศัยอยูในสังคม
2. ความวุนวายสับสนของนโยบายใหมๆ ที่เกิดขึ้น คือ การเรียนรูจะชวยใหเราเทาทันตอ
สิ่งตางๆ รอบตัวที่มีความเปนพลวัตรสูง
3. การเรียนรูตลอดชีวิตเปนกลไกที่สําคัญในสําหรับการจําแนกและควบคุม คือ ในสังคม
ฐานความรูปจจัยที่ทําใหเราอยูรอดคือการอาศัยสาธารณูปโภคที่ทันสมัยในการแสวงหาและเขาถึง
ความรูตางๆ รอบตัวเรา รวมทั้งประเมินและใชสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ หากเราไมมี
ทักษะทีจ่ ําเปนในการเขาถึงสารสนเทศดังกลาว เราจะกลายเปนผูออนแอในสังคมทันที
นอกจากนี้ Smith (2001) ยังเสริมอีกวา แนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวติ นั้นไดรับการ
พัฒนาและนําเสนอเปนครั้งแรกโดย Yeaxlee (1929) ซึ่งตัวเขาเองไดรับอิทธิพลมาจาก Lindeman
(1926) ที่พยายามจัดการแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาตอเนื่องที่เปนมุมมองของการเรียนรู
ตลอดเวลาในแตละวันใหมคี วามหมายชัดเจนมายิง่ ขึ้น สําหรับรายละเอียดของแนวคิดของนัก
การศึกษาทั้งสองคนมีดังนี้
1. การศึกษาคือชีวิต การศึกษาไมใชแคการเตรียมตัวตอการเผชิญหนากับความไมรูใน
อนาคตเทานั้น แตการศึกษาคือทั้งหมดของชีวิต ดังนัน้ การศึกษาจึงไมมีวันจบสิ้น
2. การศึกษาผูใ หญไมควรมีภาคเรียน การศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งในการปฏิรูป
ตนเองดวยการเรียนรูที่ไมมขี อจํากัดดานใดๆ เชนการศึกษาผูใหญจะเริม่ ตนจากจบจากการศึกษา
แบบระบบภาคเรียนไปสูการศึกษาแบบไมมีภาคเรียน โดยมีจดุ ประสงคคือการเรียนรูที่มี
ความหมายตลอดทั้งชีวิต
3. เราควรเริ่มตนจากสถานการณไมใชหวั ขอ กระบวนการศึกษาควรเริ่มตนจากฐานราก
ของสถานการณที่พบในชีวิต ไมใชการกําหนดหัวขอการเรียนรู ในการศึกษาปกตินักเรียนจะตอง
แกปญหาจากสิ่งที่กําหนดจากหลักสูตร แตการศึกษาผูใหญจะเนนหลักสูตรที่อยูรอบตัวโดย
คํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียนเปนหลัก
4. เราจําตองใชประสบการณของผูเรียน ทรัพยาการที่สาํ คัญที่สุดในการศึกษาผูใหญคือ
ประสบการณของผูเรียน การศึกษาที่ชาญฉลาดตองคํานึงถึงการคิดและการปฏิบัติไปดวยกัน
การศึกษาตลอดชีวิตนัน้ อาศัยหลักสําคัญ 4 ประการ คือ การเรียนเพื่อรู การเรียน
เพื่อปฏิบัติไดจริง การเรียนเพื่อจะอยูรวมกัน และการเรียนรูเพื่อชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2543)
1. การเรียนเรียนเพื่อรู (Learning to know) โดยผสมผสานความรูเรื่องที่กวางขวาง
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เขากับโอกาสที่จะศึกษาบางสิ่งบางวิชาไดอยางลึกซึ้ง การเรียนรูเพื่อรู หมายถึง การฝกฝนในวิธี
เรียนรูเพื่อจะไดตักตวงประโยชนจากการศึกษาไปตลอดชีวิต
2. การเรียนเพือ่ ปฏิบัติไดจริง (Learning to do) โดยเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เรียน
ทางดานอาชีพเพื่อใหเกิดความชํานาญ ซึ่งอาจเปนการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน
3. การเรียนเพือ่ จะอยูรว มกัน (Learning to live together) ดวยการสอนใหเขาใจ
ผูอื่นและตระหนักดีวามนุษยเราจะตองพึ่งพาอาศัยกัน ดําเนินโครงการรวมกัน และเรียนรูวิธีการ
แกปญหาขอขัดของตางๆ รวมกัน
4. การเรียนรูเพื่อชีวิต (Learning to be) โดยสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตน
ไดดยี ิ่งขึ้น ดําเนินงานตางๆ โดยอิสระเสรียิ่งขึ้น มีดุลยพินิจ และความรับผิดชอบตอตนเองมากขึ้น
มีเหตุผลความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ สมรรถภาพ สมรรถนะทางรางกาย และทักษะในการ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่น

สรุปไดวา นิยามของการศึกษาตลอดชีวิตเปนกระบวนการที่ตองอาศัยทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในการผลักดันใหเกิดการเรียนรูตอเนื่อง และ
ดวยความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทําใหเกิดความจําเปนที่คน
จะตองศึกษาหาความรูอยูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถดํารงตนอยูไดอยางมีความสุข
และรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหกับสังคมโดยรวม การศึกษาตลอดชีวิต จึงเปนการศึกษาทั้งหมดของ
ชีวิตมนุษย จากเกิดจนตาย ที่มุงพัฒนามนุษยใหปรับตนเขากับความเปลีย่ นแปลงในโลกปจจุบัน
และพัฒนาตอเนื่องไปใหเต็มศักยภาพของบุคคลแตละคน เปนการศึกษาที่เกิดจากแรงจูงใจที่จะ
เรียนรูดว ยตนเองจากแหลงการเรียนทุกชนิด ทั้งในระบบ นอกระบบ และไมเปนทางการ
การศึกษาตลอดชีวิตนัน้ ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย บุคคลตองใชการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อใชเปนวิธีการเรียนรูที่จะสามารถ
นําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยบุคคลเรียนรูจากการศึกษาตามอัธยาศัยตั้งแตเกิด โดยการ
เลี้ยงดูของพอแม ผูปกครอง ตลอดจนกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) ในชุมชน ในที่
ทํางานซึ่งจะรวมไปถึงการเรียนรูจากสื่อตางๆ และแหลงการเรียนรูที่มอี ยูโดยทัว่ ไป ซึ่งอาจจะตั้งใจ
ที่จะเรียนรูก็ได นอกจากนี้ ยังเปนการเรียนรูตามความสนใจ ศักยภาพและโอกาสของแตละบุคคล
ดวย การเรียนรูดังกลาวเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เกิดขึน้ ตั้งแตเกิดจนตาย สังคมจัดระบบการศึกษา
ที่มีหลักสูตร สื่อ วิธีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลที่ชัดเจนแนนอน เพื่อถายทอดความรู
คานิยม ทักษะ ชุดหนึ่งที่เห็นวาจําเปนสําหรับการใชชีวิตอยูในสังคมหลังพอเพียงสําหรับการทํา
หนาที่ในสังคม ซึ่งจัดไวในชวงเวลาหนึ่งของชีวิต เปนการศึกษาในระบบ นอกเหนือจากการศึกษา
ในระบบแลว สังคมยังจัดใหบุคคลไดเรียนรูเรื่องราวตางๆ ตามความตองการของบุคคล ชุมชน หรือ
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สถาบันซึ่งมีระบบของการจัดการ ตลอดจนหลักสูตร สื่อ และวิธีการวัดผลประเมินผลที่จัดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงคของการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ซึ่งเปนการศึกษานอกระบบที่จัดขึ้นเพื่อ
เสริมเติมชีวิตของบุคคลใหสมบูรณ บุคคลจึงจําเปนตองไดรับการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบที่เชื่อมโยงกัน
ไดอยางตอเนือ่ ง (อาชัญญา รัตนอุบล, 2550ข)

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณการเรียนรูทุก
ชนิดที่บุคคลไดรับการเรียนรู ไมวาจะเปนการเรียนรูตามธรรมชาติ การเรียนรูจากสังคม และการ
เรียนรูที่ไดรับจากโปรแกรมการศึกษาที่จดั ขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ ซึ่ง
กิจกรรมการศึกษาที่จดั ขึ้นนี้เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลที่มิไดอยูในระบบโรงเรียนปกติ ไดมีโอกาส
แสวงหาความรูเพื่อมุงแกปญ
 หาในชีวิตประจําวัน ฝกอาชีพ หรือเพื่อพัฒนาความรูเฉพาะเรื่อง
สําหรับความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้ ไดมีนักการศึกษาและหนวยงานที่เกีย่ วของ
ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไวในลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ เปน
การศึกษาที่มีลกั ษณะยืดหยุนไมวาจะเปนผูส อน ผูเรียน กิจกรรม ระยะเวลา และสถานที่เรียนโดย
ยืดหยุนเปลีย่ นแปลงไปตามความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ,
2551)
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2530) ไดกลาวถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียน วาหมายถึง
กิจกรรมทางการศึกษา หรือการเรียนรู ซึ่งอาจจะดําเนินการจัดขึ้นมาโดยสถาบัน และหนวยงานตาง
ๆ ในสังคม นอกเหนือไปจากสถาบันทางการศึกษา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนกิจกรรมทาง
การศึกษาที่จดั ไวนอกระบบโรงเรียน ซึ่งอาจจะดําเนินการโดยแยกหรือเปนสวนประกอบที่สําคัญ
ของกิจกรรมใหญของสถาบัน หรือหนวยงานที่จัดกิจกรรมนั้น ๆ ขึ้น ทัง้ นี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะ
ตอบสนองความตองการและความสนใจทางการศึกษาของผูเรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ไดใหความหมาย
ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไววา การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การศึกษาที่มีความ
ยึดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) ใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวาหมายถึง
กิจกรรมทางการศึกษา และมวลประสบการณความรูใด ๆ ก็ตามที่ไดขนึ้ โดยบุคคล หนวยงานและ

สถาบันตาง ๆ ในสังคมโดยมุงจัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนภาคปกติโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่พึงประสงค ของกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ ในสังคม โดยยึดหลักการที่วา กิจกรรมการศึกษานอกระบบนั้น ๆ จะสนองตอบตอความ
ตองการ ความสนใจและประยุกตใชแกปญ
 หาใหแกกลุม เปาหมายนั้นไดดว ย
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สุมาลี สังขศรี (2545) ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบวา หมายถึง การศึกษา
นอกระบบเปนกิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบที่จัดใหบริการแกประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม
จํากัดพืน้ ฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ หรือความสนใจ โดยมีจดุ มุงหมายที่จะทําใหผูเรียนได
ความรูทางดานทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนความรูและขาวสารขอมูลที่เปนปจจุบันใน
ดานตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวติ และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา
วรรัตน อภินนั ทกูล (2551) ไดใหความหมายไววา ของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล การเรียนรูในการศึกษานอกระบบโรงเรียนนัน้
เปนไปเพื่อใหสอดคลองกับผูเรียน โดยมุงหมายในการเสริมสรางและนําความรูประสบการณของ
ผูเรียนมาใชใหสอดคลองกับความจําเปน ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีวุฒิภาวะ มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูดว ยตนเองไปตลอดชีวิต
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ไดให
ความหมายของ การศึกษานอกระบบโรงเรียนไววา การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง กิจกรรม
การศึกษาที่มกี ลุมเปาหมายผูร ับบริการ และวัตถุประสงคของการเรียนรูท ี่ชัดเจน มีรูปแบบ
หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน หรือฝกอบรมที่ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความ
ตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุม เปาหมายนั้น และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพือ่ จัดระดับผลการเรียนรู
The encyclopedia of informal education (2009) ไดใหความหมายของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนไววา การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเกีย่ วของกับ ความตองการในการเรียนรูของ
กลุมที่ดอยโอกาส การเรียนรูเพื่อเสริมทักษะพิเศษของบุคคล การศึกษาที่เนนถึงเปาหมายเปนสําคัญ
และการเรียนรูท ี่ยืดหยุนทั้งการจัดการและวิธีการ
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SIL International (1996) ใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไววา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ การเรียนการสอนที่ไมมีขอจํากัดของอุปสรรค และโครงสรางที่
เปนระบบแบบแผน รวมทั้งเปนการเรียนรูนอกบริบทของการศึกษาแบบปกติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนอาจใชในนิยามของการศึกษาผูใหญ และการศึกษาตามอัธยาศัยก็ได

สรุปความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดวา หมายถึง เปนกิจกรรมหรือ
โครงการใดๆ ที่บุคคล สถาบัน หรือกลุมองคกรตางๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและวัตถุประสงค
ที่จะใหการเรียนรูแกประชากร เพื่อตอบสนองความตองการ ความสนใจของผูเรียนและปญหาของ
ผูเรียนและชุมชน เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุน ในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
บุคคลแตละกลุม
อาชัญญา รัตนอุบล (2550) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคและความมุงหมายของการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ไวดังนี้
1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของประชากรใหเปน
ทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ตอไป เนื่องจากในการพัฒนาประเทศนั้น ปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายคือ
คุณภาพของประชากรอันเปนปญหาขั้นมูลฐานของประเทศ หากประชากรมีคุณภาพแลว
การแกปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ก็จะสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจึงตองการใหประชาชนไดรับประสบการณการเรียนรูในเรื่องตอไปนี้คือ
1.1 เพิ่มพูนความรู การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมี
ความรู ซึ่งมิใชเฉพาะการอานออกเขียนไดเทานั้น หากครอบคลุมไปถึงความรู ความเขาใจในเรื่อง
อื่นๆ ดวย เชน ดานเศรษฐกิจ การปกครองและสุขภาพอนามัย เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยูของตนเองหรือชุมชนของตนใหดีขึ้น
1.2 เกิดทัศนคติที่ดี ในสังคมที่ประชาชนมีคุณภาพ ประชาชนจําเปนทีจ่ ะตองมี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน การประกอบอาชีพ ความสัมพันธ คบคาสมาคมกับผูอื่น ดวยเหตุนี้
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงจําเปนที่จะตองสรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดี และเหมาะสมถูกตอง
ใหแกประชาชนตั้งแตเกิดจนถึงวัยชรา ไมวา จะเปนดานการปกครองแบบประชาธิปไตย การ
ซื่อสัตย การตรงตอเวลา และการเคารพสิทธิของผูอื่น เปนตน
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1.3 เกิดทักษะหรือความจัดเจนในชีวิต สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากเจริญทางดานเทคโนโลยีและการคมนาคมสื่อสารที่รวดเร็ว
ขึ้นกวาเดิม สังคมจึงไมอาจหยุดนิ่ง เศรษฐกิจจนมีการบีบรัดตัว บังคับใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงตองชวยใหความรูแกบคุ คลเพื่อการปรับตัวกับสภาพและ
สถานการณใหมของสังคมใหได นอกจากนี้แลวการทีป่ ระชากรของโลกเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น
อยางรวดเร็ว จึงทําใหความเปนอยูและชีวติ ประจําวันของประชาชนไดรับผลกระทบ ดวยเหตุนี้
บุคคลจึงควรตองไดรับความรูเพื่อจะเปนผูที่มีคุณภาพ มีทักษะในอาชีพของตน เพื่อการเขาแขงขัน
ในตลาดแรงงาน หรือเพื่อจะไดมีทกั ษะรูจักประหยัดทรัพยากร และรูจ ักใชทรัพยากรใหเปน
ประโยชนแกตนเองและชุมชนใหมากที่สุด

2. เพื่อพัฒนาดานทรัพยากรสิง่ แวดลอมในชุมชน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมุงหวังใหความรูแกประชาชนในชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอม หรือพัฒนาดานวัตถุที่ดีขึ้น เชน การสงเสริมดานการผลิต
การสงเสริมการคมนาคมและการสงเสริมสาธารณสมบัติ เปนตน นอกจากนี้แลว การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนยังมุงหมายทีจ่ ะทํา ใหประชาชนเกิดการเรียนรูและสามารถเขาใจปญหาของตนเอง
และสภาพแวดลอมที่ตนอาศัยอยู เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาความเปนอยูและสภาพแวดลอมใหดขี ึ้น
ซึ่งโดยทั่วไปแลวชุมชนจะมีทรัพยากรอยู 3 ประเภทดวยกัน คือ ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทาง
เทคนิค และทรัพยากรตามธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษยก็คอื ตัวประชาชนและความสามารถของ
บุคคลสําหรับทรัพยากรทางเทคนิคก็คือสิ่งตาง ๆ อันเปนผลจากวิทยาศาสตรและการประดิษฐ เชน
ถนนรถยนต ปุยเคมี ฯลฯ และทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ดิน แรธาตุ น้ํา และภูมิอากาศ ฯลฯ ถาหาก
ประชาชนไดพัฒนาความรูค วามสามารถในการวิเคราะหปญหาและตระหนักวาตนเองและชุมชนมี
ทรัพยากรอะไรบางแลว ก็จะตระหนักไดวาสิ่งใดควรจะตองปกปองรักษา หรือสิ่งใดที่สามารถนํา
ทรัพยากรมาใชพัฒนาสภาพแวดลอมของตนตอไปได และชุมชนดังกลาวก็จะมีความเจริญกาวหนา
ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมความเปนธรรมในการศึกษา
ความเสมอภาคทางการศึกษามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เนือ่ งจากเปนสิทธิ
ของมนุษยและเปนหัวใจของประชาธิปไตย การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมีสวนชวยสนับสนุน
ความเปนธรรมในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาเพื่อประโยชนแกบุคคลทุกเพศ
ทุกวัย และทุกชุมชน เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาอันจะนําไปสูความสามารถที่จะ
ชวยเหลือตนเองและสังคมของตนไดตอไป
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4. เพื่อสงเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ
ในโลกปจจุบนั ขณะทีว่ ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเจริญไปอยางรวดเร็ว มนุษยจะเริ่ม
เหินหางจากวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมีสวนชวย
สนับสนุนใหบุคคลเกิดการรับรูเกี่ยวกับวรรณคดี ประวัติศาสตร และศิลปะประจําทองถิ่น อันจะ
เปนการสงเสริมใหเกิดการรักษาและถายทอดวัฒนธรรมของประเทศชาติขึ้น ดวยเหตุนี้ การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนจะชวยสนับสนุนใหประชาชนมีชวี ิตที่สมบูรณแบบ รูจักการประพฤติปฏิบัติตน
ตามความถูกตองและเหมาะสมของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ ตลอดจน
เปนผูที่มีธรรมะประจําใจ อีกทั้งยังรูจักรัก และชวยเหลือเพื่อนมนุษย และทําใหเปนผูที่มีความสุข
ในชีวิตตามควรแตอัตภาพของตน
5. เพื่อสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในหมูประชาชน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะมีสว นชวยสนับสนุนพัฒนาความสามารถทางดาน
ประชาธิปไตยของประชาชนไทย และยังสงเสริมใหประชาชนรูจักการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
รูจักการรับผิดชอบงานรวมกัน รูจักการแบงงานกันทํา รูจกั การปรับตัว รูจักเคารพในความคิดเห็น
และสิทธิหนาที่ของผูอื่น นอกจากนี้แลว การศึกษานอกระบบโรงเรียนยังมีสวนชวยสนับสนุนให
ประชาชนไดรจู ักคิดวิพากษ วิจารณ วิเคราะหปญหา และสามารถตัดสินใจภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสมและถูกตองอีกดวย
6. เพื่อพัฒนาจิตใจ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะชวยใหบคุ คลไดใชชีวิตอยางสมบูรณ รูจักการใชเวลา
วางเพื่อการพักผอน รูจักการอานหนังสือที่ตนสนใจ รูจกั ฟงเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน และไดรูจกั
การพักผอนจากความตึงเครียดของชีวิตอีกดวย นอกจากนี้แลว การศึกษานอกระบบโรงเรียนยังชวย
สนับสนุนใหบุคคลรูจักพัฒนาจิตใจของตนเองใหเปนผูท ี่มีทัศนคติ มีคานิยมที่เหมาะสม มีความเชือ่
และเขาใจในเรื่องของความดีและความเลว ตลอดจนสามารถวินิจฉัย ตัดสินใจและเขาใจ
สภาพการณในสังคมที่ตนอาศัยอยูไดอยางถูกตอง
สรุปไดวาวัตถุประสงคและความมุงหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยภาพรวม
แลวมีเปาหมายเพื่อการบริการและชวยเหลือใหประชาชนสามารถปรับชีวิตใหเขากันได หรือผสม
กลมกลืนกับสภาพแวดลอม ใหเปนเรียนรูอ ยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปนบุคคลแหงการเรียนรูที่ใช
ความรูเปนฐานในการดํารงชีวิตและการทํางาน สรางชุมชนทุกชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรู และ
สงเสริมใหสังคมในภาพรวมทุกพื้นที่เปนสังคมแหงการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรม
ตางๆ อยางกวางขวาง ตามลักษณะของกลุม เปาหมาย ตามสภาพทองถิ่น หรือตามสภาพการณ ทั้งนี้

เนื่องจากเมื่อสภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป การเรียนรูใ นสิ่งตางๆ ก็ยอมจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ
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การเรียนรูของผูใหญ
การเรียนรูของผูใหญ หรือ Andragogy นั้น เริ่มปรากฏครั้งแรกในป 1967 โดย
นักการศึกษาผูใ หญชาวยูโกสลาเวีย ชื่อ Dusan Savicevic เปนบุคคลแรกที่เสนอแนวคิด และคําวา
“Andragogy” (อานวา Andragogik) ใหแกวงการการศึกษาอเมริกัน ตอมา Knowles ไดใชคํานี้ใน
การเขียนบทความลงวารสาร Adult Leadership ฉบับเดือนเมษายน ป ค.ศ. 1968 โดยใหความหมาย
วา Andragogy หมายถึง “ศิลปและศาสตรของการเรียนการสอนผูใหญ” (Knowles, 1980;Knowles,
1984) คําวา Andragogy ถูกใชบอยครั้งและแพรหลายอยางตอเนื่องมามากกวาสามทศวรรษแลว
โดยนักวิจยั นักเขียน นักการศึกษา และนักปฏิบัติการจํานวนมาก และมักจะใชแทนกันไดกับคําวา
“การศึกษาผูใหญ” (Adult Education)
วัตถุประสงคของการเรียนรูข องผูใหญ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักพัฒนา
การศึกษาแตละกลุม มีดังนี้ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2544)
1. เพื่อความเจริญงอกงามและพัฒนาการสวนบุคคลใหมศี ักยภาพในตนเอง
2. เพื่อพัฒนาสวนบุคคลและความกาวหนาของสังคม
3. เพื่อประสิทธิภาพขององคกร มีการออกแบบ สรางโครงการเพื่อสนับสนุนใหองคการ
บรรลุความสําเร็จผานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
4. เพื่อการปลูกสรางสติปญญา มีวัตถุประสงควาการเรียนรูมีคุณคาในตัวของตัวเอง เมื่อ
มีการถายทอดความรูก็ยิ่งมีคณ
ุ คา
5. เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อนําไปสูก ารปลดปลอยจากการถูกกดขี่
Knowles (1980) ซึ่งเปนผูใหคํานิยาม Andragogy วาเปนแนวคิดที่ชวยใหผูใหญเรียนรู
นั้นตั้งอยูบนหลักการและความเชื่อพื้นฐาน 4 ประการดังนี้
1. มโนทัศนของผูเรียน (Self Concept)
เมื่อผูใหญเจริญเติบโตขึ้นทั้งรางกายและจิตใจ มีวฒ
ุ ิภาวะสูง มโนทัศนตอตนเอง
จะพัฒนาจากการพึ่งพาผูอื่นไปสูการนําตนเอง ผูใหญตอ งการที่จะตัดสินใจและทําอะไรๆ ดวย
ตนเอง สามารถนําตนเองได (Self Directing) ดังนั้น ผูใ หญตองการใหคนอื่นปฏิบัติตอตนเองดวย
ความยกยองนับถือ ใหตัดสินใจไดดว ยตนเอง ไมอยากใหมองวาเปนเด็กคอยแตจะรับคําสั่งใหทําสิ่ง
ตาง ๆ ถูกลงโทษหรือทําใหไดรับความอับอายขายหนา ตองการความเปนตัวของตัวเองและเปนผูที่
มีอิสระในตัวเอง
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2. ประสบการณของผูเรียน (Experience)
ผูใหญผานการสรางสมประสบการณมาเปนเวลานาน ประสบการณเหลานี้เปนสิ่งที่มี
คุณคาตอการเรียนรู ทําใหผใู หญเปรียบเปนแหลงทรัพยากรอันมหาศาลของการเรียนรู ขณะเดียวกัน
ก็มีพื้นฐานประสบการณกวางขวางพอที่จะรองรับหรือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูใหม ๆ ไดอีก
3. ความพรอมในการเรียน (Readiness to Learn)
ผูใหญพรอมที่จะเรียนและจะเรียนดีที่สุดเมื่อเขามีความตองการที่จะเรียนสิ่งเหลานัน้
กลาวคือ เมื่อเขารูสึกวาสิ่งนั้นจําเปนและมีประโยชนตอบทบาท ภาระหนาที่ และสถานภาพทาง
สังคม ทําใหผูใหญมองเห็นความจําเปนและตองการเรียนรู เพื่อนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตาม
บทบาท ภาระหนาที่ และสถานภาพทางสังคมที่ดีขึ้น
4. การเห็นคุณคาของเวลา (Time Perspective)
ผูใหญมาเรียนเพื่อนําความรูไ ปใชประโยชนไดทันที จึงเห็นคุณคาของเวลาแตกตางไป
จากเด็ก สิ่งที่เด็กเรียนในโรงเรียน เปนสิ่งที่เด็กอาจจะไมไดใชในทันทีแตเพื่อเรียนตอในชั้นสูงขึน้
ตอไปสวนผูใหญมาเรียนเพือ่ นําความรูไปใชประโยชนเมื่อเรียนจบ
สรุปไดวาทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญนั้น ใหความสําคัญและคํานึงถึงธรรมชาติของ
ผูใหญ เพื่อใหผูใหญไดเรียนรูตามความสามารถและความตองการที่จะเรียนสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชนไดทันทวงที อีกทั้งตองพิจารณารายละเอียดอยางรอบคอบ ไมเชนนั้นแลวจะ
มีผลตอการเรียนรูของผูใหญสําหรับในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจยั ไดเลือกแนวคิดของการเรียนรูของ
ผูใหญในดานความพรอมในการเรียน และการเห็นคุณคาในเวลา ซึ่งจะชวยใหผูเขาฝกอบรม
สามารถเรียนรูจากระบบที่พฒ
ั นาขึ้นไดตรงตามพฤติกรรมของผูเรียนซึ่งเปนผูเรียนวัยผูใหญ

แนวคิดการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การฝกอบรมเปนสวนหนึ่งของการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจะดําเนินกิจกรรมตอเนื่องไปอยางมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ โดยทีต่ องมีการฝกอบรมควบคู
กันไป การฝกอบรมจึงมีความสําคัญตอกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนอยางมาก
โดยจะชวยในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูใหญไดเปนอยางดี ในการ
เพิ่มพูนความรู ทักษะความชํานาญ ประสบการณ ความถนัด และเจตคติที่พึงประสงค ซึ่งจะนําไปสู
การเพิ่มประสิทธิภาพของงานไดในทันที การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการฝกอบรมนั้นเปน
กระบวนการทีค่ วบคูกัน จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได นอกจากนี้การฝกอบรมทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนยังสามารถพัฒนาตนเองและกอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปน
เปาหมายที่สําคัญของการศึกษานอกระบบไดเปนอยางดี (อาชัญญา รัตนอุบล, 2540)

ชัยยงค พรหมวงศ (2537) ใหความหมายของการฝกอบรมไววา การฝกอบรมเปน
กระบวนการพัฒนาความรูแ ละประสบการณ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม และทักษะความชํานาญ
เฉพาะดานของบุคลากรที่ไมสามารถจะทําได โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อให
สามารถดําเนินงานไออยางมีประสิทธิภาพ
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อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ไดใหความหมายของการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน วาเปนการพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติไป ในทางที่พึงประสงค ซึ่งเมื่อบุคคลตางๆ
ไดรับการฝกอบรมไปแลวและกลับไปปฎิบัติงานของตน ก็สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมในการปฎิบัติงาน อันจะนําไปสูก ารปฎิบัติงาน
ที่ดีขึ้น ซึ่งเปนแนวทางสําคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Tight (1996) ใหความหมายของการฝกอบรมไววา การฝกอบรมเปนการเตรียมบุคคล
สําหรับการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดทักษะการทํางาน และเรียนรูงาน แตก็ไมได
จําเปนตองกระทําทุกครั้งทีม่ กี ารจัดการทํางานขึ้น สําหรับการฝกอบรมนั้นจะรวมอยูในความหมาย
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ไดสรุปถึงความสําคัญและเปาหมายของการฝกอบรมสําหรับ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนไวดังนี้
1. ชวยสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง การศึกษาตลอดชีวิตของกลุมเปาหมาย ใหมี
โอกาสไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา
2. ชวยพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน หรือองคกรใหกาวหนาทันกับความรู วิทยาการและ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรใหดียิ่งขึน้
3. เสริมสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคี ความสัมพันธอนั ดีในกลุมบุคลากรและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตน รูจักการทํางานรวมกัน
เปนหมูคณะ เกิดความคุน เคยในกลุมบุคลากร ซึ่งจะทําใหบุคลากรมีความสุขในการทํางานยิ่งขึ้น
4. เพื่อชวยใหบุคลากรใหมไดเขาใจนโยบายและเปาหมายขององคกร ซึ่งจะทําให
บุคลากรนั้นๆ ไดรูจักการเรียนรูงานที่ตนเองรับผิดชอบ ลดเวลาในการเรียนรูงาน และลดอัตราเสี่ยง
อันตรายในการทํางาน ลดความสิ้นเปลือง และปองกันอุบัติเหตุในการทํางานดวย
5. เพื่อชวยกระตุนใหบุคลากรที่ทํางานมาเปนเวลานาน เกิดความกระตือรือรน ไมเฉื่อย
ชา และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

6. เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรแตละคนไดมโี อกาสพัฒนาตนเอง มีโอกาสกาวหนาได
เลื่อนตําแหนงใหมที่สูงขึ้น
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สําหรับเปาหมายของการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน สามารถสรุปไว
ดังนี้
1. สนับสนุนใหบุคคลสามารถทํางานในตําแหนงหนาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางเต็มที่ โดยชวยใหบุคคลสามารถแกไขปญหาและฝกฝนทักษะตางๆ ที่สามารถ
นํามาใชประโยชนในการทํางานของตนได
2. พัฒนาบุคคลใหถึงขีดความสามารถของตน โดยพัฒนาศักยภาพและความสามารถให
เจริญงอกงามไปในทิศทางและปริมาณที่บคุ คลนั้นควรจะพัฒนาไปถึง
3. พัฒนาความรู ทักษะและทัศนคติ โดยใชวิธีการฝกอบรมเปนสื่อ เพื่อใหผูรับการอบรม
เปนผูทันตอการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติและคานิยมที่ถูกตอง เปนคนทีส่ มบูรณ มีความเปนอยูอยาง
มีความสุขและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสมและถูกตอง
Houle (1980) ไดศึกษาการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาดานอาชีพอยางตอเนื่องใน 17
อาชีพ และพัฒนาโมเดลรูปแบบการเรียนรูต อเนื่องในสายอาชีพ (การศึกษาตลอดชีวติ ) โดยโมเดล
จะเนนการฝกปฏิบัติ และการนําความรูไปบูรณาการเขากับชีวิตจริง นอกจากนัน้ Houle ยังไดแบง
ลักษณะการเรียนรูของผูใหญในสายอาชีพออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1. การสืบสอบ (Inquiry) เพื่อสรางสมมุติฐาน ความคิด เทคนิควิธีการ นโยบาย / กล
ยุทธในวิชาชีพ การสรางเนือ้ หาใหม
2. การสอน (Instruction) เปนการถายทอดเนื้อหาสาระ การเรียนรูทางการศึกษา
3. การลงมือปฏิบัติ (Performance) ใชความคิดภายใน การกระทํา การวิพากษ มาเปน
รากฐานความคิดในการปฏิบัติงาน และมาเปนกฎระเบียบในการทํางาน
โดยยึดพื้นฐานที่สําคัญ 5 ประการสําหรับการลงมือปฏิบัติในวิชาชีพ คือ
1. Entrepreneurial – ใหผูเรียนมีความรูความชํานาญ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
2. Collective - ผูเรียนศึกษารวมกัน ในกลุมอาชีพคลายกัน
3. Hierarchical - ถายทอดความรูจากบนสูลาง
4. Adjunct - อบรมเพิ่มพูนความรูในงานวิชาชีพ
5. Facilitative - ใหความรูเพือ่ สงเสริมความกาวหนาในอาชีพ
อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ไดแบงประเภทของการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ออกเปน 3 ประเภท คือ
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1. การฝกอบรมที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสว นรวมทั้งการ
วางแผน กําหนดวัตถุประสงค ออกแบบวิธีการ เลือกเนือ้ หา สื่อและการประเมินผล สวนผูใหการ
ฝกอบรมจะทําหนาที่คอยอํานวยความสะดวกและประสานงานเพื่อใหการฝกอบรมดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. การฝกอบรมที่ยึดผูใหการฝกอบรมเปนศูนยกลาง โดยผูจัดการฝกอบรมเปนผูกําหนด
ทุกเรื่อง ผูเขารับการฝกอบรมจะอยูใ นฐานะผูรับความรูเทานั้น
3. การฝกอบรมที่ยึดการผสมผสานระหวางผูเรียนกับผูใหการฝกอบรม โดยเนนการ
ผสมผสานความรวมมือและประสานงานกันทั้งสองฝาย เพื่อใหการฝกอบรมเปนไปในลักษณะที่
เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดทั้งสองฝาย
สําหรับขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนมี
ทั้งหมด 11 ขอดังตอไปนี้ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2540)
1. ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
2. ศึกษาหลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร หรือหนวยงาน
3. วิเคราะหมาตรฐานของงาน หรือวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรม
4. สรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
5. วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใหการฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม
6. วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา
7. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
8. สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ
9. ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวล
ประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
10. ดําเนินการฝกอบรม
11 ประเมินผลการฝกอบรม ติดตามผล รวมทั้งใหผลยอนกลับแกผูใหการฝกอบรม และ
ผูรับการฝกอบรม
สรุปไดวาการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น เปนกระบวนการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิม่ พูนความรูความเขาใจ
ประสบการณ ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญและทัศนคติ คานิยมของกลุมผูเขารับการอบรม
ดวยการใชวิธีการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทตางๆ และสนับสนุนใหผูเขา
รับการอบรมมีสวนรวมในการฝกอบรมนั้นๆ รวมกับผูใหการฝกอบรม โดยที่คาดหวังวา ผูเขารับ
การอบรมจะสามารถนําความรู ทักษะและทัศนคติที่ไดรบั การพัฒนา ไปใชประโยชนในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานของตน สามารถแกปญหาทีเ่ กิดขึ้น และพัฒนาความสามารถของ
บุคคลในการดํารงชีวิตในสังคมใหดยี ิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปนอยูใน
ปจจุบันและอนาคต
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แนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเอง
การเรียนรูแบบนําตนเอง หรือ Self-directed Leaning เปนแนวคิดที่ไดรับความสนใจ
อยางมากในสองทศวรรษทีผ่ านมาจากนักการศึกษาผูใหญที่มีชื่อเสียงหลายทาน อาทิ Knowles
Rogers และ Caffarella เปนตน นักการศึกษาผูใหญเหลานี้เชื่อในแนวคิดการเรียนรูโดยการชี้นํา
ตนเองวามิใชเปนเพียงแฟชัน่ ที่ไดรับความนิยมเพียงชัว่ ครูชั่วยามแลวจางหายไป แตจะเปนแนวคิด
ของการเรียนรูท ี่อยูคูกับผูใหญ จนกลายเปนวิถีชีวิตของผูใหญสวนมากทีเดียว (Brockett &
Hiemstra, 1991)
จุดเริ่มตนของการเรียนแบบนําตนเองมีพนื้ ฐานมาจากการศึกษาผูใหญ ซึ่ง John Dewey
(Wilcox, 1996) กลาววามนุษยเกิดขึ้นมาพรอมกับพลังที่ไมจํากัดสําหรับการเจริญเติบโตและการ
พัฒนา โดยการศึกษาเปนสิ่งชวยใหเกิดการเจริญและการพัฒนานี้ ซึ่งผูสอนตองระมัดระวังทีจ่ ะไม
เขาไปแทรกแซงหรือเขาไปควบคุมกระบวนการของการเรียน ผูสอนทําหนาที่เพียงผูแนะนํา ทฤษฎี
การศึกษาผูใหญยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และประสบการณ คือหัวใจของการเรียน วรรณคดีของ
การศึกษาผูใหญเนนที่คุณลักษณะของผูเรียน กระบวนการของการเรียน และการจัดเตรียมวิธีที่
เหมาะสมที่จะชวยใหเกิดความสะดวกในการเรียน ผูสอนเนนที่หวั ขอการเรียนและงานการเรียน ที่
ผูเรียนตองแยกแยะความหมายดวยตนเอง และตองยอมรับในพลังของการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาของผูเรียน จึงเปนสิ่งที่ผูเรียนตองกระทําดวยตนเอง บทบาทของผูสอนในการศึกษาผูใหญ
คือการชวยใหผูเรียนไดเรียน ผูสอนเปนเพียงผูอํานวยประโยชนในการเรียน ผูเรียนทีเ่ ปนผูใหญ
จะตองมีประสบการณการเรียน ดังนี้
1. ตองมีความคลองแคลว กระตือรือรนในการตั้งจุดมุงหมายที่จะแกปญ
 หา
2. ตองมีลักษณะนิสัยที่สนับสนุน รวมมือและสรางสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและ
ผูสอน
3. มีการพัฒนาตัวผูเรียนอยางเพียงพอ สําหรับการจัดการเรียนของตนเอง
Knowles (1975, 1980) ไดใหขอสรุปพื้นฐานเกีย่ วกับการเรียนรูของผูใหญ วาผูเรียนที่
เปนผูใหญจะตองนําตนเอง ซึ่งสอดคลองกับหลักการเรียนแบบนําตนเองที่วาการนําตนเองเปน
ความรูสึกสวนลึกของผูใหญที่ตองการ และรูสึกถึงความสามารถในการนําตนเอง บทบาทของ
ผูสอนจึงควรอยู ในกระบวนการคนหาคําตอบรวมกับผูเรียน ทฤษฎีการศึกษาผูใหญของ Knowles

เรียกวาทฤษฎีแอนดราโกจี (Andragogy) ซึ่งเขาเชื่อวาผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดมากทีส่ ุด เมื่อใช
วิธีการและเทคนิคการสอนที่ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนแบบนําตนเอง
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Knowles (1984) ไดสรุปเกีย่ วกับทฤษฎีการศึกษาผูใหญไวดังนี้
1. ความจําเปนในการเรียนรู (The Need to Knows) ผูใหญมีความจําเปนตองรูวาทําไม
ตองเรียนเรื่องนั้น เมื่อจะเรียนสิ่งใดก็จะพิจารณาถึงประโยชนที่จะไดรบั จะเลือกเรียนในสิ่งที่เปน
ประโยชนตอตนเองมากที่สดุ ความสะดวกในการเรียนทําใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียน
ทําใหเห็นความสําคัญของการเรียนรูและตัง้ ใจที่จะเรียนรู สามารถปรับปรุงทักษะการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพ ทําใหการเรียนรูมีประโยชนตอการดํารงชีวิต
2. มโนคติตอตนเองของผูเรียน (The Learners’ Self-Concept) ผูใหญมีมโนคติของ
ตนเองตอความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนาไปสูการนําตนเองมากขึ้น
3. ประสบการณของผูเรียน (The Learners’ Experience) ผูใหญผานการทํากิจกรรม
ตางๆ มามาก และมีประสบการณที่แตกตางกันไป ประสบการณตางๆ เปรียบเหมือนแหลง
ทรัพยากรที่สามารถนํามาใชรองรับการเรียนรูสิ่งใหมๆ ใหเพิ่มมากขึน้ ได
4. ความพรอมในการเรียนรู (Readiness to Learn) ผูใหญพรอมที่จะเรียนในสิ่งที่จําเปน
และมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ความพรอมในการเรียนรูมีสวนเกีย่ วของกับเวลาและ
ประสบการณในการเรียนรูข องแตละคน เมื่อเวลาผานไปประสบการณในการเรียนรูจะมีมากขึ้น
ความพรอมในการเรียนรูก จ็ ะพัฒนามากขึ้นดวย ความพรอมในการเรียนรูไมจําเปนตองรอให
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถสรางความพรอมใหเกิดขึ้นได เชน การฝกหัดกิจกรรมตางๆ
5. แนวโนมในการเรียนรู (Orientation to Learning) การเรียนรูของผูใหญซึ่งมีบทบาท
และสถานภาพทางสังคม จะเปนไปในลักษณะการเรียนเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน จึงเปน
ความรูเกี่ยวกับสิ่งใหมๆ เปนเรื่องใกลตวั สามารถนําไปใชไดจริงและเปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต
6. แรงจูงใจ (Motivation) เปนองคประกอบที่สําคัญในการเรียนรูที่ทาํ ใหประสบ
ความสําเร็จ แรงจูงใจภายนอกที่ทําใหเกิดการเรียนรู เชน การไดทํางานที่ตนเองชอบ มีความ
มั่นคง แตสิ่งทีส่ ําคัญคือแรงจูงใจภายใน ซึ่งมีความหนักแนนกวาแรงจูงใจภายนอก เชน ความ
ปรารถนาที่จะทํางานใหมีประสิทธิภาพและมีใจรักที่จะทํางาน ซึ่งแรงจูงใจชวยใหเกิดการ
พัฒนาการเรียนรูอยางตอเนือ่ ง
สรุปไดวา แนวคิดการเรียนรูแ บบนําตนเองเปนแนวคิดทีม่ ีพื้นฐานมาจากการศึกษา
ผูใหญ โดยไดรับความสนใจจากนักวิชาการดานการศึกษาผูใหญหลายทาน มานานกวาทศวรรษ ซึง่
แนวคิดนี้จะเนนการพัฒนาผูเรียนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง และผูสอนทําหนาที่เพียงผูแนะนํา
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เทานั้น ซึ่งการเรียนแบบนําตนเองจะเปนสิง่ ที่ผูเรียนตองกระทําดวยตนเอง บทบาทของผูสอนใน
การศึกษาผูใหญคือการชวยใหผูเรียนไดเรียน ผูสอนเปนเพียงผูอํานวยประโยชนในการเรียน ผูเรียน
ที่เปนผูใหญจะตองมีประสบการณการเรียนมาพอสมควร
ความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเอง
Knowles (1975) ใหความหมายของการเรียนแบบนําตนเองวาเปนกระบวนการที่ผูเรียน
มีความคิดริเริม่ ในการเรียน มีการกําหนดจุดประสงคการเรียน สื่อการเรียน แหลงความรู เลือก
ยุทธวิธีการเรียน วางแผนการเรียน ตลอดจนประเมินผลการเรียนของตนเอง ดวยความชวยเหลือ
ของ ผูอื่นหรือดวยตนเอง
Tough (1979) ใหความหมายการเรียนแบบนําตนเองวาเปนการเรียนรูสาํ หรับผูที่มีความ
ตั้งใจที่จะเรียนรู มีความมุงมั่นที่จะเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางตอเนือ่ ง พรอมกับวางแผนการเรียน
ของตนเอง

Brookfield (1984) กลาวถึงการเรียนรูแบบนําตนเองสรุปไดวาหมายถึง การที่ผูเรียนตั้งใจ
แสวงหาความรูโดยกําหนดเปาหมายการเรียนที่ชัดเจน ควบคุมกิจกรรมการเรียนของตนในดาน
เนื้อหาและวิธกี าร มีการปรึกษาบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อขอความชวยเหลือในดานตางๆ เชน การ
กําหนด และใชหนังสือประกอบการเรียนหรือบทความตางๆ รวมทั้งเลือกวิธีการประเมินผลการ
เรียน
Hiemstra (1994) กลาวถึงการเรียนแบบนําตนเองวา เปนการเรียนรูที่ผูเรียนรับผิดชอบ
ในการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผลความพยายามจากการเรียนรูดว ยตนเอง ซึ่งเปน
ลักษณะหนึง่ ของสถานการณการเรียนรู ไมจําเปนตองเกิดจากการแยกตัวออกจากผูอื่น ผูเรียน
สามารถถายโอนการเรียนรูแ ละทักษะที่ไดจากการเรียนรู จากสถานการณหนึ่งไปยังสถานการณอนื่
ได
สมคิด อิสระวัฒน (2538) ใหความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเองวาหมายถึง การที่
ผูเรียนมีความคิดริเริ่มดวยตนเอง โดยอาศัยความชวยเหลือหรือไมก็ได ผูเรียนวิเคราะหความ
ตองการที่จะเรียนรูของตน กําหนดเปาหมายในการเรียนรู แยกแยะ เจาะจง แหลงขอมูลในการ
เรียนรู คัดเลือกวิธีการเรียนรูท ี่เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรูนั้นๆ
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สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2542) สรุปความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเองวา เปน
กระบวนการแสวหาความรูใ หมๆ และการพัฒนาทักษะทีผ่ ูเรียนจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยไดรับ
ความชวยเหลือแนะนําและสนับสนุนจากผูอื่น เชน เพื่อน หรือครู

อาชัญญา รัตนอุบล (2549) ใหความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเองวาหมายถึง
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนจะรับผิดชอบการเรียนดวยตนเอง โดยกําหนดความตองการและ
วัตถุประสงคในการเรียนรู รวมทั้งออกแบบประสบการณและทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูของ
ตนเอง ตลอดจนการประเมินผลดวยตนเอง โดยผูสอนจะแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก
(Facilitators) มากกวาจะเปนผูสอนโดยตรง โดยมีบรรยากาศของการเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง
สรุปไดวาการเรียนรูแบบนําตนเอง เปนการเรียนที่บุคคลคิดริเริ่มเรียนดวยตนเองในการ
วินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน กําหนดเปาหมาย การระบุแหลงบุคคล และแหลงการ
เรียนรู การเลือกใชยุทธวิธีการเรียนอยางเหมาะสม และประเมินผลการเรียน โดยอาศัยความรวม
มือชวยเหลือจากผูอื่นหรือไมก็ได โดยยึกหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูสอนจะแสดงบทบาทเปน
ผูอํานวยความสะดวก (Facilitators)
ประโยชนและความสําคัญของการเรียนรูแบบนําตนเอง
การเรียนแบบนําตนเองเนนที่ความเปนอิสระสวนบุคคล ความรับผิดชอบตนเองในการ
เรียน ซึ่งเปนพืน้ ฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักการศึกษาตางยอมรับวาผูเรียนที่มีความใฝ
รูและพยายามที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจ เปนลักษณะของผูเรียนที่มีการนําตนเองในการเรียนรู ซึง่
จะสามารถเรียนรูไดดกี วาผูเรียนที่เรียนโดยการชี้นําของผูอื่น นักการศึกษาจึงใหความสําคัญกับการ
เรียนแบบนําตนเอง โดย Knowles (1975) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของการเรียนแบบ
นําตนเองไววาบุคคลที่เรียนรูดวยการริเริ่มของตนเองจะเรียนรูไดมากกวา ดีกวา มีความตั้งใจ มี
จุดมุงหมายและมีแรงจูงใจสูงกวาผูที่เรียนโดยเปนเพียงผูรับการถายทอด นอกจากนีย้ ังสามารถนํา
ประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีกวาและยาวนานกวา การเรียนแบบนําตนเองสอดคลองกับ
พัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติที่วา เมื่อบุคคลเติบโตขึ้นบุคคลจะมีความ
ตองการทางจิตวิทยาทีเ่ ปนตัวของตัวเองสูงขึ้น เริ่มพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบตนเองมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เปนการพัฒนาไปสูการนําตนเอง (Self-Directing) เพิ่มมากขึน้ ซึ่ง Knowles (1975) ได
จําแนกใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการเรียนรูแ บบนําตนเองไว ดังตอไปนี้
1. บุคคลที่เรียนรูดวยการริเริม่ ของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวา มีความตั้งใจ มี
จุดมุงหมายและมีแรงจูงใจสูงกวา สามารถนําประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดกี วาและยาวนาน
กวาคนที่เรียนโดยเปนเพียงผูรับ หรือรอการถายทอดจากผูสอน
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2. การเรียนรูแบบนําตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทาง
ธรรมชาติ ทําใหบุคคลมีทิศทางของการบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่ง
3. การเรียนรูแบบนําตนเองทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งเปนลักษณะที่สอดคลอง
กับพัฒนาการใหม ๆ ทางการศึกษา เชน หลักสูตรหองเรียนแบบเปด ศูนยบริการวิชาการ การศึกษา
อยางอิสระ มหาวิทยาลัยเปด ลวนเนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูเอง
4. การเรียนรูแบบนําตนเองทําใหมนุษยอยูรอด การมีความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เกิดขึ้น
เสมอทําใหมีความจําเปนที่จะตองศึกษาเรียนรู การเรียนรูแ บบนําตนเองจึงเปนกระบวนการตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2542) ไดเสนอวาการสอนผูใหญนั้น ควรจะเปนการเรียนที่
สงเสริมใหผูเรียนไดรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเหตุผล 2 ประการคือ
1. ผูใหญที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู สวนมากเปนผูที่มีความคิดเปนของตนเอง และเขา
มาเรียนดวยความเต็มใจ มิไดถูกบังคับ ถาไดเรียนดวยความสมัครใจจะเปนผูที่เรียนรูสิ่งตางๆ ได
มากกวาและดีกวาผูที่เขามาเรียนโดยการถูกบังคับ ทั้งนี้กเ็ พราะวาการเรียนรูแบบนําตนเอง ผูเรียน
จะมีจดุ ประสงค หรือเปาหมายที่แนนอน มีแรงจูงใจ นอกจากนีแ้ ลว ผูเรียนมักจะนําผลที่ไดจากการ
เรียนรูไปใชประโยชนไดคุมคา และนานกวา
2. กระบวนการเรียนรูแบบนําตนเอง เปนวิธีการเรียนที่สอดคลองกับสภาพ และ
กระบวนการพัฒนาทางจิตวิทยา ซึ่งเปนที่ทราบกันดีกวาเมื่อมนุษยลมื ตามองโลก มนุษยจะชวย
ตัวเองไมไดตอ งพึ่งพาพอแมและอาศัยคนอื่นอยูตลอดเวลา แตเมื่อเติบโตขึ้นมนุษยกค็ อยๆ เปลี่ยน
บุคลิกภาพเปนผูใหญที่ไมพงึ่ คนอื่นๆ อยางเดียว และเริ่มเขามาสูการพัฒนาขึ้นสูงสุด คือ การที่มี
ความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึ่งพาคนอื่นและสิ่งนี้ก็คือ การพัฒนาไปสูการรูจักการเรียนรู
แบบนําตนเอง
สรุปไดวาในปจจุบันความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองสามารถใชประโยชนเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่ออํานวยความสะดวกและสรางสภาพเอื้อใหผูใหญนั้นไดพัฒนา
ตนเอง และยังใชเปนแนวทางในการเสริมทักษะการเรียนรูตางๆ ดวย เชน การประเมินความ
ตองการของตนเองโดยตนเอง การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู ทักษะการอานและเขียน
ทักษะการประเมินความกาวหนาของตนเองดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนรูศักยภาพของตนเอง

ลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง
สมคิด อิสระวัฒน (2538) ไดสรุปลักษณะของการเรียนรูแบบนําตนเองไว 3 ประการดังนี้

44

1. สมัครใจที่จะเรียนดวยตนเอง (Voluntary to learn) มิไดเกิดจากการบังคับ แตมี
เจตนาที่จะเรียนเฉพาะความอยากรู
2. ตนเองเปนแหลงขอมูลของตนเอง (Self-resourceful) นี่คือผูเรียนทีส่ ามารถบอกไดวา
สิ่งที่ตนเองจะเรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลที่ตองการ หรือจําเปนตองใชมีอะไรบาง สามารถ
กําหนดเปาหมาย วิธีการรวบรวมขอมูลที่ตองการ และวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู โดยผูเรียนตอง
เปนผูจัดการการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดวยตนเอง (Manger of change) นอกจากนี้ผูเรียนตองมีความ
ตระหนักในความสามารถในการตัดสินใจได มีการรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการเปนผู
เรียนรูที่ดี
3. ผูเรียนตองรูวิธีการเรียน (Know how to learn) นั้นคือ ผูเรียนควรทราบขั้นตอนการ
เรียนรูของตนเอง รูวาเขาจะไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร

Knowles (1975) ไดสรุปลักษณะของผูที่เรียนรูแบบนําตนเองไว 9 ประการดังนี้
1. มีความเขาใจในความแตกตางของบุคคลในดานความคิดเกีย่ วกับตัวผูเรียนและทักษะ
ที่จําเปนในการเรียนรู ระหวางการเรียนแบบครูเปนผูชี้นํากับการเรียนรูแบบนําตนเอง
2. มีแนวคิดเกีย่ วกับตนเองวาสามารถนําตนเองได มีความเปนตัวของตัวเอง
3. มีความสามารถที่จะสรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อนเพื่อใหบุคคลเหลานั้น ชวย
สะทอนใหรูถงึ ความตองการในการเรียนรู การวางแผนการเรียนรู การเรียนรู การชวยเหลือผูอื่น
และการไดรับความชวยเหลือจากผูอื่น
4. มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรู โดยไดรบั ความชวยเหลือ
จากผูอื่น
5. มีความสามารถในการกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรูจากความตองการของตนเอง
และเปนจุดมุงหมายที่สามารถประเมินผลสําเร็จได
6. มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับผูสอน และเรียนรูจากผูสอนเพื่อชวยให
เรื่องที่ยากนัน้ งายขึ้นโดยถือวาผูสอนเปนผูใ หความชวยเหลือหรือเปนที่ปรึกษาในการเรียน
7. มีความสามารถในการแสวงหาบุคคลและแหลงเอกสารวิทยาการที่เหมาะสมกับวัตถุ
ประสงคของการเรียนรูที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสม
8. มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยใชประโยชนจากแหลง
วิทยาการตางๆ และมีความคิดริเริ่มในการวางแผนอยางดี
9. มีความสามารถในการรวบรวมขอมูลและนําผลของการคนพบตาง ๆ ไปใชอยาง
เหมาะสม
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Guglielmino (1977) ไดศึกษาลักษณะการเรียนแบบนําตนเอง จากผูเชีย่ วชาญดานการ
เรียนแบบนําตนเอง ซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญที่มีตอการเรียนแบบนําตนเอง
พบวาผูเรียนทีเ่ รียนแบบนําตนเองมีลักษณะ ดังนี้
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (Openness to Learning Opportunities) มีลักษณะ
เปนผูสนใจในการเรียน รักความกาวหนา มีความคิดริเริม่ สามารถบังคับตนใหกระทําในสิ่งที่ควร
ทํา มีความรับผิดชอบตอการเรียน คาดหวังวาจะเรียนอยางตอเนื่อง มีความพยายามทีจ่ ะทําความ
เขาใจเรื่องที่ยาก สนใจหาแหลงความรู และถือวาการเรียนรูเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต
2. การมีมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self Concept as
and Effective Learner) เปนผูมีความตองการเรียนรู มีความมั่นใจทีจ่ ะเรียนรูแบบนําตนเอง และมี
ความสามารถที่จะเรียน โดยสามารถจัดแบงเวลาใหกับการเรียนได มีความรูเกี่ยวกับความ
ตองการการเรียนรูและแหลงทรัพยากรทางความรู สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนกับเปาหมาย
ระยะยาวที่ตั้งไว และมีทัศนะตอตนเองวาเปนผูกระตือรือรนในการเรียนรู
3. การมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู (Initiative and Independence in
Learning) เปนผูมีความมั่นใจวามีความสามารถในการเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดว ยตนเอง ชอบแสวงหา
ความรู ชอบที่จะมีสวนรวมในการกําหนดประสบการณการเรียนรู มีความสามารถในการวางแผน
และพัฒนาแผนการทํางานของตนเอง และมีความคิดริเริม่ ในการทําโครงการใหมๆ
4. การมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน (Acceptance of Responsibility for
One’ s Own Learning) เปนผูมีความคิดวาตนเองตองการเรียนอะไร และเต็มใจเรียนในสิ่งที่ยาก
หากเปนเรื่องที่สนใจและตองการเรียน ยอมรับตนเองวามีความสามารถในการเรียนรูและเชื่อมั่นใน
วิธีการสืบสอบทางการศึกษา
5. การมีความรักการเรียน (Love of Learning) เปนผูมีความปรารถนาและกระตือรือรน
ที่จะเรียนรู ชอบการศึกษาคนควาอยูเ สมอ ชื่นชมบุคคลที่รักการเรียน ใหความสําคัญกับความ
เขาใจในเรื่องที่จะเรียนมากกวาความสําคัญของการทดสอบ
6. การมีความคิดสรางสรรค (Creativity) มีความสามารถในการคิดวิธีการเรียนในเรื่อง
ตางๆ และมีความสามารถในการแกปญหา เมื่อประสบปญหาที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
7. การมองอนาคตในแงดี (Positive Orientation to the Future) เปนผูชอบสถานการณ
การเรียนที่ทาทาย ชอบคิดถึงอนาคต มองตนเองวาเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต
8. การมีความสามารถในการใชทักษะพื้นฐานทางการศึกษาและทักษะการแกปญหา
(Ability to Use Basic Study Skills and Problem-Solving Skills) เปนผูมคี วามสามารถในการใช
ทักษะการเรียนรูในการแกปญ
 หา มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ และคิดวาการแกปญหา
เปนสิ่งที่ทาทาย
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สรุปไดวา ผูเรียนที่ลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองนีจ้ ะเปนผูเชื่อมั่นในตัวเอง มี
แรงจูงใจ ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวขางตน ผูเรียนสามารถพัฒนาขึ้นไดดวยตนเองหรือดวยความ
ชวยเหลือจากผูสอนหรือผูอื่นที่เกีย่ วของ โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยยิดแนวทางแนวคิดของ
Guglielmino (1977) ในเรื่องคุณลักษณะของผูเรียนที่มีการเรียนรูแบบนําตนเอง ซึ่งครอบคลุมทั้ง 8
ดานของบุคลิกภาพของผูเรียน
รูปแบบการเรียนรูดวยการนําตนเอง
Griffin (1983) ไดแบงรูปแบบการเรียนรูดว ยการนําตนเอง ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนแบบใชสญ
ั ญาการเรียนรู (Learning Contract) เปนเครื่องมือในการ
เรียนดวยตนเอง ตามแนวคิดการเรียนเปนกลุมของโนลส (Knowles)
2. รูปแบบการใชโครงการเรียนรู (Learning Project) เปนตัวบงชี้การมีสว นรวมในการ
เรียนรูดว ยการนําตนเองตามแนวคิดโครงการเรียนแบบผูใ หญของ Tough
3. รูปแบบการใชบทเรียนสําเร็จรูป (Individualized Program Instruction) ตามแนวคิด
ของสกินเนอร (Skinner) ซึ่ง กริฟฟน (Griffin) เห็นวาการเรียนแบบนี้เปนวิธีการเรียนดวยตนเอง
ไมใชลักษณะของการเรียนรูด วยการนําตนเอง แตเปนการเรียนรูที่เกิดจากการนําของครู
4. รูปแบบที่ไมใชการจัดการเรียนการสอนทั่วไป (Non Traditional Institutional) ไดแก
กลุมผูเรียนที่เรียนโดยสมัครใจ หวังที่จะไดความรู เชน การศึกษาที่จดั ขึ้นสําหรับบุคคลภายนอก
ใหไดรับประกาศนียบัตร การศึกษาที่เปนหนวยประสบการณชีวติ
5. รูปแบบการเรียนรูประสบการณในชีวิต (Experiential Learning)

นอกจากนี้ Carre (1994 ) กลาวถึงรูปแบบการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีดังนี้
1. โครงการเรียนรู เปนที่ปฏิบัติกันจนเปนพื้นฐานของการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ใหมี
โครงการเรียนรูรายบุคคล เนื่องจากบุคคลมีความสามารถแตกตางกัน
2. สัญญาการเรียนรู เปนการเรียนที่มีพนื้ ฐานอยูบนเหตุผลการตกลงระหวางความ
ตองการของผูเรียนแตละคน กับเปาหมายและหลักการของหนวยงานการใชสัญญา เปนเครื่องมือมี
รายละเอียดที่เปนขอบเขตของโครงการเรียนและมีการลงนามระหวางผูเรียน ครูหรือผูฝก
3. ชวงเวลาสําหรับสรุปสิ่งที่เรียนรู ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูเรียนไดเรียนรูแ ละ
เผชิญปญหาตางๆ ดวยตนเอง จึงตองมีชวงเวลาสําหรับสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูโดยครูเปนผูนํา
4. บทบาทใหมของครู ซึ่งเปนผูอํานวยความสะดวก เปนแหลงความรู คอยชวยเหลือและ
แนะแนวทาง
5. สภาพการเรียนรูแบบเปด คือ การจัดทําทุกสิ่งใหเปนศูนยกลางการเรียนรู เชน การ
จัดเตรียม ศูนยสื่อการเรียน หองสมุด แหลงความรูอื่น ๆ เปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
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จากประสบการณ
6. สภาพการเรียนรูรายบุคคลและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น การเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ที่แทจริงนั้น ผูเ รียนอยูใ นบริบททางสังคมจึงตองมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นตลอดเวลา
7. การสังเกต ติดตามประเมินผล ผูสอนจะอยูกับผูเรียนตลอดเวลาเพื่อสังเกตการณ
ควบคุมสถานการณและใหไดขอมูลปอนกลับอยางเปนทางการ การสังเกต ติดตามผลและการ
ประเมินผลมีประโยชนอยางยิ่ง อาจกระทําไดในระดับรายบุคคล ระดับกลุมยอย และระดับกลุม
ใหญ

สรุปไดวา รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง จะใหความสําคัญกับโครงการการเรียนที่ใช
สัญญาการเรียนรู โดยบทบาทครูจะเปนเพียงเปนผูอํานวยความสะดวก และมีสภาพการเรียนรูแบบ
เปด ซึ่งจัดทุกสิ่งทุกอยางเปนศูนยกลางการเรียนรู สภาพการเรียนรายบุคคล ตลอดจนการสังเกต
ติดตามผล ซึ่งอาจจะเปนรูปแบบการเรียนรูประสบการณชีวิตก็ได สําหรับในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ิจยั ได
ใชรูปแบบการเรียนการสอนของแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองที่ใชสญ
ั ญาการเรียนรู มาใชในการ
ประเมินตนเองของผูเรียน
องคประกอบของการเรียนรูแบบนําตนเอง
Brockett และ Hiemestra (1991) ไดวิเคราะหองคประกอบของการเรียนรูแบบ
นําตนเองวา ประกอบดวย 2 มิติ ที่มีความสัมพันธกัน มิตแิ รกคือ กระบวนการเรียนรูแ บบนําตน
เอง (Self-directed Learning) เปนกระบวนการที่ผูเรียนตองรับผิดชอบตนเองในการวางแผน
การดําเนินการและการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง สวนมิติที่ 2 คือ ผูเรียนที่นําตนเอง
(Learner Self-direction) คือ ผูที่มีบุคลิกลักษณะของผูเรียนที่มีการชี้นําตนเองจาก 2 มิติดังกลาว
ไดนําเสนอเปน The Personal Responsibility Orientation (PRO) Model ซึ่งประกอบดวยสวน
ตางๆ ที่สัมพันธกัน Hiemstra ไดอธิบายถึงสวนประกอบในการทําความเขาใจการนําตนเอง ไวดังนี้
ลักษณะของการเชือ่ มโยง
ระหวางการเรียน
และการสอน

ความรับผิดชอบสวนบุคคล
ลักษณะของผูเรียน

การเรียนแบบนําตนเอง

ผูเรียนแบบนําตนเอง

การนําตนเองในการเรียนรู
องคประกอบในบริบททางสังคม

แผนภูมิที่ 1 The Personal Responsibility Orientation (PRO) Model (Brockett and Hiemestra, 1991)
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1. ความรับผิดชอบสวนบุคคล (Personal Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ
ทางดานความคิดและการกระทําของบุคคล และเลือกกระทําอยางมีเหตุผล สามารถเลือก
กระทําในวิถีทางที่ตนเองปรารถนาภายใตบริบทของการเรียนรู สามารถควบคุมศักยภาพในการ
นําตนเองในทิศทางที่ไดเลือกจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดยยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํา
ของตนเอง
2. การเรียนแบบนําตนเอง (Self-directed Learning) ในลักษณะที่เปนกระบวนการเรียน
การสอน ประกอบดวยลักษณะดังนี้
2.1 มีศูนยกลางอยูที่กิจกรรมที่เปนความตองการจําเปน
2.2 มีแหลงความรูสําหรับการเรียนรูที่พรอม
2.3 มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
2.4 มีการประเมินผลการเรียนรู
2.5 เปนการสอนรายบุคคล ซึ่งมีลักษณะของการเชื่อมโยงระหวางกระบวนการเรียน
และการสอน
3. การเรียนแบบนําตนเองที่เปนลักษณะและบุคลิกภาพของผูเรียน (Learner Selfdirection) ไดแก ผูมีลักษณะสวนบุคคลทีน่ ําไปสูความรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง การเรียน
แบบนําตนเองจึงเปนทั้งตัวประกอบภายนอกที่สงผลใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ และองคประกอบ
ภายในที่จูงใจใหผูเรียนรับผิดชอบตอความคิดและการกระทําที่เกีย่ วของกับการเรียนรู
4. การนําตนเองในการเรียนรู (Self-directed in Learning) เปนลักษณะทีส่ ามารถมองได
ในภาพของการเรียนรูที่ตอเนื่อง และจะไดผลสูงสุดเมื่อระดับการชี้นําตนเองสมดุลยกับโอกาสการ
เรียนแบบนําตนเอง
5. บริบทของสังคม (Social Context) เปนองคประกอบที่ลอมรอบองคประกอบ
ตางๆอยู ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูไมสามารถแยกออกไปจากบริบทของสังคมที่เกี่ยวของได สภาพ
แวดลอมของสังคมมีผลตอกิจกรรมตางๆ บริบทของสังคมจะกําหนดขอบเขตในกิจกรรมการนํา
ตนเองที่แสดงออกมา
PRO Model นั้นจะแสดงถึงความรับผิดชอบสวนบุคคลในกระบวนการเรียนการสอน ที่
นําไปสูการเรียนแบบนําตนเอง

อาชัญญา รัตนอุบล (2544, 2549) ไดจําแนกปจจัยและองคประกอบในการเรียนรูแบบนํา
ตนเองไว 3 ประการดวยกัน คือ
1. ผูเรียน (Learners) ผูเรียนจะแสดงบทบาทชี้นําการเรียนรูดวยตนเอง ตั้งแตกําหนด
ความตองการเรียนรู ออกแบบแผนการเรียน ทรัพยากรการเรียนรู และวิธีการวัดประเมินผล โดย
ผูเรียนควรไดมีโอกาสศึกษา และวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตนเอง ซึ่งเปนกระบวนการ
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ที่มีความสําคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหสอดคลอง
กับความตองการดังกลาวของผูเรียน ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางแทจริง
2. ผูสอน (Instructor) ผูสอนแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก สรางบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก และเปนตัวกระตุนเสริมแรงใหเกิดการเรียนรูใ น
ผูเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ผูสอนจึงควรเริ่มตนที่การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ซึ่งควร
เปนบรรยากาศที่อบอุน บรรยากาศแหงการเคารพซึ่งกันและกัน บรรยากาศของการนําไปสูการ
สนทนา บรรยากาศที่ผูเรียนรูสึกไดถึงความชัดเจนและความมั่นคงในบทบาทที่นานับถือของตนเอง
และประการสําคัญบรรยากาศของความไวใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นบทบาทใหมของผูสอนจากผู
ถายทอดความรูสูผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูหรือเพื่อนรวมทางการเรียนรู จากบทบาทของผู
ถายทอดความรูที่ทําหนาที่พจิ ารณาเนื้อหาสูบทบาทของผูอํานวยความสะดวก ดังนี้
2.1 มโนทัศน แนวคิดของผูสอนจะตองเปลี่ยนไป จากครูผูถายทอดความรูเปนผู
อํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูหรือเพื่อนรวมทางการเรียนรู โดยคุณลักษณะของผูอํานวย
ความสะดวกหรือเพื่อนรวมทางการเรียนรูท ี่ดี ควรเปนดังนี้ เชี่ยวชาญในเนื้อหา เปนผูเรียนที่ดี เปนผู
ปฏิบัติที่ดี กระตือรือรน มีทัศนคติที่ดีตอเพือ่ นมนุษย มีความยืดหยุน มีความอดทนและควบคุม
อารมณไดดี มีชีวิตชีวา ใหความสนใจในเพื่อนมนุษย ทําตัวปกติ พูดชัดเจน ใหความสําคัญตอเวลา
ทันสมัย/ทันเหตุการณ มีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนมนุษย มีความยุตธิ รรม
2.2 การปฏิบัติของผูสอนก็จะแตกตางไปจากการถายทอดความรูแตเดิม
เปลี่ยนแปลงเปน 1) การสรางบรรยากาศ 2) การวางแผน 3) การวินิจฉัยความตองการในการ
เรียนรู 4) การสรางเปาหมาย 5) การออกแบบแผนการเรียนรู 6) การเกี่ยวของกับกิจกรรมการ
เรียนรู 7) การประเมินผลการเรียนรู
3. แหลงทรัพยากรการเรียนรูต างๆ (Learning Resources) เปนทรัพยากรหรือแหลงการ
เรียนรูรวมทั้งสิ่งแวดลอมทีไ่ ดจัดขึน้ เพื่อสนองตอบความตองการในการเรียนรูของผูเรียน
สรุปไดวาองคประกอบของการเรียนรูแบบนําตนเองตองประกอบดวย 2 สวนคือ ผูเรียน
และกระบวนการเรียนรู โดยทั้งนี้อาจจะมีองคประกอบอื่นเขามาเกีย่ วของดวย เชน สภาพแวดลอม
แหลงทรัพยากรการเรียนรูตางๆ สําหรับในการวิจยั ในครัง้ นี้ผูวิจยั ใชองคประกอบในสวนของ
ผูเรียนคือการใชบททาทในการชี้นําตนเอง ในการกําหนดเปาหมายและวิธีการเรียนรู และในสวน
ของผูสอนผูวิจัยไดเลือกใชการสรางบรรยากาศในการเรียนรูและความรวมมือในการเรียนการสอน
ระหวางผูสอนและผูเรียน
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การประเมินผลการเรียนรูแบบนําตนเอง
การประเมินผลเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการปรับปรุงการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนซึ่งการประเมินโดยทัว่ ไป Boud (1982)
ไดระบุวา สิ่งที่ตองประเมินเปนผลผลิต หรือกระบวนการและจะประเมินสวนใดของผลผลิต หรือ
กระบวนการนั้น เกณฑสําหรับการประเมินไดแก อะไรบางและการใชเกณฑการประเมินจะใช
อยางไร เชน ประเมินเพียงผาน ไมผาน หรือประเมินโดยจัดระดับคุณภาพ ของงานตามเกรด รวมทั้ง
ตัวกระบวนการประเมินผลที่ใชนั้นดีเหมาะสมหรือไม หรือยังตองปรับปรุงซึ่งการประเมินนัน้
ผูเรียนมีโอกาสและทางเลือกในการกําหนดเกณฑการประเมินและวิธกี ารประเมินตนเอง โดยจะ
เปนการตรวจสอบวาผลงานที่ทําสําเร็จเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ตามแผนการเรียนของตน
หรือไม
สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2542) เสนอวาแนวทางหนึ่งในการประเมินการเรียนรูแบบนํา
ตนเองก็คือ การประเมินจากการสัญญาการเรียนรู (Learning Contract) โดยผูสอนใหผูเรียนทํา
สัญญาการเรียน และใหผูเรียนเองเปนคนกําหนดวาเขาตองการจะไดเกรดหรือผลการเรียนในระดับ
ใด และถาตองการไดผลการเรียนระดับดังกลาวเชนนัน้ เขาตองแสดงความสามารถใหปรากฏวา
ตองมีอะไรบาง สัญญาการเรียนนีจ้ ะชวยใหครูตัดสินไดถูกตองวาผูเรียนคนใดควรไดคะแนนอยูใ น
ระดับใด โดยพิจารณาวาผูเรียนนัน้ ไดทํากิจกรรม หรือแสดงความสามารถใหปรากฏไดตามที่เขาได
ระบุไวในสัญญาการเรียนหรือไม ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคิดของอาชัญญา รัตนอุบล (2551)
ที่กลาวไววา แนวทางหนึ่งของการออกแบบและการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูใหญ
นั้น ก็คือการใชสัญญาแหงการเรียนรู ซึ่งจะเปนขอตกลงรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอน เพื่อการ
เรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปนการวางแผนการเรียนรวมกัน ซึ่งสัญญาการเรียนรูจะประกอบดวย
วัตถุประสงคของการเรียนรู แหลงการเรียนรู หลักฐานแหงความสําเร็จ เกณฑและวิธกี าร
ประเมินผล รวมถึงวันเดือนปที่คาดวาจะประสบผลสําเร็จ
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ใหความเห็นในเรื่องการประเมินผลการเรียนรูแบบนําตนเอง
ไววา การเรียนรูแบบนําตนเองจําเปนตองเริม่ ตนจากการที่ผูเรียนตระหนักถึงความตองการในการ
เรียนรูของตนเองได ดวยเหตุนี้กระบวนการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตนเองจึงมี
ความสําคัญมากตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค หรือสมรรถนะที่ตองการ ผูสอน
สามารถประเมินความรู โดยการทดสอบดวยแบบสอบถามตางๆ หรือการแสดงทักษะการปฏิบัติ
ตางๆ การประเมินความเขาใจ โดยการใหผเู รียนแสดงความสามารถในการแกปญหาตาม
สถานการณตางๆ และการประเมินทัศนคติ ความสนใจ คานิยม และคุณคา ดวยการใชแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยา การแสดงบทบาทสมมติ การสรางสถานการณใหตัดสินใจ นอกจากนี้ผูสอนยัง

สามารถประเมินระดับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ ณ ปจจุบันในรายละเอียดของแตละบุคคล
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่พึงประสงคที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได ดังนั้นผูส อนจึงควรจัดใหมีการ
ประเมินจริงในแบบประเมิน โดยอาจจะประเมินโดยตัวผูเรียนเอง จากกลุมเพื่อน หรือกลุม
ผูเชี่ยวชาญก็ได
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Knowles (1984) ไดกลาวถึงหลักการที่ใชสัญญาการเรียนในการสอนไว ผูเรียนจะเรียนรู
บางสิ่งบางอยางโดยธรรมชาติที่ไมใชการเรียนการสอนตามปกติผูเรียนจะมีการนําตนเองสูง มีความ
เชื่อมั่นในตนเองสูง สามารถรักษาความคิดริเริ่มดวยตนเองคอนขางถาวรมากกวาเรียนโดยยึดครู
เปนศูนยกลาง และการเรียนรูท ี่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
การใชสัญญาการเรียนซึ่งมีการตกลงรวมมือกันตามความตองการกับความคาดหวัง ความสนใจของ
ผูเรียน
สรุปไดวา หลักการในการใชสัญญาการเรียนควรยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคลใน
การเรียนแบบนี้ ควรมีการตกลงรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอนวาจะเลือกเรียนอะไรกอน-หลัง
และใชวิธีการเรียนอยางไรนัน้ ขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน
และชวยลดความคับของใจ ความวิตกกังวลของผูเรียนผูสอนควรจัดการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางในการเรียน สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชการประเมินผลจากสัญญาการเรียนรู
ในลักษณะของแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส
การวัดลักษณะความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง
เครื่องมือวัดลักษณะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ไดรับความนิยมมาก มี
2 ฉบับ คือ แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning Readiness
Scale-SDLRS) ของ Guglielmino และแบบวัดลักษณะการศึกษาตอเนือ่ งของ Oddi (Oddi
Continuing Learning Inventory-OCLI, 1984) แตขณะนีใ้ นประเทศไทยไดมีผูพัฒนาแบบวัดการ
เรียนรูดว ยการนําตนเองขึ้น 2 ฉบับ คือ แบบวัดการเรียนรูแบบนําตนเอง ของ สุวัฒน วัฒนวงศ
(2546) และแบบทดสอบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง ของ รัชนีพร ยันตะบุศย (2546)
Guglielmino (1977) ไดทําการวิจัย เรื่อง Development of the Self-Directed Learning
Readiness Scale เพื่อสรางแบบวัดลักษณะความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองโดยใชเทคนิค
เดลฟาย (Delphi Technique) ศึกษาลักษณะของผูเรียนที่มีลักษณะการเรียนรูดว ยการนําตนเองใน
ระดับสูงจากผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 14 คน โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะตองให
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญที่สุด 10 ประการที่สามารถวัดไดของผูเรียนที่มีลักษณะการเรียนรู
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ดวยการนําตนเองสูง ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ถูกนํามาประมวลเขาดวยกันและสราง
ขึ้นเปนแบบสอบถามชุดที่ 2 ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 4 ระดับ เพื่อใหผูเชีย่ วชาญแตละคน
ประเมินลักษณะการเรียนรูด วยการนําตนเองที่ประมวลมาไดวา เปนลักษณะที่สําคัญและจําเปนที่
จะตองมีในตัวผูเรียนที่เรียนรูด วยการนําตนเองมากนอยเพียงใด จากนัน้ นําอันดับของการประเมิน
มาสรางเปนแบบสอบถามชุดที่ 3 ซึ่งแสดงคามัธยฐาน คาเปอรเซนไทลที่ 25 และ 75 ของอันดับการ
ประเมินแตละคุณลักษณะและสงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้ง และหากผูเชี่ยวชาญคนใด
ประเมินคาในการเก็บขอมูลครั้งที่ 2 แตกตางไปจากคําตอบรอยละ 50 ของกลุม จะตองใหเหตุผล
ของการประเมินนั้น ลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ไดจากการเก็บขอมูลจะถูกนํามา
วิเคราะหอีกครั้งและนํามาสรางเปนแบบวัดความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง (SelfDirected Learning Readiness Scale-SDLRS) ในลักษณะของแบบสอบถามที่เปนมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 41 ขอ โดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 307 คน และนําคําตอบ
ที่ไดมาวิเคราะหรายขอและประมาณคาพารามิเตอรของแบบวัดไดคาความเที่ยง .87 โดยผูตอบแบบ
วัดจะใหขอมูลในลักษณะทีเ่ ปนการรายงานตนเองวาเห็นดวยกับขอความในแบบวัดในระดับใด
ขอความในแบบวัดประกอบดวยขอความเชิงบวกและขอความเชิงลบ ซึ่งครอบคลุมลักษณะความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 8 ดาน ไดแก

1. เปดโอกาสในการเรียนรู หมายถึง เปนผูที่มีความสนใจในการเรียนรูมากกวาผูอื่น ชอบ
การมีความคิดริเริ่ม มีความรักในการเรียนรูและตองการเรียนตอไปเรื่อยๆ ชอบศึกษาคนควาจาก
แหลงความรูตา งๆ มีความพยายามในการทําความเขาใจกับปญหาที่มีความกํากวม ยอมรับฟงคํา
วิพากษวจิ ารณเกี่ยวกับความผิดพลาดของตนเอง และมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
2. มีมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงการเปนผูที่มี
ความเชื่อมั่นวาสามารถเรียนรูดวยตนเองได สามารถจัดแบงเวลาสําหรับการเรียนรูได มีวินยั ใน
ตนเอง รูความตองการเกี่ยวกับการเรียนรูของตนเอง และสามารถหาวิธีการเรียนรูได ยอมรับวา
ตนเองเปนผูทใี่ ฝรูอยูเสมอ
3. มีความคิดริเริ่มในการเรียนรูไดดว ยตนเอง หมายถึง การเปนผูที่มีความพยายามในการ
ทําความเขาใจกับปญหาที่ยาก รูความตองการในการเรียนรูของตนเอง ชอบการมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู มีความเชื่อมั่นที่จะทํางานตามลําพัง รักการเรียนรู รูแหลงขอมูลที่จะไปคนควา
สามารถวางแผนการทํางานของตนเองได และมีความคิดริเริ่มในการเริม่ โครงการใหมๆ
4. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง หมายถึง การเปนผูที่รูความสามารถในการ
เรียนของตนเองวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพในระดับกลางหรือระดับสูง พรอมที่จะเรียนรูเรื่องที่
ตนสนใจทุกเรือ่ งแมวาจะเปนเรื่องที่ยาก ชอบคนควาชอบที่จะเปนผูจัดการเรียนรูดว ยตนเอง มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง และรูความกาวหนาในการเรียนของตนเอง
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5. มีความรักในการเรียนรู หมายถึง เปนผูท ี่ชื่นชมผูที่เรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ มีความ
ใฝรูสนุกกับการศึกษาคนควา
6. มีความคิดสรางสรรค หมายถึง เปนผูที่อดทนตอความกํากวม มีความใฝรูและชอบ
สถานการณการเรียนรูที่ทาทาย ชอบทดลองวิธีการเรียนรูใ หมๆ
7. มองอนาคตในแงดี หมายถึง เปนผูที่ตองการเรียนรูไปตลอดชีวิต ชอบคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ในอนาคต และมองวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทายไมใชสิ่งที่จะทําใหหยุดเรียน
8. สามารถใชทักษะในการแสวงหาความรูแ ละทักษะการแกปญหา หมายถึง การเปนผูท ี่
มีทักษะพื้นฐานในการศึกษาหาความรู และมีทักษะในการแกปญหา
หลังจากนัน้ Guglielmino (1997) ไดปรับปรุงแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดว ยการ
นําตนเองซึ่งเดิมมี 41 ขอ เปน 58 ขอ ซึ่งแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
Guglielmino ฉบับนี้เปนเครือ่ งมือที่ไดรับการยอมรับวามีความเที่ยงและความตรงมาก จึงมีการ
นําไปใชในการศึกษาเกีย่ วกับลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยางกวางขวาง

Oddi (1984,1986) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูเรียนที่มีการศึกษา
ตอเนื่องดวยตนเองจากเอกสาร งานวิจยั ตางๆ จากนั้นนํามาจัดแบงกลุมตามลักษณะทีเ่ ปนลักษณะ
สําคัญของผูเรียนที่ศึกษาตอเนื่องดวยตนเองออกเปน 3 ดานโดยในแตละดานจะประกอบดวย
ลักษณะที่ตรงขามกันดังนี้
1. แรงขับภายในกับแรงขับภายนอก (Proactive Drive versus Reactive Drive)
ผูเรียนที่เรียนดวยแรงขับภายในมีลักษณะสําคัญคือ มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองมี
ความเชื่อมั่นและเห็นคุณคาของตัวเองในระดับสูง มีความคิดริเริ่มและดําเนินการในการเรียนรูด ว ย
ตนเองเพื่อเปาหมายในระดับสูงผูเรียนที่เรียนดวยแรงขับภายนอกมีลักษณะสําคัญคือ มีการเรียนรู
โดยแรงขับภายนอก มีแนวโนมที่จะเลิกเรียนเมื่อประสบปญหาในการเรียน และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองในระดับต่ํา
2. การเปดโอกาสในการเรียนรูกับการปดกัน้ โอกาสในการเรียนรู (Cognitive Openness
Versus Defensiveness)
ผูเรียนที่เปดโอกาสในการเรียนรูมีลักษณะสําคัญคือ เปดโอกาสในการทํากิจกรรม
ใหมๆ หรือยอมรับแนวคิดใหมๆ มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงและมี
ความอดทนตอความกํากวมผูเรียนที่ปดกัน้ โอกาสในการเรียนรูมีลักษณะสําคัญคือ ไมมีการปรับตัว
กลัวความลมเหลว และหลีกเลี่ยงที่จะทํากิจกรรมใหมๆ หรือไมยอมรับแนวคิดใหมๆ

3. การมุงมั่นตอการเรียนรูกบั การไมใสใจตอการเรียนรู (Commitment to Learning
Versus Apathy or Aversion to Learning)
ผูเรียนที่มุงมั่นตอการเรียนรูม ีลักษณะสําคัญคือ มีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลาย และชอบงานอดิเรกที่กระตุนใหเกิดการคิด ผูเรียนที่ไมใสใจตอการเรียนรูมีลักษณะ
สําคัญ คือ มีทัศนคติที่ไมดีตอ การเรียนและไมเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
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หลังจากที่ไดขอมูลมา Oddi ไดสรางแบบวัดลักษณะผูเรียนที่มีการศึกษาตอเนื่องดวยการ
นําตนเองขึ้น ประกอบดวยขอความจํานวน 100 ขอ ซึ่งครอบคลุมลักษณะของผูเรียนทั้ง 3 ดาน
จากนั้นนําเครือ่ งมือออกทดลองใชและปรับแกไขจนกระทั่งเหลือแบบวัดจํานวนเพียง 24 ขอ ไดคา
ความเที่ยง .89
สุวัฒน วัฒนวงศ (2546) ไดทําการวิจยั เรื่อง การเรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียน
การศึกษาตอเนื่องสายอาชีพ ในการวิจัยครัง้ นี้ไดแบงการดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก
เปนการวิเคราะหองคประกอบการเรียนรูด วยการนําตนเองของผูเรียนการศึกษาตอเนื่องสายอาชีพ
ขั้นตอนที่สอง เปนการพัฒนาแบบวัดการเรียนรูดวยการนําตนเอง
รัชนีพร ยันตะบุศย (2546) ไดสรางแบบทดสอบวัดคุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการดําเนินการเปน 4 ขั้น
ตอน
สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ไดศกึ ษาความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองโดย
พัฒนาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง ของ พรชุลี อาชวอํารุง (2547) และ ปทีป
เมธาคุณวุฒิ และพันธศักดิ์ พลสารัมย (2545) ที่ไดพัฒนาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบ
นําตนเอง (Self-Directed Learning Readiness Scale-SDLRS) ของ Guglielmino (1977) เนื่องจาก
ผูวิจัยพิจารณาเห็นวามีองคประกอบของการเรียนรูแบบนําตนเองที่ชัดเจน เหมาะสม รวมทั้งยังเปน
เครื่องมือที่ไดรับความนิยมมากทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ นอกจากนีใ้ นงานวิจยั ทั้งสอง
เรื่องนั้นไดใชแบบวัด SDLRS กับกลุมตัวอยางที่เปนนิสติ ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสต จุฬา
ฯ ซึ่งมีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยางของงานวิจยั ในครั้งนี้อีกดวย
แนวคิดการฝกอบรมผานเว็บ
การฝกอบรมบนเว็บ (Web-Based Training: WBT) เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนการ
สอนบนเว็บ โดยใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งมีคุณสมบัติตางๆ ของอินเทอรเน็ตมาใชในการ
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สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณลักษณะที่สามารถ
เสริมสรางใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูแบบรวมมือกับวิทยากร ผูเชี่ยวชาญ เพือ่ นและคนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูไดเปนอยางดี (วรนุช เนตรพิศาลวนิช, 2544)
Weller (2002) ไดเสนอแนะแนวคิดและทฤษฏีที่ใชในการเรียนการสอนและการ
ฝกอบรมผานเว็บไว 6 ทฤษฎี ไดแก 1) ทฤษฎีการเรียนแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism ) 2)
ทฤษฎีการเรียนแบบการใชทรัพยากรเปนฐาน (Resource-based Learning) 3 ) ทฤษฎีการเรียนแบบ
รวมมือ (Collaborative Learning) 4) ทฤษฎีการเรียนแบบการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based
Learning) 5) ทฤษฎีการเรียนแบบวิธีสอนบรรยาย (Narrative-based Teaching) 6) ทฤษฎีการเรียน
แบบการจําลองสถานการณ (Situated Learning) ซึ่งจากแนวคิดของ Weller เปนการเนนย้ําวาการ
ฝกอบรมผานเว็บโดยใชแนวคิดการเรียนแบบการใชทรัพยากรเปนฐานนั้นเปนสิ่งที่สามารถทําได
จริง
“การฝกอบรมผานเว็บ” (Web-Based Training หรือ WBT) เปนคําที่นิยมใชมากที่สุดใน
การอธิบายเกีย่ วกับการใชเทคโนโลยีเว็บเพื่อการเรียนรูใ นภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในขณะ
ที่ “การศึกษาผานเว็บ” (Web-Based Education) และ “การเรียนการสอนผานเว็บ” (Web-Based
Instruction) มักจะนิยมใชในวงการศึกษา ในการศึกษาวิจยั นี้จะถือวาคําเหลานี้สามารถใชแทนกัน
ได และมีความหมายเดียวกันที่บงบอกถึงปรากฏการณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การศึกษา และ
การฝกอบรมดวยการใชประโยชนจากชองทางการสื่อสารและทรัพยากรบนเว็บ

ยืน ภูว รวรรณ (2541) ไดใหความหมายของการฝกอบรมบนเว็บวาเปนกระบวนการ
เรียนรูบนเวิลดไวดเว็บ ทีเ่ ปนรูปแบบของโมเดลการเรียนการสอนที่ตอ งประกอบไปดวย การติดตอ
ทั้งสองทาง (Two-way Connection) โดยมีแนวคิดการมีศนู ยกลางการเรียนรู (Centralize) มาเปนการ
กระจายลงสูผูเรียน (Decentralize) โดยที่รปู แบบการอบรมและหนวยการเรียนในหลักสูตรจะตอง
เล็กลง มีการรวมมือประสานกันทั้งสองรูปแบบ คือ ผูสอนเปนศูนยกลาง (Teacher Centered) และ
ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Centered) และเปรียบเสมือนการเรียนในหองสมุดขนาดใหญ มีองค
ความรูอยูทั่วโลก มีหนังสือทุกเลมที่สามารถหาอานในเว็บ รวมทั้งทุกคนจะมีโฮมเพจของแตละคน
มีการทําการบานและรายงานเผยแพรผลงานลงบนเว็บเพจ การออกแบบการเรียนรูบ นเว็บจะอยูใน
รูปของโมเดลการเรียนการสอน (Model Learning) ที่มีลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ โดยการ
กระจายศูนยรวมมาอยูแ นวราบ และโมเดลจะมีขนาดเล็กลง ผูเรียนจะเกิดกระบวนการคิดมากขึ้น
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ปรัชญนันท นิลสุข (2542) ไดใหความหมายของการฝกอบรมบนเว็บวา เปนการใช
ประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อนําเอาระบบเครือขายนี้มาใชในการฝกอบรมโดยผานระบบ
เวิลดไวดเว็บอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งถือวาเปนนวัตกรรมการฝกอบรมที่ทันสมัยตอบสนองตอผูที่ชอบใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อแบบเดิมๆ อยางเชน วีดิทัศนหรือคอมพิวเตอร
ชวยสอนแลว ถือไดวาการอบรมบนเว็บซึง่ เปนสิ่งใหมทเี่ พิ่มขึ้นมาในระบบอินเทอรเน็ตที่ชวยให
การฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการศึกษาโดยผานระบบอินเทอรเน็ตก็จดั ได
วาเปนการศึกษาทางไกลแบบหนึ่ง ถาจะใหคําจํากัดความของการใชอินเทอรเน็ตหรือเว็บเพื่อ
การฝกอบรม (Web-Based Training : WBT) อาจจะหมายถึง การสอนรายบุคคลที่สงขอมูลเปน
สาธารณะหรือเปนการสวนตัวดวยคอมพิวเตอร และแสดงผลโดยดวยการแสดงดวยหนาจอของเว็บ
โดยที่ไมไดถายทอดขอมูลในแบบคอมพิวเตอรฝกอบรม (CBT : Computer-Based Training) แต
เปนไปตามความตองการในการฝกอบรม การเก็บขอมูลในแหลงจัดเก็บและเขาถึงขอมูลไดโดย
ระบบเครือขาย โดยที่เว็บฝกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัยไดรวดเร็วและการเขาถึง
ขอมูลการฝกอบรมควบคุมไดโดยผูออกแบบการฝกอบรม การใชเว็บเพื่อการฝกอบรมกับการฝก
อบรมการใชเว็บเปนการใหความหมายที่แตกตางกัน ขณะที่การเรียนการสอนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
ในประเทศยังเปนลักษณะของการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ต ในลักษณะหลักสูตรระยะสั้นหรือ
การจัดประชุมปฏิบัติการ สิ่งนี้จึงยังไมใชความหมายของการใชเว็บเพื่อฝกอบรม ดังนัน้ ความหมาย
ที่แทจริงของการใชเว็บฝกอบรม (Web-Based Training : WBT) ก็ควรจะหมายถึง การฝกอบรม
โดยการใชเว็บเปนสื่อในการนําเสนอขอมูล การสืบคนขอมูล การอภิปราย และเสนอความคิดเห็น
โดยการใชเครื่องมือผานเวิลดไวดเว็บทีไ่ ดรับการออกแบบ และจัดกระบวนการอยางเปนระบบเปน
ขั้นตอน มีกระบวนการเหมือนกับการฝกอบรมในหองแตเปนการเชื่อมโยงระหวางผูเขาอบรมกับ
ผูจัดการอบรมโดยระบบอินเทอรเน็ต
Khan (1997) ไดใหความหมาย การฝกอบรมผานเว็บ วา เปน โปรแกรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบสื่อหลายมิติ ที่นําเอาคุณลักษณะและทรัพยากรตาง ๆ ของเว็บมาใชประโยชนใน
การสรางสภาพแวดลอมที่มีนัยในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู
Driscoll (1998) ไดใหความหมายของการฝกอบรมบนเว็บวา เปนการใชทักษะหรือ
ความรูตางๆ ถายโยงไปสูที่ใดที่หนึ่ง โดยใชเวิลดไวดเว็บเปนชองทางในการเผยแพรสิ่งเหลานั้น
Horton (2000) ไดใหความหมายของ การฝกอบรมผานเว็บ วาหมายถึง การประยุกตใช
เทคโนโลยีเว็บดวยการไตรตรอง และดวยจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อภารกิจดานการให
การศึกษาแกเพื่อนมนุษย
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จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา การฝกอบรมผานเว็บ วาเปน การสอน
รายบุคคลที่สงขอมูลแบบสาธารณะหรือแบบสวนตัวดวยคอมพิวเตอรและแสดงผลดวยหนาจอของ
เว็บ โดยที่ไมไดถายทอดขอมูลในแบบการฝกอบรมผานคอมพิวเตอร (Computer-Based Training:
CBT) แตเปนตามความตองการในการฝกอบรมโดยการเก็บขอมูลในแหลงจัดเก็บและเขาถึงขอมูล
ไดโดยระบบเครือขาย การฝกอบรมผานเว็บสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัยไดรวดเร็ว และ
การเขาถึงขอมูลการฝกอบรมควบคุมไดโดยผูออกแบบการฝกอบรม
การจัดการฝกอบรม หรือการเรียนการสอนผานเว็บนั้น ผูสอนและผูเรียนจะตองมี
ปฏิสัมพันธกันโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ที่เชือ่ มโยง คอมพิวเตอรของผูเรียนเขาไวกับ
เครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการเครือขาย (File Server) และเครื่องคอมพิวเตอรของ ผูใหบริการ
เว็บ (Web Server) อาจเปนเปนการเชื่อมโดยระยะใกลหรือเชื่อมโยงระยะไกลผานทางระบบการ
สื่อสาร และอินเทอรเน็ต การจัดการเรียน การสอนทางอินเทอรเน็ตที่เปนเว็บนั้น ผูสอนจะตองมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดังนี้ (ปทีป เมธาคุณวุฒ,ิ 2540)
1. กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
2. การวิเคราะหผูเรียน
3. การออกแบบเนื้อหารายวิชา
- เนื้อหาตามหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
- จัดลําดับเนื้อหา จําแนกหัวขอตามหลักการเรียนรูและลักษณะเฉพาะในแตละหัวขอ
- กําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแตละหัวขอ
- กําหนดวิธีการศึกษา
- กําหนดสื่อทีใ่ ชประกอบการศึกษาในแตละหัวขอ
- กําหนดวิธีการประเมินผล
- กําหนดความรูและทักษะพื้นฐานทีจ่ ําเปนตอการเรียน
- สรางประมวลรายวิชา
4. การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต โดยใชคณ
ุ สมบัติของ
อินเทอรเน็ตทีเ่ หมาะสมกับ กิจกรรม การเรียนการสอนนั้นๆ
5. การเตรียมความพรอมสิ่งแวดลอมการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต ไดแก
- สํารวจแหลงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงได
- กําหนดสถานที่และอุปกรณที่ใหบริการและที่ตองใชในการติดตอทางอินเทอรเน็ต
- สรางเว็บเพจเนื้อหาความรูตามหัวขอของการเรียนการสอนรายสัปดาห
- สรางแฟมขอมูลเนื้อหาวิชาเสริมการเรียนการสอนสําหรับการถายโอนแฟมขอมูล
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6. การปฐมนิเทศผูเรียน ไดแก
- แจงวัตถุประสงค เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน
- สํารวจความพรอมของผูเรียน และเตรียมความพรอมของผูเรียน ในขัน้ ตอนนี้ผูสอน
อาจจะตองมี การทดสอบหรือสรางเว็บเพจเพิ่มขึ้นเพื่อใหผูเรียน ที่มีความรูพื้นฐานไมเพียงพอได
ศึกษา เพิ่มเติม ในเว็บเพจเรียนเสริม หรือใหผูเรียนถายโอนขอมูลจากแหลงตางๆ ไปศึกษาเพิ่มเติม
ดวยตนเอง
7. จัดการเรียนการสอนตามแบบที่กําหนดไวโดยในเว็บเพจจะมีเทคนิคและกิจกรรม
ตางๆ ที่สามารถสรางขึ้นไดแก
- การใชขอความเราความสนใจที่อาจเปนภาพกราฟฟกส ภาพการเคลือ่ นไหว
- แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวิชา หรือหัวขอในแตละสัปดาห
- สรุปทบทวนความรูเดิม หรือโยงไปหัวขอที่ศึกษาแลว
- เสนอสาระของหัวขอตอไป
- เสนอแนะแนวทางการเรียนรู เชน กิจกรรมสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน และ
ระหวางผูเรียน กับผูเรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุม กิจกรรมการคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม กิจกรรมการตอบคําถาม กิจกรรมการประเมินตนเองกิจกรรมการถายโอนขอมูล
- เสนอกิจกรรมดังกลาวมาแลว แบบฝกหัด หนังสือหรือบทความ การบาน การทํา
รายงานเดีย่ ว รายงานกลุม ในแตละสัปดาห และแนวทางในการประเมินผลในรายวิชานี้
- ผูเรียนทํากิจกรรม ศึกษา ทําแบบฝกหัด และการบาน สงผูสอนทั้งทางเอกสารทางเว็บ
เพจผลงาน ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนคนอืน่ ๆ ไดรับทราบดวย และผูเรียนสงผานทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส
- ผูสอนตรวจผลงานของผูเรียน สงคะแนนและขอมูลยอนกลับเขาสูเว็บเพจประวัติ
ของผูเรียน รวมทั้งการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไปสูเว็บเพจผลงานของผูเรียนดวย
8. การประเมินผล ผูสอนสามารถใชการประเมินผลระหวางเรียนและการประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดการเรียน รวมทั้งการ ที่ผูเรียน ประเมินผลผูสอน และการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนทั้งรายวิชา เพื่อใหผูสอนนําไปปรับปรุงแกไข ระบบการเรียน การสอน ทางอินเทอรเน็ต
นอกจากนี้ ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544) ยังไดเสนอแนวทางและกระบวนการในการจัด
กิจกรรมเพื่อกระตุนผูเรียนในการเรียนการสอนผานเว็บ ไว 8 อยางดังนี้
1. การแจงลวงหนา (Notices) เปนการใชเว็บโดยกําหนดพื้นที่เฉพาะ ทีเ่ ปนบอรดในเว็บ
สําหรับอาจารย กําหนด นัดหมายหรือสั่งงาน ซึ่งผูเรียนอาจจะไดรับการแจงลวงหนาผานอีเมลและ
สามารถสอบถามไดโดยอีเมลเชนกัน
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2. การนําเสนอ (Presentations) เปนการนําเสนอดวยเว็บที่ทําขึ้นทั้งผูสอนและผูเรียน
โดยนําเสนองานที่ได รับมอบหมาย จัดทําแบบสัมมนาหรือประชุม นําเสนอผานเว็บไซต หรือโดย
อีเมลหรือการเผยแพรในกลุม เปน กิจกรรมสื่อสารกันระหวางผูสอนและผูเรียน
3. การอภิปรายปกติ (Formal Discussions) เปนการอภิปรายกันบนเว็บโดยการใชอีเมล
และการประชุมสนทนา แบบกลุม ซึ่งเปนเครื่องมือบนเว็บที่จัดเหมือนประชุมสัมมนา ซึ่งเปนกลุม
สนทนาที่แสดงเปนรูปภาพ แทนผูใช หรือแทนชื่อของผูใชก็ได
4. การใชคําถามโดยรอคําตอบ (Questioning) เปนการกําหนดคําถามขึน้ โดยผูสอนใช
คําถามนําและ ใหผูเรียน หาคําตอบ โดยคําตอบที่ตอบมาถาตรงกับคําถามที่กําหนด ก็จะเปนการ
ปอนกลับ ไปยังผูเรียนเพื่อการตอบสนอง และประเมินผล
5. การระดมสมอง (Brainstorms) เปนการออกแบบเพื่อใหเกิดการตอบสนองตอคําถาม
โดยผูเรียนตองรวมหา คําตอบ กระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในเว็บจากคําถามที่กําหนดใน
กิจกรรมเดียวกัน
6. การกําหนดสภาพงาน (Task Setting) เปนการกําหนดกระบวนการในการทํางานสง
ตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะ เปนรายงานหรือกลุมยอยซึ่งอยูในรูปของเว็บไซต หรืออีเมล
7. แบบฝกหัด (Class Quizzes) เปนการทดสอบผลทั้งชั้นเรียน หรือถามเพื่อประเมินผล
ของการเรียน ซึ่งสามารถ ทําไดหลายวิธี เชนเปนแบบตัวเลือก หรือคําถามสั้นๆ ที่จะมีการปอนกลับ
ตลอดเวลา และประเมินผลตาม วัตถุประสงค
8. การอภิปรายรายคูนอกระบบหรือการศึกษาเปนกลุม การออกแบบพื้นที่ของเว็บชวย
สอน ใหมีพื้นที่ เฉพาะ สําหรับการพบปะสนทนาอยางไมเปนทางการ รายคูหรือกลุมนอก เหนือ
จากขั้นตอนปกติในการสอน ซึ่งสามารถ ทําเปนสภากาแฟ หองสัมมนา หองพักผอน หองสมุด
ฯลฯ ซึ่งผูใชเว็บสามารถเขาไปทํากิจกรรม ไดอิสระใน เว็บไซตที่จัดไว และสรางความสัมพันธ
ระหวางผูใ ชอยางอิสระ
สําหรับการประเมินผลการเรียนที่มีการเรียนการสอนผานเว็บนั้น สามารถประเมินผล
แบบทั่วไป ทีเ่ ปนการประเมิน ระหวาง เรียน (Formative Evaluation) กับการประเมินรวมหลังเรียน
(Summative Evaluation) เปนวิธีการประเมินผลสําหรับการเรียน การสอน โดยการประเมินระหวาง
เรียนสามารถทําไดตลอดเวลาระหวางมีการเรียนการสอน เพื่อดูผลสะทอนของผูเรียน และดูผลที่
คาดหวัง ไว อันจะนําไปปรับปรุงการสอนอยางตอเนื่อง ขณะทีก่ ารประเมินหลังเรียนมักใชการ
ตัดสินในตอนทายของการเรียน โดยการใชแบบทดสอบ เพื่อวัดผลตามจุดประสงคของรายวิชา
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Potter (1998) ไดเสนอวิธกี ารประเมินการเรียนการสอนผานเว็บ ซึ่งเปนวิธีการที่ใช
ประเมินสําหรับ การเรียน การสอนทางไกลผานเว็บของมหาวิทยาลัยจอรจ เมสัน โดยแบงการ
ประเมินออกเปน 4 แบบคือ
1. การประเมินดวยเกรดในรายวิชา (Course Grades) เปนการประเมินที่ผูสอนใหคะแนน
กับผูเรียน ซึ่งวิธีการนี้ กําหนดองคประกอบของวิชาชัดเจน เชน คะแนน 100 % แบงเปน การสอบ
30% จากการมีสวนรวม 10% จาก โครงงานกลุม 30% และงานที่มอบหมายในแตละสัปดาหอีก30%
เปนตน
2. การประเมินรายคู (Peer Evaluation) เปนการประเมินกันเองระหวางคูของผูเรียนที่
เลือกจับคูกันในการเรียน ทางไกลดวยกัน ไมเคยพบกันหรือทํางานดวยกัน โดยใหทาํ โครงงาน
รวมกันใหตดิ ตอกันผานเว็บ และสราง โครงงาน เปนเว็บที่เปนแฟมสะสมงาน โดยแสดงเว็บให
นักเรียนคนอืน่ ๆ ไดเห็น และจะประเมินผลรายคูจากโครงงาน
3. การประเมินตอเนื่อง (Continuous Evaluation) เปนการประเมินที่ผูเรียนตองสงงาน
ทุกๆ สัปดาหใหกับผูสอน โดยผูสอนจะใหขอเสนอแนะและตอบกลับในทันที ถามีสิ่งที่ผิดพลาด
กับผูเรียนก็จะแกไข และประเมินตลอดเวลา ในชวงระยะเวลาของวิชา
4. การประเมินทายภาคเรียน (Final Course Evaluation) เปนการประเมินผลปกติของการ
สอน ที่ผูเรียนนําสงสอน โดยการทําแบบสอบถาม สงผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมืออื่น
ใด บนเว็บตามแตจะกําหนด เปนการประเมินตามแบบการสอนปกติ ที่จะตองตรวจสอบ
ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์การเรียนของผูเรียน
การประเมินโดยแฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนอีกแนวทางหนึ่งในการประเมินสัญญา
การเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะผูเรียนทีใ่ ชกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองนั้น เแฟมสะสม
ผลงานเปนหลักฐานของการเรียนรูไดเปนอยางดี เพราะวาเปนการสะสมผลงานอยางเปนระบบ
โดยที่ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหา เลือกเนื้อหา และการประเมินผล ตลอดจนการสะทอน
ตนเอง และการประเมินตนเองของผูเรียน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน (สมบัติ สุวรรณพิทักษ, 2542)
สรุปไดวาแนวคิดการฝกอบรมผานเว็บเปนระบบการฝกอบรมที่ชวยใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดเกิดความสะดวก โดยผูสอนและผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธกันโดยผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรของผูเรียนเขาไวกบั เครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
เครือขาย (File Server) และเครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการเว็บ (Web Server) สําหรับการ
ฝกอบรมผานเว็บนั้นจะมีกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอน ที่แตกตางจากการฝกอบรมในหองปกติ
เพราะการเรียนการสอนผานเว็บนั้นจําเปนตองมีการประตุนผูเรียนในการเรียนรูอยูตลอดเวลา

นอกจากนี้ระบบการประเมินผลก็จะมีความแตกตางจากการฝกอบรมปกติอีกดวย สําหรับในการ
วิจัยในครั้งนีผวู ิจัยจะใชการประเมินผูเรียนผานสัญญาการเรียนรู
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แนวคิดการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
การเรียนการสอนในปจจุบันจําเปนจะตองใชแหลงทรัพยากรสารสนเทศเขามามีสวนใน
การเสริมสราง และสนับสนุนใหกระบวนการดานการเรียนการสอนมุง ไปสูความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคตลอดจนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตั้งไวในแตแรก สําหรับในประเทศ
ไทยการเรียนการสอนดวยกระบวนการในการเรียนรูแบบทรัพยากรเปนฐานนัน้ จะมีความยืดโยง
อยูกับระบบสารสนเทศและการใชหองสมุดอีกดวย (อรรจน บัณฑิตย, 2550)
การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน หรือ Resource – Based Learning เปนกระบวนการ
เรียนรูแบบหนึ่งที่ใชทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่มีการสะสมเอาไวและเปนเรื่องของการใชทักษะ
ความรูความสามารถในเรื่องของสารสนเทศมาผนวกเขาดวยกันโดยผานวิธีการเรียนในลักษณะที่
ตองลงมือปฏิบัติเพื่อการเขาถึงแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ผูเรียนตองมีบทบาทในการ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยที่ผูเรียนสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูอยางหลากหลายใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการเรียนรู ทั้งนี้เพือ่ การพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสม
กับการเรียนรูของผูเรียนตลอดจนตองเหมาะสมกับหลักสูตรที่ผูเรียน เรียนอีกดวย ผูสอนและ
บรรณารักษจะมีบทบาทและหนาทีใ่ นฐานะผูผลักดัน และสนับสนุนใหเกิดกระบวนการในการ
เรียนรู และจัดเตรียมประเด็นของ การเรียนเพื่อใหเปนแรงกระตุนใหผเู รียนศึกษาคนควาดวยตนเอง
ซึ่งถือไดวาเปนแรงขับเคลื่อนใหผูเรียนเดินทางไปสูการแสวงหาสารสนเทศและนําไปสูความคิดใน
การสรางสรรคเพื่อแกไขปญหาไดในอนาคต นั่นก็คือ จะเกิดผลตอนทายสุด ซึ่งไดแก วัฒนธรรม
การเรียนรู ซึ่งเปนสวนสนับสนุนใหเกิดสภาพที่ทําใหเกิดความกระตือรือรนและเกิดการเพิ่มผลดีตอ
การเรียนรูไปตลอดชีวิตสิ่งนี้เองเปนสิ่งทีน่ าจะสนับสนุนทําใหเกิดขึ้นไดจริงในสถานศึกษาระดับ
ตางๆ อีกดวย (อรรจน บัณฑิตย, 2550)
Dorell (1993) กลาวถึงการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานวาเปนการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเนื้อหาวิชาและความสามารถดานสารสนเทศ โดยการสํารวจและฝกหัดจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย ผูเรียนกระดือรือรนในการเรียน ขณะทีใ่ ชวสั ดุดางๆ หลากหลาย ผูสอน
และบรรณารักษเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน สรางวัฒนธรรมในการเรียนใหเกิดขึ้น
ผูเรียนเปนนักคนควาและนักแกปญหา รูวธิ ีคนควาประมวลและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และเปน
ผูใชเทคโนโลยีที่มีประลิทธิภาพ
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Doyle (1994) ใหความหมายวาการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน หมายถึง การ
เรียนรูที่ผูเรียนมีอิสระในการเลือกแหลงขอมูลทรัพยากรที่ตนเองคิดวาแหลงขอมูลนั้นสามารถให
ขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด โดยบางทีแหลงทรัพยากรนั้นอาจจะไมตรงกับ
ความเห็นของผูสอนก็ได โดยผูสอนตองใหผูเรียนมีอิสระที่สุดในการที่จะศึกษาแหลงขอมูลตางๆ
ตามที่ตนเองสนใจ ซึ่งกระบวนการเรียนรูแ บบนี้จะยึดผูเรียนเปนหลักในการเรียน
Ryan และคณะ (2000) ใหความหมายของการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานวา
หมายถึง การบูรณาการเทคนิคและวิธีการเพื่อสนับสนุนการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลางใน
การศึกษาในระดับมหภาค โดยอาศัยการผสมกันระหวางลักษณะพิเศษของการออกแบบแหลง
เรียนรู กับเทคโนโลยีดานสือ่ การเรียนรูแบบโตตอบ

Saskatchewan Resource-based Learning center (2000) ไดรวบรวมความหมายของการ
เรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานไวหลายความหมายดังนี้
การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานหมายถึง แนวคิดทีน่ ําไปสูหลักสูตรที่จัดใหผูเรียน
อยูในสภาพแวดลอมของแหลงขอมูลสารสนเทศทุกชนิด แหลงขอมูลที่เปนไปได เชน หนังสือ
นิตยสาร ฟลม แถบบันทึกเสียง และแถบวิดีทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอรและฐานขอมูล เกม เเผนที่
แหลงขอมูลชุมชน พิพิธภัณฑ ทัศนศึกษา รูปภาพและลิ่งพิมพทางการศึกษาของจริงและของจําลอง
และเครื่องมือในการผลิตสื่อ ซึ่งจะเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดว ยตนเอง โดยเปน
ผูสรางทางเลือกในการสํารวจ และคนพบสิ่งที่ตองการจากแหลงขอมูลสารสนเทศจํานวนมากมาย
รอบๆ ตัว
Saskatchewan Education (2000) ไดกลาวถึง ความหมายของการเรียนรูแบบใชทรัพยากร
เปนฐาน เอาไวดังนี้ การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานหมายถึง การเรียนการสอนที่ผูเรียนพัฒนา
ความรู ทักษะ และความเขาใจโดยการใหแหลงขอมูลสิ่งพิมพ แหลงขอมูลที่ไมใชสิ่งพิมพ และ
แหลง ขอมูลจากบุคคลที่หลากหลายอยางกวางขวาง โดยจะเปนวิธีการที่ผูสอน และบรรณารักษ
วางแผนการเรียนที่บูรณาการแหลงขอมูลสารสนเทศเขากับงานที่มอบหมายใหทําในชั้นเรียนและ
สอนกระบวนการที่จําเปนในการคนหา วิเคราะห และนําเสนอสารสนเทศใหแกผูเรียน
ศศิธร เชาวรัตน (2548) ใหความหมายของการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานวา
หมายถึง การเรียนรูที่เนนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหรจู ักการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
และประสบผลสําเร็จในการเรียนรูเนื้อหา รวมทั้งใหรูจกั การใชสารสนเทศจากแหลงทรัพยากร
ตางๆ โดยอาศัยการเรียนรูแบบนําตนเองอยางอิสระ
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กิ่งแกว อารีรักษ และละเอียด จุฑานันท (2548) ใหความหมายของการเรียนรูแบบใช
ทรัพยากรเปนฐานวาหมายถึง การใชแหลงการเรียนรูทั้งที่เปนสื่อสิ่งตีพิมพ ไมใชสื่อสิ่งตีพิมพ และ
ตัวบุคคลอยางเหมาะสม และมีความหมาย ดวยวิธีการตางๆ ที่สะทอนถึงหลักการของการสอน การ
เรียนรู และการประเมินติดตามผล การเรียนรูจากแหลงการเรียนรูเปนการมอบอํานาจใหแกผูเรียน
โดยผูสอนยอมถอยหลังออกมาหนึ่งกาว และคอยจับตามองการเรียนรูข องผูเรียน

กุลธิดา ทวมสุข (2547) กลาวถึงการเรียนรูแ บบใชทรัพยากรเปนฐานวาคือ เทคนิคในการ
เรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแ ละประสบผลสําเร็จทั้งในดานการเปนผูมีความรูใน
เนื้อหา (Subject literate) และการเปนผูรูสารสนเทศ (Information literate) ดวยการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูดว ยตนเองอยางอิสระ ซึ่งผูสอนเปนเพียงผูสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนศึกษาเรียนรูเกีย่ วกับ
หัวขอเนื้อหาในบทเรียน สวนหนาที่ของผูเรียนคือการแสวงหาแหลงเรียนรูเพื่อศึกษาและทําความ
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ ดวยตนเอง
จากคําจํากัดความขางตน สรุปไดวา การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานหมายถึง
การเรียนการสอนที่ควรจัดใหผูเรียนเรียนรูก ระบวนการเรียนและเนื้อหาวิชา จากการแสวงหา
ความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่หลากหลายทั้งสิ่งพิมพ และไมใชสิ่งพิมพ ใชสารสนเทศในการ
แกปญหาและใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองและยึดผูเรียน
เปนศูนยกลางในการเรียนรูต ามเนื้อหาทีก่ าํ หนด
การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน เอื้อประโยชนใหแกผูเรียนมากมาย ดังนี้ (กิ่งแกว
อารีรักษ และคณะ, 2548)
1) ใหเวลาในการรวบรวมขอมูล และการสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลชึ่งชวยใน
การเสริมสรางการเรียนรูทีลกึ ซึ่งขึ้น
2) กระตุน ใหเกิดการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธกับสื่อที่
หลากหลาย
3) กระตุน ใหมุงเนนลงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผลักดันใหผูเรียนแสวงหาขอมูลที่
เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น และสรางผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น
4) การตกลงทําโครงการวิจัย สามารถทําใหเกิดการสรางความหมาย โดยอาศัยการ
ปฏิบัติงานอยางมีสวนรวมกับแหลงขอมูล
5) เสริมสรางการเรียนรู จนเกิดทักษะในการหาขอมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกา
รสรัางความตระหนักเชิงมโนทัศนเกีย่ วกับธรรมชาติและความแตกตางของขอมูล

64

6) เสริมสรางการพัฒนาทักษะการคิด เชน การแกปญหา การใหัเหตุผลและการ
ประเมินอยางมีวิจารณญาณ โดยอาศัยการวิจัยอิสระและการควบคุมขอมูล
7) ชวยใหการรวบรวมขอมูลเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง มากกวาจะเปนภาระงานหลายๆ
อยาง ที่แยกสวนขาดจากกันไปเลย การกระทําดังกลาวกระตุนใหเกิดการสรัางองคความรูในทุกๆ
ชวงตอนอยางมีความหมายตอเนื่องกัน
8) ปรับเปลี่ยนเจตคติทีดีตอหองสมุด บรรณารักษ และการอาน
9) เปลี่ยนเจตคติของผูสอนและผูเรียนที่มตี อมนี้อหารายวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10) เชื่อมโยงการควบคุมขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูล เขากับรายวิชาตางๆ ชึง่ มี
ความสําคัญตอการเกิดการเรียนรู
11) กระตุน ใหเกิดการพัฒนาทักษะการใชขอ มูล โดยอาศัยการเรียนรูดวยตนเองและการ
สะทอนความคิด ที่ตรงกันขามกับการสอนทักษะที่ผูสอนเปนผูชี้นํา ชึง่ อาจจะเปนอุปสรรคตอการ
เรียนรู
12) ชวยใหมกี ารสรัางความเขาใจสวนตัวอยางตื่นตัว โดยใชการสะทอนความคิดและ
การประเมินตนเอง ดังนัน้ ขอมูลที่ใหมามักจะเปนบริบท ตนแบบการคิด หรือกรอบความคิด
13) อภิปรายยุทธศาสตรการสืบคนอยางเปดเผย จึงเปนการทําใหเพิ่มความคลายคลึงที่จะ
สามารถถายโอนไปสูสถานการณการแกปญ
 หาในอนาคตได
14) เสริมสรางความกระตือรือรนในการเรียนรู และในการสรางภาพลักษณของตนเอง
โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางตื่นตัว
15) เพิ่มสัมฤทธิผลทางการเรียนตลอดชวงประสบการณที่ดําเนินอยู
16) เพิ่มพูนการเขาถึงแหลงขอมูล และการใชแหลงเรียนรูของผูเรียน โดยเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรการสืบคนเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการ
17) พัฒนาทักษะการวิจยั และความเชื่อมัน่ ในตนเองในการคนหาขอมูล โดยบูรณาการ
ทักษะการใชหองสมุด เขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
18) เพิ่มสัมฤทริผลดานวิชาการ ในเนื้อหาวิซา เจตคติ และการคิดอยางมีวิจารณญาณ
โดยอาศัยแหลงการเรียนรูทหี่ ลากหลายโนการเรียนรู
Hancock (1993) กลาวไววาการนําแนวคิดการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานไป
ประยุกตใชประโยชนและพัฒนาการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพนั้น ไมอาจปฏิเสธไดวาตอง
อาศัยบริบทของการเรียนรูจากแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแหลงสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งพัฒนาขึ้นจากความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันของผูเรียน ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองมีความเขาใจถึงความหลากหลายของ
แหลงสารสนเทศ และประเภทของแหลงสารสนเทศเพื่อใหสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนใน
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การพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนตอไป เพราะองคประกอบหลักที่สําคัญประการหนึ่ง
ของการเรียนรูท ี่เนนการใชแหลงสารสนเทศ คือ แหลงสารสนเทศที่มีความหลากหลายของรูปแบบ
สารสนเทศไมวาเปนสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนูปกรณ หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส และอื่นๆ

สรุปไดวาในการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานนัน้ ผูเรียนจะมีสวนรวมอยาง
กระตือรือรนโดยใชแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ สื่อประสม
เว็บไซต ชุมชน และบุคคล เปนตน โดยการเรียนแตละหัวขอเรื่องผูเรียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียน
จากการพยายามคนหาสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศหลายทางเทาที่เปนไปได การที่ผูเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธกับสารสนเทศตางๆ โดยตรงนัน้ ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดว ยตนเอง เกิดความมั่นใจ และ
มีการเสริมแรงตนเองเมื่อประสบความสําเร็จในการรวบรวมสารสนเทศตางๆ ตามเปาหมาย จึงอาจ
กลาวไดวาการเรียนรูแบบทรัพยากรเปนฐานนั้น สามารถจัดวาเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางของการเรียนรูก ็ได เพราะผูเรียนไดเรียนรูด ว ยการลงมือกระทําและทําความเขาใจดวย
ตนเอง การไดเรียนรูจากประสบการณตรงนี้ชวยใหผูเรียนมีนิสัยใฝรู แสวงหา และทําความเขาใจ
สารสนเทศตางๆ
ลักษณะของการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานมีจุดประสงค ทั้งดัานเนื้อหาวิชาและการอานขอมูล
ใหเปน โดยผานการสัมผัสและฝกปฏิบัติกบั แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียนจะเปลี่ยน
พฤติกรรมเปนผูเรียนที่ตื่นตัว ในขณะที่ใชสอื่ โสตวัสดุที่มีอยูมากมายหลายรูปแบบเพื่อสํารวจ
ตรวจสอบสื่อการสอนตามรายวิชาทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรการเรียนการสอนผูสอน และ
บรรณารักษจะกลายเปนผูสรางแรงจูงใจและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และจัดหาสิ่ง
สนับสนุนในวิชาสําคัญๆ จึงจะชวยผลักดันผูเรียนใหแสวงหาขอมูล และกลายเปนนักแกัปญหา
อยางสรางสรรค ผลที่เกิดทายที่สุดก็คือ วัฒนธรรมการเรียนรูอยางหนึง่ ที่มั่นคงขึ้นในขณะเดียวกัน
ก็กระตุน ใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูแบบกระตือรือรนและแบบสรางสรรคขึ้น (กิ่งแกว อารีรักษ
และละเอียด จุฑานันท, 2548)
ในการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานนัน้ ผูเรียนจะมีสวนรวมอยางกระตือรือรนโดยใช
แหลงสารสนเทศที่หลากหลาย เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ สื่อประสม เว็บไซต ชุมชน และ
บุคคล เปนตน โดยการเรียนแตละหัวขอเรือ่ งผูเรียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนจากการพยายาม
คนหาสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศหลายทางเทาที่เปนไปได การทีผ่ ูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับ
สารสนเทศตางๆ โดยตรงนัน้ ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดว ยตนเอง เกิดความมั่นใจ และมีการเสริมแรง
ตนเองเมื่อประสบความสําเร็จในการรวบรวมสารสนเทศตางๆ ตามเปาหมาย จึงอาจกลาวไดวา

การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานนั้น สามารถจัดวาเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางของการเรียนรูกไ็ ด เพราะผูเรียนไดเรียนรูดว ยการลงมือกระทําและทําความเขาใจดวย
ตนเอง การไดเรียนรูจากประสบการณตรงนี้ชวยใหผูเรียนมีนิสัยใฝรู แสวงหา และทําความเขาใจ
สารสนเทศตางๆ (Hancock, 1993; Breivik, 1996)
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แนวคิดการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานนั้น ประกอบดวยการเรียนการสอน
ที่เนนกระบวนการเรียน และการเรียนรูในบริบทของแหลงขอมูลสารสนเทศที่หลากหลายและ
กวางขวาง ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูแ ละเรียนรูเนื้อหาวิชาในขณะที่ผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับแหลงขอมูลตางๆ ดังนั้นการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูมีลักษณะสําคัญ สรุปไดดังนี้
(กิ่งแกว อารีรกั ษ และละเอียด จุฑานันท, 2548)
1) ผูเรียนเขารวมในการเรียนรูอยางกระตือรีอรน
2) วางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยยึดจุดประสงคการเรียนรูเปนหลัก
3) ระบุยุทธศาสตรและทักษะการเรียนรู และจัดการสอนภายในบริบทของหนวยการ
เรียนรูที่มีความหมายและสัมพันธกัน
4) ใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
5) สถานที่ในการเรียนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
6) ผูสอนใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายแตกตางกัน
7) ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู คอยชี้แนะอยางตอเนือ่ ง ติดตามควบคุม
และประเมินผล
8) ผูเรียนมีความกาวหนา
9) ผูสอนทํางานรวมกัน เพื่อนําการเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรูไปปฏิบัติ ตามระดับขั้น
และกลุมสาระการเรียนรู
อรรจน บัณฑิตย (2550) ไดสรุปการแบงและจัดประเภทการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปน
ฐานออกเปน 4 ประเภท ได ดังนี้
1. การแบงตามประเภทของการเรียนรูโดยพิจารณาจากการสนับสนุนของผูสอน
2. การแบงโดยพิจารณาจากทรัพยากรที่มกี ารจัดเตรียมไวให หรือ สั่งงานไวใน
กระบวนการเรียนการสอน
3. การแบงโดยพิจารณาจากประสบการณในการเรียนรูท ี่ไดจัดเตรียมเอาไวใน
กระบวนการเรียนการสอน
4. การแบงโดยพิจารณาจากชนิดของสื่อทรัพยากรสารสนเทศที่แตกตางกันโดยทีม่ ีการ
จัดเตรียมเอาไวอยางเหมาะสมแลวลวงหนา
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กุลธิดา ทวมสุข (2547) และกิ่งแกว อารีรักษ และละเอียด จุฑานันท (2548) ไดเสนอ
ขั้นตอนการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน โดยอาศัยโมเดล EFFECTIVE (EFFECTIVE
MODEL) ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน โดยจะมีลักษณะเปนกระบวนการเรียนการ
สอนการรูสารสนเทศ (Newfoundland Department of Education, 1991; Newfoundland
Department of Education, 2008) สําหรับรายละเอียดของโมเดลตนแบบมีดังนี้
E - Establish = สรางหรือกําหนดเปาหมายและจุดประสงคทั่วไป จากคูมีอหลักสูตร
F - Focus = มุงเนนไปที่ตวั ผูเ รียนเพื่อกําหนดความรูแ ละทักษะทีเ่ ปนประสบการณเดิม
F - Formulate = กําหนดจุดประสงคเฉพาะ สําหรับประสบการณการเรียนรูจากแหลง
การเรียนรู
E - Establish = กําหนดหรือคิดหายุทธศาสตร เทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรม
การเรียนรู
C - Choose = เลือกแหลงการเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู
T - Timetable = จัดตารางเวลาสําหรับใหผูเรียนไปใชแหลงการเรียนรู เครื่องอํานวย
ความสะดวก และบุคลากร
I - Implement = นําแผนที่กาํ หนดไวไปใช
V - Verify = ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึน้ จริงหรือไม
E - Evaluate = ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอน

กิ่งแกว อารีรักษ และละเอียด จุฑานันท (2548) กลาววาสวนประกอบสําคัญสองประการ
ของการเรียนรูแ บบใชทรัพยากรเปนฐาน ก็คือแหลงการเรียนรูมีความยืดหยุน ในแงทสี่ ามารถปรับ
ใหเขากับลีลาการเรียนของผูเ รียน ทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางอิสระ และ
ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอานขอมูล โดยอาศัยการฝกแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
ดวยภาระงานที่กําหนดให และใหขอมูลจากแหลงเรียนรูท ี่จัดเรียงลําดับไว การที่ผูสอนสอนโดยใช
สื่อการสอนแบบสื่อผสมนั้นไมชวยใหเกิดคุณภาพไดเหมือนกับการที่ผูเรียนเรียนรูจ ากแหลงการ
เรียนรูเพราะผูเรียนตางหากทีเ่ ปนผูที่ตองทํางานกับแหลงการเรียนรู เพือ่ จะไดเรียนรูเกี่ยวกับหัวขอ
เรื่องตางๆ โดยอาศัยประสบการณของตนเองในการแกปญ
 หา ในขณะที่พวกเขาจัดกระทํากับขอมูล
ตางๆ เพื่อเรียบเรียงเปนความรูที่มีความหมายตอวิชาใดวิชาหนึ่ง ความเปนอิสระในการเรียนรูที่
เพิ่มขึ้น จะมีผลตอเมื่อผูเรียนมีโอกาส ระบุสิ่งที่พวกเขารูเกียวกับหัวขอใดหัวขอหนึง่ และระบุสิ่งที่
พวกเขาจําเปนตองเรียนรู ระบุแหลงที่จะแสวงหาขอมูล วิธีการบันทึกขัอมูล วิธีการประเมินขอมูล
และวิธีการทีจ่ ะประเมินความสําเร็จ ดวยกระบวนการสืบคนขอมูล
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สรุปไดวา แนวคิดการเรียนรูแ บบใชทรัพยากรเปนฐานมีลักษณะสําคัญ คือ ผูเรียนมี
สวนรวมในการเรียนอยางกระตือรือรน โดยมีการจัดประสบการณการเรียนตามจุดประสงคการ
เรียนการสอน ซึ่งจะสอนยุทธศาสตรการเรียนรูและทักษะในบริบทของหนวยการเรียนที่มี
ความหมาย ใชแหลงขอมูลและสถานที่เรียนที่หลากหลาย ผูสอนใชเทคนิคการเรียนการสอนที่
แตกตางกันหลากหลายวิธี บทบาทของผูสอนจะเปนผูอ ํานวยความสะดวกในการเรียนรู เปนผูนํา
ทาง กํากับ และประเมินความกาวหนาของผูเรียน ผูสอนจะทํางานรวมกันเพื่อใชแหลงขอมูลในการ
เรียนรูของทุกระดับชั้นและทุกเนื้อหาวิชา นอกจากนี้แนวคิดการเรียนรูโ ดยใชแหลงขอมูลเปนหลัก
ยังชวยสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศใหกับผูเรียนไดอกี ดวย สําหรับในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ได
เลือกขั้นตอนของการเรียนรูแ บบใชทรัพยากรเปนฐานทีใ่ ชโมเดล EFFECTIVE (EFFECTIVE
MODEL) เพราะวามีขั้นตอนที่ชัดเจนสามารถเพิ่มเติมองคประกอบอื่นๆ ที่จําเปนได นอกจากนี้
โมเดลนี้ยังไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน ในกระบวนการสอนการรูสารสนเทศ

แนวคิดการรูสารสนเทศ
การรูสารสนเทศ เปนคําที่พบในบริบทตางๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
และประเทศอังกฤษ ซึ่งในประเทศอังกฤษนั้นไดใชคําวา ทักษะสารสนเทศ (Information Skills)
การรูสารสนเทศหรือทักษะสารสนเทศเกิดขึ้น ในราวตนคริสตศักราช 1974 และไดใชคําทั้งสอง
รวมกัน และบางครั้งไดใชในความหมายเดียวกัน โดยทีก่ ารรูสารสนเทศครอบคลุม ความสามารถ
ในการเขาถึง การกําหนด การประเมินและการใชสารสนเทศจากแหลงตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งความสามารถเหลานี้ไมไดเปนปรากฏการณใหมที่เกิดจากผลของ
ยุคสารสนเทศ หากเปนสิ่งสําคัญที่จะสรางความสําเร็จ และคุณภาพชีวติ ใหแกประชาชน ในอดีตที่
ผานมา การรูสารสนเทศไดถูกจํากัดในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ หนังสือ วิทยุ และวารสาร เปนตน
หากในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ การรูสารสนเทศนี้มิไดถูกจํากัดใหอยูใ นรูปแบบของสื่อดังกลาวเทานัน้
สารสนเทศไดถูกขยายขอบเขตไปยังสื่อที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ซีดีรอม ฐานขอมูลออนไลน
อินเทอรเน็ต ขอมูลมัลติมีเดีย และเอกสารในรูปแบบดิจิตอล เปนตน ทําใหความสามารถในการรู
สารสนเทศตองผสมผสานทักษะดานการคนควา การประเมินความรูเกี่ยวกับเครื่องมือที่เปน
เทคโนโลยีสมัยใหม อีกทั้งตองมีความสามารถในการเชื่อมโยงการเรียนรูใหเขากับความรูเดิมที่มีอยู
รวมทั้งความสามารถในการใชสารสนเทศใหตรงตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว ผสมผสานความ
เขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม กฎหมาย และการเมือง (นันทา วิทวุฒิศักด, 2550)
ทักษะการรูสารสนเทศ กอใหเกิดประโยชนตอบุคคลหลายประการ ไดแก ทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง สามารถตั้งคําถามถึงขอสงสัยอยางชัดเจน การพัฒนาการคิดอยางมี
วิจารณญาณและอยางมีเหตุผล (Association of College & Research Libraries, 2000) การรู

สารสนเทศถือเปนทักษะพืน้ ฐานที่จําเปน และบุคคลทุกคนควรมี เพื่อความสําเร็จในการศึกษา
การทํางาน ในชีวิตประจําวัน และการอยูใ นสังคม (American Library Association, 1989)
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Doyle (1992) และ Reitz (2004) ไดใหความหมายของการรูสารสนเทศ ดังนี้
การรูสารสนเทศ คือ ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ ประเมิน และใชสารสนเทศ
จากแหลงที่หลากหลาย (Doyle, 1992)
การรูสารสนเทศ หมายถึง ทักษะในการรูความตองการสารสนเทศ เขาใจในวิธีการ
จัดระบบของหองสมุด รูจักทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดมีใหบริการ (เชน ทรัพยากรสารสนเทศ
รูปแบบตางๆ และเครื่องมือชวยคนออนไลน) รูเทคนิคการวิจยั รวมทัง้ มีทักษะในการประเมิน
สารสนเทศ การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล เขาใจโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี และ
บริบทดานสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของสารสนเทศ (Reitz, 2004)
จากคําจํากัดความทั้งสองรายการดังกลาว สามารถสรุปไดวา การรูสารสนเทศ หมายถึง
ความสามารถและทักษะในการรูความตองการสารสนเทศ รูจักทรัพยากรสารสนเทศ และการ
จัดระบบของหองสมุด สามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย สามารถประเมิน และใช
สารสนเทศอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งมีความสามารถในดานเทคนิคการวิจัย เขาใจโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีและบริบทดานสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของสารสนเทศ
การรูสารสนเทศมีความสําคัญเพิ่มมากขึน้ ในสภาพแวดลอมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการแพรกระจายของทรัพยากรสารสนเทศอยางรวดเร็ว ซึ่งทําให
บุคคลตองเผชิญกับทางเลือกสารสนเทศที่หลากหลายและมากมายทั้งในการศึกษา การทํางาน และ
ในชีวิตประจําวัน ดังนั้น ในการใชสารสนเทศบุคคลจึงจําเปนตองมีทักษะในการประเมินและ
คัดเลือกสารสนเทศที่ถูกตอง นาเชื่อถือ และตรงกับความตองการ การรูสารสนเทศจึงเปนทักษะที่
จําเปนสําหรับบุคคลทุกคนในยุคสารสนเทศ (Association of College & Research Libraries, 2000)
นอกจากนี้การรูสารสนเทศ ยังเกี่ยวของกับการนําเสนอสารสนเทศในลักษณะตางๆ ดวย
ไดแก การรูสื่อ (Media Literacy) เปนความสามารถในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห ประเมิน และ
สื่อสาร ในรูปแบบที่มีความหลากหลายของสื่อได การรูคอมพิวเตอร (Computer Literacy) เปน
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และซอฟแวรเพื่อเขาถึงสารสนเทศ การรูเชิงทัศนะ (Visual
Literacy) เปนความสามารถในการเขาใจความหมายและองคประกอบตางๆของภาพที่เห็น การรู
ดิจิตอล (Digital Literacy) เปนความสามารถเขาใจและใชสารสนเทศรูปแบบตางๆ จากแหลงที่
กวางขวางเมื่อมีการนําเสนอผานทางคอมพิวเตอร และดิจิตอล การรูเครือขาย (Network Literacy)
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เปนความสามารถจัดการกับสารสนเทศในเครือขายรอบโลก เพื่อวิเคราะห และแกปญ
 หา เพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวม การรูสารสนเทศจึงเปนเปาหมายการเรียนรูสําคัญของบุคคล การรู
สารสนเทศตองอาศัยความสามารถในการเขาถึง ประเมิน และการใชสารสนเทศ การรูสารสนเทศ
จึงเปนองคประกอบสําคัญในการสรางคุณลักษณะใหบุคคลเปนผูมีความรู มีความคิดวิเคราะห มี
ความสามารถดานสารสนเทศ และชวยใหบุคคลเปนผูเรียนรูตลอดชีวติ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551)

มาตรฐานและการประเมินผลการรูสารสนเทศสําหรับนักเรียนและผูเรียนวัยผูใหญ
สมาคมบรรณารักษหองสมุดวิทยาลัยและการวิจยั (Association of College and
Research Librarian : ACRL) ไดนําเสนอคุณลักษณะของผูรูสารสนเทศที่กําหนดขึ้นโดย The US
Higher Education Standards และ the American Library Association เพื่อใชในการประเมินการรู
สารสนเทศของนักเรียน นักศึกษา และผูเรียนวัยผูใหญ ซึ่งไดมีการกําหนดคุณลักษณะของผูรู
สารสนเทศ ไว 5 ขอ ดังนี้ (Webber, Sheila and Johnston, Bill, 2006)
1. สามารถกําหนดขอบเขตสารสนเทศที่ตนเองตองการได
2. สามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณ
4. ใชสารสนเทศในการแกปญหาเฉพาะดานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เขาใจในเรือ่ งของธุรกิจ กฎหมาย และสังคมแวดลอมในการใชสารสนเทศ รวมถึงการ
เขาถึงและใชสารสนเทศอยางถูกหลักจริยธรรมและตามหลักกฎหมาย
สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและการวิจัยแหงสหรัฐอเมริกา (The Association of College
and Research Libraries : ACRL) ไดกําหนดมาตรฐานความสามารถในการรูสารสนเทศ เพื่อเปน
แนวทางสําหรับอาจารยผูสอนและเพื่อการประเมินความสามารถดานการรูสารสนเทศของนักศึกษา
หรือผูเรียนวัยผูใหญ เมื่อเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2000 ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 5 ขอ ดัชนีชี้วดั 22
ตัวชี้วดั ภายใตดัชนีชี้วดั ระบุผลลัพธ 84 ขอ ตอมาในป ค.ศ.2001 ไดเสนอวัตถุประสงคของการสอน
การรูสารสนเทศไวเปนแนวทางสําหรับบรรณารักษหองสมุดในมหาวิทยาลัย และเพือ่ เปนการ
ประกันคุณภาพของผูเรียนวาเปนผูรูสารสนเทศ โดยสามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม
สาระสําคัญของมาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับนักเรียน นักศึกษา และผูเรียนวัยผูใหญ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ (Association of Colleges and Research Libraries, 2000)
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนที่เปนผูร ูสารสนเทศสามารถกําหนดชนิดและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ตนเองตองการได
เครื่องมือชี้วัดความสําเร็จ (Performance indicators) ไดแก

1. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถกําหนดและอธิบายสารสนเทศที่ตองการไดอยาง
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ชัดเจน
2. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถจําแนกประเภทและรูปแบบของแหลงสารสนเทศ
และสารสนเทศที่นาเชื่อถือได
3. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถพิจารณาคาใชจายและประโยชนในการไดมาซึ่ง
สารสนเทศที่ตนเองตองการได
4. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถทบทวนการประเมินธรรมชาติของสารสนเทศและ
การขยายความตองการสารสนเทศได
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนที่เปนผูร ูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เครื่องมือชี้วัดความสําเร็จ (Performance indicators) ไดแก
1. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถเลือกวิธีการคนหาอยางมีหลักการ(Investigative
Methods) หรือเลือกระบบการคนคืนสารสนเทศเพื่อใชในการเขาถึงสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถสรางและออกแบบกลยุทธการสืบคนได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถคนคืนสารสนเทศออนไลนหรือสามารถใช
วิธีการอื่นๆ ในการคนคืนได
4. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถปรับปรุงกลยุทธการสืบคนตามความจําเปนได
5. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถคัดลอก บันทึกและจัดการสารสนเทศและ
แหลงสารสนเทศได
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนที่เปนผูร ูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงที่มาอยาง
มีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ไดรบั คัดเลือกไวแลวกับพื้นความรูเดิมที่ตนเอง
มีอยูได
เครื่องมือชี้วัดความสําเร็จ (Performance indicators) ไดแก
1. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถสรุปใจความสําคัญที่ไดมาจากสารสนเทศที่
รวบรวมมาได
2. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถกําหนดและประยุกตใชเกณฑมาตรฐานในการ
ประเมินสารสนเทศและแหลงที่มาได
3. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถสังเคราะหใจความสําคัญของสารสนเทศเพื่อ
สรางแนวคิดสารสนเทศใหมได
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4. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถเปรียบเทียบความรูใหมกับความรูเดิมเพื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับสารสนเทศที่เพิ่มคุณคา (Value Added) การโตแยงสารสนเทศหรือลักษณะพิเศษ
ของสารสนเทศได
5. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถตัดสินใจที่จะเพิม่ หรือลดสารสนเทศได
6. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถทําความเขาใจและตีความสารสนเทศเพื่อการ
อภิปรายกับบุคคลอื่น ผูเชี่ยวชาญหรือผูปฏิบัติงานได
7. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถตัดสินใจไดวา คําถามการคนควานั้นตอง
ปรับเปลี่ยนใหมหรือไม

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนที่เปนผูร ูสารสนเทศในฐานะบุคคลหรือสมาชิกของกลุมสามารถใช
สารสนเทศในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคเฉพาะไดอยางมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือชี้วัดความสําเร็จ (Performance indicators) ไดแก
1. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถใชสารสนเทศที่มีอยูเดิมและสารสนเทศที่ไดมา
ใหมในการวางแผนและสรางสารสนเทศชิ้นใหมได
2. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถทบทวนกระบวนการในการพัฒนาผลงานชิ้นใหม
ได
3. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถนําสารสนเทศที่ผลิตใหมไปสื่อสารกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนที่เปนผูร ูสารสนเทศมีความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมายและ
ประเด็นของสังคมที่เกี่ยวของกับการใชและการเขาถึงสารสนเทศ รวมถึงการใชสารสนเทศอยาง
ถูกตองตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย
เครื่องมือชี้วัดความสําเร็จ (Performance indicators) ไดแก
1. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศมีความเขาใจเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจ
สังคม เกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายขององคกร
จรรยาบรรณในการเขาถึงและใชแหลงขอมูลสารสนเทศ
3. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถใชแหลงตางๆ ในการสื่อสารผลงานได
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การรูสารสนเทศนั้นจัดเปนแกนการเรียนรูศาสตรตางๆใน
บริบทของชีวิตแตละบุคคล การศึกษานอกโรงเรียนตองมุงใหบุคคลรูถึงความจําเปนของ
สารสนเทศ การเขาถึงแหลงสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
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วิเคราะหและประเมินสารสนเทศ การจัดระบบประมวลสารสนเทศ การประยุกตใชสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และสรางสรรค การสรุปอางอิงและสื่อสารขาวสารอยางมี
ประสิทธิภาพ ความเขาใจและยอมรับในจริยธรรมของขอมูลขาวสาร การพัฒนาเจตคติที่นําไปสู
การเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อนําไปสูการรูสารสนเทศอยางแทจริง สําหรับในงานวิจยั ครั้งนี้ผูวิจัยได
เลือดใชมาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นสูงที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนวัยผูใหญในการวัดผลดานพฤติกรรมการรูสารสนเทศ ทั้งนี้กเ็ พื่อใหครอบคลุมและใกลเคียง
กับกลุมประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การเรียนรูแบบนําตนเอง
งานวิจัยภาษาไทย
นรินทร บุญชู (2532) ไดทําการวิจัยเรื่องลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามแนวคิดของ Guglielmino (1977) ผลการวิจัยพบวา การงานจะ
ประสบความสําเร็จในการเรียนตามกาวหนาของตนเองไดมากกวาผูทมี่ ีระดับการเรียนรูดว ยการนํา
ตนเองต่ํากวานักศึกษามีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดับสูงในดานการเปดโอกาส
ตอการเรียนรูแ ละมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง สวนคุณลักษณะที่เหลืออีก 6 ดาน อยู
ในระดับปานกลางเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือการมองโลกในแงดี การมีความรัก
รจนา คํานึงผล (2542) ไดทาํ การวิจยั เรื่อง ผลการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูดว ยการนํา
ตนเองที่มีตอความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5พบวา
ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนใชวิธีการเรียนรูดวยการ
นําตนเองหลังการเรียงสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และมีคา เฉลี่ยรอยละ
76.675 และสูงกวาการนักเรียนที่ไดรับการสอนตามวิธีการปกติอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดะบ
0.05 และมีความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยในองคประกอบดานเนื้อหาการเรียบ
เรียงความคิด การใชถอยคํา การใชไวยากรณ กลไกทางภาษา สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธี
ปกติอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาภรณ แสงรัศมี (2543) ไดศึกษาถึงผลของการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักตอลักษณะ
การเรียนรูดว ยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และความพึงพอใจตอ
การเรียนการสอนของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียน
แบบใชปญหาเปนหลัก มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะการเรียนรูดวยตนเองหลังการเรียน สูงกวากอนการ

เรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวา ผูเรียนที่เรียน
ดวยวิธีการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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วิบูลยลักษณ ปรียาวงศากุล (2547) ไดศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาลดวย
กิจกรรมที่สงเสริมความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษากลุมทดลอง มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความสามารถ
ในบทบาทผูอาํ นวยความสะดวกในการ เรียนรูโดยการชีน้ ําตนเองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา รูปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาลดวย กิจกรรมที่สงเสริม
ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรูมีความเหมาะสมใน
การนําไปใชพฒ
ั นานักศึกษาพยาบาล
ศิวะพร ภูพนั ธ (2548) ไดศึกษาถึง พัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
และผลของความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยที่สําคัญ
สรุปไดดังนี้ ตัวแปรความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรปจจัย
ภายในตัวผูเรียน และปจจัยภายนอกตัวผูเรียน สวนตัวแปรผลของความพรอมในการเรียนรูแบบนํา
ตนเอง ไดรับอิทธิพลทางออมจากตัวแปรปจจัยภายในตัวผูเรียนและตัวแปรปจจัยภายนอกตัวผูเรียน
โดยสงผานตัวแปรความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง
สรุปไดวางานวิจัยภาษาไทยจะเนนการพัฒนาตัวผูเรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบนํา
ตนเอง เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูแ บบนําตนเองควบคูไปกับความรูในสาขาวิชาตางๆ ซึ่ง
ระดับการเรียนรูแบบนําตนเองนั้นสามารถวัดไดจากระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองตามแนวคิดของ Guglielmino (1977) ทั้งนี้ผูเรียนที่ผานการเรียนการสอนแบบนําตนเองจะมี
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ลักษณะ
การเรียนรูแบบนําตนเองที่อยูในระดับสูงนั้น จะตองเปนคนที่มีลักษณะที่มองอนาคตในแงดี การมี
ความรักในการเรียน การมีมโนคติของตนเองและจะมีประสิทธิภาพในการมีความคิดสรางสรรค
งานวิจัยภาษาตางประเทศ
Hudspeth (1991) ไดทําการวิจัยเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางรูปแบบการสอนของครู
กับระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียนในวิทยาลัยชุมชนในรัฐมอนตานา
(Montana)จํานวน 3 แหง รวมทั้งศึกษาตัวแปรอื่นๆไดแก อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา เพศ และการศึกษาในวิทยาลัย ผลการวิจยั พบวา อายุเกรดเฉลี่ย และการเขาศึกษาตอใน

ระดับวิทยาลัย มีผลตอการเรียนรูดว ยการนําตนเอง สวนวิธีการสอนของครูไมมีความสัมพันธกับ
ระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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Stubblefield (1992) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางประสบการณในวัยเด็กที่มีตอระดับ
การเรียนรูดว ยการนําตนเองในวัยผูใ หญของนักการศึกษาระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตที่จบ
การศึกษาแลว จํานวน 149 คน โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของตนเอง 11ขอ และแบบ
วัดลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ กูกกลิเอลมิโน(Guglielmino,1977) ผลการศึกษาสรุปได
วา องคประกอบที่สําคัญคือการควบคุมตัวเอง และคุณภาพชีวิต และความสัมพันธภายในครอบครัว
และระดับการถูกควบคุมในวัยเด็กมีผลตอการเรียนรูดว ยการนําตนเองในวัยผูใ หญ
Baxter (1994) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิธีการ
เรียน การเรียนตามความกาวหนาของตนเองและความมัน่ ใจในการทํางานของลูกจางในสถาน
ประกอบการ โดยศึกษาจากผลการวัดระดับการเรียนรูดว ยการนําตนเอง แบบวัดทักษะและความ
มั่นใจในการทํางานและแบบวัดวิธีการเรียน พบวาระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองสามารถอธิบาย
วิธีการเรียนของผูเรียนได ผูท ี่มีระดับการเรียนรูดวยตนเองสูงจะมีความมั่นใจในตัวเองประกอบดวย
สรุปไดวางานวิจัยตางประเทศจะเนนการศึกษาถึงความสัมพันธของรูปแบบและ
องคประกอบตางๆ ที่มีผลตอผูเรียนในดานการเรียนรูแ บบนําตนเอง โดยผูเรียนที่มรี ะดับการเรียนรู
แบบนําตนเองในระดับสูงนัน้ มีระดับความมั่นใจในตนเองเปนองคประกอบ รวมทั้งองคประกอบที่
สําคัญในการสงเสริมผูเรียนใหมีระดับการเรียนรูแบนําตนเอง ก็คือการควบคุมตัวเอง คุณภาพชีวิต
และความสัมพันธภายในครอบครัว รวมถึงระดับการถูกควบคุมในวัยเด็กก็จะมีผลตอการเรียนรูด วย
การนําตนเองในวัยผูใ หญอีกดวย
การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
งานวิจัยภาษาไทย
ศิริพร ทวีชาติ (2545) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู โดยใช
ทรัพยากรเปนฐานเพื่อเสริมสรางความสามารถดานสารสนเทศ ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และประเมินรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู โดยใชแหลงขอมูลเปนหลัก
เพื่อเสริมสรางความสามารถดานสารสนเทศของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน การวิจัยแบงเปน
2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่หนึ่งเปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการใช
รูปแบบ ขั้นตอนที่สองเปนการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการใช
รูปแบบ ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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กิ่งแกว อารีรักษ และเอียด จุฑานันท (2548) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูจากแหลง
เรียนรู โดยศึกษาถึงการนํากระบวนการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานไปบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนตามปกติของนักเรียน พบวา ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการคนควาและทําโครงงานได
เปนอยางดี สามารถคนควาขอมูลดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูแนะนํา ทัง้ นีผ้ ูวิจัยไดเสนอแนะวา
ผูบริหารโรงเรียนและชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการจัดแหลงเรียนรู เพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูตาม
ทองถิ่น ซึ่งจะชวยใหนกั เรียนตระหนักถึงคุณคาของทองถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู
อรรจน บัณฑิตย (2550) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บดวยกระบวนการ
เรียนรู โดยใชทรัพยากรเปนฐาน เพื่อการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห และการใชสารสนเทศในการ
แกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บดวยกระบวนการเรียนรูโดยใชทรัพยากรเปนฐาน เพื่อการ
พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหและการใชสารสนเทศในการแกปญหา เพือ่ พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนบนเว็บดวยกระบวนการเรียนรูโดยใชทรัพยากรเปนฐานเพื่อการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหและ
การใชสารสนเทศในการแกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพือ่
ศึกษาผลของรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บดวยกระบวนการเรียนรูโดยใชทรัพยากรเปนฐานที่มี
ผลตอการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหและการใชสารสนเทศในการแกปญ
 หาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และเพื่อนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บดวยการ
เรียนรูโดยใชทรัพยากรเปนฐานเพื่อการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหและการใชสารสนเทศในการ
แกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผลการวิจัยพบวา ผลของการ
เปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูโดยใชทรัพยากรเปนฐานเพื่อการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหของ
นักศึกษาพบวานักศึกษามีพฒ
ั นาการคิดเชิงวิเคราะหโดยใชทรัพยากรเปนฐานสูงขึ้นกอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการเปรียบเทียบการใชสารสนเทศในการ
แกปญหาของนักศึกษา มีการใชสารสนเทศในการแกปญ
 หาของนักศึกษาสูงขึ้นกอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
สรุปไดวางานวิจัยของไทยจะเนนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช
ทรัพยากรเปนฐานโดยอาศัยการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนตามปกติของนักเรียน ซึ่งพบวา
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการคนควาและทําโครงงานไดเปนอยางดี และสามารถคนควาขอมูลได
ดวยตนเอง นอกจากนัน้ ยังใชกระบวนการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานเพื่อการพัฒนา

กระบวนการคิดในระดับสูง เชน การคิดเชิงวิเคราะห รวมทั้งสามารถพัฒนาผูเรียนในดานการ
แกปญหาโดยใชสารสนเทศอีกดวย
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งานวิจัยภาษาตางประเทศ
Hancock (1993) ไดทําวิจยั เกีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอนการรูสารสนเทศ โดยใช
แนวคิดการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน พบวา การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานนั้นเปน
วิธีการที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอผูเรียนในทุกระดับ เพราะวาผลลัพธสุดทายสําหรับผูเรียนดวย
กระบวนการสอนแบบใชทรัพยากรเปนฐานคือ รายงาน หรือการนําเสนอผลงาน หรือรูปแบบอื่นๆ
ที่มีประสิทธิภาพ ที่แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาดวยการใชสารสนเทศ หากผูเรียนมีความรูในเรื่อง
แหลงขอมูลที่เพียงพอแลวก็สามารถเรียนรูไดดว ยการนําตนเอง โดยอาจมีผูสอนใหคาํ ปรึกษาเพียง
เล็กนอยเทานัน้
Macdonald (2000) ไดศึกษาถึงการนํากระบวนการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานมา
สอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแบบออนไลนและเนนไปที่การประเมินประสิทธิภาพในการ
เรียน โดยเปรียบเทียบกันระหวางการสอนเปนรายวิชาสั้นๆ กับการสอนแบบเปนภาคการศึกษา ซึง่
ผูวิจัยพบวาทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับผูเรียน เชน ทักษะการรูสารสนเทศ ทักษะการสืบคนขอมูล หรือ
ทักษะการเรียนรูแบบรวมมือมีสวนสําคัญตอผูเรียน โดยมีความจําเปนที่ผูเรียนจะตองวางแผนการ
เรียนรูและจุดประสงคในการเรียน เพื่อใหการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูประสบ
ความสําเร็จ
สรุปไดวางานวิจัยตางประเทศจะเนนกระบวนการเรียนรูแ บบใชทรัพยากรเปนฐานเพื่อ
ชวยในการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศของผูเรียน ทั้งนี้เพราะวาสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเรียนการ
สอนเพื่อการรูสารสนเทศก็คือ การรูจักแหลงทรัพยากร หรือแหลงเรียนรูนั้นเอง ซึ่งผูบริหาร หรือ
ชุมชนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรูดว ย นอกจากนี้
ยังตองทราบถึงวิธีการเขาไปใชและนําขอมูลออกมาใชใหเกิดประโยชน เพราะกระบวนการเรียนรู
แบบใชทรัพยากรเปนฐานนัน้ ตองการผลผลิตขั้นสุดทายที่เปนตัวบงชิถ้ ึงระดับความเขาใจของ
ผูเรียน ถาผูเรียนไมเขาใจอยางถองแทจะไมสามารถมีผลงานนําเสนอแกผูสอนได
การรูสารสนเทศ
งานวิจัยภาษาไทย
ดวงกมล อุนจิตติ (2545) ไดศึกษาการประเมินการรูสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการรูสารสนเทศของนิสิต
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ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศและระดับการประเมินการ
รูสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกลุมสาขาวิชา และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางระดับการประเมินการรูสารสนเทศ และระดับการรูสารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา โดยศึกษากับนิสิตปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 7
คณะ ไดแกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 320
คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา นิสิตปริญญา
ตรีมีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาแตละดาน พบวา
นิสิตปริญญาตรีมีระดับการรูส ารนิเทศในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการกําหนดขอบเขต/หัวขอ
สารสนเทศที่ตองการ และในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ดานการกําหนดแหลงและการคนคืน
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ดานการสรางกลยุทธในการสืบคนสารสนเทศ ดานการประเมิน
คุณคาสารสนเทศ และดานการรวบรวมและสังเคราะหสารสนเทศ

บรรเลง สระมูล (2546) ไดศกึ ษาเปรียบเทียบสมรรถนะสารสนเทศของนักศึกษาที่มีภมู ิ
หลังตางกัน และประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะสารสนเทศ แบบประเมิน
สมรรถนะสารสนเทศประกอบดวย 5 องคประกอบยอย ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะสารสนเทศ
ระดับอุดมศึกษา ของสมาคมหองสมุดมหาวิทยาลัยและหองสมุดวิจยั ผลการวิจัยพบวานักศึกษา
ภาคปกติมีสมรรถนะสารสนเทศสูงกวาภาคสมทบ หลักสูตร 4 ป สูงกวาหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
นักศึกษาสาขาสังคมศาสตรมีสมรรถนะ สารสนเทศสูงกวาสาขาอื่น นักศึกษาสาขามนุษยศาสตรมี
สมรรถนะสารสนเทศต่ําสุด นักศึกษาชั้นป 1 มีสมรรถนะสารสนเทศสูงกวาชั้นป 2, 3, 4 ผลการ
ประเมินความตองการจําเปนพบวา นักศึกษามีความตองการ จําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ดานการใชสารสนเทศ การกําหนดคําคน การประเมินสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ และ
จริยธรรมการใชสารสนเทศ ตามลําดับจากมากไปนอย
กมลรัตน สุขมาก (2547) ไดศึกษาถึงระดับการรูสารสนเทศของนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยชัน้ ปที่ 1 โดยพิจารณาจากเกณฑ 5 ดาน คือ ดานการตระหนักถึงความตองการ
สารสนเทศ ดานการกําหนดแหลงสารสนเทศ ดานการสืบคนสารสนเทศ ดานการประเมิน
สารสนเทศ และดานการใชสารสนเทศ รวมทั้งปญหาในการสืบคนสารสนเทศของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชั้นปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชั้นปที่ 1 มีระดับ
การรูสารสนเทศโดยรวมอยูใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาจากเกณฑ 5 ดาน พบวา นิสิตชัน้ ปที่ 1 มี
ระดับการรูสารสนเทศในระดับมาก 4 ดาน คือ ดานการตระหนักถึงความตองการสารสนเทศ ดาน
การกําหนดแหลงสารสนเทศ ดานการประเมินสารสนเทศ และดานการใชสารสนเทศ และในระดับ

79

ปานกลาง 1 ดาน คือ ดานการสืบคนสารสนเทศ นิสิตชั้นปที่ 1 ประสบปญหาในการสืบคน
สารสนเทศในระดับปานกลางและระดับนอย โดยปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก นิสติ ขาดความรู
และทักษะในการสืบคนรายการออนไลน (OPAC) นิสิตไมทราบวิธีใชเครื่องหมายอัญประกาศ
เครื่องหมายบวก/ลบ เครื่องหมายดอกจันในการสืบคน และในการสืบคนรายการออนไลน (OPAC)
บางครั้งนิสิตสืบคนไดรายการบรรณานุกรม แตหาตัวเลมไมพบ

ประวัตรวงศ ยางกลาง (2548) ไดศึกษาวิจัยถึงการนํา โมเดล Big6 มาใชสอนทักษะการรู
สารสนเทศ โดยวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบคนหา
สารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ Big 6 ที่มีตอทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 2) เปรียบเทียบทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีประสบการณการใช
คอมพิวเตอรตา งกัน 3) เปรียบเทียบทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มี
ประสบการณการใชเครื่องมือในการคนหาตางกัน 4) ศึกษาความพึงพอใจเว็บการเรียนแบบคนหา
สารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ Big 6 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา 1. ผล
ของการเรียนแบบคนหาสารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ Big 6 ที่มีตอทักษะการรูสารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.
ประสบการณการใชคอมพิวเตอร และประสบการณการใชเครื่องมือในการคนหาแตกตางกัน มี
ทักษะการรูสารสนเทศไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักศึกษาที่เรียนดวย
เว็บการเรียน มีความพึงพอใจมากในเว็บการเรียนแบบคนหาสารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ
Big 6
สรุปไดวางานวิจัยของไทยจะเนนการประเมินสมรรถนะและความตองการของผูเรียน
รวมทั้งการวัดระดับการรูสารสนเทศของผูเรียน ซึ่งสวนใหญเปนนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ทั้งนี้ในการวัดระดับการรูสารสนเทศจะใชมาตรฐานในการวัดแตกตางกันไปตามความเหมาะสม
นอกจากนี้การพัฒนากระบวนการสอนการรูสารสนเทศ หรือการพัฒนาสมรรถนะสารสนเทศแบบ
ใหคนหาสารสนเทศบนเว็บ ก็ไดรับความนิยมเชนกัน โดยสามารถนํามาประยุกตเขากับการเรียน
การสอนตามปกติไดเปนอยางดี
งานวิจัยภาษาตางประเทศ
Hepworth (1999) ไดศึกษาทักษะและการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี :
การรวมเขาในหลักสูตรปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nunyang Technology
University: NTU) ประเทศสิงคโปร เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหงาน สังเกตและ
สัมภาษณจากงานที่ทํา กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรที่ตอ งทําโครงการคนควาวิจยั

วัตถุประสงคของการวิจยั เพือ่ ศึกษาวิธีคิด กระบวนการคิด พฤติกรรมการคนและการรวบรวม
สารสนเทศ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความสามารถทักษะการรูสารสนเทศที่จํากัด นักศึกษา
ประสบกับความยากลําบากในขณะทําโครงการวิจยั เนือ่ งจากขาดความเขาใจวิธีการคนคืน
สารสนเทศ ขาดความคุนเคยกับระบบการจัดเก็บทรัพยากรของหองสมุด รวมถึงขาดความเชื่อมั่น
ในการคนควาสารสนเทศ และศึกษาความคิดตางๆ ในการกําหนดกรอบปญหาโครงการวิจยั
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Maughun (2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย-เบิรกเลย (University of California-Berkley) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนการวิจัยตอเนื่องและการเก็บขอมูลแบงออกเปน 3 ชวง คือชวงฤดูใบไมผลิ ในป
ค.ศ.1994 ถึง 1996 กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร จํานวน 8 กลุม
โดยมีวัตถุประสงคในการวิจยั เพื่อศึกษาสภาพการรูสารสนเทศของนักศึกษาและเปรียบเทียบดูความ
เปลี่ยนแปลงการรูสารสนเทศในชวงเวลา 3 ป ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญคิดวาตนเองมี
ทักษะและความสามารถในการรูสารสนเทศในระดับสูงกวาที่เปนจริงเมื่อเปรียบเทียบกับคาคะแนน
เฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบการรูสารสนเทศ ซึ่งพบวานักศึกษาสวนใหญไดคะแนนต่ํากวาเกณฑที่
กําหนดไว (65%)
Kurbanoglu (2003) ไดประเมินประสิทธิภาพในการรูสารสนเทศของนักศึกษาทุกชั้นปที่
ลงทะเบียนเรียนในภาควิชาการจัดการสารสนเทศของ Hacettepe University เมือง Ankara ประเทศ
ตุรกี จํานวน 179 คน โดยใหนักศึกษาประเมินประสิทธิภาพในการรูสารสนเทศของตน 9 ดาน
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา นักศึกษามีความสามารถและทักษะการรูส ารสนเทศโดยรวมอยูใ น
ระดับมาก สวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 พบวา มีความสามารถและทักษะการรูสารสนเทศโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา นักศึกษาชัน้ ปที่ 1 มีระดับการรูส ารสนเทศใน
ระดับมาก 5 ดาน คือ ดานการกําหนดความตองการสารสนเทศ ดานการเริ่มตนกลยุทธการสืบคน
ดานการระบุแหลงและการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดานการประเมินสารสนเทศ และดานการ
แปลความหมาย สังเคราะห และใชสารสนเทศ และมีระดับการรูสารสนเทศในระดับปานกลาง 4
ดาน คือ ดานการสื่อสารสารสนเทศ ดานการประเมินสารสนเทศที่สังเคราะหไดและกระบวนการที่
เกี่ยวของ ดานการทบทวน ปรับปรุง และเพิม่ พูนความรูของตนเอง และดานการตระหนักถึงหลัก
เสรีภาพทางปญญาและการเขาถึงสารสนเทศอยางถูกตอง
สรุปไดวากระบวนการเรียนรูดานการประมวลผลสารสนเทศ หรือทักษะการรู
สารสนเทศนั้น มีความสําคัญเปนอยางมาสําหรับผูเรียนในทุกระดับชัน้ เพราะกระบวนคนควา และ
ศึกษาวิจัยตองเริ่มตนมาจากการคนหาขอมูล ซึ่งผูที่จะสามารถหาขอมูลไดมากกวาและตรงกับความ
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ตองการยอมหมายถึงบุคคลนั้นมีความรูความสามารถในการศึกษาดวยตนเอง และเปนรากฐาน
ในการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ตอไปในอนาคต สําหรับการรูสารสนเทศนั้นก็มีมาตราฐานเฉพาะ
ของแตละระดับของผูเรียนซึ่งผูวิจัยสามารถเลือกใชมาตรฐานใดมาตรฐาหนึ่งตามความเหมาะสม
กับกลุมประชากร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ปจจัยนําเขา
1.1. กระบวนการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน (อาชัญญา รัตนอุบล, 2540)
1.2. กระบวนการเรียนรูแบบนําตนเอง (Knowles, 1975)
1.3. กระบวนการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน โดยผูว ิจัยเลือกใช EFFECTIVE MODEL for
Planning RBL (Newfoundland Department of Education, 1991; The Centre for Distance
Learning and Innovation (CDLI), 1995)

2. กระบวนการ
เปนขั้นตอนทีด่ ําเนินการนําปจจัยนําเขาทัง้ หมดมากําหนดเปนรูปแบบการฝกอบรมทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบ
ใชทรัพยากรเปนฐานเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง สําหรับผูใชบริการ
ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
2 สวน คือ กระบวนออกแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ และ
กระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศของผูเรียน
2.1 กระบวนออกแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
ในสวนนี้ผูวิจยั ไดเลือกขัน้ ตอนการออกแบบการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ของอาชัญญา รัตนอุบล (2540) มี 11 ขั้นตอน ซึ่งเหตุผลของผูวิจัยทีเ่ ลือกขั้นตอนการ
ออกแบบการฝกอบรมของอาชัญญา รัตนอุบล (2540) เพราะเปนแนวคิดที่มีขั้นตอนชัดเจนและ
สามารถนํามาพัฒนาในลักษณะของการเรียนการสอนผานเว็บได รวมทั้งเปนแนวคิดของนัก
การศึกษาทางการศึกษานอกระบบของไทยที่สามารถนํามาใชไดในบริบทของผูเรียนที่เปนคนไทย
นอกจากนี้เหตุลผลที่ผูวิจัยเลือกใชรูปแบบการฝกอบรมนี้ เพราะวาโมเดลนี้ไดพัฒนามาจากโมเดล
ของทั้งไทยและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่องทางสายวิชาชีพ อาทิ
เชน รูปแบบดานการวางแผนฝกอบรมของ กิตติ พัชรวิชญ (2533) ที่ไดกลาวถึงขั้นตอนการหาความ
จําเปนในการฝกอบรม รูปแบบการฝกอบรมของ ชัยยงค พรหมวงศ และเปรื่อง กุมทุ (2537) ที่เนน
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เรื่องการศึกษาสภาพปญหาในการฝกอบรม รูปแบบการฝกอบรมของ Tracey (1982) ที่เนนการ
พัฒนาระบบทีส่ มบูรณ ไดแกการวิเคราะหระบบ การพัฒนาระบบ และการใชระบบ นอกจากนี้ยัง
พัฒนามาจากรูปแบบการฝกอบรมของ Nadler (1982) ที่เนนกระบวนการยอนกลับในทุกขั้นตอน
การการพัฒนา และรูปแบบการฝกอบรมของ Shirley (1992) ที่เนนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะของผูเรียน จากขอมูลดังกลาวเห็นไดชดั วารูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนของอาชัญญา รัตนอุบล (2540) เปนรูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสมกับบริบทของ
ผูเรียนวัยผูใหญที่ตองการเพิม่ พูนทักษะพิเศษที่ไมสามารถจัดใหไดในการเรียนการสอนแบบปกติ

ขั้นตอนการออกแบบการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน (อาชัญญา รัตน
อุบล, 2540) มี 11 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาปญหาทีเ่ กิดขึ้น
2. ศึกษาหลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร หรือหนวยงาน
3. วิเคราะหมาตรฐานของงาน หรือวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรม
4. ออกแบบและสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
5. วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใหการฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม
6. วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา
7. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
8. สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพือ่ พัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ
9. ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวลประสบการณตางๆ
ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
10. ดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการเรียนรูที่กําหนด
11. ประเมินผลการฝกอบรม ติดตามผล รวมทั้งใหผลยอนกลับแกผูใหการฝกอบรม และผูรับการ
ฝกอบรม
2.2 กระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน เพื่อสงเสริมการ
รูสารสนเทศของผูเรียนและการเรียนรูแบบนําตนเอง
ในสวนนี้ผูวิจยั ไดเลือกกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองที่ใชสัญญาการเรียนรู ในการ
เรียนการสอน การสรางบรรยากาศในการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน การเปนผูอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูและรวมมือกับผูเรียน (ชิดชงค ส. นันทนาเนตร, 2549; อาชัญญา รัตนอุบล,
2551; Knowles, 1975) รวมทั้งการใชสัญญาการเรียนรู หรือ Learning Contract ในลักษณะของ
แฟมสะสมขอมูล (Profile) (สมบัติ สุวรรณพิทักษ, 2542; อาชัญญา รัตนอุบล, 2551) มาเปน
ขั้นตอนหลักของกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเอง สําหรับในสวนกระบวนการเรียนรูแบบใช
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ทรัพยากรเปนฐานนั้น ผูว ิจัยไดเลือกขั้นตอนการเรียนรูแ บบใชทรัพยากรเปนฐาน ของโมเดล
EFFECTIVE (EFFECTIVE MODEL for Planning RBL) ซึ่งเปนที่นยิ มใชกันมากทีส่ ุดในปจจุบัน
รวมทั้งมีนักวิชาการศึกษาของไทยหลายทานไดทดลองนําโมเดลดังกลาว มาใชในการสอนการรู
สารสนเทศ แลวประสบความสําเร็จเปนอยางดี (กุลธิดา ทวมสุข, 2547; กิ่งแกว อารีรกั ษ และ
ละเอียด จุฑานันท, 2548) นอกจากนี้โมเดลนี้ยังมีขั้นตอนที่ชัดเจน และสามารถนํามาประยุกตใชใน
การสอนการรูสารสนเทศไดกับผูเรียนในทุกระดับรวมถึงผูเรียนวัยผูใหญดวย (Newfoundland
Department of Education, 1991; The Centre for Distance Learning and Innovation (CDLI), 1995;
Newfoundland Department of Education, 2008) โดยโมเดล EFFECTIVE นั้นมีขั้นตอนการเรียนรู
ดังนี้
E - Establish = สรางหรือกําหนดเปาหมายและจุดประสงคทั่วไป จากคูมีอหลักสูตร
F - Focus = มุงเนนไปที่ตวั ผูเ รียนเพื่อกําหนดความรูแ ละทักษะทีเ่ ปนประสบการณเดิม
F - Formulate = กําหนดจุดประสงคเฉพาะ สําหรับประสบการณการเรียนรูจากแหลงการ
เรียนรู
E - Establish = กําหนดหรือคิดหายุทธศาสตร เทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรมการ
เรียนรู
C - Choose = เลือกแหลงการเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู
T - Timetable = จัดตารางเวลาสําหรับใหผูเรียนไปใชแหลงการเรียนรู เครื่องอํานวย
ความสะดวก และบุคลากร
I - Implement = นําแผนที่กําหนดไวไปใช
V - Verify = ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึน้ จริงหรือไม
E - Evaluate = ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอน

การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใช
ทรัพยากรเปนฐาน
Knowles (1975) ชิดชงค ส. นันทนาเนตร (2549) และอาชัญญา รัตนอุบล (2551) ได
กําหนดองคประกอบของกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองไว 2 องคประกอบ คือ 1) การสราง
บรรยากาศในการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน และ 2) การเปนผูอาํ นวยความสะดวกในการ
เรียนรูและรวมมือกับผูเรียน ซึ่งวัตถุประสงคหลักของการเรียนรูแบบนําตนเองก็คือการที่ผูเรียนเปน
คนชี้นําตนเองในการศึกษาคนควาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีผูสอน หรือผูอํานวยความสะดวกใน
การเรียนที่ชว ยชี้แนะใหผูเรียนสามารถเดินไปตามกรอบที่ผูเรียนกําหนดไวได ซึ่งองคประกอบทัง้
สองนี้สอดคลองกับแนวคิดของกระบวนการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานที่มุงใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและประสบผลสําเร็จทั้งในดานการเรียนรูในเนื้อหาสาระ ดวยการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวย

ตนเองอยางอิสระ ซึ่งผูสอนเปนเพียงผูสงเสริมและกระตุน ใหผูเรียนศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับหัวขอ
เนื้อหาในบทเรียน สวนหนาที่ของผูเรียนคือการแสวงหาแหลงเรียนรูเพื่อศึกษาและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ ดวยตนเอง (กุลธิดา ทวมสุข, 2547)
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สวนอีกองคประกอบของการเรียนรูแบบนําตนเองที่ผูวิจยั เลือกนํามาใชก็คือ การใช
สัญญาการเรียนรู หรือ Learning Contract (LC) ในลักษณะของแฟมสะสมขอมูล (Profile) ที่จะชวย
ใหผูเรียนสามารถสะสมองคความรูตางๆ ไดอยางเปนระเบียบ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551; สมบัติ
สุวรรณพิทักษ, 2542) ซึ่งแนวคิดดานการใชสัญญาการเรียนรูนี้ก็สอดคลองกับแนวคิดของ
กระบวนการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน ในสวนของการที่ผูเรียนมีอิสระในการเลือก
แหลงขอมูลทรัพยากรที่ตนเองคิดวาแหลงขอมูลตางๆ นั้นสามารถใหขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสม
กับตนเองมากที่สุด โดยผูเรียนสามารถจะเลือกแหลงทรัพยากรตางๆ แลวนําเสนอแหลงทรัพยากร
เหลานั้นในลักษณะของโครงงานที่ตนเองกําหนดไว โดยผูสอนจะใหผูเรียนมีอิสระทีส่ ุดในการที่จะ
ศึกษาแหลงขอมูลตางๆ ตามที่ตนเองสนใจ ซึ่งกระบวนการเรียนรูแบบนี้จะยึดผูเรียนเปนหลักใน
การเรียน (Doyle, 1994)
สรุปไดวาแนวคิดของการเรียนรูแบบนําตนเองมีความสอดคลองกับแนวคิดการเรียนรู
แบบใชทรัพยากรเปนฐาน โดยมีลักษณะทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูสอนทําหนาทีเ่ ปนผูแนะนํา
ใหกับผูเรียนผานโครงการที่ผูเรียนกําหนดขึ้นมา
สําหรับองคประกอบของการเรียนรูแบบนําตนเองที่ผูวิจยั เลือกมาใชมดี ังนี้
- การสรางบรรยากาศในการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน
- อํานวยความสะดวกในการเรียนรูและรวมมือกับผูเรียน
- การใชสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
สวนขั้นตอนการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน ซึ่งในการวิจยั ครั้งนีจ้ ะใชโมเดล
EFFECTIVE (EFFECTIVE MODEL for Planning RBL) โดยมีขั้นตอนดังนี้
E - Establish = สรางหรือกําหนดเปาหมายและจุดประสงคทั่วไป จากคูมีอหลักสูตร
F - Focus = มุงเนนไปที่ตวั ผูเ รียนเพื่อกําหนดความรูแ ละทักษะทีเ่ ปนประสบการณเดิม
F - Formulate = กําหนดจุดประสงคเฉพาะ สําหรับประสบการณการเรียนรูจากแหลงการ
เรียนรู
E - Establish = กําหนดหรือคิดหายุทธศาสตร เทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรมการ
เรียนรู

C - Choose = เลือกแหลงการเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู
T - Timetable = จัดตารางเวลาสําหรับใหผูเรียนไปใชแหลงการเรียนรู เครื่องอํานวย
ความสะดวก และบุคลากร
I - Implement = นําแผนที่กําหนดไวไปใช
V - Verify = ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึน้ จริงหรือไม
E - Evaluate = ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
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จากนั้นผูว ิจยั จึงนํากระบวนการเรียนรูทั้งสองแบบมาสังเคราะหเขาดวยกัน จนเกิดเปน
ขั้นตอนใหมโดยใชวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหา (Content Analysis) โดยผูวิจยั จึงเลือกเนื้อหา
ที่มีความคลายคลึงกัน ใกลเคียงกัน หรือเหมือนกัน นํามารวมไวดวยกัน และบูรณาการเนื้อหาเปน
ขั้นตอนเดียวกัน จนไดเปนขัน้ ตอนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปน
ฐานเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศของผูเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
วิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหา (Content Analysis)
1. เริ่มตนดวยการนําแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองในเรื่องการสรางบรรยากาศในการเรียนรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน มาเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการทั้งหมด ซึ่งผูวิจัยสรุปออกมาเปน
“ผูสอนสรางบรรยากาศของการเรียนที่สง เสริมการเรียนรู”
2. จากนั้นจึงไดนาํ แนวคิดการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานในขั้นตอน E - Establish คือ สราง
หรือกําหนดเปาหมายและจุดประสงคทั่วไปจากคูมีอหลักสูตร และ F - Focus คือ มุงเนนไปที่ตวั
ผูเรียนเพื่อกําหนดความรูและทักษะที่เปนประสบการณเดิม ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนั้นมีความใกลเคียง
และเกีย่ วของกับการเริ่มตนในการเตรียมความพรอมในการเรียนรูของผูเรียน โดยผูวิจัยนํา
กระบวนการทัง้ สองมารวมกันเปน “กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามความตองการของตนเอง
ความรูและทักษะที่เปนประสบการณเดิม”
3. จากนั้นผูว ิจยั จึงนําขั้นตอนของแนวคิดการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน ไดแก F Formulate คือ การ กําหนดจุดประสงคเฉพาะ สําหรับประสบการณการเรียนรูจากแหลงการเรียนรู
E - Establish คือการกําหนดหรือคิดหายุทธศาสตร เทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรมการ
เรียนรู C - Choose คือ เลือกแหลงการเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู และ T - Timetable คือ การ
จัดตารางเวลาสําหรับใหผูเรียนไปใชแหลงการเรียนรู เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร ซึ่ง
ทั้งสี่ขั้นตอนเปนกระบวนในการเลือก และกําหนดกิจกรรม หรือหนวยการเรียนรูตามความสนใจ
ของผูเรียนเอง โดยตรงนี้ผูวจิ ัยเห็นวาหากมีการกําหนดสิ่งที่ผูเรียนตองการเรียนรูแลวสามารถ
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กําหนดลงไปในลักษณะของบันทึก หรือรายงานของผูเรียนที่มีผูสอนเขามาชวยแนะนํา ซึ่ง
ผูวิจัยเหนวาสามารถนําแนวคิดการเรียนรูแ บบนําตนเองเขามาเสริมได ดังนั้นผูวจิ ัยจึงไดนําแนวคิด
การเรียนรูแบบนําตนเองในเรื่องการอํานวยความสะดวกในการเรียนรูและรวมมือกับผูเรียน รวมทั้ง
การใชสัญญาการเรียนรู (Learning Contract) ในการเรียนเขามาบูรณาการรวมกันจนเกิดเปน
ขั้นตอน “การรวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนดวัตถุประสงค
วิธีการ เทคนิคการเรียนการสอน และแหลงขอมูลการเรียนรู โดยใชการใชสัญญาการเรียนรู
(Learning Contract)” ซึ่งในขั้นตอนนี้ผวู จิ ัยใชแฟมสะสมขอมูลอิเล็กทรอนิกสเขามาจัดการในสวน
ของการทําสัญญาการเรียนรูท ี่เปนการเรียนการสอนแบบออนไลน
4. สวนในขัน้ ตอนตอมา ก็คือ I - Implement หรือ การนําแผนที่กําหนดไวไปใช ซึ่งก็คอื “การ
ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวที่มีผูสอนใหความรวมมือกับผูเรียน”
5. หลังจากนัน้ แนวคิดการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน จะมีขนั้ ตอนของ V - Verify คือ การ
ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึน้ จริงหรือไมซึ่งเปนการตรวจสอบ และการสํารวจความรูของผูเรียน
ซึ่งคือการทดสอบระหวางบทเรียน หรือหนวยการเรียนรูที่มีผูสอนและผูเรียนรวมมือกัน โดยผูว จิ ัย
สรุปเปนขั้นตอน “การตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม”

6. จากนั้นในขั้นตอนสุดทายผูว ิจัยนําแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองในเรื่อง การประเมินการ
เรียนดวยสัญญาการเรียนรู และแนวคิดการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานในขั้นตอน E - Evaluate
คือ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอน มาผนวกกันจนกลายเปน
ขั้นตอน “การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอนรวมกันระหวาง
ผูเรียนและผูสอน จากสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)” จากนั้นผูว ิจัยจึงสรุปขั้นตอนที่
สังเคราะหขึ้นมาใหม เปน ขั้นตอนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปน
ฐานเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศของผูเรียน ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ตามรายละเอียดดังนี้
1. ผูสอนสรางบรรยากาศของการเรียนที่สง เสริมการเรียนรู
2. กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามความตองการของตนเองความรูและทักษะทีเ่ ปน
ประสบการณเดิม
3. รวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนดวัตถุประสงค
วิธีการ เทคนิคการเรียนการสอน และแหลงขอมูลการเรียนรู โดยใชการใชสัญญาการเรียนรู
(Learning Contract)
4. ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวที่มีผูสอนใหความรวมมือกับผูเรียน
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5. ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม
6. การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอนรวมกันระหวาง
ผูเรียนและผูสอน จากสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)

สําหรับรายละเอียดของวิธกี ารสังเคราะหขั้นตอนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรู
แบบใชทรัพยากรเปนฐานนัน้ สามารถดูรายละเอียดไดจากแผนภาพที่ 2
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการสังเคราะหขั้นตอนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง
กระบวนการเรียนรูแ บบใช
ทรัพยากรเปนฐาน
(EFFECTIVE MODEL)
E - Establish = สรางหรือ
กําหนดเปาหมายและ
จุดประสงคทั่วไป จากคูมีอ
หลักสูตร
F - Focus = มุงเนนไปที่ตัว
ผูเรียนเพื่อกําหนดความรู
และทักษะที่เปน
ประสบการณเดิม
F - Formulate = กําหนด
จุดประสงคเฉพาะ สําหรับ
ประสบการณการเรียนรูจาก
แหลงการเรียนรู
E - Establish = กําหนดหรือ
คิดหายุทธศาสตร เทคนิคการ
เรียนการสอน และกิจกรรม
การเรียนรู
C - Choose = เลือกแหลงการ
เรียนรูและสถานทีส่ ําหรับ
เรียนรู
T - Timetable = จัด
ตารางเวลาสําหรับใหผูเรียน
ไปใชแหลงการเรียนรู เครื่อง
อํานวยความสะดวก และ
บุคลากร
I - Implement = นําแผนที่
กําหนดไวไปใช
V - Verify = ตรวจสอบวา
การเรียนรูเ กิดขึ้นจริงหรือไม
E - Evaluate = ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และ
กระบวนการเรียนการสอน

กระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเองและ
การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานเพือ่
สงเสริมการรูสารสนเทศ
และการเรียนรูแบบนําตนเอง
- ผูสอนสรางบรรยากาศของการเรียนที่
สงเสริมการเรียนรู

- กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามความ
ตองการของตนเองความรูและทักษะที่
เปนประสบการณเดิม

- รวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูสอนใน
กิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนด
วัตถุประสงค วิธีการ เทคนิคการเรียน
การสอน และแหลงขอมูลการเรียนรู โดย
ใชการใชสัญญาการเรียนรู (Learning
Contract)

- ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวที่มี
ผูสอนใหความรวมมือกับผูเรียน

- ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริง
หรือไม

- การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
และกระบวนการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูเรียนและผูสอน จากสัญญาการ
เรียนรู (Learning Contract)

กระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเอง
(SDL:Self-Directed Learning)
- การสรางบรรยากาศในการเรียนรูระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน

- วางแผนการเรียนการสอน
- กําหนดความตองการผูเรียน
- อํานวยความสะดวกในการเรียนรูและ
รวมมือกับผูเรียน

- กําหนดความตองการในการเรียน
- ออกแบบผลผลิตจากการเรียน
- การใชสัญญาการเรียนรู (Learning
Contract)

- ประเมินผลการเรียนรูจาก
ผลผลิตที่ไดจากการเรียน
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3. ผลลัพธ
หลังจากการจัดฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บโดยใชกระบวนการ
เรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการ
เรียนรูแบบนําตนเอง สําหรับผูใชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว ผูเรียนจะมีความรู (Knowledge : K) ทางดานกลวิธกี ารสืบคน และ
การรูจักแหลงสารสนเทศตางๆ ที่ใชในการสืบคน โดยผูวิจัยจะใชแบบทดสอบหลังการเรียนในแต
ละหนวยการเรียนรูเพื่อใชในการวัดความรูดังกลาว และผูเรียนจะมีทัศนคติ (Attitude : A) ในการใช
สารสนเทศอยางรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งวัดไดจากแบบวัดระดับการรู รวมทั้งผูเรียนตองมีผลผลิต
เปนชิ้นงาน (Process and Product : P) ที่เกิดจากการทําสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
ระหวางผูเรียนกับผูสอนซึ่งผูเรียนจะตองระบุเองวาจะผลิตผลงานในรูปแบบใดออกมา ซี่งเปนการ
พัฒนาดานพฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยสามารถวัดไดจากแบบวัดระดับความพรอม
ในการเรียนรูแบบนําตนเอง นอกจากนี้ผูวจิ ัยยังวัดความพึงพอใจของผูเ ขาฝกอบรมทุกคน เพื่อ
ศึกษาถึงผลลัพธ ปจจัย และปญหาในการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เปนการจัด
กิจกรรมในลักษณะของการเรียนการสอนบนเว็บที่พฒ
ั นาขึ้น โดยผูวจิ ัยสามารถสรุปเปนกรอบ
แนวคิดได ดังนี้
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ปจจัยนําเขา
กระบวนการฝกอบรมสําหรับ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(อาชัญญา รัตนอุบล, 2540)

กระบวนการเรียนรูแบบนํา
ตนเอง (Knowles, 1975)

กระบวนการ
ขั้นตอนการออกแบบการฝกอบรม
สําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1. ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
2. ศึกษาหลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร
หรือหนวยงาน
3. วิเคราะหมาตรฐานของงาน หรือวิเคราะหผูเขารับ
การฝกอบรม
องคประกอบเบื้องตนของรูปแบบการฝกอบรม

กระบวนการเรียนรู
แบบใชทรัพยากรเปนฐาน
EFFECTIVE MODEL

(Newfoundland Department
of Education, 1991; The
Centre for Distance
Learning and Innovation
(CDLI), 1995)

4. ออกแบบและสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการ
เรียนรู
5. วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใหการ
ฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม
6. วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุมที่
ประสบปญหา
7. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
8. สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ
และทัศนคติ
9. ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลง
วิทยาการ และมวลประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่อ
อุปกรณการเรียนรูตา งๆ
10. ดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการเรียนรูที่กําหนด
11. ประเมินผลการฝกอบรม ติดตามผล รวมทั้งใหผล
ยอนกลับแกผูใหการฝกอบรม และผูรับการฝกอบรม

ผลลัพธ
ขั้นตอนฝกอบรมโดยใชการเรียนรูแบบนํา
ตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรู
แบบนําตนเองของผูเรียน
1. ผูสอนสรางบรรยากาศของการเรียนที่
สงเสริมการเรียนรู
2. กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามความ
ตองการของตนเองความรูและทักษะที่เปน
ประสบการณเดิม
3. รวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูสอนใน
กิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนดวัตถุประสงค
วิธีการ เทคนิคการเรียนการสอน และ
แหลงขอมูลการเรียนรู โดยใชการใชสัญญาการ
เรียนรู (Learning Contract)
4. ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวที่มีผูสอนให
ความรวมมือกับผูเรียน
5. ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม
6. การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และ
กระบวนการเรียนการสอนรวมกันระหวาง
ผูเรียนและผูสอน จากสัญญาการเรียนรู
(Learning Contract)

องคประกอบของรูปแบบการฝกอบรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและ
การเรียนรูแบบนําตนเองที่เหมาะสม
กับผูเรียนวัยผูใหญ

- ความรูในเรื่องการรู สารสนเทศ
- ทัศนคติในการใชสารสนเทศ
- พฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง

ความพึงพอใจในการฝกอบรมผานเว็บ

ขอมูลปจจัย และปญหาที่เกี่ยวของกับการ
นํารูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนผานเว็บไปใช
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แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิด การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บเพื่อสงเสริมการรูส ารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองสําหรับผูใชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) การศึกษา สภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา 2) การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
ที่สงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแ บบนําตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเอง
และการเรียนรูแ บบใชทรัพยากรเปนฐาน 3) การศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่ไดพัฒนาขึน้ ทางดานการรูส ารสนเทศ การเรียนรูแบบนําตนเอง และ
ความพึงพอใจในการฝกอบรม 4) การศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบและปญหาจากการจัดฝกอบรม
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น โดยผูวจิ ัยไดเลือกใช การวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(Quasi - experimental research) ประกอบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดวยแผนการวิจัยแบบ Non - randomized control group pretest
posttest design ใชการสุมแบบสโนวบอล และแบบเจาะจง โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูว ิจัยไดแบง
ระยะการวิจัยเปน 4 ระยะ ซึ่งสรุปไวดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา เพือ่ ใหไดขอมูลที่จะนํามาใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในระยะที่ 2 ซึ่งในระยะที่ 1 นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกระบวนออกแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขัน้ ตอนที่
1-2-3 ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
2. ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร หรือหนวยงาน
3. ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหมาตรฐานของงาน หรือวิเคราะห ผูเขารับการฝกอบรม
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่สงเสริม
การรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและการ
เรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน โดยไดนาํ ขอมูลการวิจยั ในระยะที่ 1 มาใชในการดําเนินการ
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พัฒนาระบบ โดยในระยะที่ 2 นี้ ผูวิจัยไดดาํ เนินการตามขั้นตอนของกระบวนออกแบบการ
ฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขั้นตอนที่ 4-5-6-7-8-9 ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
2. ขั้นตอนที่ 5 วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใหการฝกอบรมและผูรับการ
ฝกอบรม
3. ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา
4. ขั้นตอนที่ 7 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
5. ขั้นตอนที่ 8 สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ
6. ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวล
ประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผาน
เว็บที่ไดพัฒนาขึ้น เพื่อวิเคราะหผลการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม ในการพัฒนาระดับการรู
สารสนเทศ การเรียนรูแบบนําตนเอง และความพึงพอใจในการฝกอบรม สําหรับการวิจัยในระยะที่
3 นี้ ผูวิจัยไดดาํ เนินการตามขั้นตอนของกระบวนออกแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนผานเว็บ ในขัน้ ตอนที่ 10 และกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใช
ทรัพยากรเปนฐานเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศของผูเรียนทั้ง 6 ขั้น โดยในระยะที่ 3 มีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 10 ดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการเรียนรูที่กําหนด
ในขั้นตอนที่ 10 ผูวิจัยไดใชกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใช
ทรัพยากรเปนฐานเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศของผูเรียน ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้น มี 6 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 ผูสอนสรางบรรยากาศของการเรียนที่สงเสริมการเรียนรู
ขั้นที่ 2 กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามความตองการของตนเองความรูและทักษะที่
เปนประสบการณเดิม
ขั้นที่ 3 รวมมือกันระหวางผูเ รียนกับผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนด
วัตถุประสงค วิธีการ เทคนิคการเรียนการสอน และแหลงขอมูลการเรียนรู โดยใชการใชสัญญาการ
เรียนรู
ขั้นที่ 4 ดําเนินกิจกรรมตามทีก่ ําหนดไวทมี่ ผี ูสอนใหความรวมมือกับผูเรียน
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม
ขั้นที่ 6 การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูเรียนและผูสอน จากสัญญาการเรียนรู
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ระยะที่ 4 การศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบ และปญหาจากการจัดฝกอบรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น โดยขอมูลที่ไดจากในระยะที่ 4 นี้ ผูวิจัยไดนาํ ไปใชในการ
ปรับปรุงรูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ใหมีประสิทธิภาพมากขึน้
สําหรับการวิจยั ในระยะที่ 4 นี้ ผูวิจยั ไดดําเนินการตามขัน้ ตอนของกระบวนออกแบบการฝกอบรม
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขั้นตอนที่ 11 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 11 ประเมินผลการฝกอบรม ติดตามผล รวมทั้งใหผลยอนกลับแกผูใหการ
ฝกอบรม และผูรับการฝกอบรม
สําหรับรายละเอียดในการดําเนินการของแตละระยะนั้น มีดังตอไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา
การดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 นี้ ผูวิจัยไดดาํ เนินการตามขั้นตอนของกระบวนออกแบบ
การฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขัน้ ตอนที่ 1-2-3 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
การศึกษาสภาพ ปญหา และวิเคราะหหาความตองการในการเรียนรูเพือ่ สงเสริมการรู
สารสนเทศ ของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา โดยใน
ขั้นตอนนี้จะเปนจุดเริ่มตนที่มีประโยชนและมีความสําคัญอยางยิ่ง ในการพัฒนาการจัดการ
ฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะกิจกรรมการฝกอบรมที่จะสรางขึ้นนั้น ตองเกิด
จากความตองการและความสนใจที่แทจริงของผูเขาฝกอบรม ทําใหการฝกอบรมนั้นมีคุณคาและมี
ประโยชนตอผูเขาฝกอบรม โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาสภาพ ปญหา และวิเคราะหหาความ
ตองการ ยังสามารถนําไปใชในการกําหนดเนื้อหาสาระ จัดวิธีการการเรียนรู การสรางสื่อการเรียนรู
และรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมผูเขาฝกอบรมไดเปนอยางดี วิธดี ําเนินการวิจยั ในขัน้ ตอนนี้
มีดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรสําหรับการศึกษาสภาพปญหาและวิเคราะหหาความตองการ เพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศ คือ ผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา โดยมีอายุ
ไมต่ํากวา 18 ป และกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ซึ่งผูวิจัยยึดถือ
เกณฑของจํานวนผูใชบริการ ในแตละเดือนของป 2551 มาเปนฐานในการคิดคํานวน
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การเลือกกลุมประชากรและการสุมตัวอยาง
ผูวิจัยใชจํานวนของผูใชบริการทั้ง 12 เดือน ของป 2551 มาเปนฐานในการคิดคํานวณ ซึ่ง
มีรายละเอียดของการสุมประชากร ดังนี้
ผูใชบริการทั้งหมด
จํานวน 278,282 คน

ผูใชบริการภายนอก
จํานวน 6,282 คน

ผูใชบริการภายใน
จํานวน 272,000 คน

นักเรียนและนักศึกษาตางสถาบัน
จํานวน 2,176 คน

นิสิตผูใชบริการทุกระดับชั้น
จํานวน 268,083 คน

ครู นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
จํานวน 4,106 คน

อาจารย และบุคลากร
จํานวน 3,817 คน

แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนผูใชบริการในป 2551
ผูใชบริการทั้งหมดของศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาในป 2551 คือ 278,282 คน
จากนั้นแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ผูใชบริการภายนอก จํานวน 6,282 คน แบงยอยออกเปน
กลุมนักเรียนและนักศึกษาตางสถาบัน จํานวน 2,176 คน และกลุมครู นักวิจยั และบุคคลทั่วไป
จํานวน 4,106 คน กลุมที่ 2 ผูใชบริการภายใน จํานวน 272,000 คน แบงยอยออกเปนกลุมนิสิต
ผูใชบริการทุกระดับชั้น จํานวน 268,083 คน และกลุมอาจารย และบุคลากร จํานวน 3,817 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในขัน้ ตอนที่ 1
เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรู เพื่อ
สงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนย
บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ที่ผูวิจยั พัฒนาขึ้น ตามขั้นตอนตอไปนี้ (ดูรายละเอียดเครื่องมือที่
ภาคผนวก)
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการสอนการรูสารสนเทศ การประเมิน
สภาพแวดลอม ปญหา และความตองการในการเรียนรู
2. วิเคราะหเนือ้ หาสาระสําคัญ ในเรื่อง การสอนการรูสารสนเทศ และการประเมิน
สภาพแวดลอม ปญหา และความตองการในการเรียนรู
3. สรางแบบสอบถามดานความตองการ สภาพ และปญหาในการเรียนรู เพื่อสงเสริมการ
รูสารสนเทศและการเรียนรูแ บบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา
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สวนที่ 1 ขอมูลภูมิหลัง ซึ่งประกอบดวย ขอคําถามที่มีใหเลือกตอบหรือเติมคําใน
ชองวางผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของตนเอง
สวนที่ 2 ขอมูลที่ระบุถึงสภาพ ปญหา และความตองการการเรียนรูในเนื้อหาดานการ
สงเสริมการรูสารสนเทศ สําหรับผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใ หญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา โดยผูวิจยั ไดเลือกขอบเขตของเนื้อหาตามมาตรฐานความรูแ ละทักษะในการรูสารสนเทศ
สําหรับการศึกษาขั้นสูง 5 มาตรฐาน ที่เปนมาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับนักเรียน และนักศึกษา
หรือผูเรียนวัยผูใหญ คือ มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมิน
สารสนเทศ มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ และมาตรฐานที่ 5
ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ
คําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ เพือ่ ตรวจสอบวา
ผูตอบมีระดับความตองการในเรื่องนั้น ๆ มากนอยเพียงใด โดยมีความหมายดังนี้
5 หมายความวา ผูตอบมีระดับความคิดเห็นในขอนั้นในระดับมากที่สุด
4 หมายความวา ผูตอบมีระดับความคิดเห็นในขอนั้นในระดับมาก
3 หมายความวา ผูตอบมีระดับความคิดเห็นในขอนั้นในระดับปานกลาง
2 หมายความวา ผูตอบมีระดับความคิดเห็นในขอนั้นในระดับนอย
1 หมายความวา ผูตอบมีระดับความคิดเห็นในขอนั้นในระดับนอยที่สุด
การพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลีย่ ดังนี้
4.50-5.00 ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 ความคิดเห็นในระดับมาก
2.50-3.49 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.50-2.49 ความคิดเห็นในระดับนอย
1.00-1.49 ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
สวนที่ 3 ขอมูลดานขอคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกีย่ วของกับการเขารวมกิจกรรมการฝกอบรม
เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแ บบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ใน
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา โดยขอคําถามในสวนนี้เปนแบบปลายเปด
4. นําแบบสอบถามความตองการและปญหาในการเรียนรู เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศ
และการเรียนรูแ บบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทาง
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การศึกษา ไปตรวจสอบการใชภาษา ความเหมาะสมของขอคําถาม และความครบถวนของเนื้อหา
สาระที่ตองการ โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒดิ านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน จํานวน 2 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจยั จํานวน 1 ทาน และผูทรงคุณวุฒดิ าน
บรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 2 ทาน (ดูคณ
ุ สมบัติผูทรงคุณวุฒไิ ดที่ภาคผนวก) จากนั้นจึง
นําไปทดสอบกับกลุมประชากรที่ไมใชกลุม ตัวอยางจํานวน 15 คน ไดคาความตรงมากกวา 0.5 ทุก
ขอ และคาความเที่ยงรวม 0.9154 หลังจากนั้นจึงนําขอมูลมาปรับแกไข กอนนําไปใชจริง
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
เนื่องจากประชากรที่ใชในการศึกษามีหลายประเภท และแตละประเภทแตกตางกัน
ชัดเจน ถาตองการความเปนตัวแทนที่ดีของกลุมประชากร กลุมตัวอยางที่ไดจะตองประกอบดวยทุก
ประเภทตามสัดสวน โดยจะจัดประเภท หรือชั้น (Strata) ประชากรทุกประเภทกอน แลวจึงสุมตาม
สัดสวน ดังนี้
จํานวนรวมของผูใชบริการทั้งผูใชบริการภายนอกและภายใน ทีเ่ ปนผูเรียนวัยผูใหญในศูนย
บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คือ 278,282 คน จากนัน้ นําไปเทียบกับตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางแบบสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ทั้งนี้ผูวิจยั กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่
.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ 1- 0.05 = 95% โดยคาตรงตัวของประชากร จํานวน 278,282 คน คน
นั้นไมมีในตาราง เนื่องจากจํานวนสูงสุดทีข่ องตารางคือ 100,000 คน ซึ่งถาจํานวนประชากร
มากกวานี้กจ็ ะไมมีผลตอจํานวนกลุมตัวอยางเพราะจํานวนกลุมตัวอยางจะมีคาคงที่เทากันคือ 384
คน ตอจากนัน้ ผูวิจัยจึงคํานวณสัดสวนของกลุมประชากรแตละประเภท โดยเทียบสัดสวนกับ
ประชากรที่ศึกษาคูณกับจํานวนขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.

กลุมผูใชบริการภายนอกที่เปน นักเรียนและนักศึกษาตางสถาบันจํานวน 2,176 คน
(2,176/278,282)*384 = 3
กลุมผูใชบริการภายนอกที่เปน ครู นักวิจัย และบุคคลทั่วไปจํานวน 4,106 คน
(4,106/278,282)*384 = 5.66 หรือ 6
กลุมผูใชบริการภายในที่เปน นิสิตผูใชบริการทุกระดับชัน้ จํานวน 268,083 คน
(268,083/278,282)*384 = 369.99 หรือ 370
กลุมผูใชบริการภายในที่เปน อาจารย และบุคลากรจํานวน 3,817 คน
(3,817/278,282)*384 = 5.26 หรือ 5
รวมทั้งหมด 3+6+370+5 = 384 (ดูรายละเอียดของตารางสุมดังกลาวในภาคผนวก)
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ตารางที่ 2 จํานวนกลุมตัวอยาง
กลุมประชากร
1. กลุมผูใชบริการภายนอกที่เปน
นักเรียนและนักศึกษาตางสถาบัน
2. กลุมผูใชบริการภายนอกที่เปน
ครู นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
3. กลุมผูใชบริการภายในที่เปน
นิสิตผูใชบริการทุกระดับชั้น
4. กลุมผูใชบริการภายในที่เปน
อาจารย และบุคลากร
รวม

จํานวนประชากร (คน)

จํานวนขนาดตัวอยาง (คน)

2,176

3

4,106

6

268,083

370

3,817

5

278,282

384

หลังจากนัน้ ผูวิจัยไดดาํ เนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือจากเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาในการชวยแจกแบบสอบถาม รวมทั้งดําเนินการ
แจกแบบสอบถามดวยตนเองรวมกับผูชวยวิจัย โดยแยกตามกลุมของผูใชบริการทั้ง 4 กลุม สําหรับ
เกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง คือ
-

เปนผูมาใชบริการภายในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี
มีความสนใจในสาขาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร

สําหรับการแจกแบบสอบถามไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกผูใชบริการที่ตรงกับเกณฑทกี่ ําหนด นอกจากนี้ผวู ิจัยยังใชการเก็บรวบรวม
ขอมูลกลุมตัวอยางแบบสโนวบอลล (Snowball Sampling) โดยใหผูทถี่ ูกเลือกใหตอบ
แบบสอบถามจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ชวยแนะนําเพือ่ น หรือบุคคลที่รูจักและอยู
ในกลุมเปาหมายเดียวกันกับตนเอง มาตอบแบบสอบถามอีกตอหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อใหไดผูตอบ
แบบสอบถามมีขอบเขตครอบคลุมกลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการของศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษาทุกกลุม
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การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลของขั้นตอนนี้ ผูวจิ ัยวิเคราะหดว ยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร หรือหนวยงาน
เปนการศึกษาถึงหลักการ เปาหมายขององคกร หรือหนวยงาน ในเรื่องการฝกอบรมเพื่อ
การสงเสริมการรูสารสนเทศในรูปแบบเดิม ทั้งนี้เพื่อหาจุดเดนจุดดอยในการพัฒนาการฝกอบรม
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเปนการชวย
สรางความเขาใจอันดีระหวางผูวิจัยซึ่งเปนผูพัฒนาระบบ กับผูบริหารองคกรและเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในการวางแผนการพัฒนารวมกัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในขัน้ ตอนที่ 2
เครื่องมือที่ใชคือ แบบสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพือ่ ใหทราบถึง
ขอคิดเห็นตอรูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บทีจ่ ะพัฒนาขึ้นใหม
รวมทั้งแนวทางในการออกแบบสื่อการเรียนรูและเทคนิคใหมๆ ในการสืบคนขอมูลใหมีความ
รวดเร็วและถูกตองแมนยํามากกวาเดิม ซึ่งจะตรวจความเหมาะสมของคําถามและสํานวนภาษาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ
ผูทรงคุณวุฒิดา นการฝกอบรม และดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก)
ไดคาความตรงมากกวา 0.5 ทุกขอ
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลของขั้นตอนนี้ ผูวจิ ัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
เพื่อหาองคประกอบรวมของคําตอบ และใชเปนขอมูลในการพัฒนาระบบตอไป
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหมาตรฐานของงาน หรือวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรม
เปนขั้นตอนของการรับสมัครและคัดเลือกผูเขารวมการฝกอบรมผานเว็บ (กลุมทดลอง)
โดยผูที่ไดรับคัดเลือกใหเขารวมการฝกอบรมบนเว็บไดน้นั จะตองมีคณ
ุ สมบัติตามทีก่ ําหนดไว ดังนี้
 มีความสนใจศึกษาคนควาและทําวิจัย ทางดานครุศาสตร / ศึกษาศาสตร
 มีความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในระดับเบือ้ งตน (เพราะ
เปนการฝกอบรมบนเว็บทั้งหมด)
 มีความตองการที่จะพัฒนาตนเองในดานการสืบคนขอมูลสารสนเทศอยางจริงจัง
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 ตองเปนผูที่เคยมาใชบริการที่ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา (เคยใชเว็บ
Lib.Edu สืบคนขอมูล)
 ตองเขารวมกิจกรรมกับผูวิจยั ไดครบถวนตามที่กําหนด (ขอนี้สําคัญมาก)
การประมวลองคประกอบของรูปแบบ
หลังจากเก็บขอมูลในระยะที่ 2 แลว ผูวิจยั จึงนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาประมวลกันเพื่อ
สรุปออกมาเปนองคประกอบเบื้องตนของรูปแบบการฝกอบรมผานเว็บ โดยผูวิจยั ใชวิธีวิเคราะห
เปรียบเทียบเนือ้ หา (Content analysis) ซึ่งไดนํากระบวนการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของ อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ทั้ง 11 ขั้นตอน มาเปนตัวหลักในการเปรียบเทียบกับขอมูล
ทั้งหมดที่เก็บไดจากในระยะที่ 1 นอกจากนี้ผูวิจยั ไดขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการ
สอนบนเว็บ รวมถึงไดปรึกษากับบรรณารักษชํานาญการดานการฝกอบรมการสืบคนขอมูลจากศูนย
วิทยาทรัพยากร (หอกลาง) เพื่อใหไดองคประกอบที่เหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรมผานเว็บ

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่สงเสริม
การรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและการ
เรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
การดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 นี้ ผูวิจัยไดดาํ เนินการตามขั้นตอนของกระบวนออกแบบ
การฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขั้นตอนที่ 4-5-6-7-8-9 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
การนําขอมูลที่ไดในระยะที่ 1 มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการออกแบบระบบการ
ฝกอบรมผานเว็บใหเกิดความสะดวกมากที่สุดกับผูเขารับการฝกอบรม รวมทั้งจัดสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ บนเว็บ อาทิเชน กระดานขาวสาร ระบบการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนดวยกัน
และกับผูสอน เปนตน ทั้งนีเ้ พื่อใหผูเขารับการฝกอบรมรูสึกวามีความชวยเหลือและความรวมมือ
จากผูจัดการฝกอบรมอยูในทุกขั้นตอนของการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 5 วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใ หการฝกอบรมและผูรับการ
ฝกอบรม
การนําขอมูลที่ไดในระยะที่ 1 มาใชในการวางแผนการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนผานเว็บที่จะพัฒนาขึ้น เพื่อหาแนวทางและการวางแผนการอบรมที่เหมาะสมทั้งกับผูเขา
ฝกอบรมและผูจัดการฝกอบรม รวมถึงแนวทางในการพัฒนาเนื้อหา วิธีการเรียน กิจกรรมในการ
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เรียน เปนการรวมกันพัฒนาระบบทั้งสองฝาย ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูเขารับการ
ฝกอบรมมากที่สุด (ดูแผนการสอนไดที่ภาคผนวก)
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา
ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดวเิ คราะหหาความตองการของกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมใน
โครงการการฝกอบรมผานเว็บ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนรายบุคคล เพื่อใหไดมาซึ่ง
ความตองการที่แทจริง รวมถึงความคาดหวังและความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการเขารวมการ
ฝกอบรมผานเว็บ โดยขอมูลที่ไดในขัน้ ตอนนี้ชวยใหผูวจิ ัยสามารถกําหนดเนื้อหาไดถูกตองแมนยํา
และตรงตามความตองการมากที่สุด รวมทัง้ ประเมินวาสามารถพัฒนาใหตรงตามความตองการ
ของกลุมเปาหมายไดแคไหน ความเปนไปไดในการพัฒนาระบบมีมากนอยเพียงใด ซึ่งผูวิจัยใชเปน
ขอมูลในการกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมขั้นตอไป
การเลือกกลุมตัวอยาง (กลุมควบคุม และกลุมทดลอง)
ในการเลือกกลุมตัวอยางเพือ่ เขารวมในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยอาศัยความสมัครใจในการเขารวมโครงการฝกอบรมทั้งภาค
ปกติที่เรียนรูใ นหองเรียน กับภาคพิเศษทีจ่ ดั กิจกรรมผานอินเทอรเน็ต โดยการฝกอบรมภาคปกติ
ของกลุมควบคุมมีผูเขารวมฝกอบรมที่เรียนจนครบหลักสูตรรวมทั้งไดศึกษาเอกสารเพิ่มเติมตาม
เวลาที่กําหนดไว ทั้งสิ้น 28 คน สวนการฝกอบรมภาคพิเศษของกลุมทดลอง ในเบื้องตนมีผูสมัคร
ทั้งสิ้น 45 คน แตเนื่องจากเปนการอบรมที่เนนการเรียนรูด วยตนเองเปนหลัก จึงทําใหเมื่อสิ้นสุด
การฝกอบรมแลวเหลือผูที่เรียนจบหลักสูตรและที่สามารถรวมกิจกรรมที่กําหนดไวครบทุกอยาง
เพียง 22 คน ซึง่ กลุมตัวอยางทั้งหมดนัน้ ครอบคลุมกลุมประชากรทั้ง 4 กลุม และมีคณ
ุ สมบัติตาม
เกณฑการคัดเลือก ดังนี้
1. เปนผูเรียนวัยผูใหญที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปและกําลังศึกษาในสาขาวิชาครุศาสตร
ศึกษาศาสตร โดยตองมีความสนใจในการศึกษาคนควาและทําวิจยั ในสาขาดังกลาว
2. มีความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในระดับเบื้องตน
3. สามารถเขารวมกิจกรรมไดในระยะเวลาไมต่ํากวา 100 ชั่วโมง
4. มีความตองการพัฒนาระดับการรูสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรูในการสืบคนขอมูล
โดยกลุมควบคุมเปนผูสมัครเขารวมฝกอบรมในโครงการฝกอบรมประจําปของศูนย
บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเปนการฝกอบรมในชัน้ เรียนตามปกติ โดยใชเวลาฝกอบรม
ประมาณ 16 วัน จากนัน้ มีเอกสารแจกเพื่อใหผูเขารวมฝกอบรมไปศึกษาเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่
กําหนด สวนกลุมทดลองเปนอาสาสมัครที่แสดงความประสงคขอเขารวมฝกอบรมผานเว็บ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในขัน้ ตอนที่ 6
เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนนี้คอื แบบสัมภาษณกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมผาน
เว็บ ทั้งนีก้ ็เพื่อใหทราบถึงความตองการ ความคิดเห็นและปญหาที่แทจริงของผูเขารวมฝกอบรม
กอนการฝกอบรม สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณในขั้นตอนนี้ ไดนํามาประมวลเพื่อตั้งเปน
วัตถุประสงคในการฝกอบรมใหครอบคลุมความตองการของผูเขารวมฝกอบรมผานเว็บทุกคน
รวมถึงใชเปนขอมูลในการพัฒนาระบบในขั้นตอนอื่นๆ แบบสัมภาษณไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จํานวน 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒดิ านการฝกอบรมจํานวน 1 ทาน และผูทรงคุณวุฒดิ านบรรณารักษและ
สารสนเทศ จํานวน 1 ทาน โดยไดคาความตรงมากกวา 0.5 ในทุกขอคําถามซึ่งในทางการวิจยั ถือวา
เปนขอคําถามที่นําไปใชไดทันที
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลของแบบสัมภาษณนี้ ผูวิจยั ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อหาองคประกอบรวมของคําตอบ
ขั้นตอนที่ 7 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรูใ หกับแตละมาตรฐานตามกรอบ
ของมาตรฐานความรูและทักษะในการรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาขัน้ สูง 5 มาตรฐาน โดยชวยให
เกิดความชัดเจนวาตองพัฒนาอะไรใหกับผูเ ขาฝกอบรมบาง ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริงของผูเขารับการฝกอบรม และก็ยงั คงคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ขั้นตอนที่ 8 สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพือ่ พัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ
ในขั้นตอนนี้เปนการนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 มาพัฒนาเปน
หลักสูตรฝกอบรมผานเว็บ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวดหมูต ามมาตรฐานความรูแ ละทักษะใน
การรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาขั้นสูง คือ
มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ
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การพัฒนาเนือ้ หาในแตละหมวดหมูจะอางอิงกับผลสรุปจากการเก็บขอมูลในขั้นตอน
ที่ 1 ถึง 7 วากลุมประชากร และกลุมตัวอยางผูที่อาสาเขารับการฝกอบรม มีความตองการฝกอบรม
ในเรื่องไหนบาง และกําลังประสบปญหาการสืบคนในเรือ่ งใดอยู เพื่อทีผ่ ูจัดทําไดดําเนินการพัฒนา
เนื้อหาดวยสื่อการสอนในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมรวมทั้งออกแบบใบความรู กิจกรรมการ
ฝกอบรมผานเว็บ และการบานของแตละหนวยการเรียนในหมวดหมูต างๆ เพื่อใหผเู รียนทบทวน
ความเขาใจเนือ้ หาวิชาและฝกฝนจนเกิดความชํานาญ (ดูรายละเอียดของเนื้อหาไดที่ภาคผนวก)
ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวล
ประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
ในขั้นตอนนี้เปนการพัฒนาตนแบบระบบฝกอบรมผานเว็บขึ้น ซึ่งผูวิจยั ไดคัดเลือก
โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบการฝกอบรมผานเว็บประเภทไมเสียคาลิขสิทธิ์และเปดเผยขอมูล
การพัฒนา (Open Source) ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั ใชโปรแกรม Moodle ซึ่งเปนที่นิยมมากในการ
ออกแบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รวมทั้งมีบริหารจัดการเนื้อหารายวิชา
และแบบทดสอบที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ นอกจากนี้ยังมีระบบบริหาร
จัดการแฟมสะสมผลงานของผูเรียนและผูสอนที่ใชงานไดอยางสะดวกอีกดวย โดยในปจจุบันมี
เว็บไซตประเภทการเรียนรูผ านเว็บทัว่ โลกใชโปรแกรม Moodle อยูถึง 47,042 เว็บไซต โดยเปน
เว็บไซตภาคภาษาไทยถึง 1,021 เว็บไซต (Moodle, 2008)
สําหรับโครงสรางหลักตางๆ ในระบบฝกอบรมผานเว็บนัน้ ผูวิจยั ไดยึดโครงสรางของ
เว็บเพจหองเรียนเสมือนจริงของ ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544) ที่มี 9 อยาง มาเปนแนวทางในการพัฒนา
เนื่องจากเปนโครงสรางที่ยืดหยุนสามารถเพิ่มเติมในภายหลังไดตามความตองการของผูพัฒนา ซึ่งมี
รายละเอียดของโครงสรางดังกลาวมีดังนี้
1. สวนของโฮมเพจหนาแรกของเว็บไซต จะมีเนื้อหาเกีย่ วกับรายวิชา เชน ชื่อรายวิชา ชื่อ
ผูสอน สถานที่ติดตอ รวมทัง้ การแนะนําอืน่ ๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจมากขึ้นเกีย่ วกับรายวิชานัน้
2. สวนของภาพรวมรายวิชา จะแสดงวัตถุประสคของรายวิชา สาระสังเขปรายวิชา
คําอธิบายเกี่ยวกับหัวขอการเรียน หรือหนวยการเรียน
3. สวนของบทบาทและหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับระบบ
4. สวนของกิจกรรมที่มอบหมายใหทาํ พรอมทั้งการประเมินผล การกําหนดเวลาเรียน
และเวลาการสงงาน
5. สวนของการเสนอแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาคนควา
6. สวนของตัวอยางแบบทดสอบ ตัวอยางรายงาน
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7. สวนของขอมูลทั่วไป แสดงขอความที่จะติดตอกับผูสอน หรือผูที่เกี่ยวของ การ
ลงทะเบียน ความชวยเหลือตางๆ
8. สวนแสดงประวัติของผูส อนและผูที่เกีย่ วของ
9. สวนของการประกาศขาว และกระดานสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในขัน้ ตอนที่ 9
เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนนี้คอื แบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนผานเว็บ ทั้งนี้กเ็ พื่อตองการใหผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรม และการเรียนการสอนบนเว็บ
ไดแสดงความคิดเห็นถึงระบบฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น รวมถึงผูวิจัยเองไดทราบขอจํากัดตางๆ ที่
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และสามารถปรับปรุงแกไขกอนฝกอบรมจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อใหระบบ
ฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีความสมบูรณมากทีส่ ุด แบบประเมินตนแบบจะไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จํานวน 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒดิ า นเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน และผูทรงคุณวุฒิดาน
บรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน ไดคาความตรงรวม 0.67 ซึ่งในทางการวิจัยสามารถนํา
ขอคําถามไปใชงานไดทันที
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินตนแบบจะใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เมื่อพัฒนาตนแบบการฝกอบรมผานเว็บไดแลวผูวจิ ัยไดนําตนแบบของรูปแบบการ
ฝกอบรมผานเว็บ ไปใหผูทรงเชี่ยวชาญดานการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บหรือการฝกอบรม
บนเว็บ จํานวน 2 ทานไดตรวจสอบ ซึ่งทั้งสองทานนี้เปนผูที่มีชื่อเสียงในดานการจัดการเรียนการ
สอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตแบบออนไลนของไทย โดยไดพิจารณาและตรวจสอบตนแบบใน
ดานการออกแบบระบบ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานเนื้อหาสาระ ตลอดจนใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญเห็นตรงกันวา ขั้นตอนการเรียนมีมากเกินไป และสื่อการ
เรียนการสอนที่ตองปรับใหกระชับเพื่อใหสามารถใชงานผานเว็บไดอยางราบรื่น จากนั้นผูวจิ ัยจึงนํา
ขอมูลดานขอเสนอแนะทีไ่ ดไปปรับแกตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดตนแบบที่สมบูรณ
ที่สุดกอนนําไปใชในการฝกอบรมจริง
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ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผานเว็บที่ไดพฒ
ั นาขึน้ ทางดานการรูสารสนเทศ การเรียนรูแบบนําตนเอง และความพึงพอใจใน
การฝกอบรม
การดําเนินการวิจัยในระยะที่ 3 นี้ ผูวิจัยไดดาํ เนินการตามขั้นตอนของกระบวนออกแบบ
การฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขัน้ ตอนที่ 10 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 10 ดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการเรียนรูที่กําหนด
เปนการฝกอบรมของกลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมการฝกอบรมผานเว็บที่
พัฒนาขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนที่ 10 ดังนี้
การเลือกกลุมทดลอง
สําหรับกลุมตัวอยางในขั้นตอนนี้เปนกลุมทดลองที่ไดจากการคัดเลือกจากขั้นตอนที่ 6
ในระยะที่ 2 ซึ่งตองเขาฝกอบรมภาคพิเศษ (ฝกอบรมผานเว็บ) ในเบือ้ งตนมีผูสมัครเขารวมทั้งสิ้น
45 คน แตเนื่องจากเปนการอบรมผานเว็บนั้น ไดเนนการเรียนรูดวยตนเองเปนหลัก จึงทําใหเมื่อ
สิ้นสุดการฝกอบรมภาคพิเศษแลวเหลือผูที่เรียนจบหลักสูตรและที่สามารถรวมกิจกรรมที่กําหนดไว
ครบทุกอยาง เพียง 22 คน ซึง่ เปนกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติครอบคุลมกลุมประชาการทั้ง 4 กลุม ซึ่ง
ผูวิจัยใชเกณฑการคัดเลือกเหมือนกับ ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุม
ที่ประสบปญหา
การเลือกกลุมควบคุม
กลุมควบคุมเปนผูสมัครเขารวมฝกอบรมในโครงการฝกอบรมประจําปของศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเปนการฝกอบรมในชั้นเรียนตามปกติระยะเวลาประมาณ 16 วัน
รวมถึงมีเอกสารแจกเพื่อใชศึกษาเพิ่มเติมหลังการฝกในแตละวัน รวมระยะเวลาทั้งหมดประมาณ
100 ชั่วโมง ในเบื้องตนมีผูเขารวมจํานวน 28 คน ที่เขารวมกิจกรรมกับผูวิจัยจนครบตามที่กําหนด
การออกแบบทดลอง
ผูวิจัยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมทดลองและกลุมประเมินผลกอนและหลังการ
ทดลอง(Pre-Post-Test Design) มีผังการทดลองดังนี้
E – Group

O1E

C – Group

O1C

X

O2E
O1C
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โดยที่ E – Group หมายถึง กลุมทดลอง
C – Group หมายถึง กลุม ควบคุม
X หมายถึง การจัดกระทํา (Treatment) ตามการทดลอง
O1 หมายถึง การวัดผลกอนการทดลอง
O2 หมายถึง การวัดผลหลังการทดลอง
โดยผูวิจยั ไดทาํ การประเมินกอนการทดลอง ดานระดับการรูสารสนเทศและประเมิน
หลังการทดลองพรอมกันในชั่วโมงที่ 100 (ดูรายละเอียดไดทภี่ าคผนวก)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในขัน้ ตอนที่ 10
สําหรับเครื่องมือที่ใชในขั้นตอนนี้มี 3 อยาง คือ 1) แบบวัดระดับการรูสารสนเทศ
สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม 2) แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรู
แบบนําตนเอง สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม 3) แบบทดสอบประมวล
ความรูเรื่องการรูสารสนเทศ สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม และ 4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจหลังการฝกอบรมสําหรับกลุมทดลอง
1. แบบวัดระดับการรูสารสนเทศ
สําหรับแบบวัดระดับการรูสารสนเทศนั้น ผูวจิ ัยดําเนินการโดยมีขั้นตอนการสรางและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1.1 การศึกษาเอกสาร
ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูรูสารสนเทศที่กําหนดโดย The US
higher education standards และ the American Library Association โดยคณะทํางานจาก สมาคม
บรรณารักษหอ งสมุดวิทยาลัยและการวิจยั (Association of College and Research Librarian :
ACRL) มากําหนดเปนกรอบในการวิจัย ซึ่งไดกําหนดคุณลักษณะของผูรูสารสนเทศ ไว 5 ขอ ดังนี้
(Webber, Sheila and Johnston, Bill, 2006)
1. สามารถกําหนดขอบเขตสารสนเทศที่ตนเองตองการได
2. สามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณ
4. ใชสารสนเทศในการแกปญหาเฉพาะดานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เขาใจในเรือ่ งของธุรกิจ กฎหมาย และสังคมแวดลอมในการใชสารสนเทศ รวมถึงการ
เขาถึงและใชสารสนเทศอยางถูกหลักจริยธรรมและตามหลักกฎหมาย
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จากนั้นผูว ิจยั ไดพัฒนาแบบวัดระดับการรูสารสนเทศขึ้น โดยใชมาตรฐานความรูและ
ทักษะในการรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาขั้นสูง (Information Literacy Competency Standard for
Higher Education) ที่เปนมาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับนักเรียนและนักศึกษา หรือผูเรียนวัย
ผูใหญ ของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและการวิจัยแหงสหรัฐอเมริกา (The Association of College
and Research Libraries : ACRL) ที่กําหนดขึ้นเมื่อป ค.ศ 2000 โดยไดกาํ หนดมาตรฐาน หรือ
เปาหมายของการรูสารสนเทศ พรอมกําหนดตัวชีว้ ัดของมาตรฐานแตละขอ ซึ่งมาตรฐานนี้มุงเนน
ไปที่นักศึกษากับการใชหองสมุด และการเรียนรูดวยตนเอง (Fullerton and Leckie, 2002) การ
กําหนดมาตรฐานในครั้งนี้มขี ึ้นเพื่อเปนกรอบการทํางานสําหรับการประเมินการรูสารสนเทศ
สําหรับนักศึกษา หรือผูเรียนวัยผูใหญ (The Association of College and Research libraries, 2000)
สําหรับมาตรฐานความรูและทักษะในการรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาขั้นสูง
(Information Literacy Competency Standard for Higher Education) ซึ่งประกอบดวยประกอบดวย
มาตรฐาน 5 ขอ ดัชนีชี้วดั 22 ตัว มีรายละเอียดในแตละมาตรฐานดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ
จากนั้นผูว ิจยั ไดใชเนื้อหาของการฝกอบรมการรูสารสนเทศที่พัฒนาขึน้ ผูใชบริการทีเ่ ปน
ผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา มาประยุกตเขากับดัชนีชวี้ ัด 22 ตัวของ
มาตรฐาน 5 ขอดังกลาว แลวสรางเปนแบบวัดระดับการรูสารสนเทศ ที่เหมาะสมสําหรับกลุม
ตัวอยาง โดยใชเปนแบบวัดระดับของลิเคิรท (Likert scale) ซึ่งคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ เพื่อตรวจสอบวาผูตอบมีระดับการรูสารสนเทศ มากนอย
เพียงใด โดยมีความหมายดังนี้
5 หมายความวา ผูตอบมีระดับการรูสารสนเทศ ในระดับมากที่สุด
4 หมายความวา ผูตอบมีระดับการรูสารสนเทศ ในระดับมาก
3 หมายความวา ผูตอบมีระดับการรูสารสนเทศ ในระดับปานกลาง
2 หมายความวา ผูตอบมีระดับการรูสารสนเทศ ในระดับนอย
1 หมายความวา ผูตอบมีระดับการรูสารสนเทศ ในระดับนอยที่สุด
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การพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลีย่ ดังนี้
4.50-5.00 การรูสารสนเทศระดับมากที่สุด
3.50-4.49 การรูสารสนเทศระดับมาก
2.50-3.49 การรูสารสนเทศระดับปานกลาง
1.50-2.49 การรูสารสนเทศระดับนอย
1.00-1.49 การรูสารสนเทศระดับนอยที่สุด
1.2 การตรวจสอบคุณภาพ
ผูวิจัยนําแบบวัดระดับการรูสารสนเทศ ไปใหผูทรงคุณวุฒจิ ํานวน 5 ทาน ซึ่ง
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 1 ทาน และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 1 ทาน และ
ดานการวิจัย จํานวน 1 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา การใชภาษาและความเหมาะสมของขอ
คําถาม ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Consistency : IOC) ซึ่งไดคาความตรงมากกวา 0.5 ทุกขอ
1.3 การทดลองใช
ผูวิจัยนําแบบวัดระดับการรูสารสนเทศ ไปทดลองใชกับกลุมประชากรที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 12 คน แลวนําคะแนนมาวิเคราะหคาความเที่ยงดวยคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ
อัลฟาของคอนบาค (Cronbach's Alpha) เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) หรือความนาเชื่อถือ
ของแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ไดคาความเชือ่ มั่น 0.949 ซึ่งจากคาความตรง
และความเทีย่ งที่วัดไดสามารถนําแบบแบบวัดการรูสารสนเทศไปใชไดทันที
2. แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง
สําหรับแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองนั้น ผูว จิ ัยดําเนินการโดยมี
ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1.1 การศึกษาเอกสาร
ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดในเรื่องความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของ
Guglielmino (1977) มาประยุกตใชในการสรางแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนํา
ตนเอง ของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา และเปนนิสิต
ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งแบบวัดความพรอมในการเรียนรูแ บบนําตนเอง
(Self-Directed Learning Readiness Scale-SDLRS) ของกูลิมิโน (Guglielmino) นั้น จะอยูในรูปของ
แบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 41 ขอ หลังจากนั้น กูลิมิโนไดปรับปรุง
แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแ บบนําตนเองซึง่ เดิมมี 41 ขอ เปน 58 ขอ ซึ่งแบบวัดระดับ
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ความพรอมในการเรียนรูแ บบนําตนเองของกูลิมิโน ฉบับนี้เปนเครื่องมือที่ไดรับการยอมรับวามี
ความเที่ยงและความตรงมาก จึงมีการนําไปใชในการศึกษาเกีย่ วกับลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองอยางกวางขวาง โดยผูต อบแบบวัดจะใหขอมูลในลักษณะที่เปนการรายงานตนเองวาเห็น
ดวยกับขอความในแบบวัดในระดับใด ขอความในแบบวัดประกอบดวยขอความเชิงบวกและ
ขอความเชิงลบ ซึ่งครอบคลุมลักษณะความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง 8 ดานของ
Guglielmino (1977) ดังนี้
1. เปดโอกาสในการเรียนรู
2. มีมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดริเริ่มในการเรียนรูไดดว ยตนเอง
4. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
5. มีความรักในการเรียนรู
6. มีความคิดสรางสรรค
7. มองอนาคตในแงดี
8. สามารถใชทักษะในการแสวงหาความรูแ ละทักษะการแกปญหา
สําหรับแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองนั้น จะเปนคําถามที่มี
ลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ เพื่อตรวจสอบวาผูตอบมีระดับความ
พรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง มากนอยเพียงใด โดยมีความหมายดังนี้
5 หมายความวา ผูตอบมีความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองในระดับมากที่สุด
4 หมายความวา ผูตอบมีความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองในระดับมาก
3 หมายความวา ผูตอบมีความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองในระดับปานกลาง
2 หมายความวา ผูตอบมีความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองในระดับนอย
1 หมายความวา ผูตอบมีความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองในระดับนอยที่สุด
การพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลีย่ ดังนี้
4.50-5.00 ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองระดับมากที่สุด
3.50-4.49 ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองระดับมาก
2.50-3.49 ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองระดับปานกลาง
1.50-2.49 ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองระดับนอย
1.00-1.49 ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองระดับนอยที่สุด
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1.2 การตรวจสอบคุณภาพ
ผูวิจัยนําแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน
5 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒดิ านการศึกษานอกระบบโรงเรียนจํานวน 2 ทาน ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการวิจัยจํานวน 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษ จํานวน 1 ทาน และผูทรงคุณวุฒดิ านการ
ฝกอบรม จํานวน 1 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา การใชภาษาและความเหมาะสมของขอ
คําถาม ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of consistency : IOC) โดยไดคาดัชนี IOC หรือคาความตรงมากกวา 0.5 ทุกขอ
ดังนั้น ถือไดวา ขอสอบมีความเหมาะสมที่ใชวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง
1.3 การทดลองใช
ผูวิจัยนําแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง ไปทดลองใชกับกลุม
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน แลวนําคะแนนมาวิเคราะหคาความเทีย่ งดวยคาสัม
ประสิทธิสหสัมพันธอัลฟาของคอนบาค (Cronbach's Alpha) เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
หรือความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งไดคาความเที่ยง
0.8328 ซึ่งถือวาแบบวัดนี้มคี วามนาเชื่อถือและสามารถนําไปใชไดทนั ที
3. แบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ
สําหรับแบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศนั้น จะใชในการทดสอบระดับ
ความรูของกลุมผูเขารับการฝกอบรมหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5
หมวดหมูตามมาตรฐานความรูและทักษะในการรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาขั้นสูง ผลของการทํา
แบบทดสอบประมวลความรูจะชวยใหทราบถึงระดับความรูในเรื่องการรูสารสนเทศตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
แบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ จะมีลักษณะเปนแบบสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ แบบเลือกตอบ 4 ขอ โดยใชเพื่อวัดระดับความรูของผูเรียน หรือผูเขาฝกอบรมวาอยูใ น
ระดับใด สําหรับการวัดคุณภาพของแบบทดสอบนั้นผูวจิ ัยจะใชคา IOC ในการตรวจสอบความตรง
ซึ่งใชผูทรงคุณวุฒจิ ํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒดิ านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จํานวน 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒดิ านบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 2 ทาน ผูทรงคุณวุฒดิ านการ
วิจัยจํานวน 1 ทาน และผูทรงคุณวุฒดิ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ
โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency หรือ IOC) เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) คาความเชื่อมั่น KR20 ของคูเดอร ริชารดสัน เพื่อตรวจสอบความเที่ยง
(Reliability) คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยไดคาความเที่ยงรวมเทากับ 0.6293
คาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.19
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4. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานเว็บ
สําหรับแบบสอบถามความพึงพอใจนัน้ ผูวิจยั ใชเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเรื่อง
ความพึงพอใจของผูเขาฝกอบรมภายหลังการฝกอบรมผานเว็บในดานตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดใชสอบถาม
นี้ในชวงสุดทายของขั้นการใชงานและการประเมินผลของกระบวนการการฝกอบรมผานเว็บ
หลังจากที่ผูเขาอบรมไดผานการทดสอบหลังการฝกอบรมผานเว็บเรียบรอยแลว โดยแบบสอบถาม
นี้เปนลักษณะมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ แบบสอบถามความพึงพอใจนี้ถูกสรางเปน
แบบสอบถามออนไลน โดยประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้
1. ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตร
2. ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน
3. ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
4. ความพึงพอใจดานอื่นๆ
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมจะมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5
ระดับ ซึ่งผูวิจยั ไดออกแบบและสรางแบบสอบถามขึ้นมาจากขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยในระยะที่ 1
ของขั้นตอนที่ 1 คือการศึกษาปญหาที่เกิดขึน้ จากนัน้ จึงนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒจิ ํานวน
3 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒดิ านการศึกษานอกระบบโรงเรียนจํานวน 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิ
ดานบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน และผูทรงคุณวุฒดิ านการฝกอบรม จํานวน 1 ทาน
เปนผูตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดคา IOC หรือคา
ความตรงที่ระดับ 0.5 ซึ่งถือวาสามารถใชแบบสอบถามนี้ในงานวิจยั ได
ขั้นตอนการดําเนินการฝกอบรม
การทดสอบแบบวัดกอนการฝกอบรม
ผูวิจัยไดใหผูเขาฝกอบรมไดทดสอบแบบวัดตางๆ กอนการฝกอบรม (Pretest) โดยใช
แบบวัดระดับการรูสารสนเทศ แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง และ
แบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ โดยผูวิจัยไดจดั ทําแบบวัดทั้งสาม ใหอยูใ นรูป
ของแบบวัดออนไลนบนเว็บ เพื่อรวบรวมคําตอบของกลุมตัวอยางทัง้ สองกลุมไวเปนขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนการเรียนรูที่พฒ
ั นาขึน้
สําหรับในขั้นตอนนี้ผูเรียนไดเรียนรูจากหนวยการเรียนทั้ง 5 หนวย ซึง่ ผูเรียนจะตอง
เรียนรูจากหนวยการเรียนที่ 1 ไปจนจบหนวยการเรียนที่ 5 โดยในแตละหนวยการเรียนรูจะมี
แบบทดสอบความรูหลังจบการเรียนในแตละหนวย รวมทั้งผูเรียนจะไดเรียนรูตามกระบวนการ
เรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศของ
ผูเรียนที่ผูวิจยั พัฒนาขึ้น ซึ่งมี 6 ขั้นดังนี้
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ขั้นที่ 1. ผูสอนสรางบรรยากาศของการเรียนที่สงเสริมการเรียนรู
ผูสอนกับผูเรียนสามารถติดตอกันไดเพื่อสอบถามถึงขอสงสัยตางๆ ในการเรียนรูจ าก
หนวยการเรียนรูที่กําหนด โดยติดตอกันไดทั้งจากทางอีเมล โทรศัพทมือถือ หรือระบบแชต และ
กระดานสอบถามออนไลน หรือเว็บบอรด ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูสึกเปนมิตรระหวางผูเรียน
และผูสอน ใหผูเรียนรูสึกวาผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนของตนเองเทานั้น
เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเองมากที่สดุ ระหวางผูสอนและผูเรียน นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถ
ติดตอสอบถามและเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนดวยกันเอง ผานทางเว็บบอรด หรือกระดาน
ขาวสารที่ผูวิจยั ไดสรางขึ้น
ขั้นที่ 2. กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามความตองการของตนเองความรูและทักษะที่เปน
ประสบการณเดิม
ผูเรียนสามารถกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเองในแตละหนวยการเรียนรูซึ่ง
แตละหนวยการเรียนรูจะมีเนือ้ หายอยทีเ่ กีย่ วของกัน ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนในแตละเนื้อหาได
ตามความสนใจของตนเอง
ขั้นที่ 3. รวมมือกันระหวางผูเ รียนกับผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนด
วัตถุประสงค วิธีการ เทคนิคการเรียนการสอน และแหลงขอมูลการเรียนรู โดยใชการใชสัญญาการ
เรียนรู
ผูเรียนตองกําหนดแผนการเรียนของตนเองในลักษณะของสัญญาแหงการเรียนรู เพือ่ สง
ใหผูสอนไดพจิ ารณารวมทั้งใหคําแนะนําและแกไขใหสมบูรณ โดยใชการติดตอผานแฟมสะสม
ผลงานของผูเรียนแตละคน
ขั้นที่ 4. ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวที่มีผูสอนใหความรวมมือกับผูเรียน
ผูเรียนดําเนินกิจกรรมตามทีก่ ําหนดไวใหในแตละสัปดาหเพื่อพัฒนาระดับความรูของ
ตนเอง โดยลักษณะของกิจกรรมจะเปนการตั้งคําถามจากผูสอน เพื่อใหผูเรียนรวมกันอภิปราย
รวมทั้งผูเรียนตองเรียนรูในเนื้อหาและทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ระบุในสัญญาแหงการเรียนรูของ
ตนเองอีกดวย โดยสามารถติดตอผูสอนไดทันทีผานทางกระดานสอบถาม โปรแกรมสนทนา อีเมล
และโทรศัพทมือถือ นอกจากนั้นผูเรียนยังตองทํากิจกรรมรวมกับผูเรียนคนอื่นๆ จากกิจกรรมที่
กําหนดไวในแตละหนวยการเรียน
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ขั้นที่ 5. ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม
หลังจบกิจกรรมในแตละสัปดาหแลว ไดทาํ แบบทดสอบความรูในเรื่องที่เรียน โดยจะ
เปนแบบทดสอบออนไลนหลังบทเรียน เพือ่ ใหผูเรียนไดเขามาทบทวนในสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูไป
ในแตละกิจกรรม รวมทั้งใหผูเรียนไดสํารวจความรูของตนเองอีกดวย
ขั้นที่ 6. การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูเรียนและผูสอน จากสัญญาการเรียนรู
หลังจบการฝกอบรมในแตละหนวยการเรียน ผูเรียนไดรบั การประเมินผานแฟมสะสม
ผลงานของผูเรียนแตละคน เพื่อดูถึงความรูที่ไดรับจากการเรียน รายงาน ผลงานจากการบานในแต
ละกิจกรรม โดยจะเปนการประเมินรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนคนอื่นๆ นอกจากนี้ผูเรียนทุก
คนจะไดประเมินผูสอนในดานตางๆ ทั้งนีก้ ็เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่เปนมิตรตอกันหลังจบการ
ฝกอบรม
การทดสอบแบบวัดหลังการฝกอบรม
การดําเนินการประเมินหลังการทดลอง ผูวิจัยไดทดสอบทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ดวยแบบวัดตางๆ หลังการฝกอบรม (Posttest) โดยใชแบบแบบวัดระดับการรูสารสนเทศ และแบบ
วัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง แบบทดสอบประมวลความรู รวมทั้ง
แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งจัดทําอยูในรูปของแบบวัดออนไลนบนเว็บ เพื่อเก็บเปนขอมูลไวใช
ในการเปรียบเทียบผลระหวางกอน และหลังการฝกอบรม โดยผูวิจยั กําหนดแนวทางการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ รอยละ(%) คาเฉลี่ย( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สําหรับผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูของกลุมตัวอยาง
ผูใชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศ
2. วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ รอยละ(%) คาเฉลี่ย( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สําหรับกลุมผูเชี่ยวชาญที่รวมประเมินระบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น
3. วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ รอยละ(%) คาเฉลี่ย( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของ
ระดับความพึงพอใจตอการฝกอบรมของกลุมทดลอง
4. วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับการรูสารสนเทศ ระดับความพรอมในการ
เรียนรูแบบนําตนเอง และระดับคะแนนประมวลความรู กอนและหลังการทดลองของ
กลุมทดลอง ดวยการทดสอบคาที (t – test dependent)

113

5. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับการรูสารสนเทศ ระดับความพรอมในการเรียนรูแบบ
นําตนเอง และระดับคะแนนประมวลความรู หลังการทดลองของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม ดวยการทดสอบคาที (t – test dependent)

ระยะที่ 4 การศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบและปญหาจากการจัดฝกอบรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนผานเว็บที่พัฒนาขึน้
โดยขอมูลที่ไดจากในระยะที่ 4 นี้จะเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงรูปแบบการ
ฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับการวิจัยในระยะที่
4 นี้ ผูวจิ ัยไดดาํ เนินการตามขั้นตอนของกระบวนออกแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนผานเว็บ ในขัน้ ตอนที่ 11 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 11 ประเมินผลการฝกอบรม ติดตามผล รวมทั้งใหผลยอนกลับแกผูใหการ
ฝกอบรม และผูรับการฝกอบรม
สําหรับการดําเนินการวิจยั ในขั้นตอนที่ 11 ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็น โดยการ
สัมภาษณ ผูเขารับการฝกอบรมซึ่งเปนกลุมทดลอง เกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของในการใชรูปแบบการ
ฝกอบรมผานเว็บ และปญหาที่พบจากการทดลองใชระบบการฝกอบรมผานเว็บที่พฒ
ั นาขึ้น เพื่อนํา
ผลที่ไดรับไปปรับปรุง แกไขระบบฝกอบรมผานเว็บดังกลาวใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมใน
การใชจริงตอไป รายละเอียดการดําเนินการ มีดังนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในขัน้ ตอนที่ 11
สําหรับเครื่องมือที่ใชในขั้นตอนนี้มี คือ แบบสัมภาษณผเู ขารวมฝกอบรมหลังการ
ฝกอบรม ซึ่งเครื่องมือในแตละอยางมีรายละเอียดของการพัฒนาดังนี้
1. แบบสัมภาษณผูเขารวมฝกอบรมกลุมทดลอง
สําหรับการพัฒนาแบบสัมภาษณนนั้ ผูวิจยั ไดกําหนดประเด็นหลักๆ ไวคือ
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย คุณสมบัติผูสอน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู แหลงขอมูลและสื่อ
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สภาพแวดลอม ปญหาที่เกิดขึ้นพรอมขอเสนอแนะ แลว
นําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒดิ านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จํานวน 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒดิ านบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน และผูทรงคุณวุฒดิ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา ความเหมาะสมของสํานวน
ภาษา จากการตรวจสอบไดคา IOC หรือคาความตรงมากกวา 0.5 ทุกขอคําถาม
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วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในดานภาพรวมของการ
ฝกอบรมที่จัดขึ้น ดานวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย คุณสมบัติผูสอน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนรู แหลงขอมูลและสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สภาพแวดลอม ปญหาที่เกิดขึน้
พรอมขอเสนอแนะ
สรุปเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
วิจยั และเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย
1.1 เว็บฝกอบรมทีผ่ ูวิจัยไดพัฒนาขึ้น เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและเรียนรูของกลุมทดลอง
1.2 เว็บของศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ ซึ่งผูว ิจัยได
พัฒนาขึ้นเพื่อใหเปนแหลงสืบคนขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 1
2.1 เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรู
เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศ และการเรียนรูแ บบนําตนเองของผูใชบริการ
ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
2.2 เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ สําหรับผูบ ริหารและผูป ฏิบัติงาน เพือ่ ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาระบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
ระยะที่ 2
2.3 เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมผานเว็บ
เพื่อศึกษาความตองการในการเรียนรูในเรือ่ งการรูสารสนเทศ สําหรับการฝกอบรมทาง
การศึกษานอกระบบ
2.4 เครื่องมือชุดที่ 9 แบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผาน
เว็บ (สําหรับผูเชี่ยวชาญ)
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ระยะที่ 3
2.5 เครื่องมือชุดที่ 4 แบบวัดระดับการรูสารสนเทศ สําหรับกลุมตัวอยางทีอ่ าสาเขารวม
ฝกอบรมทั้งสองกลุม
2.6 เครื่องมือชุดที่ 5 แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง สําหรับกลุม
ตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
2.7 เครื่องมือชุดที่ 6 แบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ สําหรับกลุม
ตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
2.8 เครื่องมือชุดที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจ ตอการฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยางที่
อาสาเขารวมฝกอบรมผานเว็บ
ระยะที่ 4
2.9 เครื่องมือชุดที่ 8 แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยและปญหา หลังการฝกอบรม สําหรับ
กลุมตัวอยางทีอ่ าสาเขารวมฝกอบรมผานเว็บ
สําหรับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยทั้ง 4 ระยะ ผูว ิจยั ไดนํามาสรุปเปนแผนภาพ ไดดังนี้

แผนภูมิที่ 5 แสดงลําดับการดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ 116
เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองสําหรับผูใชบริการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการเรียนรูเพือ่
สงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปน
ผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
1. ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
2. ศึกษาหลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร หรือหนวยงาน
3. วิเคราะหมาตรฐานของงาน หรือวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรม
พัฒนาเครื่องมือ

ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่ไดพัฒนาขึ้น ทางดานการรู
สารสนเทศ การเรียนรูแบบนําตนเอง และความพึงพอใจในการ
ฝกอบรม
10. ดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการเรียนรูที่กําหนด
โดยขั้นตอนที่ 10 นั้นจะใชกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและ
การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานเพือ่ สงเสริมการรูสารสนเทศ
ของผูเรียน ซึ่งมี 6 ขั้น
กลุมอาสาสมัคร

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

วิเคราะหขอมูล/แปลผล

ไดองคประกอบของรูปแบบการฝกอบรม 7 องคประกอบ
1)วัตถุประสงค 2)ผูเรียน 3)ชวงเวลา 4)เนื้อหาสาระ
5)กิจกรรมการเรียนรู 6)สื่อการเรียนการสอน 7)การประเมินผล
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผาน
เว็บที่สงเสริมการรูส ารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใช
กระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
4. ออกแบบและสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
5. วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใหการฝกอบรมและผูรับการ
ฝกอบรม
6. วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา
7. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
8. สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ
9. ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวล
ประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ

ทดสอบกอนการฝกอบรมทั้งสองกลุมดวย
- แบบวัดระดับการรูสารสนเทศ
- แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนํา
ตนเอง
- แบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ
ฝกอบรมผานเว็บที่พัฒนาขึ้น

ทดสอบหลังการฝกอบรมทั้งสองกลุมดวย
- แบบวัดระดับการรูสารสนเทศ
- แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง
- แบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ
- แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม

วิเคราะหขอมูล
พัฒนาเนื้อหาสรางหลักสูตร

ฝกอบรมแบบปกติ

ผลการใชระบบการฝกอบรมทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ

รูปแบบกิจกรรม
สรางตนแบบระบบการฝกอบรมบนเว็บ
นําตนแบบไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ปรับแกตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ตนแบบการฝกอบรมผานเว็บที่สมบูรณ

ระยะที่ 4 การศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบและปญหาจากการจัด
ฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น
11. ประเมินผลการฝกอบรม ติดตามผล รวมทั้งใหผลยอนกลับแก
ผูใหการฝกอบรม และผูรับการฝกอบรม
พัฒนาเครื่องมือ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล/แปลผล

บทที่4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
ตามแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองและแบบใชทรัพยากรเปนฐาน เพือ่ สงเสริมการรูสารสนเทศ
และการเรียนรูแ บบนําตนเองของผูใชบริการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา โดยผูวิจัยจะ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการเรียนรูเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา โดยในระยะที่ 1 นี้ ผูวิจยั แบงขัน้ ตอนการทํางานออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร หรือ
หนวยงาน และขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหมาตรฐานของงาน หรือวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งทั้ง 3
ขั้นตอนมีรายละเอียดของผลการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการของศูนยบรรณสารสนเทศ
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ โดยผูว ิจัยสุมกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน (ดูตารางสุมกลุม
ตัวอยางทีภ่ าคผนวก) จากจํานวนประชากรทั้งหมด 278,282 คน ซึ่งเปนผูใชบริการของศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา ในป 2551 หลังจากนั้นผูวจิ ัยนํากลุมตัวอยางมาแยกเปน 4 กลุม คือ กลุม
ผูใชบริการภายนอกที่เปน นักเรียนและนักศึกษาตางสถาบัน กลุมผูใชบริการภายนอกที่เปน ครู
นักวิจัย และบุคคลทั่วไป กลุมผูใชบริการภายในที่เปนนิสิตผูใชบริการทุกระดับชัน้ และกลุม
ผูใชบริการภายในทีเ่ ปน อาจารย และบุคลากร โดยในแตละกลุมมีขนาดตัวอยางดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงขนาดประชากรและกลุมตัวอยางของผูใ ชบริการแตละกลุม ของศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา
กลุมผูใชบริการ
ประชากร (คน)
กลุมตัวอยาง (คน)
กลุมผูใชบริการภายนอกที่เปน นักเรียนและ
2,176
3
นักศึกษาตางสถาบัน
กลุมผูใชบริการภายนอกที่เปน ครู นักวิจัย
4,106
6
และบุคคลทั่วไป
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ตารางที่ 3 แสดงขนาดตัวอยางของแตละกลุมผูใชบริการ ของศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา (ตอ)
กลุมผูใชบริการ
กลุมผูใชบริการภายในที่เปน นิสิตผูใชบริการ
ทุกระดับชัน้
กลุมผูใชบริการภายในที่เปน อาจารย และ
บุคลากร
รวม

ประชากร (คน)

กลุมตัวอยาง (คน)

268,083

370

3,817

5

278,282

384

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นไดชัดวา ในกลุมผูใชบริการภายในทีเ่ ปนนิสติ ผูใชบริการทุก
ระดับชั้น นั้นมีจํานวนมากกวากลุมอื่นๆ หลายเทา เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการแจก
แบบสอบถาม ผูวิจัยไดแยกกลุมยอยในกลุม ผูใชบริการภายในทีเ่ ปนนิสติ ออกเปน 3 กลุมตามระดับ
การศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 4 แสดงกลุมตัวอยางแบบแยกตามระดับการศึกษา ของกลุมผูใ ชบริการภายในที่เปนนิสิต
กลุมยอย
ตรี
โท
เอก
รวม

ขนาดประชาการ (คน)
1574
654
548
2776**

ขนาดตัวอยาง (คน)
210
87
73
370

** หมายเหตุ : ขอมูลจํานวนนิสิตในปการศึกษา 2551 ไดมาจาก สํานักงานแผน งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จากตารางที่ 4 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะ
ครุศาสตร จุฬาฯ ระหวางวันที่ 11 มกราคม 2553 ถึง 26 กุมภาพันธ 2553 โดยสามารถเก็บรวมรวม
ขอมูลไดทั้งหมด (100 %) โดยขอมูลที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมด ผูวจิ ัยไดนํามาประมวล วิเคราะห
และสรุปผลลัพธไดดังตอไปนี้
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานที่เกีย่ วกับผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลพืน้ ฐานที่เกี่ยวกับผูต อบแบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐาน
เพศ
- ชาย
- หญิง
- รวม
สถานภาพการทํางาน
- ทํางานแลว
- ยังไมไดทํางาน
- รวม
ระดับการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- รวม
ประเภทของหลักสูตร
- ในเวลา
- นอกเวลา
- รวม
ความถี่ในการเขาใชหองสมุด
- ทุกวัน
- 2-3 ครั้ง/สัปดาห
- 1 ครั้ง/สัปดาห
- เดือนละ 1 ครั้ง
- ไมแนนอน
- อื่นๆ
- รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

131
253
384

34.22
65.78
100.00

149
235
384

38.81
61.19
100.00

216
92
76
384

56.25
23.95
19.80
100.00

349
35
384

90.88
9.12
100.00

79
120
29
7
148
1
384

20.57
31.25
7.55
1.82
38.54
0.27
100.00
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ตารางที่ 5 แสดงขอมูลพืน้ ฐานที่เกี่ยวกับผูต อบแบบสอบถาม (ตอ)
ขอมูลพื้นฐาน
ประสบการณในการฝกอบรม ปฐมนิเทศจากหองสมุด
- เคย
- ไมเคย
- รวม
ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล
- เคย
- ไมเคย
- รวม
ประสบการณในการใช Web OPAC สืบคนขอมูล
- เคย
- ไมเคย
- รวม
ประสบการณในการใชฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ
(Online Databases) สืบคนขอมูล
- เคย
- ไมเคย
- รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

47
337
384

12.23
87.77
100.00

373
11
384

97.13
2.87
100.00

363
21
384

94.53
5.47
100.00

129
255
384

33.60
66.40
100.00

จากตารางที่ 5 แสดงวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงถึง 253 คน คิดเปนรอยละ 65.78 ในสวน
ของสถานภาพการทํางานพบวามีผูที่ยังไมไดทํางานถึง 235 คน คิดเปนรอยละ 61.19 โดยกลุม
ตัวอยางมีระดับการศึกษาสวนใหญคือระดับปริญญาตรีจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 56.25
รองลงมาคือระดับปริญญาโทจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.95 และกลุมตัวอยางสวนใหญกําลัง
ศึกษา หรือเคยศึกษาในหลักสูตรในเวลาราชการจํานวน 349 คน คิดเปนรอยละ 90.88 ในสวนของ
ความถี่ในการเขาใชหองสมุด พบวา กลุมตัวอยางเขามาใชหองสมุดในชวงเวลาที่ไมแนนอน เปน
จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 38.54 รองลงมาคือเขาใชหองสมุดประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาหจํานวน
120 คน คิดเปนรอยละ 31.25 สวนขอมูลในเรื่องประสบการณ ในการฝกอบรม ปฐมนิเทศจาก
หองสมุด พบวามีจํานวนผูทไี่ มเคยเขารวมในกิจกรรมดังกลาวถึง 337 คน คิดเปนรอยละ 87.77 และ
มีกลุมตัวอยางผูที่เคยเขารวมการฝกอบรม ปฐมนิเทศจากหองสมุดเพียง 47 คน คิดเปนรอยละ 12.23
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ในสวนของประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลพบวา มีกลุมตัวอยางถึง 373 คน คิด
เปนรอยละ 97.13 เปนผูที่เคยใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล รวมถึงมีกลุมตัวอยางที่มีประสบการณใน
การใช Web OPAC สืบคนขอมูลถึง 363 คน คิดเปนรอยละ 94.53 แตในสวนของประสบการณใน
การใชฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ (Online Databases) สืบคนขอมูลกลับพบวากลุมตัวอยาง
จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 66.40 ไมเคยสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ

สรุปไดวา ภาพรวมของขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามนั้นเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย และมีระดับการศึกษาสวนใหญอยูคือปริญญาตรี ในสวนของความถี่ในการเขาใชงานพบวา
สวนใหญแลวกลุมตัวอยางจะไมมีชวงเวลาที่แนนอนในการเขาใช และสําหรับในสวนของ
ประสบการณ ในการฝกอบรม ปฐมนิเทศจากหองสมุดพบวาสวนใหญไมเคยไดรับการฝกอบรม
จากหองสุมดแตอยางใด แตกลับพบวากลุม ตัวอยางมีความสามารถในการสืบคนในระดับเบื้องตน
นั้นคือ สามารถสืบคนขอมูลไดทั้งจากในอินเทอรเน็ต และสืบคนขอมูลจาก Web OPAC แสดงวา
กลุมตัวอยาง สามารถเรียนรูเกี่ยวกับการสืบคนไดดว ยตนเอง ในสวนของการสืบคนในขั้นพื้นฐาน
ทั่วไปที่ไมซับซอน แตสําหรับการสืบคนที่ตองอาศัยทักษะขั้นสูง นั้นคือ การใชฐานขอมูลออนไลน
ตางประเทศ (Online Databases) ในการสืบคนขอมูลพบวามีจํานวนนอยกวาผูที่สืบคนดวย
อินเทอรเน็ตและ Web OPAC ขอมูลนี้แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีประสบการณในการสืบคน
ขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ นอยกวาการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและ Web
OPAC
สวนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพการเรียนรู ปญหาในการเรียนรู และความตองการในการเรียนรู
ของผูใชบริการ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
ตารางที่ 6 แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพการเรียนรูในปจจุบันและสภาพการเรียนรูที่ตองการ
สภาพที่เปนจริง (N=384) สภาพที่ตองการ (N=384)
สภาพการเรียนรู
1. ทานคิดวาหองสมุดควรมีการเผยแพรคูมือ
การสืบคนฐานขอมูลตางๆ ใหผูใชบริการได
เรียนรูอยางทั่วถึง
2. ทานคิดวาในรายวิชาที่ทานกําลังศึกษาอยู
นั้น ควรมีการสงเสริมใหใชงานฐานขอมูล
หองสมุดในการศึกษาคนควาวิจัย
ประกอบการเรียนในหอง

X

SD

แปลผล

X

SD

แปลผล

3.76

0.723

มาก

4.52

0.586

มาก
ที่สุด

4.00

0.645

มาก

4.16

0.800

มาก
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ตารางที่ 6 แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพการเรียนรูในปจจุบันและสภาพการเรียนรูที่ตองการ (ตอ)
สภาพการเรียนรู
3. ทานคิดวาหองสมุดควรมีการสงเสริมให
ทานไดเรียนรูดวยตนเอง ในเรื่องการใชงาน
และสืบคนฐานขอมูลตางๆ
4. ทานคิดวาหองสมุดควรจัดแหลงเรียนรู
ดานการสืบคนฐานขอมูลตางๆ ใหเปนระบบ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควา
ไดทุกเวลา
5. ทานคิดวาหองสมุดควรประชาสัมพันธ
หลักสูตรการฝกอบรมตางๆ หรือการ
ปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหผูใชบริการได
ทราบอยางทั่วถึง
6. ทานคิดวาหองสมุดควรจัดหลักสูตรระยะ
สั้นในการฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูลและ
การใชหองสมุด ใหกับนิสิตทุกระดับชั้น ใน
ทุกภาคการศึกษา
7. ทานคิดวาหองสมุดเปนแหลงรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศดานตางๆ ที่สําคัญตอ
การเรียนรูและศึกษาคนควาของตัวทาน
8. ทานคิดวาหองสมุดควรมีโครงการ
ฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูลและการ
ปฐมนิเทศการใชหองสมุดในแบบที่มีเวลา
ยืดหยุนมากกวากําหนดเวลาตายตัวเพราะ
ผูใชบริการอาจมีเวลาวางไมตรงกัน
9. ทานคิดวาหองสมุดควรมีสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ไวให
ผูใชบริการไดเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องการ
สืบคนฐานขอมูล
10. ทานคิดวาหองสมุดควรมีเว็บฝกอบรมไว
ชวยในการฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูล
สําหรับผูใชบริการที่ไมมีเวลาเขารวม
ฝกอบรมและปฐมนิเทศการใชหองสมุดใน
ชวงเวลาปกติ

สภาพที่เปนจริง (N=384)

สภาพที่ตองการ (N=384)

X

SD

แปลผล

X

SD

แปลผล

3.92

0.759

มาก

4.28

0.843

มาก

3.80

0.764

มาก

4.52

0.653

มาก
ที่สุด

3.20

0.890

ปาน
กลาง

4.16

0.746

มาก

3.20

0.958

ปาน
กลาง

3.96

0.935

มาก

3.88

0.726

มาก

4.60

0.645

มาก
ที่สุด

3.08

0.977

ปาน
กลาง

4.68

0.835

มาก
ที่สุด

3.16

0.850

ปาน
กลาง

4.69

0.857

มาก
ทื่สุด

2.60

0.780

ปาน
กลาง

4.61

0.810

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 6 แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพการเรียนรูในปจจุบันและสภาพการเรียนรูที่ตองการ (ตอ)
สภาพการเรียนรู
11. ทานคิดวาหองสมุดควรมีระบบการ
สืบคนที่ไมซับซอน ที่ผูใชบริการสามารถทํา
ความเขาใจตอการใชงานไดงาย
12. ทานคิดวาหองสมุดควรมีบรรณารักษไว
คอยชวยเหลือผูใชบริการ ในการสืบคน
ขอมูลและชวยตอบคําถามในเรื่องตางๆ
13. ทานคิดวาความรูในเรื่องการสืบคน
ฐานขอมูลหองสมุดในระดับเบื้องตน ก็
เพียงพอตอความตองการของทานแลว
14. ทานคิดวาขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน
ฉบับเต็ม (Full text) นั้น ตรงกับความ
ตองการของทานมากกวาขอมูลจากใน
หนังสือ

สภาพที่เปนจริง (N=384)

สภาพที่ตองการ (N=384)

X

SD

แปลผล

X

SD

แปลผล

3.52

0.770

มาก

4.52

0.714

มาก
ที่สุด

3.56

0.821

มาก

4.56

0.651

มาก
ที่สุด

3.28

0.792

ปาน
กลาง

4.24

0.831

มาก

3.44

0.768

ปาน
กลาง

3.92

0.954

มาก

การแปลผลของคาที่ไดผูวิจยั กําหนดหลักเกณฑไวดังตอไปนี้
4.50-5.00 ความตองการในระดับมากที่สดุ
3.50-4.49 ความตองการในระดับมาก
2.50-3.49 ความตองการในระดับปานกลาง
1.50-2.49 ความตองการในระดับนอย
1.00-1.49 ความตองการในระดับนอยที่สุด
จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาสภาพการเรียนรูที่เปนจริงในดานการรูสารสนเทศของ
ผูใชบริการซึ่งสวนใหญกําลังศึกษาอยูน ั้น มีความตองการในระดับมาก ( x =4.00 S.D.=0.645) ใน
เรื่องของการเรียนการสอนในปจจุบันนั้น ไดมีการสงเสริมใหใชงานฐานขอมูลหองสมุดใน
การศึกษาคนควาวิจัยประกอบการเรียนในหอง ในสวนรองลงมาคือ มีความตองการในระดับมาก
( x =3.92 S.D.=0.759) ในเรื่องหองสมุดควรมีการสงเสริมใหผูใชบริการไดเรียนรูดว ยตนเอง ใน
เรื่องการใชงานและสืบคนฐานขอมูลตางๆ ในสวนของสภาพการเรียนรูที่เปนจริงในดานการรู
สารสนเทศ ที่ผูใชบริการเห็นวาควรปรับปรุงมากที่สุดคือ หองสมุดควรมีเว็บฝกอบรมไวชวยในการ

ฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูล สําหรับผูใชบริการที่ไมมีเวลาเขารวมฝกอบรมและปฐมนิเทศการ
ใชหองสมุดในชวงเวลาปกติ ซึ่งมีความตองการอยูในระดับปานกลาง ( x =2.60 S.D.=0.780)
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ในสวนของสภาพการเรียนรูที่ตองการในดานการรูสารสนเทศ ของผูใชบริการนั้น จาก
ตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา ผูใ ชบริการมีความตองการในระดับมากที่สดุ ( x =4.69 S.D.=0.857) ใน
เรื่องที่ตองการใหหองสมุดมีสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ไวใหผใู ชบริการไดเรียนรู
เพิ่มเติมในเรื่องการสืบคนฐานขอมูล สวนรองลงมานั้นผูใชบริการตองการใหหองสมุดมีโครงการ
ฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูลและการปฐมนิเทศการใชหองสมุดในแบบที่มีเวลายืดหยุนมากกวา
กําหนดเวลาตายตัวเพราะผูใชบริการอาจมีเวลาวางไมตรงกัน ซึ่งผูใชบริการมีความตองการใน
ระดับมากที่สดุ เชนกัน ( x =4.68 S.D.=0.835) และมีความตองการในระดับมากที่สุด ( x =4.61
S.D.=0.810) ตอการที่หองสมุดควรจะมีเว็บฝกอบรมไวชวยในการฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูล
สําหรับผูใชบริการที่ไมมีเวลาเขารวมฝกอบรมและปฐมนิเทศการใชหอ งสมุดในชวงเวลาปกติ
สรุปไดวาในสภาพการเรียนรูที่เปนจริงดานการรูสารสนเทศในปจจุบนั นั้น ผูใชบริการ
เห็นวาหองสมุดควรมีเว็บฝกอบรมไวชวยในการฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูล สําหรับผูใชบริการ
ที่ไมมีเวลาเขารวมฝกอบรมและปฐมนิเทศการใชหองสมุดในชวงเวลาปกติ รวมทั้งหองสมุดควรมี
การสงเสริมใหผูใชบริการไดเรียนรูดว ยตนเอง ในเรื่องการใชงานและสืบคนฐานขอมูลตางๆ ทั้งนี้
อันเนื่องมาจากการที่ผูใชบริการนั้นเห็นวาการเรียนรูในรายวิชาในปจจุบันนั้น ไดมีการสงเสริมให
ใชงานฐานขอมูลหองสมุดในการศึกษาคนควาวิจัยประกอบการเรียนในหองอยูแลว การเรียนรู
วิธีการสืบคนขอมูลจึงมีความจําเปนอยางยิง่ ตอการเรียนรูไ ดทันโลกในปจจุบัน ซึ่งจากสภาพการ
เรียนรูที่เปนจริงดานการรูสารสนเทศในปจจุบันไดสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนในสภาพการ
เรียนรูที่ตองการดานการรูสารสนเทศวา ผูใชบริการยังคงตองการใหหอ งสมุดควรมีสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ไวใหผใู ชบริการไดเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องการสืบคนฐานขอมูลดวย
ตนเอง รวมถึงยังตองโครงการฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูลและการปฐมนิเทศการใชหองสมุดใน
แบบที่มีเวลายืดหยุน มากกวากําหนดเวลาตายตัวเพราะผูใชบริการอาจมีเวลาวางไมตรงกัน
นอกจากนี้ยังตองการใหหองสมุดมีเว็บฝกอบรมไวชวยในการฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูล
สําหรับผูใชบริการที่ไมมีเวลาเขารวมฝกอบรมและปฐมนิเทศการใชหอ งสมุดในชวงเวลาปกติ
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ตารางที่ 7 แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาในการเรียนรู
ปญหาในการเรียนรู
1. ทานไมสามารถกําหนดคําคนที่เหมาะสม
กับความตองการของทาน เชน ไมทราบ
คําคนที่เหมาะสมกับเรื่องที่ตองการคนหา
2. ทานไมสามารถระบุคําศัพทควบคุม (หัว
เรื่องตามมาตรฐานที่สมาคมหองสมุด
กําหนดไว) ทีส่ ามารถใชอธิบายสารสนเทศ
ที่ทานตองการได
3. ทานไมสามารถระบุขอบเขตของ
สารสนเทศที่ตองการได หรือไมทราบวา
สารสนเทศไหนเหมาะกับงานอะไร เชน
ทํางานวิจยั ปริญญาเอกแตใชขอมูลจาก
google หรือใชขอมูลจาก Blog เปนหลักใน
การทําวิจยั เทานั้น
4. ทานไมสามารถเลือกทรัพยากร
สารสนเทศที่เหมาะสมตอการใชงาน อาทิ
เชน ไมทราบวาหนังสือ บทความจาก
วารสาร งานวิจัย บทความออนไลน แบบ
ไหนที่เหมาะสมและตรงกับความตองการ
5. ทานไมสามารถใชคําเชื่อมตอแบบ
ตรรกบูลีน (Boolean logic) ในการคนหา
ขอมูล เชน ไมรูวิธีใช And / Or / Not ใน
การสืบคนขอมูล
6. ทานไมสามารถใชการตัดปลายคํา หรือ
การแทนคํา (Truncation) ในการสืบคน
ขอมูล เชน ใชคําวา Comput* เพื่อหาขอมูล
ดาน Computer / Computation / Computing
เปนตน

X

(N=384) S.D. (N=384)

ระดับปญหา

3.24

0.831

ปานกลาง

3.16

0.898

ปานกลาง

3.36

0.810

มาก

3.94

0.926

มาก

3.44

1.044

ปานกลาง

4.12

0.881

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาในการเรียนรู (ตอ)
ปญหาในการเรียนรู
7. ทานไมสามารถใชศัพทควบคุม (หัวเรื่อง)
หรือ ศัพทแบบไมควบคุม (คําคน) ที่ถูกตอง
ในการสืบคนขอมูล เชน ศัพทควบคุมใช
“สงครามตามแบบ” (Warfare,
Conventional) แตศัพทแบบไมควบคุมใช
“สงครามกองโจร” เปนตน
8. ทานไมสามารถปรับปรุงวิธีการสืบคน
ขอมูลที่เหมาะสมกับสารสนเทศที่ทาน
ตองการ เชน ไมทราบวิธีการเพิ่มคําคนโดย
ใช And (ตรรกบูลีน) รวมกับการตัดปลาย
คํา (Truncation) เปนตน
9. ทานไมสามารถคัดเลือกแหลงขอมูล
สารสนเทศที่นาเชื่อถือ หรือไมทราบวา
แหลงขอมูลไหนนาเชื่อถือ สําหรับการ
สืบคนขอมูลของทาน
10. ทานไมสามารถแยกแยะระดับความ
นาเชื่อถือของสารสนเทศที่สืบคนมาได
11. ทานไมสามารถสรุปใจความสําคัญจาก
สารสนเทศที่รวบรวมมาได
12. ทานไมสามารถสังเคราะหแนวคิดที่
สําคัญจากสารสนเทศที่รวบรวมมาได
เพราะทานไมทราบวาสวนไหนคือแนวคิด
หลักของสารสนเทศนั้น
13. ทานไมสามารถดึงขอมูลสารสนเทศที่
สืบคน ออกมาใชในรูปแบบตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน คนพบขอมูลแตไมรู
วิธีการพิมพหนาเอกสารนั้นอยางถูกตอง
หรือไมรูวิธีการ Export ขอมูลในรูปแบบ
ของ Text / EndNote

X (N=384)

S.D. (N=384)

ระดับปญหา

3.56

0.961

มาก

3.48

0.918

ปานกลาง

3.12

1.092

ปานกลาง

3.04

0.935

ปานกลาง

2.88

0.833

ปานกลาง

2.92

1.038

ปานกลาง

3.24

1.091

ปานกลาง
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ตารางที่ 7 แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาในการเรียนรู (ตอ)
ปญหาในการเรียนรู
14. ทานไมสามารถจัดเก็บสารสนเทศที่
เหมาะสมและเปนระเบียบตอนําไปใชงาน
15. ทานไมสามารถนําเสนอผลงานที่
เหมาะสมกับสารสนเทศที่คนพบ เชน ไม
ทราบวิธีการคัดลอกขอมูลจากเว็บเขาสู
Word / Power Point ไดอยางถูกตองและ
สวยงาม
16. ทานไมสามารถเขียนรายการอางอิงที่
ถูกตองตามหลักวิชาการและถูกตองตาม
กฎระเบียบทางบรรณารักษศาสตร
17. ทานไมสามารถใชงานโปรแกรมจัดการ
รายการบรรณานุกรม เชน EndNote ได
อยางถูกตอง
18. ทานไมมีความรูในเรื่องกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของสารสนเทศชนิดตางๆ เชน ไม
ทราบวาการคัดลอกบทความจากเว็บ
หนังสือพิมพออนไลนมาใสใน Blog ของ
ตนเอง โดยไมไดใสอางอิง หรือไมไดรับ
อนุญาตจากเจาของเว็บ จะมีความผิดตาม
กฏหมาย

X (N=384)

S.D. (N=384)

ระดับปญหา

3.04

1.069

ปานกลาง

2.72

1.042

ปานกลาง

2.96

1.072

ปานกลาง

3.36

1.036

ปานกลาง

3.16

1.048

ปานกลาง

การแปลผลของคาที่ไดผูวิจยั ใชหลักเกณฑดังตอไปนี้
4.50-5.00 มีปญหาในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 มีปญหาในระดับมาก
2.50-3.49 มีปญหาในระดับปานกลาง
1.50-2.49 มีปญหาในระดับนอย
1.00-1.49 มีปญหาในระดับนอยที่สุด
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จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาผูใชบริการประสบกับปญหาในดานการเทคนิคการ
สืบคน โดยเฉพาะในเรื่องปญหาในการใชการตัดปลายคํา หรือการแทนคํา (Truncation) ในการ
สืบคนขอมูล ซึ่งผูใชบริการประสบปญหาในระดับมาก ( x =4.12 S.D.=0.881) รองลงมาคือปญหา
ในดานการเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมตอการใชงาน อาทิเชน ไมทราบวาหนังสือ
บทความจากวารสาร งานวิจยั บทความออนไลน แบบไหนที่เหมาะสมและตรงกับการใชงานของ
ตนเอง ซึ่งปญหานี้อยูใ นระดับมาก ( x =3.94 S.D.=0.926) เชนกัน สวนปญหาที่พบนอยที่สุดของ
ผูใชบริการคือ ปญหาในการนําเสนอผลงานที่เหมาะสมกับสารสนเทศที่คนพบ เชน ไมทราบวิธีการ
คัดลอกขอมูลจากเว็บเขาสู Word / Power Point ไดอยางถูกตองและสวยงาม ซึ่งตรงปญหานี้มี
ผลกระทบในระดับปานกลาง ( x =2.72 S.D.=1.042)
สรุปไดวาปญหาที่ผูใชบริการประสบปญหาในเรื่องการสืบคนขอมูลมากที่สุด โดย
ปญหารองลงมาคือเรื่อง การเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมตอการใชงาน ซึ่งผูใชบริการ
สวนใหญยังไมสามารถเลือกประเภทของทรัพยากรที่เหมาะสมกับงานของตนเองได สวนปญหาที่
พบนอยที่สุดคือ การนําเสนอผลงานที่เหมาะสมกับสารสนเทศที่คนพบ ซึ่งผูใชบริการสวนใหญ
นาจะสามารถนําเสนอผานโปรแกรมสํานักงาน (Office) ไดอยูแ ลว จึงเห็นวาปญหานีไ้ มใชปญหาที่
ควรตระหนักแตอยางใด
ตารางที่ 8 แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการในการเรียนรู
ความตองการในการเรียนรู
1. ทานตองการไดรับความรูใ นเรื่องการ
ระบุแนวคิดหลักและคําศัพทที่สามารถใช
อธิบายสารสนเทศที่ตองการ ซึ่งจะชวยให
ทานสามารถวิเคราะหสิ่งที่ตอ งการคนหา
ออกมาเปนภาษาดัชนี (คําสืบคน) ไดอยาง
เหมาะสม
2. ทานตองการไดรับความรูใ นเรื่องการ
ระบุเปาหมายของประเภทของงานที่ใช
สารสนเทศ ซึ่งจะชวยใหทานทราบไดวา
งานที่ไดรับมอบหมายอยู ควรใช
สารสนเทศแบบไหน สารสนเทศทั่วไป
หรือ สารสนเทศเชิงวิชาการ

X (N=384)

S.D. (N=384) ระดับความตองการ

3.68

0.852

มาก

3.72

0.891

มาก
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ตารางที่ 8 แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการในการเรียนรู (ตอ)
ความตองการในการเรียนรู
3. ทานตองการไดรับความรูใ นเรื่องการ
กําหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศที่
ตองการสืบคน ซึ่งจะชวยใหทานสามารถ
เลือกชนิดของสารสนเทศที่ตองการใน
รูปแบบตางๆ อาทิ pdf / tiff หรือสามารถ
เลือกสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคําสืบคน
มากที่สุด จากจํานวนที่คนพบทั้งหมด
4. ทานตองการไดรับความรูใ นเรื่องการ
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสม
ซึ่งจะชวยใหทา นทราบความแตกตาง
ระหวางบทความเชิงวิชาการ กับบทความ
ทั่วไป หรือหนังสือทั่วไป กับหนังสือ
วิชาการ เปนตน
5. ทานตองการไดรับความรูใ นเรื่องเทคนิค
การสืบคนขอมูลขั้นพื้นฐาน เชน การใช
เครื่องหมายอัญประกาศ ("...") หรือการ
กําหนดคําคนหางายๆ เปนตน
6. ทานตองการไดรับความรูใ นเรื่องการ
สืบคนขอมูลขั้นสูง (Advanced Search) เชน
การใช ตรรกบูลีน (And/Or/Not) หรือการ
ใช Truncation (engl*) เปนตน
7. ทานตองการไดรับความรูใ นการสืบคน
สารสนเทศ โดยใชศพั ทควบคุม หรือ ศัพท
แบบไมควบคุม เชน การใชหัวเรื่อง
มาตรฐานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ในการคนหาขอมูล

X (N=384)

S.D. (N=384) ระดับความตองการ

3.72

0.843

มาก

3.76

0.779

มาก

3.56

0.917

มาก

3.96

0.841

มาก

3.92

0.759

มาก
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ตารางที่ 8 แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการในการเรียนรู (ตอ)
ความตองการในการเรียนรู
8. ทานตองการไดรับความรูใ นการปรับปรุง
หรือปรับแตงการสืบคนขอมูล โดยใชกลวิธี
ตางๆ ผสมผสานกัน ซึ่งจะชวยใหทาน
สามารถกําหนดความเกาใหม (ชวงเวลาที่
ตองการ) ของสารสนเทศที่กําลังจะสืบคน
ได
9. ทานตองการไดรับความรูใ นเรื่อง
แหลงขอมูลสารสนเทศ แบบตางๆ ซึ่งจะ
ชวยใหทานสามารถเลือกสืบคนสารสนเทศ
จากแหลงที่เหมาะสมและตรงกับความ
ตองการ
10. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการ
ประเมินสารสนเทศและความนาเชื่อถือของ
แหลงสารสนเทศที่สืบคน
11. ทานตองการไดรับความรูในการสรุป
แนวคิดสําคัญจากสารสนเทศที่รวบรวมมา
ได ซึ่งจะชวยใหทานสามารถรูไดวาสวน
ไหนคือสรุปความ (Summary) ของ
สารสนเทศที่คนมาได โดยไมจําเปนตอง
อานเอกสารทั้งหมด
12. ทานตองการไดรับความรูในการ
สังเคราะหแนวคิดหลักจากสารสนเทศที่
รวบรวมมาได ซึ่งจะชวยใหทานสามารถรู
ไดวาสวนไหนของสารสนเทศคือแนวคิด
หลัก เปนตน
13. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการนํา
ขอมูลสารสนเทศที่คนพบ ออกมาใชได
หลากหลายรูปแบบ เชน การพิมพออก
ขอมูล หรือการ Export ขอมูล

X (N=384)

S.D. (N=384) ระดับความตองการ

3.84

0.800

มาก

3.92

0.812

มาก

3.84

0.850

มาก

4.04

0.790

มาก

3.92

0.759

มาก

3.92

0.862

มาก
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ตารางที่ 8 แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการในการเรียนรู (ตอ)
ความตองการในการเรียนรู
14. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ
เชน การสรางระบบจัดเก็บขอมูลบน
อินเทอรเน็ต หรือการจัดเรียง / การทํา
ดรรชนีขอมูล เปนตน
15. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการ
นําเสนอผลงานที่เหมาะสมกับสารสนเทศที่
คนพบ เชน การนําขอมูลไปใชตอ หรือการ
คัดลอกไฟลเขาสู โปรแกรม Office
16. ทานตองการไดรับความรูในการเขียน
รายการอางอิงตามหลักวิชาการ เชน การ
อางอิงในเนื้อหา / การอางอิงทายบท
17. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการใช
งานโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม
เชน EndNote X3 / EndNote Web /
RefWork เปนตน
18. ทานตองการไดรับความรูในเรื่อง
กฎหมายลิขสิทธิ์ของสารสนเทศชนิดตางๆ
เชน ความผิดจากการสําเนาหนังสือทั้งเลม
การคัดลอกผลการวิจยั โดยไมเขียนอางอิง
แหลงที่มา (Plagiarism)

X (N=384)

S.D. (N=384) ระดับความตองการ

3.84

0.898

มาก

3.88

1.013

มาก

3.88

1.054

มาก

3.88

0.833

มาก

3.60

1.041

มาก

การแปลผลของคาที่ไดผูวิจยั ใชหลักเกณฑดังตอไปนี้
4.50-5.00 ความตองการในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 ความตองการในระดับมาก
2.50-3.49 ความตองการในระดับปานกลาง
1.50-2.49 ควาตองการในระดับนอย
1.00-1.49 ความตองการในระดับนอยที่สุด
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จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาผูใชบริการมีความตองการในระดับมากทุกรายการ แตที่
มีคาเฉลี่ยสุงสุดไดแก ความตองการในเรื่องความรูในการสรุปแนวคิดสําคัญจากสารสนเทศที่
รวบรวมมาได ซึ่งจะชวยใหทานสามารถรูไดวาสวนไหนคือสรุปความ (Summary) ของสารสนเทศ
ที่คนมาได โดยไมจําเปนตองอานเอกสารทั้งหมด ซึ่งมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ( x =4.04 S.D.=0.790)
และมากกวาทุกรายการ รองลงมาคือ ความตองการไดรับความรูในเรื่องการสืบคนขอมูลขั้นสูง
(Advanced Search) เชน การใช ตรรกบูลีน (And/Or/Not) หรือการใช Truncation (engl*) เปนตน
ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน ( x =3.96 S.D.=0.841) สวนรายการทีม่ ีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความ
ตองการไดรับความรูในเรื่องเทคนิคการสืบคนขอมูลขั้นพื้นฐาน ซึ่งแมจะมีคาเฉลี่ยนอยกวารายการ
อื่นๆ แตก็ยังอยูในระดับมากเชนกัน ( x =3.56 S.D.=0.917)

สรุปไดวาผูใชบริการมีความตองการในการเรียนรูในทุกรายการ โดยเฉพาะในเรื่อง
ความรูในการสรุปแนวคิดสําคัญจากสารสนเทศที่รวบรวมมาได ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด โดยเห็น
ไดชัดเจนวาแมผูใชบริการจะสืบคนขอมูลเปน แตเมื่อขอมูลที่คนมาไดมีจํานวนมหาศาล การนํา
ขอมูลเหลานั้นไปใชใหตรงกับความตองการและงานที่ทาํ จึงทําไดยาก การมีระบบสืบคนขอมูลที่ดี
ตองควบคูไปกับการฝกฝน และพัฒนาผูใ ชบริการใหมีความสามารถในการวิเคราะหสารสนเทศ
เพื่อใหสารสนเทศเหลานั้นเกิดประโยชนสงู สุดตอผูใชงาน
สวนที่ 3 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ในสวนของขอมูลเพิ่มเติมนัน้ มีขอมูลเปนจํานวนนอย และสวนใหญจะเปนการแนะนํา
เรื่องงานบริการ เชน ตองการใหเปดถึงเทีย่ งคืน หรือเปดเจ็ดโมงเชา ซึ่งขอมูลตรงนี้ไมไดเกีย่ วของ
กับการทําวิจัยในครั้งนี้ ดังนัน้ จึงขอละไวไมกลาวถึง

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร หรือหนวยงาน
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณผูบริหาร และผูปฏิบัติงานดานการฝกอบรมและ
ปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหแกนิสิตใหม ซึ่งประกอบไปดวย ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ
ทางการศึกษา และบรรณารักษอีก 3 ทาน รวมมีผูใหขอมูลทั้งหมด 4 ทาน สําหรับขอมูลที่เกี่ยวของ
กับขั้นตอนนีท้ ี่มุงเนนไปทีก่ ารศึกษา หลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร หรือหนวยงาน ที่มีตอ
การพัฒนาระบบฝกอบรมผานเว็บทีจ่ ะพัฒนาขึ้น ซึ่งขอสรุปจากการสัมภาษณมีดังนี้
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1. หลักการ เปาหมาย และนโยบายขององคกร
จากขอมูลการสัมภาษณพบวาศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเปนเปนหองสมุดเฉพาะทาง ในที่คือจะเนนการจัดหาทรัพยากรตางๆ
ไปที่สาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร แตก็มีความคาบเกี่ยวกับสาขาทีใ่ กลเคียงกันอีก เชน
พฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตร องคกรมีจุดเริ่มตนมาจากหองสมุดคณะ จากนั้นจึงพัฒนาตัวเอง
โดยมีทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายใน จนยกฐานะเปนศูนยการเรียนรูทางดานครุศาสตร
ศึกษาศาสตร ทั้งนี้ในหนวยงานยังคงมีบรรณารักษเปนผูปฏิบัติงานหลักสําคัญตางๆ โดยเฉพาะการ
พัฒนานิสิตของคณะครุศาสตรในดานการคนควาและวิจยั ซึ่งทางองคกรไดจัดโครงการสงเสริมการ
เรียนรูในดานการสืบคนขอมูลสารสนเทศตางๆ อยูเปนประจํา รวมถึงยังใหความอนุเคราะห
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดวิทยาลัย ในดานการใหคําปรึกษา
ในศาสตรของบรรณารักษ นอกจากนี้องคกรยังชวยสงเสริมความรูแกนสิ ิต นักศึกษาตาง
มหาวิทยาลัยอยูเปนประจํา โดยจะจัดเปนโครงการแนะนําและปฐมนิเทศใหกับ นักเรียน นักศึกษา
และบุคคลภายนอกหนวยงานที่เขามาศึกษาดูงานขององคกร ซึ่งไดจัดตอเนื่องมาโดยตลอด ทําให
ชื่อเสียงขององคกรเปนยอมรับในระดับมหาวิทยาลัย แตทั้งนี้องคกรยังมีขอจํากัดเรือ่ งเวลาในการ
จัดโครงการพัฒนาความรูแกนิสิตในดานการสืบคนขอมูล หรือแมแตบคุ คลภายนอกก็ตองการ
ไดรับความรูดงั กลาวแตก็มีขอ จํากัดดานเวลาเขามาเปนอุปสรรคมาโดยตลอด การที่ผูวิจัยไดมี
โครงการพัฒนาระบบฝกอบรมการสืบคนขอมูลสารสนเทศ และการปฐมนิเทศการใชหองสมุดใน
รูปแบบการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต นับวาเปนโครงการที่เขามาแกไขปญหาในดานเวลาที่
เคยเปนอุปสรรคในการฝกอบรมมาโดยตลอด ชวยใหผูใชบริการสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
โดยมีบรรณารักษคอยเปนผูสนับสนุนการเรียนรู นับวาเปนโครงการที่ดีที่ใชเทคโนโลยีเขามาแกไข
ปญหา รวมถึงยังชวยกระตุนการเรียนรูกับผูเรียนอีกทางหนึ่งดวย
สรุปไดวาโครงการพัฒนาเว็บฝกอบรมดานการสืบคนขอมูลสารสนเทศได
สอดคลองกับนโยบายขององคกรในดานการพัฒนาผูใชบริการใหมีทกั ษะในการสืบคนขอมูล เพื่อ
ชวยในการเรียนการสอนและทําวิจัยของนิสิตครุศาสตรในทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังชวยสงเสริม
นิสิตนักศึกษาตางมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกไดเขามาศึกษาหาความรูดวยตนเองในเรื่อง
การสืบคนขอมูล โดยมีบรรณารักษคอยทําหนาที่เปนผูส นับสนุนการเรียนรูตลอดระยะเวลาในการ
ฝกฝน ชวยใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูด วยตนเองและมีระดับการรูสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
การทํางานของตนเองอีกดวย
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2. บทสรุปจากขอคิดเห็น
จากการสัมภาษณผูวจิ ัยพบขอสังเกตที่นาสนใจ คือ ผูปฏิบัติงานตองการใหมีการ
อบรมในชวงเปดภาคเรียน เนื่องจากนิสิตที่เขามาใหม ตองการแสวงหาความรูที่เกีย่ วของกับการ
เรียน การสอน โดยที่ไมกระทบตอชั่วโมงของตนเอง แตผูบริหารเห็นตางไป คือตองการใหจดั
ฝกอบรมในชวงปดภาคเรียน เนื่องจากในชวงปดเทอมนิสิตจะมีเวลาวางมากกวาตอนเปดเทอม
ประกอบกับการเรียนรูผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตนัน้ ตองอาศัยเวลา จะไมเหมือนกับเรียนใน
ชั้นเรียนที่มกี ําหนดเวลาที่แนนอน และที่สําคัญการฝกอบรมผานเว็บในครั้งนี้ไมมีคะแนนให อาจ
ทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย หรือแคสนใจในตอนตน พอกลางๆ วิชาก็หมดความสนใจไปแลว
เพราะไมมกี ารบังคับ ไมมีเกรดให ขึ้นอยูกบั ความสนใจของผูเรียนทั้งหมด ซึ่งตางจากการเรียน
หรือฝกอบรมในหองเรียนทีผ่ ูสอน หรือวิทยากรจะเปนผูที่คอยดึงดุดความสนใจของผูเรียนอยู
ตลอดเวลา ดังนั้นการฝกอบรมบนเว็บควรทําในชวงเวลาที่นิสิตไมมีภาระจากการเรียนในระบบ
ปกติแลว ซึ่งก็คือชวงปดเทอมจะเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ระยะเวลาในการฝกอบรมทั้ง
ผูปฏิบัติงานและมีความเหนแตกตางกันไป โดยผูบริหารตองการใหฝกอบรมใหแลวเสร็จในเวลาที่
สั้นที่สุดไมเกิน 1 อาทิตย เนือ่ งจากหากใชเวลามากผูเรียนอาจจะเกิดความรูสึกเบื่อและขาดความ
สนใจได แตผปู ฏิบัติงานเห็นวา ควรใชเวลาฝกอบรมใหสอดคลองกับเรื่องที่ผูเรียนสนใจ โดยอาจ
แบงชวงเวลาในรายวิชาตางๆ แตกตางกันไป รายวิชาไหน หรือเรื่องไหนที่มีเนื้อหามากๆ เชน การ
เขียนรายการบรรณานุกรม หรือใชโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม ซึ่งมีเนื้อหามาก ก็ไมควร
ลดทอนเวลาลง เพราะฝกอบรมผานเว็บสามารถจัดเนื้อหาไดตามตองการอยูแลว ขึ้นอยูกับผูเรียนวา
สนใจเรื่องไหนเทานั้นเอง ถาเรื่องไหนนาสนใจผูเรียนก็จะศึกษาไดอยางลึกซึ้ง ไมควรยนยอเวลา
ฝกอบรมจนขาดสาระสําคัญไป เพราะการฝกอบรมแบบปกติก็ตัดเนื้อหาไปมากแลว เพราะมีขอจัด
ดานเวลา แตการฝกอบรมผานเว็บเราตองการแกไขอุปสรรคดานเวลาทีใ่ ชฝกอบรม เราก็ควรใส
เนื้อหาไปมากๆ โดยใหใสเนือ้ หาที่นาสนใจไปโดยตลอด รวมทั้งผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนตืน่ ตัว
อยูตลอดเวลา ซึ่งตรงนี้ก็นาจะชวยดึงดูดความสนในของผูเรียนไดเปนอยางดี ในสวนของการ
ประเมินผลผูบริหารเห็นวาควรประเมินทั้งพฤติกรรมและความรูของตัวผูเรียนเอง ในสวนของ
ผูปฏิบัติงานเห็นวาควรใหมกี ารประเมินรวมกันระหวางผูส อนและผูเรียน สวนขอมูลดานอื่นๆ จาก
การสัมภาษณ เชน เนื้อหาในการฝกอบรม สื่อการเรียนรู ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางก็ใหขอมูล
ที่ไมแตกตางกันมากนัก
สรุปไดวาการพัฒนาเว็บฝกอบรมควรเกิดขึ้นในชวงเวลาที่นิสิตตองการศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ตนเองสนใจจริงๆ และไมกระทบกับเวลาเรียนปกติจนเปนภาระแก
ผูเรียน นอกจากนั้นการจัดฝกอบรมควรมีเนื้อหาที่หลากลายและนาสนใจ โดยมีผูสอนคอยอํานวย
ความสะดวกกับผูเรียนตลอดเวลา ในสวนของเนื้อหาก็ตองประยุกตมาตรฐานทั้ง 5 ดานใหเขากับ
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บริบทที่เปนจริง ใหสอดคลองกับการใชงานจริง รวมถึงเปนเนื้อหาที่ทนั สมัย โดยเนนการ
วิเคราะหและประเมินสารสนเทศเปนสําคัญ โดยควรนําเสนอในรูปแบบที่นาสนใจเพื่อดึงดูดผูเรียน
ใหติดตามอยูตลอดระยะเวลาในการฝกอบรม สวนเรื่องสื่อการเรียนการสอนที่ใชก็ตองสามารถ
นําเสนอผานเครือขายอินเทอรเน็ตได และควรใหผูเรียนสามารถเปดดูเนื้อหาไดทนั ที โดยไมตอง
ดาวนโหลดขอมูลมาลงในเครื่อง รวมทั้งสื่อการเรียนรูก ็ตองทําใหนาสนใจควรมีภาพเคลื่อนไหว
หรือภาพกราฟกตางๆ ประกอบในตัวสื่อใหมากๆ ไมควรมีแตตวั อักษรอยางเดียว เพราะผูเรียนจะ
รูสึกเบื่อหนายไดงาย อีกทั้งการอานตัวหนังสือบนจอคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานานๆ อาจจะทําให
ผูเรียนรูสึกปวดตาได

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหมาตรฐานของงาน หรือวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรม
ในสวนของกลุมทดลองที่จะเรียนรูผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตนัน้ ผูวิจยั ไดเปดรับ
สมัครผูที่สนใจในระหวางวันที่ 10 มกราคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2553 และไดประชาสัมพันธการ
รับสมัครเขารวมโครงการไวที่เว็บของศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ไดผูสมัครในรอบแรก
ทั้งหมด 45 คน โดยผูวจิ ัยไดกําหนดคุณสมบัติผูเขารวมฝกอบรมไวดังตอไปนี้
 มีความสนใจศึกษาคนควาและทําวิจัย ทางดานครุศาสตร / ศึกษาศาสตร
 มีความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในระดับเบือ้ งตน (เพราะ
เปนการฝกอบรมบนเว็บทั้งหมด)
 มีความตองการที่จะพัฒนาตนเองในดานการสืบคนขอมูลสารสนเทศอยางจริงจัง
 ตองเปนผูที่เคยมาใชบริการที่ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา (เคยใชเว็บ
Lib.Edu สืบคนขอมูล)
 ตองเขารวมกิจกรรมกับผูวิจยั ไดครบถวนตามที่กําหนด (ขอนี้สําคัญมาก)
ทั้งนี้ผูวิจยั ไดสอบถามความสมัครใจกับผูเขารวมฝกอบรมทุกคนผานทางอีเมล โดยขอ
ความรวมมือวาตองเขารวมกิจกรรมบนเว็บที่จัดขึ้นจนครบ หรืออยางนอยตองรวมกิจกรรมเกินกวา
80 เปอรเซ็นต ซึ่งในเบื้องตนผูเขารวมกิจกรรมทุกคนยืนยันวาจะเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่
กําหนด
สรุปผลในระยะที่ 1
ขอมูลที่ไดจากระยะที่ 1 ผูว ิจยั ไดนํามาประมวล วิเคราะห และสรุปผลออกมาเปน
องคประกอบเบื้องตนของรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ โดยใชวิธี
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สังเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหา (Content analysis) ซึ่งผูวิจยั ไดนํากระบวนการฝกอบรมสําหรับ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของ อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ทั้ง 11 ขั้นตอน มาเปนตัวหลักในการ
เปรียบเทียบกับขอมูลทั้งหมด ไดดังนี้

ชวงเวลา

เนื้อหาสาระ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่อการเรียนการสอน

การประเมินผล

•
•
•
•
•
•
•

1. ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
2. ศึกษาหลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร
หรือหนวยงาน
3. วิเคราะหมาตรฐาน หรือวิเคราะหผูเขารับการ
ฝกอบรม
4. ออกแบบและสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
การเรียนรู
5. วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใหการ
ฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม
6. วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และ
กลุมที่ประสบปญหา
7. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
8. สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพื่อพัฒนาความรู
ทักษะ และทัศนคติ
9. ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม
แหลงวิทยาการ และมวลประสบการณตางๆ
ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
10. ดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการเรียนรูที่
กําหนด
11. ประเมินผลการฝกอบรม ติดตามผล รวมทั้ง
ใหผลยอนกลับแกผูใหการฝกอบรม และผูรับการ
ฝกอบรม

วัตถุประสงค

ผูเรียน

ขอมูลจากแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
และบรรณารักษดานการ
ฝกอบรมการรูส ารสนเทศ

วัตถุประสงค (ตองสอดคลองกับความตองการของผูเรียน)
ผูเรียน (ตองมีความใผรูและสามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี)
ชวงเวลา (ตองมีความยืดหยุน โดยไมสงผลกระทบกับผูเรียน)
เนื้อหาสาระ (ครอบคลุมตามมาตรฐาน มีความนาสนใจและสามารถนําประยุกตใชไดจริง)
กิจกรรมการเรียนรู (ดึงดูดความสนใจผูเรียนไดตลอดเวลา)
สื่อการเรียนการสอน (ตองมีทั้งภาพประกอบและภาพเคลื่นไหว ไมใชมีแตตัวอักษร)
การประเมินผล (ประเมินรวมกันระหวางผูเ รียนและผูสอน)
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วัตถุประสงค
การประเมินผล

สื่อการเรียนการสอน

ผูเรียน
การฝกอบรม
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
ผานเว็บ

กิจกรรมการเรียนรู

ชวงเวลา

เนื้อหาสาระ

แผนภูมิที่ 6 แสดงองคประกอบของรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่สงเสริม
การรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและการ
เรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน โดยในระยะที่ 2 นี้ ผูวจิ ัยไดนําผลลัพธจากระยะที่ 1 มาเปนขอมูล
ประกอบการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม ซึ่งในระยะที่ 2 นี้ ผูวิจัยไดดาํ เนินการตามขั้นตอนของ
กระบวนออกแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขั้นตอนที่ 4-5-6-7-8-9
ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
2. ขั้นตอนที่ 5 วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใหการฝกอบรมและผูรับการ
ฝกอบรม
3. ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา
4. ขั้นตอนที่ 7 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
5. ขั้นตอนที่ 8 สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ
6. ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวล
ประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
โดยรายละเอียดในแตละขั้นตอนมีดังตอไปนี้

138
ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
ในขั้นตอนนี้เปนการประเมินซอฟตแวรทจี่ ะนํามาใชพฒ
ั นาระบบการฝกอบรมบนเว็บ
ในเบื้องตนตั้งเกณฑไววา ซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรนนั้ ตองสามารถมีระบบ
ลงทะเบียน และตองแยกผูเรียนออกจากผูเขาชมเว็บทัว่ ไปได โดยที่ผูเขาเยี่ยมชมเว็บในลักษณะ
บุคคลภายนอกตองไมสามารถเขาไปดูขอมูลตางๆ ในเว็บฝกอบรมได รวมถึงผูเรียนที่มีสิทธิเขารวม
ฝกอบรมก็ตองทําการลงทะเบียนเขาใชงานทุกครั้ง จึงจะสามารถเขาถึงเนื้อหาตางๆ ในเว็บฝกอบรม
ไดเชนกัน รวมถึงซอฟตแวรดังกลาวตองสามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูตามที่ผูวิจยั กําหนดไว
ดวย ผูว ิจยั ประเมินซอฟตแวรอยู 2 โปรแกรม คือ Moodle และ Learn Square ซึ่งทั้งสองโปรแกรม
เปนซอฟตแวรที่แจกจายฟรีและไมมีคาลิขสิทธิ์ ทั้ง Moodle และ Learn Square มีระบบตางๆ ที่
ใกลเคียงกัน อีกทั้งยังเปนที่นยิ มในการนํามาพัฒนาเปนระบบฝกอบรม หรือเรียนรูบนเว็บ สุดทาย
ผูวิจัยเลือกโปรแกรม Moodle โดยจากการประเมินแลวระบบของ Moodle นั้นเหมะสมที่สุด เพราะ
ออกแบบไวสําหรับการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถกําหนดกิจกรรม รวมถึงติดตาม
ความคืบหนาในการเรียนของผูเรียนไดเปนอยางดี และที่สําคัญที่สุดคือ Moodle สามารถรองรับ
กิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจยั ไดอออกแบบไวไดครบทุกขั้นตอน รวมทั้งการออกแบบระบบอํานวย
ความสะดวกตางๆ เชน โมดูลกระดานเสวนา โมดูลหองประเมินผลงาน โมดูลหองเขียนสัญญา
การเรียนรู ซึ่งซอฟตแวร Moodle สามารถทําไดดีกวา Learn Square
ขั้นตอนที่ 5 วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใหการฝกอบรมและผูรับการ
ฝกอบรม
ขั้นตอนนี้ผูวจิ ยั ไดนําขอมูลในระยะที่ 1 มาประกอบการพัฒนาแผนการฝกอบรม ซึ่งจะ
ครอบคลุมเนื้อหาตามมาตรฐานการรูสารสนเทศของ ACRL ทั้ง 5 มาตรฐาน โดยในขั้นตอนนี้ผูวจิ ยั
จะเปนออกแบบแผนการสอนออกมาเปนโครงรางคราวๆ กอน ยังคงไมลงลึกในรายละเอียด ทั้งนี้
เพื่อใหผวู ิจัยเกิดภาพที่ชดั เจน และสามารถจัดการแผนการสอนและกิจกรรมไดอยางลงตัว
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา
ขั้นตอนนี้ผูวจิ ยั ใชแบบสัมภาษณ สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมผานเว็บ
เพื่อศึกษาความตองการในการเรียนรูในเรือ่ งการรูสารสนเทศ สําหรับการฝกอบรมทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 10 มกราคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2553 ซึ่งผูวิจัยจะ
การเก็บขอมูลการสัมภาษณทันทีหลังจากที่ผูสมัครไดลงทะเบียนเรียบรอยแลว โดยใชวิธีสัมภาษณ
ทางโทรศัพทและการสอบถามผานทางอีเมล สําหรับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมดี ังนี้
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ตารางที่ 9 แสดงขอมูลพืน้ ฐานของกลุมทดลองที่เปนผูใหขอมูลการสัมภาษณ
ขอมูลพื้นฐาน
เพศ
- ชาย
- หญิง
- รวม
ชวงอายุ
- ต่ํากวา 18 ป
- 18-25 ป
- 25-30 ป
- 30-35 ป
- มากกวา 35 ป
- รวม
สถานภาพการทํางาน
- ทํางานแลว
- ยังไมไดทํางาน
- รวม
ระดับการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- รวม
ประเภทของหลักสูตร
- ในเวลา
- นอกเวลา
- รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

22
23
45

48.88
51.12
100.00

0
15
11
12
7
45

0.00
33.34
24.44
26.66
15.56
100.00

41
4
45

91.11
8.89
100.00

9
16
20
45

20.00
35.55
44.45
100.00

37
8
45

82.23
17.77
100.00
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ตารางที่ 9 แสดงขอมูลพืน้ ฐานของกลุมทดลองที่เปนผูใหขอมูลการสัมภาษณ (ตอ)
ขอมูลพื้นฐาน
ความถี่ในการเขาใชหองสมุด
- ทุกวัน
- 2-3 ครั้ง/สัปดาห
- 1 ครั้ง/สัปดาห
- เดือนละ 1 ครั้ง
- ไมแนนอน
- อื่นๆ
- รวม
ประสบการณในการฝกอบรม ปฐมนิเทศจากหองสมุด
- เคย
- ไมเคย
- รวม
ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล
- เคย
- ไมเคย
- รวม
ประสบการณในการใช Web OPAC สืบคนขอมูล
- เคย
- ไมเคย
- รวม
ประสบการณในการใชฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ
(Online Databases) สืบคนขอมูล
- เคย
- ไมเคย
- รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

4
7
9
5
20
0
45

8.89
15.55
20.00
11.12
44.44
0.00
100.00

6
39
45

13.33
86.67
100.00

45
0
45

100.00
0.00
100.00

33
12
45

73.33
26.67
100.00

29
16
45

64.45
35.55
100.00

จากตารางที่ 9 พบวากลุมผูเขารวมฝกอบรมผานเว็บ หรือกลุมทดลองนั้นมีจํานวนเพศ
หญิงกับเพศชายที่ใหลเคียงกันกัน เปนหญิง 23 คนคิดเปนรอยละ 51.12 และชาย 22 คน คิดเปน
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รอยละ 48.88 มีชวงอายุอยูระหวาง 18-25 ป มากที่สุดคือ 15 คน คิดเปนรอยละ 33.34 รองลงมา
คือชวงอายุระหวาง 30-35 ป โดยมีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 26.66 สวนสภาพการทํางานพบวา
เปนผูที่ทํางานแลวถึง 41คน คิดเปนรอยละ 91.11 สวนระดับการศึกษาพบวามีระดับปริญญาโท
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 35.55 และระดับปริญญาเอกจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 44.45 ใน
สวนของหลักสูตรการศึกษาพบวาเปนผูที่เคยเรียน หรือกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรในเวลาราชการ
ถึง 37 คน คิดเปนรอยละ 82.23 สวนในเรื่องความถี่ในการเขาใชหองสมุดพบวา กลุมทดลองมี
ชวงเวลาที่ไมแนนอนถึง 20 คน คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมาคือความถี่ในการเขาใชหองสมุด
1 ครั้ง/สัปดาหจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ในดานประสบการณในการฝกอบรม ปฐมนิเทศ
จากหองสมุดพบวา กลุมทดลองจํานวนถึง 39 คน คิดเปนรอยละ 86.67 ไมเคยเขารวมการฝกอบรม
ปฐมนิเทศ ในสวนประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลพบวากลุมทดลองทั้งหมด 45
คน คิดเปนรอยละ 100 เคยมีประสบการณดังกลาว และในสวนของประสบการณในการใช Web
OPAC สืบคนขอมูลพบวากลุมทดลองเคยมีประสบการณดังกลาวจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ
73.33 สวนประสบการณในการใชฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ (Online Databases) สืบคน
ขอมูลพบวามีผูที่เคยสืบคนจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 64.45

สรุปไดวาผูเขารวมฝกอบรมทุกคนมีความสามารถในการใชอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศ รวมถึงมีความตั้งใจที่อยากจะเขารวมฝกอบรมและปฐมนิเทศกับทาง
หองสมุดในรูปแบบของการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพราะวาสวนใหญแลวเกือบทุกคนไม
เคยไดรว มกิจกรรมดังกลาว
ในสวนขอมูลการสัมภาษณ ในเรื่องเนื้อหาสาระของการฝกอบรมนั้นพบวาเนื้อหาสวน
ใหญที่ตองการฝกอบรมนั้นจะสอดคลองกับผลการศึกษาของกลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการของ
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา และขอมูลจากการสัมภาษณกลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดย
เนื้อหาสาระควรเปนเทคนิคที่ทันสมัย หรือเปนกลวิธีในการสืบคนฐานขอมูลตางๆ ที่มีนิยมใชงาน
กันในปจจุบนั รวมถึงควรมีเนื้อหาเกีย่ วกับความรูในการสรุปแนวคิดสําคัญจากสารสนเทศที่สืบคน
มาได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแมผูใชบริการจะสืบคนขอมูลเปน แตเมื่อขอมูลที่คนมาไดมีจํานวน
มหาศาล การนําขอมูลเหลานั้นไปใชใหตรงกับความตองการและงานที่ทํา จึงทําไดยาก จําเปนตองรู
วิธีการประเมินและคัดกรองสารสนเทศ ซึ่งตรงนี้ผูปฏิบัติงานดานการปฐมนิเทศใหขอมูลวา การ
ประเมินและวิเคราะหสารสนเทศมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการสืบคนขอมูลแตอยางใด
สรุปไดวาเนื้อหาที่จําเปนในการฝกอบรมควรเปนเนื้อหาที่ทันสมัย และสามารถนําไปใช
งานไดจริง ตองเนนไปทีก่ ารวิเคราะหและประเมินสารสนเทศ เพื่อคัดกรองสารสนเทศใหตรงกับ
ความตองการในการนําไปใชงาน
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สรุปไดวาเนื้อหาที่จําเปนในการฝกอบรมควรเปนเนื้อหาที่ทันสมัย และสามารถ
นําไปใชงานไดจริง ตองเนนไปที่การวิเคราะหและประเมินสารสนเทศ เพื่อคัดกรองสารสนเทศให
ตรงกับความตองการในการนําไปใชงาน

ขั้นตอนที่ 7 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรูใ หกับแตละมาตรฐานตามกรอบ
ของมาตรฐานความรูและทักษะในการรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาขัน้ สูง 5 มาตรฐาน โดยใน
รายละเอียดมีดังตอไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถกําหนดชนิด และขอบเขตของสารสนเทศที่ตนเองตองการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงที่มา รวมทั้งเชือ่ มโยง
สารสนเทศที่ไดรับคัดเลือกไวแลวกับพื้นความรูเดิมที่ตนเองมีอยูได
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถใชสารสนเทศในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคเฉพาะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมายและประเด็นของสังคมที่
เกี่ยวของกับการใชและการเขาถึงสารสนเทศ รวมถึงการใชสารสนเทศ
อยางถูกตองตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย
ขั้นตอนที่ 8 สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ
สําหรับในขั้นตอนนี้ผูวิจยั ไดแสดงรายละเอียดของเนื้อหาสาระในแตละมาตรฐานตาม
มาตรฐานความรูและทักษะในการรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาขั้นสูง ทั้ง 5 มาตรฐาน ทั้งนี้ผูวิจยั
ไดศึกษาขอมูลทั้งจากเว็บไซต วิทยานิพนธ และงานวิจัยทั้งไทยและตางประเทศ เพื่อนําเปนขอมูล
ประกอบการพัฒนาเนื้อหาสาระ ที่ทันสมัย และตรงกับความตองการของผูเรียน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ (Know)
สาระการเรียนรู
 กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
 ความหมายของการแสวงหาสารสนเทศ
 การกําหนดความตองการสารสนเทศ
 คําคน (Word)
 การกําหนดคําคน
o การใชหวั เรื่องเปนคําคน
o ปญหาจากการใชคําคน
มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ (Access)
สาระการเรียนรู
 การคนคืนและการเขาถึงสารสนเทศ (Information Retrieval and Access)
 ประเภทของการสืบคน
o Library catalog (OPAC)
o CD-ROM Database
o Online Database
o Internet Search
 เทคนิคในการสืบคนสารสนเทศ
o Basic Search
o Advanced Search
 การแกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากการสืบคน
มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ (Evaluate)
สาระการเรียนรู
 การประเมินสารสนเทศ
 การประเมินสารสนเทศจากสิ่งพิมพ
 การประเมินสารสนเทศจากอินเตอรเน็ต
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ (Use)
สาระการเรียนรู
 การบันทึกและจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการสืบคน
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 การจัดและนําเสนอ
 ขอมูล สารสนเทศ ความรู และปญญา
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มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ (Citation/Ethical)
สาระการเรียนรู
 Plagiarism
 การอางอิง (citation)
 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
 กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
 ภัยรายและจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ
นอกจากเนื้อหาสาระตามมาตรฐานทั้ง 5 ดานแลว ผูวจิ ัยยังไดพัฒนาเนื้อหาสาระดาน
ความรูกอนเริม่ ฝกอบรม สําหรับปรับพื้นฐานของผูเรียนในกรณีท่ผี ูเรียนยังไมมีความรูในดานการรู
สารสนเทศมากอน
ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวล
ประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
สําหรับในขั้นตอนนี้ผูวิจยั จะอธิปรายถึงการนําโมดูล หรือโปรแกรมยอยของ Moodle มา
ใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่ผูวิจัยไดพฒ
ั นาขึ้น โดยการออกแบบในแตละ
กิจกรรมนั้นตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ
 โมดูลกระดานเสวนาทั่วไป ใชสําหรับติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนและผูส อน หรือระหวาง
ผูเรียนดวยกันเอง
 โมดูลกระดานเสวนาแบบหนึ่งคนหนึ่งคําถาม ใชสําหรับการกําหนดหัวขอการเรียนรูของ
แตละคน ซึ่งผูเรียนตองกําหนดหัวขอที่สนใจมานําเสนอตอผูสอนหนึ่งคนตอหนึ่งหัวขอ
 โมดูลบันทึกความกาวหนา ใชสําหรับการทําสัญญาการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน
 โมดูลแบบ SCORM ใชสําหรับการแสดงเนื้อหาสาระของบทเรียน
 โมดูลแบบทดสอบ ใชสําหรับการทําแบบทดสอบความรู หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรูใน
สวนของเนื้อหาสาระแลว
 โมดูลหองแสดงผลงาน ใชสําหรับการสงผลงานจากการทําสัญญาการเรียนรู รวมถึงการ
ประเมินผลงานดังกลาว รวมกับผูสอน
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หลังจากออกแบบและพัฒนาระบบฝกอบรมบนเว็บเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําไป
ทดสอบการใชงาน โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนบนเว็บ จํานวน 2 ทาน ได
ตรวจสอบและปรับแกไขเว็บฝกอบรมกอนการทดลองจริง รวมถึงประเมินเว็บฝกอบรม ดวยแบบ
ประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหขอมูล
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 10 แสดงผลสรุปจากแบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผาน
เว็บ ดานการออกแบบระบบ
ดานการออกแบบระบบ
1. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูทําได
ชัดเจน
2. การออกแบบไดสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน
3. การออกแบบไดสนองตอการเรียนรูแบบ
นําตนเองของผูเรียน
4. การออกแบบมีกลยุทธการนําเสนอที่
สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน
5. มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
6. การออกแบบมีลําดับการเรียนรูที่
เหมาะสมโดยไมทําใหผูเรียนเกิดความ
สับสน
7. แบบฝกหัดและการประเมินผลออกแบบ
ไดครอบคลุมตามวัตถุประสงคการเรียน
8. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบนํา
ตนเองและทักษะการรูสารสนเทศ
9. การออกแบบระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
แบบนําตนเองและทักษะการรูสารสนเทศ

x (N=2)

S.D. (N=2)

เกณฑการประเมิน

4.50

0.707

มากที่สุด

4.00

0.000

มาก

4.00

0.000

มาก

3.50

0.707

มาก

3.50

0.707

มาก

4.50

0.707

มากที่สุด

4.50

0.707

มากที่สุด

4.00

0.000

มาก

4.00

0.000

มาก
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ตารางที่ 10 แสดงผลสรุปจากแบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผานเว็บ ดานการออกแบบระบบ (ตฮ)
ดานการออกแบบระบบ
10. แผนการสอนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูแบบนําตนเองและทักษะการรู
สารสนเทศ
11. เอกสารคูมือการใชระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม
ระดับการประเมินรวม

x (N=2)

S.D. (N=2)

เกณฑการประเมิน

4.00

0.000

มาก

4.00

0.000

มาก

4.04

0.321

มาก

ในการแปลผลของคาที่ไดผูวจิ ัยใชเกณฑดังตอไปนี้
4.50-5.00 ความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด
3.50-4.49 ความเหมาะสมในระดับมาก
2.50-3.49 ความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.50-2.49 ความเหมาะสมในระดับนอย
1.00-1.49 ความเหมาะสมในระดับนอยทีส่ ุด
จากตารางที่ 10 สรุปไดวาการประเมินในภาพรวมทางดานการออกแบบระบบมีความ
เหมาะสมอยูใ นระดับ มาก ( x =4.04 S.D.=0.321) หากดูการประเมินในแตละรายขอคําถามแลว
พบวา ในขอ 1 การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูทําไดชัดเจน ขอ 6 การออกแบบมีลําดับการ
เรียนรูที่เหมาะสมโดยไมทําใหผูเรียนเกิดความสับสน และขอ 7 แบบฝกหัดและการประเมินผล
ออกแบบไดครอบคลุมตามวัตถุประสงคการเรียน มีระดับความเหมาะสมเทากันที่ระดับมากที่สุด
( x =4.50 S.D.=0.707) ทั้ง 3 ขอ นอกจากนี้ความเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญตอดานการออกแบบ
ใหผูวจิ ัยเนนขัน้ ตอนการเรียนที่กระชับและชัดเจน รวมถึงควรเนนภาพประกอบเพื่อดึงดูดความ
สนใจผูเรียนใหมากๆ ตอมาผูวิจัยไดปรับแกไขตามที่ผูเชีย่ วชาญชี้แนะกอนนําไปทดลองใชงานจริง
ผูเชี่ยวชาญอีกทานใหขอแนะนําวาการบันทึกเสียงสําหรับบทเรียนแบบสื่อประสมนั้น ควรใชเครื่อง
บันทึกเสียงทีม่ ีคุณภาพเพื่อใหไดเสียงที่ชดั เจนมากกวานี้ ซึ่งในขอนี้ผวู ิจัยไดนําไปปรับแกไข โดย
ขอยืมใชไมคและโนตบุคสําหรับอัดเสียงสือ่ การเรียนรูและสื่อประสมตางๆ ที่มีปญหาเรื่องเสียงไม
ชัดเจน กอนใชงานจริง
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ตารางที่ 11 แสดงผลสรุปจากแบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผานเว็บดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
x (N=2)
S.D. (N=2) เกณฑการประเมิน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสะดวก รวดเร็วและงายในการเขา
4.50
0.707
มากที่สุด
สูระบบ
2. มีระบบนําทาง (Navigation) ที่เอื้อตอการ
4.50
0.707
มากที่สุด
ใชงาน
3. แบบตัวอักษร สี และขนาดมีความ
3.50
0.707
มาก
เหมาะสม
4. ปุม (Button) สัญรูป (Icon) การเชื่อมโยง
(Hyperlink) มีความชัดเจน ถูกตองและ
4.00
0.000
มาก
เขาใจไดงาย
5. ภาพกราฟก และวีดิทัศนสตรีมมิ่ง มีความ
4.00
0.000
มาก
เหมาะสมตอการเรียนการสอน
6. คําอธิบายในสวนตางๆ มีความชัดเจน
4.00
0.000
มาก
เหมาะสม และชวยใหผูเรียนเขาใจไดงาย
7. มีความสะดวก รวดเร็ว และงายตอการใช
เครื่องมือสื่อสารตางๆ เชน กระดานเสวนา
4.00
0.000
มาก
(Web Board) และบลอก (Blog)
8. มีความสะดวก รวดเร็วและงายตอการใช
เครื่องมือสงการบาน ไดแก การเขาถึง การ
4.00
0.000
มาก
สง การแกไข การอัพโหลดไฟล และการลบ
ไฟล
9. มีความสะดวก รวดเร็วและงายตอการ
ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนและ
4.00
0.000
มาก
รายงานผลการเรียนของผูเรียน ดวยตนเอง
10. มีความสะดวก รวดเร็วและงายตอการ
วัดและประเมินผลทั้งในสวนของผูเรียน
4.00
0.000
มาก
และผูสอน
11. แหลงเรียนรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากใน
4.00
0.000
มาก
บทเรียนมีความเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน
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ตารางที่ 11 แสดงผลสรุปจากแบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผานเว็บดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
x (N=2)
S.D. (N=2) เกณฑการประเมิน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. มีความสะดวก รวดเร็วและงายในการ
4.00
0.000
มาก
ปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน
13. ระบบสนับสนุนและชวยเหลือผูเรียนมี
ความเหมาะสมและสามารถชวยเหลือ
4.00
0.000
มาก
ผูเรียนไดจริง
ระดับการประเมินรวม
4.37
0.163
มาก
ในการแปลผลของคาที่ไดผูวจิ ัยใชเกณฑดังตอไปนี้
4.50-5.00 ความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด
3.50-4.49 ความเหมาะสมในระดับมาก
2.50-3.49 ความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.50-2.49 ความเหมาะสมในระดับนอย
1.00-1.49 ความเหมาะสมในระดับนอยทีส่ ุด
จากตารางที่ 11 สรุปไดวาการประเมินในภาพรวมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความเหมะสมอยูในระดับมาก ( x =4.37 S.D.=0.163) หากดูการประเมินในแตละรายขอคําถามแลว
พบวาในขอ 1 มีความสะดวก รวดเร็วและงายในการเขาสูระบบ และขอ 2 มีระบบนําทาง
(Navigation) ที่เอื้อตอการใชงาน ไดรับการประเมินความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด ( x =4.50
S.D.=0.707) ทั้งสองขอ นอกจากนี้ผูเชีย่ วชาญทั้งสองทานไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ระบบ LMS
ของ Moodle นั้นเปนระบบที่มีการจัดการที่ดีในเรื่องของผูเรียนและการทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งมีความ
เหมาะสมแลวในการใชงานอยูแลว
ตารางที่ 12 แสดงผลสรุปจากแบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผาน
เว็บดานเนื้อหาสาระ
x (N=2)
ดานเนื้อหาสาระ
S.D. (N=2) เกณฑการประเมิน
1. เนื้อหาสาระสอดคลองกับวัตถุประสงค
4.00
0.000
มาก
ในการเรียนรู
2. การเรียงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
4.50
0.707
มากที่สุด
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ตารางที่ 12 แสดงผลสรุปจากแบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผานเว็บดานเนื้อหาสาระ (ตอ)
ดานเนื้อหาสาระ
3. การนําเสนอเนื้อหาทําไดเหมาะสม
4. โครงสรางของเนื้อหามีความชัดเจนและ
สัมพันธตอเนือ่ งกัน
5. เนื้อหามีความทันสมัยและเปนปจจุบัน
6. ความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับการ
เรียน
7. เนื้อหาสาระใชภาษาที่ชัดเจนและถูกตอง
(ขอความและเสียงบรรยาย)
8. เนื้อหามีความเหมาะสมตอการเรียนรู
แบบนําตนเองของผูเรียน
9. เนื้อหาสาระเหมาะสมกับการพัฒนา
ทักษะการรูสารสนเทศของผูเรียน
10. สรุปทายบทเรียนมีความกระชับและ
นาสนใจ
ระดับการประเมินรวม

x (N=2)

3.50

S.D. (N=2)
0.707

เกณฑการประเมิน
มาก

4.00

0.000

มาก

4.00

0.000

มาก

4.00

0.000

มาก

3.50

0.707

มาก

3.50

0.707

มาก

4.00

0.000

มาก

4.00

0.000

มาก

3.90

0.282

มาก

ในการแปลผลของคาที่ไดผูวจิ ัยใชเกณฑดังตอไปนี้
4.50-5.00 ความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด
3.50-4.49 ความเหมาะสมในระดับมาก
2.50-3.49 ความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.50-2.49 ความเหมาะสมในระดับนอย
1.00-1.49 ความเหมาะสมในระดับนอยทีส่ ุด
จากตารางที่ 12 สรุปไดวาการประเมินในภาพรวมทางดานเนื้อหาสาระ มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ( x =3.90 S.d.=0.282) หากดูการประเมินในแตละรายขอคําถามแลว พบวาในขอ 2
การเรียงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม ไดรบั การประเมินในระดับมากที่สุด ( x =4.50 S.D.=0.707)
ในสวนขอคิดเห็นเพิ่มในดานนี้ ผูเชี่ยวชาญใหขอแนะนําวา มีความเหมาะสมตอการทําวิจยั
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สรุปผลในระยะที่ 2
จากองคประกอบเบื้องตนของรูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผานเว็บทั้ง 7 องคประกอบที่ไดมาจากการแปลผลในระยที่ 1 นั้น ผูว ิจยั ไดนํามาพัฒนาใหเกิดขึ้น
จริงในระยะที่ 2 โดยรายละเอียดของการพัฒนาสรุปออกมาเปนตารางที่ 13 และหลังจากให
ผูเชี่ยวชาญเขามาประเมินรูปแบบการฝกอบรมแลว ผูวิจยั ก็ไดนํารูปแบบการฝกอบรมนี้ไปทดลอง
ใชจริงในระยะที่ 3 ตอไป
ตารางที่ 13 แสดงองคประกอบและรายละเอียดของรูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนผานเว็บ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึน้
องคประกอบ

วัตถุประสงค

ชวงเวลา

ผูเรียน

เนื้อหาสาระ

รายละเอียดในการพัฒนา
ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนแบบภาพรวมในแตละ
รายวิชาตามขอกําหนดในแตละมาตรฐาน จากนั้นไดขอมูลจาก
การสัมภาษณผูเขารวมฝกอบรมผานเว็บ เพื่อกําหนดรายละเอียดที่
ชัดเจนมากขึ้นในแตละรายวิชาที่ใชในการฝกอบรม (ขั้นตอนที่ 7
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม)
ในงานวิจยั ครั้งนี้ กําหนดไวในชวงเปดภาคการศึกษาที่ 1/2553
และสิ้นสุดการฝกอบรมชวงปลายภาคการศึกษาที่ 1/2553 เชนกัน
(ขั้นตอนที่ 5 วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใ หการ
ฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม)
ผูเรียนทุกคนเปนอาสาสมัครที่เขารวมกับผูวิจัย โดยทุกคนมี
ประสบการณในการใชอนิ เทอรเน็ตเพื่อการสืบคนขอมูล รวมถึงมี
ความสนใจทีจ่ ะพัฒนาตนเองในดานการรูสารสนเทศ (ขั้นตอนที่
5 วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใ หการฝกอบรมและ
ผูรับการฝกอบรมและขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหความตองการของ
เอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา)
ผูวิจัยพัฒนาเนือ้ หาสาระในการฝกอบรมใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมบนเว็บ (ขั้นตอนที่ 8 สรางหลักสูตร และเนื้อหา
เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ) รวมถึงไดผูเชี่ยวชาญดาน
การเรียนการสอนบนเว็บเปนผูพิจารณาและปรับแกไขให
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ตารางที่ 13 แสดงองคประกอบและรายละเอียดของรูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนผานเว็บ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึน้ (ตอ)
องคประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่อการเรียนการสอน

การประเมินผล

รายละเอียดในการพัฒนา
ผูวิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนรูบนเว็บตามขั้นตอนการเรียนรูที่ได
สังเคราะหขึ้น (ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและสรางบรรยากาศที่
เอื้ออํานวยตอการเรียนรู) และ (ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทางการ
ฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวลประสบการณ
ตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ) รวมถึงไดผูเชี่ยวชาญ
ดานการเรียนการสอนบนเว็บเปนผูพิจารณาและปรับแกไขให
เหมาะสม
ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมี
ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนบนเว็บเปนผูพิจารณาและ
ปรับแกไขใหเหมาะสม (ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทางการ
ฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวลประสบการณ
ตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ)
ผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินผลแบบประเมินรวมกันระหวาง
ผูเรียนและผูสอน โดยใหสามารถประเมินไดโดยผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต (ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการ
ฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวลประสบการณตางๆ ตลอดจน
สื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ)
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ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผานเว็บที่ไดพฒ
ั นาขึน้ ทางดานการรูสารสนเทศ การเรียนรูแบบนําตนเอง และความพึงพอใจใน
การฝกอบรม ในระยะที่ 3 นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนออกแบบการฝกอบรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขั้นตอนที่ 10 โดยใชกระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเอง
และการเรียนรูแ บบใชทรัพยากรเปนฐานเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศของผูเรียนทั้ง 6 ขั้น ซึ่งผูวิจัย
ไดสังเคราะหขึ้น หลังจากนัน้ จึงไดศกึ ษาผลของการใชรูปแบบการเรียนนรูดังกลาว สําหรับการวิจยั
ในระยะที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 10 ดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการเรียนรูที่กําหนด
ในขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการฝกอบรมกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยกลุมทดลองจะเรียนรูและฝกอบรมบนเว็บ สวนกลุม ควบคุมจะฝกอบรมในชั้นเรียนเปนหลัก
โดยการไดมาของกลุมควบคุมนั้น ไดมาจากการรับสมัครเขารวมฝกอบรมในโครงการแนะนําและ
ฝกอบรมการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2553 ของศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2553 ซึ่งกลุมควบคุม
ทั้งหมดนัน้ จะเปนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร จุฬาฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(สําหรับขอมูลทั้งหมดของโครงการฝกอบรมนั้นสามารถดูไดที่ภาคผนวก)
ตารางที่ 14 แสดงขอมูลพืน้ ฐานของกลุมควบคุม
ขอมูลพื้นฐาน
เพศ
- ชาย
- หญิง
- รวม
ชวงอายุ
- ต่ํากวา 18 ป
- 18-25 ป
- 25-30 ป
- 30-35 ป
- มากกวา 35 ป
- รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

2
26
28

7.15
92.85
100.00

0
11
12
3
2
28

0.00
39.28
42.85
10.72
7.15
100.00
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ตารางที่ 14 แสดงขอมูลพืน้ ฐานของกลุมควบคุม (ตอ)
ขอมูลพื้นฐาน
สถานภาพการทํางาน
- ทํางานแลว
- ยังไมไดทํางาน
- รวม
ระดับการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- รวม
ประเภทของหลักสูตร
- ในเวลา
- นอกเวลา
- รวม
ความถี่ในการเขาใชหองสมุด
- ทุกวัน
- 2-3 ครั้ง/สัปดาห
- 1 ครั้ง/สัปดาห
- เดือนละ 1 ครั้ง
- ไมแนนอน
- อื่นๆ
- รวม
ประสบการณในการฝกอบรม ปฐมนิเทศจากหองสมุด
- เคย
- ไมเคย
- รวม
ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล
- เคย
- ไมเคย
- รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

18
10
28

64.29
35.71
100.00

0
9
19
28

0.00
32.15
67.85
100.00

26
2
28

92.85
7.15
100.00

9
13
4
2
0
0
28

32.14
46.43
14.28
7.15
0.00
0.00
100.00

4
24
28

14.28
85.72
100.00

28
0
28

100.00
0.00
100.00
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ตารางที่ 14 แสดงขอมูลพืน้ ฐานของกลุมควบคุม (ตอ)
ขอมูลพื้นฐาน
ประสบการณในการใช Web OPAC สืบคนขอมูล
- เคย
- ไมเคย
- รวม
ประสบการณในการใชฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ
(Online Databases) สืบคนขอมูล
- เคย
- ไมเคย
- รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

23
5
28

82.14
17.86
100.00

11
17
28

39.28
60.72
100.00

จากตารางที่ 14 พบวากลุมควบคุมสวนใหมจะเปนเพศหญิงถึง 26 คน หรือคิดเปนรอยละ
92.85 โดยมีชว งอายุระหวาง 25-30 ป มากที่สุดจํานวน 12 คน หรือคิดเปนรอยละ 42.85 รองลงมา
คือชวงอายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 11 คน หรือคิดเปนรอยละ 39.28 และมีสถานภาพการทํางาน
แลวทั้งหมด 18 คน หรือคิดเปนรอยละ 64.29 สวนผูที่ยังไมไดงานทํามีจํานวน 10 คน หรือคิดเปน
รอยละ 35.71 ในสวนของระดับการศึกษาพบวากลุมควบคุมทั้งหมดเปนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
แบงเปนปริญญาเอกจํานวน 19 คน หรือคิดเปนรอยละ 67.85 และปริญญาโทจํานวน 9 คน หรือคิด
เปนรอยละ 32.15 ซึ่งสวนใหญเปนนิสิตของหลักสูตรในเวลาราชการโดยมีจํานวนทั้งสิ้น 26 คน
หรือคิดเปนรอยละ 92.85 สวนในเรื่องความถี่ในการเขาใชหองสมุดพบวาสวนใหญเขาใชบริการ
2-3 ครั้ง/สัปดาหจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 46.43 รองลงมาคือเขาใชบริการทุกวันเปนจํานวน
9 คน หรือคิดเปนรอยละ 32.14 ในสวนของประสบการณในการฝกอบรม และปฐมนิเทศจาก
หองสมุด พบวากลุมควบคุมจํานวนถึง 24 คน หรือคิดเปนรอยละ 85.72 ไมเคยเขารวมฝกอบรม
จากทางศูนยบรรณสารฯ มากอน นอกจากนี้ยังพบวากลุมควบคุม มีประสบการณในการใช
อินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลทุกคน หรือคิดเปนรอยละ 100 สวนประสบการณในการใช Web OPAC
สืบคนขอมูลพบวามีจํานวน 23 คน หรือคิดเปนรอยละ 82.14 เคยสืบคน Web OPAC มากอน แตใน
สวนของประสบการณในการใชฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ (Online Databases) สืบคนขอมูล
พบวามีจํานวนถึง 17 คน หรือคิดเปนรอยละ 60.72 ที่ไมเคยสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ
มากอน

การฝกอบรมบนเว็บจะดําเนินการแบบคูข นานไปกับการฝกอบรมในชั้นเรียนปกติ ซึ่ง
รายละเอียดของการจัดฝกอบรมทั้งสองกลุมมีดังตอไปนี้
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ตารางที่ 15 แสดงขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมทั้งสองกลุมตัวอยาง
กลุมควบคุม

กลุมทดลอง

การสุมเขากลุม
ใชวิธีสุมแบบเจาะจง คือกําหนดคุณสมบัตทิ ี่
ตองการ แลวใหกลุมตัวอยางอาสาเขารวม
ฝกอบรมดวยตนเอง โดยที่ผวู ิจัยไดให
รายละเอียดวาเปนการทดลองในงานวิจยั ของ
หนวยงาน โดยผูสมัครทุกคนตองกรอกขอมูล
พื้นฐานในใบรับสมัครเขาฝกอบรม (เปนใบ
สมัครออนไลน) รวมถึงตองตอบแบบสัมภาษณ
ทั้งทางโทรศัพทและทางอีเมล
ระยะเวลาในการฝกอบรม
ระยะเวลาในการฝกอบรม
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 2 สวน คือ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตองใชเวลาเขาเรียนรวม
สวนแรกฝกอบรมวันละ 6 ชั่วโมง ประมาณ 16 100 ชั่วโมง หรือประมาณ 1 เดือน แตเนื่องจาก
วัน และสวนทีส่ องการทบทวนเอกสารเพิม่ เติม การวิจยั ครั้งนีม้ ีกลุมตัวอยางหลายคนที่ติดธุระ
ตามเวลาที่กําหนด โดยผูวจิ ยั ไดแจกแบบเอกสาร ไมสามารถเขารวมกิจกรรมชวงเวลาทีก่ ําหนดได
เพิ่มเติม (E-paper) ไปยังอีเมลของผูเขารวมใน ผูวิจัยจึงขยายระยะเวลาออกไปเปน 3 เดือน จึง
การฝกอบรมภาคปกติทุกคน (กลุมควบคุม)
จะเก็บขอมูลที่จําเปนจากผูเรียนไดครบถวน
กําหนดการฝกอบรม
กําหนดการฝกอบรม
ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2553 ระหวางวันที่ 14 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2553
การเก็บขอมูลกอนเขาฝกอบรม
การเก็บขอมูลกอนเขาฝกอบรม
ผูเรียนทุกคนจะไดรับแจกแบบประเมิน แบบวัด ผูเรียนทุกคนจะไดรับแจกแบบประเมิน แบบวัด
และแบบทดสอบไปทางอีเมล โดยตองลงชื่อ
และแบบทดสอบไปทางอีเมล โดยตองลงชื่อ
และนามสุกลจริงกอนทําแบบทดสอบทุกชุด
และนามสุกลจริงกอนทําแบบทดสอบทุกชุด
กิจกรรมการฝกอบรม
กิจกรรมการฝกอบรม
บรรยายหนาชัน้ เรียนตามปกติ
ขั้นตอนการเรียนรู 6 ขั้น (ดูในตารางที่ 16)
การสุมเขากลุม
ใชวิธีสุมแบบเจาะจง คือกําหนดคุณสมบัตทิ ี่
ตองการ แลวใหกลุมตัวอยางอาสาเขารวม
ฝกอบรมดวยตนเอง โดยผูสมัครทุกคนตอง
กรอกขอมูลพื้นฐานในใบรับสมัครเขาฝกอบรม
(เปนใบสมัครออนไลน)
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ตารางที่ 15 แสดงขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมทั้งสองกลุมตัวอยาง (ตอ)
กลุมควบคุม
การเก็บขอมูลหลังฝกอบรม
ผูเรียนทุกคนจะไดรับแจกแบบประเมิน แบบวัด
และแบบทดสอบไปทางอีเมล โดยตองลงชื่อ
และนามสุกลจริงกอนทําแบบทดสอบทุกชุด

กลุมทดลอง
การเก็บขอมูลหลังฝกอบรม
ผูเรียนทุกคนจะไดรับแจกแบบประเมิน แบบวัด
และแบบทดสอบไปทางอีเมล โดยตองลงชื่อ
และนามสกุลจริงกอนทําแบบทดสอบทุกชุด
นอกจากนี้ยังมีแบบวัดความพึงพอใจ และแบบ
สัมภาษณหลังการฝกอบรมดวย

สําหรับการฝกอบรมผานเว็บนั้น มีเนื้อหาในรายวิชาหลักทั้ง 5 รายวิชาตามมาตรฐานการ
รูสารสนเทศทั้ง 5 ดาน โดยผูเ รียนตองเรียนรูตามขั้นตอนการเรียนรู 6 ขัน้ ที่ผูวิจยั ไดสงั เคราะหและ
พัฒนาขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนการทํากิจกรรมการเรียนรูดังตอไปนี้
ตารางที่ 16 แสดงขัน้ ตอนการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูของกลุมทดลองที่ฝกอบรมผานเว็บ
ขั้นตอนการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ผูสอนสรางบรรยากาศของการเรียนที่
สงเสริมการเรียนรู

กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนกับผูเรียนรวมสนทนาถึงเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับรายวิชา หรือถามตอบถึงขอสงสัย
ตางๆ ของผูเรียน
ผูเรียนเขามาเสนอหัวขอและประเด็นที่ตนเอง
ขั้นที่ 2 กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามความ
สนใจที่จะศึกษากับผูสอนเพื่อขอคําแนะนําใน
ตองการของตนเองความรูและทักษะที่เปน
การศึกษาคนควา
ประสบการณเดิม
ขั้นที่ 3 รวมมือกันระหวางผูเ รียนกับผูสอนใน ผูเรียนเขียนสัญญาการเรียนรูในประเด็นตอไปนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู 2.วัตถุประสงค 3.วิธีการ
กิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนดวัตถุประสงค
และเทคนิคการเรียนการสอน 4. แหลงขอมูล
วิธีการ เทคนิคการเรียนการสอน และ
แหลงขอมูลการเรียนรู โดยใชการใชสัญญาการ การเรียนรู โดยใชหวั ขอใน ขั้นที่ 2 มาเปน
ประเด็นหลักในการศึกษาคนควา
เรียนรู (Learning Contract)
ผูเรียนเขาศึกษาเนื้อหาสาระจากสื่อการสอนที่
ขั้นที่ 4 ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวทมี่ ี
เตรียมไวในแตละรายวิชา
ผูสอนใหความรวมมือกับผูเรียน
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ตารางที่ 16 แสดงขัน้ ตอนการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูของกลุมทดลองที่ฝกอบรมผานเว็บ
(ตอ)
ขั้นตอนการเรียนรู
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริง
หรือไม
ขั้นที่ 6 การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
และกระบวนการเรียนการสอนรวมกันระหวาง
ผูเรียนและผูสอน จากสัญญาการเรียนรู
(Learning Contract)

กิจกรรมการเรียนรู
ผูเรียนทําแบบทดสอบยอยจํานวน 10-15 ขอ
เพื่อทดสอบความรูในเรื่องทีเ่ รียนมา
ผูเรียนสงผลงานที่ตนเองไดสรางขึ้นมา จากการ
ทําสัญญาการเรียนรูใน ขั้นที่ 3 เพื่อใหผูสอน
รวมประเมินพรอมกับผูเรียนเจาของผลงาน
รวมถึงใหคําแนะนําตางๆ แกผูเรียน

สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลจากการใชรปู แบบการฝกอบรมบนเว็บเปรียบเทียบกับการ
ฝกอบรมแบบในชั้นเรียนปกติ มีดังตอไปนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรูในเรื่องการรูสารสนเทศ (แบบทดสอบประมวลความรูเรื่อง
การรูสารสนเทศ)
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยเกีย่ วกับความรูใน
เรื่องการรูสารสนเทศของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตารางที่ 17 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูในเรื่องการรูสารสนเทศ กอนการทดลองของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
SD
df
t-test
p-value
กลุมตัวอยาง
N
X
กลุมทดลอง
22
25.30
4.73
48
2.108
0.51
กลุมควบคุม
28
23.13
3.31
P < 0.05
จากตารางที่ 17 พบวาคาเฉลีย่ คะแนนความรูในเรื่องการรูสารสนเทศ กอนการทดลอง
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวากลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุม มีความรูในเรื่องการรูส ารสนเทศกอนการทดลองไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 18 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูในเรื่องการรูสารสนเทศ กอนและหลังการ
ทดลองของกลุม ทดลอง
กลุมทดลอง
N
SD
df
t-test
p-value
X
กอนการทดลอง
22
25.30
4.73
21
3.569
0.006
หลังการทดลอง
22
28.40
3.16
P < 0.05
จากตารางที่ 18 พบวาคาเฉลีย่ คะแนนความรูในเรื่องการรูสารสนเทศ กอนและหลังการ
ทดลองของกลุมทดลองแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา กลุมทดลองหลัง
การเขารวม กิจกรรมฝกอบรมบนเว็บ มีพฒ
ั นาการทางดานความรูในเรื่องการรูสารสนเทศสูงกวา
กอนการทดลอง
ตารางที่ 19 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูในเรื่องการรูสารสนเทศ หลังการทดลองของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมตัวอยาง
N
SD
df
t-test
p-value
X
กลุมทดลอง
22
28.40
3.16
48
3.201
0.006
กลุมควบคุม
28
24.29
2.50
P < 0.05
จากตารางที่ 19 พบวาคาเฉลีย่ คะแนนความรูในเรื่องการรูสารสนเทศ หลังการทดลอง
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาหลังจาก
กลุมทดลองที่ไดเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมบนเว็บ มีความรูในเรื่องการรูสารสนเทศ สูงขึ้นกวา
กลุมควบคุม
2. ผลการวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติในการรูสารสนเทศ (แบบวัดระดับการรูสารสนเทศ)
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความแตกตางของคาเฉลี่ยดานทัศนคติในการรู
สารสนเทศของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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ตารางที่ 20 แสดงขอมูลคาเฉลี่ยดานทัศนคติในการรูสารสนเทศ กอนการทดลองของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม
กลุมตัวอยาง
N
SD
df
t-test
p-value
X
กลุมทดลอง
22
3.01
2.59
48
1.134
0.272
กลุมควบคุม
28
2.71
3.57
P < 0.05
จากตารางที่ 20 พบวาคาเฉลีย่ คะแนนดานทัศนคติในการรูสารสนเทศ กอนการทดลอง
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวากลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุม มีทัศนคติในการรูสารสนเทศ กอนการทดลองไมแตกตางกัน
ตารางที่ 21 แสดงขอมูลคาเฉลี่ยดานทัศนคติในการรูสารสนเทศ กอนและหลังการทดลองของกลุม
ทดลอง
SD
df
t-test
p-value
กลุมทดลอง
N
X
กอนการทดลอง
22
3.01
2.59
21
2.440
0.033
หลังการทดลอง
22
3.33
2.47
P < 0.05
จากตารางที่ 21 พบวาคาเฉลีย่ ดานทัศนคติในการรูสารสนเทศ กอนและหลังการทดลอง
ของกลุมทดลองแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา กลุมทดลองหลังการเขา
รวม กิจกรรมฝกอบรมบนเว็บ มีทัศนคติในการรูสารสนเทศสูงกวากอนการทดลอง
ตารางที่ 22 แสดงขอมูลคาเฉลี่ยดานทัศนคติในการรูสารสนเทศ หลังการทดลองของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
P < 0.05

N
22
28

X

3.33
2.91

SD
2.47
3.76

df
48

t-test
2.867

p-value
0.012
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จากตารางที่ 22 พบวาคาเฉลีย่ ดานทัศนคติในการรูสารสนเทศ หลังการทดลองของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาหลังจากกลุม
ทดลองที่ไดเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมบนเว็บ มีทัศนคติในการรูสารสนเทศสูงกวากลุมควบคุม

3. ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง (แบบวัดระดับความพรอมใน
การเรียนรูแบบนําตนเอง)
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความแตกตางของคาเฉลี่ยดานพฤติกรรมในการ
เรียนรูแบบนําตนเอง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตารางที่ 23 แสดงขอมูลคาเฉลี่ยดานพฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง กอนการทดลองของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
SD
df
t-test
p-value
กลุมตัวอยาง
N
X
กลุมทดลอง
22
3.53
4.31
48
0.182
0.857
กลุมควบคุม
28
3.51
3.58
P < 0.05
จากตารางที่ 23 พบวาคาเฉลีย่ คะแนนดานพฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง กอน
การทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงวากลุมตัวอยางทั้งสองกลุม มีพฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง กอนการทดลองไม
แตกตางกัน
ตารางที่ 24 แสดงขอมูลคาเฉลี่ยดานพฤติกรรมการเรียนรูแบบนําตนเอง กอนและหลังการทดลอง
ของกลุมทดลอง
กลุมทดลอง
N
SD
df
t-test
p-value
X
กอนการทดลอง
22
3.53
4.31
21
5.480
0.000
หลังการทดลอง
22
3.63
3.29
P < 0.05
จากตารางที่ 24 พบวาคาเฉลีย่ ดานพฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง กอนและหลัง
การทดลองของกลุมทดลองแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา กลุมทดลอง

หลังการเขารวม กิจกรรมฝกอบรมบนเว็บ มีพฤติกรรมในการเรียนรูแ บบนําตนเอง สูงกวากอน
การทดลอง
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ตารางที่ 25 แสดงขอมูลคาเฉลี่ยดานพฤติกรรมการเรียนรูแบบนําตนเอง หลังการทดลองของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม
SD
df
t-test
p-value
กลุมตัวอยาง
N
X
กลุมทดลอง
22
3.63
3.29
48
2.854
0.009
กลุมควบคุม
28
3.49
4.27
P < 0.05
จากตารางที่ 25 พบวาคาเฉลีย่ ดานพฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง หลังการทดลอง
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาหลังจาก
กลุมทดลองที่ไดเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมบนเว็บ มีพฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง สูง
กวากลุมควบคุม โดยมีขอสังเกต คือ กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยลดลงเล็กนอย
4. ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจตอการฝกอบรม
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหความพึงพอใจ หลังการฝกอบรมของกลุมทดลอง โดยจะ
นําเสนอใหเห็นในภาพรวมแตละดานของความพึงพอใจ รวมถึงภาพรมของความพึงพอใจทั้งหมด
ตารางที่ 26 แสดงขอมูลภาพรวมของความพึงพอใจหลังการฝกอบรมของกลุมทดลอง
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง

N
22

X

4.26

SD
0.197

แปลผล
มาก

จากตารางที่ 26 พบวาคาเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจหลังการฝกอบรมของกลุมทดลอง
อยูในระดับมาก (X=4.26 SD=0.197) ซึ่งในการแปลผลของคาที่ไดผูวจิ ัยใชหลักเกณฑดังตอไปนี้
4.50-5.00 ความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
3.50-4.49 ความพึงพอใจในระดับมาก
2.50-3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50-2.49 ความพึงพอใจในระดับนอย
1.00-1.49 ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
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ตารางที่ 27 แสดงขอมูลรายขอของความพึงพอใจหลังการฝกอบรมของกลุมทดลอง
ขอคําถามของความพึงพอใจ
X
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตร
1. ความครบถวนของเนื้อหา
4.32
2. ความทันสมัยของเนื้อหา
4.41
3. เนื้อหาตรงตอความตองการ
4.45
4. หลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
4.00
5. การไดมีสวนรวมในการพัฒนาเนื้อหา
3.86
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน
6. ผูสอนใหความรวมมือเปนอยางดี
4.82
7. ผูสอนชวยเหลือผูเรียนในทุกขั้นตอน
4.50
8. ผูสอนใหความกระจางในขอสงสัย
4.55
9. ผูสอนมีความเปนมิตรที่ดตี อผูเรียน
4.50
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
10. การประเมินผลมีความเทีย่ งตรง
4.27
11. ผูสอนประเมินผลอยางเปนธรรม
4.14
12. ผูเรียนมีสวนนการประเมินผลในทุกขัน้ ตอน
4.36
13. ผูเรียนประเมินผลไดดวยตนเอง
4.45
ความพึงพอใจดานอื่นๆ
14. มีระบบชวยเหลือในการเรียนที่ใชงานงาย เชน กระดาน
4.32
ขาวสาร
15. มีสื่อการเรียนการสอนชวยใหผูเรียนทําความเขาใจกับ
3.68
บทเรียนไดดี
16. มีขั้นตอนการเรียนที่เขาใจไดงาย
3.64
17. มีความรวดเร็วในการเขาถึงในสวนตางๆ
4.18

SD

แปลผล

0.780
0.666
0.596
0.617
0.640

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.395
0.512
0.671
0.512

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

0.827
0.834
0.492
0.510

มาก
มาก
มาก
มาก

0.780

มาก

0.839

มาก

0.790
0.853

มาก
มาก

จากตารางที่ 27 พบวาผูเขารวมฝกอบรมผานเว็บมีความพึงพอใจ ในเรือ่ งผูสอนใหความ
รวมมือเปนอยางดี และผูสอนใหความกระจางในขอสงสัย มีคาเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สดุ ทั้งสองขอ ( x =4.82 SD=0.395 และ x =4.55 SD=0.671) โดยผูเขารวมฝกอบรม
ผานเว็บ มีความพึงพอใจนอยที่สุดก็คือ ในเรื่องการไดมสี วนรวมในการพัฒนาเนื้อหา แตกย็ ังอยูใน
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ระดับมาก ( x =3.86 SD=0.640) เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินที่ผูวิจยั ไดใชอางอิงซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

ความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
ความพึงพอใจในระดับมาก
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจในระดับนอย
ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด

ตารางที่ 28 แสดงขอมูลรายดานของความพึงพอใจหลังการฝกอบรมของกลุมทดลอง
ความพึงพอใจแยกตามดาน
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการพัฒนาเนื้อหาและ
หลักสูตร
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนและ
ผูสอน
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
ความพึงพอใจดานอื่นๆ

X

SD

แปลผล

4.21

0.660

มาก

4.59

0.522

มากที่สุด

4.31
3.95

0.666
0.815

มาก
มาก

จากตารางที่ 28 เมื่อแยกการวิเคราะหขอมูลอออกเปนแตละดานของความพึงพอใจแลว
พบวา ผูเขารวมฝกอบรมผานเว็บมีความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนและ
ผูสอน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดและอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.59 SD=0.522) โดยผูเขารวมฝกอบรมผาน
เว็บมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ความพึงพอใจดานอื่นๆ แตก็ยังอยูในระดับมาก ( x =3.95
SD=0.815) เมื่อเทียบกับเกณฑที่ผูวิจัยใชในการแปลผลดังตอไปนี้
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

ความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
ความพึงพอใจในระดับมาก
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจในระดับนอย
ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
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สรุปผลในระยะที่ 3
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา หลังการฝกอบรมกลุมทดลองมีระดับความรูในเรือ่ งการ
รูสารสนเทศ สูงขึ้นกวากอนการทดลอง สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ และหลังการ
ฝกอบรมกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยดานทัศนคติในการรูสารสนเทศ สูงขึ้นกวากอนการทดลอง สูงกวา
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้หลังการฝกอบรมกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยดาน
พฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง สูงขึ้นกวากอนการทดลอง สูงกวากลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

ระยะที่ 4 การศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบและปญหาจากการจัดฝกอบรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนผานเว็บที่พัฒนาขึน้ ในระยะที่ 4 นี้ ผูว ิจยั ไดดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวน
ออกแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขั้นตอนที่ 11 และนําขอมูลที่ได
ไปปรับปรุงรูปแบบการฝกอบรมฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต สําหรับรายละเอียดใน
ระยะที่ 4 มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 11 ประเมินผลการฝกอบรม ติดตามผล รวมทัง้ ใหผลยอนกลับแกผูใหการ
ฝกอบรม และผูรับการฝกอบรม
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาความพึงพอใจตอการฝกอบรมบนเว็บของ
กลุมทดลอง รวมถึงนําเสนอผลสรุปในการสัมภาษณผูเขาฝกอบรมบนเว็บ ถึงปจจัย อุปสรรคและ
ปญหา หลังการฝกอบรม
1. ผลการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเพื่อศึกษาปจจัยและปญหาในการจัดฝกอบรม
ในการศึกษาปจจัยและปญหาในการจัดฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผาน
เว็บที่พัฒนาขึ้น ผูวิจยั ไดใชวิธีการรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณผูเรียนที่เปนกลุมทดลอง ทั้งจาก
ทางโทรศัพท สัมภาษณแบบเผชิญหนา และสัมภาษณแบบใหกรอกขอมูลทางอีเมล จากนั้นผูวจิ ัยได
นําขอมูลจากแบบสัมภาษณทั้งหมดมาสังเคราะหแลวสรุป โดยอาศัยองคประกอบของรูปแบบการ
ฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บทีไ่ ดจากการสังเคราะหในระยะที่ 1 ทั้ง 7
องคประกอบมาเปนแกนหลักในการพิจารณา
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1.1 ความเหมาะสมในแตละองคประกอบ
ในหัวขอนี้ผูวจิ ัยจะใชองคประกอบของรูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนผานเว็บที่ไดจากการสังเคราะหในระยะที่ 1 ทั้ง 7 องคประกอบมาเปนแกนหลักในการ
พิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของที่เก็บรวบรวมมาได
 องคประกอบที่ 1 วัตถุประสงค
ผูเขารวมการฝกอบรมผานเว็บตางมีความเห็นสอดคลองกัน ถึงความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคในการเรียน ทีส่ ามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริงในสภาพแวดลอมแบบอื่นๆ ดัง
ตัวอยางของคําสัมภาษณของผูเขารวมการฝกอบรมตอไปนี้
“นาสนใจดีทมี่ ีการนําเรื่องของการใชหองสมุดและการสืบคนขอมูลมาประยุกตใชกบั
การเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต”
“การฝกอบรมบนเว็บเปนกระบวนการเรียนรูที่สามารถทําไดดว ยตนเองอยูแลว การนํา
วิธีการเรียนรูแ บบนําตนเองมาใชกนับวาเหมาะสมดี”
“เนื้อหาสาระที่ไดเรียนรู ก็มสี วนที่นาจะนําไปใชงานไดจริงๆ”
“E-Learning นับวาเปนการเพิ่มโอกาสในการเรียนรูใหกับผูที่สนใจใฝเรียน”
“เหมาะสมดีกบั เรื่องที่สามารถเรียนรูไดอยางไมยากนัก”
 องคประกอบที่ 2 ผูเรียน
ผูเขารวมการฝกอบรมผานเว็บสวนใหญตางก็มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ถึงความ
เหมาะสมของกลุมผูเรียนที่ควรจะเปนผูที่มคี วามรูเรื่องอินเทอรเน็ตพอสมควร ดังตัวอยางของคํา
สัมภาษณของผูเขารวมการฝกอบรมตอไปนี้
“การคัดเลือกผูเรียน ควรพิจารณาเรื่องความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตในเบื้องตนดวย”
“กลุมผูเรียนสวนใหญนาจะใชงานคอมพไดคลองแคลว โดยเฉพาะเว็บไซต แตก็มี
บางสวนที่หายไป ก็ฝากผูว จิ ัยลองไปพิจารณาดู”
“ถาใชอินเทอรเน็ตได เปดเว็บเปน ก็นาจะไมมีปญหาในการใชงาน”
“เหมาะสมดี เพราะก็พอจะทราบมากอนวาตองเรียนบนเว็บ ซึ่งก็ไมมีปญ
 หาอะไร
เพราะใชงานเว็บไซตเปนอยูแ ลว”
“คนที่เหมาะสมก็มี ที่ไมเหมาะสมก็มาก การนําไปใชงานจริงตองดูเงือ่ นไขขอนี้ดว ย”
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 องคประกอบที่ 3 ชวงเวลา
ผูเขารวมฝกอบรมสวนใหญเห็นวาเหมาะสมแลว ที่ไมเรงรัดผูเรียนจนเกินไป ดัง
ตัวอยางของคําสัมภาษณของผูเขารวมการฝกอบรมตอไปนี้
“เปนการดีแลวที่ไมกําหนดเวลาในการเรียนแบบตายตัว เพราะการเรียนรูบนเว็บ ควร
เปนการเรียนรูตามความตองการ หรือตามโอกาสที่เหมาะสมของผูเรียน”
“เวลาฝกอบรม หรือเรียนรูค วรมีความยืดหยุน เพื่อใหผูเรียนสามารถเขามาเรียนรูได
ตามความตองการของตนเอง ซึ่งก็เหมาะสมแลวในคราวนี้”
“เหมาะสมดีแลว และใหเวลาเรียนรูที่คอนขางเยอะทีเดียว”
“บางรายวิชาก็ตองใชเวลาศึกษามาก บางวิชาก็นอย การไมกําหนดเวลาตายตัวชวยให
ผูเรียนไมตองเรงรีบจนเกินไป ก็ใหเวลาเรียนที่ยดื หยุนก็เหมาะสมดี”
 องคประกอบที่ 4 เนื้อหาสาระ
ผูเขารวมการฝกอบรมผานเว็บตางมีความเห็นสอดคลองกัน ถึงความเหมาะสมของ
เนื้อหาสาระทีไ่ ดเรียนรูจากการฝกอบรม ดังตัวอยางของคําสัมภาษณของผูเขารวมการฝกอบรม
ตอไปนี้
“เนื้อหาแนนมากๆ ตองขอชมเชิญจริงๆ”
“เปนการเรียนรูในเนื้อหาสาระที่สามารถเรียนรูดว ยตนเองได อยางไมมปี ญหาอะไร”
“เนื้อหาคอนขางเยอะ แตก็มปี ระโยชน”
“ทําใหเขาใจวิธีการใชงานหองสมุดไดดยี ิ่งขึ้น”
 องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู
ผูเขารวมฝกอบรมสวนใหญ เห็นสอดคลองกันวากิจกรรมที่ใชในการเรียนรูนั้น
เหมาะสมกับเนื้อหาแลว ดังตัวอยางของคําสัมภาษณของผูเขารวมการฝกอบรมตอไปนี้
“การเปดโอกาสใหผูเรียนไดสนทนากับผูสอนผานกระดานขาวสาร นับวาเหมาะสม
กับการเรียนบนเว็บเปนอยางมาก”
“การทําสัญญาการเรียนรู หรือ Learning Contract (LC) บนเว็บนับวานาสนใจมากๆ ที่
นําขั้นตอนดังกลาวมาประยุกตใชงานไดจริง”
“ชอบที่มีการทํา LC บนเว็บ นาสนใจมากๆ”
“การทําสัญญาการเรียนรู และการประเมินตนเองรวมกับผูสอน โดยสามารถนํามา
ประยุกตใชงานไดจริง แบบ Web-based นับวานาสนใจและเหมาะสม”
“ชอบวิธีการประยุกตใชกระดานขาวสารกับการสนทนา และตั้วหัวขอในการเรียนรู”
“การใชขอสอบออนไลนทําไดนาสนใจ”
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 องคประกอบที่ 6 สื่อการเรียนการสอน
ผูเขารวมฝกอบรมเห็นสอดคลองกัน ถึงความเหมาะสมของการใชสื่อการเรียนการ
สอน ดังตัวอยางของคําสัมภาษณของผูเขารวมการฝกอบรมตอไปนี้
“สื่อภาพและเสียงนับวาเหมาะสมกับการเรียนบนเว็บเปนอยางมาก”
“การใชเว็บเพจสําหรับการเรียนรูผานเว็บก็นาจะดีที่สุดแลว”
“การใชวิดดี อออนไลนบนเว็บ ก็นาสนใจดี และเหมาะสม”
“รูปภาพประกอบในแตละรายวิชาทําไดคอนขางดี หลายๆ รูปดูแลวนารักมาก”
“การเรียนรูบนเว็บ ก็นาจะใชสื่อทุกอยางที่สามารถเปดไดบนเว็บมาใชในการเรียนการ
สอน เทาที่ดูกน็ าสนใจและเหมาะสมดี”
 องคประกอบที่ 7 การประเมินผล
ผูเขารวมฝกอบรมบนเว็บ มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ถึงความเหมาะสมในเรื่องการ
ประเมินผลการเรียน ดังตัวอยางของคําสัมภาษณของผูเขารวมการฝกอบรมตอไปนี้
“การประเมินผลงานตนเองรวมกับผูสอนนับวาแนวทางที่ดี และนาสนใจที่นํามา
ประยุกตใชไดจริง”
“การประเมินผลงานของผูเรียนแบบออนไลน มีความเหมาะสมแลว”
“การใชงานจริงในการประเมินตนเอง นาจะนําไปใชงานดานอื่นๆ ไดอีก”
“การประเมินผลแบบรวมกันประเมินทําไดนาสนใจ”
1.2 ปจจัยสงเสริมในการนํารูปแบบไปใช
ในหัวขอนี้ผูวจิ ัยไดใชขอมูลจากการสัมภาษณของกลุมทดลองมาพิจารณาถึงปจจัยแหง
ความสําเร็จใจการใชรูปแบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น โดยใชองคประกอบของรูปแบบการ
ฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บเปนแนวทางในการพิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งสรุป
ไดวาองคประกอบหลักที่สงเสริมใหการฝกอบรมบนเว็บประสบความสําเร็จมีดังนี้
 องคประกอบที่ 2 ผูเรียน
จากการความคิดเห็นของผูเขารวมอบรมผานเว็บสวนใหญ เห็นวาผูเขารวมฝกอบรม
หรือผูเรียนที่เขารวมอบรมไดนั้น ตองมีความเหมาะสมกับการเรียนในสภาพแวดลอมแบบออนไลน
กลาวคือ ตองใชอินเทอรเน็ตเปน ตองใชบราวเซอรทองเว็บได ตองเขาใจการทํากิจกรรมบนเว็บ
และที่สําคัญตองเปนผูที่พรอมจะพัฒนาทักษะตางๆ ดวยตนเอง โดยมีผสู อนคอยอํานวยความ
สะดวกให
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 องคประกอบที่ 4 เนื้อหาสาระ
ผูเขารวมฝกอบรมเห็นสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันวา เนื้อหาสาระที่ไดจากการ
เรียนรูนั้นเปนสิ่งสําคัญไมแพองคประกอบอื่นๆ หากเนือ้ หาสาระไมนา สนใจ หรือไมทันสมัย
รวมถึงไมตรงกับความตองการของเหลาผูเขารวมฝกอบรมแลว จะทําใหการฝกอบรมบนเว็บขาด
ความนาสนใจไปทันที ทั้งนีผ้ ูสอนตองคอยตรวจสอบวา ผูเรียนตองการเรียนรูในเรื่องอะไร
เพื่อที่จะสามารถกําหนดเนื้อหาไดครอบคลุม
 องคประกอบที่ 6 สื่อการเรียนการสอน
ผูเขารวมฝกอบรมมีความเห็นสอดคลองกันวา นอกจากเนื้อหาสาระทีน่ าสนใจแลว
การนําเสนอเนื้อหาเหลานัน้ ดวยสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมก็มคี วามสําคัญมายิ่งหยอนไปกวา
กัน ทั้งนีก้ ็เนื่องดวยการฝกอบรม หรือการเรียนการสอนผานระบบเครือขายออินเทอรเน็ตนั้น ตอง
อาศัยทักษะในการศึกษาดวยตนเองเปนสวนใหญ การนําเสนอสิ่งตางๆ หากทําออกมาไมเหมาะสม
กับเนื้อหาทีต่ อ งการจะสื่อสารกับผูเรียน ก็อาจจะทําใหผูเรียนขาดความสนใจ และไมประสบ
ผลสําเร็จในการฝกอบรม หรือเรียนรู นอกจากนี้การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเว็บ ก็ตอง
พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาถึงสัญญาณเชื่อมตอทางฝงของผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนแตละคน
เชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ความเร็วไมเทากัน ผูสอนตองพัฒนาสือ่ ตางๆ ใหสามารถแสดง
ผลไดอยางสอดคลองกับทุกสภาพของสัญญาณเชื่อมตออินเทอรเน็ต
สิ่งสุดทายที่มีความสําคัญไมแพองคประกอบของรูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนผานเว็บดานอื่นๆ ก็คือ ตัวผูสอนเอง ทั้งนี้ผูเขารวมฝกอบรมมีความเห็น
สอดคลองกันวา ผูสอนตองเปนคนที่มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนทั้งในเว็บและใน
สถานการณปกติ นอกจากนีผ้ ูสอนตองเปนผูที่สนใจใฝรูในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงมีความรูในดาน
อินเทอรเน็ตพอสมควร จึงจะสามารถควบคุมการสอน หรือการฝกอบรมบนเว็บใหลลุ วงไปได
1.3 ปญหาในการนํารูปแบบไปใช
ในหัวขอนี้ผูวจิ ัยไดพิจารณาขอมูลทั้งจากการฝกอบรมตั้งแตตนจนจบ รวมถึงขอมูล
จากผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมที่พบปญหาระหวางการฝกอบรมและการเรียนรู ซึ่งสรุปไดดังนี้
 ปญหาจากกลุมผูเรียน
ผูวิจัยพบวาการที่ผูสมัครเขารับการฝกอบรมในตอนเริ่มตนมีเปนจํานวนมาก แต
สุดทายเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมแลว กลับเหลือผูเรียนเพียงครึ่งเดียวเทานัน้ ที่เขารวมกิจกรรมเกินกวา
80 เปอรเซ็นต ทั้งนี้จากการสอบถามนาจะเปนปญหามาจากตัวผูเรียนเองที่ขาดความกระตือรือรน
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ในการเรียนรู รวมถึงผูเรียนหลายทานไมเขาใจถึงขั้นตอนการเรียนรูทผี่ ูวิจัยกําหนด ทําใหไม
สามารถเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดไวได นอกจากนี้ปญ
 หายังอาจมาจากตัวผูเรียนที่ไมคุนเคยกับ
การเรียนดวยตนเองบนเว็บ ทําใหขาดความสนใจในการเขารวมกิจกรรม จนทําใหเลิกเรียนไป
กลางคัน รวมถึงหากกลุมผูเรียนไมมีความพรอมสําหรับการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต
หรือไมมีความสามารถทางดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตแลว จะทําใหผูเรียนไมสามารถศึกษา
เนื้อหาสาระตางๆ ไดเลย เพราะผูเรียนจะไมคุนเคยกับสภาพแวดลอมแบบออนไลนที่เกิดขึ้นซึ่ง
ปญหาจากกลุม ผูเรียนนับวาเปนปญหาหลักที่พบจากการทําวิจยั ในครั้งนี้

 ปญหาจากกิจกรรมการเรียนรู
ปญหาอีกอยางที่ตอเนื่องมาจากกลุมผูเรียนก็คือ กิจกรรมการเรียนรู ทัง้ นี้เนื่องจาก
กิจกรรมการเรียนรูในการทดลองครั้งนี้มีถึง 6 ขั้นตอน ทําใหผูเรียนหลายคนมองวาเยอะเกินไปและ
ไมสามารถทําตามขั้นตอนในการเรียนรูไ ดครบทั้งหมด ซึ่งจากการทดลองในครั้งนี้กพ็ บวาผูเรียน
บางคนยังคงสับสนกับขั้นตอนการเรียนรูแ ละทํากิจกรรม แตบางคนก็เขาในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี
เพียงแตวามีจํานวนคนที่เขาใจในขั้นตอนการเรียนรูนอยกวาเทานั้น แตปญหานี้ผูวิจยั ก็คาดการณไว
ตั้งแตเริ่มตนการทําวิจัยแลววาจะพบ และก็หาทางปองกันไวในเบื้องตนนั้นคือ การสรางเนื้อหา
เสริมดานการปฐมนิเทศกอนการเรียนรูที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนและขั้นตอนการทํากิจกรรมเอาไวเปน
อีกหนึ่งรายวิชา แตทั้งนี้คาดวาผูเรียนหลายคนไมไดเขาไปเรียนในรายวิชาดังกลาวกอน แตขามไป
เรียนเนื้อหาหลักทันที ทําใหเกิดความสับสน ประกอบกับขั้นตอนที่มากถึง 6 ขั้นตอนก็อาจจะยิง่
สรางความสับสนใหกับผูเรียนเพิ่มขึ้นแนนอน สําหรับผูที่ไมไดเขาเรียนในรายวิชาการปฐมนิเทศ
แตสิ่งนี้จะไมเกิดกับผูเรียนทีไ่ ดเขารวมเรียนในวิชาดังกลาว
 ปญหาจากสัญญาณอินเทอรเน็ต
ปญหาสุดทายที่พบมากที่สุดก็คือเรื่องสัญญาณการเชื่อมตออินเทอรเน็ตระหวาง
คอมพิวเตอรของผูเรียนกับเครื่องแมขายที่เก็บรายวิชาทีเ่ รียนซึ่งมีความไมเสถียร และสัญญาณขาด
หายบอยครั้ง สิ่งนี้เปนปญหาที่ผูวิจัยคาดไมถึง ซึ่งผูวิจัยไดสอบถามไปยังผูใหบริการเชาเนื้อที่บน
อินเทอรเน็ตและผูวิจัยไดใชบริการอยู ก็ไดรับคําตอบวาทางบริษัทมีปญหาเรื่องระบบจัดการผูใชซงึ่
มีมากขึ้นเรื่อยๆ จนระบบรองรับไมไหวทําใหสัญญาณการเชื่อมตอไมราบรื่นเทาที่ควร ซึ่งปญหา
ตรงนี้อยูนอกเหนือการควบคุมมาโดยตลอด ดังนั้นหากจะมีการนําระบบไปใชงานจริง ของคํานึงถึง
เรื่องปญหาในดานนี้ดว ย ซึ่งจากการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ปญหาดังกลาวทําใหผูเรียนเบื่อหนาย
เปนอยางมาก เพราะนอกจากทําใหผูเรียนไมสามารถเขามาเรียนในชวงที่สัญญาณลมแลว ยังทําให
ผูเรียนเกิดความไมนาเชื่อถือกับระบบฝกอบรมที่ขาดเสถียรภาพ ซึ่งอยูน อกเหนือที่ผูวิจัยจะสามารถ
ควบคุมได

บทที่ 5
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองและแบบใชทรัพยากรเปนฐาน เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและ
การเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา มีวัตถุประสงค 4 ขอ
ดังนี้คือ
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการ
เรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่สงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง ตามแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองและแบบใช
ทรัพยากรเปนฐาน
3. เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บทีไ่ ด
พัฒนาขึ้น ทางดานการรูสารสนเทศ การเรียนรูแบบนําตนเอง และความพึงพอใจในการ
ฝกอบรม
4. เพื่อศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบและปญหาจากการจัดฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผานเว็บที่พัฒนาขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว จิ ัยไดใชขั้นตอนของกระบวนออกแบบการฝกอบรมทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ของ อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ทั้ง 11 ขั้นตอน มาเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน ซึ่งผูวิจัยไดแบงการทํางานออกเปน 4 ระยะ ดังตอไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา โดยในระยะที่ 1 นี้ ผูวิจยั แบงขัน้ ตอนการทํางานออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร หรือหนวยงาน
 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหมาตรฐานของงาน หรือวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรม
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ในระยะที่ 1 นี้ ผูวิจัยไดศึกษาถึงสภาพ ปญหา และความตองการของกลุมตัวอยางที่
เปนตัวแทนของประชากรเปาหมายที่เปนผูใชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
(ขั้นตอนที่ 1) รวมถึงสัมภาษณกลุมผูปฏิบัติงานรวมถึงหัวหนาหนวยงาน (ขั้นตอนที่ 2) เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาประกอบการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมในระยะที่ 2 และรับสมัครกลุมผูเขารวม
ฝกอบรมบนเว็บ ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว (ขั้นตอนที่ 3) โดยผูวจิ ัยไดนําขอมูลในขัน้ ตอนที่ 2
และ 3 มาวิเคราะหเพื่อสรางองคประกอบของรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนผานเว็บทั้ง 7 องคประกอบ พรอมกันนี้ไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจํานวน 9 ชุด ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดในระยะที่ 1 มาประมวล เพื่อสรุปออกมาเปนองคประกอบเบื้องตน
ของรูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ และใชรูปแบบนี้ในการ
พัฒนาในระยะที่ 2 (สําหรับองคประกอบทั้ง 7 องคประกอบ ดูไดทแี่ ผนภูมิที่ 6 หนา 134)
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่
สงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแ บบนําตนเองและ
การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน โดยในระยะที่ 2 นี้ ผูวิจัยไดนําผลลัพธจากระยะที่ 1 มาเปน
ขอมูลประกอบการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม ซึ่งในระยะที่ 2 นี้ ผูวจิ ัยไดดําเนินการตามขั้นตอน
ของกระบวนออกแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขั้นตอนที่ 4-5-67-8-9 ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
 ขั้นตอนที่ 5 วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใ หการฝกอบรมและผูรับการ
ฝกอบรม
 ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา
 ขั้นตอนที่ 7 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
 ขั้นตอนที่ 8 สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพือ่ พัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ
 ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และ
มวลประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
สําหรับในระยะที่ 2 นี้ เปนชวงเวลาของการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บฝกอบรม โดย
ขั้นตอนที่ 4 จะเปนการคัดเลือกซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั เลือก
โปรแกรม Moodle มาใชในการพัฒนาระบบฝกอบรมบนเว็บ รวมถึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการวิจยั ตอมาในขัน้ ตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 6 จึงเก็บขอมูลการสัมภาษณกลุม
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ผูเขารวมฝกอบรมบนเว็บ เพื่อนําขอมูลที่ไดมารวมในการพัฒนาระบบเว็บฝกอบรม สวน
ขั้นตอนที่ 7 ผูวิจัยไดใชกรอบของมาตรฐานการรูสารสนเทศของ ACRL (The Association of
College and Research Libraries) มาใชในการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรูในแตละรายวิชาที่
เปนเนื้อหาหลักที่ผูเขาฝกอบรมตองเขารวมเรียนรู หลังจากนั้นในขั้นตอนที่ 8 ผูวิจยั ก็ไดพัฒนา
เนื้อหาสาระขึน้ มาตาม โดยทุกรายวิชาตองสามารถเรียนรูไดผานเว็บ และเนื้อหาตองถายทอด
ออกมาดวยสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมบนเว็บ รวมถึงตองตรงกับความ
สนใจของกลุม ผูเขารวมฝกอบรมอีกดวย หลังจากนัน้ ในขั้นตอนที่ 9 ผูวิจัยก็ไดนํากิจกรรมการ
เรียนรูบนเว็บมาผสมผสานกับเนื้อหาสาระที่พัฒนาขึน้ ตามกรอบและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
ในแตละรายวิชา โดยกิจกรรมการเรียนรูบนเว็บนั้นตองสามารถเรียนรูไดใน 6 ขัน้ รวมถึงสื่อตางๆ
ที่ใชในการเรียนรูก็ตองสามารถเรียกดูไดผานทางอินเทอรเน็ต โดยหลังจากพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูเรียบรอยแลว ผูว ิจัยไดนํารูปแบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
รูปแบบ กอนนําไปใชจริง เมื่อรูปแบบการฝกอบรมไดผานการพิจารณาเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงเริม่
ทดลองการฝกอบรมและการเรียนรูจริง กับกลุมทดลองที่เปนอาสาสมัคร กอนนําผลลัพธจากการ
ทดลองใชงานจริง ไปวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานตอไป

ผูวิจัยนําองคประกอบของรูปแบบการฝกอบรมที่ไดในระยที่ 1 มาพัฒนาเปนรูปแบบการ
ฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ เพื่อนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในระยะที่ 3
(สําหรับรายละเอียดของการพัฒนารูปแบบตามองคประกอบทั้ง 7 องคประกอบ ดูไดในตารางที่ 13
หนา 147)
ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผานเว็บที่ไดพฒ
ั นาขึ้น ทางดานการรูสารสนเทศ การเรียนรูแบบนําตนเอง และความพึงพอใจใน
การฝกอบรม สําหรับการวิจยั ในระยะที่ 3 นี้ ผูวิจยั ไดดําเนินการตามขัน้ ตอนของกระบวนออกแบบ
การฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขัน้ ตอนที่ 10 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จะใชกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานเพือ่ สงเสริมการรู
สารสนเทศของผูเรียนทั้ง 6 ขั้น ที่ผูวิจัยสังเคราะหขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


ขั้นตอนที่ 10 ดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการเรียนรูที่กําหนด

สําหรับในระยะที่ 3 นี้ เปนชวงเวลาของการดําเนินการฝกอบรมกลุมตัวอยางทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม รวมถึงนําเสนอผลการศึกษาความพึงพอใจหลังการฝกอบรมบนเว็บของ
กลุมทดลอง โดยกลุมควบคุมจะเรียนรูแบบบรรยายในหองเรียน ซึ่งการไดมาของกลุมควบคุมนั้น
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ไดมาจากการรับสมัครเขารวมฝกอบรมในโครงการแนะนําและฝกอบรมการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2553 ของศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ
ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2553 ซึ่งกลุมควบคุมทั้งหมดนั้นจะเปนนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร จุฬาฯ สวนกลุมทดลองจะเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูแบบนํา
ตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นดังนี้
o ขั้นที่ 1 ผูสอนสรางบรรยากาศของการเรียนที่สงเสริมการเรียนรู
o ขัน้ ที่ 2 กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามความตองการของตนเองความรูและ
ทักษะทีเ่ ปนประสบการณเดิม
o ขั้นที่ 3 รวมมือกันระหวางผูเ รียนกับผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนด
วัตถุประสงค วิธีการ เทคนิคการเรียนการสอน และแหลงขอมูลการเรียนรู โดย
ใชการใชสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
o ขั้นที่ 4 ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวทมี่ ีผูสอนใหความรวมมือกับผูเรียน
o ขั้นที่ 5 ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม
o ขั้นที่ 6 การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
รวมกันระหวางผูเรียนและผูส อน จากสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
ระยะที่ 4 การศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบและปญหาจากการจัดฝกอบรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนผานเว็บทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น ในระยะที่ 4 นี้ ผูวิจยั ไดดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวน
ออกแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในขั้นตอนที่ 11 และนําขอมูลที่ได
ไปปรับปรุงรูปแบบการฝกอบรมฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต สําหรับรายละเอียดใน
ระยะที่ 4 มีดังนี้


ขั้นตอนที่ 11 ประเมินผลการฝกอบรม ติดตามผล รวมทั้งใหผลยอนกลับแกผูให
การฝกอบรม และผูรับการฝกอบรม

สําหรับในระยะที่ 4 นี้ จะเปนชวงของการวิเคราะหผลลัพธที่ไดจากระยะที่ 3 รวมถึง
นําเสนอผลสรุปในการสัมภาษณผูเขาฝกอบรมบนเว็บ ถึงปจจัย อุปสรรคและปญหา หลังการ
ฝกอบรม
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สรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรู เพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา
1.1 ขอมูลพื้นฐาน จากการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการในศูนยบรรณสาร
สารสนเทศทางการศึกษา โดยใชวิธีสุมแบบแบงชั้น จํานวน 384 คน แบงออกเปน 4 กลุม คือ 1.
กลุมผูใชบริการภายนอกที่เปน นักเรียนและนักศึกษาตางสถาบัน จํานวน 3 คน 2. กลุมผูใชบริการ
ภายนอกที่เปน ครู นักวิจยั และบุคคลทั่วไป จํานวน 6 คน 3. กลุมผูใชบริการภายในที่เปน นิสิต
ผูใชบริการทุกระดับชั้น จํานวน 370 คน และ 4. กลุมผูใชบริการภายในที่เปน อาจารย และ
บุคลากร จํานวน 5 คน
1.2 สภาพการเรียนรูที่เปนจริงของผูใชบริการซึ่งสวนใหญกําลังศึกษาอยูนั้นมีความ
ตองการในระดับมากในเรื่องของการเรียนการสอนในปจจุบันที่ควรมีการสงเสริมใหใชงาน
ฐานขอมูลหองสมุดในการศึกษาคนควาวิจยั ประกอบการเรียนในหอง ในสวนความตองการ
รองลงมา แตยงั อยูในระดับมากเชนกัน คือ ในเรื่องหองสมุดควรมีการสงเสริมใหผูใชบริการได
เรียนรูดว ยตนเอง ในเรื่องการใชงานและสืบคนฐานขอมูลตางๆ ในสวนของสภาพการเรียนรูที่เปน
จริงที่ผูใชบริการเห็นวาควรปรับปรุงมากที่สุด ซึ่งมีความตองการอยูในระดับปานกลาง คือ
หองสมุดควรมีเว็บฝกอบรมไวชวยในการฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูล สําหรับผูใชบริการที่ไมมี
เวลาเขารวมฝกอบรมและปฐมนิเทศการใชหองสมุดในชวงเวลาปกติ สวนของสภาพการเรียนรูที่
ตองการนั้น ผูใ ชบริการมีความตองการในระดับมากที่สดุ ในเรื่องทีห่ อ งสมุดควรมีสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ไวใหผใู ชบริการไดเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องการสืบคนฐานขอมูล
สวนระดับความตองการรองลงมา แตยังอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน คือผูใชบริการตองการให
หองสมุดมีโครงการฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูลและการปฐมนิเทศการใชหองสมุดในแบบที่มี
เวลายืดหยุน มากกวากําหนดเวลาตายตัวเพราะผูใชบริการอาจมีเวลาวางไมตรงกัน และมีความ
ตองการในระดับมากที่สุดตอการที่หองสมุดควรมีเว็บฝกอบรมไวชว ยในการฝกอบรมการสืบคน
ฐานขอมูล สําหรับผูใชบริการที่ไมมีเวลาเขารวมฝกอบรมและปฐมนิเทศการใชหองสมุดใน
ชวงเวลาปกติ
1.3 ปญหาในการเรียนรู ผูใชบริการประสบกับปญหาในดานการเทคนิคการสืบคน
โดยเฉพาะในเรื่องปญหาในการใชการตัดปลายคํา หรือการแทนคํา (Truncation) ในการสืบคน
ขอมูล ซึ่งผูใชบริการประสบปญหาในระดับมาก รองลงมาคือปญหาในดานการเลือกทรัพยากร
สารสนเทศที่เหมาะสมตอการใชงาน อาทิเชน ไมทราบวาหนังสือ บทความจากวารสาร งานวิจัย
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บทความออนไลน แบบไหนที่เหมาะสมและตรงกับการใชงานของตนเอง ซึ่งปญหานี้อยูใน
ระดับมาก เชนกัน สวนปญหาที่พบนอยทีส่ ุดของผูใชบริการคือ ปญหาในการนําเสนอผลงานที่
เหมาะสมกับสารสนเทศที่คนพบ เชน ไมทราบวิธีการคัดลอกขอมูลจากเว็บเขาสู Word / Power
Point ไดอยางถูกตองและสวยงาม ซึ่งตรงปญหานี้มีผลกระทบในระดับปานกลาง

1.4 ความตองการในการเรียนรู ผูใชบริการมีความตองการในระดับมากทุกรายการ
แตที่มีคาเฉลี่ยสุงสุดไดแก ความตองการในเรื่องความรูในการสรุปแนวคิดสําคัญจากสารสนเทศที่
รวบรวมมาได ซึ่งจะชวยใหทานสามารถรูไดวาสวนไหนคือสรุปความ (Summary) ของสารสนเทศ
ที่คนมาได โดยไมจําเปนตองอานเอกสารทั้งหมด ซึ่งมีคาเฉลี่ยในระดับมาก และมากกวาทุกรายการ
รองลงมาคือ ความตองการไดรับความรูในเรื่องการสืบคนขอมูลขั้นสูง (Advanced Search) เชน การ
ใช ตรรกบูลีน (And/Or/Not) หรือการใช Truncation (engl*) เปนตน ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เชนกัน สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความตองการไดรับความรูในเรื่องเทคนิคการสืบคนขอมูล
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งแมจะมีคาเฉลี่ยนอยกวารายการอื่นๆ แตกย็ ังอยูในระดับมากเชนกัน
1.5 องคประกอบเบื้องตนของรูปแบบการฝกอบรมที่ไดจากการประมวลขอมูลใน
ระยะที่ 1 ประกอบดวย 7 องคประกอบดังนี้ 1) วัตถุประสงค 2) ผูเรียน 3) ชวงเวลา 4) เนื้อหา
สาระ 5) กิจกรรมการเรียนรู 6) สื่อการเรียนการสอน และ 7) การประเมินผล
วัตถุประสงค
การประเมินผล

สื่อการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู

ผูเรียน
การฝกอบรม
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
ผานเว็บ

ชวงเวลา

เนื้อหาสาระ

แผนภูมิที่ 6 แสดงองคประกอบของรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่
สงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและ
การเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
รูปแบบการฝกอบรมผานเว็บนี้ ผูวิจยั พัฒนาขึ้นตามกระบวนการพัฒนาการฝกอบรม
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของ อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ซึ่งมีทั้งหมด 11
ขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหลักการ เปาหมาย นโยบายขององคกร หรือหนวยงาน
 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหมาตรฐานของงาน หรือวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรม
 ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
 ขั้นตอนที่ 5 วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใ หการฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม
 ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา
 ขั้นตอนที่ 7 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
 ขั้นตอนที่ 8 สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพือ่ พัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ
 ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวล
ประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
 ขั้นตอนที่ 10 ดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการเรียนรูที่กําหนด
 ขั้นตอนที่ 11 ประเมินผลการฝกอบรม ติดตามผล รวมทั้งใหผลยอนกลับแก
ผูใหการฝกอบรม และผูรับการฝกอบรม
การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ จะใช
กรอบแนวคิดในการพัฒนาตามแนวคิดของ อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ซึ่งมี 11 ขั้นตอน โดยพัฒนา
ตามองคประกอบทั้ง 7 องคประกอบที่ไดจากการประมวลขอมูลในระยะที่ 1 (สําหรับรายละเอียด
ของการพัฒนารูปแบบตามองคประกอบทั้ง 7 องคประกอบ ดูไดในตารางที่ 13 หนา 147) ในสวน
ของการดําเนินการฝกอบรมในขั้นตอนที่ 10 ซึ่งเปนฝกอบรมตามกิจกรรมการเรียนรูนั้น ผูวิจยั ได
สังเคราะหกระบวนการเรียนรูขึ้นมาใหม โดยอาศัยแนวคิดการเรียนรูแ บบนําตนเอง (Self-Directed
Learning) และแนวคิดการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน (Resource-based Learning) ได
กระบวนการเรียนรูใหม คือ กระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปน
ฐานเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะดําเนินการบนเว็บเปนหลัก ผานระบบการ
จัดการเรียนรู หรือ Learning Management System (LMS) ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการเรียนรูทงั้
6 ขั้นมีดังตอไปนี้
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ตารางที่ 29 แสดงกระบวนการเรียนรู 6 ขั้น พรอมกิจกรรมการเรียนรูบนเว็บ
กระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ผูสอนสรางบรรยากาศของการเรียนที่
สงเสริมการเรียนรู

กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนกับผูเรียนรวมสนทนาถึงเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับรายวิชา หรือถามตอบถึงขอสงสัย
ตางๆ ของผูเรียน
ผูเรียนเขามาเสนอหัวขอและประเด็นที่ตนเอง
ขั้นที่ 2 กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามความ
สนใจที่จะศึกษากับผูสอนเพื่อขอคําแนะนําใน
ตองการของตนเองความรูและทักษะที่เปน
การศึกษาคนควา
ประสบการณเดิม
ขั้นที่ 3 รวมมือกันระหวางผูเ รียนกับผูสอนใน ผูเรียนเขียนสัญญาการเรียนรูในประเด็นตอไปนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู 2.วัตถุประสงค 3.วิธีการ
กิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนดวัตถุประสงค
และเทคนิคการเรียนการสอน 4. แหลงขอมูล
วิธีการ เทคนิคการเรียนการสอน และ
แหลงขอมูลการเรียนรู โดยใชการใชสัญญาการ การเรียนรู โดยใชหวั ขอใน ขั้นที่ 2 มาเปน
ประเด็นหลักในการศึกษาคนควา
เรียนรู
ผูเรียนเขาศึกษาเนื้อหาสาระจากสื่อการสอนที่
ขั้นที่ 4 ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวทมี่ ี
เตรียมไวในแตละรายวิชา
ผูสอนใหความรวมมือกับผูเรียน
ผูเรียนทําแบบทดสอบยอยจํานวน 10-15 ขอ
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริง
เพื่อทดสอบความรูในเรื่องทีเ่ รียนมา
หรือไม
ขั้นที่ 6 การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ผูเรียนสงผลงานที่ตนเองไดสรางขึ้นมา จากการ
และกระบวนการเรียนการสอนรวมกันระหวาง ทําสัญญาการเรียนรูใน ขั้นที่ 3 เพื่อใหผูสอน
ผูเรียนและผูสอน จากสัญญาการเรียนรู
รวมประเมินพรอมกับผูเรียนเจาของผลงาน
รวมถึงใหคําแนะนําตางๆ แกผูเรียน

3. ผลการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บเพื่อ
สงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง
3.1 กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูในเรื่องการรูสารสนเทศ ทัศนคติใน
การรูสารสนเทศ และพฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยสูงกวา กอนการทดลอง แสดงวา กลุมทดลอง หลังผานการเรียนรูตาม
รูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนบนเว็บ มี ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมสูงกวา
กอนการทดลอง
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3.2 กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูในเรื่องการรูสารสนเทศ ทัศนคติ
ในการรูสารสนเทศ และพฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง แตกตางกับกลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยสูงกวา กอนการทดลอง แสดงวา กลุมทดลอง
หลังผานการเรียนรูตามรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนบนเว็บ มี ความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรมสูงกวากอนการทดลอง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย

3.3 ความพึงพอใจหลังการฝกอบรมผานเว็บ
กลุมผูเรียนในการฝกอบรมผานเว็บ มีความพึงพอใจในเรือ่ งผูสอนใหความ
รวมมือเปนอยางดี และผูสอนใหความกระจางในขอสงสัย ในระดับมากที่สุด ทั้งสองขอ สวนขอ
คําถามที่มีคาเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ในเรื่องการไดมีสวนรวมในการพัฒนา
เนื้อหา แตยังอยูในระดับมาก ของเกณฑการประเมิน
4. ผลการศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบและปญหาจากการจัดฝกอบรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนผานเว็บ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบและปญหาจากการจัดฝกอบรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บจะมี 4 สวน ดังตอไปนี้
4.1 ปจจัยสงเสริมในการนํารูปแบบไปใช
ปจจัยดานผูเรียน
จากความคิดเห็นของผูเขารวมอบรมผานเว็บสวนใหญ เห็นวาผูเขารวมฝกอบรม
หรือผูเรียนที่เขารวมอบรมไดนั้น ตองมีความเหมาะสมกับการเรียนในสภาพแวดลอมแบบออนไลน
กลาวคือ ตองใชอินเทอรเน็ตเปน ตองใชบราวเซอรทองเว็บได ตองเขาใจการทํากิจกรรมบนเว็บ
และที่สําคัญตองเปนผูที่พรอมจะพัฒนาทักษะตางๆ ดวยตนเอง โดยมีผสู อนคอยอํานวยความ
สะดวกให
ปจจัยดานเนื้อหาสาระ
ผูเขารวมฝกอบรมเห็นสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันวา เนื้อหาสาระที่ไดจาก
การเรียนรูนนั้ เปนสิ่งสําคัญไมแพองคประกอบอื่นๆ หากเนื้อหาสาระไมนาสนใจ หรือไมทันสมัย
รวมถึงไมตรงกับความตองการของเหลาผูเขารวมฝกอบรมแลว จะทําใหการฝกอบรมบนเว็บขาด
ความนาสนใจไปทันที ทั้งนีผ้ ูสอนตองคอยตรวจสอบวา ผูเรียนตองการเรียนรูในเรื่องอะไร
เพื่อที่จะสามารถกําหนดเนื้อหาไดครอบคลุม
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ปจจัยดานสื่อการเรียนการสอน
ผูเขารวมฝกอบรมมีความเห็นสอดคลองกันวา นอกจากเนื้อหาสาระทีน่ าสนใจ
แลว การนําเสนอเนื้อหาเหลานั้นดวยสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมก็มีความสําคัญมายิ่งหยอนไป
กวากัน ทั้งนีก้ เ็ นื่องดวยการฝกอบรม หรือการเรียนการสอนผานระบบเครือขายออินเทอรเน็ตนั้น
ตองอาศัยทักษะในการศึกษาดวยตนเองเปนสวนใหญ การนําเสนอสิ่งตางๆ หากทําออกมาไม
เหมาะสมกับเนื้อหาที่ตองการจะสื่อสารกับผูเรียน ก็อาจจะทําใหผูเรียนขาดความสนใจ และไม
ประสบผลสําเร็จในการฝกอบรม หรือเรียนรู นอกจากนีก้ ารพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเว็บ ก็
ตองพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาถึงสัญญาณเชื่อมตอทางฝงของผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนแตละคน
เชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ความเร็วไมเทากัน ผูสอนตองพัฒนาสือ่ ตางๆ ใหสามารถแสดง
ผลไดอยางสอดคลองกับทุกสภาพของสัญญาณเชื่อมตออินเทอรเน็ต
4.2 ปญหาในการนํารูปแบบไปใช
ปญหาจากกลุม ผูเรียน
ผูวิจัยพบวาการที่ผูสมัครเขารับการฝกอบรมในตอนเริ่มตนมีเปนจํานวนมาก แต
สุดทายเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมแลว กลับเหลือผูเรียนเพียงครึ่งเดียวเทานัน้ ที่เขารวมกิจกรรมเกินกวา
80 เปอรเซ็นต ทั้งนี้จากการสอบถามนาจะเปนปญหามาจากตัวผูเรียนเองที่ขาดความกระตือรือรน
ในการเรียนรู รวมถึงผูเรียนหลายทานไมเขาใจถึงขั้นตอนการเรียนรูทผี่ ูวิจัยกําหนด ทําใหไม
สามารถเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดไวได นอกจากนีห้ ากกลุมผูเรียนไมมีความพรอมสําหรับการ
เรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือไมมีความสามารถทางดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตแลว
จะทําใหผูเรียนไมสามารถศึกษาเนื้อหาสาระตางๆ ไดเลย เพราะผูเรียนไมคุนเคยกับสภาพแวดลอม
แบบออนไลนที่เกิดขึ้น ทําใหขาดความสนใจในการเขารวมกิจกรรม จนทําใหเลิกเรียนไปกลางคัน
ซึ่งปญหาจากกลุมผูเรียนนับวาเปนปญหาหลักที่พบจากการทําวิจยั ในครั้งนี้
ปญหาจากกิจกรรมการเรียนรู
ปญหาอีกอยางที่ตอเนื่องมาจากกลุมผูเรียนคือ กิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจาก
กิจกรรมการเรียนรูในการทดลองครั้งนี้มีถึง 6 ขั้นตอน ทําใหผูเรียนหลายคนมองวามากเกินไปและ
ไมสามารถทําตามขั้นตอนในการเรียนรูไ ดครบทั้งหมด ซึ่งจากการทดลองในครั้งนี้พบวาผูเรียนบาง
คนยังคงสับสนกับขั้นตอนการเรียนรูและทํากิจกรรม แตบางคนเขาในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี
เพียงแตวามีจํานวนคนที่เขาใจในขั้นตอนการเรียนรูนอยกวาเทานั้น แตปญหานี้ผูวิจยั คาดการณไว
ตั้งแตเริ่มตนการทําวิจัยแลววาจะพบ และหาทางปองกันไวในเบื้องตนนั้นคือ การสรางเนื้อหาเสริม
ดานการปฐมนิเทศกอนการเรียนรูที่เกีย่ วกับวิธีการเรียนและขั้นตอนการทํากิจกรรมเอาไวเปนอีก
หนึ่งรายวิชา แตทั้งนี้คาดวาผูเ รียนหลายคนไมไดเขาไปเรียนในรายวิชาดังกลาวกอน แตขามไป

เรียนเนื้อหาหลักทันที ทําใหเกิดความสับสน ประกอบกับขั้นตอนที่มากถึง 6 ขั้นตอนก็อาจจะ
ยิ่งสรางความสับสนใหกับผูเ รียนเพิ่มขึน้ สําหรับผูที่ไมไดเขาเรียนในรายวิชาการปฐมนิเทศ แต
ปญหาจากกิจกรรมการเรียนรูไมมีผลกระทบกับผูเรียนที่ไดเขารวมเรียนในวิชาดังกลาว
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ปญหาจากสัญญาณอินเทอรเน็ต
ปญหาสุดทายที่พบมากที่สุดก็คือเรื่องสัญญาณการเชื่อมตออินเทอรเน็ตระหวาง
คอมพิวเตอรของผูเรียนกับเครื่องแมขายที่เก็บรายวิชาเรียน ซึ่งมีความไมเสถียร และสัญญาณขาด
หายบอยครั้ง ซึ่งจากการทดลองในการวิจยั ครั้งนี้ ปญหาดังกลาวทําใหผูเรียนเบื่อหนายเปนอยางมาก
รวมถึงยังทําใหผูเรียนเกิดความไมนาเชื่อถือกับระบบฝกอบรมที่ขาดเสถียรภาพ จนไมอยากเขามา
เรียนอีก เพราะเขามาก็พบกับปญหาสัญญาณการเชื่อมตอที่ไมราบรื่น ซึ่งอยูนอกเหนือที่ผูวิจัยจะ
สามารถควบคุมได

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองและแบบใชทรัพยากรเปนฐาน เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและ
การเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา มีประเด็นที่นํามา
อภิปราย 4 ประเด็นคือ 1. ผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรู เพื่อสงเสริม
การรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา 2. ผลการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผาน
เว็บที่สงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบนํา
ตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน 3. ผลการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนผานเว็บเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแ บบนําตนเอง 4. ผล
การศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบและปญหาจากการจัดฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผาน
เว็บ
1. ผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรู เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการ
เรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
กลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันวา สภาพการเรียนรูในปจจุบนั และในอนาคต
หองสมุดควรมีการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดว ยตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศในการชวยฝกฝนผูเรียนใหมีทักษะการรูสารสนเทศ รวมถึงยังชวยในการเขาถึงขอมูล
สารสนเทศตางๆ ไดดวย เพราะทักษะการรูสารสนเทศจะชวยใหผูเรียนทุกคนสามารถแสวงหา
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ความรูไดอยางกวางขวาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2550) ที่
พบวา การพัฒนาทักษะการรูส ารสนเทศยังคงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเรียนทุกระดับ เพือ่ ผูเรียนได
พัฒนาทักษะการเรียนรู และการแสวงหาขอมูลขาวสารดวยตนเอง โดยอาศัยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือขาย ในการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศ สวนปญหาที่พบมาก
ที่สุดคือ เรื่องเทคนิคในการสืบคนขอมูล ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน สุขมาก (2547) ที่
พบวาปญหาในการสืบคนขอมูล เปนปญหาในลําดับตนๆ ที่นิสิตชั้นปที่ 1 ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยประสบอยู สุดทายในเรื่องของความตองการในการเรียนรูน ั้น กลุมตัวอยางมีความเห็น
สอดคลองกันวาเนื้อหาสาระในเรื่องของการประเมินสารสนเทศนั้นมีความจําเปนตอการพิจารณา
เลือกขอมูลที่มีอยูมากมายไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับการเรียนรูและใชงานของตนเอง ซึ่งก็
สอดคลองกับงานวิจยั ของ กมลรัตน สุขมาก (2547) และ น้ําทิพย วิภาวิน (2550) ที่พบวา การ
ประเมินสารสนเทศมีความจําเปนตอผูเรียนในการพิจารณาขอมูลที่มีความถูกตองและเหมาะสมกับ
งานของตนเอง นอกจากนี้ยงั สอดคลองกับงานวิจยั ของ อรรจน บัณฑิตย (2550) และบรรเลง สระ
มูล (2546) ที่พบวาการประเมินสารสนเทศเปนทักษะอยางหนึ่งที่ชว ยใหผูเรียนสามารถแกปญหา
ดานสารสนเทศไดเปนอยางดี และเปนองคประกอบที่สําคัญตอสมรรถนะในการใชสารสนเทศของ
ผูเรียนอีกดวย สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาการรูสารสนเทศมีความสําคัญตอผูเรียนในการเปน
เครื่องมือหนึ่งในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง และกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
สรุปผลในระยะที่ 1 จากขอมูลที่รวบรวมไดจากการศึกษาสภาพ ปญหา และความ
ตองการในการเรียนรู ผูวิจยั ไดนํามาประมวลเพื่อสรุปออกเปนองคประกอบพื้นฐานในการฝกอบรม
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ซึ่งมีทั้งหมด 7 องคประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค 2)
ผูเรียน 3) ชวงเวลา 4) เนื้อหาสาระ 5) กิจกรรมการเรียนรู 6) สื่อการเรียนการสอน และ 7) การ
ประเมินผล
2. ผลการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่สงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรู
แบบใชทรัพยากรเปนฐาน
การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บตามแนวคิดการ
เรียนรูแบบนําตนเองและแบบใชทรัพยากรเปนฐาน เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรู
แบบนําตนเองของผูใชบริการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปนการพัฒนารูปแบบการ
ฝกอบรมอยางเปนระบบ อยางเปนขั้นตอน และเกีย่ วของสัมพันธกัน โดยผูวจิ ัยเริ่มจากการศึกษา
ขอมูลถึงสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรู ของผูใชบริการในหองสมุดกอน จากนั้นจึง
นําแนวคิดการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการรูสารสนเทศตามมาตรฐาน 5 อยางของ ACRL (The
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Association of College and Research Libraries) คือ มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนด
ความตองการสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ มาตรฐานที่ 3
ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใช
สารสนเทศ และมาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ มาเปนกรอบในการพัฒนา
ผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังการฝกอบรม โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเอง หรือ
Self-Directed Learning (SDL) ของ Knowles (1975) และ กระบวนการเรียนรูแบบใชทรัพยากร
เปนฐาน หรือ Resource-Based Learning (RBL) แบบ EFFECTIVE MODEL ของ CDLI (The
Centre for Distance Learning and Innovation, 1995) มาผสมผสานจนกลายเปนกระบวนการในการ
เรียนรูที่สงเสริมการรูสารสนเทศ สําหรับผูเรียนที่เปนผูใหญ ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู 6 ขั้นดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1 ผูสอนสรางบรรยากาศของการเรียนที่สงเสริมการเรียนรู ขั้นที่ 2 กําหนดเปาหมายการ
เรียนรูตามความตองการของตนเองความรูแ ละทักษะที่เปนประสบการณเดิม ขั้นที่ 3 รวมมือกัน
ระหวางผูเรียนกับผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนดวัตถุประสงค วิธีการ เทคนิคการเรียนการ
สอน และแหลงขอมูลการเรียนรู โดยใชการใชสัญญาการเรียนรู (Learning Contract) ขั้นที่ 4
ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวที่มีผูสอนใหความรวมมือกับผูเรียน ขั้นที่ 5 ตรวจสอบวาการ
เรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม และขั้นที่ 6 การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียน
การสอนรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน จากสัญญาการเรียนรู (Learning Contract) สําหรับใน
การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมนั้น ผูวิจยั จะยึดตามองคประกอบ 7 ประการที่ไดจากการวิจัยใน
ระยะที่ 1 ซึ่งในแตละองคประกอบมีรายละเอียดการพัฒนารูปแบบดังตอไปนี้
1) องคประกอบดานวัตถุประสงค
องคประกอบในดานนี้มีความสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม
เพราะการกําหนดวัตถุประสงคจะชวยใหผเู รียนมีกรอบในการเรียนรู และสามารถศึกษาคนควาได
ตามความตองการของตนเอง ซึ่งสอดคลองแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
(Knowles, 1980) ที่กลาววาผูใหญตองการเรียนรูในสิ่งทีต่ นเองตองการ และจะเรียนรูไดดีหากสิ่ง
นั้นสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที การที่ผูเรียนทราบถึงวัตถุประสงคในการเรียนรูจะชวยให
ผูเรียนทราบถึงโครงสรางของหนวยการเรียนเหลานัน้ วาตรงกับความตองการของตนเองหรือไม
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Boyle (1981) ที่ใหใหแนวทางการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาสําหรับผูใหญไววา ผูใหญตองการเรียนรูเพื่อเติมเต็มในสิ่งทีพ่ วกเขาขาดไป การไดทราบ
ถึงวัตถุประสงคของการเรียนรูยอมทําใหผูเรียนวา โปรแกรมดังกลาวมีความเหมาะสมกับตนเองแค
ไหน ซึ่งผูวิจยั ไดพัฒนาองคประกอบดานนี้ตามขั้นตอนการพัฒนาการฝกอบรมทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนของ อาชัญญา รัตนอุบล (2544) ในขั้นตอนที่ 7 ที่เกี่ยวของกับกําหนดวัตถุประสงค
การเรียนรูในการฝกอบรม
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2) องคประกอบดานผูเรียน
องคประกอบดานผูเรียนเปนทั้งปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคตอการพัฒนารูปแบบ
การฝกอบรม กลาวคือ หากผูเรียนมีความพรอมและตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนรู ก็จะชวย
ผูเรียนประสบความสําเร็จได แตในขณะเดียวกันหากผูเรียนไมมีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน
หรือไมมีความพรอมในการเรียน ก็จะทําใหการเรียนรูนนั้ ไมประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ หรือ Andragogy (Knowles, 1980) ที่กลาววาผูใหญพรอมที่จะเรียน
และจะเรียนดีที่สุดเมื่อเขามีความตองการที่จะเรียนสิ่งเหลานั้น โดยเขารูสึกวาสิ่งนั้นจําเปนและมี
ประโยชนตอบทบาท ภาระหนาที่ และสถานภาพทางสังคม ทําใหผูใหญมองเห็นความจําเปนและ
ตองการเรียนรู เพื่อนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตามบทบาท ภาระหนาที่ และสถานภาพทาง
สังคมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ กุลธิดา ทวมสุข (2547) ที่กลาววาการเรียนรู
แบบใชทรัพยากรเปนฐานจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการศึกษาคนควาในเรื่องตางๆ
ไดอยางกวางขวาง ทําใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเรียนรูตลอดเวลา ซึ่งผูวิจัยไดพฒ
ั นา
องคประกอบดานนี้ตามขั้นตอนการพัฒนาการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
อาชัญญา รัตนอุบล (2544) ใน ขั้นตอนที่ 5 ที่เกี่ยวของกับการวางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวาง
ผูใหการฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม และขั้นตอนที่ 6 ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหความตองการ
ของเอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา สําหรับในการวิจัยครั้งนี้องคประกอบดานผูเรียนนับวามี
ความโดดเดนมากกวาองคประกอบอื่นๆ เนื่องจากผูเรียนที่เปนกลุมทดลองตองมีความสามารถดาน
อินเทอรเน็ตและดานคอมพิวเตอรในระดับเบื้องตน รวมถึงตองมีความกระตือรือรนในการเรียนรู
ดวยตนเองเปนอยางมาก จึงสามารถเขารวมการฝกอบรมผานเว็บไดจนจบหลักสูตร
3) องคประกอบดานชวงเวลา
องคประกอบดานนีห้ มายถึงระยะเวลาที่ใชในการเรียนรู และชวงเวลาที่ใชในการ
ฝกอบรม ซึ่งองคประกอบดานนี้สอดคลองกับ ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (Knowles, 1980) ที่
กลาววา ผูใหญมาเรียนเพื่อนําความรูไปใชประโยชนไดทันที จึงเห็นคุณคาของเวลาแตกตางไปจาก
เด็ก สิ่งที่เด็กเรียนในโรงเรียน เพราะผูใหญมาเรียนเพื่อนําความรูไปใชประโยชนเมือ่ เรียนจบแลว
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Boyle (1981) ที่กลาววาการพัฒนาโปรแกรมเชิลสถาบัน
ตองคํานึงถึงการนําความรูทไี่ ดจากการเรียนไปใช หรือไปตอยอดความรูเดิมของผูเรียนไดในทันที
ซึ่งผูวิจัยไดพฒ
ั นาองคประกอบดานนีต้ ามขั้นตอนการพัฒนาการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของ อาชัญญา รัตนอุบล (2544) ในขั้นตอนที่ 5 วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูให
การฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม โดยในงานวิจยั ครั้งนี้ กําหนดไวในชวงเปดภาคการศึกษาที่
1/2553 และสิ้นสุดการฝกอบรมชวงปลายภาคการศึกษาที่ 1/2553 สําหรับองคประกอบดานเวลาก็มี
ความโดดเดนอยางมากในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากตองจัดสรรเวลาไดตามความตองการของผูเรียน

จริงๆ เพราะผูเรียนแตละคนจะมีเวลาวางไมตรงกัน จําเปนตองปรับชวงเวลาเรียนใหมีความ
ยืดหยุนกับผูเรียนแตละคน ซึง่ ก็นับวาเปนองคประกอบมีความโดดเดนอยางมาก
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4) องคประกอบดานเนื้อหาสาระ
องคประกอบดานนี้มีความสัมพันธกับองคประกอบดานวัตถุประสงค โดยการ
ออกแบบเนื้อหาสาระในการเรียนรูตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของการฝกอบรม นอกจากนี้
การพัฒนาเนื้อหาสาระตองอยูภายใตความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
และทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (Knowles, 1980) ที่กลาวถึงการสํารวจความตองการของผูเรียน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและตรงกับความสนใจของผูเรียน ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุนและตรงกับความตองการของผูเรียนคือหัวใจสําคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
อาชัญญา รัตนอุบล (2550) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ กิง่ แกว อารีรักษ และละเอียด
จุฑานันท (2548) ที่กลาววาการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน สามารถพัฒนาเนื้อหาใหมีความ
ยืดหยุนกับกลุม ผูเรียน ซึ่งชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูไ ดอยางอิสระ ซึ่งผูวิจัยไดพฒ
ั นา
องคประกอบดานนี้ตามขั้นตอนการพัฒนาการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
อาชัญญา รัตนอุบล (2544) ในขั้นตอนที่ 8 สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพือ่ พัฒนาความรู ทักษะ และ
ทัศนคติ นอกจากนี้เพื่อใหเนื้อหาสาระมีคุณภาพผูว ิจยั ไดใหผูเชี่ยวชาญมาเปนผูพิจารณาและปรับแก
ไขใหเปนไปตามมาตรฐานการรูสารสนเทศ ซึ่งเปนเนื้อหาสาระหลักในการฝกอบรมครั้งนี้
5) องคประกอบดานกิจกรรมการเรียนรู
องคประกอบดานนี้มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะการกําหนดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดมีสวนรวมในการเรียนรู มีสวนชวยในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Knowles (1980) ที่กลาววากิจกรรมการเรียนรูม ีสวนสําคัญในการกําหนด
แบบแผนในการเรียนรูของผูเรียนและมีสวนสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็นในการเรียน
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่ง อาชัญญา รัตนอุบล และ
คณะ (2551) ไดนยิ ามไววา กิจกรรมการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตองมีความ
ยืดหยุนและเหมาะสมกับผูเรียน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ
นอกจากนี้ยังสอดกับแนวคิดของ Caffarella (2002) ที่กลาววา การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูของ
ผูใหญ ควรมีกจิ กรรมที่สอดคลองกับกลุมผูเรียน โดยกิจกรรมนั้นสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้อาจนําเทคโนโลยีเขามาชวยเสริมในกิจกรรมที่ออกแบบไวกไ็ ด และแนวคิดของ
Hancock (1993) ที่กลาววาการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานนัน้ ตองอาศัยกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนการใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูใหผูเรียนไดสัมผัสและใชงาน จึงจะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการรู
สารสนเทศอยางแทจริง ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาองคประกอบดานนี้ตามขั้นตอนการพัฒนาการฝกอบรม
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ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ อาชัญญา รัตนอุบล (2544) ในขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและ
สรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู และขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการ
ฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวลประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
นอกจากนี้เพื่อใหกจิ กรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับการฝกอบรมบนเว็บ ผูวจิ ัยไดให
ผูเชี่ยวชาญมาเปนผูพิจารณาและปรับแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนการสอนบนเว็บ

6) องคประกอบดานสื่อการเรียนการสอน
องคประกอบดานนี้มคี วามสําคัญตอการฝกอบรมในครั้งนี้เปนอยางมาก เนื่องจาก
เปนการเรียนรูบนเว็บเปนหลัก การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตจึงมีความสําคัญยิ่ง ซึ่งการใหความสําคัญตอสื่อการเรียนการสอนนั้นก็
สอดคลองกับแนวคิดของ Knowles (1980) ที่กลาวถึงเครื่องมือสําคัญในการชวยเหลือผูเรียนวัย
ผูใหญใหประสบความสําเร็จในการเรียน ก็คือ สื่อการสอนและอุปกรณชวยเหลือตางๆ ที่ผูสอนได
จัดเตรียมไวใชในการฝกอบรม นอกจากนี้ยงั สอดคลองกับแนวคิดของ อาชัญญา รัตนอุบล (2550)
ที่กลาวถึงสื่อการเรียนรูในการสงผานเนื้อหาสาระไปยังผูเรียน รวมถึงการสรางแหลงเรียนรูไวให
ผูเรียนไดศกึ ษาคนควาเพิ่มเติมตามตองการ และแนวคิดของ Boyle (1981) ที่กลาววา การออกแบบ
สื่อการเรียนการสอนตองคํานึงถึงประสบการณที่ผูเรียนจะไดรับดวยวาจะใชประสาทสัมผัสสวน
ไหน (ฟง ดู ลงมือทํา) เพราะสื่อการเรียนการสอนที่ดีจะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน
ไดตามที่หวังไว ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาองคประกอบดานนี้ตามขั้นตอนการพัฒนาการฝกอบรมทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของ อาชัญญา รัตนอุบล (2544) ใน ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทาง
การฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และมวลประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการ
เรียนรูตางๆ
7) องคประกอบดานการประเมินผล
องคประกอบดานนี้มีความสําคัญเปนอยางมากตอการจัดหลักสูตรการเรียนรู
เนื่องจากจะเปนตัววัดผลสําเร็จทั้งดานการเรียนรูของผูเรียน และดานการจัดการเรียนการสอนของ
ผูสอน โดยในการวิจยั ครั้งนีจ้ ะใชการประเมินผลรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอน ผานสัญญาการ
เรียนรูที่ไดกําหนดขึ้น นอกจากนีย้ ังมีการประเมินผลทั้งในการความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมผาน
เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดพัฒนาองคประกอบนี้ใหมีความยืดหยุนที่สุด
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนออนไลน ดังนั้นการประเมินผลก็จะทําในลักษณะของ
การประเมินแบบออนไลนเชนกัน ซึ่งองคประกอบดานนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Knowles
(1980) อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2551) และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ที่กลาววาการประเมินผลที่เหมาะสมกับผูเรียนวัยผูใหญตองมี
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ความยืดหยุน และตองมีความรวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูสอนในการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลไมใชการจับผิดแตเปนการตรวจสอบวาผูเ รียนเกิดความรู ทักษะ พฤติกรรมหลังการ
เรียนเปนไปตามที่ผูสอนตองการหรือไม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Boyle (1981) และ
Caffarella (2002) ที่กลาววาการวัดผลสําเร็จของการพัฒนาโปรแกรม ตองมีการประเมิลผลทั้งใน
สวนของผูเรียน ผูสอน และตัวโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึน้ รวมถึงแนวคิดของ กุลธิดา ทวมสุข (2547)
ที่กลาววา ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐานสามารถประเมินไดจากผลงานของ
ผูเรียน โดยผูเรียนและผูสอนตองมีสวนรวมประเมินผลการเรียน ซึ่งผูว ิจัยไดพัฒนาองคประกอบ
ดานนี้ตามขั้นตอนการพัฒนาการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ อาชัญญา รัตน
อุบล (2544) ใน ขั้นตอนที่ 9 ออกแบบแนวทางการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม แหลงวิทยาการ และ
มวลประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
จากแนวคิดการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ แนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเอง และ
แนวคิดแบบการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน นํามาผสมผสานเพื่อสรางรูปแบบการฝกอบรม
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง โดย
ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการฝกอบรมดังกลาว มาเปนกระบวนการเรียนการสอนผานเว็บไซต เพื่อให
ผูเรียนรูซึ่งเปนผูใหญสามารถเขาศึกษาไดตามความสะดวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ Driscoll
(1999) ที่ไดศกึ ษาวิจัยถึงการใชหลักการของการศึกษาผูใ หญมาพัฒนาและประยุกตการฝกอบรมบน
เว็บ และพบวาการเรียนรูของผูใหญดวยกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองจะเหมาะสมกับการ
ฝกอบรมบนเว็บมากกวาการฝกอบรมแบบเดิม และสอดคลองกับแนวคิดของ Horton (2000) ที่
พบวาการฝกอบรมแบบชั้นเรียนปกติทําใหผูเรียนซึ่งสวนใหญเปนผูมีงานทําแลว หรือเปนผูใหญ
จะเสียโอกาสในการทํางานเนื่องจากตองลางาน หรือหยุดงานเพื่อเขาแตถาการฝกอบรมนั้นไมได
ตองการพัฒนาทักษะที่มีความซับซอนมากๆ สามารถใชการฝกอบรมผานเว็บแทน เพราะนอกจาก
ชวยประหยัดเวลาในการเขาฝกอบรมแลว การฝกอบรมผานเว็บยังเหมาะสมกับการเรียนรูของ
ผูใหญที่เนนการเรียนรูแบบนําตนเอง ใหตนเองไดพัฒนาทักษะทีต่ นเองสนใจตามประสบการณที่มี
อยู ซึ่งทําใหผใู หญเรียนรูไดดีกวาการเขาฝกอบรมแบบชัน้ เรียนปกติอีกดวย สําหรับกิจกรรมการ
เรียนรูที่ใชในการฝกอบรมนั้นจะใชกจิ กรรมบนเว็บเปนหลัก โดยผูว ิจยั พัฒนากิจกรรมดังกลาวผาน
ระบบการจัดการเรียนรู หรือ Learning Management System (LMS) ที่ชวยในการบริหารจัดการ
ผูเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี
สําหรับขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
ตามแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองและแบบใชทรัพยากรเปนฐาน เพือ่ สงเสริมการรูสารสนเทศ
และการเรียนรูแ บบนําตนเองของผูใชบริการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา ผูวิจยั ไดใชกรอบ
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การพัฒนาตามแนวคิดของกระบวนการพัฒนาการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (อาชัญญา รัตนอุบล, 2540) ซึ่งมีทั้งหมด 11 ขัน้ ตอน โดยผูว จิ ัยไดแบงขั้นตอนออกเปน
สวนๆ ตามวัตถุประสงคของการพัฒนาในระยะตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากความยืดหยุนของ
กระบวนการพัฒนาดังกลาวเปนเหตุผลในการเลือกแนวคิดนี้มาใชในการพัฒนารูปแบบตามกรอบที่
ผูวิจัยกําหนดขึ้น ซึ่งการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อสงเสริมทักษะตางๆ ใหกับผูเรียนที่เปน
ผูใหญนั้นสอดคลองกับแนวคิดของ วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2551) และอาชัญญา รัตนอุบล
(2542) ที่พบวากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนกิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นไดทั้งในและ
นอกระบบโรงเรียน โดยไมมีรูปแบบที่แนนอน แตจัดขึน้ ตามความเหมาะสมและความตองการของ
ผูเรียน เพื่อแกปญหาใหกับผูเรียน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สุมาลี สังขศรี (2539, 2545) ที่
กลาววา กิจกรรมการศึกษานอกระบบสามารถนํามาประยุกตใชในการเพิ่มพูนความรูแ กผูเรียนใน
ระบบไดเปนอยางดี โดยเปนการพัฒนา สงเสริม และเพิ่มเติมความรูใหแกผูเรียนตามความสนใจ
ของผูเรียนเอง
สําหรับกิจกรรมการเรียนรูทสี่ ําคัญอยางหนึ่งในจํานวน 6 ขั้น นั้นก็คือ การทําสัญญาการ
เรียนรู หรือ (Learning Contract) ตามแนวคิดของ Knowles (1975) ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูแบบ
นําตนเอง อยางหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชในการฝกอบรมบนเว็บได ซึ่งก็สอดคลองกับ
งานวิจยั ของ วรรณ สุขสถิตย (2550) ที่พบวาการเรียนรูแบบนําตนเองมีความสําคัญกับผูเรียนวัย
ผูใหญเปนอยางมาก โดยเฉพาะในการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต หากผูเรียนขาดทักษะ
ดังกลาวจะไมสามารถกํากับตนเองได ทําใหการเรียนการสอนบนเว็บไมประสบความสําเร็จ แตหาก
ผูเรียนสามารถกํากับตนเองจนบรรลุผลสําเร็จของกระบวนการเรียนแลว ผูเรียนก็จะมีพฤติกรรม
การเรียนรูแบบนําตนเองติดตัวไปตลอด และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สมประสงค วิทยเกียรติ
และคณะ (2544) ที่กลาววากระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองเปนกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางและมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับการศึกษาทางไกล หรือการศึกษาผานระบบ
เครือขาย เพราะหากผูเรียนไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี ก็จะเกิดทักษะการเรียนรูแ บบนําตนเองติด
ตัวไปตลอด ซึง่ จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การดําเนินการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนผานเว็บดังกลาว มีการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยเปนพื้นฐาน หรือเปนกรอบในการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมดังกลาว นอกจากนี้ผูวจิ ัย
ยังใหผูเชีย่ วชาญดานการฝกอบรมบนเว็บมาเปนผูตรวจสอบรูปแบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นดวย
ซึ่งก็ไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ และพบวารูปแบบการฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมา

สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของรูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ไดเปนอยางดี
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3. ผลการทดลองใชรปู แบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนผานเว็บ โดยรวมแลว พบวา รูปแบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น สามารถชวยสงเสริม
การรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง ของผูใชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา โดยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
3.1 ความรู จากผลการวิเคราะหขอ มูล พบวา กลุมทดลอง มีความรูในเรื่องการรู
สารสนเทศ เพิ่มขึ้น หลังการทดลอง และมีความรูสูงกวา กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 หลังการเขารวมฝกอบรมผานรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผาน
เว็บตามแนวคิดการเรียนรูแ บบนําตนเองและแบบใชทรัพยากรเปนฐาน เพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมและเนื้อในการเรียนรูสามารถสราง
องคความรูอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจยั ของ อุทัย ดุลยเกษม (2548) ที่พบวา กิจกรรมการ
เรียนรู หรือกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เปนการฝกอบรมระยะสั้น จะชวยเพิ่มทักษะ
และความรูเฉพาะดานใหกบั ผูเรียนวัยผูใหญไดเปนอยางดี และยังสอดคลองกับแนวคิดของ รัตนา
พุมไพศาล (2545) ที่กลาววา การใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเทอรเน็ตในฐานะเปนสือ่ ชวยเสริมวิธกี ารเรียนรูแบบนําตนเอง โดยเฉพาะกับผูเ รียนที่เปนผูใ หญ
เพราะนอกจากไดเรียนรูในเนื้อหาแลว ผูเรียนยังตองมีการคนควาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลอื่นๆ
โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต หรือบนเว็บ ชวยทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะความรูตามความถนัด
ของตนเองไดเปนอยางดี
3.2 ทัศนคติ จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยดานทัศนคติในเรือ่ ง
การรูสารสนเทศ เพิ่มขึ้น หลังการทดลอง และมีคาเฉลี่ยดานทัศคติสูงกวา กลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังการเขารวมฝกอบรมผานรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนผานเว็บตามแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองและแบบใชทรัพยากรเปนฐาน เพื่อ
สงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการฝกอบรมที่
พัฒนาขึ้น สามารถใชกิจกรรมการเรียนรูและเนื้อหาสาระในการพัฒนาทัศนคติดานการรู
สารสนเทศใหกับผูเรียนไดอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประวัตรวงศ ยางกลาง (2548) ที่
พบวา ผูเรียนที่มีทักษะความรูดานการรูสารสนเทศจะมีทัศนคติในการรูสารสนเทศเชนกัน และยัง

สอดคลองกับงานวิจยั ของ ศิริพร ทวีชาติ (2545) ที่พบวา ผูเรียนที่มีทักษะในดานการู
สารสนเทศที่สูง จะมีทัศนคติและเจคคติตอ การใชสารสนเทศสูงขึ้นเชนกัน
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3.3 พฤติกรรม จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยดานพฤติกรรม
ในการเรียนรูแบบนําตนเอง เพิ่มขึ้น หลังการทดลอง และมีคาเฉลี่ยดานพฤติกรรมสูงกวา กลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังการเขารวมฝกอบรมผานรูปแบบการฝกอบรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บตามแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองและแบบใชทรัพยากร
เปนฐาน เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการ
ฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น สามารถใชกิจกรรมการเรียนรูและเนื้อหาสาระในการพัฒนาพฤติกรรมในการ
เรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียนไดเปนอยางเปนระบบ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ รังสรรค สุกัน
ทา (2546) ที่พบวา การฝกอบรมทางศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการจัดการศึกษาสําหรับผูใหญ
ดวยกระบวนการในการเรียนรูแบบนําตนเอง จะชวยใหผูเรียนที่เปนผูใ หญสามารถพัฒนา
พฤติกรรมดานการเรียนรูแ บบนําตนเอง เนื่องจากผูใหญนั้นมีภาพพจนตอตนเองวาเปนผูมีความ
รับผิดชอบตอชีวิตของตน และคาดหวังวาผูอื่นจะปฏิบัตติ อตนในฐานะที่เปนผูที่มีความสามารถใน
การกําหนดพฤติกรรมในการนําตนเอง นอกจากนีย้ ังสอดคลองกับงานวิจัยของ อาชัญญา รัตนอุบล
(2549) ที่พบวา การเรียนรูแบบนําตนเองมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนวัย
ผูใหญ เนื่องจากผูใหญเหลานั้นจะมีทั้งประสบการณชวี ติ และประสบการณทํางาน รวมทั้งเปนผูทมี่ ี
วุฒิภาวะสูง ซึง่ สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมในการเรียนรูของตนเองและสามารถเรียนรูแบบนํา
ตนเองไดเปนอยางดี
3.4 ความพึงพอใจหลังการฝกอบรมผานเว็บ กลุมผูเรียนบนเว็บ หรือกลุมทดลองมี
ระดับความพึงพอใจหลังการฝกอบรมโดยรวมอยูใ นระดับมาก ซึ่งคลองกับสมมติฐานการวิจยั ของที่
3 คือ ผูเรียนที่เขารวมฝกอบรมบนเว็บ มีความพึงพอใจในการฝกอบรมผานเว็บในระดับมาก หลัง
การฝกอบรม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจยั ของ อรรจน บัณฑิตย (2550) ทีพ่ บวาผูเรียนใน
กลุมทดลองมีระดับความพึงพอใจตอการเรียนการสอนผานเว็บในระดับมาก และยังสอดคลองกับ
งานวิจยั ของ รังสรรค สุกันทา (2546) ที่พบวาผูเรียนที่เปนผูใหญมีความพึงพอใจในระดับสูงตอการ
ฝกอบรมบนเว็บ
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การทดลองใชงานของรูปแบบการฝกอบรมทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนผานเว็บ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง ของผูเรียน
ซึ่งเปนผูใชบริการหองสมุด และเผ็นผูเรียนวัยผูใ หญสามารถพัฒนาทักษะความรู ทัศนคติในเรื่อง
การรูสารสนเทศ และพฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเองไดเปนอยางดี ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
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ผลลัพธที่ไดหลังการทดลองของกลุมทดลอง ก็พบวาสอดคลองกับสมมติฐานของงานวิจยั ขอที่
1 คือ ผูเรียนที่เขารวมฝกอบรมบนเว็บ จะมีระดับการรูสารสนเทศ ระดับการเรียนรูแบบนําตนเอง
และคะแนนประมวลความรู สูงกวากอนการเขาฝกอบรม และยังสอดคลองกับสมมติฐานของ
งานวิจยั ขอที่ 2 คือ ผูเรียนที่เขารวมฝกอบรมบนเว็บ จะมีระดับการรูสารสนเทศ ระดับการเรียนรู
แบบนําตนเอง และคะแนนประมวลความรู สูงกวากลุมควบคุมหลังการฝกอบรม

4. ผลการศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบและปญหาจากการจัดฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผานเว็บ
ปจจัยสงเสริมและปญหาในการนํารูปแบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น สามารถชวยสงเสริม
การรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง ของผูใชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษาไปปรับใชนั้น ผูวจิ ยั ขออภิปรายในประเด็นตอไปนี้
4.1 ปจจัยสงเสริมในการนํารูปแบบไปใช มีอยู 3 ปจจัย คือ 1. ปจจัยดานผูเรียน 2. ปจจัย
ดานเนื้อหาสาระ และ 3. ปจจัยดานสื่อการเรียนการสอน ซึ่งปจจัยทั้งสามนั้นมีสวนทําใหรูปแบบ
การฝกอบรมบรนเว็บประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รังสรรค สุกันทา (2546) ที่
พบวา คุณสมบัติของผูเรียน เนื้อหาที่จะสอน และสื่อการเรียนรู มีสวนชวยใหการฝกอบรมผานเว็บ
ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นิษฐา พุฒิมานรดีกุล (2548) ที่พบวา
ผูเรียนที่เหมาะสมเทานั้นทีจ่ ะชวยใหทั้งผูเ รียนเองและผูสอนประสบความสําเร็จในการเรียนการ
สอน หรือการฝกอบรมผานเว็บ
4.2 ปญหาในการนํารูปแบบไปใช
ปญหาจากกลุม ผูเรียน
เนื่องจากในการทดลองครั้งนี้ มีกลุมทดลองที่เปนผูฝกอบรมที่อาสาเขารวมในการ
ทดลองในระยะเริ่มตนเปนจํานวนมาก แตเมื่อสิ้นสุดการทดลองแลวพบวา เหลือผูเรียนอยูเ พียง
ครึ่งนึงของจํานวนผูเรียนเทานั้นที่เขารวมกิจกรรมเกิน 80 เปอรเซ็นต ดวยสาเหตุทวี่ า ผูเรียนจะเขา
เรียนตามความสะดวกของตนเองเปนหลัก ทําใหบางคนขาดเรียนไปเปนระยะเวลานาน จนสุดทายก็
ลืมที่จะเขารวมกิจกรรมที่จดั ขึ้น หรือหมดความกระตือรือรนในการเรียนรู อันมีสาเหตุมาจาก การ
ขาดแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี้หากกลุมผูเรียนไมมีความพรอมสําหรับการเรียนรูผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต หรือไมมีความสามารถทางดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตแลว จะทําใหผูเรียนไม
สามารถศึกษาเนื้อหาสาระตางๆ ไดเลย เพราะผูเรียนจําไมคุนเคยกับสภาพแวดลอมแบบออนไลนที่
เกิดขึ้น ซึ่งปญหานี้สามารถแกไขไดโดยเลือกกลุมผูเรียนที่มีความพรอมมากที่สุด โดยผูสอนอาจจะ
เชิญผูเรียนทั้งหมดมาพบหนากันอยางนอย 2 ครั้ง คือ กอนการเริ่มฝกอบรม กับสิ้นสุดการฝกอบรม
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แลว ทั้งนี้อาจจะชวยเรียกความสนในใหกบั ผูเรียนไดมากกวาจะเปนการเรียนการสอนที่ผูสอน
กับผูเรียนไมเคยมาพบเจอกันเลย รวมถึงกอนการฝกอบรมบนเว็บจะเริ่มขึ้น ควรมีการอบรมใน
หองเรียนถึงวิธีการใชงานกอนสําหรับผูเรียนที่ยังไมสันทัดการเรียนแบบนี้ ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสให
ผูเรียนไดสักถาม และไดฝก ฝนปฎิบัติกอนการเรียนรูจริงบนเว็บ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณิ
ตา วรรณพิรณ
ุ (2551) ที่พบวาการเตรียมตัวผูเรียนกอนเขาสูระบบเรียนรูบ นเว็บ จะชวยใหผูเรียน
ปรับตัวไดและคุนเคยกับระบบการเรียนรูด ังกลาวไดเปนอยางดี

ปญหาจากกิจกรรมการเรียนรู
จากการสอบถามผูเรียนกลุมทดลองและผูเชี่ยวชาญในการฝกอบรมบนเว็บ พบวา
ผูวิจัยไดออกแบบขั้นตอนสําหรับการเรียนรูมากเกินไป ทําใหผูเรียนสับสนในการทํากิจกรรม หาก
จะนํารูปแบบนี้ไปใชงานจริง ก็ควรลด หรือตัดทอนบางขั้นตอนออกเพื่อใหกระบวนการเรียนรูด ู
แลวกระชับขึ้น กิจกรรมออนไลนที่ดีควรมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียนและมีขั้นตอนที่ไมยุงยาก
เกินไปสําหรับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุฒิ แชมเมืองปก (2547) ที่ศกึ ษาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูออนไลนที่เหมาะสมกับผูเรียน และพบวากิจกรรมการเรียนรูออนไลนที่ดีไมควร
ทําใหผูเรียนสับสน มีขั้นตอนที่กระชับและทําความเขาใจไดไมยากในการเรียนรู
ปญหาจากสัญญาณอินเทอรเน็ต
ปญหาที่เกิดจากสัญญาณเชื่อมตออินเทอรเน็ตนั้น เปนปญหาที่พบโดยไมคาดคิด ซึ่ง
ไดรับการรองเรียนจากผูเขารวมฝกอบรมวาสัญญาณการเชื่อมตอมีการสะดุดเปนอยางมาก ซึ่งจาก
การสอบถามไปยังบริษัทผูใหเชาเนื้อที่บนอินเทอรเน็ตก็พบวา ปญหามาจากจํานวนผูใชบริการของ
บริษัทมีมากจนทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรในเครือ่ งแมขายทําไดไมเพียงพอ จึงทําใหเวบไซต
ที่ผูวิจัยใชเปนแกนหลักในการฝกอบรม มีอาการสัญญาณขาดหายไปบางชวงเวลา ซึ่งวิธีแกไข
ปญหาก็คือ การตั้งเครื่องแมขายเอาไวที่สํานักงานไอทีของหนวยงาน เพื่อลดคาใชจายและยัง
สามารถแกไขปญหาไดทันที หากระบบเกิดลมไป รวมถึงยังสามารถบํารุงรักษาเครื่องแมขายของ
เราไดเปนอยางดี ซึ่งก็นาจะแกไขปญหานีไ้ ปได แตในการทําวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดขอเชาพื้นที่จากผู
ใหบริการของเอกชน โดยเอกชนรายนี้มจี ํานวนผูเชาใชเปนจํานวนมาก ทําใหระบบโดยรวมมี
สัญญาณขาดหายบอยๆ ซึ่งผูวิจัยเองก็ไดแจงเตือนไปหลายครั้งแลว แตทางบริษัทก็ยังไมสามารถ
แกไขปญหาดังกลาวใหแลวเสร็จได กอนสิน้ สุดการฝกอบรม
4.3 ขอสรุปสําหรับรูปแบบทีเ่ หมาะสม
องคประกอบของรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 1) องคประกอบดานวัตถุประสงค 2) องคประกอบดานผูเรียน
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3) องคประกอบดานชวงเวลา 4) องคประกอบดานเนื้อหาสาระ 5) องคประกอบดานกิจกรรม
การเรียนรู 6) องคประกอบดานสื่อการเรียนการสอน และ 7) องคประกอบดานการประเมินผล
โดยทั้ง 7 องคประกอบนั้นมีความเหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรมบนเวบทั้งสิ้น แตทั้งนี้ก็ยังคงมี
บางสวนของรายละเอียดในแตละองคประกอบที่ตองปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
รายละเอียดของการปรับปรุงมีดังนี้

1) องคประกอบดานวัตถุประสงค
การกําหนดเปาหมายในการเรียนรู หรือฝกอบรม ตองทําควบคูไปกับเปาหมายของ
องคกร วาองคกรมีนโยบายทีต่ องการเสริมสรางทักษะ ความรู หรือพฤติกรรม ในสวนไหนใหกับ
พนักงานบาง เพราะการจัดการฝกอบรมจําเปนที่ผูเรียนอาจตองเสียเวลาบางสวนไป แตหากองคกร
มีเปาหมายและวัตถุประสงคอยางชัดเจนใหกับผูเรียนแลว ก็ยอมจะชวยใหการฝกอบรม หรือการ
เรียนรูในกิจกรรมเหลานั้นสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวตามวัตถุประสงคไดเปนอยางดี ดังนั้น
องคกรที่จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตางๆ โดยเฉพาะการฝกอบรมบนเว็บตองตั้งเปาหมาย
และวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน เพื่อใชเปนกรอบในการทํางาน
2) องคประกอบดานผูเรียน
การฝกอบรมบนเว็บ มีบริบทที่แตกตางไปจากการฝกอบรมภาคปกติ หรือแบบชั้น
เรียน ทั้งนี้ผูเรียน หรือผูเขารวมกิจกรรมนอกจากมีความสนใจในเรื่องที่จะเรียนรูแลว ยังตองมี
ความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดในระดับเบื้องตนอีกดวย กอใหเกิด
ขอจํากัดในการเรียนรูสําหรับผูเรียนบางคน นอกจากนีก้ ารฝกอบรมบนเว็บยังตองอาศัย
ความสามารถในการกระตุนและจูงใจผูเรียนมากกวาการฝกอบรมแบบปกติ เพราะการเรียนรูบนเว็บ
เปนการเรียนรูที่ตองอาศัยตนเองเปนหลัก หากผูเรียนขาดความอดทน หรือหมดความสนใจในการ
เรียนแลว ก็อาจทําใหผูเรียนเบื่อหนายและเลิกเรียนกลางคันได ซึ่งหนาที่ในการกระตุน และติดตาม
ผูเรียนยอมมีความสําคัญมากเชนกัน ดังนั้นผูสอนตองอาศัยเทคนิคในการจูงใจผูเรียนมากกวาปกติ
จึงจะดึงดูดผูเรียนใหอยูใ นระบบการเรียนตอไปได ดังนั้นองคประกอบดานผูเรียนจึงเปน
องคประกอบที่สําคัญมากสําหรับการฝกอบรมบนเว็บทีผ่ ูสอนจะมองขามไมไดเด็ดขาด
3) องคประกอบดานชวงเวลา
กรอบเวลาในการฝกอบรมบนเว็บ ไมควรกําหนดเปนชวงเวลาแนนอน เพราะบางครั้ง
ผูเรียนบางสวนไมสามารถศึกษาบนเรียนไดตามเวลาที่กาํ หนดไว ทําใหไมสามารถติดตามผูเรียนคน
อื่นๆ ไดทัน ซึง่ สิ่งที่เกิดขึ้นอาจทําใหผูเรียนเบื่อหนายในการติดตามบทเรียน จนถึงอาจทําใหเลิก
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เรียนกลางคันตามมา ผูสอนจําเปนตองออกแบบหลักสูตรและบทเรียนโดยใหมีความยืดหยุน
ในดานเวลามากที่สุด เพื่ออํานวยควาสะดวกในเรื่องเวลากับผูเรียนบางสวนที่มีเวลาวางไมตรงกับ
เวลาเรียน

4) องคประกอบดานเนื้อหาสาระ
ความรูในการฝกอบรมเปนสิ่งที่ผูเรียนคาดหวังวาจะไดจากการเรียนรู โดยความรู
เหลานั้นจะแฝงอยูกับเนื้อหาสาระในการฝกอบรม แตทั้งนี้การกําหนดเนื้อหาในการเรียนตองทํา
ควบคูไปกับการกําหนดวัตถุประสงค โดยตองสอดคลองกัน เพื่อใหการฝกอบรมมีเปาหมายที่
แนนอนและหวังผลไดอยางชัดเจน การกําหนดเนื้อหาในการฝกอบรมตองดูองคประกอบดานอื่นๆ
ดวย เชน กิจกรรมการเรียนรู หรือแมกระทัง่ ผูเรียนเอง ก็จาํ เปนตองนํามาพิจารณาวาเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่ออกแบบไวหรือไม
5) องคประกอบดานกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ไดใชกระบวนการเรียนรูที่ออกแบบขึ้นมาใหม โดย
ผสมผสานระหวางการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน ซึ่งไดผลลัพธ
ออกมาเปนขั้นตอนการเรียนรู 6 ขั้น และจากการทดลองปรากฏวาการนําไปใชงานจริงทําไดยาก
กวาตามทฤษฎี เพราะเมื่อการเรียนรูบนเว็บตองใชเวลาที่กระชับมากที่สุด การมีขั้นตอนการเรียน
เยอะเกินไปทําใหผูเรียนเสียเวลาไปเปลาประโยชน ทั้งทีส่ ามารถรวมขั้นตอนบางอยางเปนขั้นตอน
เดียวกันได โดยผูวิจยั ขอเสนอขั้นตอนการเรียนรูที่เหมาะสม 5 ขั้น คือ
1. กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามความตองการของตนเองความรูและทักษะที่เปน
ประสบการณเดิม
2. รวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนดวัตถุประสงค วิธีการ
เทคนิคการเรียนการสอน และแหลงขอมูลการเรียนรู โดยใชการใชสัญญาการเรียนรู
(Learning Contract)
3. ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวที่มีผูสอนใหความรวมมือกับผูเรียน
4. ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึน้ จริงหรือไม
5. การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอนรวมกันระหวาง
ผูเรียนและผูสอน จากสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
ทั้งนี้ผูวิจยั ไดลดขั้นตอนที่ ผูส อนสรางบรรยากาศของการเรียนที่สงเสริมการเรียนรู
ใหกับผูเรียนออกไป เนื่องจากผูสอนในระบบการเรียนบนเว็บตองคอยกระตุนผูเรียนอยางตอเนื่อง
อยูแลว ไมจําเปนตองใสมาในขั้นตอนการเรียนทุกครั้ง ซึ่งจะทําใหเสียเวลามากเกินไป
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6) องคประกอบดานสื่อการเรียนการสอน
การเลือกประเภทสื่อการสอนเพื่อนํามาประกอบการฝกอบรมบนเว็บนั้น ตอง
พิจารณาหลากหลายแงมุม โดยประเด็นหลักๆ ที่ตองเนนก็คือ ความเร็วในการแสดงผลบน
อินเทอรเน็ต เพราะไมวาสื่อการสอนจะทําออกมาไดสวยงามเพียงใด แตไมสามารถแสดงผลได
อยางราบรื่นบนเว็บแลว สื่อการสอนนั้นจะดอยคุณคาลงไปทันที เพราะนอกจากไมสามารถทํา
หนาที่ของสื่อการสอนที่ดีไดแลว ยังทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย และหมดความสนใจไปไดในทีส่ ุด
นอกจากนี้ประเด็นตอมาที่ตอ งพิจารณาตอมาก็คือ การดึงดูดความสนใจของผูเรียน และความ
งายดายในการใชงาน ซึ่งทั้งสองประเด็นก็เปนสิ่งที่ผูออกแบบสื่อการสอนไมควรมองขาม เพราะ
การใชสื่อการสอนในการฝกอบรมแบบปกติ กับการฝกอบรมบนเว็บมีเปาหมายตางกัน โดยสื่อการ
สอนในการฝกอบรมแบบปกติจะเปนสวนเสริมจากประเด็นหลักที่ผสู อนไดสอนไวในหองเรียน แต
สื่อการสอนสําหรับการฝกอบรมบนเว็บจะใชสื่อการสอนนั้นเปนหลักในการนําเสนอสารตางๆ ไป
ยังผูเรียน เปนเสมือนตัวแทนของผูสอนในการดําเนินการเรียนรู ดังนัน้ องคประกอบดานสื่อการ
สอนจึงเปนสิ่งที่ไมควรมองขามสําหรับการฝกอบรมบนเว็บ
7) องคประกอบดานการประเมินผล
การประเมินผลเปนตัวชีว้ ดั ของความสําเร็จของการฝกอบรม ทั้งในสวนของผูเรียน
ผูสอน รวมถึงตัวหลักสูตร กลาวคือตองวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของผูเรียนวามีการพัฒนา
ทางดานทักษะ ความรู และพฤติกรรมใหเปลี่ยนไปอยางที่ตองการตามเปาหมายไดหรือไม โดยจะ
เนนการประเมินผลรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอน นอกจากนี้ยังตองมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมอีกดวย ซึ่งจะกอใหเกิดผลสะทอนกลับไปยังผูพฒ
ั นาหลักสูตร
เพื่อใหเกิดการแกไข ปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น แตการประเมินผลในหลักสูตรออนไลนยอมมี
ความแตกตางจากการประเมินผลในการฝกอบรมแบบปกติ โดยการประเมินผลของหลักสูตร
ฝกอบรมบนเว็บควรใชแบบฟอรมที่ทํางานบนเว็บเชนกัน เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูเรียนที่
สามารถเขาไปประเมินผลไดทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประเด็นนี้ผพู ัฒนาหลักสูตรไมควรมองขามไปเชนกัน
ดังนั้นองคประกอบดานการประเมินผลจึงเปนสวนสําคัญของการฝกอบรม โดยเฉพาะการฝกอบรม
บนเว็บจะมีความแตกตางกับการประเมินผลการฝกอบรมแบบปกติ ซึ่งทั้งผูสอนและผูพัฒนา
หลักสูตรตองพิจารณาใหรอบคอบวาเหมาะสมหรับกลุมผูเรียนของเราหรือไม
4.4 ประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
รูปแบบการฝกอบรมผานเว็บ สามารถสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบ
นําตนเองไดเปนอยางดี โดยองคประกอบที่มีสวนชวยใหเกิดกระบวนการเรียนรูด งั กลาวคือ
องคประกอบดานชวงเวลาที่มีความยืดหยุนกับการเรียนรูตามอัธยาศัย องคประกอบดานเนื้อหา
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สาระที่ผสมผสานการเรียนรูสูการปฏิบัติ องคประกอบดานกิจกรรมการเรียนรูที่เปนขั้นตอน
การเรียนรู 6 ขั้นที่พัฒนาขึ้นมาใหม โดยประยุกตมาจากแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองและแบบใช
ทรัพยากรเปนฐาน องคประกอบดานสื่อการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูผานเว็บเปนหลัก และ
องคประกอบดานการประเมินผล ที่เนนการประเมินผลการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน
ผานสัญญาการเรียนรู สวนองคประกอบดานวัตถุประสงคและดานผูเรียน มีสวนชวยสนับสนุนให
รูปแบบการฝกอบรมนี้สําเร็จดวยเชนกัน
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจยั พบวา รูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ทีผ่ ูวิจัย
พัฒนาขึ้น สามารถสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง ของผูเรียนที่เปนผูใ หญได
นั้น ผูวิจยั มีขอเสนอแนะดังนี้
1. การสงเสริมการรูสารสนเทศ
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูด านการรูสารสนเทศไดนนั้ เปนการฝกฝนผูเรียนใหมี
ความสามารถในการรูเทาทันและมีจริยธรรมในการใชสารสนเทศ ซึ่งการรูสารสนเทศสามารถ
พัฒนาผูเรียนไดทั้งดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติ นับเปนสาระการเรียนรูที่
สําคัญประการหนึ่ง แตการนํามาใชใหเกิดเปนรูปธรรมจริงๆ ตองผานตัวกิจกรรมการเรียนรู ซึ่ง
คอนขางยากในการพัฒนาใหตรงตามกรอบมาตรฐานที่ยดึ ถือ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับวาผูสอนยึดมาตรฐาน
ของใคร ก็พัฒนากิจกรรมไปตามกรอบมาตรฐานนั้น การนํากิจกรรมการเรียนรูมาใชกบั การเรียน
การสอน หรือการฝกอบรมบนเว็บนั้น ควรคํานึงถึงผูเรียน และเนื้อหาสาระเปนสําคัญ เพราะ
กิจกรรมบางอยางไมสามารถทําไดบนเว็บ หรือทําแลวอาจไมดีพอเทากับการเรียนรูในหองเรียน
ทั้งนี้ขึ้นกับผูสอนวาสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมเหลานั้นไดเหมาะสมเพียงใด การสงเสริมผูเรียน
ใหมีทักษะการรูสารสนเทศ สามารถทําควบคูไปกับการเรียนการสอนในวิชาทัว่ ไปได เพราะทักษะ
นี้เปนทักษะการเรียนรูเพื่อรูว ิธีเรียน ดังนัน้ สามารถนําไปประยุกตใชกับรายวิชาตางๆ ไดไมยาก
นอกจากนี้ผูสอนควรมีความรูความเขาใจในเรื่องการรูสารสนเทศอยางลึกซึ้งกอน จึงสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไ ด เพราะหากผูสอนยังเขาใจถึงทักษะการรูสารสนเทศไมลึกซึ้งแลว
อาจจะทําใหการถายทอดสาระการเรียนรูผา นกิจกรรมการเรียนรูไมตรงกับวัตถุประสงคของ
มาตรฐานการรูสารสนเทศได ผูสอนควรตระหนักถึงขอนี้ใหเปนสําคัญ
2. กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับการฝกอบรมบนเว็บในครั้งนี้ไดใชกระบวนการเรียนรูที่สังเคราะหขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองและกระบวนการเรียนรูแบบใชทรัพยากรเปนฐาน ไดเปน
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กระบวนการเรียนรู 6 ขั้น และในแตละขัน้ ตอนการเรียนรูตองจัดกระทําผานกิจกรรมบน
เว็บไซตทั้งหมด ซึ่งจากขอมูลการสัมภาษณกลุมผูเรียนบนเว็บ พบวา ขั้นตอนการเรียนรูในแตละ
หนวยการเรียนมีเยอะเกินไป ทําใหผูเรียนสับสนตอการทํากิจกรรม ดังนั้นหาตองนําไปใชงานจริง
ใหลดขั้นตอนลงมา โดยใหเนนไปที่การทําสัญญาการเรียนรู การประเมินผลรวมกันระหวางผูเรียน
และผูสอน โดยอาจใหเพื่อนรวมเรียนคนอื่นๆ ชวยประเมินผลดวย นอกจากนี้สิ่งที่ควรเนนอีกเรื่อง
คือการเลือกทรัพยากรมาเรียนรูของผูเรียน โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั ไดเนนไปที่การใชทรัพยากร
บนเว็บไซตเปนหลัก ซึ่งการนําไปใชจริงอาจปรับใหเหมาะสม และอาจใชทรัพยากรอืน่ เขามารวม
ในการทํากิจกรรมการเรียนรูด วยได โดยผูวจิ ัยขอเสนอขั้นตอนการเรียนรูที่เหมาะสม 5 ขั้น คือ
1. กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามความตองการของตนเอง ความรูและทักษะที่เปน
ประสบการณเดิม
2. รวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งกําหนดวัตถุประสงค วิธีการ
เทคนิคการเรียนการสอน และแหลงขอมูลการเรียนรู โดยใชการใชสัญญาการเรียนรู
3. ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวที่มีผูสอนใหความรวมมือกับผูเรียน
4. ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึน้ จริงหรือไม
5. การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอนรวมกันระหวาง
ผูเรียนและผูสอน จากสัญญาการเรียนรู
3. การเรียนการสอนและการฝกอบรมบนเว็บ
การเรียนรู หรือการฝกอบรมบนเว็บจะเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรู หรือลงมือศึกษา
คนควาไดดวยตนเอง โดยมีผสู อนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมบนเว็บไซตตองอาศัยเครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งผูเรียนและผูสอน
รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูบนเว็บไซตไดตรงตามตองการของผูสอน หรือผูออกแบบ
หลักสูตร สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูวิจัยใชซอฟตแวรในการบริหารจัดการผูเรียนดวยระบบการ
จัดการเรียนรู หรือ Learning Management System (LMS) มาใชเปนแกนหลักในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม โดยผูวิจยั เลือกใช Moodle ซึ่งเปนซอฟตแวรแบบเสรีไมมีคาลิขสิทธิ์ และเปนที่
นิยมในการนํามาพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บไซตทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึง
โปรแกรม Moodle ยังมีโมดูลกิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นบนเว็บไซตไดมากมายและหลากหลายวัตถ
ประสงค สําหรับใหผูสอน หรือผูออกแบบหลักสูตรไดเลือกใชตามความตองการ นอกจาก
โปรแกรม Moodle แลว LMS อีกตัวที่นา สนใจและสามารถนํามาจัดการฝกอบรมบนเว็บไซตได
เชนกัน นั้นคือ โปรแกรม LearnSquare ซึ่งพัฒนาโดย NECTECT ซึ่งซอฟตแวรดังกลาวเปน
ซอฟตแวรฟรีและไมมีลิขสิทธิ์เชนกัน นอกจากนี้สื่งทีค่ วรคํานึงถึงเมื่อจะพัฒนาระบบฝกอบรมบน
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เว็บไซตอีกอยางก็คือ ตัว Learning Objects (LO) หรือ สื่อดิจิตอลที่มีลักษณะเฉพาะที่เปนสื่อ
ประสม (multimedia) ที่ออกแบบเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางใดอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยแตละเรื่องจะนําเสนอแนวคิดหลักยอยๆ ผูสอนสามารถเลือกใช ผสมผสานกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบอื่นๆ ไดอยางหลากหลาย และสามารถนํามาใชใหม (ใชซ้ํา) ได ซึ่ง LO จะ
ประกอบดวยชิ้นงานเล็กๆ หรือ Raw Asset เชน Flash Object, Video, Text, Image มาประกอบกัน
เปน Learning Object โดยในปจจุบันมีซอฟตแวรสําหรับใชพัฒนา LO ไดอยางมีคุณภาพและที่
สําคัญซอฟตแวรหลายๆ ตัวเปนซอฟตแวรที่ใชงานไดฟรี ซึ่งผูพัฒนาหลักสูตร หรือผูสอนควรมี
ความรูในการพัฒนา LO พอสมควรจึงจะสามารถถายทอดสาระที่ตองการสงผานไปยังผูเรียนได
ตรงตามวัตถุประสงคในการเรียน สําหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ผูวิจยั ไดใชโปรแกรม ExE และ Reload
มาเปนโปรแกรมหลักในการพัฒนาตัว LO รวมกับโปรแกรม Adobe Presenter ซึ่งทั้งสามโปรแกรม
ก็เรียนรูการทํางานไดไมยาก และมีคูมือการใชงานฉบับภาษาไทย รวมถึงมีกลุมผูใชที่เปนคนไทย
คอยใหความชวยเหลือ เวลามีปญหาในการใชงานอีกดวย
ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบไปใชงาน
ขอเสนอแนะสําหรับการนํารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
ตามแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองและแบบใชทรัพยากรเปนฐาน เพือ่ สงเสริมการรูสารสนเทศ
และการเรียนรูแ บบนําตนเอง ไปใชงานจริง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. การจัดตั้งเครื่องแมขา ย
ผูสอนควรติดตอฝาย IT ของหนวยงานเพือ่ ใหจดั ตั้งเครือ่ งแมขายสําหรับใชกับระบบ
ฝกอบรมบนเว็บ ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ตไมเสถียร หรือระบบลมแลวไมมี
คนดูแล หากมีฝาย IT ดูแลเปนของตนเอง ผูดูแลระบบสามารถจัดสรรแบนดวิธใหกบั ระบบ
ฝกอบรมไดอยางเต็มที่โดยไมตองแบงปนแบนดวิธใหกบั คนอื่นๆ เหมือนกับการที่เราไปเชาเนื้อที่
บนอินเทอรเน็ตแลวแบนดวธิ ตองใชรวมกันหลายคน นอกจากนี้การมีเครื่องแมขายเปนของตนเอง
ยังทําชวยใหการบริหารจัดการเนื้อที่ทําไดงายขึ้น กลาวคือเราเพิ่มเนื้อทีไ่ ดตามาตองการ โดยไมตอง
เสียคาใชจายเพิ่มแตอยางใด ทําใหการพัฒนาสื่อการสอนตางๆ ไมตองถูกจํากัดโดยเนื้อที่บน
เว็บไซตอีกตอไป นักพัฒนาสื่อการเรียนรูจ ึงสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางอิสระไมตองคอย
กังวลเรื่องเนื้อหาในการจัดเก็บ
2. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผูสอนและนักพัฒนาสื่อการสอนและกิจกรรมการเรียนรูบ นเว็บไซต ตองมีความเขาใจถึง
การทํางานของซอฟตแวรสําหรับพัฒนาสื่อการสอนแตละชนิด เพื่อที่จะสามารถถายทอดและ

สื่อสารเนื้อหาสาระที่เหมาะสมไปสูผูเรียนได โดยตรงวัตถุประสงคในการเรียนรูที่กําหนดไว
ทั้งนี้ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนัน้ มีมากมาย ผูส อนควรหมั่นศึกษาหา
ความรูในการพัฒนาสื่อการสอนใหทันสมัยและนาสนใจอยูเสมอ
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3. กิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน
การนํารูปแบบการฝกอบรมบนเว็บไปปรับใชงานจริง ควรนํากระบวนการเรียนรูแบบ
ผสมผสานที่จัดกิจกรรมทั้งในหองเรียนปกติ และในหองเรียนเสมือนจริงบนเว็บ นาจะชวยกระตุน
ใหผูเรียนมีความกระตือรือรนมากขึ้น เนื่องจากไดพบกับผูสอนและเพื่อนๆ แบบเผชิญหนาซึ่งกัน
และกัน ทําใหเกิดความคุน เคยและผูกพันกันระหวางผูสอนกับผูเรียน ซึง่ จะทําใหผูเรียนไมหนี
หายไปจากหองเรียนเสมือนจริง และยังคงติดตามอยางตอเนื่องจนจบหลักสูตร ดังนั้นการเรียนแบบ
ผสมผสานจึงนาจะเหมาะสมกับการฝกอบรมสําหรับผูใหญมากกวา โดยการเรียนรูแ บบผสมผสาน
นั้น เปนกระบวนการเรียนรู ที่ทั้งผสมและผสานรูปแบบการเรียนรูหลายรูปแบบ ไมวา จะเปนการ
เรียนรูที่เกิดขึน้ ในหองเรียน ผสมผสานกับการเรียนรูนอกหองเรียนที่ผูเรียน และผูสอนไม
เผชิญหนากัน หรือการใชแหลงเรียนรูที่มีอยูหลากหลาย ผสมผสานกับกระบวนการเรียนรูและการ
ทํากิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคอยูที่การใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูเปนสําคัญ การสอนดวย
วิธีการเรียนรูแ บบผสมผสานนั้น ผูสอนสามารถใชวิธีการสอน สองวิธีหรือมากกวา ในการเรียนการ
สอน เชน ผูสอนนําเสนอเนือ้ หาบทเรียนผานเทคโนโลยีผนวกกับการสอนแบบเผชิญหนา แต
หลังจากนัน้ ผูสอนนําเนื้อหาไปไวบนเว็บ จากนั้นจึงติดตามการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชระบบ e-Learning และ LMS (Learning Management System ) หลังจากนัน้ สรุปบทเรียน
ดวยการอภิปรายรวมกับอาจารยผูสอนในหองเรียน การเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning)
จึงเปนการรวมกันหรือนําสิง่ ตางๆ มาผสมกัน โดยกิจกรรมที่ถูกผสมนั้น คือ รูปแบบการเรียนการ
สอน วิธีการเรียนการสอน การเรียนแบบออนไลน และรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน
นอกจากนี้การนํารูปแบบการฝกอบรมไปใชงานจริง จําเปนตองลดกิจกรรมการเรียนบางอยางที่
ซ้ําซอนลง เพื่อใหกระบวนการเรียนกระชับมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจยั กับกลุมตัวอยางอืน่ ๆ
เนื่องจากการทดลองในครั้งนี้ กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนสวนใหญ รวมถึงกลุมคุณครู อาจารย และนักวิจยั ทางดานครุศาสตร ศึกษาศาสตร
ซึ่งมีความตองการในเรื่องการรูสารสนเทศเพื่อมาประกอบการทําวิจยั ของตนเองอยูกอ นแลว แต
หากมีการปรับใหงานวิจยั ในครั้งนี้ไปใชกบั กลุมตัวอยางอื่นๆ เชน นักเรียนในระบบ หรือนิสิต
นักศึกษาระดับชั้นตางๆ หรือ นํากระบวนการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศไปปรับใชกับรายวิชา
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ใดวิชาหนึ่ง เพือ่ ใหผูเรียนในรายวิชานัน้ ไดพัฒนาทั้งเนื้อหาในรายวิชาและทักษะการรู
สารสนเทศรวมกัน ซึ่งก็เพิ่มความนาสนใจมากขึ้น รวมถึงยังไดขอมูลทีเ่ ปนประโยชนในการ
ปรับปรุงรูปแบบการฝกอบรมใหมีความหลากหลายตอบสนองกลุมผูเรียนไดหลากหลายมากขึ้น

2. การวิจยั โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบอื่นๆ
เนื่องจากการจัดการฝกอบรมในครั้งนี้เนนการเรียนรูผานเว็บเปนหลัก โดยจัด
กิจกรรมทั้งหมดผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหมีผูเรียนบางสวนทีย่ งั ไมมีความพรอมดานการ
เรียนรูผานเว็บ หรือยังไมเขาใจกระบวนการเรียนรูผานเว็บ โดยเฉพาะความรูดานการใช
อินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอรเบื้องตน ซึ่งทําใหผูเรียนหลายคนเกิดความทอใจจนเรียนไมจบตาม
หลักสูตรที่กําหนด ดังนั้นผูว ิจัยเห็นควรวานาจะปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูจากเดิมเรียนรูผาน
เว็บทั้งหมด มาจัดกิจกรรมแบบผสมผสานระหวางในชัน้ เรียนปกติ และในหองเรียนบนเว็บ ซึ่ง
กระบวนการเรียนรูแบบผสมผสานกําลังไดรับความนิยมสําหรับการเรียนรู หรือฝกอบรมบนเว็บที่
เนนการฝกปฏิบัติจริง ควบคูไ ปกับการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ ซึ่งก็นาสนใจสําหรับการทําวิจยั
เพื่อตอยอดในอนาคต ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอ และวางกรอบทฤษฎีใหมสําหรับการทําวิจยั ครั้ง
ตอไป โดยจะเปนการผสมผสานระหวางการเรียนการอสนบนเว็บและการฝกปฏิบัติในหองเรียน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติจริงและแบบนําตนเอง เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศ ดัง
แผนภาพตอไปนี้
Input

Process

รูปแบบการเรียนรู
แบบผสมผสาน

เรียนในหอง
- กระบวนการ
เรียนรูแบบ
ปฏิบัติจริง

กระบวนการเรียนรู
แบบนําตนเอง

กระบวนการเรียนรู
แบบปฏิบัติจริง

เรียนบนเว็บ
- กระบวนการ
เรียนรูแบบ
นําตนเอง

Output

ทักษะการรู
สารสนเทศ ที่
เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติจริงในชั้น
เรียน และจากการ
เรียนรูดว ยตนเอง
บนเว็บไซต

แผนภูมิที่ 7 การวิจัยในอนาคต เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานเพือ่ สงเสริมการรูสารสนเทศ
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ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ
- ผูชวยศาสตราจารย จินดารัตน เบอรพันธุ
- อาจารย ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร
อาจารยประจํา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิดา นการฝกอบรม
- ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร.รัตนา พุมไพศาล
อาจารยพิเศษ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รองศาสตราจารย ดร.ใจทิพย ณ สงขลา
อาจารยประจํา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนและการฝกอบรมบนเว็บ
- ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญนันท นิลสุข
- อาจารย ดร. ปณิตา วรรณพิรณ
ุ
อาจารยประจํา ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

218
ภาคผนวก ข
การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
สําหรับการตรวจคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
ฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บตามแนวคิดการเรียนรูแ บบนําตนเองและแบบใช
ทรัพยากรเปนฐาน เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการศูนย
บรรณสารสนเทศทางการศึกษา” จะใชผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด 5 ทาน และผูเชี่ยวชาญอีก 2 ทาน
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมการรูสารสนเทศ และการเรียนรูแ บบนําตนเองของผูใชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน คือ
1. ผูทรงคุณวุฒิดา นการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 2 ทาน
2. ผูทรงคุณวุฒิดา นการวิจัย จํานวน 1 ทาน
3. ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 2 ทาน
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ สําหรับผูบ ริหารและผูป ฏิบัติงาน เพือ่ ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน คือ
1. ผูทรงคุณวุฒิดา นการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 1 ทาน
2. ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน
3. ผูทรงคุณวุฒิดา นการฝกอบรม จํานวน 1 ทาน
เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมผานเว็บเพื่อ
ศึกษาความตองการในการเรียนรูในเรื่องการรูสารสนเทศ สําหรับการฝกอบรมทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน คือ
1. ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 1 ทาน
2. ผูทรงคุณวุฒิดานบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน
3. ผูทรงคุณวุฒิดานการฝกอบรม จํานวน 1 ทาน

เครื่องมือชุดที่ 4 แบบวัดระดับการรูสารสนเทศ สําหรับกลุมตัวอยางทีอ่ าสาเขารวม
ฝกอบรมทั้งสองกลุม
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน คือ
1. ผูทรงคุณวุฒิดา นการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 1 ทาน
2. ผูทรงคุณวุฒิดา นเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน
3. ผูทรงคุณวุฒิดา นการวิจัย จํานวน 1 ทาน
4. ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 2 ทาน
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เครื่องมือชุดที่ 5 แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง สําหรับกลุม
ตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน คือ
1. ผูทรงคุณวุฒิดา นการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 2 ทาน
2. ผูทรงคุณวุฒิดา นการวิจัย จํานวน 1 ทาน
3. ผูทรงคุณวุฒิดานการฝกอบรม จํานวน 1 ทาน
4. ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน
เครื่องมือชุดที่ 6 แบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ สําหรับกลุมตัวอยางที่
อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน คือ
1. ผูทรงคุณวุฒิดา นการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 1 ทาน
2. ผูทรงคุณวุฒิดา นเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน
3. ผูทรงคุณวุฒิดา นการวิจัย จํานวน 1 ทาน
4. ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 2 ทาน
เครื่องมือชุดที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจ ตอการฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสา
เขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน คือ
1. ผูทรงคุณวุฒิดา นการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 1 ทาน
2. ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน
3. ผูทรงคุณวุฒิดา นการฝกอบรม จํานวน 1 ทาน

เครื่องมือชุดที่ 8 แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยและปญหา หลังการฝกอบรม สําหรับ
กลุมตัวอยางทีอ่ าสาเขารวมฝกอบรมผานเว็บ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน คือ
1. ผูทรงคุณวุฒิดา นการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 1 ทาน
2. ผูทรงคุณวุฒิดา นเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน
3. ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน
เครื่องมือชุดที่ 9 แบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน คือ
1. ผูทรงคุณวุฒิดา นการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 1 ทาน
2. ผูทรงคุณวุฒิดา นเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน
3. ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ จํานวน 1 ทาน
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ
1. รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ
ผูทรงคุณวุฒิดา นการวิจัย
2. รองศาสตราจารย ดร.ใจทิพย ณ สงขลา
ผูทรงคุณวุฒิดา นเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร.รัตนา พุมไพศาล
ผูทรงคุณวุฒิดา นการฝกอบรม
4. ผูชวยศาสตราจารย จินดารัตน เบอรพันธุ
ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ
5. อาจารย ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร
ผูทรงคุณวุฒิดา นบรรณารักษและสารสนเทศ
6. ดร. ชนินทร สุขเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิดา นการศึกษานอกระบบโรงเรียน
7. ดร.ปาน กิมป
ผูทรงคุณวุฒิดา นการศึกษานอกระบบโรงเรียน
รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนและการฝกอบรมบนเว็บ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญนันท นิลสุข
2. อาจารย ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูเพื่อสงเสริม
การรูสารสนเทศ และการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา
การตรวจสอบ ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency หรือ IOC) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha)
เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) หรือความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานที่เกีย่ วกับผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ 1.)ชาย 2.)หญิง
2. สถานภาพการทํางาน 1.)ทํางานแลว 2.)ยังไมไดทํางาน
3. ระดับการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ
1.)ปริญญาตรี 2.)ปริญญาโท 3.)ปริญญาเอก 4.)อื่นๆ……………………
4. สาขาวิชา.........................................................................................................................
5. ประเภทของหลักสูตร 1.)ในเวลา 2.)นอกเวลา
6. ความถี่ในการเขาใชหองสมุด
1.)ทุกวัน
2.)2-3 ครั้ง/สัปดาห 3.)1ครั้ง/สัปดาห
4.)เดือนละ 1 ครั้ง 5.)ไมแนนอน
6.)อื่นๆ โปรดระบุ................................
7. ทานเคยใชบริการการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมการสืบคนขอมูล จากหองสมุด หรือไม
1.)เคย
2.)ไมเคย
8. ทานเคยใชอนิ เทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล หรือไม
1.)เคย
2.)ไมเคย
9. ทานเคยใช โปรแกรมสืบคนรายการออนไลน (Web OPAC) ในการคนหาหนังสือ หรือไม
1.)เคย
2.)ไมเคย
10. ทานเคยใช ฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ (Online Databases) คนหาขอมูลหรือไม
1.)เคย
2.)ไมเคย
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ตารางที่ 30 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม ในสวนของขอมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ตอนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพในการเรียนรู ปญหาในการเรียนรู และความตองการในการ
เรียนรูของผูใชบริการ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
สภาพในการเรียนรู
ขอคําถามเกี่ยวกับสภาพการเรียนรู
1. ทานคิดวาหองสมุดควรมีการเผยแพร
คูมือการสืบคนฐานขอมูลตางๆ ให
ผูใชบริการไดเรียนรูอยางทั่วถึง
2. ทานคิดวาในรายวิชาที่ทานกําลังศึกษา
อยูนั้น ควรมีการสงเสริมใหใชงาน
ฐานขอมูลหองสมุดในการศึกษา
คนควาวิจัยประกอบการเรียนในหอง
3. ทานคิดวาหองสมุดควรมีการสงเสริมให
ทานไดเรียนรูดวยตนเอง ในเรื่องการใช
งานและสืบคนฐานขอมูลตางๆ

สภาพที่เปนจริง
ระดับความคิดเห็น

สภาพที่ตองการ
ระดับความคิดเห็น

มาก
ปาน
นอย มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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4. ทานคิดวาหองสมุดควรจัดแหลงเรียนรู
ดานการสืบคนฐานขอมูลตางๆ ใหเปน
ระบบ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การศึกษาคนควาไดทุกเวลา
5. ทานคิดวาหองสมุดควรประชาสัมพันธ
หลักสูตรการฝกอบรมตางๆ หรือการ
ปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหผูใชบริการ
ไดทราบอยางทั่วถึง
6. ทานคิดวาหองสมุดควรจัดหลักสูตร
ระยะสั้นในการฝกอบรมการสืบคน
ฐานขอมูลและการใชหองสมุด ใหกับนิสิต
ทุกระดับชั้น ในทุกภาคการศึกษา
7. ทานคิดวาหองสมุดเปนแหลงรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศดานตางๆ ที่สําคัญ
ตอการเรียนรูและศึกษาคนควาของตัวทาน
8. ทานคิดวาหองสมุดควรมีโครงการ
ฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูลและการ
ปฐมนิเทศการใชหองสมุดในแบบที่มีเวลา
ยืดหยุนมากกวากําหนดเวลาตายตัวเพราะ
ผูใชบริการอาจมีเวลาวางไมตรงกัน
9. ทานคิดวาหองสมุดควรมีสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ไวให
ผูใชบริการไดเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องการ
สืบคนฐานขอมูล
10. ทานคิดวาหองสมุดควรมีเว็บฝกอบรม
ไวชวยในการฝกอบรมการสืบคน
ฐานขอมูล สําหรับผูใชบริการที่ไมมีเวลา
เขารวมฝกอบรมและปฐมนิเทศการใช
หองสมุดในชวงเวลาปกติ
11. ทานคิดวาหองสมุดควรมีระบบการ
สืบคนที่ไมซับซอน ที่ผูใชบริการสามารถ
ทําความเขาใจตอการใชงานไดงาย
12. ทานคิดวาหองสมุดควรมีบรรณารักษ
ไวคอยชวยเหลือผูใชบริการ ในการสืบคน
ขอมูลและชวยตอบคําถามในเรื่องตางๆ

224
13. ทานคิดวาความรูในเรื่องการสืบคน
ฐานขอมูลหองสมุดในระดับเบื้องตน ก็
เพียงพอตอความตองการของทานแลว
14. ทานคิดวาขอมูลจากฐานขอมูล
ออนไลนฉบับเต็ม (Full text) นั้น ตรงกับ
ความตองการของทานมากกวาขอมูลจาก
ในหนังสือ

ตารางที่ 31 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม ในสวนของ ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สภาพในการเรียนรู
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
0.60
0.80
1.00
1.00
0.60
1.00
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00

จากตางรางที่ 31 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคามากกวา 0.5 ทุกขอ ดังนั้นคําถามทั้งหมดจึง
สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือวิจัยได หลังจากนั้นผูว ิจยั ไดนําขอมูลในสวนที่เกีย่ วของกับสภาพใน
การเรียนรูไปทดสอบกับกลุม ตัวอยางทีไ่ มใชกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 15 คน เพื่อทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยไดผลสรุปดังนี้
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ตารางที่ 32 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach's Alpha) ในสวนของขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพในการเรียนรู
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach's Alpha)
0.8676
0.8743
0.8670
0.8630
0.8555
0.8570
0.8755
0.8579
0.8646
0.8800
0.8678
0.8568
0.8794
0.8724

โดยมีคาความเชื่อมั่นรวมในสวนของขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพในการเรียนรู เทากับ 0.8758 ซึ่งถือ
วาแบบสอบถามในสวนนี้มคี วามนาเชื่อถือคอนขางสูง
ปญหาในการเรียนรู
ระดับของปญหา
ขอคําถามเกี่ยวกับปญหาในการเรียนรู
A1. ทานไมสามารถกําหนดคําคนที่เหมาะสมกับความตองการของทาน
เชน ไมทราบคําคนที่เหมาะสมกับเรื่องที่ตองการคนหา
A2. ทานไมสามารถระบุคําศัพทควบคุม (หัวเรื่องตามมาตรฐานที่สมาคม
หองสมุดกําหนดไว) ที่สามารถใชอธิบายสารสนเทศที่ทานตองการได
A3. ทานไมสามารถระบุขอบเขตของสารสนเทศที่ตองการได หรือไม
ทราบวาสารสนเทศไหนเหมาะกับงานอะไร เชน ทํางานวิจัยปริญญาเอกแต
ใชขอมูลจาก google หรือใชขอมูลจาก Blog เปนหลักในการทําวิจัยเทานั้น

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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A4. ทานไมสามารถเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมตอการใชงาน
อาทิเชน ไมทราบวาหนังสือ บทความจากวารสาร งานวิจัย บทความ
ออนไลน แบบไหนที่เหมาะสมและตรงกับความตองการ
B5. ทานไมสามารถใชคําเชื่อมตอแบบ ตรรกบูลีน (Boolean logic) ในการ
คนหาขอมูล เชน ไมรูวิธีใช And / Or / Not ในการสืบคนขอมูล
B6. ทานไมสามารถใชการตัดปลายคํา หรือการแทนคํา (Truncation) ใน
การสืบคนขอมูล เชน ใชคําวา Comput* เพื่อหาขอมูลดาน Computer /
Computation / Computing เปนตน
B7. ทานไมสามารถใชศัพทควบคุม (หัวเรื่อง) หรือ ศัพทแบบไมควบคุม
(คําคน) ที่ถูกตอง ในการสืบคนขอมูล เชน ศัพทควบคุมใช “สงครามตาม
แบบ” (Warfare, Conventional) แตศัพทแบบไมควบคุมใช “สงคราม
กองโจร” เปนตน
B8. ทานไมสามารถปรับปรุงวิธีการสืบคนขอมูลที่เหมาะสมกับสารสนเทศ
ที่ทานตองการ เชน ไมทราบวิธีการเพิ่มคําคนโดยใช And (ตรรกบูลีน)
รวมกับการตัดปลายคํา (Truncation) เปนตน
C9. ทานไมสามารถคัดเลือกแหลงขอมูลสารสนเทศที่นาเชื่อถือ หรือไม
ทราบวาแหลงขอมูลไหนนาเชื่อถือ สําหรับการสืบคนขอมูลของทาน
C10. ทานไมสามารถแยกแยะระดับความนาเชื่อถือของสารสนเทศที่สืบคน
มาได
C11. ทานไมสามารถสรุปใจความสําคัญจากสารสนเทศที่รวบรวมมาได
C12. ทานไมสามารถสังเคราะหแนวคิดที่สําคัญจากสารสนเทศที่รวบรวม
มาได เพราะทานไมทราบวาสวนไหนคือแนวคิดหลักของสารสนเทศนั้น
D13. ทานไมสามารถดึงขอมูลสารสนเทศที่สืบคน ออกมาใชในรูปแบบ
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน คนพบขอมูลแตไมรูวิธีการพิมพหนา
เอกสารนั้นอยางถูกตอง หรือไมรูวิธีการ Export ขอมูลในรูปแบบของ Text
/ EndNote
D14. ทานไมสามารถจัดเก็บสารสนเทศที่เหมาะสมและเปนระเบียบตอ
นําไปใชงาน
D15. ทานไมสามารถนําเสนอผลงานที่เหมาะสมกับสารสนเทศที่คนพบ
เชน ไมทราบวิธีการคัดลอกขอมูลจากเว็บเขาสู Word / Power Point ได
อยางถูกตองและสวยงาม
E16. ทานไมสามารถเขียนรายการอางอิงที่ถูกตองตามหลักวิชาการและ
ถูกตองตามกฎระเบียบทางบรรณารักษศาสตร
E17. ทานไมสามารถใชงานโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม เชน
EndNote ไดอยางถูกตอง
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E18. ทานไมมีความรูในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ของสารสนเทศชนิดตางๆ
เชน ไมทราบวาการคัดลอกบทความจากเว็บหนังสือพิมพออนไลนมาใส
ใน Blog ของตนเอง โดยไมไดใสอางอิง หรือไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
เว็บ จะมีความผิดตามกฏหมาย

ตารางที่ 33 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม ในสวนของ ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ปญหาในการเรียนรู
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
0.60
1.00
0.60
0.60
0.60
0.60
0.80
1.00
1.00
1.00
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

จากตางรางที่ 33 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคามากกวา 0.5 ดังนั้นคําถามทั้งหมดจึงสามารถ
นํามาใชเปนเครื่องมือวิจัยได หลังจากนัน้ ผูวิจัยไดนําขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับปญหาในการ
เรียนรู ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 15 คน เพือ่ ทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยไดผลสรุปดังนี้
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ตารางที่ 34 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach's Alpha) ในสวนของขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาในการเรียนรู
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach's Alpha)
0.9005
0.8935
0.9031
0.9046
0 .8966
0.9034
0.8996
0.8953
0.8963
0.8918
0.8915
0.8918
0.8854
0.8905
0.8927
0.8932
0.8985
0.8955

โดยมีคาความเชื่อมั่นรวมในสวนของขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาในการเรียนรูในปจจุบัน เทากับ
0.9012 ซึ่งถือวาแบบสอบถามในสวนนี้มคี วามนาเชื่อถือคอนขางสูง
ความตองการในการเรียนรู
ระดับความตองการ
ขอคําถามเกี่ยวกับความตองการในการเรียนรู
A1. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการระบุแนวคิดหลักและคําศัพทที่
สามารถใชอธิบายสารสนเทศที่ตองการ ซึ่งจะชวยใหทานสามารถวิเคราะห

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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สิ่งที่ตองการคนหาออกมาเปนภาษาดัชนี (คําสืบคน) ไดอยางเหมาะสม
A2. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการระบุเปาหมายของประเภทของ
งานที่ใชสารสนเทศ ซึ่งจะชวยใหทานทราบไดวางานที่ไดรับมอบหมายอยู
ควรใชสารสนเทศแบบไหน สารสนเทศทั่วไป หรือ สารสนเทศเชิงวิชาการ
A3. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการกําหนดชนิดและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ตองการสืบคน ซึ่งจะชวยใหทานสามารถเลือกชนิดของ
สารสนเทศที่ตองการในรูปแบบตางๆ อาทิ pdf / tiff หรือสามารถเลือก
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับคําสืบคนมากที่สุด จากจํานวนที่คนพบทั้งหมด
A4. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่
เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหทานทราบความแตกตางระหวางบทความเชิง
วิชาการ กับบทความทั่วไป หรือหนังสือทั่วไป กับหนังสือวิชาการ เปนตน
B5. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องเทคนิคการสืบคนขอมูลขัน้ พื้นฐาน
เชน การใชเครื่องหมายอัญประกาศ ("...") หรือการกําหนดคําคนหางายๆ
เปนตน
B6. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการสืบคนขอมูลขั้นสูง (Advanced
Search) เชน การใช ตรรกบูลีน (And/Or/Not) หรือการใช Truncation
(engl*) เปนตน
B7. ทานตองการไดรับความรูในการสืบคนสารสนเทศ โดยใชศัพท
ควบคุม หรือ ศัพทแบบไมควบคุม เชน การใชหัวเรื่องมาตรฐานทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการคนหาขอมูล
B8. ทานตองการไดรับความรูในการปรับปรุง หรือปรับแตงการสืบคน
ขอมูล โดยใชกลวิธีตางๆ ผสมผสานกัน ซึ่งจะชวยใหทานสามารถกําหนด
ความเกาใหม (ชวงเวลาที่ตองการ) ของสารสนเทศที่กําลังจะสืบคนได
C9. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องแหลงขอมูลสารสนเทศ แบบตางๆ
ซึ่งจะชวยใหทานสามารถเลือกสืบคนสารสนเทศจากแหลงที่เหมาะสมและ
ตรงกับความตองการ
C10. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการประเมินสารสนเทศและความ
นาเชื่อถือของแหลงสารสนเทศที่สืบคน
C11. ทานตองการไดรับความรูในการสรุปแนวคิดสําคัญจากสารสนเทศที่
รวบรวมมาได ซึ่งจะชวยใหทานสามารถรูไดวาสวนไหนคือสรุปความ
(Summary) ของสารสนเทศที่คนมาได โดยไมจําเปนตองอานเอกสาร
ทั้งหมด
C12. ทานตองการไดรับความรูในการสังเคราะหแนวคิดหลักจาก
สารสนเทศที่รวบรวมมาได ซึ่งจะชวยใหทานสามารถรูไดวาสวนไหนของ
สารสนเทศคือแนวคิดหลัก เปนตน
D13. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการนําขอมูลสารสนเทศที่คนพบ
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ออกมาใชไดหลากหลายรูปแบบ เชน การพิมพออกขอมูล หรือการ Export
ขอมูล
D14. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยาง
เปนระบบ เชน การสรางระบบจัดเก็บขอมูลบนอินเทอรเน็ต หรือการ
จัดเรียง / การทําดรรชนีขอมูล เปนตน
D15. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการนําเสนอผลงานที่เหมาะสมกับ
สารสนเทศที่คนพบ เชน การนําขอมูลไปใชตอ หรือการคัดลอกไฟลเขาสู
โปรแกรม Office
E16. ทานตองการไดรับความรูในการเขียนรายการอางอิงตามหลักวิชาการ
เชน การอางอิงในเนื้อหา / การอางอิงทายบท
E17. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการใชงานโปรแกรมจัดการรายการ
บรรณานุกรม เชน EndNote X3 / EndNote Web / RefWork เปนตน
E18. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ของสารสนเทศ
ชนิดตางๆ เชน ความผิดจากการสําเนาหนังสือทั้งเลม การคัดลอก
ผลการวิจัยโดยไมเขียนอางอิงแหลงที่มา (Plagiarism)

ตารางที่ 35 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม ในสวนของ ขอมูลที่เกี่ยวของกับความ
ตองการในการเรียนรู
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
0.60
0.60
0.80
0.60
0.60
0.60
0.80
0.80
1.00
0.80
0.60
1.00
0.80
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ขอที่
14
15
16
17
18

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80

จากตางรางที่ 35 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคามากกวา 0.5 ดังนั้นคําถามทั้งหมดจึงสามารถ
นํามาใชเปนเครื่องมือวิจัยได หลังจากนัน้ ผูวิจัยไดนําขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับความตองการใน
การเรียนรู ไปทดสอบกับกลุม ตัวอยางทีไ่ มใชกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 15 คน เพื่อทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยไดผลสรุปดังนี้
ตารางที่ 36 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach's Alpha) ในสวนของขอมูลที่เกี่ยวของกับความตองการในการเรียนรู
ขอที่
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach's Alpha)
1
0.9672
2
0.9663
3
0.9680
4
0.9675
5
0.9684
6
0.9677
7
0.9669
8
0.9684
9
0.9674
10
0.9670
11
0.9662
12
0.9678
13
0.9667
14
0.9670
15
0.9679
16
0.9672

ขอที่
17
18
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คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach's Alpha)
0.9696
0.9700

โดยมีคาความเชื่อมั่นรวมในสวนของขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาในการเรียนรูในปจจุบัน เทากับ
0.9694 ซึ่งถือวาแบบสอบถามในสวนนี้มคี วามนาเชื่อถือคอนขางสูง
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ สําหรับผูบ ริหารและผูป ฏิบัติงาน เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
การตรวจสอบ ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency หรือ IOC) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
คําชี้แจงแบบสัมภาษณ
คําถามในการสัมภาษณมีทั้งหมด 6 ขอ ขอใหทานชวยอภิปรายในแตละหัวขอจนครบทุกขอ
1. ทานเห็นดวยหรือไม ที่จะพัฒนาระบบการฝกอบรมผานเว็บ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและ
การเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาระยะเวลาในการจัดฝกอบรมที่เหมาะสมควรมีประมาณกีว่ ัน
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. ทานคิดวาหากมีการจัดฝกอบรม ควรจัดในชวงเดือนไหน
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. ทานคิดวาสือ่ การสอนที่ควรใชสําหรับการฝกอบรมผานเว็บเปนแบบไหน จึงจะเหมาะสมที่สุด
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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5. ทานคิดวาเนื้อหาที่จะใชในการฝกอบรม ควรมีไรบาง ตามหมวดหมูท ี่กําหนด
5.1 มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.2 มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.3 มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.4 มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.5 มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. ขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบการฝกอบรมผานเว็บ
.........................................................................................................................................................
ตารางที่ 37 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณ สําหรับผูบ ริหารและผูปฏิบัตงิ าน
ขอที่
1
2
3
4
5
6

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00

จากตางรางที่ 37 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคามากกวา 0.5 ทุกขอ ดังนั้นคําถาม
ทั้งหมดจึงสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือวิจัยไดทั้งหมด
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม เพื่อศึกษา
ความตองการในการเรียนรูในเรื่องการรูสารสนเทศ สําหรับการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบ
การตรวจสอบ ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency หรือ IOC) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานที่เกีย่ วกับผูถูกสัมภาษณ
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ ต่ํากวา 18 ป 18-25 ป
25-30 ป
30-35 ป มากกวา 35 ป
3. สถานภาพการทํางาน ทํางานแลว ยังไมไดทํางาน
4. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
อื่นๆ…………………
5. สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ................................................................................................
6. ประเภทของหลักสูตร ในเวลา นอกเวลา
7. ความถี่ในการเขาใชหองสมุด
ทุกวัน 2-3 ครั้ง/สัปดาห 1ครั้ง/สัปดาห
เดือนละ 1 ครั้ง ไมแนนอน อื่นๆ โปรดระบุ....................................................
8. ทานเคยใชบริการการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมการสืบคนขอมูล จากหองสมุด หรือไม
เคย
ไมเคย
9. ทานเคยใชอนิ เทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล หรือไม
เคย
ไมเคย
10. ทานเคยใช โปรแกรมสืบคนรายการออนไลน (OPAC) ในการคนหาหนังสือ หรือไม
เคย
ไมเคย
11. ทานเคยใช ฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ (Online Databases) หรือไม
เคย
ไมเคย
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ตารางที่ 38 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณ สําหรับกลุมตัวอยาง ในสวนของ
ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับผูถูกสัมภาษณ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ตอนที่ 2 ขอมูลดานเนื้อหาและรูปแบบของการฝกอบรม ทานคิดวาเนื้อหาที่จะใชในการฝกอบรม
ควรมีไรบาง ตามหมวดหมูทกี่ ําหนด
คําชี้แจงแบบสัมภาษณ
คําถามในการสัมภาษณมีทั้งหมด 6 ขอ ขอใหทานชวยอภิปรายในแตละหัวขอจนครบทุกขอ
1. มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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4. มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. ขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบการฝกอบรมผานเว็บ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ตารางที่ 39 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณ สําหรับกลุมตัวอยาง ในสวนของ
ขอมูลดานเนื้อหาและรูปแบบของการฝกอบรม
ขอที่
1
2
3
4
5
6

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

จากตางรางที่ 39 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 ทุกขอ ดังนั้นคําถาม
ทั้งหมดจึงสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือวิจัยไดทั้งหมด
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือชุดที่ 4 แบบวัดระดับการรูสารสนเทศ สําหรับกลุมตัวอยางทีอ่ าสาเขารวมฝกอบรมทั้ง
สองกลุม
การตรวจสอบ ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency หรือ IOC) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha
Coefficient) เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) หรือความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
คําชี้แจง
แบบแบบวัดระดับการรูสารสนเทศ มีคําถามทั้งหมด 23 ขอ กรุณาทําทุกขอ โดยในการเลือกตอบ
แบบสอบถามนี้ ผูตอบเลือกตอบโดยอาศัยเกณฑตามความคิดเห็นของตนเองดังรายละเอียดตอไปนี้
ระดับ 5 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มากที่สุด
ระดับ 4 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มาก
ระดับ 3 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน ปานกลาง
ระดับ 2 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอย
ระดับ 1 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอยที่สดุ
ระดับการรูสารสนเทศ
5
4
3
2
1
มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถกําหนดชนิด และขอบเขตของสารสนเทศที่ตนเองตองการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ขาพเจาสามารถกําหนดขอบเขตของเรื่องที่ตองการไดวา มี
ขอบเขตแคไหน
2. ขาพเจารูวาคําสําคัญของเรื่องที่ตองการคืออะไร
3. ขาพเจาสามารถระบุคําคนหาที่ตรงกับความตองการได
4. ขาพเจารูวาตองการทรัพยากรสารสนเทศประเภทอะไร
เชน หนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจยั ขาวการศึกษา วารสาร สื่อ
โสตฯ ฯลฯ
ขอคําถาม
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ขอคําถาม

ระดับการรูสารสนเทศ
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ขาพเจารูวิธกี ารสืบคนจาก คําสําคัญ หัวเรื่อง เลขหมู ชื่อผู
แตง ไดอยางแมนยํา
6. ขาพเจารูวิธกี ารสืบคนสารสนเทศแบบ Advanced Search
7. ขาพเจารูวิธกี ารใชตรรกบูลีน เชน AND OR NOT NEAR
ฯลฯ
8. ขาพเจารูวิธกี ารปรับปรุงคําคนหา เพื่อใหการสืบคน
สมบูรณที่สุด
มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงที่มา รวมทั้งเชือ่ มโยง
สารสนเทศที่ไดรับคัดเลือกไวแลวกับพื้นความรูเดิมที่ตนเองมีอยูได
9. ขาพเจารูไดวาทรัพยากรสารสนเทศไหนมีความนาเชื่อ
ที่สุด
10. ขาพเจาสามารถสรุปใจความสําคัญของสารสนเทศที่
สืบคนมาได
11. ขาพเจาสามารถระบุไดวา สารสนเทศใดทันสมัยหรือไม
12. ขาพเจารูวา สารสนเทศที่ไดมานั้นตรงประเด็นที่ตองการ
หรือไม
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถใชสารสนเทศในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคเฉพาะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. ขาพเจารูความแตกตางของประเภทสารสนเทศใน
อินเทอรเน็ต
14. ขาพเจารูจดั การกับผลลัพธที่สืบคนไดจากแหลง
สารสนเทศตางๆ
15. ขาพเจาสามารถนําสารสนเทศที่สืบคนได มาสรางผลงาน
ขึ้นใหม เชน รายงาน การบาน วิทยานิพนธ งานวิจยั
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ระดับการรูสารสนเทศ
5
4
3
2
1

16. ขาพเจารูวธิ ีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สืบคนมา
ได อยางเหมาะสม
17. ขาพเจารูชองทางในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับผูอื่น
18. ขาพเจารูวธิ ีการนําสารสนเทศมาใชกบั โปรแกรม
ประยุกตตางๆ
มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ
วัตถุประสงคการเรียนรู - ผูเรียนสามารถเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมายและประเด็นของสังคมที่
เกี่ยวของกับการใชและการเขาถึงสารสนเทศ รวมถึงการใชสารสนเทศอยางถูกตองตามหลัก
จริยธรรมและกฎหมาย
19. ขาพเจารูวธิ ีการเขียนอางอิงแบบ APA Style ทั้งแบบที่ 1
และแบบที่ 2
20. ขาพเจารูวธิ ีการใชโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมตางๆ
21. ขาพเจารูวธิ ีการเขียนอางอิงในเนื้อหาแบบนามป
22. ขาพเจารูวา การถายเอกสารหนังสือทั้งเลมเปนการละเมิด
ลิขสิทธิผูแตง
23. ขาพเจาเขาใจในระเบียบและจรรยาบรรณสารสนเทศ
ตารางที่ 40 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดระดับการรูสารสนเทศ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
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ขอที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
1.00
1.00
0.60
0.60
1.00
0.80
0.60
0.60
1.00
0.60
0.60
1.00
0.60

จากตางรางที่ 40 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคามากกวา 0.5 ทุกขอ ดังนั้นคําถาม
ทั้งหมดจึงสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือวิจัยได หลังจากนั้นผูวิจยั ไดนาํ แบบวัดระดับการรู
สารสนเทศ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจยั จํานวน 12 คน เพื่อทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยไดผลสรุปดังนี้
ตารางที่ 41 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบวัดระดับการรูสารสนเทศ โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)
ขอที่
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา
1
0.949
2
0.946
3
0.948
4
0.947
5
0.945
6
0.944
7
0.946
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ขอที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คาสัมประสิทธิ์อัลฟา
0.944
0.950
0.945
0.947
0.948
0.947
0.947
0.944
0.944
0.947
0.947
0.946
0.954
0.945
0.944
0.947

โดยมีคาความเชื่อมั่นรวมของแบบวัดระดับการรูสารสนเทศ เทากับ 0.949 ซึ่งถือวามีความ
นาเชื่อถือคอนขางสูง
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือชุดที่ 5 แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสา
เขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
การตรวจสอบ ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency หรือ IOC) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha
Coefficient) เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) หรือความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
คําชี้แจง
แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแ บบนําตนเอง สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรม
ทั้งสองกลุม มีคําถามทั้งหมด 58 ขอ กรุณาทําทุกขอ โดยในการเลือกตอบแบบสอบถามนี้ ผูตอบ
เลือกตอบโดยอาศัยเกณฑตามความคิดเห็นของตนเองดังรายละเอียดตอไปนี้
ระดับ 5 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มากที่สุด
ระดับ 4 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มาก
ระดับ 3 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน ปานกลาง
ระดับ 2 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอย
ระดับ 1 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอยที่สดุ

ขอคําถาม
ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู
1. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเ สมอ ตลอดชีวิต
2. ขาพเจาทราบดีวา ตองการเรียนรูสิ่งใด
3. เมื่อประสบกับบางสิ่งบางอยางที่ไมเขาใจขาพเจาจะ
หลีกเลี่ยงไปจากสิ่งนั้น
4. ถาขาพเจาจะหาทางเรียนรูใ นสิ่งใด ขาพเจาตองหาทาง
เรียนรูใหได
5. ขาพเจารักทีจ่ ะเรียนรูอยูเสมอ

ระดับความพรอม
ในการเรียนรูแบบนําตนเอง
5
4
3
2
1
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6. ขาพเจาตองการเวลาพอสมควร ในการเริ่มตนศึกษาเรือ่ ง
ใหมๆ
7. ในชั้นเรียน ขาพเจาหวังทีจ่ ะใหผูสอนบอกผูเรียนทั้งหมด
อยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางอยูตลอดเวลา
ดานการมีมโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
8. ขาพเจาเชื่อวา การเขาใจในตนเองเปนหลักสําคัญของ
การศึกษาของทุกคน
9. ขาพเจาไมสามารถทํางานตางๆ ไดดวยตนเอง
10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะ
ไปหาไดทไี่ หน
11. ขาพเจาสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยตนเองไดดีกวาคน
สวนมาก
12. แมขาพเจาจะมีความคิดทีด่ ี แตดเู หมือนไมสามารถ
นํามาใชปฏิบตั ิได
13. ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียน
อะไร และจะเรียนอะไร
14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียน ถาสิ่งนั้นเปนเรื่องที่
ขาพเจาสนใจ
ดานการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู
15. ไมมีใครอื่น นอกจากตัวขาพเจาที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่
ขาพเจาเลือกเรียนอยางแทจริง
16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนสิ่งใดไดดหี รือไม
17. ขาพเจาอยากเพิ่มเวลาเรียนในแตละวันใหมากขึน้ เพราะมี
หลายสิ่งที่เราตองการเรียนรู
18. ถาขาพเจาตัดสินใจจะเรียนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขาพเจาสามารถ
จะจัดเวลาที่จะเรียนรูสิ่งนั้นไดเสมอ ไมวาจะมีภารกิจมากมาย
เพียงใด
19. ขาพเจามีปญ
 หาเกี่ยวกับการทําความเขาใจเรื่องที่อาน

ระดับความพรอม
ในการเรียนรูแบบนําตนเอง
5
4
3
2
1
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20. ถาขาพเจาไมเรียนก็ไมใชความผิดของขาพเจา
21. ขาพเจาทราบดีวา เมื่อไรที่ขาพเจาตองการจะเรียนรูใน
เรื่องใด เรื่องหนึ่งใหมากขึ้น
ดานการยอมรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
22. ขอใหขาพเจาทําขอสอบไดคะแนนสูงก็พอใจแลว
ถึงแมวาขาพเจาจะยังไมเขาใจเรื่องนั้นๆ ก็ตามที
23. ขาพเจาคิดวาหองสมุดเปนสถานที่ที่นาเบื่อ
24. ขาพเจาชื่นชอบผูที่เรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ
25. ขาพเจาสามารถคิด แสวงหาวิธีการเรียนรูไดหลายแบบ
สําหรับการเรียนรูหวั ขอใหมๆ
26. ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนกับเปาหมาย
ระยะยาวของขาพเจาที่ตั้งไว
27. ขาพเจามีความสามารถเรียนรูดว ยตนเองไดเกือบทุกเรือ่ ง
ที่ขาพเจาตองการจะเรียน
28. ขาพเจารูสึกสนุกสนานในการคนหาคําตอบของขอ
คําถามตางๆ
29. ขาพเจาไมชอบแกปญหาที่มีคําตอบถูกตองมากกวา 1
คําตอบ
ดานความรักการเรียน
30. ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูส ิ่งตางๆ อยางมาก
31. ขาพเจาจะดีใจมาก หากการเรียนรูของขาพเจาเสร็จสิ้นลง
32. ขาพเจาไมไดสนใจตอการเรียนรู เมื่อเปรียบเทียบกับคน
อื่นๆ
33. ขาพเจาไมมีปญหาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเรียนรู
(ทักษะการฟง การอาน การเขียน การจํา)
34. ขาพเจาชอบเรียนรู ทดลองสิ่งใหมๆ แมไมแนใจวา
ผลลัพธจะเปนอยางไร

ระดับความพรอม
ในการเรียนรูแบบนําตนเอง
5
4
3
2
1
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35. ขาพเจาไมชอบใหคนมาชี้ขอผิดพลาดที่ขาพเจากําลังทํา
อยู
36. ขาพเจามีความสามารถในการคิด หาวิธีการแปลกๆ
ใหมๆ ที่จะทําสิ่งตางๆ
ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
37. ขาพเจาชอบคิดเกี่ยวกับอนาคต
38. ขาพเจามีความพยายามคนหาคําตอบในสิ่งที่ตองการรูได
ดี เมื่อเทียบกับผูอื่น
39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย มิใชสิ่งที่ทําใหเรา
ทอถอย
40. ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําในสิ่งที่คิดวาควร
กระทํา
41. ขาพเจาชอบวิธีการของขาพเจา ในการสํารวจตรวจสอบ
ปญหา
42. ขาพเจามักเปนผูนํากลุมในการเรียนรู
43. ขาพเจามีความสนุกสนานในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูอื่น
ดานการมองอนาคตในแงดี
44. ขาพเจาไมชอบสถานการณการเรียนรูที่ทาทาย
45. ขาพเจามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ
46. ยิ่งไดเรียนรูมากขึ้น ขาพเจาก็ยิ่งรูสึกวาโลกนี้นาตื่นเตน
47. ขาพเจาคิดวาการเรียนรูเปนเรื่องที่สนุกสนาน
48. ขาพเจาคิดวาการยึดวิธีการเรียนรู ซึ่งใชไดผลมาแลว
ดีกวาการจะลองใชวิธีใหมๆ
49. ขาพเจาตองการเรียนรูมากยิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะไดเปนคนที่
มีความเจริญกาวหนา

ระดับความพรอม
ในการเรียนรูแบบนําตนเอง
5
4
3
2
1
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ระดับความพรอม
ในการเรียนรูแบบนําตนเอง
5
4
3
2
1

50. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรูของขาพเจาเอง
ไมมีใครมารับผิดชอบแทนขาพเจาได
ดานความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาพื้นฐานและทักษะการแกปญหา
51. การเรียนรูเปนสิ่งสําคัญสําหรับขาพเจา
52. ขาพเจาไมมีวันที่จะแกเกินไปที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
53. ขาพเจาคิดวาการเรียนรูอยูตลอดเวลาเปนสิ่งที่นาเบื่อ
หนาย
54. ขาพเจาคิดวาการเรียนรูเปนเครื่องมือในการดํารงชีวติ
55. ในแตละป ขาพเจาเรียนรูสิ่งใหมๆ มากมาย ดวยตนเอง
56. การเรียนรูไ มไดทําใหชีวติ ของขาพเจา แตกตางไปจาก
เดิม
57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียน และ
การเรียนรูดว ยตนเอง
58. ขาพเจาคิดวาผูใฝเรียนรูอยูเสมอ คือ ผูนํา
ตารางที่ 42 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
0.60
0.60
1.00
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ขอที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.60
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
0.60
0.60
1.00
1.00
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ขอที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
0.60
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.60
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80

จากตางรางที่ 42 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคามากกวา 0.5 ทุกขอ ดังนั้นคําถาม
ทั้งหมดจึงสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือวิจัยได หลังจากนั้นผูวิจยั ไดนาํ แบบวัดระดับความพรอม
ในการเรียนรูแบบนําตนเองไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจยั จํานวน 12
คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยไดผลสรุปดังนี้
ตารางที่ 43 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใช
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)
ขอที่
1
2
3
4

คาสัมประสิทธิ์อัลฟา
0.8279
0.8310
0.8465
0.8330
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ขอที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

คาสัมประสิทธิ์อัลฟา
0.8307
0.8296
0.8185
0.8211
0.8369
0.8326
0.8297
0.8281
0.8306
0.8223
0.8270
0.8295
0.8361
0.8282
0.8318
0.8379
0.8260
0.8288
0.8280
0.8253
0.8346
0.8290
0.8255
0.8326
0.8271
0.8225
0.8368
0.8395
0.8343
0.8320
0.8300
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ขอที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

คาสัมประสิทธิ์อัลฟา
0.8261
0.8262
0.8272
0.8245
0.8209
0.8262
0.8277
0.8363
0.8262
0.8298
0.8298
0.8254
0.8267
0.8209
0.8227
0.8296
0.8408
0.8364
0.8306
0.8349
0.8426
0.8323
0.8447

โดยมีคาความเชื่อมั่นรวมของแบบวัดระดับการรูสารสนเทศ เทากับ 0.8328 ซึ่งถือวามี
ความนาเชื่อถือคอนขางสูง
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือชุดที่ 6 แบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขา
รวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
การตรวจสอบ ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency หรือ IOC) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) คาความเชื่อมั่น KR20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson Method) เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) คาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r)
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้ตองการวัดความรูของกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรม มีคาํ ถาม
ทั้งหมด 40 ขอ ใชเวลาทํา 30 นาที โดยคําถามจะครอบคลุมเนื้อหา ในมาตรฐานการรูสารสนเทศ
ทั้ง 5 มาตรฐาน
2. คําถามทั้งหมดเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ โดยคําถามแตละขอจะใหเลือกคําตอบที่
ถูกตองที่สุด หรือดีที่สุด หรือเหมาะสมเพียงคําตอบเดียวจากตัวเลือก ก. ข. ค. ง.
1. ถาตองการศึกษาเกีย่ วกับ นโยบายเรียนฟรี 15 ป ขอใดชวยใหขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา
กวางขึ้น
ก. การปฏิรูปการศึกษารอบสอง ข. การทุจริตโครงการอาหารกลางวัน
ค. ผลกระทบตอโรงเรียนเอกชน ง. อาชีวศึกษาขอมีสวนรวมในนโยบาย
2. ขอใดคือขอบเขตที่แคบที่สุดของเรื่อง การคาประเวณีของนักศึกษา
ก. วัตถุนยิ มกระจายไปทั่วสังคม ข. คานิยมใหมในหมูผูเรียน
ค. การคาประเวณีในรามคําแหง ง. ปญหาการใชเงินเกินตัว
3. ขอใดตอไปนี้เปนลักษณะหัวเรื่อง
ก. ผูใชบริการสามารถกําหนดขึ้นเองได ข. บัญชีหัวเรื่องมีทั้งฉบับพิมพและออนไลน
ค. มีกําหนดคําที่แนนอนและเปนมาตรฐาน ง. ถุกทุกขอ

4. ถาตองการคนควาเกีย่ วกับเรือ่ ง การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน หัวขอใดครบ
คลุมที่สุด
ก. เทคโนโลยี- การศึกษา ข. การพัฒนาโปรแกรม- การศึกษา
ค. ระบบสารสนเทศ- บริหาร- โรงเรียน ง. การเขียน-โปรแกรม- การสอน

253

5. หนังสือทางดานครุศาสตร /ศึกษาศาสตรจัดอยูในหมวดหมูใดของระบบดิวอี้
ก. 000 ข. 100 ค. 200 ง. 300
6. ขอใดคือหัวเรื่องของหนังสือ หลักการออกแบบและการสรางเว็บเพื่อการเรียนการสอน
ของ ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง
ก. การเรียนการสอนผานเว็บ ข. การเขียนเว็บ
ค. การเรียนบนเว็บ ง. เว็บเทคโนโลยี
7. ถาตองการคนควาขอมูลเรื่อง การเมืองไทยหลัง คมช. ขอใดคือแหลงขอมูลที่ดีที่สุด
ก. พจนานุกรม ข. สารานุกรม
ค. วารสารประชากรศาสตร ง. หนังสือพิมพรายสัปดาห
8. หากตองการคนหาหัวขอวิทยานิพนธตางประเทศ ควรใชฐานขอมูลใด
ก. ProQuest ข. Lb.Edu ค. EBSCO ง. WilsonWeb
9. เครือขายหองสมุดของจุฬาฯ มีชื่อเรียกวาอะไร
ก. Chulalibrary ข. CU-Ref ค. NirasNet ง. Chulalinet
10. ระบบสืบคนหนังสือและวารสารของจุฬาฯ มีชื่อเรียกวาอะไร
ก. APAC ข. GPAX ค. OPAC ง. GPA
11. ขอใดตอไปนีไ้ มใชคําเชื่อมมาตรฐานในการคนหาสารสนเทศ
ก. AND ข. OR ค. WHY ง. NOT
12. หากตองการคนหางานวารสารตางประเทศ ควรใชฐานขอมูลใด
ก. CUIR ข. Lib.Edu ค. EBSCO ง. IFD-News

13. ขอใดคือแหลงสารสนเทศออนไลนทางดานครุศาสตร / ศึกษาศาสตรทใี่ หญที่สุด
ก. PubMed ข. ISI ค. EBSCO ง. ThaiLIS
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14. หนังสือทางดานการใชโปรแกรม SPSS ควรจัดอยูในหมวดหมูใ ดของระบบดิวอี้
ก. 000 ข. 100 ค. 200 ง. 300
15. หากตองการใชงานฐาน EBSCO จากที่บาน ควรอยางไรเหมาะสมที่สดุ
ก. ใชผานระบบ TRUE ข. ใชผาน MaxNet ค. ใชที่ราน NetCafe ง. ใช VPN
16. CUIR คืออะไร
ก. คลังปญหาจุฬาฯ ข. ระบบจายเงินสหกรณ
ค. eLearning จุฬาฯ ง. ชื่อวารสารฉบับหนึ่งในจุฬาฯ
17. ขอใดตอไปนีไ้ มถูกตอง
ก. ขอมูลที่ไดจาก Google มีความนาเชื่อถือสูง ข. EBSCO A-to-Z ใชหาชื่อวารสารได
ค. Lib.Edu คือฐานขอมูลทางดานครุศาสตร ง. JSTOR มีขอมูลทางสังคมศาสตร
18. สารสนเทศของเว็บใดตอไปนี้นาเชื่อถือที่สุด และสามารถนํามาอางอิงได
ก. Narak.com ข. Kapook.com ค. Mthai.com ง. Nectec.or.th
19. แหลงสารสนเทศใดนาเชื่อถือที่สุด
ก. ใบปลิวโฆษณา ข. แผนพับขายสินคา ค. จดหมายลูกโซ ง. บทความใน นสพ.
20. วารสารฉบับใดมีความนาเชือ่ ถือมากที่สุดในเชิงวิชาการ
ก. MBA ข. Gun World ค. Secret ง. Adult Learning
21. สารสนเทศจากสิ่งพิมพประเภทไหนมีการนํามาใชมากทีส่ ุด
ก. จุลสาร ข. กฤตภาค ค. บทความวารสาร ง. พจนานุกรม
22. สํานักพิมพไหนมีความนาเชือ่ ถือสูงสุด
ก. Oxford University Press ข. สํานักพิมพแหงจุฬาฯ
ค. McGraw-Hill ง. ถูกทุกขอ

23. แหลงขอมูลใดตอไปนี้นาเชือ่ ถือเชิงวิชาการมากที่สุด
ก. Google ข. Wikipedia ค. สารานุกรม ง. ไทยรัฐออนไลน
24. เพราะเหตุใดสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตจีงไมนาเชื่อถือ
ก. ทุกคนสามารถสรางเนื้อหาไดเอง ข. การเผยแพรทาํ ไดทันที
ค. ไมมีผูคัดกรองกอนนําเผยแพร ง. ถูกทุกขอ
25. ขอใดตอไปนีไ้ มใช ขอมูล
ก. ตารางการบิน ข. สภาพอากาศ ค. สลิปเงินเดือน ง. สมุดเงินฝาก
26. สารสนเทศที่ผิดพลาดเปนผลมาจากขอใด
ก. ผูใชสารสนเทศขาดความรู ข. ระบบการจัดการไมดี
ค. ขอมูลไมนาเชื่อถือ ง. ถูกทุกขอ
27. ความรูเกิดจากสิ่งใดในตัวคน
ก. ประสบการณ หรือความรูเ ดิม ข. ทักษะการคํานวณ
ค. การเขาถึงขอมูล ง. ถูกทุกขอ
28. ขอใดตอไปนี้เปนนามสกุลไฟลของเว็บเพจ
ก. .html หรือ .htm ข. .docx
ค. .wmv ง. ถูกทุกขอ
29. ขอใดตอไปนีไ้ มใชประเภทของทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต
ก. ภาพ (picture) ข. เสียง (sound)
ค. เอกสาร (document) ง. ขนาดตัวอักษร (Font Size)
30. โปรแกรมอะไรใชสําหรับการจัดการรายการบรรณานุกรมไดดีที่สุด
ก. GreenStone ข. Dspace
ค. Joomla
ง. EndNote
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31. หากไมมีโปรแกรม Acrobat สามารถใชโปรแกรมอะไรแทนได
ก. Firework ข. Flash
ค. Foxit
ง. Recuva

256

32. ขอใดตอไปนีถ้ ูกตอง
ก. เราไมสามารถ Export รายการบรรณานุกรมลง EndNote ได
ข. EndNote Web ใชในกรณีที่ตออินเทอรเน็ตไมได
ค. RefWork ใชในการแกไขรูปภาพ
ง. APA คือรูปแบบของการเขียนอางอิงชนิดหนึ่ง
33. ขอใดไมถูกตอง
ก. การทําสําเนาหนังสือผิดกฎหมาย ข. Xerox หนังสือทั้งฉบับละเมิดลิขสิทธ
ค. นักวิจัยที่ดไี มควรสรุปอางอิงเหมือนผลงานคนอื่น ง. ลอกขอมูลจากเว็บไซตไมผิดกม.
34. ขอใดไมถูกตอง
ก. การอางอิงเว็บไซตตองใสวันเดือนปที่เขาถึงเสมอ ข. วารสารใกลหมอใชอางอิงได
ค. วารสาร Nature ไมมี Peer Review ง. CU-Ref คือ ฐานขอมูลที่จุฬาฯบอกรับ
35. การเขียนอางอิงแบบใดถูกทีส่ ุด
ก. ชื่อวารสารตองเดนกวาสวนอื่น ข. ชื่อบทความตองเดนกวาสวนอืน่
ค. ชื่อผูแตงตองเดนกวาสวนอื่น ง. ชื่อสํานักพิมพตองเดนกวาสวนอื่น
36. ขอใดเขียนรายการอางอิงไดถูกตอง
ก. ชวน หลักภัย. 2546. ข. หลีกภัย, ชวน. 2546.
ค. ชวน หลีกภัย 2546 ง. นายชวน หลีกภัย. 2546.
37. Plagiarism หมายถึงอะไร
ก. การโจรกรรมหนังสือ ข. การจารกรรมขอมูล
ค. การโจรกรรมอารยธรรม ง. การโจรกรรมทางวรรณกรรม
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38. ทําไมนักเขียนตองมี Citation ในงานเขียนตนเอง
ก. เพื่อใหผูอานเขาถึงบทความยอยของหนังสือ
ข. เพื่อใหผูอานจดจําเนื้อหาของหนังสือไดสะดวก
ค. เพื่อใหผูอานไดคนควาวิจัยเพิ่มเติม
ง. ถูกทุกขอ
39. ขอใดถูกตองที่สุด ในการอางอิงขอมูลจากเว็บไซต
ก. ไมจําเปนตองใส URL ข. หากไมมีชื่อเรื่องบทความก็ใชชื่อเว็บแทน
ค. ตองใสวันที่เขาถึงดวยเสมอ ง. ตองใสเวลาที่เขาถึงดวยเสมอ

40. ขอใดทําผิดกฎหมายมากทีส่ ุด
ก. ลอกบทที่ 2 ของงานวิจยั คนอื่น ข. ทําสําเนาทั้งเลมของหนังสือใหม
ค. คัดลอกเนื้อหาในเว็บโดยไมใสอางอิง ง. โหลดไฟลรูปภาพจากหนังสือพิมพออนไลน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------เฉลย
1. ก
2. ค
3. ง
4. ค
5. ง
6. ก
7. ง
8. ก
9. ง
10. ค
11. ค
12. ค
13. ค.
14. ก
15. ง.
16. ก
17. ก
18. ง.
19. ง
20. ง
21. ค
22. ข
23. ค
24. ง
25. ข
26. ค
27. ก
28. ก
29. ง
30. ง
31. ค
32. ง
33. ค
34. ค
35. ก
36. ก
37. ง
38. ค
39. ค
40. ข

ตารางที่ 44 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ
ขอที่
1
2
3
4
5
6

IOC
0.80
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

KR20
0.5901
0.6053
0.5801
0.6424
0.6268
0.5991

คาความยากงาย (p)
0.60
0.80
0.60
0.80
0.80
0.50

คาอํานาจจําแนก (r)
0.5224
0.4052
0.6262
0.2118
0.2028
0.4224

ขอที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

IOC
0.60
1.00
0.60
0.80
0.60
1.00
1.00
0.60
1.00
0.80
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.80
0.60
1.00
0.60
0.80
0.80
0.60

KR20
0.6226
0.6024
0.5939
0.6127
0.6424
0.5841
0.6053
0.5881
0.6226
0.6106
0.6498
0.6568
0.6568
0.6457
0.6568
0.6284
0.6603
0.6424
0.6434
0.5977
0.5871
0.6797
0.6724
0.6123
0.6277
0.5987
0.6402
0.6219
0.6419
0.6226
0.5920

คาความยากงาย (p)
0.80
030
0.70
0.50
0.80
0.70
0.80
0.30
0.80
0.40
0.80
0.80
0.80
0.60
0.80
0.30
0.80
0.80
0.40
0.30
0.40
0.80
0.70
0.70
0.40
0.70
0.30
0.60
0.60
0.80
0.40
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คาอํานาจจําแนก (r)
0.2101
0.4070
0.5035
0.2771
0.2208
0.6131
0.4052
0.5689
0.2001
0.3022
0.2190
0.4751
0.4751
0.1994
0.3254
0.1986
0.3779
0.1906
0.2725
0.4604
0.5533
0.6829
0.4741
0.2916
0.1910
0.4496
0.1986
0.1970
0.1945
0.1901
0.5019

ขอที่
38
39
40

IOC
0.60
1.00
0.60

KR20
0.6043
0.5801
0.6123

คาความยากงาย (p)
0.60
0.60
0.70
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คาอํานาจจําแนก (r)
0.3711
0.6262
0.2916

จากตางรางที่ 44 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคามากกวา 0.5 ทุกขอ ดังนั้นคําถาม
ทั้งหมดจึงสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือวิจัยได หลังจากนั้นผูวิจยั ไดนาํ แบบทดสอบประมวล
ความรูเรื่องการรูสารสนเทศ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางทีไ่ มใชกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 10
คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยทุกขอมีคาเกิน 0.5 ทุกขอ และ คาความเชื่อมั่น
รวมเทากับ 0.6293 ซึ่งมีคา ความเที่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได เมื่อวัดความยากงายพบวาทุกขอมีคา
อยูระหวาง 0.20 - 0.80 ซึ่งสามารถนําไปใชไดในการวิจยั ได และเมื่อวัดคาอํานาจจําแนกพบวา
เกือบทุกขอมีคาเกิน 0.20 ยกเวนขอที่ 20, 22, 24, 31, 34, 35, 36 ที่คาอํานาจจําแนกเกือบถึง 0.20 คือ
อยูในระดับ 0.19 ซึ่งอยูในระดับที่ยอมรับได แตเมื่อใชงานจริงผูวิจยั ก็ปรับปรุงขอคําถามใหมในขอ
ดังกลาวอีกครัง้ เพื่อความสมบูรณ
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือชุดที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวม
ฝกอบรมผานเว็บ
การตรวจสอบ ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency หรือ IOC) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
คําชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีคําถามทั้งหมด 17 ขอ กรุณาทําทุกขอ โดยในการเลือกตอบ
แบบสอบถามนี้ ผูตอบเลือกตอบโดยอาศัยเกณฑตามความคิดเห็นของตนเองดังรายละเอียดตอไปนี้
ระดับ 5 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มากที่สุด
ระดับ 4 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มาก
ระดับ 3 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน ปานกลาง
ระดับ 2 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอย
ระดับ 1 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอยที่สดุ
ขอคําถาม
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการพัฒนาเนื้อหาและ
หลักสูตร
1. ความครบถวนของเนื้อหา
2. ความทันสมัยของเนื้อหา
3. เนื้อหาตรงตอความตองการ
4. หลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
5. การไดมีสวนรวมในการพัฒนาเนื้อหา
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียน
และผูสอน
6. ผูสอนใหความรวมมือเปนอยางดี
7. ผูสอนชวยเหลือผูเรียนในทุกขั้นตอน
8. ผูสอนใหความกระจางในขอสงสัย

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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ขอคําถาม

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

9. ผูสอนมีความเปนมิตรที่ดตี อผูเรียน
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
10. การประเมินผลมีความเทีย่ งตรง
11. ผูสอนประเมินผลอยางเปนธรรม
12. ผูเรียนมีสวนนการประเมินผลในทุกขัน้ ตอน
13. ผูเรียนประเมินผลไดดวยตนเอง
ความพึงพอใจดานอื่นๆ
14. มีระบบชวยเหลือในการเรียนที่ใชงานงาย เชน กระดาน
ขาวสาร
15. มีสื่อการเรียนการสอนชวยใหผูเรียนทําความเขาใจกับ
บทเรียนไดดี
16. มีขั้นตอนการเรียนที่เขาใจไดงาย
17. มีความรวดเร็วในการเขาถึงในสวนตางๆ
ตารางที่ 45 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม สําหรับ
กลุมตัวอยางทีอ่ าสาเขารวมฝกอบรมผานเว็บ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00

.ตารางที่ 45 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม
สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมผานเว็บ (ตอ)
ขอที่
12
13
14
15
16
17
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
0.67
1.00
0.67
0.67
0.67
0.67

จากตางรางที่ 45 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคามากกวา 0.5 ทุกขอ ดังนั้นคําถาม
ทั้งหมดจึงสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือวิจัยไดทั้งหมด
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือชุดที่ 8 แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยและปญหา หลังการฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยาง
ที่อาสาเขารวมฝกอบรมผานเว็บ
การตรวจสอบ ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency หรือ IOC) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
คําชี้แจงแบบสัมภาษณ
คําถามในการสัมภาษณมีทั้งหมด 9 ขอ ขอใหทานชวยอภิปรายในแตละหัวขอจนครบทุกขอ
1. วัตถุประสงคในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. ขั้นตอนการคัดเลือกผูเรียน
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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3. คุณสมบัติของผูสอน
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. เนื้อหาสาระในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. กิจกรรมการเรียนรูที่ใชในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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6. แหลงขอมูลและสื่อการเรียนการสอน
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. การวัดและประเมินผลในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. สภาพแวดลอม บรรยากาศ สิ่งอํานวยความสะดวก ในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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9. ปญหาที่เกิดขึ้นพรอมขอเสนอแนะ
ปญหาที่พบ
....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในความรวมมือ
นาย ปยะ ศักดิเ์ จริญ
(ผูวิจยั )
ตารางที่ 46 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณ หลังการฝกอบรมบนเว็บ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

จากตางรางที่ 46 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคามากกวา 0.5 ทุกขอ ดังนั้นคําถาม
ทั้งหมดจึงสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือวิจัยไดทั้งหมด
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือชุดที่ 9 แบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
การตรวจสอบ ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency หรือ IOC) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
คําชี้แจง
แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ดาน คือ ดานการออกแบบระบบ มีขอคําถามทั้งหมด 11 ขอ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอคําถามทั้งหมด 13 ขอ ดานเนื้อหาสาระ มีขอคําถามทั้งหมด 10 ขอ
กรุณาตอบใหครบทุกขอ
ดานการออกแบบระบบ
ขอคําถาม
1. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูทําไดชัดเจน
2. การออกแบบไดสงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน
3. การออกแบบไดสนองตอการเรียนรูแบบนําตนเอง
ของผูเรียน
4. การออกแบบมีกลยุทธการนําเสนอที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียน
5. มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอน
6. การออกแบบมีลําดับการเรียนรูที่เหมาะสมโดยไม
ทําใหผูเรียนเกิดความสับสน
7. แบบฝกหัดและการประเมินผลออกแบบได
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคการเรียน
8. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบนําตนเองและทักษะการ
รูสารสนเทศ
9. การออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบนําตนเองและ
ทักษะการรูสารสนเทศ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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ดานการออกแบบระบบ (ตอ)
ขอคําถาม

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

10. แผนการสอนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
แบบนําตนเองและทักษะการรูสารสนเทศ
11. เอกสารคูมือการใชระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม

ตารางที่ 47 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนผานเว็บ ในดานการออกแบบระบบ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอคําถาม
1. มีความสะดวก รวดเร็วและงายในการเขาสูระบบ
2. มีระบบนําทาง (Navigation) ที่เอื้อตอการใชงาน
3. แบบตัวอักษร สี และขนาดมีความเหมาะสม
4. ปุม (Button) สัญรูป (Icon) การเชื่อมโยง
(Hyperlink) มีความชัดเจน ถูกตองและเขาใจไดงาย

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
ขอคําถาม

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

5. ภาพกราฟก และวีดิทัศนสตรีมมิ่ง มีความ
เหมาะสมตอการเรียนการสอน
6. คําอธิบายในสวนตางๆ มีความชัดเจน เหมาะสม
และชวยใหผูเรียนเขาใจไดงาย
7. มีความสะดวก รวดเร็ว และงายตอการใช
เครื่องมือสื่อสารตางๆ เชน กระดานเสวนา (Web
Board) และบลอก (Blog)
8. มีความสะดวก รวดเร็วและงายตอการใชเครื่องมือ
สงการบาน ไดแก การเขาถึง การสง การแกไข
การอัพโหลดไฟล และการลบไฟล
9. มีความสะดวก รวดเร็วและงายตอการตรวจสอบ
ความกาวหนาในการเรียนและรายงานผลการเรียน
ของผูเรียน ดวยตนเอง
10. มีความสะดวก รวดเร็วและงายตอการวัดและ
ประเมินผลทั้งในสวนของผูเรียนและผูสอน
11. แหลงเรียนรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากในบทเรียนมี
ความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
12. มีความสะดวก รวดเร็วและงายในการปรับปรุง
ขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน
13. ระบบสนับสนุนและชวยเหลือผูเรียนมีความ
เหมาะสมและสามารถชวยเหลือผูเรียนไดจริง

ตารางที่ 48 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนผานเว็บ ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอที่
1
2
3
4
5

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 48 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
ขอที่
6
7
8
9
10
11
12
13

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00

ดานเนื้อหาสาระ
ขอคําถาม
1. เนื้อหาสาระสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
เรียนรู
2. การเรียงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
3. การนําเสนอเนื้อหาทําไดเหมาะสม
4. โครงสรางของเนื้อหามีความชัดเจนและสัมพันธ
ตอเนื่องกัน
5. เนื้อหามีความทันสมัยและเปนปจจุบัน
6. ความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับการเรียน
7. เนื้อหาสาระใชภาษาที่ชัดเจนและถูกตอง
(ขอความและเสียงบรรยาย)
8. เนื้อหามีความเหมาะสมตอการเรียนรูแบบนํา
ตนเองของผูเรียน
9. เนื้อหาสาระเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการรู
สารสนเทศของผูเรียน
10. สรุปทายบทเรียนมีความกระชับและนาสนใจ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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ตารางที่ 49 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนผานเว็บ ในดานเนื้อหาสาระ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองและแบบใชทรัพยากรเปนฐาน เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและ
การเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา” มีเครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลทั้งหมด 9 ชิ้น ที่ใชในการตอบวัตถุประสงคทั้ง 4 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
วัตถุประสงคในการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูเพื่อสงเสริม
การรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการที่เปนผูเรียนวัยผูใหญ ในศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมการรูสารสนเทศ และการเรียนรูแ บบนําตนเองของผูใชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ สําหรับผูบ ริหารและผูป ฏิบัติงาน เพือ่ ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
วัตถุประสงคในการวิจัยขอที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผาน
เว็บที่สงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนําตนเอง ตามแนวคิดการเรียนรูแ บบนําตนเอง
และแบบใชทรัพยากรเปนฐาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
เพื่อศึกษาความตองการในการเรียนรูในเรือ่ งการรูสารสนเทศ สําหรับการฝกอบรมทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
เครื่องมือชุดที่ 9 แบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
เพื่อประเมินตนแบบและหาจุดบกพรองกอนนําไปใชจริง

วัตถุประสงคในการวิจัยขอที่ 3 เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนผานเว็บทีไ่ ดพัฒนาขึ้น ทางดานการรูสารสนเทศ การเรียนรูแบบนําตนเอง และ
ความพึงพอใจในการฝกอบรม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือชุดที่ 4 แบบวัดระดับการรูสารสนเทศ สําหรับกลุมตัวอยางทีอ่ าสาเขารวม
ฝกอบรมทั้งสองกลุม
เครื่องมือชุดที่ 5 แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง สําหรับกลุม
ตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
เครื่องมือชุดที่ 6 แบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ สําหรับกลุมตัวอยางที่
อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
เครื่องมือชุดที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจ ตอการฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสา
เขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
วัตถุประสงคในการวิจัยขอที่ 4 เพื่อศึกษาปจจัยในการใชรูปแบบและปญหาจากการจัดฝกอบรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือชุดที่ 8 แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยและปญหา หลังการฝกอบรม สําหรับกลุม
ตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมผานเว็บ
สําหรับรายละเอียดของเครื่องมือตางๆ มีดังนี้
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ID …..…..
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรู
ของผูใ ชบริการในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา

คําชี้แจง
1. แบบสอบถาม ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจยั ของ นายปยะ ศักดิเ์ จริญ
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูข องผูใชบริการใน
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา การตอบแบบสอบถามฉบับนี้จะไมมีผลกระทบตอ
ผูตอบแบบสอบถามทั้งทางตรงและทางออม
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 2 : ขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพ ปญหา และความตองการในการเรียนรูของ
ผูใชบริการ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา จํานวน 50 ขอ
ตอนที่ 3 : ขอคิดเห็นเพิ่มเติม จํานวน 1 ขอ
ในการเลือกตอบแบบสอบถามนี้ ผูตอบเลือกตอบโดยอาศัยเกณฑตามความคิดเห็นของ
ตนเองดังรายละเอียดตอไปนี้
ระดับ 5 หมายถึงคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึงคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มาก
ระดับ 3 หมายถึงคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึงคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอย
ระดับ 1 หมายถึงคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอยที่สดุ
อธิบายคําศัพท
โปรแกรมสืบคนรายการออนไลน (Web OPAC) หมายถึง เว็บสําหรับใชสืบคนจาก
ฐานขอมูลหนังสือและวารสารที่ทางหอสมุดกลาง (สถาบันวิทยบริการ) ไดจดั เตรียมไวให
ฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ (Online Databases) หมายถึง ฐานขอมูล CU-Ref (CU
Reference Databases) ที่ใหบริการสืบคนขอมูลวารสารวิชาการ งานวิจยั ในรูปแบบออนไลน
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานที่เกีย่ วกับผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ 1.)ชาย 2.)หญิง
2. สถานภาพการทํางาน 1.)ทํางานแลว 2.)ยังไมไดทํางาน
3. ระดับการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ
1.)ปริญญาตรี 2.)ปริญญาโท 3.)ปริญญาเอก 4.)อื่นๆ……………………
4. สาขาวิชา.........................................................................................................................
5. ประเภทของหลักสูตร 1.)ในเวลา 2.)นอกเวลา
6. ความถี่ในการเขาใชหองสมุด
1.)ทุกวัน
2.)2-3 ครั้ง/สัปดาห 3.)1ครั้ง/สัปดาห
4.)เดือนละ 1 ครั้ง 5.)ไมแนนอน
6.)อื่นๆ โปรดระบุ................................
7. ทานเคยใชบริการการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมการสืบคนขอมูล จากหองสมุด หรือไม
1.)เคย
2.)ไมเคย
8. ทานเคยใชอนิ เทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล หรือไม
1.)เคย
2.)ไมเคย
9. ทานเคยใช โปรแกรมสืบคนรายการออนไลน (Web OPAC) ในการคนหาหนังสือ หรือไม
1.)เคย
2.)ไมเคย
10. ทานเคยใช ฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ (Online Databases) คนหาขอมูลหรือไม
1.)เคย
2.)ไมเคย
ตอนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพในการเรียนรูในปจจุบัน ปญหาในการเรียนรู และความตองการ
ในการเรียนรูข องผูใชบริการ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ในชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด
ขอคําถามเกี่ยวกับสภาพการเรียนรู
1. ทานคิดวาหองสมุดควรมีการเผยแพร
คูมือการสืบคนฐานขอมูลตางๆ ให
ผูใชบริการไดเรียนรูอยางทั่วถึง
2. ทานคิดวาในรายวิชาที่ทานกําลังศึกษา
อยูนั้น ควรมีการสงเสริมใหใชงาน
ฐานขอมูลหองสมุดในการศึกษา
คนควาวิจัยประกอบการเรียนในหอง

สภาพที่เปนจริง
ระดับความคิดเห็น

สภาพที่ตองการ
ระดับความคิดเห็น

มาก
ปาน
นอย มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ขอคําถามเกี่ยวกับสภาพการเรียนรู
3. ทานคิดวาหองสมุดควรมีการสงเสริมให
ทานไดเรียนรูดวยตนเอง ในเรื่องการใช
งานและสืบคนฐานขอมูลตางๆ
4. ทานคิดวาหองสมุดควรจัดแหลงเรียนรู
ดานการสืบคนฐานขอมูลตางๆ ใหเปน
ระบบ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การศึกษาคนควาไดทุกเวลา
5. ทานคิดวาหองสมุดควรประชาสัมพันธ
หลักสูตรการฝกอบรมตางๆ หรือการ
ปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหผูใชบริการ
ไดทราบอยางทั่วถึง
6. ทานคิดวาหองสมุดควรจัดหลักสูตร
ระยะสั้นในการฝกอบรมการสืบคน
ฐานขอมูลและการใชหองสมุด ใหกับนิสิต
ทุกระดับชั้น ในทุกภาคการศึกษา
7. ทานคิดวาหองสมุดเปนแหลงรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศดานตางๆ ที่สําคัญ
ตอการเรียนรูและศึกษาคนควาของตัวทาน
8. ทานคิดวาหองสมุดควรมีโครงการ
ฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูลและการ
ปฐมนิเทศการใชหองสมุดในแบบที่มีเวลา
ยืดหยุนมากกวากําหนดเวลาตายตัวเพราะ
ผูใชบริการอาจมีเวลาวางไมตรงกัน
9. ทานคิดวาหองสมุดควรมีสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ไวให
ผูใชบริการไดเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องการ
สืบคนฐานขอมูล
10. ทานคิดวาหองสมุดควรมีเว็บฝกอบรม
ไวชวยในการฝกอบรมการสืบคน
ฐานขอมูล สําหรับผูใชบริการที่ไมมีเวลา
เขารวมฝกอบรมและปฐมนิเทศการใช
หองสมุดในชวงเวลาปกติ
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11. ทานคิดวาหองสมุดควรมีระบบการ
สืบคนที่ไมซับซอน ที่ผูใชบริการสามารถ
ทําความเขาใจตอการใชงานไดงาย
12. ทานคิดวาหองสมุดควรมีบรรณารักษ
ไวคอยชวยเหลือผูใชบริการ ในการสืบคน
ขอมูลและชวยตอบคําถามในเรื่องตางๆ
13. ทานคิดวาความรูในเรื่องการสืบคน
ฐานขอมูลหองสมุดในระดับเบื้องตน ก็
เพียงพอตอความตองการของทานแลว
14. ทานคิดวาขอมูลจากฐานขอมูล
ออนไลนฉบับเต็ม (Full text) นั้น ตรงกับ
ความตองการของทานมากกวาขอมูลจาก
ในหนังสือ
ระดับของปญหา
ขอคําถามเกี่ยวกับปญหาในการเรียนรู
A1. ทานไมสามารถกําหนดคําคนที่เหมาะสมกับความตองการของทาน
เชน ไมทราบคําคนที่เหมาะสมกับเรื่องที่ตองการคนหา
A2. ทานไมสามารถระบุคําศัพทควบคุม (หัวเรื่องตามมาตรฐานที่สมาคม
หองสมุดกําหนดไว) ที่สามารถใชอธิบายสารสนเทศที่ทานตองการได
A3. ทานไมสามารถระบุขอบเขตของสารสนเทศที่ตองการได หรือไม
ทราบวาสารสนเทศไหนเหมาะกับงานอะไร เชน ทํางานวิจัยปริญญาเอกแต
ใชขอมูลจาก google หรือใชขอมูลจาก Blog เปนหลักในการทําวิจัยเทานั้น
A4. ทานไมสามารถเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมตอการใชงาน
อาทิเชน ไมทราบวาหนังสือ บทความจากวารสาร งานวิจัย บทความ
ออนไลน แบบไหนที่เหมาะสมและตรงกับความตองการ
B5. ทานไมสามารถใชคําเชื่อมตอแบบ ตรรกบูลีน (Boolean logic) ในการ
คนหาขอมูล เชน ไมรูวิธีใช And / Or / Not ในการสืบคนขอมูล
B6. ทานไมสามารถใชการตัดปลายคํา หรือการแทนคํา (Truncation) ใน
การสืบคนขอมูล เชน ใชคําวา Comput* เพื่อหาขอมูลดาน Computer /
Computation / Computing เปนตน
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B7. ทานไมสามารถใชศัพทควบคุม (หัวเรื่อง) หรือ ศัพทแบบไมควบคุม
(คําคน) ที่ถูกตอง ในการสืบคนขอมูล เชน ศัพทควบคุมใช “สงครามตาม
แบบ” (Warfare, Conventional) แตศัพทแบบไมควบคุมใช “สงคราม
กองโจร” เปนตน
B8. ทานไมสามารถปรับปรุงวิธีการสืบคนขอมูลที่เหมาะสมกับสารสนเทศ
ที่ทานตองการ เชน ไมทราบวิธีการเพิ่มคําคนโดยใช And (ตรรกบูลีน)
รวมกับการตัดปลายคํา (Truncation) เปนตน
C9. ทานไมสามารถคัดเลือกแหลงขอมูลสารสนเทศที่นาเชื่อถือ หรือไม
ทราบวาแหลงขอมูลไหนนาเชื่อถือ สําหรับการสืบคนขอมูลของทาน
C10. ทานไมสามารถแยกแยะระดับความนาเชื่อถือของสารสนเทศที่สืบคน
มาได
C11. ทานไมสามารถสรุปใจความสําคัญจากสารสนเทศที่รวบรวมมาได
C12. ทานไมสามารถสังเคราะหแนวคิดที่สําคัญจากสารสนเทศที่รวบรวม
มาได เพราะทานไมทราบวาสวนไหนคือแนวคิดหลักของสารสนเทศนั้น
D13. ทานไมสามารถดึงขอมูลสารสนเทศที่สืบคน ออกมาใชในรูปแบบ
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน คนพบขอมูลแตไมรูวิธีการพิมพหนา
เอกสารนั้นอยางถูกตอง หรือไมรูวิธีการ Export ขอมูลในรูปแบบของ Text
/ EndNote
D14. ทานไมสามารถจัดเก็บสารสนเทศที่เหมาะสมและเปนระเบียบตอ
นําไปใชงาน
D15. ทานไมสามารถนําเสนอผลงานที่เหมาะสมกับสารสนเทศที่คนพบ
เชน ไมทราบวิธีการคัดลอกขอมูลจากเว็บเขาสู Word / Power Point ได
อยางถูกตองและสวยงาม
E16. ทานไมสามารถเขียนรายการอางอิงที่ถูกตองตามหลักวิชาการและ
ถูกตองตามกฎระเบียบทางบรรณารักษศาสตร
E17. ทานไมสามารถใชงานโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม เชน
EndNote ไดอยางถูกตอง
E18. ทานไมมีความรูในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ของสารสนเทศชนิดตางๆ
เชน ไมทราบวาการคัดลอกบทความจากเว็บหนังสือพิมพออนไลนมาใส
ใน Blog ของตนเอง โดยไมไดใสอางอิง หรือไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
เว็บ จะมีความผิดตามกฏหมาย
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A1. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการระบุแนวคิดหลักและคําศัพทที่
สามารถใชอธิบายสารสนเทศที่ตองการ ซึ่งจะชวยใหทานสามารถวิเคราะห
สิ่งที่ตองการคนหาออกมาเปนภาษาดัชนี (คําสืบคน) ไดอยางเหมาะสม
A2. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการระบุเปาหมายของประเภทของ
งานที่ใชสารสนเทศ ซึ่งจะชวยใหทานทราบไดวางานที่ไดรับมอบหมายอยู
ควรใชสารสนเทศแบบไหน สารสนเทศทั่วไป หรือ สารสนเทศเชิงวิชาการ
A3. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการกําหนดชนิดและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ตองการสืบคน ซึ่งจะชวยใหทานสามารถเลือกชนิดของ
สารสนเทศที่ตองการในรูปแบบตางๆ อาทิ pdf / tiff หรือสามารถเลือก
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับคําสืบคนมากที่สุด จากจํานวนที่คนพบทั้งหมด
A4. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่
เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหทานทราบความแตกตางระหวางบทความเชิง
วิชาการ กับบทความทั่วไป หรือหนังสือทั่วไป กับหนังสือวิชาการ เปนตน
B5. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องเทคนิคการสืบคนขอมูลขัน้ พื้นฐาน
เชน การใชเครื่องหมายอัญประกาศ ("...") หรือการกําหนดคําคนหางายๆ
B6. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการสืบคนขอมูลขั้นสูง (Advanced
Search) เชน การใช ตรรกบูลีน (And/Or/Not) หรือการใช Truncation
(engl*) เปนตน
B7. ทานตองการไดรับความรูในการสืบคนสารสนเทศ โดยใชศัพท
ควบคุม หรือ ศัพทแบบไมควบคุม เชน การใชหัวเรื่องมาตรฐานทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการคนหาขอมูล
B8. ทานตองการไดรับความรูในการปรับปรุง หรือปรับแตงการสืบคน
ขอมูล โดยใชกลวิธีตางๆ ผสมผสานกัน ซึ่งจะชวยใหทานสามารถกําหนด
ความเกาใหม (ชวงเวลาที่ตองการ) ของสารสนเทศที่กําลังจะสืบคนได
C9. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องแหลงขอมูลสารสนเทศ แบบตางๆ
ซึ่งจะชวยใหทานสามารถเลือกสืบคนสารสนเทศจากแหลงที่เหมาะสมและ
ตรงกับความตองการ
C10. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการประเมินสารสนเทศและความ
นาเชื่อถือของแหลงสารสนเทศที่สืบคน
C11. ทานตองการไดรับความรูในการสรุปแนวคิดสําคัญจากสารสนเทศที่
รวบรวมมาได ซึ่งจะชวยใหทานสามารถรูไดวาสวนไหนคือสรุปความ
(Summary) ของสารสนเทศที่คนมาได โดยไมจําเปนตองอานเอกสาร
ทั้งหมด
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C12. ทานตองการไดรับความรูในการสังเคราะหแนวคิดหลักจาก
สารสนเทศที่รวบรวมมาได ซึ่งจะชวยใหทานสามารถรูไดวาสวนไหนของ
สารสนเทศคือแนวคิดหลัก เปนตน
D13. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการนําขอมูลสารสนเทศที่คนพบ
ออกมาใชไดหลากหลายรูปแบบ เชน การพิมพออกขอมูล หรือการ Export
ขอมูล
D14. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยาง
เปนระบบ เชน การสรางระบบจัดเก็บขอมูลบนอินเทอรเน็ต หรือการ
จัดเรียง / การทําดรรชนีขอมูล เปนตน
D15. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการนําเสนอผลงานที่เหมาะสมกับ
สารสนเทศที่คนพบ เชน การนําขอมูลไปใชตอ หรือการคัดลอกไฟลเขาสู
โปรแกรม Office
E16. ทานตองการไดรับความรูในการเขียนรายการอางอิงตามหลักวิชาการ
เชน การอางอิงในเนื้อหา / การอางอิงทายบท
E17. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องการใชงานโปรแกรมจัดการรายการ
บรรณานุกรม เชน EndNote X3 / EndNote Web / RefWork เปนตน
E18. ทานตองการไดรับความรูในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ของสารสนเทศ
ชนิดตางๆ เชน ความผิดจากการสําเนาหนังสือทั้งเลม การคัดลอก
ผลการวิจัยโดยไมเขียนอางอิงแหลงที่มา (Plagiarism)

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ สําหรับผูบ ริหารและผูป ฏิบัติงาน เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
วัตถุประสงค
ผูวิจัยใชเครื่องมือชุดนี้ เปนกรอบในการสัมภาษณ ผูที่เกีย่ วของกับการจัดการฝกอบรมการ
สืบคนขอมูลและการปฐมนิเทศการใชหองสมุด ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหาร 1 ทาน ผูปฏิบัติงาน 3
ทาน ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบการฝกอบรมผานเว็บ ซึ่งมี
ประเด็นตางๆ ดังนี้
คําชี้แจง
คําถามในการสัมภาษณมีทั้งหมด 6 ขอ ขอใหทานชวยอภิปรายในแตละหัวขอจนครบทุกขอ
1. ทานเห็นดวยหรือไม ที่จะพัฒนาระบบการฝกอบรมผานเว็บ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศและ
การเรียนรูแบบนําตนเองของผูใชบริการ ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาระยะเวลาในการจัดฝกอบรมที่เหมาะสมควรมีประมาณกีว่ ัน
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. ทานคิดวาหากมีการจัดฝกอบรม ควรจัดในชวงเดือนไหน
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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4. ทานคิดวาสือ่ การสอนที่ควรใชสําหรับการฝกอบรมผานเว็บเปนแบบไหน จึงจะเหมาะสมที่สุด
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. ทานคิดวาเนื้อหาที่จะใชในการฝกอบรม ควรมีไรบาง ตามหมวดหมูท ี่กําหนด
5.1 มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.2 มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.3 มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.4 มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.5 มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. ขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบการฝกอบรมผานเว็บ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในความรวมมือ
นาย ปยะ ศักดิเ์ จริญ
(ผูวิจยั )
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เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม เพื่อศึกษา
ความตองการในการเรียนรูในเรื่องการรูสารสนเทศ สําหรับการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบ
วัตถุประสงค
ผูวิจัยใชเครื่องมือชุดนี้ เปนกรอบในการสัมภาษณ สําหรับกลุมตัวอยางทีอ่ าสาเขารวม
ฝกอบรมทั้งสอง ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดไปเปนสวนหนึง่ ของการพัฒนาระบบการฝกอบรมผานเว็บ
ซึ่งมีประเด็นตางๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานที่เกีย่ วกับผูถูกสัมภาษณ
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ ต่ํากวา 18 ป 18-25 ป 25-30 ป 30-35 ป มากกวา 35 ป
3. สถานภาพการทํางาน ทํางานแลว ยังไมไดทํางาน
4. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ…………………
5. สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ................................................................................................
6. ประเภทของหลักสูตร ในเวลา นอกเวลา
7. ความถี่ในการเขาใชหองสมุด
ทุกวัน 2-3 ครั้ง/สัปดาห 1ครั้ง/สัปดาห
เดือนละ 1 ครั้ง ไมแนนอน อื่นๆ โปรดระบุ....................................................
8. ทานเคยใชบริการการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมการสืบคนขอมูล จากหองสมุด หรือไม
เคย
ไมเคย
9. ทานเคยใชอนิ เทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล หรือไม
เคย
ไมเคย
10. ทานเคยใช โปรแกรมสืบคนรายการออนไลน (OPAC) ในการคนหาหนังสือ หรือไม
เคย
ไมเคย
11. ทานเคยใช ฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ (Online Databases) หรือไม
เคย
ไมเคย
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ตอนที่ 2 ขอมูลดานเนื้อหาและรูปแบบของการฝกอบรม ทานคิดวาเนือ้ หาที่จะใชในการฝกอบรม
ควรมีไรบาง ตามหมวดหมูทกี่ ําหนด
คําชี้แจง
คําถามในการสัมภาษณมีทั้งหมด 6 ขอ ขอใหทานชวยอภิปรายในแตละหัวขอจนครบทุกขอ
1. มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. ขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบการฝกอบรมผานเว็บ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในความรวมมือ
นาย ปยะ ศักดิเ์ จริญ
(ผูวิจยั )

285
เครื่องมือชุดที่ 4 แบบวัดระดับการรูสารสนเทศ สําหรับกลุมตัวอยางทีอ่ าสาเขารวมฝกอบรมทั้งสอง
กลุม

วัตถุประสงค
เครื่องมือชุดนี้ใชสําหรับกลุมตัวอยางที่เขารวมการฝกอบรม เพื่อสอบถามความคิดเห็นตอ
ทัศนคติการใชสารสนเทศของตนเอง ทั้งกอนและหลังการฝกอบรม
คําชี้แจง
แบบสอบถามมีทั้งหมด 23 ขอ ในการเลือกตอบแบบสอบถามนี้ ผูตอบเลือกตอบโดยอาศัย
เกณฑตามความคิดเห็นของตนเองดังรายละเอียดตอไปนี้
ระดับ 5 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มากที่สุด
ระดับ 4 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มาก
ระดับ 3 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน ปานกลาง
ระดับ 2 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอย
ระดับ 1 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอยที่สดุ
ขอคําถาม
1. ขาพเจาสามารถกําหนดขอบเขตของเรื่องที่ตองการไดวา มี
ขอบเขตแคไหน
2. ขาพเจารูวาคําสําคัญของเรื่องที่ตองการคืออะไร
3. ขาพเจาสามารถระบุคําคนหาที่ตรงกับความตองการได
4. ขาพเจารูวาตองการทรัพยากรสารสนเทศประเภทอะไร
เชน หนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจยั ขาวการศึกษา วารสาร สื่อ
โสตฯ ฯลฯ
5. ขาพเจารูวิธกี ารสืบคนจาก คําสําคัญ หัวเรื่อง เลขหมู ชื่อผู
แตง ไดอยางแมนยํา
6. ขาพเจารูวิธกี ารสืบคนสารสนเทศแบบ Advanced Search
7. ขาพเจารูวิธกี ารใชตรรกบูลีน เชน AND OR NOT NEAR
ฯลฯ

ระดับการรูสารสนเทศ
5
4
3
2
1
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ขอคําถาม
8. ขาพเจารูวิธกี ารปรับปรุงคําคนหา เพื่อใหการสืบคน
สมบูรณที่สุด
9. ขาพเจารูไดวาทรัพยากรสารสนเทศไหนมีความนาเชื่อ
ที่สุด
10. ขาพเจาสามารถสรุปใจความสําคัญของสารสนเทศที่
สืบคนมาได
11. ขาพเจาสามารถระบุไดวา สารสนเทศใดทันสมัยหรือไม
12. ขาพเจารูวา สารสนเทศที่ไดมานั้นตรงประเด็นที่ตองการ
หรือไม
13. ขาพเจารูความแตกตางของประเภทสารสนเทศใน
อินเทอรเน็ต
14. ขาพเจารูจดั การกับผลลัพธที่สืบคนไดจากแหลง
สารสนเทศตางๆ
15. ขาพเจาสามารถนําสารสนเทศที่สืบคนได มาสรางผลงาน
ขึ้นใหม เชน รายงาน การบาน วิทยานิพนธ งานวิจยั
16. ขาพเจารูวธิ ีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สืบคนมา
ได อยางเหมาะสม
17. ขาพเจารูชองทางในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับผูอื่น
18. ขาพเจารูวธิ ีการนําสารสนเทศมาใชกบั โปรแกรม
ประยุกตตางๆ
19. ขาพเจารูวธิ ีการเขียนอางอิงแบบ APA Style ทั้งแบบที่ 1
และแบบที่ 2
20. ขาพเจารูวธิ ีการใชโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมตางๆ
21. ขาพเจารูวธิ ีการเขียนอางอิงในเนื้อหาแบบนามป
22. ขาพเจารูวา การถายเอกสารหนังสือทั้งเลมเปนการละเมิด
ลิขสิทธิผูแตง
23. ขาพเจาเขาใจในระเบียบและจรรยาบรรณสารสนเทศ

ระดับการรูสารสนเทศ
5
4
3
2
1
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ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในความรวมมือ
นาย ปยะ ศักดิเ์ จริญ
(ผูวิจยั )
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เครื่องมือชุดที่ 5 แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสา
เขารวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
วัตถุประสงค
เครื่องมือชุดนี้ใชสําหรับกลุมตัวอยางที่เขารวมการฝกอบรม เพื่อสอบถามความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมในการเรียนรูแบบนําตนเอง ทั้งกอนและหลังการฝกอบรม
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 58 ขอ ในการเลือกตอบแบบสอบถามนี้ ผูตอบเลือกตอบโดย
อาศัยเกณฑตามความคิดเห็นของตนเองดังรายละเอียดตอไปนี้
ระดับ 5 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มากที่สุด
ระดับ 4 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มาก
ระดับ 3 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน ปานกลาง
ระดับ 2 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอย
ระดับ 1 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอยที่สดุ

ขอคําถาม
1. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเ สมอ ตลอดชีวิต
2. ขาพเจาทราบดีวา ตองการเรียนรูสิ่งใด
3. เมื่อประสบกับบางสิ่งบางอยางที่ไมเขาใจขาพเจาจะ
หลีกเลี่ยงไปจากสิ่งนั้น
4. ถาขาพเจาจะหาทางเรียนรูใ นสิ่งใด ขาพเจาตองหาทาง
เรียนรูใหได
5. ขาพเจารักทีจ่ ะเรียนรูอยูเสมอ
6. ขาพเจาตองการเวลาพอสมควร ในการเริ่มตนศึกษาเรือ่ ง
ใหมๆ
7. ในชั้นเรียน ขาพเจาหวังทีจ่ ะใหผูสอนบอกผูเรียนทั้งหมด
อยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางอยูตลอดเวลา

ระดับความพรอม
ในการเรียนรูแบบนําตนเอง
5
4
3
2
1
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ขอคําถาม
8. ขาพเจาเชื่อวา การเขาใจในตนเองเปนหลักสําคัญของ
การศึกษาของทุกคน
9. ขาพเจาไมสามารถทํางานตางๆ ไดดวยตนเอง
10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะ
ไปหาไดทไี่ หน
11. ขาพเจาสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยตนเองไดดีกวาคน
สวนมาก
12. แมขาพเจาจะมีความคิดทีด่ ี แตดเู หมือนไมสามารถ
นํามาใชปฏิบตั ิได
13. ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียน
อะไร และจะเรียนอะไร
14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียน ถาสิ่งนั้นเปนเรื่องที่
ขาพเจาสนใจ
15. ไมมีใครอื่น นอกจากตัวขาพเจาที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่
ขาพเจาเลือกเรียนอยางแทจริง
16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนสิ่งใดไดดหี รือไม
17. ขาพเจาอยากเพิ่มเวลาเรียนในแตละวันใหมากขึน้ เพราะมี
หลายสิ่งที่เราตองการเรียนรู
18. ถาขาพเจาตัดสินใจจะเรียนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขาพเจาสามารถ
จะจัดเวลาที่จะเรียนรูสิ่งนั้นไดเสมอ ไมวาจะมีภารกิจมากมาย
เพียงใด
19. ขาพเจามีปญ
 หาเกี่ยวกับการทําความเขาใจเรื่องที่อาน
20. ถาขาพเจาไมเรียนก็ไมใชความผิดของขาพเจา
21. ขาพเจาทราบดีวา เมื่อไรที่ขาพเจาตองการจะเรียนรูใน
เรื่องใด เรื่องหนึ่งใหมากขึ้น
22. ขอใหขาพเจาทําขอสอบไดคะแนนสูงก็พอใจแลว
ถึงแมวาขาพเจาจะยังไมเขาใจเรื่องนั้นๆ ก็ตามที
23. ขาพเจาคิดวาหองสมุดเปนสถานที่ที่นาเบื่อ
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24. ขาพเจาชื่นชอบผูที่เรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ
25. ขาพเจาสามารถคิด แสวงหาวิธีการเรียนรูไดหลายแบบ
สําหรับการเรียนรูหวั ขอใหมๆ
26. ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนกับเปาหมาย
ระยะยาวของขาพเจาที่ตั้งไว
27. ขาพเจามีความสามารถเรียนรูดว ยตนเองไดเกือบทุกเรือ่ ง
ที่ขาพเจาตองการจะเรียน
28. ขาพเจารูสึกสนุกสนานในการคนหาคําตอบของขอ
คําถามตางๆ
29. ขาพเจาไมชอบแกปญหาที่มีคําตอบถูกตองมากกวา 1
คําตอบ
30. ขาพเจามีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูส ิ่งตางๆ อยางมาก
31. ขาพเจาจะดีใจมาก หากการเรียนรูของขาพเจาเสร็จสิ้นลง
32. ขาพเจาไมไดสนใจตอการเรียนรู เมื่อเปรียบเทียบกับคน
อื่นๆ
33. ขาพเจาไมมีปญหาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเรียนรู
(ทักษะการฟง การอาน การเขียน การจํา)
34. ขาพเจาชอบเรียนรู ทดลองสิ่งใหมๆ แมไมแนใจวา
ผลลัพธจะเปนอยางไร
35. ขาพเจาไมชอบใหคนมาชี้ขอผิดพลาดที่ขาพเจากําลังทํา
อยู
36. ขาพเจามีความสามารถในการคิด หาวิธีการแปลกๆ
ใหมๆ ที่จะทําสิ่งตางๆ
37. ขาพเจาชอบคิดเกี่ยวกับอนาคต
38. ขาพเจามีความพยายามคนหาคําตอบในสิ่งที่ตองการรูได
ดี เมื่อเทียบกับผูอื่น
39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย มิใชสิ่งที่ทําใหเรา
ทอถอย
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40. ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําในสิ่งที่คิดวาควร
กระทํา
41. ขาพเจาชอบวิธีการของขาพเจา ในการสํารวจตรวจสอบ
ปญหา
42. ขาพเจามักเปนผูนํากลุมในการเรียนรู
43. ขาพเจามีความสนุกสนานในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูอื่น
44. ขาพเจาไมชอบสถานการณการเรียนรูที่ทาทาย
45. ขาพเจามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ
46. ยิ่งไดเรียนรูมากขึ้น ขาพเจาก็ยิ่งรูสึกวาโลกนี้นาตื่นเตน
47. ขาพเจาคิดวาการเรียนรูเปนเรื่องที่สนุกสนาน
48. ขาพเจาคิดวาการยึดวิธีการเรียนรู ซึ่งใชไดผลมาแลว
ดีกวาการจะลองใชวิธีใหมๆ
49. ขาพเจาตองการเรียนรูมากยิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะไดเปนคนที่
มีความเจริญกาวหนา
50. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรูของขาพเจาเอง
ไมมีใครมารับผิดชอบแทนขาพเจาได
51. การเรียนรูเปนสิ่งสําคัญสําหรับขาพเจา
52. ขาพเจาไมมีวันที่จะแกเกินไปที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
53. ขาพเจาคิดวาการเรียนรูอยูตลอดเวลาเปนสิ่งที่นาเบื่อ
หนาย
54. ขาพเจาคิดวาการเรียนรูเปนเครื่องมือในการดํารงชีวติ
55. ในแตละป ขาพเจาเรียนรูสิ่งใหมๆ มากมาย ดวยตนเอง
56. การเรียนรูไ มไดทําใหชีวติ ของขาพเจา แตกตางไปจาก
เดิม
57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียน และ
การเรียนรูดว ยตนเอง
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58. ขาพเจาคิดวาผูใฝเรียนรูอยูเสมอ คือ ผูนํา
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในความรวมมือ
นาย ปยะ ศักดิเ์ จริญ
(ผูวิจยั )
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เครื่องมือชุดที่ 6 แบบทดสอบประมวลความรูเรื่องการรูสารสนเทศ สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขา
รวมฝกอบรมทั้งสองกลุม
วัตถุประสงค
เครื่องมือชุดนี้ใชสําหรับกลุมตัวอยางที่เขารวมการฝกอบรม เพื่อทดสอบความรูดานการรู
สารสนเทศทั้งกอนและหลังการฝกอบรม
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีคําถามทั้งหมด 40 ขอ ใชเวลาทํา 30 นาที โดยคําถามจะ
ครอบคลุมเนื้อหา ในมาตรฐานการรูสารสนเทศ ทั้ง 5 มาตรฐาน
2. คําถามทั้งหมดเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ โดยคําถามแตละขอจะใหเลือกคําตอบที่
ถูกตองที่สุด หรือดีที่สุด หรือเหมาะสมเพียงคําตอบเดียวจากตัวเลือก ก. ข. ค. ง.

1. ถาตองการศึกษาเกีย่ วกับ นโยบายเรียนฟรี 15 ป ขอใดชวยใหขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา
กวางขึ้น
ก. การปฏิรูปการศึกษารอบสอง ข. การทุจริตโครงการอาหารกลางวัน
ค. ผลกระทบตอโรงเรียนเอกชน ง. อาชีวศึกษาขอมีสวนรวมในนโยบาย
2. ขอใดคือขอบเขตที่แคบที่สุดของเรื่อง การคาประเวณีของนักศึกษา
ก. วัตถุนยิ มกระจายไปทั่วสังคม ข. คานิยมใหมในหมูผูเรียน
ค. การคาประเวณีในรามคําแหง ง. ปญหาการใชเงินเกินตัว
3. ขอใดตอไปนี้เปนลักษณะหัวเรื่อง
ก. ผูใชบริการสามารถกําหนดขึ้นเองได ข. บัญชีหัวเรื่องมีทั้งฉบับพิมพและออนไลน
ค. มีกําหนดคําที่แนนอนและเปนมาตรฐาน ง. ถุกทุกขอ
4. ถาตองการคนควาเกีย่ วกับเรือ่ ง การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน หัวขอใดครบคลุม
ที่สุด
ก. เทคโนโลยี- การศึกษา ข. การพัฒนาโปรแกรม- การศึกษา
ค. ระบบสารสนเทศ- บริหาร- โรงเรียน ง. การเขียน-โปรแกรม- การสอน

5. หนังสือทางดานครุศาสตร /ศึกษาศาสตรจัดอยูในหมวดหมูใดของระบบดิวอี้
ก. 000 ข. 100 ค. 200 ง. 300
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6. ขอใดคือหัวเรื่องของหนังสือ หลักการออกแบบและการสรางเว็บเพื่อการเรียนการสอน
ของ ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง
ก. การเรียนการสอนผานเว็บ ข. การเขียนเว็บ
ค. การเรียนบนเว็บ ง. เว็บเทคโนโลยี
7. ถาตองการคนควาขอมูลเรื่อง การเมืองไทยหลัง คมช. ขอใดคือแหลงขอมูลที่ดีที่สุด
ก. พจนานุกรม ข. สารานุกรม
ค. วารสารประชากรศาสตร ง. หนังสือพิมพรายสัปดาห
8. หากตองการคนหาหัวขอวิทยานิพนธตางประเทศ ควรใชฐานขอมูลใด
ก. ProQuest ข. Lb.Edu ค. EBSCO ง. WilsonWeb
9. เครือขายหองสมุดของจุฬาฯ มีชื่อเรียกวาอะไร
ก. Chulalibrary ข. CU-Ref ค. NirasNet ง. Chulalinet
10. ระบบสืบคนหนังสือและวารสารของจุฬาฯ มีชื่อเรียกวาอะไร
ก. APAC ข. GPAX ค. OPAC ง. GPA
11. ขอใดตอไปนีไ้ มใชคําเชื่อมมาตรฐานในการคนหาสารสนเทศ
ก. AND ข. OR ค. WHY ง. NOT
12. หากตองการคนหางานวารสารตางประเทศ ควรใชฐานขอมูลใด
ก. CUIR ข. Lib.Edu ค. EBSCO ง. IFD-News
13. ขอใดคือแหลงสารสนเทศออนไลนทางดานครุศาสตร / ศึกษาศาสตรทใี่ หญที่สุด
ก. PubMed ข. ISI ค. EBSCO ง. ThaiLIS
14. หนังสือทางดานการใชโปรแกรม SPSS ควรจัดอยูในหมวดหมูใ ดของระบบดิวอี้
ก. 000 ข. 100 ค. 200 ง. 300

15. หากตองการใชงานฐาน EBSCO จากที่บาน ควรอยางไรเหมาะสมที่สดุ
ก. ใชผานระบบ TRUE ข. ใชผาน MaxNet ค. ใชที่ราน NetCafe ง. ใช VPN
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16. CUIR คืออะไร
ก. คลังปญหาจุฬาฯ ข. ระบบจายเงินสหกรณ
ค. eLearning จุฬาฯ ง. ชื่อวารสารฉบับหนึ่งในจุฬาฯ
17. ขอใดตอไปนีไ้ มถูกตอง
ก. ขอมูลที่ไดจาก Google มีความนาเชื่อถือสูง ข. EBSCO A-to-Z ใชหาชื่อวารสารได
ค. Lib.Edu คือฐานขอมูลทางดานครุศาสตร ง. JSTOR มีขอมูลทางสังคมศาสตร
18. สารสนเทศของเว็บใดตอไปนี้นาเชื่อถือที่สุด และสามารถนํามาอางอิงได
ก. Narak.com ข. Kapook.com ค. Mthai.com ง. Nectec.or.th
19. แหลงสารสนเทศใดนาเชื่อถือที่สุด
ก. ใบปลิวโฆษณา ข. แผนพับขายสินคา ค. จดหมายลูกโซ ง. บทความใน นสพ.
20. วารสารฉบับใดมีความนาเชือ่ ถือมากที่สุดในเชิงวิชาการ
ก. MBA ข. Gun World ค. Secret ง. Adult Learning
21. สารสนเทศจากสิ่งพิมพประเภทไหนมีการนํามาใชมากทีส่ ุด
ก. จุลสาร ข. กฤตภาค ค. บทความวารสาร ง. พจนานุกรม
22. สํานักพิมพไหนมีความนาเชือ่ ถือสูงสุด
ก. Oxford University Press ข. สํานักพิมพแหงจุฬาฯ
ค. McGraw-Hill ง. ถูกทุกขอ
23. แหลงขอมูลใดตอไปนี้นาเชือ่ ถือเชิงวิชาการมากที่สุด
ก. Google ข. Wikipedia ค. สารานุกรม ง. ไทยรัฐออนไลน
24. เพราะเหตุใดสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตจีงไมนาเชื่อถือ
ก. ทุกคนสามารถสรางเนื้อหาไดเอง ข. การเผยแพรทาํ ไดทันที
ค. ไมมีผูคัดกรองกอนนําเผยแพร ง. ถูกทุกขอ

25. ขอใดตอไปนีไ้ มใช ขอมูล
ก. ตารางการบิน ข. สภาพอากาศ ค. สลิปเงินเดือน ง. สมุดเงินฝาก
26. สารสนเทศที่ผิดพลาดเปนผลมาจากขอใด
ก. ผูใชสารสนเทศขาดความรู ข. ระบบการจัดการไมดี
ค. ขอมูลไมนาเชื่อถือ ง. ถูกทุกขอ
27. ความรูเกิดจากสิ่งใดในตัวคน
ก. ประสบการณ หรือความรูเ ดิม ข. ทักษะการคํานวณ
ค. การเขาถึงขอมูล ง. ถูกทุกขอ
28. ขอใดตอไปนี้เปนนามสกุลไฟลของเว็บเพจ
ก. .html หรือ .htm ข. .docx
ค. .wmv ง. ถูกทุกขอ
29. ขอใดตอไปนีไ้ มใชประเภทของทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต
ก. ภาพ (picture) ข. เสียง (sound)
ค. เอกสาร (document) ง. ขนาดตัวอักษร (Font Size)
30. โปรแกรมอะไรใชสําหรับการจัดการรายการบรรณานุกรมไดดีที่สุด
ก. GreenStone ข. Dspace
ค. Joomla
ง. EndNote
31. หากไมมีโปรแกรม Acrobat สามารถใชโปรแกรมอะไรแทนได
ก. Firework ข. Flash
ค. Foxit
ง. Recuva
32. ขอใดตอไปนีถ้ ูกตอง
ก. เราไมสามารถ Export รายการบรรณานุกรมลง EndNote ได
ข. EndNote Web ใชในกรณีที่ตออินเทอรเน็ตไมได
ค. RefWork ใชในการแกไขรูปภาพ
ง. APA คือรูปแบบของการเขียนอางอิงชนิดหนึ่ง
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33. ขอใดไมถูกตอง
ก. การทําสําเนาหนังสือผิดกฎหมาย ข. Xerox หนังสือทั้งฉบับละเมิดลิขสิทธ
ค. นักวิจัยที่ดไี มควรสรุปอางอิงเหมือนผลงานคนอื่น ง. ลอกขอมูลจากเว็บไซตไมผิดกม.
34. ขอใดไมถูกตอง
ก. การอางอิงเว็บไซตตองใสวันเดือนปที่เขาถึงเสมอ ข. วารสารใกลหมอใชอางอิงได
ค. วารสาร Nature ไมมี Peer Review ง. CU-Ref คือ ฐานขอมูลที่จุฬาฯบอกรับ
35. การเขียนอางอิงแบบใดถูกทีส่ ุด
ก. ชื่อวารสารตองเดนกวาสวนอื่น ข. ชื่อบทความตองเดนกวาสวนอืน่
ค. ชื่อผูแตงตองเดนกวาสวนอื่น ง. ชื่อสํานักพิมพตองเดนกวาสวนอื่น
36. ขอใดเขียนรายการอางอิงไดถูกตอง
ก. ชวน หลักภัย. 2546. ข. หลีกภัย, ชวน. 2546.
ค. ชวน หลีกภัย 2546 ง. นายชวน หลีกภัย. 2546.
37. Plagiarism หมายถึงอะไร
ก. การโจรกรรมหนังสือ ข. การจารกรรมขอมูล
ค. การโจรกรรมอารยธรรม ง. การโจรกรรมทางวรรณกรรม
38. ทําไมนักเขียนตองมี Citation ในงานเขียนตนเอง
ก. เพื่อใหผูอานเขาถึงบทความยอยของหนังสือ
ข. เพื่อใหผูอานจดจําเนื้อหาของหนังสือไดสะดวก
ค. เพื่อใหผูอานไดคนควาวิจัยเพิ่มเติม
ง. ถูกทุกขอ
39. ขอใดถูกตองที่สุด ในการอางอิงขอมูลจากเว็บไซต
ก. ไมจําเปนตองใส URL ข. หากไมมีชื่อเรื่องบทความก็ใชชื่อเว็บแทน
ค. ตองใสวันที่เขาถึงดวยเสมอ ง. ตองใสเวลาที่เขาถึงดวยเสมอ
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40. ขอใดทําผิดกฎหมายมากทีส่ ุด
ก. ลอกบทที่ 2 ของงานวิจยั คนอื่น ข. ทําสําเนาทั้งเลมของหนังสือใหม
ค. คัดลอกเนื้อหาในเว็บโดยไมใสอางอิง ง. โหลดไฟลรูปภาพจากหนังสือพิมพออนไลน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------เฉลย
1. ก
2. ค
3. ง
4. ค
5. ง
6. ก
7. ง
8. ก
9. ง
10. ค
11. ค
12. ค
13. ค.
14. ก
15. ง.
16. ก
17. ก
18. ง.
19. ง
20. ง
21. ค
22. ข
23. ค
24. ง
25. ข
26. ค
27. ก
28. ก
29. ง
30. ง
31. ค
32. ง
33. ค
34. ค
35. ก
36. ก
37. ง
38. ค
39. ค
40. ข
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เครื่องมือชุดที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวม
ฝกอบรมผานเว็บ
วัตถุประสงค
เครื่องมือชุดนี้ใชสําหรับกลุมตัวอยางที่เขารวมการฝกอบรม เพื่อสอบถามความคิดเห็นตอ
ความพึงพอใจหลังการเขารวมการฝกอบรมผานเว็บ
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 17 ขอ ในการเลือกตอบแบบสอบถามนี้ ผูตอบเลือกตอบโดย
อาศัยเกณฑตามความคิดเห็นของตนเองดังรายละเอียดตอไปนี้
ระดับ 5 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มากที่สุด
ระดับ 4 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน มาก
ระดับ 3 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน ปานกลาง
ระดับ 2 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอย
ระดับ 1 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน นอยที่สดุ
ขอคําถาม
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการพัฒนาเนื้อหาและ
หลักสูตร
1. ความครบถวนของเนื้อหา
2. ความทันสมัยของเนื้อหา
3. เนื้อหาตรงตอความตองการ
4. หลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
5. การไดมีสวนรวมในการพัฒนาเนื้อหา
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียน
และผูสอน
6. ผูสอนใหความรวมมือเปนอยางดี
7. ผูสอนชวยเหลือผูเรียนในทุกขั้นตอน
8. ผูสอนใหความกระจางในขอสงสัย

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

9. ผูสอนมีความเปนมิตรที่ดตี อผูเรียน
ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
10. การประเมินผลมีความเทีย่ งตรง
11. ผูสอนประเมินผลอยางเปนธรรม
12. ผูเรียนมีสวนนการประเมินผลในทุกขัน้ ตอน
13. ผูเรียนประเมินผลไดดวยตนเอง
ความพึงพอใจดานอื่นๆ
14. มีระบบชวยเหลือในการเรียนที่ใชงานงาย เชน กระดาน
ขาวสาร
15. มีสื่อการเรียนการสอนชวยใหผูเรียนทําความเขาใจกับ
บทเรียนไดดี
16. มีขั้นตอนการเรียนที่เขาใจไดงาย
17. มีความรวดเร็วในการเขาถึงในสวนตางๆ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในความรวมมือ
นาย ปยะ ศักดิเ์ จริญ
(ผูวิจยั )
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เครื่องมือชุดที่ 8 แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยและปญหา หลังการฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยาง
ที่อาสาเขารวมฝกอบรมผานเว็บ
วัตถุประสงค
ผูวิจัยใชเครื่องมือชุดนี้ เปนกรอบในการสัมภาษณ สําหรับกลุมตัวอยางทีอ่ าสาเขารวม
ฝกอบรมบนเว็บ ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงและแกไขระบบการ
ฝกอบรมผานเว็บ
คําชี้แจงแบบสัมภาษณ
คําถามในการสัมภาษณมีทั้งหมด 9 ขอ ขอใหทานชวยอภิปรายในแตละหัวขอจนครบทุกขอ
1. วัตถุประสงคในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. ขั้นตอนการคัดเลือกผูเรียน
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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3. คุณสมบัติของผูสอน
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. เนื้อหาสาระในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. กิจกรรมการเรียนรูที่ใชในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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6. แหลงขอมูลและสื่อการเรียนการสอน
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. การวัดและประเมินผลในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. สภาพแวดลอม บรรยากาศ สิ่งอํานวยความสะดวก ในการฝกอบรม
เหมาะสม เพราะ ....................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ควรปรับปรุง เพราะ ...............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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9. ปญหาที่เกิดขึ้นพรอมขอเสนอแนะ
ปญหาที่พบ
....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในความรวมมือ
นาย ปยะ ศักดิเ์ จริญ
(ผูวิจยั )
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เครื่องมือชุดที่ 9 แบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
วัตถุประสงค
แบบประเมินตนแบบการฝกอบรมผานเว็บนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บที่สงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูแบบนํา
ตนเอง ตามแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองและแบบใชทรัพยากรเปนฐาน โดยผูวจิ ัยประเมินผล
ตนแบบ 3 ดาน คือ 1. ดานการออกแบบระบบ และ 2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ดานเนื้อหา
สาระ รวมจํานวนทั้งหมด 34 ขอ ซึ่งคําตอบที่ไดรับ ผูวจิ ัยจะนําไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
ระบบการฝกอบรมผานเว็บใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึน้ ในการเลือกตอบนั้น ผูตอบเลือกตองตอบ
โดยอาศัยเกณฑตามความคิดเห็นของตนเองดังรายละเอียดตอไปนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน เห็นดวยมากที่สุด
ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน เห็นดวยมาก
ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน เห็นดวยปานกลาง
ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน เห็นดวยนอย
ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน เห็นดวยนอยที่สุด

ดานการออกแบบระบบ
ขอคําถาม
1. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูทําไดชัดเจน
2. การออกแบบไดสงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน
3. การออกแบบไดสนองตอการเรียนรูแบบนําตนเอง
ของผูเรียน
4. การออกแบบมีกลยุทธการนําเสนอที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียน
5. มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอน
6. การออกแบบมีลําดับการเรียนรูที่เหมาะสมโดยไม
ทําใหผูเรียนเกิดความสับสน
7. แบบฝกหัดและการประเมินผลออกแบบได
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคการเรียน

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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ดานการออกแบบระบบ (ตอ)
ขอคําถาม

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

8. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบนําตนเองและทักษะการ
รูสารสนเทศ
9. การออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบนําตนเองและ
ทักษะการรูสารสนเทศ
10. แผนการสอนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
แบบนําตนเองและทักษะการรูสารสนเทศ
11. เอกสารคูมือการใชระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมดานการออกแบบระบบ………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอคําถาม
1. มีความสะดวก รวดเร็วและงายในการเขาสูระบบ
2. มีระบบนําทาง (Navigation) ที่เอื้อตอการใชงาน
3. แบบตัวอักษร สี และขนาดมีความเหมาะสม
4. ปุม (Button) สัญรูป (Icon) การเชื่อมโยง
(Hyperlink) มีความชัดเจน ถูกตองและเขาใจไดงาย
5. ภาพกราฟก และวีดิทัศนสตรีมมิ่ง มีความ
เหมาะสมตอการเรียนการสอน
6. คําอธิบายในสวนตางๆ มีความชัดเจน เหมาะสม
และชวยใหผูเรียนเขาใจไดงาย
7. มีความสะดวก รวดเร็ว และงายตอการใช
เครื่องมือสื่อสารตางๆ เชน กระดานเสวนา (Web
Board) และบลอก (Blog)
8. มีความสะดวก รวดเร็วและงายตอการใชเครื่องมือ
สงการบาน ไดแก การเขาถึง การสง การแกไข
การอัพโหลดไฟล และการลบไฟล

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

307
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
ขอคําถาม

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

9. มีความสะดวก รวดเร็วและงายตอการตรวจสอบ
ความกาวหนาในการเรียนและรายงานผลการเรียน
ของผูเรียน ดวยตนเอง
10. มีความสะดวก รวดเร็วและงายตอการวัดและ
ประเมินผลทั้งในสวนของผูเรียนและผูสอน
11. แหลงเรียนรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากในบทเรียนมี
ความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
12. มีความสะดวก รวดเร็วและงายในการปรับปรุง
ขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน
13. ระบบสนับสนุนและชวยเหลือผูเรียนมีความ
เหมาะสมและสามารถชวยเหลือผูเรียนไดจริง
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ…………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

ดานเนื้อหาสาระ
ขอคําถาม
1. เนื้อหาสาระสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
เรียนรู
2. การเรียงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
3. การนําเสนอเนื้อหาทําไดเหมาะสม
4. โครงสรางของเนื้อหามีความชัดเจนและสัมพันธ
ตอเนื่องกัน
5. เนื้อหามีความทันสมัยและเปนปจจุบัน
6. ความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับการเรียน
7. เนื้อหาสาระใชภาษาที่ชัดเจนและถูกตอง
(ขอความและเสียงบรรยาย)
8. เนื้อหามีความเหมาะสมตอการเรียนรูแบบนํา
ตนเองของผูเรียน
9. เนื้อหาสาระเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการรู
สารสนเทศของผูเรียน

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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ขอคําถาม

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

10. สรุปทายบทเรียนมีความกระชับและนาสนใจ

ดานเนื้อหาสาระ (ตอ)
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมดานเนื้อหาสาระ…………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

ขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอแบบประเมินตนแบบการฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานเว็บ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในความรวมมือ
นาย ปยะ ศักดิเ์ จริญ
(ผูวิจยั )
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ภาคผนวก ง
แผนการสอนและการจัดกิจกรรมของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
แผนการสอนกลุมควบคุม
กลุมควบคุมแตละคนจะใชเวลาในการฝกอบรมคนละ 4 วัน ทั้งนี้ผวู ิจยั ไมไดกําหนดวาตอง
เขารวมกิจกรรมทุกครั้ง แตขนึ้ อยูกับผูเรียนวาสะดวกในชวงเวลาไหน นอกจากนี้ผวู ิจยั ยังไดแจก
เอกสารสําหรับการศึกษาเพิม่ เติมดวยตนเอง ในลักษณะของเอกสารออนไลนบนเว็บเพื่อความ
สะดวกในการเขาถึง โดยผูวจิ ัยไดแจกเอกสารดังกลาวผานไปยังอีเมลของผูเขาฝกอบรมทุกคน
ตารางที่ 50 แสดงแผนการสอน ของกลุมควบคุม
วันที่
หัวขอการฝกอบรม
ระยะเวลาในการอบรม
Level 1 : Basic Needs
5 ชั่วโมง
1
Level 2 : Power Searcher
5 ชั่วโมง
2
Level 3 : Citation Work
5 ชั่วโมง
3
Level 4 : EndNote Master
5 ชั่วโมง
4

กิจกรรม
บรรยาย / ฝกปฏิบัติ
บรรยาย / ฝกปฏิบัติ
บรรยาย / ฝกปฏิบัติ
บรรยาย / ฝกปฏิบัติ

หมายเหตุ : การฝกอบรมในแตละวันจะแบงเปนภาคเชากับภาคบาย โดยชวงเชาจะเริ่ม
ตั้งแตเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบายจะเริ่มตั้งแตเวลา 13.30 – 15.30 น. ซึ่งภาคเชาจะเปนภาค
บรรยายเนื้อหา สวนภาคบายจะเปนการฝกปฏิบัติ (ทั้งนี้ชวงเวลาอาจปรับไดตามความเหมาะสม)
เนื้อหาสาระในแตละหัวขอของการฝกอบรม
Level 1 : Basic Needs
 แนะนําเครือขาย Chulalinet
 แนะนําศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา (Lib.Edu)
 แนะนําการเชือ่ มตอผาน VPN (จากนอกเครือขายจุฬาฯ)
 การติดตั้ง Tiff Plug-in / การติดตั้ง PDF Reader เพื่อดูเอกสารตางๆ
 การสืบคนหนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจยั และวารสารจาก WebPAC
 การตรวจสอบการยืม-คืน-จอง และตอการยืมหนังสือผาน WebPAC
 การยืม-คืนหนังสือระหวางหองสมุดภายในจุฬาฯ
 การสืบคนขอมูลสารสนเทศจากฐานขอมูล Lib.Edu / OSS
 การตรวจสอบการยืม-คืน-จองวิทยานิพนธจาก Lib.Edu

Level 2 : Power Searcher
 แนะนําระบบสืบคน Single Search@CAR
 การสืบคนขอมูลดวย Encore / ResPro
 แนะนําฐานขอมูล CU-Ref เพื่อการวิจยั
 การสืบคนบทความวารสารออนไลนจาก ERC / ERIC / JSTOR
 เทคนิคการคนหารายชื่อวารสารทั้งไทยและเทศ (A-to-Z / J-Link)
 การสืบคนหัวขอวิทยานิพนธจากตางประเทศโดย ProQuest DAO
 การสืบคนขอมูลวิทยานิพนธไทยฉบับเต็ม (Full-text) จาก TDC
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Level 3 : Citation Work
 แนะนําการเขียนอางอิงในรูปแบบตางๆ
 แนะนํารูปแบบรายการบรรณานุกรมเฉพาะของจุฬาฯ
 แนะนําการใชงานเบื้องตนโปรแกรม Zotero
 แนะนําการใชงานเบื้องตน EndNote Web / X3
 การติดตั้ง EndNote X3 (ลิขสิทธิ์จากจุฬาฯ)
 การใชงาน EndNote Web เปนคลังเก็บขอมูล
 การสรางและการ Share แฟมขอมูลใน EndNote Web
Level 4 : EndNote Master
 การ Import / Export Reference ใน X3
 การ Entering / Editing Reference ใน X3
 การสราง Group แบบตางๆ เพื่อเก็บ Ref ใน X3
 การคนหางไฟล Full-text ของ Ref ใน X3
 การปรับแตง Bib Style ใหเหมาะสมกับภาษาไทย
 Cite While You Write กับการใชงานในชีวิตจริง
 การรวมรายการบรรณานุกรมจากหลายไฟลเอกสาร
แผนการสอนกลุมทดลอง
สําหรับหัวขอการฝกอบรมของกลุมทดลองจะแบงออกเปน 7 รายวิชา คือ 1) ปฐมนิเทศ
กอนฝกอบรม 2) ความรูกอนเริ่มฝกอบรม 3) มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความ
ตองการสารสนเทศ 4) มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ 5) มาตรฐานที่ 3
ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ 6) มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกต
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ใชสารสนเทศ 7) มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ โดยกลุมทดลองทุก
คนจะตองเขาปฐมนิเทศการใชงานเบื้องตนกอนจึงจะเขาอบรมในรายวิชาอื่นๆ ได โดยการ
ปฐมนิเทศจะเปนสื่อการสอนที่นําเสนอภาพและเสียง พรอมภาพหนาจอตัวอยาง เพื่อใหผูเรียนทุก
คนสามารถเขาใจไดงายที่สดุ โดยการฝกอบรมในแตละรายวิชา จะไมไดอบรมพรอมกันทั้งหมดทุก
หัวขอ แตจะเรียงลําดับตามชวงเวลาทีก่ ําหนด โดยผูเรียนสามารถเรียนซ้ําในรายวิชาที่ผานมาแลวได
ตารางที่ 51 แสดงแผนการสอน ของกลุมทดลอง
รายวิชา

สาระการเรียนรู

ปฐมนิเทศกอนฝกอบรม
ความรูกอนเริม่ ฝกอบรม
มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความ
ตองการสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคน
4
สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมิน
5
สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกต
6
มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิง
7
สารสนเทศ
รวมจํานวนชัว่ โมงการเรียน
1
2
3

จํานวน
ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
35 ชั่วโมง

ชวงเวลาที่เรียน
14 – 19 มิ.ย. 53

10 ชั่วโมง

19 มิ.ย. - 30 ส.ค. 53

20 ชั่วโมง

23 มิ.ย. - 30 ส.ค. 53

10 ชั่วโมง

28 มิ.ย. - 30 ส.ค. 53

10 ชั่วโมง

2 ก.ค. - 30 ส.ค. 53

10 ชั่วโมง

6 ก.ค. - 30 ส.ค. 53
100 ชั่วโมง

เนื้อหาสาระในแตละรายวิชามีดังนี้
เนื้อหาสาระทัง้ 7 รายวิชานัน้ แบงเปนความรูกอนเริ่มเรียนและความรูต ามมาตรฐานการ
รูสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดของแตละรายวิชาดังนี้
1. ความรูกอนเริ่มเรียน
1.1 รายวิชาปฐมนิเทศกอนฝกอบรม
คําอธิบาย : ภาพรวมของการฝกอบรม สิ่งที่จะไดจากการฝกครั้งนี้ รวมถึงขั้นตอนและ
วิธีการเรียนทีก่ ําหนด (หมายเหตุ : ใหผูฝก อบรมทุกคนตองเขาปฐมนิเทศกอน และจากนั้นจึงเขาไป
เรียนในรายวิชาอื่นๆ ได)

หนวยที่ 1 : ปฐมนิเทศการฝกอบรมและแนะนําวิธีการเรียนรู
 ปฐมนิเทศการฝกอบรม
 เอกสารประกอบการปฐมนิเทศการฝกอบรม
 ขั้นตอนการเรียนรูและฝกปฎิบัติ
 เอกสารประกอบขั้นตอนการเรียนรูและฝกปฎิบัติ
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1.2 รายวิชาความรูกอนเริ่มฝกอบรม
คําอธิบาย : ประมวลความรูเบื้องตนที่จําเปน และเกี่ยวของกับการสืบคนขอมูลตางๆ
เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับแตงเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง ใหเหมาะสมกับการใชสืบคนที่มี
ประสิทธิภาพ (หมายเหตุ : ผูฝกอบรมควรศึกษาบทเรียนตางๆ ในรายวิชานี้อยางลึกซึ้ง จะชวยใหผู
ฝกอบรมสืบคนและจัดการกับสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ)
หนวยที่ 1 : ความรูเกีย่ วกับสารสนเทศและการใชหองสมุด
 สารสนเทศและการรูสารสนเทศ
 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
 ทรัพยากรสารสนเทศ
หนวยที่ 2 : ความรูทั่วไปทีเ่ กี่ยวของกับการสืบคนขอมูลในเครือขายจุฬาฯ
 แนะนําเครือขายจุฬาฯ
 เอกสารประกอบการแนะนําเครือขายจุฬาฯ
 แนะนําศูนยบรรณสารฯ
 เอกสารประกอบการแนะนําศูนยบรรณสารฯ
 การติดตั้งโปรแกรมที่เกีย่ วของ
 การเชื่อมตอ CUNET และ VPN
หนวยที่ 3 : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอร
 อินเทอรเน็ตเบื้องตน
 อันตรายบนอินเทอรเน็ต
 คอมพิวเตอรเบื้องตน
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2. ความรูตามมาตรฐานการรูสารสนเทศ
2.1 มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ (Know)
วัตถุประสงคการเรียนรู : ผูเรียนสามารถกําหนดชนิด และขอบเขตของสารสนเทศที่
ตนเองตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สาระการเรียนรู
 กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
 ความหมายของการแสวงหาสารสนเทศ
 การกําหนดความตองการสารสนเทศ
 คําคน (Word)
 การกําหนดคําคน
o การใชหวั เรื่องเปนคําคน
o ปญหาจากการใชคําคน
 แหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เกี่ยวของ
2.2 มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ (Access)
วัตถุประสงคการเรียนรู : ผูเรียนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สาระการเรียนรู
 การคนคืนและการเขาถึงสารสนเทศ (Information Retrieval and Access)
 ประเภทของการสืบคน
o Library catalog (OPAC)
o CD-ROM Database
o Online Database
o Internet Search
 เทคนิคในการสืบคนสารสนเทศ
o Basic Search
o Advanced Search
 การแกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากการสืบคน
 แหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เกี่ยวของ
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2.3 มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ (Evaluate)
วัตถุประสงคการเรียนรู : ผูเรียนสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงที่มารวมทั้ง
เชื่อมโยงสารสนเทศที่ไดรบั คัดเลือกไวแลว กับพื้นความรูเดิมที่ตนเองมีอยูได
สาระการเรียนรู
 การประเมินสารสนเทศ
 การประเมินสารสนเทศจากสิ่งพิมพ
 การประเมินสารสนเทศจากอินเตอรเน็ต
 แหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เกี่ยวของ
2.4 มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ (Use)
วัตถุประสงคการเรียนรู : ผูเรียนสามารถใชสารสนเทศในการแกไขปญหาตาม
วัตถุประสงคเฉพาะไดอยางมีประสิทธิภาพ
สาระการเรียนรู
 การบันทึกและจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการสืบคน
 การจัดและนําเสนอ
 ขอมูล สารสนเทศ ความรู และปญญา
 แหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เกี่ยวของ

2.5 มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ (Citation/Ethical)
วัตถุประสงคการเรียนรู : ผูเรียนสามารถเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมาย และประเด็น
ของสังคมที่เกี่ยวของ กับการใชและการเขาถึง สารสนเทศ รวมถึงการใชสารสนเทศ
สาระการเรียนรู
 Plagiarism
 การอางอิง (citation)
 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
 กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
 ภัยรายและจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ
 แหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เกี่ยวของ
สําหรับกิจกรรมการเรียนรูในสวนของการฝกอบรมบนเว็บนั้น จะใชขนั้ ตอนการเรียนรูที่
สังเคราะหขึ้นมาใหมทั้ง 6 ขัน้ มาใฃจัดกิจกรรมบนเว็บ โดยขั้นตอนการเรียนรูนี้จะใชเฉพาะกับ
รายวิชา ความรูตามมาตรฐานการรูสารสนเทศ ทั้ง 5 รายวิชาเทานัน้ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ตารางที่ 52 แสดงขัน้ ตอนการเรียนรู 6 ขัน้ และกิจกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ผูสอนสรางบรรยากาศของ
การเรียนที่สงเสริมการเรียนรู

กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนกับผูเรียนรวมสนทนาถึง
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายวิชา หรือ
ถามตอบถึงขอสงสัยตางๆ ของ
ผูเรียน
ขั้นที่ 2 กําหนดเปาหมายการเรียนรู ผูเรียนเขามาเสนอหัวขอและ
ตามความตองการของตนเองความรู ประเด็นที่ตนเองสนใจที่จะศึกษากับ
และทักษะที่เปนประสบการณเดิม
ผูสอนเพื่อขอคําแนะนําในการศึกษา
คนควา
ขั้นที่ 3 รวมมือกันระหวางผูเ รียนกับ ผูเรียนเขียนสัญญาการเรียนรูใน
ประเด็นตอไปนี้
ผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู ทั้ง
กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ เทคนิค 1) กิจกรรมการเรียนรู 2)
การเรียนการสอน และแหลงขอมูล วัตถุประสงค 3) วิธีการและเทคนิค
การเรียนรู โดยใชการใชสัญญาการ การเรียนการสอน 4) แหลงขอมูล
การเรียนรู โดยใชหวั ขอใน ขั้นที่ 2
เรียนรู
มาเปนประเด็นหลักในการศึกษา
ขั้นที่ 4 ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนด ผูเรียนเขาศึกษาเนื้อหาสาระจากสื่อ
การสอนที่เตรียมไวในแตละรายวิชา
ไวที่มีผูสอนใหความรวมมือกับ
ผูเรียน
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบวาการเรียนรู
ผูเรียนทําแบบทดสอบยอยจํานวน
เกิดขึ้นจริงหรือไม
10-15 ขอ เพื่อทดสอบความรูใน
เรื่องที่เรียนมา
ขั้นที่ 6 การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ ผูเรียนสงผลงานที่ตนเองไดสราง
ขึ้นมา จากการทําสัญญาการเรียนรู
ของผูเรียน และกระบวนการเรียน
การสอนรวมกันระหวางผูเรียนและ ใน ขั้นที่ 3 เพือ่ ใหผูสอนรวม
ผูสอน จากสัญญาการเรียนรู
ประเมินพรอมกับผูเรียนเจาของ
ผลงาน รวมถึงใหคําแนะนําตางๆ
แกผูเรียน

กิจกรรมบนเว็บ
กระดานขาวสาร
แบบหลายกระทู

กระดานขาวสาร
แบบ 1 คน 1 กระทู
สมุดบันทึก
ความกาวหนา
ออนไลน เฉพาะ
ของผูเรียนที่ผูสอน
สามารถโตตอบกับ
เจาของไดโดยตรง
เขาเรียนผานสือ่ การ
เรียนการสอนที่
กําหนดไว
ขอสอบออนไลน
หองประเมินผล
แบบประเมิน
รวมกันระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน
พรอมขอแนะนํา

316
ภาคผนวก จ
โครงการฝกอบรมภาคปกติ
ชื่อโครงการ : โครงการแนะนําและฝกอบรมการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2553
หลักการและเหตุผล
ในทุกภาคการศึกษาตนจะมีนิสิตใหมในทุกระดับการศึกษา เขามาใชบริการศูนยบรรณ
สารสนเทศทางการศึกษา เปนจํานวนมาก แตยังมีนิสิตจํานวนไมนอยทีย่ ังไมสามารถใชทรัพยากร
สารสนเทศที่มีอยูไดอยางถูกตอง เนื่องจากยังไมทราบถึงวิธีการในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ
เหลานั้น ดวยเหตุนี้ทางศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาจึงไดจัดใหมีโครงการแนะนําการใช
ทรัพยากรสารสนเทศ และการสืบคนขอมูลเพื่อเปนประโยชนตอการเรียนการสอน และการ
คนควาวิจัยแกนิสิตใหมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนิสิตทุกระดับการศึกษาไดเกิดการเรียนรูด วยตนเองและเขาใจถึงเทคนิคการ
คนหาสารสนเทศไดอยางถูกตอง
2. เพื่อเผยแพรวธิ ีการเขาถึงแหลงทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา และของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รูปแบบโครงการ
การบรรยาย การสาธิต และการฝกปฏิบัติการสืบคนขอมูล
ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดําเนินงาน
วันที่ 21 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2553 (30 วัน)
สถานที่
หองวัสดุการศึกษา ชั้น 2 ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
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ผูมีสิทธิเขารวมโครงการ
นิสิตทุกระดับการศึกษาของคณะครุศาสตร ทั้งนิสิตใหมและนิสิตปจจุบัน โดยเฉพาะผูที่
ตองการสืบคนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบการทําวิจัย หรือวิทยานิพนธของตนเอง
วิทยากร / ผูควบคุมการสอน
นายปยะ ศักดิ์เจริญ
ประโยชนและผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจในการสืบคนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีใหบริการในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูการใช
ทรัพยากรสารสนเทศไดอยางคุมคา
รายชื่อกลุมควบคุม
ตารางที่ 53 แสดงรายชื่ออาสาสมัครที่เขารวมเปนกลุมควบคุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

พิมพพันธุ ศรีพิพิธ
วรงคศรี แสงบรรจง
ประภาศรี นันทนฤมิต
แสงรุง พูลสุวรรณ
สวนีย วีระพันธุ
ขจี พงศธรวิบลู ย
สิริกร โตสติ
กัลยา ตรากูล
หทัยรัตน เจียรากร
ดารุวรรณ ศรีแกว
จิระวัฒน ตันสกุล
วันดี โคไพบูลย
น้ําทิพย องอาจวาณิชย
ภัคชุดา พันอินทร
ปราณี อินทรักษา

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

พรรณราย ธนสัตยสถิตย
ปทมา จันทวิมล
ชัชวีณ ยิ้มเศรษฐี
สุจินต หนูแกว
รสริน เจิมไธสง
นันทรัตน คงคาเพชร
ฐิติพร กรัยวิเชียร
นันทศุจี มากสูงเนิน
นฤดล จิตสกูล
ธาริน กลิ่นเกษร
เอมอัชฌา สิลมัฐ
ปยะรัตน สุขจํารัส
คานธีชา บุญยาว
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ภาพที่ 1 บรรยาการการฝกอบรมของกลุมควบคุม
(ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2553)
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ภาพที่ 1 บรรยาการการฝกอบรมของกลุมควบคุม (ตอ)
(ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2553)

ภาพที่ 2 หนาจอรายละเอียดของโครงการฝกอบรม
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ภาพที่ 2 หนาจอรายละเอียดของโครงการฝกอบรม (ตอ)
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ภาพที่ 2 หนาจอรายละเอียดของโครงการฝกอบรม (ตอ)
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ภาพที่ 3 หนาจอแบบฟอรมออนไลนการรับสมัครเขารวมโครงการฝกอบรม

324
ภาคผนวก ฉ
โครงการฝกอบรมภาคพิเศษ (Web-Based Training)
ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมการสืบคนขอมูลสารสนเทศและการปฐมนิเทศการใชงานหองสมุด
ในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูผานเว็บ (Web-based Training)
หลักการและเหตุผล
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา มีโครงการจัดปฐมนิเทศ เพื่อแนะนําการใช
ทรัพยากรสารสนเทศ และฝกอบรมการสืบคนขอมูลใหกับนิสิตใหม และนิสิตที่สนใจ ทุกภาค
การศึกษา รวมถึงการฝกอบรมใหกับคณะศึกษาดูงานตางๆ เพื่อชวยใหการเรียน การคนควา และ
การทําวิจยั ระหวางการศึกษาของนิสิต หรือผูใชบริการที่กําลังทําวิจยั และตองการสืบคนขอมูล
เปนไปดวยความสะดวก สามารถคนหาและนําสารสนเทศ ที่ตองการ มาใชประโยชนไดอยาง
ถูกตอง แตปญหาที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงานของโครงการดังกลาวคือ นิสิตใหมจํานวนมากไม
สามารถมาเขารวมโครงการได เนื่องจาก มีเวลาวางไมตรงกับชวงที่ดําเนินโครงการ ผลก็คือทําให
นิสิตใหมหลายคนสืบคนขอมูลไมเปน รวมถึงผูใชบริการจํานวนไมนอ ย ที่มีความประสงคที่จะ
สืบคนขอมูลไดอยางถูกตอง และไมอยากเสียเวลาไปกับการคนหาขอมูลที่ไมตรงตามเปาหมาย เพือ่
แกปญหาดังกลาว โครงการฝกอบรมผานเว็บเพื่อการสืบคนขอมูลจึงเกิดขึ้น
ประโยชนจากโครงการ
- ไดแหลงเรียนรูออนไลนที่เรียนรูไดดวยตนเอง ในเรื่องการฝกอบรมการสืบคนขอมูล
- ผูเขารวมโครงการจะไดรับความรูและการพัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลที่ถูกตอง
- ไดรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับผูใชบริการ ของศูนยบรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา
- ไดงานวิจยั ดานการพัฒนาระบบฝกอบรมเพื่อการสืบคนขอมูลที่สามารถนําไปประยุกตใช
ในหองสมุดอืน่ ๆ ได
ขอบเขตเนื้อหา
สําหรับขอบเขตของเนื้อหาทีใ่ ชในการฝกอบรมนั้นผูวิจยั ไดเลือกขอบเขตของเนื้อหาตาม
มาตรฐานความรูและทักษะในการรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาขั้นสูง 5 มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐาน
ดังกลาวผูวจิ ัยไดเลือกใชในงานวิจยั นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
o วัตถุประสงคการเรียนรู – ผูเรียนสามารถกําหนดชนิด และขอบเขตของสารสนเทศที่
ตนเองตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
 มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ
o วัตถุประสงคการเรียนรู – ผูเรียนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
o วัตถุประสงคการเรียนรู – ผูเรียนสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงที่มา รวมทั้ง
เชื่อมโยงสารสนเทศที่ไดรบั คัดเลือกไวแลวกับพื้นความรูเดิมที่ตนเองมีอยูได
 มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ
o วัตถุประสงคการเรียนรู – ผูเรียนสามารถใชสารสนเทศในการแกไขปญหาตาม
วัตถุประสงคเฉพาะไดอยางมีประสิทธิภาพ

 มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ
o วัตถุประสงคการเรียนรู – ผูเรียนสามารถเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมายและประเด็น
ของสังคมที่เกี่ยวของกับการใชและการเขาถึงสารสนเทศ รวมถึงการใชสารสนเทศ
อยางถูกตองตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ูเขารวมฝกอบรม
- มีความสนใจศึกษาคนควาและทําวิจัย ทางดานครุศาสตร / ศึกษาศาสตร
- มีความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในระดับเบือ้ งตน มีความ
ตองการที่จะพัฒนาตนเองในดานการสืบคนขอมูลสารสนเทศอยางจริงจัง
- ตองเปนผูที่เคยมาใชบริการที่ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา (เคยใชเว็บ Lib.Edu
สืบคนขอมูล)
- ตองเขารวมกิจกรรมกับผูวิจยั ไดครบถวนตามที่กําหนด (ขอนี้สําคัญมาก)
หมายเหตุ
- กิจกรรมทั้งหมดจะดําเนินการผานเว็บไซตเปนหลัก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะใชเวลาประมาณ
100 ชั่วโมง (2-3 เดือน)
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กําหนดการอบรม
- โครงการนี้จะเริ่มดําเนินการชวงเปดภาคการศึกษาที่ 1/2553 โดยใชเว็บนี้เปนเว็บหลักใน
การฝกอบรม
ภาพที่ 4 หนาจอการประชาสัมพันธเปดรับสมัครเขารวมโครงการฝกอบรมบนเว็บ
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รายชื่อกลุมทดลองทั้งหมด
ตารางที่ 54 แสดงรายชื่ออาสาสมัครที่เขารวมทั้งหมด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ธนชาติ หลอนกลาง
พรเทพ จันทราอุกฤษฎ
อัจฉราวรรณ จันทรเพ็ญศรี
ยอดชาย สุวรรณวงษ
ธัญญรัตน แกวศรีงาม
กรกฏ ไชยเจริญ
อภิชญา ลือชัย
จิตตวดี ทองทั่ว
นิธิ จันทรธนู
กัปตัน กาญจนภูษากิจ
สันติวัฒน จันทรใด
จรูญรัตน บุตรพรม
ประวีณ รอดเขียว
วรรณกร ทวีแกว
ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน
ชาญ สุธีรชัย
เกียรติ แซตั้ง
สุดารัตน ไชยประสิทธิ์
ศิริรัตน เวชไชโย
สุระศักดิ์ เมาเทือก
อภิเชษฐ ฉิมพลีสวรรค
มนตรธิดา ฟอลเล็ต
พลวัฒน ธนะจันทร
อภิสิทธิ์ พึ่งพร
จุฬารัตน จิตไพศาลวัฒนา
ภารดี อมรรัตนานนท
ปฐมาภรณ ปนอินทร
เพ็ญศิริ กิตติสัมพันธกุล

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

พรธิดา อังคเศกวิไล
อภิชาติ พรหมฝาย
พิชญา อุบลเทพชัย
นิติพนธ คําโพธา
พชรภัทร พึงรําพรรณ
สุรพงษ อินทรวิเชียร
สุพรรณี ปานอิ่ม
สุนันท อัศวชัยอุดม
พิษณุ พินิจ
อธิสา ธวัชวิเชียร
ธนบดี นันทะ
กฤช จรินโท
มานิตย แกวบาง
อุทุมพร ชื่นวิญญา
ธนดล ยิ้มถนอม
คนึงนิจ ทนันชัย
บุญคุม แสงสุวรรณ
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ตารางที่ 55 แสดงรายชื่ออาสาสมัครที่ใชเปนกลุมทดลอง
1
จรูญรัตน บุตรพรม
12
2
บุญคุม แสงสุวรรณ
13
3
ปฐมาภรณ ปนอินทร
14
4
พิษณุ พินิจ
15
5
เกียรติ แซตั้ง
16
6
ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน
17
7
ธัญญรัตน แกวศรีงาม
18
8
ศิริรัตน เวชไชโย
19
9
พิชญา อุบลเทพชัย
20
10
ชาญ สุธีรชัย
21
11
จิตตวดี ทองทั่ว
22

อุทุมพร ชื่นวิญญา
พลวัฒน ธนะจันทร
ธนชาติ หลอนกลาง
สุรพงษ อินทรวิเชียร
สุระศักดิ์ เมาเทือก
อภิสิทธิ์ พึ่งพร
นิติพนธ คําโพธา
กฤช จรินโท
อภิเชษฐ ฉิมพลีสวรรค
ประวีณ รอดเขียว
วรรณกร ทวีแกว

ภาพที่ 5 หนาจอแบบฟอรมออนไลนสําหรับการสมัครเขารวมฝกอบรมบนเว็บ
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ภาพที่ 6 หนาจอ Login เขาสูระบบฝกอบรม

ภาพที่ 7 หนาจอแรกของเว็บฝกอบรม (Homepage)
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ภาพที่ 8 หนาจอการโครงสรางรายวิชาทั้งหมด

ภาพที่ 9 หนาจอรายวิชาปฐมนิเทศกอนฝกอบรม
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ภาพที่ 10 หนาจอกระดานขาวสาร ที่ใชกระทูเปนตัวสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน

ภาพที่ 11 หนาจอสื่อการสอนประเภทมัลติมีเดียที่ประกอบดวยภาพและเสียงในรูปแบบ SCORM
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ภาพที่ 12 หนาจอรายวิชาความรูกอนเริ่มฝกอบรม

ภาพที่ 13 หนาจอหนวยการเรียนยอยในรายวิชาความรูกอนเริ่มฝกอบรม
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ภาพที่ 14 หนาจอสื่อการสอนประเภทเนื้อหาที่ประกอบดวยภาพและขอความแบบ SCORM

ภาพที่ 15 หนาจอรายวิชามาตรฐานที่ 1 ตามความรูตามมาตรฐานการรูสารสนเทศ

ภาพที่ 16 หนาจอแสดงรายละเอียดของรายวิชามาตรฐานที่ 1
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ภาพที่ 17 หนาจอแหลงทรัพยากรการเรียนรูเฉพาะในรายวิชาความรูต ามมาตรฐานการรู
สารสนเทศ

ภาพที่ 18 หนาจอการตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนในแตละรายวิชา
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ภาพที่ 19 หนาจอการตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนเรียงตามลําดับเวลาเขาเรียน

ภาพที่ 20 หนาจอการตรวจสอบการ Login เขาระบบของผูเรียนและผูส อน

336
ภาพที่ 21 หนาจอการทํากิจกรรมการเรียนรูตามขัน้ ตอนการเรียนรู 6 ขั้น (ขัน้ ที่ 1)

ภาพที่ 22 หนาจอการทํากิจกรรมการเรียนรูดวยกระดานขาวสาร

ภาพที่ 23 หนาจอแสดงการตั้งกระทูถามตอบระหวางผูเรียนกับผูสอน
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ภาพที่ 24 หนาจอการทํากิจกรรมการเรียนรูตามขัน้ ตอนการเรียนรู 6 ขั้น (ขัน้ ที่ 2)

ภาพที่ 25 หนาจอการทํากิจกรรมการเรียนรูดวยกระดานขาวสารแบบ 1 คน 1 กระทู

ภาพที่ 26 หนาจอการเสนอหัวขอที่ตองการศึกษาของผูเ รียนพรอมคําแนะนําจากผูสอน
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ภาพที่ 27 หนาจอการทํากิจกรรมการเรียนรูตามขัน้ ตอนการเรียนรู 6 ขั้น (ขัน้ ที่ 3)

ภาพที่ 28 หนาจอการเขียนสัญญาการเรียนรู (LC) ในมุมมองผูเรียน

ภาพที่ 29 หนาจอทํากิจกรรมสัญญาการเรียนรู (LC) ผานสมุดบันทึกความกาวหนาออนไลน

339
ภาพที่ 30 หนาจอการทํากิจกรรมการเรียนรูตามขัน้ ตอนการเรียนรู 6 ขั้น (ขัน้ ที่ 4)

ภาพที่ 31 หนาจอการทํากิจกรรมการเรียนรูผานสื่อการสอนแบบ SCORM
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ภาพที่ 32 หนาจอการทํากิจกรรมการเรียนรูตามขัน้ ตอนการเรียนรู 6 ขั้น (ขัน้ ที่ 5)

ภาพที่ 33 หนาจอการทํากิจกรรมผานแบบทดสอบออนไลน
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ภาพที่ 34 หนาจอการทํากิจกรรมการเรียนรูตามขัน้ ตอนการเรียนรู 6 ขั้น (ขัน้ ที่ 6)

ภาพที่ 35 หนาจอการทํากิจกรรมผานหองประเมินผล

ภาพที่ 36 หนาจอหองประเมินผลในมุมมองของผูสอนจะเห็นคะแนนประเมินของผูเรียนทุกคน
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ภาพที่ 37 หนาจอตัวอยางสัญญาการเรียนรู (Learning Contract: LC) จากผูเรียน
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ภาพที่ 38 หนาจอตัวอยางแบบสอบถามออนไลน
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ภาคผนวก ช
สาระการเรียนรูตามมาตรฐานการรูสารสนเทศ
สารสนเทศและการรูสารสนเทศ

จุดประสงคในการเรียนรู
1. เพื่อใหผูเรียนทราบถึงความสําคัญของการรูสารสนเทศ
2. เพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจในทักษะกระบวนการรูสารสนเทศ
3. เพื่อใหผูเรียนไดเปดมุมมองใหม เกี่ยวกับสารสนเทศในรูปแบบตางๆ
สารสนเทศ
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูล ขาวสาร ความรู ขอเท็จจริง เรื่องราว หรือปรากฏการณ ตาง
ๆ ที่เกิดขึ้น แตความหมายที่ลึกลงไปอีก สารสนเทศจะหมายถึง ขอมูล ขาวสาร ความรูที่ผาน
กระบวนการประมวลผล มีความหมาย และสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได
ความสําคัญของสารสนเทศ
สารสนเทศไดกลายมาเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินชีวติ ของคนในสังคมปจจุบัน ใน
องคกรตางๆ สารสนเทศไดกลายเปนทรัพยสินอันมีคา จนมีคํากลาววาสารสนเทศ คือ อํานาจ
(Information is power) ใครที่มีสารสนเทศมากก็จะสามารถควบคุมหรือตอรองได ฝายที่มี
สารสนเทศมากกวามักจะไดเปรียบคูแขงเสมอ จนอาจนําไปสูยุค "สงครามขอมูลขาวสาร" ได
นอกจากนั้นสารสนเทศยังมีประโยชนมากมาย เชน ชวยลดความอยากรู คลายความสงสัย ชวย
แกปญหา ชวยวางแผนและการตัดสินใจไดอยางถูกตอง สารสนเทศจึงชวยพัฒนาบุคคล ชวยการ
ปฏิบัติงาน ชวยในการดําเนินชีวิต ซึ่งสงผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศ สารสนเทศจึงมี
ความสําคัญตอบุคคล องคกร และสังคม ดังนี้
1. ความสําคัญของสารสนเทศตอบุคคลและตอองคกร
ในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีพ
สารสนเทศมีบทบาทตอมนุษยมากเกินกวาที่บางคนตระหนักถึงในดานการปฏิบัติงานและในการ
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จัดการ สารสนเทศที่ถูกตองนับเปนองคประกอบสําคัญโดยเฉพาะการแกปญหา การตัดสินใจ และ
การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ความสําคัญของสารสนเทศตอสังคม
สารสนเทศมีความสําคัญตอสังคม 2 ดาน คือ ดานการปกครอง และดานการพัฒนา ดาน
การเมืองการปกครอง สารสนเทศจําเปนตอการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจของประชาชนอันเปน
พื้นฐานของสังคม ผูปกครองจึงตองจัดการใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการ
ได จึงจะเกิดการบริหารที่โปรงใส เปนสังคมประชาธิปไตย ไมเกิดความวุนวาย ในดานการพัฒนา
สารสนเทศนับวา มีความสําคัญยิ่งทั้งในการเตรียมแผนพัฒนาและการปฏิบัติตามแผน เชน
สารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สารสนเทศเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง สารสนเทศเกี่ยวกับเทคนิคการแกปญหา สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจยั หรือการ
ประดิษฐซึ่งจะชวยในการพัฒนาตอไป
ธรรมชาติของสารสนเทศ
การเขาใจธรรมชาติ หรือ "ความจริง" ของสารสนเทศ จะทําใหบุคคลสามารถใช
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติของสารสนเทศ คือ สภาวะที่เปนอยูโดยปกติของ
สารสนเทศ ยิ่งเขาใจธรรมชาติเกี่ยวกับสารสนเทศมากเทาใด ก็จะชวยใหเราสามารถเลือกสรรและ
ใชสารสนเทศไดตรงตอความตองการมากขึ้นเทานั้น ธรรมชาติของสารสนเทศเปนดังนี้
 สารสนเทศ มีการเกิดขึ้น ดํารงอยูชั่วระยะหนึ่งแลวสูญสลายไป
 สารสนเทศมีทั้งที่ถูกตอง - ไมถูกตอง คลาดเคลื่อน - ไมคลาดเคลื่อน มีคุณคา - ไมมีคุณคา
ซึ่งผูใชจะตองคํานึงถึงความจริงนี้อยูตลอดเวลา
 สารสนเทศยอมมีความ "ไมเปนกลาง "
 สารสนเทศไมไดมีความสมบูรณรอบดานในตัวเอง การจะไดสารสนเทศที่สมบูรณจงึ
จําเปนตองเสาะหาจากหลายแหลงเพิ่มเติม
ประเภทของสารสนเทศ
ปจจุบันสารสนเทศมีปรากฏอยูมากมายทั้งนี้เพราะมีสารสนเทศใหมๆเกิดขึ้นตลอดเวลา
อยางไรก็ตามไดมีผูเสนอแนวคิด เกี่ยวกับการจัดประเภทของสารสนเทศไวดังนี้
 การจัดตามแหลงกําเนิด แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก สารสนเทศภายในหนวยงานและ
สารสนเทศภายนอกหนวยงาน
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 การจัดตามรูปแบบที่นําเสนอไดแกสารสนเทศในรูปแบบตางๆ เชน การสนทนาขอความ
ตีพิมพ (ตัวหนังสือ ตัวเลข) ภาพวาด (โครงสรางเคมี ภาพทางวิศวกรรม) โสตทัศนวัสดุ
วัสดุยอสวน และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เปนตน
 การจัดตามสาขาความรู เชน สารสนเทศธุรกิจและเศรษฐกิจ สารสนเทศการเมืองและ
กฎหมายสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคนิค เปนตน
 การจัดตามการใชและการถายทอด จําแนกสารสนเทศเปน 4 ประเภท ไดแก
1. สารสนเทศ know – why เปนสารสนเทศที่เนนวิชาการ
2. สารสนเทศ know – how เปนสารสนเทศที่เนนเทคนิคมากขึ้น
3. สารสนเทศ show – how เปนสารสนเทศที่เนนการปฏิบัติ
4. สารสนเทศ know – who เปนสารสนเทศที่เนนบุคคลโยงถึงแหลงสารสนเทศ เชน
คน องคกร นามานุกรม เปนตน
การจัดตามลักษณะวิธีการผลิต ไดแก สารสนเทศตนแบบ (Original information) และ
สารสนเทศปรุงแตง (Consolidated information) โดย สารสนเทศตนแบบ หมายถึง สารสนเทศ
รูปแบบดั้งเดิมที่ถูกบันทึกไวในเอกสาร และวัสดุรูปแบบตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร รายงาน สวน
สารสนเทศปรุงแตงนั้น หมายถึง สารสนเทศ ที่ผานการวิเคราะห การประเมิน และการกระทําโดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหเหมาะสมกับผูใช ซึ่งอาจมีลักษณะทีแ่ ตกตางกันไป ลักษณะของสารสนเทศ
ประเภทนี้ไดแก สรุปยอ คูมือ หรือ สถิติตางๆ เปนตน
ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
 เขาถึงไดงาย (Accessibility) มีความสะดวกรวดเร็วในการเขาใช
 มีความสมบูรณ และมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ตองการ (Comprehensiveness)
 มีความแมนยํา (Accuracy) คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริงนอยที่สุด
 มีความเหมาะสม สอดคลองกับเรื่องที่ตองการ (Appropriateness)
 มีความทันตอเวลา (Timeliness) สามารถเรียกใชไดในเวลาที่ตองการ
 มีความชัดเจน (Clarity) ไมกาํ กวม หรือไมจําเปนตองตีความ
 มีความยืดหยุน (Flexibility ) สามารถปรับใชไดกบั ผูใ ชหลายคนหรือหลายสถานการณ
 สามารถตรวจสอบแหลงที่มาหรือความถูกตองได (Verifiability)
 ไมลําเอียง (Free from Bias)
 ไดจากแหลงทีเ่ ชื่อถือได (Accountability) ไมใชไดจากขาวลือหรือการซุบซิบนินทา
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สารสนเทศที่ใชเพื่อการดําเนินการและการตัดสินใจในเรือ่ งตาง ๆ จะตองเปนสารสนเทศ
ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งคุณคาของสารสนเทศขึ้นอยูกับขอมูลที่ดี หรือมีคุณคา ผูใช หรือผูบริโภคก็สามารถ
นําสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพ หรือมีคุณคา ผูใช หรือผูบริโภคก็สามารถนําสารสนเทศมาใชประโยชน
ไดอยางเต็มที่ การพิจารณาวา สารสนเทศที่ไดรับการยอมรับวาเปนสนเทศที่ดี มีคุณภาพหรือไมนั้น
สามารถพิจารณาไดใน 3 มิติ ไดแก มิติดานเวลา มิติดานเนื้อหา และมิตดิ านกระบวนการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. มิติดานเวลา สารสนเทศที่ดีควรจะมีการเตรียมไวใหทนั เวลาทันกับความตองการของผูใช
มีความทันสมัย และควรเปนสารสนเทศที่มีวิวัฒนาการและเรื่องราวเกีย่ วกับชวงเวลาตั้งแต
อดีต ปจจุบัน และอนาคต
2. มิติดานเนื้อหา สารสนเทศ สิ่งที่จําเปนที่จะตองมีในเนื้อหาของสารสนเทศ คือ ความ
ครอบคลุมเฉพาะที่จําเปนทัง้ ดานกวางและดานแคบ หรือมีจุดเนนทั้งภายในและภายนอก
รายละเอียด และแบบสรุปยอ มีการเรียบเรียงตามลําดับ และมีการนําเสนอที่หลากหลาย
เชน พรรณนา บรรยาย ตัวเลข กราฟก และอื่นๆ
3. มิติดานกระบวนการ สารสนเทศที่ดีควรมีความปลอดภัยและสามารถเขาถึงได
การประเมินคุณคาสารสนเทศ
เกณฑทั่วไปทีใ่ ชในการประเมินสารสนเทศ มีดังนี้
1. ความนาเชื่อถือของผูจัดทํา (Authority/Creditability) พิจารณาได 2 สวน สวนแรกคือผูแตง
หรือผูจัดทํา เปนนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นหรือไม และสวนที่
สองคือชื่อเสียงของสํานักพิมพหรือผูจัดทําตองแสดงใหเห็นถึงการควบคุมคุณภาพ เชน
การตรวจสอบเนื้อหาจากผูรวมวิชาชีพในแตละสาขา (Peer-reviewed)
2. ความถูกตองเที่ยงตรง (Accuracy) พิจารณาจากขอเท็จจริงของเนื้อหาวามี ความเปนกลาง
และถูกตองตามวิชาการในศาสตรนั้น ๆ ในชวงเวลานั้น
3. ความตรงตอวัตถุประสงคในการใชงาน (Objectivity) พิจารณาวา สารสนเทศนั้นเหมาะสม
กับการใชงานเพียงไร
4. กลุมเปาหมายหรือระดับของสารนิเทศ (Intended audience/Level of information) หมายถึง
ระดับความยากงายของเนื้อหาและการเรียบเรียง ซึ่งผูแตงกําหนดขึ้นเพือ่ ผูใชในระดับตางๆ
เชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิตระดับอุดมศึกษา นักวิชาการ หรือผูเ ชี่ยวชาญ เปนตน
5. ความทันสมัย (Date of publication) พิจารณาจากปทพี่ ิมพหรือปที่ระบุวาจัดทําสารสนเทศ
6. ความสะดวกในการใชงาน (Ease of use) คือ การพิจารณาวารูปแบบของสื่อ ที่สารสนเทศ
บันทึกอยูสามารถนํามาใชงานไดสะดวกสําหรับผูใชแตละคนหรือไม ผูใ ชบางคนอาจ
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สะดวก ที่จะใชสารสนเทศที่อยูในรูปสิ่งพิมพ ขณะที่อกี คนหนึ่ง อาจสะดวกที่จะใช
แฟมขอมูล คอมพิวเตอรมากกวา

การรูสารสนเทศ (Information Literacy)

ความหมาย
การรูสารสนเทศ (Information literacy) หมายถึง ความรูค วามสามารถและทักษะของ
บุคคลในการเขาถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่คนมาได และใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพทุกรูปแบบ ผูรูสารสนเทศจะตองมี ทักษะในดานตางๆ เชน ทักษะการคิดวิเคราะห
และ / หรือ การคิดอยางมีวจิ ารณญาณ ทักษะการใชภาษา ทักษะการใชหองสมุด ทักษะการใช
คอมพิวเตอร การรูสารสนเทศเปนพื้นฐานหรือเครื่องมือที่สําคัญของการเรียนรูตลอดชีพของ
บุคคล ทุกกลุม ผูที่ไดชื่อวามีความรูสารสนเทศ (Information literate) จะมีความสามารถดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สามารถกําหนดความตองการสารสนเทศของตนเองไดวามีปริมาณมากนอยเพียงใด
สามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศได
สามารถประมวลและสังเคราะหสารสนเทศได
สามารถนําสารสนเทศที่ไดไปใชไดบรรลุวตั ถุประสงคได
มีความเขาใจสารสนเทศในบริบทดานเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม โดยตระหนักถึง
จริยธรรมและกฎหมายในการใชสารสนเทศ
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มาตรฐานการรูสารสนเทศ
สมาคมหองสมุดมหาวิทยาลัยและหองสมุดเพื่อการวิจัย ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Association of College and Research Libraries) ไดกําหนดมาตรฐานซึ่งใชเปนกรอบหรือ
แนวทาง สําหรับประเมินวานักศึกษา มีการรูสารสนเทศหรือไม เพียงใด ไว 5 ขอ ไดแก 1. Know 2.
Access 3. Evaluate 4. Use 5. Ethical/Legal ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 มาตรฐาน 1 นักศึกษาสามารถกําหนดสารสนเทศที่ตองการได (Know)
 มาตรฐาน 2 นักศึกษาเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Access)
 มาตรฐาน 3 สามารถประเมินสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และนําสารสนเทศมาประยุกต
กับความรูเดิมได (Evaluate)
 มาตรฐาน 4 นักศึกษาใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค (Use)
 มาตรฐาน 5 นักศึกษาเขาใจบริบททางสังคม กฎหมาย และเศรษฐกิจ ของสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศ อยางมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย (Ethical/Legal)
ความสําคัญ
การรูสารสนเทศมีความสําคัญตอความสําเร็จของบุคคลในดานตางๆ ดังนี้
1. การศึกษา
การรูสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับการศึกษาของบุคคลทุกระดับ ทัง้ การศึกษาใน
ระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูต ลอดชีวิต
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาในปจจุบนั ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีการ
ปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นบทบาทของผูสอนจึงเปลี่ยนเปนผูใหคาํ แนะนําชี้แนะ
โดยอาศัยทรัพยากรเปนพื้นฐานสําคัญ
2. การดํารงชีวติ ประจําวัน
การรูสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตประจําวัน เพราะผูรูสารสนเทศจะเปนผู
ที่สามารถวิเคราะหประเมินและใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด แกตนเองเมื่อตองการ
ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ถาตองการซื้อเครื่องปรับอากาศของบริษัทใด
บริษัทหนึ่งก็ตอ งพิจารณามาตรฐาน คุณภาพ บริการหลังการขาย และเปรียบเทียบราคา แลวจึงคอย
ตัดสินใจ เปนตน
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3. การประกอบอาชีพ
การรูสารสนเทศมีความสําคัญตอการประกอบอาชีพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะ
บุคคลนั้นสามารถแสวงหาสารสนเทศที่มีความจําเปนตอการประกอบอาชีพของตนเองได เชน
เกษตรกร เมื่อประสบปญหาโรคระบาดกับพืชผลทางการเกษตรของตน ก็สามารถหาตัวยาหรือ
สารเคมีเพื่อมากําจัดโรคระบาด ดังกลาวได เปนตน
4. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
การรูสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะสังคมในยุคสารสนเทศ (Information Age)
บุคคลจําเปนตองรูสารสนเทศเพื่อปรับตนเองใหเขากับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เชน การอยู
รวมกันในสังคม การบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจและการแขงขัน การบริหารบานเมืองของผูนํา
ประเทศ เปนตน อาจกลาวไดวาผูรูสารสนเทศ คือ ผูที่มีอํานาจสามารถาชี้วัดความสามารถของ
องคกรหรือประเทศชาติได ดังนั้นประชากรที่เปนผูรูสารสนเทศจึงถือวาเปนทรัพยากรที่มีคามาก
ที่สุดของประเทศ
องคประกอบของการรูสารสนเทศ
การรูสารสนเทศเปนทั้งความรู ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการอันเปนประโยชน
ในการพัฒนา การเรียนรูทุกรูปแบบ สมาคมหองสมุดอเมริกัน (American Library Association) ได
กําหนดองคประกอบ ของการรูสารสนเทศไว 4 ประการ คือ
1. ความสามารถในการตระหนักวาเมื่อใดจําเปนตองใชสารสนเทศ
ผูเรียนจะตองกําหนดเรื่องทีจ่ ะศึกษาคนควา กําหนดความตองการสารสนเทศ ระบุชนิด
และรูปแบบทีห่ ลากหลายของแหลงสารสนเทศที่จะศึกษา เชน หองสมุด ศูนยสารสนเทศ
พิพิธภัณฑ หอจดหมายเหตุ บุคคล สถานที่ อินเทอรเนต เปนตน รวมทั้งตระหนักถึงคาใชจายและ
ประโยชนที่ไดรับ และทราบขอบเขตของสารสนเทศที่จําเปน
2. การเขาถึงสารสนเทศ
ผูเรียนสามารถเลือกวิธีการคนคืนสารสนเทศที่เหมาะสม กําหนดกลยุทธการคนคืนอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถคนคืนสารสนเทศออนไลนหรือสารสนเทศจากบุคคล โดยใชวิธีการที่
หลากหลายสามารถปรับกลยุทธการคนคืนที่เหมาะสมตามความจําเปน รวมถึงการตัดตอน บันทึก
และการจัดการสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ
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3. การประเมินสารสนเทศ
ผูเรียนสามารถสรุปแนวคิดสําคัญจากสารสนเทศที่รวบรวม โดยใชเกณฑการประเมิน
สารสนเทศและแหลงสารสนเทศ ไดแก ความนาเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความถูกตอง และความ
ทันสมัย สามารถสังเคราะหแนวคิดหลัก เพื่อสรางแนวคิดใหม เปรียบเทียบความรูใหมกับความรู
เดิมเพื่อพิจารณาวาอะไรคือสิ่งที่เพิ่มขึ้น อะไรคือสิ่งที่ขัดแยงกัน และอะไรคือสิ่งที่คลอยตามกัน
4. ความสามารถในการใชสารสนเทศที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ
ผูเรียนสามารถใชสารสนเทศใหมผนวกกับสารสนเทศที่มีอยูในการวางแผนและสราง
ผลงาน หรือการกระทําตามหัวขอที่กําหนดทบทวนกระบวนการ พัฒนาการผลิตผลงานของตนเอง
และสามารถสื่อสารหรือเผยแพรผลงานของตนเองตอบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากความสามารถดังกลาวแลว ผูเรียนควรมีคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบอีก
ไดแก
1. การรูหองสมุด (Library literacy)
ผูเรียนตองรูวา หองสมุดเปนแหลงรวบรวมสารสนเทศในสาขาวิชาตางๆ ไวในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเลกทรอนิกส รูวิธีการจัดเก็บสื่อ รูจักใช
เครื่องมือชวยคนตางๆ รูจักกลยุทธในการคนคืนสารสนเทศแตละประเภท รวมทั้งบริการตางๆ ของ
หองสมุด โดยเฉพาะหองสมุดของสถาบันการศึกษาที่ผูเรียนกําลังศึกษาอยูจะตองรูจ กั อยางลึกซึ้งใน
ประเด็นตางๆ ดังกลาวแลว การรูหองสมุดครอบคลุมการรูแหลงสารสนเทศอื่นๆดวย
2. การรูคอมพิวเตอร (Computer Literacy)
เรียนตองรูเกีย่ วกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตนในเรื่องของฮารดแวร ซอฟแวร การ
เชื่อมประสาน และการใชประโยชนจากคอมพิวเตอร เชน การพิมพเอกสาร การสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การใชอินเตอรเนตในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการรูที่ตั้งของแหลงสารสนเทศ เปน
ตน
3. การรูเครือขาย (Network Literacy)
ผูเรียนตองรูขอบเขตและมีความสามารถในการใชสารสนเทศทางเครือขายที่เชื่อมโยงถึง
กันทั่วโลก สามารถใชกลยุทธการสืบคนสารสนเทศจากเครือขาย และการบูรณาการสารสนเทศจาก
เครือขาย กับสารสนเทศจากแหลงอื่นๆ
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4. การรูเกี่ยวกับสิ่งที่เห็น (Visual Literacy)
ผูเรียนสามารถเขาใจและแปลความหมายสิ่งทีเห็นไดรวมถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะห การเรียนรู การแสดงความคิดเห็น และสามารถใชสิ่งที่เห็นนั้นในการทํางานและการ
ดํารงชีวิตประจําวันของตนเองได เชน สัญลักษณบหุ รี่ และ มีเครื่องหมายกากบาททาบอยูดานบน
หมายถึง หามสูบบุหรี่ สัญลักษณผหู ญิงอยูห นาหองน้ํา หมายถึง หองน้าํ สําหรับสตรี เปนตน
5. การรูสื่อ (Media Literacy)
ผูเรียนตองสามารถเขาถึง วิเคราะห และผลิตสารสนเทศจากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน
ภาพยนตร วิทยุ ดนตรี หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน รูจักเลือกรับสารสนเทศจากสือ่ ที่แตกตางกัน
รูขอบเขตและการเผยแพรสารสนเทศของสื่อ เขาใจถึงอิทธิพลของสื่อ และ สามารถพิจารณาตัดสิน
ไดวาสื่อนัน้ ๆ มีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงไร
6. การรูสารสนเทศดิจิทัล (Digital Literacy)
ผูเรียนสามารถเขาใจและใชสารสนเทศรูปแบบซึ่งนําเสนอในรูปดิจิทลั ผานเครื่อง
คอมพิวเตอร ตัวอยางการรูสารสนเทศดิจทิ ัล เชน สามารถดาวนโหลดไฟลขอมูล จากแหลง
ทรัพยากรสารสนเทศ ที่เขาถึงในระยะไกลมาใชได รูวา คุณภาพสารสนเทศที่มาจากเว็บไซตตางๆ
แตกตางกันรูวา เว็บไซตนาเชือ่ ถือ และเว็บไซตไมนาเชื่อถือ รูจักโปรแกรมการคนหา สามารถ
สืบคนโดยใชการสืบคนขั้นสูง รูเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่คุมครองทรัพยากรสารสนเทศบน
เว็บไซต การอางอิงสารสนเทศจากเว็บไชต เปนตน
7. การมีความรูดา นภาษา (Language Literacy)
ผูเรียนมีความสามารถกําหนดคําสําคัญสําหรับการคน ในขั้นตอนการคนคืนสารสนเทศที่
สําคัญอยางยิ่งก็คือ การคนสารสนเทศจากอินเตอรเนต และการนําเสนอสารสนเทศที่คนมาได ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปนภาษาที่จําเปนมากที่สุด เนื่องจากเปน
ภาษาสากล และสารสนเทศสวนใหญ เผยแพรเปนภาษาอังกฤษ
8. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห ตัดสินใจเลือกรับสารสนเทศที่นําเสนอไว
หลากหลาย โดยการพิจารณาทบทวนหาเหตุผล จากสิ่งที่เคยจดจํา คาดการณ โดยยังไมเห็นคลอย
ตามสารสนเทศที่นําเสนอเรือ่ งนั้นๆ แตจะตองพิจารณาใครครวญไตรตรองดวยความรอบคอบและ
มีเหตุผลวาสิ่งใดสําคัญมีสาระกอนตัดสินใจเชื่อ จากนั้นจึงดําเนินการแกปญหา

353
9. การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ (Information Ethic)
การสรางผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความสําคัญและเปน
เปาหมายหลัก ของการจัดการศึกษา เพื่อปลูกฝงผูเรียนใหรูจักใชสารสนเทศโดยชอบธรรมบน
พื้นฐานของจริยธรรมทางสารสนเทศ เชน การนําขอความหรือแนวคิดของผูอื่นมาใชในงานของตน
จําเปนตองอางอิงเจาของผลงานเดิม การไมนําขอมูลที่ขัด ตอศีลธรรม และจรรยาบรรณของสังคม
ไปเผยแพร เปนตน

มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ (Know)

วัตถุประสงคการเรียนรู : ผูเรียนสามารถกําหนดชนิด และขอบเขตของสารสนเทศที่ตนเองตองการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
ในชั้นเรียนคุณครูตั้งคําถามวา “ใครเปนผูค ิดประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรกของ
โลก” ถานักเรียนสามารถ ตอบคําถามนั้นได แลวนักเรียนสามารถรูคําตอบนั้นไดอยางไร นักเรียน
บางคนอาจตอบวาเคยไดเรียนมาเมื่อสัปดาห กอน บางคนอาจเคยดูมาจากรายการโทรทัศน บางคน
อาจเคยอานมาจากนิตยสารคอมพิวเตอร เปนตน ในแตละวัน เราแตละคนไดรับรูขอมูลขาวสารใน
รูปแบบตางๆ มากมาย และอยูในสถานการณตางๆ ที่ตองเรียนรูทุกวัน แตในชีวิตประจําวันนัน้ แต
ละคนเลือกที่จะสนใจในเรื่องบางเรื่องเทานั้น
ความสนใจและความตั้งใจทีจ่ ะเรียนรู มีความสําคัญอยางมากที่จะทําใหเราไดพัฒนา
ความรูความสามารถในเรื่องนั้น มากขึ้นตามความตองการ เนื่องจากการเรียนรูเปนการประมวลผล
สารสนเทศที่เราไดรับ และนําไปสูการเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มพูนความรูความสามารถ
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การเรียนรูจึงเริ่มจากการศึกษาคนควาในเรื่องที่สนใจ เพื่อใหไดรับขอมูลสารสนเทศและความรู เพื่อ
เพิ่มพูน ความสามารถ การรูวิธีคนหาสารสนเทศ และความรูจึงมีความสําคัญที่ชวยใหเรามีความรู
กวางขวางขึ้น ซึ่งการเรียนรู (Learning) นี้เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
ประสบการณที่แตละบุคคลไดรับมา
ดังนั้น การรียนรูจึงเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น โดยการเรียนรูทําใหเกิด
ประสบการณ และประสบการณ ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ
การกําหนดความตองการสารสนเทศ
บุคคลเมื่ออยูในสถานการณ ที่ตองใชการตัดสินใจ หรือตองการหาคําตอบ ของปญหา
หรือขอเท็จจริง เพื่อแกปญหา หรือทําความเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยที่ตนเอง ยังไมมีความรูใน
เรื่องนั้นๆ เพียงพอ ซึ่งอาจมีทั้ง ความตองการ สารสนเทศที่นําไปใชทนั ที และความตองการเก็บ
รวบ รวมสารสนเทศ ไวใชในอนาคต ซึ่งความตองการสารสนเทศนี้ สามารถกําหนดถึง ความ
ตองการที่แทจริงได คือ
1. วิเคราะหความตองการสารสนเทศ โดยกําหนดเปนหัวขอ (Topic) ความตองการ
สารสนเทศ ตองเกิดจากความตองการอยากรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะอยาง
เชน เพื่อการทํางาน เพื่อการเรียน เพื่อการตัดสินใจ เพื่อแกปญหา เปนตน
ระดับความตองการสารสนเทศ
 ระดับกวางสุด
ผูตองการใชสารสนเทศสามารถระบุไดเพียงความชอบ ความพึงพอใจอยาง
กวางๆ แตผูใช ไมสามารถระบุความตองการได ไมรูวาตนตองการสารสนเทศอะไร แตถามีผูหา
สารสนเทศมาให ตนก็สามารบอกถึงความพึงพอใจที่มีตอ สารสนเทศที่ไดรับนั้นได
 ระดับรูความตองการ
ผูตองการใชสารสนเทศรูวาตนมีความตองการ แตไมสามารถอธิบายไดชัดเจน
หรือบอกไดกระจาง วาตนตองการอะไร ดังนั้น เพื่อใหความคิดของตนกระจาง ผูใชจะพูดกับผูอื่น
โดยหวังวาฝายหลัง จะเขาใจ และถามตอเพื่อลดความไมชัดเจนที่มีอยูล ง
 ระดับบอกความตองการได
ในกรณีนี้ ผูตอ งการใชสารสนเทศสามารถอธิบายคําถาม หรือความตองการ
สารสนเทศ ไดชัดเจนขึ้น ความกํากวมลดลง
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 ระดับรูแจง
ผูตองการใชสารสนเทศ สามารถบอกความตองการ ตลอดจนแหลงสารสนเทศ
ที่ตองการได ซึ่งผูปฏิบัติงานสารสนเทศ เชน บรรณารักษ จึงไมตองสอบถาม เพื่อดูความคิด ความ
ตองการ ของผูใช ที่ซอนเรนอยู เพียงแตจับความตองการ ที่ผูใชบอก และนําไปสืบคนสารสนเทศ
จากระบบสารสนเทศที่มีอยูเทานั้น
2. การพิจารณาลักษณะของสารสนเทศ กําหนดคุณลักษณะของขอมูลที่ตองการ เมื่อ
กําหนดหัวขอ และประเด็นแนวคิดของสารสนเทศที่ตองการไดแลว ตอไป คือ การกําหนด
คุณลักษณะของขอมูลที่ตองการในแตละแนวคิด คุณลักษณะของสารสนเทศมี 7 ประเด็น คือ
 เนื้อหาของสารสนเทศ (content) หมายถึง เนื้อเรื่องของสารสนเทศ อาจเปนความรู
กวางๆ หรือ เฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
 ชนิดของสารสนเทศ (nature) สารสนเทศที่มีเนื้อหาอยางเดียวกัน อาจมีชนิดแตกตาง
กัน เชน ทฤษฎี สูตรคณิตศาสตร คําอธิบาย ตาราง แผนภูมิ หรือหลายประเภท
รวมกัน เปนตน
 ปริมาณของสารสนเทศ (quantity) ที่ตองการมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูก ับความ
ตองการ และวัตถุประสงคของการใชงาน
 รูปแบบของสารสนเทศ (packaging) คือลักษณะภายนอกของสารสนเทศ เชน
หนังสือ ฐานขอมูล บทความวารสาร บทคัดยอ รายงานการประชุม รายงานการวิจัย
เปนตน
 ความทันสมัยหรือชวงระยะเวลาของสารสนเทศ (data range) หรืออายุของ
สารสนเทศที่ตองการ อยูในชวงเวลาใด สารสนเทศที่เปนปจจุบัน หรือ สารสนเทศ
เชิงประวัติศาสตร ชวงเวลาของ สารสนเทศมีหลายระดับ ไดแก
o ใหมมาก หมายถึง สารสนเทศที่มีอายุภายใน 6 เดือนที่ผานมา
o ทันสมัย หมายถึง สารสนเทศที่มีอายุภายใน 12 เดือนที่ผา นมา
o เกายอนหลัง หมายถึง สารสนเทศที่มีอายุเกิน 1 ป
 คุณภาพของสารสนเทศ (quality) คุณภาพของสารสนเทศเปนความรูสกึ ของผูใช วา
ถูกตอง นาเชื่อถือ โดยสามารถพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผูเขียน ความมี
ชื่อเสียงของสํานักพิมพ ทีเ่ ปนผูจัดทําสารสนเทศตางๆ
 ภาษาของสารสนเทศ (language) ปกติผูใชตองการใชสารสนเทศในภาษาของตน ที่
สามารถเขาใจงาย เหมาะกับการใชงาน การใชสารสนเทศภาษาอื่น ถาขาดทักษะใน
ภาษานัน้ ๆ จะทําใหไมสามารถรับสารสนเทศไดอยางสมบูรณ
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3. การวางแผนคนหาสารสนเทศ เมื่อผูใชตระหนัก และเห็นความตองการสารสนเทศ
ของตนแลวจะสามารถกําหนดความตองการ และคนหาสารสนเทศได โดยกําหนดขั้นตอนการคน
คืนสารสนเทศ ดังนี้
 กําหนดหัวขอตามความตองการ และแยกออกเปนประเด็นแนวคิดหรือคําถามยอยๆ
 ระดมความคิดวาประเด็นแนวคิดที่ตองการสารสนเทศนั้น เกี่ยวของกับสิ่งใดหรือมี
สิ่งแวดลอม ใดที่มี ความสัมพันธกัน โดยนําแนวคิด ความรูความเขาใจ ที่สรุปได
จากประสบการณ การเรียนรูตางๆ นํามาเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธระหวาง
แนวคิดหลักและแนวคิดยอยๆ
 กําหนดประเด็นแนวคิด คําสําคัญ หัวเรื่อง
 กําหนดทรัพยากรสารสนเทศ หรือแหลงสารสนเทศใดทีเ่ หมาะสม เพื่อใหได
สารสนเทศ ที่ครอบคลุม และเฉพาะเจาะจงตรงกับความตองการ
 กําหนดเงื่อนไขการประเมิน เพื่อเลือกทรัพยากรและแหลงสารสนเทศใหเหมาะสม
เชน ระยะเวลาของเรื่อง ประเภทและรูปแบบการนําเสนอ เปนตน
คําคน (Word)
คําคน หมายถึง คําที่ผูใชกําหนดขึ้นแทนเนื้อหาหรือสาระที่ตองการเพื่อใชในการคนหา
สารสนเทศ คําคนที่ใชในการคนสารสนเทศ โดยทั่วไปแบงเปน 2 ประเภท คือ
 คําศัพทแบบควบคุม (Controlled vocabularies)
 คําศัพทแบบไมควบคุม (Uncontrolled vocabularies)
การกําหนดคําคน
การวิเคราะหปญหา คําถาม หรือเรื่องที่ตองการคนหาวามีประเด็นหลัก (Concepts) และ
ประเด็นทีเ่ กี่ยวของ (Aspects) อะไรบาง
 ประเด็นหลัก จะไดคําคนที่เปนคําสําคัญ
 ประเด็นทีเ่ กี่ยวของ จะไดคําคนที่ชวยจํากัดขอบเขตของขอมูลใหแคบลงหรือตรง
ประเด็นมากทีส่ ุด เชน สถานที่ เวลา
วิธีกําหนดคําคน ทําอยางไร?
ลองเขียนประโยค 1-2 ประโยคที่อธิบายเกีย่ วกับเรื่อง หรือสิ่งที่เราตองการหา
ขีดเสนใต หรือดึงคําที่คิดวาเปนคําเฉพาะ หรือคําสําคัญที่อธิบายถึงเรื่องที่เราตองการออกมา
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List คําเหลานัน้ ออกมา แลวหาความหมายของคําที่ใกลเคียงหรือเกีย่ วของกับคําเหลานั้น ในแงมุม
ตอไปนี้
 คําที่มีความหมายเหมือนกัน / เกี่ยวของกัน
 คําที่มีความหมายกวางกวา
 คําที่มีความหมายแคบกวา
 ลองสะกดคําแบบอื่น (ถามี)
 หากสิ่งที่ตองการคนหาเกี่ยวกับเหตุการณ ใหนกึ ถึงวา เหตุการณนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ที่
ไหน
การใชหัวเรื่องเปนคําคน
หัวเรื่อง คือ คําหรือวลีหรือชื่อเฉพาะตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นอยางชัดเจน เพื่อใชแทนเนื้อ
เรื่องซึ่งตรงกับเนื้อหา สวนใหญ ของหนังสือ แตละเลม หัวเรื่องสวนมากจะเปนคําสัน้ ๆ กะทัดรัด
ไดใจความครอบคลุมเนื้อเรื่องของหนังสือ
ประโยชนของการใชบัญชีหวั เรื่องมาตรฐาน (ทั้งเว็บและสิ่งพิมพ)
 ชวยในการเลือกคํา หรือวลีที่เปนหัวเรื่อง เพื่อใชเปนคําคนหาสารสนเทศที่ตรงตอ
ความตองการ
 ชี้ใหเห็นความสัมพันธของหัวเรื่องใหญ และหัวเรื่องยอยของเรื่องหนึ่งๆ ไดอยาง
กวางขวางและ เปนประโยชนในการศึกษา คนควา หรือทํารายงาน
 เมื่อคนหาหัวเรื่องไมพบ หรือไมตรงกับหัวขอเรื่องที่ตองการ สามารถเลือกใชคํา
หรือวลีจากบัญชีหัวเรื่อง อืน่ ๆ ที่ใกลเคียงได
ลักษณะทั่วไปของหัวเรื่อง
1. หัวเรื่องใหญใชเปนคําคนได ซึ่งมีลักษณะดังนี้
 คํานามคําเดียวโดด ๆ เชน กบ ไกด เงาะ ขนม Bread Bird
 คําผสม เปนคํานามสองคําเชื่อมดวย "and" หรือ "กับ" "และ" ใชเปนหัวเรื่องที่
เนื้อหาสาระ สองดานเกีย่ วของไปทางเดียวกัน
 คําผสม เปนคํานามสองคําใชกับความคิดสองดานที่คานกัน เชน ศาสนากับ
วิทยาศาสตร
 คํานามตามดวยเครื่องหมายจุลภาคและคําคุณศัพท ที่ขยายคําแรกใหสื่อ
ความหมายดีขนึ้ เชน ดอกไม,การจัด เคมี,วัตถุ เปนตน
 กลุมคําหรือวลี เชน บริการแปล บริการสารสนเทศกับรัฐ
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2. หัวเรื่องยอย เปนคําหรือวลีที่ใชเปนหัวเรื่องยอย เพื่อขยายหัวเรื่องใหญใหเห็นชัดเจน
หรือจําเพาะ เจาะจงขึ้น หัวเรือ่ งยอยมีลักษณะดังนี้
 หัวเรื่องยอย แบงตามวิธีเขียน เชน ภาษาอังกฤษ--แบบฝกหัด หนังสือหายาก-บรรณานุกรม
 หัวเรื่องยอยบอกลําดับเหตุการณ แบงตามปคริสตศักราชสมัยหรือชื่อพระเจา
แผนดิน เชน ไทย--ประวัติ ศาสตรไทย--ประวัติศาสตร-กรุงสุโขทัย, 1800-1900
 หัวเรื่องยอย แบงตามขอบเขตเฉพาะของเนื้อหา เชน ภาษาอังกฤษ--แบบฝกหัด
 หัวเรื่องยอย แบงตามสภาพภูมิศาสตร เชน พุทธศาสนา-ไทย
3. รายการโยง (Cross reference) มีการกําหนดสัญลักษณเพื่อแสดงใหทราบวาคําหรือวลี
ที่ตามมาสามารถใชเปนหัวเรื่องไดหรือไม และมีความเกีย่ วของสัมพันธใกลเคียงกับเนื้อหามากนอย
เพียงใด

มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการสืบคนสารสนเทศ (Access)

วัตถุประสงคการเรียนรู : ผูเ รียนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
การคนคืนและการเขาถึงสารสนเทศ (Information Retrieval and Access)
การคนคืนและการเขาถึงสารสนเทศ หรือ การสืบคนสารสนเทศ เปนกระบวนการในการ
แสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ไดมีการบันทึก และเผยแพรไวในสื่อตางๆ ไดแก สือ่ สิ่งพิมพ สื่อ
โสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใชวิธคี นหาในรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่ตองการ สวนกลยุทธ หรือเทคนิคในการสืบคนสารสนเทศนั้น เปนวิธีการเพื่อใหได
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สารสนเทศตามวัตถุประสงคอยางรวดเร็ว ครบถวน และตรงตอความตองการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการสืบคนสารสนเทศ โดยทั่วไปจําแนกการสืบคนสารสนเทศ ได 2 ลักษณะ คือ
1. ผูสืบคนสารสนเทศทราบรายละเอียดบางสวนของทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการ
(Know item serach) เชน ทราบชื่อผูแตงก็สามารถใชชื่อผูแตงคน ถาทราบชื่อเรื่องก็สามารถใชชื่อ
เรื่องเปนคําคน เปนตน ทําใหการคนหาทําไดรวดเร็ว และไมจําเปนตองมีความชํานาญในการคนหา
มาก การคนลักษณะนีเ้ รียก อีกอยางวา การสืบคนแบบพื้นฐาน (Basic Search)
2. ผูสืบคนสารสนเทศไมทราบรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการคน
(Unknow item search) ผูสืบคนสารสนเทศจะตองคิดและกําหนดคําคนที่เปนคําหรือวลีเพื่อใชแทน
เนื้อหาสาระหรือระเด็นหลักของคําถาม หรือเรื่องที่ตองการจะคนหา เพื่อใหการคนหาขอมูลมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว คําคนในลักษณะนี้มี หลายประเภท ไดแก หัวเรื่อง อรรถาภิธาน และคํา
สําคัญซึ่งเปนเครื่องมือชวยคนที่สําคัญในการเขาถึง สารสนเทศที่ตองการ การคนหาลักษณะนี้เรียก
อีกอยางวา การสืบคนแบบขั้นสูง (Advanced Search)
นอกจากกลยุทธ หรือเทคนิคในการสืบคนแลว สิ่งที่ตองคํานึงถึงอีกอยางก็คือ แหลง
สารสนเทศที่ตองการเขาถึง ทั้งนี้เนื่องจาก สารสนเทศที่ตองการสืบคนอาจมีอยูในทรัพยากร
สารสนเทศ หรือแหลงฯ ที่แตกตางกันไป เชน หนังสือ วารสาร ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต ฯลฯ และ
ทรัพยากรฯ เหลานั้นก็มีวิธกี ารคนหาและเขาถึงที่แตกตางกันไป ดังนั้น นอกจากทีจ่ ะตองรูวิธีการ
คนหาและเขาถึงแลว เรายังตองรูดวยวาจะไดสารสนเทศใดจากการใชเครื่องมืออะไร อีกดวย
ประเภทของการสืบคน
การสืบคนสารสนเทศ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การสืบคนสารสนเทศดวยระบบมือ (Manual system) เชน บัตรรายการ บัตร
ดรรชนีวารสาร เปนการเขาถึงสารสนเทศแบบเกา ปจจุบันไมเปนทีน่ ยิ ม เพราะ OPAC สามารถ
จําลองบัตรรายการ ทั้งใบลงอินเทอรเน็ตไดแลว แตกย็ ังคงมีการใชอยูใ นหองสมุดสําหรับ
บรรณารักษผปู ฏิบัติงาน
2. การสืบคนสารสนเทศดวยระบบคอมพิวเตอร (Computer system) เชน ฐานขอมูลตางๆ
การสืบคนบนอินเทอรเน็ต เปนการเขาถึงสารสนเทศยุคใหม จากเริ่มแรกเปนการสืบคนแบบ
ออฟไลนใน CD-ROM Database ตามดวยแบบออนไลนในระบบ Text mode ผาน Telnet จนมาถึง
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ผานเครือขายเว็บ (www) ที่มีสีสรรและกราฟกที่สวยงาน ตลอดจนระบบชวยเหลือตางๆ ที่ฉลาด
มากขึ้นทุกวัน
การสืบคนสารสนเทศดวยระบบคอมพิวเตอร แบงออกเปน 4 ประเภท
 การสืบคนผานฐานขอมูลหองสมุด (Library Catalog - OPAC)
 การสืบคนผานฐานขอมูล CD-ROM (CD-ROM Database)
 การสืบคนผานฐานขอมูลออนไลนตางๆ (Online Database)
 การสืบคนทางอินเทอรเน็ต (Internet Search)

มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ (Evaluate)

วัตถุประสงคการเรียนรู : ผูเรียนสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงที่มารวมทั้งเชือ่ มโยง
สารสนเทศที่ไดรับคัดเลือกไวแลว กับพื้นความรูเดิมที่ตนเองมีอยูได
การประเมินสารสนเทศ คืออะไร ?
เปนขั้นตอนการประเมินเพือ่ คัดเลือกสารสนเทศที่เราไดจากการสืบคนจากแหลงตางๆ
เพื่อตรวจสอบความสําคัญ และคุณคาของสารสนเทศวาตรงตามความตองการของเราหรือไม เชน
เนื้อหาลาสมัยหรือไม มีความนาเชื่อถือ ในทางวิชาการมากนอยเพียงใด เพื่อใหไดสารสนเทศที่มี
คุณคา และนําไปใชงานไดอยางแทจริง
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ทําไมจึงตองประเมินสารสนเทศ ?
ในการสืบคนสารสนเทศ บางครั้งอาจไดผลลัพธไมตรงกับความตองการ และไมมีความ
นาเชื่อถือเพียงพอที่จะนําไป ใชหรืออางอิง ดังนั้นในการนําสารสนเทศไปใชประโยชน จึง
จําเปนตองประเมินสารสนเทศกอน เพื่อคัดเลือก สารสนเทศ ที่สอดคลองกับความตองการ และ
สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริงซึ่งหากบุคคลไดรับ สารสนเทศที่มีคุณคา ก็ทําให
สามารถสรางเสริมภูมิปญ
 ญา พัฒนาคุณภาพชีวิต ขยายโลกทัศน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาทางการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม สามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนสามารถสรางความเจริญกาวหนาใหแกสังคมและประเทศชาติได
เกณฑการประเมินสารสนเทศ (Criteria) สิ่งที่ควรพิจารณา :
 ความเกีย่ วของ (Relevance)
 ความถูกตอง (Accuracy)
 ความนาเชื่อถือ (Authority)
 ความทันสมัย (Currency)
 ความครอบคลุม (Coverage)

มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการประยุกตใชสารสนเทศ (Use)

วัตถุประสงคการเรียนรู : ผูเรียนสามารถใชสารสนเทศในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคเฉพาะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอมูล สารสนเทศ ความรู และปญญา
ขอมูล (data) หมายถึง ขอเท็จจริง (facts) หรือปรากฏการณธรรมชาติ (phenomena) หรือ
เหตุการณ (events) ที่เกิดขึ้น หรือมีอยู เปนอยูแลวตามปกติ และไดรับการตรวจพบและบันทึก หรือ
เก็บรวบรวมไวใชประโยชน แตหากขอเท็จจริง หรือปรากฏการณ หรือเหตุการณเหลานั้นไมมีผูใด
ไดพบเห็น หรือไมไดมีการบันทึกรวบรวม ไวดว ยวิธีการใดๆ ก็ตาม ความเปนขอมูลก็ไมเกิดขึน้
ตัวอยางเชน ทุก ๆ เชา มีนักศึกษาหรือบทเรียน เดินทางไปเรียน คนทั้งหลาย ไปทํางาน มีลมพัดแรง
บาง เบาบาง อากาศรอนบาง เย็นบาง เปนปกติ ซึ่งแตหากมีใครบางคน ทําการสังเกตแลว บันทึกวา
โรงเรียนใดมีนักเรียนไปเรียนกี่คนในแตละวัน มีผโู ดยสารรถไปทํางานวันละกี่คน มีรถวิ่งกี่เที่ยว
ลมพัด ดวยความเร็วเทาใด เวลาใด อุณหภูมิแตละวันสูง ต่ํา เพียงใด ซึ่งที่ตรวจพบและบันทึก ไวนี้
เรียกวา ขอมูล
คุณสมบัตขิ องขอมูลที่ดี
1. ความถูกตอง หากมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวขอมูลเหลานั้นเชื่อถือ ไมไดจะทําให
เกิดผลเสีย อยางมาก ผูใชไมกลาอางอิงหรือนําเอาไปใชประโยชน ซึ่งเปนเหตุใหการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ขาดความแมนยํา และอาจมี โอกาสผิดพลาดได โครงสรางขอมูล ที่ออก แบบตองคํานึงถึง
กรรมวิธี การดําเนินงาน เพื่อใหไดความถูกตอง แมนยํามากที่สุด โดยปกติความผิดพลาดของ
สารสนเทศ สวนใหญมาจากขอมูล ที่ไมมีความถูกตองซึ่งอาจมีสาเหตุ มาจาก คนหรือเครื่องจักร
การออกแบบระบบ จึงตองคํานึงถึงในเรื่องนี้
2. ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน การไดมาของขอมูลจําเปนตองใหทนั ตอความตองการ
ของผูใช มีการตอบสนองตอผูใชไดตีความหมายสารสนเทศไดทันตอเหตุการณหรือความตองการมี
การออกแบบ ระบบการเรียนคน และรายงานตามผูใช
3. ความสมบูรณ ความสมบูรณของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมขอมูลและวิธีการทาง
ปฏิบัติดวย ในการดําเนินการจัดทําสารสนเทศตองสํารวจและสอบถามความตองการใชขอมูล
เพื่อใหไดขอมูล ที่สมบูรณในระดับหนึ่งทีเ่ หมาะสม
4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บขอมูลจํานวนมากจะตองใชพนื้ ที่ในการจัดเก็บ
ขอมูลมาก จึงจําเปนตองออกแบบโครงสรางขอมูลใหกะทัดรัดสื่อความหมายได มีการใชรหัสหรือ
ยนยอขอมูล ใหเหมาะสมเพือ่ ที่จะจัดเก็บเขาไวในระบบคอมพิวเตอร
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5. ความสอดคลอง ความตองการเปนเรื่องทีส่ ําคัญ ดังนั้นจึงตองมีการสํารวจเพื่อหาความ
ตองการของ หนวยงาน และองคการดูสภาพการใชขอมูลความลึก หรือความกวางของขอบเขตของ
ขอมูล ที่สอดคลองกับความตองการ
สารสนเทศ (information) คือ สภาพของขอมูลที่ถูกนําเสนอ หรือเปดเผยเพื่อใช
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง สารสนเทศจึงเปนขอมูลที่ถูกจัดกระทํา (manage) แลว และมักจะอยูรูป
ของการบันทึกในวัสดุตา งๆ ดวยรูปแบบ และวิธีการตางๆ มากมาย เปนเรื่องราวที่เกีย่ วเนื่องกัน
และนํามาผสมผสานกันได ตัวอยางเชน เครือ่ งตรวจนับ ผูเขาใชบริการของหองสมุดแหงหนึ่ง
บันทึกจํานวนผูเขามาใชบริการหองสมุดทุกครั้งที่มีคนเขาออก สถิติหรือจํานวน ที่ถกู บันทึกไวนนั้
เรียกวา ขอมูล หรือขอมูลดิบ (raw data) เมื่อครบระยะเวลาหนึ่ง เชน 1 สัปดาห หรือ 1 เดือน หรือ 1
ป มีผูมาตรวจนับสถิติผูเขาใชหองสมุดนี้แลวนําไปเปดเผยหรือรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือ
เปดเผยตอสาธารณะ วาในรอบสัปดาห หรือรอบเดือน หรือรอบป ที่ผานมามีผูใชบริการหองสมุดกี่
คน ขอมูลที่ถูกรวบรวม วิเคราะห แยกเปนรอบสัปดาห หรือรอบเดือน หรือรอบป แลวถูกรายงานที่
เรียกวาขอมูลจัดกระทํา (managed data) หรือสารสนเทศ (information)
การทําขอมูลใหเปนสารสนเทศ
1. การรวบรวมและตรวจสอบขอมูล ควรประกอบดวย
 การเก็บรวบรวมขอมูล เปนเรื่องของการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งมีจํานวนมาก และ
ตองเก็บใหได อยางทันเวลา เชน ขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ขอมูลประวัตบิ ุคลากร
ปจจุบันมี เทคโนโลยีชวยในการจัดเก็บอยูเปนจํานวนมาก เชน การปอนขอมูลเขาเครื่อง
คอมพิวเตอร การอานขอมูลจากรหัสแทง การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอดําในตําแหนง
ตางๆ เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชนกัน
 การตรวจสอบขอมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวจําเปนตองมีการตรวจสอบ
ขอมูล เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ขอมูลที่เก็บเขาในระบบจะตองมีความเชื่อถือได หากพบที่
ผิดพลาด ตองรีบแกไข การตรวจสอบขอมูลมีหลายวิธี เชน การใชผูปอ นขอมูลสองคน ปอนขอมูล
ชุดเดียวกันเขาเครื่องคอมพิวเตอรแลวเปรียบเทียบกัน
2. การดําเนินการประมวลผลขอมูล ใหกลายเปนสารสนเทศ อาจประกอบดวยกิจกรรม
ดังตอไปนี้
 การจัดแบงขอมูล ขอมูลที่จัดเก็บจะตองมีการแบงแยกกลุม เพื่อเตรียมไวสําหรับ
การใชงาน การแบงแยกกลุมมีวิธีการที่ชัดเจน เชน ขอมูลในโรงเรียน มีการแบงเปนแฟม ประวัติ
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นักเรียน และแฟมลงทะเบียน สมุดโทรศัพทหนาเหลือง มีการแบงหมวดหมูสนิ คา และบริการ เพือ่
ความสะดวกในการคนหา
 การจัดเรียงขอมูล เมื่อจัดแบงกลุมเปนแฟมแลว ควรมีการจัดเรียงขอมูลตามลําดับ
ตัวเลข หรือตัวอักษร หรือเพื่อใหเรียกใชงานไดงายประหยัดเวลา ตัวอยาง การจัดเรียงขอมูล เชน
การจัดเรียงบัตรขอมูลผูแตงหนังสือ ในตูบ ัตรรายการ ของหองสมุด ตามลําดับตัวอักษร การจัดเรียง
ชื่อคนในสมุดรายนามผูใชโทรศัพท ทําใหคนหาไดงาย
 การสรุปผล บางครั้งขอมูลที่จัดเก็บมีเปนจํานวนมาก จําเปนตองมีการสรุปผลหรือ
สรางรายงานยอ เพื่อนําไปใชประโยชน ขอมูลที่สรุปไดนี้ อาจสื่อความหมายไดดีกวา เชน สถิติ
จํานวนนักเรียนแยกตามชั้นเรียนแตละชัน้
 การคํานวณ ขอมูลที่เก็บมีเปนจํานวนมาก ขอมูลบางสวนเปนขอมูลตัวเลข ที่
สามารถ นําไปคํานวณเพื่อหาผลลัพธบางอยางได ดังนัน้ การสรางสารสนเทศจากขอมูล จึงอาศัยการ
คํานวณขอมูลที่เก็บไวดวย
3. การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใชงาน ประกอบดวย
 การเก็บรักษาขอมูล การเก็บรักษาขอมูลหมายถึงการนําขอมูลมาบันทึกเก็บไวใน
สื่อบันทึกตางๆ เชน แผนบันทึกขอมูล นอกจากนีย้ ังรวมถึงการดูแล และทําสําเนาขอมูล เพื่อใหใช
งาน ตอไป ในอนาคตได
 การคนหาขอมูล ขอมูลที่จัดเก็บไวมีจุดประสงคที่จะเรียกใชงาน ไดตอ ไป การ
คนหาขอมูลจะตอง คนไดถกู ตองแมนยํา รวดเร็ว จึงมีการนําคอมพิวเตอรเขามามีสวนชวย ในการ
ทํางาน ทําใหการเรียกคนกระทําไดทันเวลา
 การทําสําเนาขอมูล การทําสําเนาเพื่อที่จะนําขอมูลเก็บรักษาไว หรือนําไปแจกจาย
ในภายหลัง จึงควรจัดเก็บขอมูลใหงายตอการทําสําเนา หรือนําไปใชอีกครั้งไดโดยงาย
 การสื่อสาร ขอมูลตองกระจายหรือสงตอไปยังผูใชงานทีห่ างไกลไดงาย การ
สื่อสารขอมูล จึงเปน เรื่องสําคัญ และมีบทบาทที่สําคัญยิ่งทจะทําใหการสงขาวสารไปยังผูใชทําได
รวดเร็วและทันเวลา
ความรู (knowledge) คือสิ่งที่ตกคางหลงเหลืออยูในใจคน หลังจากคนไดรับรูหรือ มี
ประสบการณ กับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดแลว เปนความตระหนักวาสิ่งที่ไดรับรู หรือสัมผัส หรือมี
ประสบการณมานั้นเปนอยางไร และตัวคนจะรูสึกชอบ หรือไมชอบ หรือไมอยางไรตอสิ่งนั้น
ความรูเปนสภาวะนามธรรมในตัวคน ที่เปนสิ่งเฉพาะตน ของใครของมัน ไมเหมือนกัน แมจะ
ประสบกับสิ่งเดียวกัน เพราะเมื่อสัมผัสแลวจะเกิดการผสมผสานเชื่อมโยงกับประสบการณ หรือ
ความรูเดิมของคน ดวยความรูจึงเกิดและสะสมในตัวคนทุกครั้งที่มีประสบการณ หรือมีการรับรู
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และเรียนรู การพิสูจน หรือทําใหทราบวาคนมีความรู หรือไมเพียงใด ตองอาศัยการตรวจสอบ
พฤติกรรม ที่แสดงออกของบุคคล ผูนั้นจึงจะทราบได
ปญญา (wisdom) เปนพัฒนาการขั้นสูงสุดทางจิตใจของมนุษยหรือสัตวโลก เปนสภาวะ
ที่เกิดในตัวคน หลังจากคนไดผานประสบการณการเรียนรู การฝกฝนมาอยางมากมายแลว คลายๆ
เปนภาวะตกผลึกของความรู ที่สิ่งเจือปนหรือความรูเทียม ความเขาใจผิดไดถูกกําจัดออกไปหมด
เหมือนน้ําสะอาดที่สิ่งเจือปนทุกชนิด ถูกกําจัดออกไปหมดแลว น้ําสะอาดบริสุทธิ์มีคุณคามี
ประโยชนมากฉันใด ปญญาบริสุทธิ์ยิ่งมีคุณคา และเปนประโยชนตอผูเปนเจาของฉันนั้น
ภาพที่ 39 ความสัมพันธระหวางขอมูล สารสนเทศ ความรู และปญญา

เชาวนปญญา (Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูและปรับตัว โดยเปนผล
มาจากการปรับแตง และจดจําความเฉลียวฉลาดตางๆ ซึ่งกอใหเกิด ความคิดที่ฉับไว หากมี
ความสามารถในการเรียนรู และปรับตัว มากก็มีเชาวนปญ
 ญามาก ในทางตรงกันขามหากมี
ความสามารถในการเรียนรูและปรับตัวนอย ก็มีเชาวนปญ
 ญานอย ตามไปดวย ความสามารถนี้เกิด
จากกระบวนการทางจิต ดังตอไปนี้
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 ความเขาใจ ความสัมพันธของสิ่งแวดลอม คือเขาใจความคลายคลึง ความแตกตาง
หรือการปรากฏดวยกัน หรือคูกันของสิ่งตางๆ
 ความจํา คือความสามารถในการนําขอมูลที่เก็บไวออกมาใชได
 ความคิด คือความสามารถในการใชภาษา สัญลักษณ และสรางภาพในใจ ซึ่งมี 2
ลักษณะ คือ
o จินตนาการ คือคิดโดยไมตองยึดหลักเหตุผล เปนความคิดริเริ่มสิ่งแปลก
ใหม
o คิดอยางมีเหตุผล คือคิดแบบนิรนัยและอุปนัย

มาตรฐานที่ 5 ความสามารถในการอางอิงสารสนเทศ (Citation/Ethical)

วัตถุประสงคการเรียนรู : ผูเรียนสามารถเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมาย และประเด็นของสังคมที่
เกี่ยวของ กับการใชและการเขาถึง สารสนเทศ รวมถึงการใชสารสนเทศอยางถูกตองตามหลัก
จริยธรรมและกฎหมาย
Plagiarism ?
ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ ไดใหความหมายของ Plagiarism (เพลต-เจอ-ริ-ซึ่ม) ไววา
หมายถึง การโจรกรรม ทางวรรณกรรม หรือ การลอกเลียนวรรณกรรม ความหมายของคํานี้คือ การ
นําผลงาน ความคิด หรือคําพูด ของผูอื่นไปใชโดยไมใหเครดิต การลอกเลียนหรือทําซ้ําผลงานของ
ผูอื่นแลวแอบอางวาเปนของตัวเอง หรือ ลอกเลียน หรือทําซ้ําโดยไมใหเครดิตเจาของผลงานเดิม
หรือการนําความคิดและงานของผูอื่นมาเขียน โดย ทําใหดูเหมือนวามาจากความคิดของตนเอง
รูปแบบของการกระทํานี้มีตงั้ แตการคัดลอกมาทั้งหมด โดยไมระบุที่มา หรือการนําขอเขียนของ
ผูอื่นมาเรียบเรียงเขียนใหมในแบบของตัวเอง โดยไมระบุที่มา
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นอกจากคําวา Plagiarism การลอกเลียนวรรณกรรมที่ถือวาเปนความผิดในการตีพิมพผลงานยังมีอกี
2 แบบ คือ Duplication/self-plagiarism หรือ การพิมพซ้ําผลงานของตนเอง และ Co-submission
หรือการสงงาน ไปตีพิมพเผยแพรซ้ํามากกวาหนึ่งแหงในเวลาเดียวกัน
copyright - fair use - public domain
นอกจากคําวา plagiarism ยังมีคําที่เกี่ยวของและควรทราบอีกดังนี้
 Copyright คือ สิทธิแสดงความเปนเจาของผลงานตามกฎหมาย ซึ่งประกอบดวย
o สิทธิในการเผยแพรผลงานนัน้ ในที่สาธารณะ
o สิทธิในการทําซ้ํา
o สิทธิในการสรางผลงานตอเนื่อง
o สิทธิอันพึงไดผลตอบแทนจากงานที่สรางขึ้น งานทุกชิ้น ที่ออกมาเปนรูปแบบที่
แนนอน จะไดรับความคุมครองทางกฎหมายในทันที โดยที่ผูสรางงานไม
จําเปนตองจดทะเบียนลิขสิทธิ์
 Fair Use คือ ความชอบธรรมทางกฎหมายในการเอาผลงานลิขสิทธิ์มาใชในระดับที่
จํากัด โดยไมไปขัดกับ ผลประโยชนที่เจาของผลงานพึงไดรับจากงานของเขา เชน ครูถายเอกสาร
บทความชิ้นหนึ่ง เพื่อแจก ใหนักเรียนไดอา น หรือหองสมุดใหสมาชิกยืมหนังสือ เพือ่ การคนควา
หรือศึกษา การใชขอมูลเพื่อ การศึกษา ถือวาเปน fair use ไดทั้งสิ้น ปจจัย 4 อยางทีเ่ ปนตัวกําหนด
fair use คือ
o จุดมุงหมายและลักษณะของการใชผลงานที่มีลิขสิทธิ์ เชน เพื่อการเรียน เพื่อ
วิจารณ เพื่อการทําวิจัย
o ลักษณะของผลงานลิขสิทธิ์ เชน หนังสือในหองสมุดที่สมาชิกยืมไปอานได
o ความยาวของงานที่เอาไปใช อาจเปนหนังสือทั้งเลม หรือสองสามยอหนาที่
คัดลอกไปสอน
o ผลกระทบที่อาจมีตอตลาด รายไดของผูผลิตผลงาน และมูลคาของผลงาน เชน
ถาหองสมุด ใหยืมหนังเรื่องหนึ่ง แลวผูยืมเอาไปฉายใหคนหลายๆ คนดู อาจทํา
ใหรายได ของผูผลิต ผลงานลดลงได ถาเปนแบบนัน้ ก็ไมเขาขาย fair use เพราะ
การเอาผลงานไปเผยแพร ในวงกวางมากๆ จะเกินขอบเขต fair use
 Public Domain คือ ผลงานที่ไมคุมครองดวยกฎหมายลิขสิทธิ์ ใครจะเอาไปใช
อยางไรก็ได ถือวาผลงานนั้นเปนของ สาธารณชนแลว โดยงานที่เขาขาย public domain ก็เชน
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o ผลงานที่เคยมีลิขสิทธิ์ แตเจาของผลงานตายไปแลวเปนเวลา 50 ป อยางเชน
บทละครของ เช็คสเปยร รูปปนเดวิด Fifth Symphony ของ Beethoven ปนี้คือ ค.ศ. 2010 ผลงานทุก
ชิ้น ที่ผลิตกอนป ค.ศ. 1920 ถือวาอยูใน public domain ทั้งสิ้น
o เอกสารจากรัฐบาลที่เผยแพรออกสูสาธารณชน ถางานนัน้ ผลิตโดยเจาหนาที่
ของรัฐ ภายใต ตําแหนงงานของเขา ไมใชงานที่เจาหนาที่สรางขึ้นเปนการสวนตัว แมจะเกี่ยวของ
กับงานที่ทํา ก็ตาม
o งานที่ผลิตขึ้นกอนป ค.ศ. 1978 และไมมีขอ ความระบุชัดเจนวาเปนงานจด
ลิขสิทธิ์ ในขณะที่ผลงานทีส่ รางขึ้นหลังป 1978 ถือเปนงานมีลิขสิทธิ์ (โดยอัติโนมัติ) ทั้งสิ้น (ป
1978 คือปแรกที่กฎหมายลิขสิทธิ์ในอเมริกา ประกาศใช)
o งานประเภทหาเจาของไมเจอ หมายถึง ผลงานอะไรก็แลวแตที่ผูตองการ
นําไปใช ไดพยายาม คนหาตัวเจาของแลว แตไมรูวาเปนใคร ถือวาเปนงานใน public domain ไป
โดยปริยาย
o ผลงานที่ผูสรางผูผลิตไมตองการใหเปนผลงานลิขสิทธิ์ ก็อาจระบุไวใหชัดเจน
วาอยางนัน้ งานนั้นก็จะไปอยูใน public domain ทันที
แมคําจํากัดความของงานลิขสิทธิ์ และขอบเขตของการใชงานนั้นๆ จะดูเหมือนชัดเจน
แตในโลกของ ความเปนจริง ไมมีอะไรที่เห็นและถือปฏิบัติไดชัดๆ หรอก เพราะถาทุกอยางชัด
เกินไป คนอีกหลายคน ก็คงไมมีงานทํา
ในโลกของงานที่เขาไปอยูใ น public domain แลว เราจะรูไดอยางไรวางานไหนอยูใน
public domain ในเมื่อไมมีฐานขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดเอาไวอยางชัดเจน งานลิขสิทธิ์หลายๆ งาน
เห็นชัด อยางเชน บทละครทั้งหมดของ Shakespeare หรือ รูปวาด water lilies ของ Monet หรือรูป
ปน โมนาลิซา ของ Leonardo da Vinci รูไดไมยากวาทั้งหมดนัน้ ใช เพราะผูสรางผลงานเหลานั้น
ตายไปหลายสิบปแลว แตพระไตรปฎก หรือ คัมภีรไบเบิล้ ละ อยูใน public domain หรือเปลา ชาว
คริสต quote จากคัมภีรไบเบิล้ กันเปนเรื่องปกติ และมีการพิมพคัมภีรไบเบิ้ลออกแจกกันเสมอ แต
นั่นเรียกวาถูกกฎหมายหรือเปลา
ในเวลาเดียวกัน plagiarism ก็ไมใชการละเมิดลิขสิทธิ์เสมอไป เชนการคัดลอกสิ่งผลิต
ของรัฐ เอามาใชในงานของตัว ถือเปนการกระทําที่ไมผิดกฎหมาย หรือลอกเคาโครงเรื่องของ
Shakespeare มาแตงเปนเรื่องของตัวเอง เพราะผลงานทั้งหมดนัน้ อยูใน public domain และบาง
กรณีการกระทํา บางอยางเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ชัดเจน แตกไ็ มจัดเปน plagiarism เชนการ
download เพลง เปนรอยเปนพันเพลงจาก file sharing server เปนตน
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ขาวสาร ขอมูลทางประวัติศาสตร ขอเท็จจริงทางธรรมชาติ เหลานั้นอยูใ น public domain
ไมมีใครเปนเจาของ คนทุกคนเอาไปใชไดเสมอ แตสมมุติวานาย ก. เขียนประวัติพระพุทธเจา แลว
มีคนลอกสิ่งที่นาย ก. เขียน แลวเอาไปใชโดยไมขออนุญาต ถือวาเปนการกระทําผิด ตอกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ เพราะแมวาไมมีใครเปนเจาของประวัติพระพุทธเจา แตประวัตพิ ระพุทธเจาเวอรชั่นนาย ก.
เปนลิขสิทธิ์ของนาย ก. แตเพียงผูเดียว
การอางอิง (citation)
การอางอิงเอกสาร (Citations) คือ การบอกแหลงที่มาของขอมูลที่ผูเขียนนํามาใชอางอิง
ในการเขียนรายงาน หรือผลงานตางๆ เพื่อเปนเกียรติแกบุคคล หรือองคกรผูเปนเจาของความคิด
เดิม และเพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ วาไมไดขโมยความคิด หรือลอกเลียนขอมูลของผูอื่น โดยไมมี
การอางอิง รวมทั้งยังสะดวกแกผูอาน ที่ประสงคจะทราบรายละเอียดอืน่ ๆ และตรวจสอบความ
ถูกตองจากตนฉบับเดิมอีกดวย
ทําไมตองมีอา งอิง ?
ในการเขียนรายงานจําเปนตองใชขอมูลจากหลายแหลง ซึ่งมีผูเขียน หรือเผยแพรไวแลว
ผลงงานเหลานั้น เมื่อมีการเผยแพรสูสาธารณชน หรือบางผลงานนําไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ยอม
ไดรับการคุมครองจากกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ผูเขียนรายงานจําเปนที่จะตองแสดงความเคารพตอเจาของ
ความคิด หรือเจาของผลงานเดิม ดวยการอางอิง เพื่ออกกลาวถึงแหลงที่มา และยังเปนการแสดงถึง
ความมีจริยธรรมในการใชสารสนเทศดวย การอางอิงควรใชในกรณีตอไปนี้
o ขอความนั้นคัดลอกมาจากผลงานของผูอื่น
o ขอมูลหรือขอความนั้นเปนขอเท็จจริงที่อาจเปลี่ยนแปลงได หรือขอมูลไมตรงกันทุกแหลง
เชน ตัวเลข สถิติ หลักฐานประกอบขอเท็จจริงตาง ๆ
o ขอความนั้นแสดงถึงแนวคิดหรือทัศนคติเฉพาะของผูใดผูหนึ่ง ไมใชหลักการ หรือทฤษฎี
ซึ่งเปนที่รูกัน โดยทั่วไป
o ขอความที่อางถึงผลงานการศึกษาคนควาของผูอื่น
การอางอิงที่นยิ มใชมี 2 วิธี คือ การอางอิงระบบเชิงอรรถ (Footnote) และการอางอิงแบบแทรกปน
ในเนื้อหา (In-text citation)
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การอางอิงระบบเชิงอรรถ (Footnote)
เชิงอรรถ หมายถึง ขอความที่อธิบายบางตอนในเนื้อหา โดยลงขอมูลไวสวนทายของ
หนา หรือ ทายบท เพื่อบันทึกแหลงที่มา ของการคนควาอางอิง ประกอบรายงานและขอความ ที่
แนะนํา ใหคนควาเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวของกันในหนาอืน่ ๆ ของรายงาน เชิงอรรถมีวัตถุประสงคใน
การจัดทํา ตางกัน 3 ลักษณะ ดังนี้
o เชิงอรรถอางอิง คือ เชิงอรรถบอกที่มาของขอมูล หรือขอความ
o เชิงอรรถขยายความ ใชเพื่ออธิบายรายละเอียดของคําหรือขอความเพิ่มเติม
o เชิงอรรถโยง ใชเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาบางตอนใหผูอานเขาใจตอเนื่องหรือชัดเจนขึ้น
การอางอิงแบบเชิงอรรถมีรูปแบบการลงรายการและการจัดพิมพทยี่ ุงยากมาก และโดยทั่วไปจะ
นิยม ใหใชการอางอิงแบบแทรกปนในเนือ้ หาระบบนาม-ป แทน
การอางอิงแทรกปนในเนื้อหา (In-text citation)
การอางอิงแทรกปนในเนื้อหา คือ การเขียนอางอิงแทรกปนไวในเนื้อหาของรายงาน
หรือบทความ ซึ่งจะอยูห ลังขอความที่ไดจากผลงานของผูอื่น โดยรูปแบบการอางอิงในเนื้อหาที่
นิยมกันคือ ระบบนาม-ป (Author-date)
การอางอิงระบบนาม-ป เปนวิธีการอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ซึง่ ถูกนํามาใชครั้ง
แรก โดย สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (The American Psychological Association = APA) ระบบนี้
ไดรับ ความนิยมในปจจุบัน เพราะแบบแผนการลงรายการงายกวาแบบเชิงอรรถ สะดวกและ
ประหยัดเนื้อที่ ในการจัดพิมพ ซึ่งระบบนาม-ป จะเนนทีม่ ีชื่อผูแตง, ปที่พิมพ และเลขหนา ที่อางอิง
อยูภายในวงเล็บ
บรรณานุกรม (Bibliography)
บรรณานุกรม มีหลายความหมายแลวแตวาจะใชในกรณีใด แตในการเขียนรายงาน
หมายถึง รายชือ่ หนังสือ สิ่งพิมพวารสาร จุลสาร และอุปกรณโสดทัศนอื่นๆ ที่นํามาประกอบในการ
ทํารายงาน ภาคนิพนธ และวิทยานิพนธ เพือ่ ใหผูอานทราบวาเนื้อหา หรือขอมูลนั้นมาจากแหลงใด
ถาตองการรายละเอียดเพิ่มเติม จะหาไดจากแหลงใด และเพื่อเปนการยินยันวาเนื้อหานัน้ ไมไดเขียน
ขึ้นมาลอยๆ มีแหลงที่มา
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ทําไมตองมีบรรณานุกรม ?
บรรณานุกรมเปนการแสดงหลักฐานวารายงานฉบับนี้มกี ารคนควาจากแหลงขอมูลที่
นาเชื่อถือได และหากผูอาน ตองการคนควาเพิ่มเติมก็สามารถดูไดจากบรรณานุกรมเหลานั้น
นอกจากนี้ยังรวมถึงการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ของเจาของผลงานที่อางอิงถึงดวย บรรณานุกรม
จึงเปนการอางอิงทายเลมและเปนการอางอิงอยางสมบูรณ ซึ่งระบบทีน่ ิยมใชงานกันมี 2 ระบบใหญ
ๆ คือ
o MLA (Modern Language Association Style)
o APA (American Psychological Association Style)
ความแตกตางของระบบ MLA และ APA
ระบบ MLA ชื่อผูแตงภาษาอังกฤษจะใชนามสกุลเต็ม ชื่อเต็ม แตในสวน APA จะใช
นามสกุลเต็มแตชื่อยอ ชื่อบทและชื่อหนังสือใน MLA จะใชอักษรตัวใหญ แต APA ใชอักษรตัวเล็ก
ยกเวนตัวอักษรตัวแรก ะบบ MLA ป พ.ศ.จะอยูทายสุดแตระบบ APA ป พ.ศ.จะอยูทายชื่อผูแตง
หมายเหตุ : ระบบการเขียนบรรณานุกรมของจุฬาฯ จะนิยมใช APA มากกวา โดยระบบ APA จะ
รูปแบบยอยอีก 2 แบบ คือ
o แบบที่ 1 ปพิมพอยูทายรายการ
o แบบที่ 2 ปพิมพอยูหลังชื่อผูแตง (โดยใสวงเล็บใหกับปพิมพ หรือไมก็ได)

หลักเกณฑทั่วไปในการพิมพบรรณานุกรม
1. ตําแหนงของบรรณานุกรม จะอยูทายเลมตอจากเนื้อเรื่องและกอนภาคผนวก
2. พิมพคําวา บรรณานุกรม หรือ Bibliography กลางหนากระดาษ หางจากขอบบน 2 นิ้ว
3. เริ่มขอความในบรรณานุกรมแตละรายการชิดขอบซายมือ ถาไมจบขอความ ในบรรทัด
เดียว ใหพิมพขอความที่เหลือบรรทัดถัดมาที่อักษรตัวที่ 9
4. การอางอิงงานเขียนของผูแตงซ้ําใหขีดเสน 8 ชวงตัวอักษร แทนนามบุคคลและ 4 ชวง
ตัวอักษรแทนชื่อหนวยงาน
5. การเรียงลําดับรายการในบรรณานุกรม ใหเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกที่ปรากฏ โดยแยก
เอกสาร ภาษาไทย และภาษาตางประเทศและใชกฎเกณฑเพิ่มเติม ดังนี้
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5.1 ขอความที่ขึ้นตนดวย article ใหเรียงลําดับดวยอักษรของคําถัดมา
5.2 รายการบรรณานุกรมที่มชี ื่อผูแตงคนแรกเหมือนกันใหยึดหลัก ดังนี้
o เรียงรายการทีม่ ีผูแตงคนเดียวไวกอนงานทีม่ ีผูแตงหลายคน
o รายการที่มีผูแตงคนแรกเหมือนกันใหเรียงลําดับอักษรของผูแตง คนตอมา
o รายการที่มีผูแตงซ้ํากันทั้งหมด ใหเรียงตามลําดับปที่พิมพ จากนอย ไปหามาก
o ถาปที่พิมพซ้ํากันใหใสอักษร ก ข ค หรือ a b c กํากับไวทายปที่พิมพ
6.
7.

การพิมพเครื่องหมายใหพิมพตอจากขอความโดยไมตองเวนระยะ
การเวนระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน เวนดังนี้
o หลังเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เวน 2 ระยะ
o หลังเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เวน 1 ระยะ
o หลังเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) เวน 1 ระยะ
o หลังเครื่องหมายมหัพภาคคู ( : ) เวน 1 ระยะ

กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย เปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชเมื่อ พ.ศ. 2537 กําหนดงานที่ไดรับ
ความคุมครอง อันไดแก งานสรางสรรคประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรค ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือ
รูปแบบอยางใด
งานดานวรรณกรรมที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุมครอง ไดแก งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน
หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน รวมถึง โปรแกรม
คอมพิวเตอร การคุมครองงานสรางสรรค เหลานี้จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อสรางขึ้นโดยไมมีขั้นตอนทาง
กฎหมายใดๆ และไมจําตองมีการเผยแพรผลงานสู สาธารณชนกอน จึงหมายความวา เมื่อทาน
สรางสรรคงานหรือเขียนงานนิพนธขึ้นชิน้ หนึ่ง กฎหมาย ใหความคุม ครองงานชิ้นนั้นทันที เจาของ
ผลงานเทานั้นมีสิทธิ์ในการเผยแพรงานสูส าธารณชน เวนแตไดรับความยินยอมหรืออนุญาตจาก
เจาของ หากผูใ ดทําละเมิดนํางานไปเผยแพร คัดลอก ดัดแปลง ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด จักตอง
รับโทษอาญาและชดใชคาเสียหายทางแพงแกผูสรางสรรคงานชิ้นนั้น สวนการจดแจงงานลิขสิทธิ์ที่
กระทํากับกรมทรัพยสินทางปญญานั้น มิใชการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ แตเปนการ เผยแพรชื่องาน
ลิขสิทธิ์ของตนแกบุคคลภายนอกเพื่อประโยชนในการคนหา ติดตอ กับเจาของชิ้นงาน อันเปน
ความชวยเหลือของทางการในการเปนแหลงขอมูลแกเอกชนที่สนใจใชประโยชนจากงานลิขสิทธิ์
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ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการสรางสรรคงานขึ้น ใครผลิต สรางขึ้นกอน ยอมถือเปน
เจาของลิขสิทธิ์คนแรก ผูใดจะนํางานชิ้นนั้นไปพิมพซ้ํา เผยแพรทุกรูปแบบไมได จนกวาจะรับ
ความยินยอมจากเจาของชิ้นงานกอน ดังนั้น การสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์และไดรบั ความ
คุมครองจากกฎหมายนัน้ ไรขั้นตอนยุงยาก หากคนไทยชืน่ ชอบ สรางสรรคงาน ยอมสงผลตอความ
เจริญของชาติ แมจะเปนงานวรรณกรรม เพราะการเขียนอักษรบงบอกถึง การพัฒนาทางปญญา
แนวความคิด ของคนในชาติ จักสังเกตไดวา ชาติตะวันตก ญี่ปุน จีน เกาหลี ตางมี งานวรรณกรรม
หลากหลาย คนในชาติชอบเขียนและอานประเทศจึงเจริญพัฒนาอยางรวดเร็ว และเปนที่นา เกรง
ขามในสายตาของชาติอื่นดวย งานวรรณกรรมของหลายประเทศนํารายไดเขาประเทศสูงมาก ถือ
เปนงาน สงออกชิ้นเอก เชน หนังสือแฮรี่ พอตเตอร การตูนและนิยายรักหรือลึกลับของญี่ปนุ กับ
เกาหลี นิยายรัก หรือกําลัง ภายในของจีน ฮองกง หรือไตหวัน เปนตน
รายไดจากลิขสิทธิ์งานของตน อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอีกรูปแบบ หนึ่งได ตัวอยางเชน
บิลเกตที่ผลิตซอฟแวรไมโครซอฟทซึ่งคนใชทั้งโลก เจาของกูเกิ้ล เซิรชเอนจินระดับตน ของโลก
เปนตน การผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไทยไดเชนกัน ขอเพียงมีความมุงมั่น
ตอการสรางรรคงานทุกชนิด การลอกเลียน คัดลอก ดัดแปลง งานของผูอื่น เปนการทําลายเกียรติภมู ิ
ของตัวเอง ตัดโอกาสแสดงฝมือแทจริงใหประจักษแกสายตาของผูอื่น จึงควรุมเทพลังสรางสรรค
แลวผลิตงานอัน เปนฝมือ ของตนเพื่อใหคนอื่นไดชนื่ ชมชิ้นงานเหลานัน้ มันเปนความภูมิใจของ
ตัวเองและประเทศชาติ หากเปนที่สนใจ ของคนทั่วโลก ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของผูสรางสรรคไดอัน
เปนผลตอบแทน จากความอุตสาหะของตน
ภัยรายและจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ
กฎหมาย และศีลธรรม (Motal) เปนกฏเกณฑที่เปนลายลักษณอักษรของสังคมมาชานาน
เราพอเขาใจไดงายๆ วา รัฐเปนผูตรากฏหมายขึ้นเพื่อใชบังคับพลเมืองในอาณาเขตของรัฐ ขณะ
ศีลธรรมเปนขอบัญญัติทางศาสนา ซึ่งเปนหลักความเชื่อของประชาชน จริยธรรม (Ethics) เปนเรื่อง
ของการกําหนดความถูกตองดีงาม สิ่งที่ไมควรทํา มีหลักปฏิบตั ิในระดับที่สูงกวามารยาทในสังคม
เชน คนที่ไมยอมเขาแถวเพื่อขอรับบริการตามสิทธิ์กอนหลัง อาจถือวาไมมีมารยาท หรือพนักงาน
คอมพิวเตอรคนหนึ่งเอาขอมูลทางการเงินของลูกคา ที่เขาจะตองการเห็น หนาทีก่ ารงาน ไปหา
ผลประโยชนแกตนเอง เชน ขายรายชื่อนัน้ ใหธุรกิจอืน่ หรือบอกใหแกคูสมรส ซึ่งเปน พนักงานขาย
ตรงไปเสนอขายสินคา การกระทําเชนนี้ถือวาไมถูกตอง ไมมีจริยธรรม จริงอยู แมวาบริษัทที่
พนักงาน ผูนนั้ ทํางานอยูจ ะไมเสียหาย แตการนําเอาขอมูลของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว ก็
เปนสิ่งที่ไมอาจทําไดอยาง เปดเผย หรือพนักงานขายสินคาของบริษัทหนึ่ง ซึ่งลาออกจากบริษัท
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เพื่อไปทํางานกับบริษัทคูแขง แลวใชประโยชน จากความรูในเรื่องขอมูลราคา หรือความลับทาง
การคาของบริษัทแรกไปใหบริษัทหลัง ก็อาจเรียกไดวา พนักงานคนนัน้ ไมมีจริยธรรม
เมื่อสังคมสลับซับซอนขึ้น มีการแบงหนาที่กันออกเปนหนาที่ตางๆ จึงมีขอกําหนดที่
เรียกวา “จรรยาวิชาชีพ” (Code of Conduct) ขึ้น เพื่อใชเปนหลักปฏิบัตขิ องคนในอาชีพนั้นๆ เราคง
เคยไดยิน จรรยาบรรณของแพทย ที่จะไมเปดเผยเรื่องราวสวนตัวของคนไข จรรยาบรรณของ
นักหนังสือพิมพ ที่ไมรับเงินทองสิ่งตอบแทน เพื่อ เสนอขาว หรือไมเสนอขาวไ มเปดเผยแหลงขาว
ถาแหลงขาวไมตองการ จรรยาบรรณวิชาชีพของสถาปนิก หรือวิศวกรผูออกแบบที่ตอ งไมรับ
ผลประโยชนใดๆ จากผูขายอุปกรณที่ใชในงานที่เขาออกแบบ ซึ่งขาย ใหกับผูวาจางงานชิ้นนั้น
เพราะเขาไดรับผลตอบแทนจากผูวาจางแลว จรรยาบรรณของวิชาชีพใด ก็มกั กําหนดขึ้นโดย
สมาคมวิชาชีพนั้น โดยมีขอ กําหนด บทลงโทษที่นอกเหนือไปจากกฏหมายบานเมือง เชน เพิกถอน
สมาชิกภาพ เพิกถอนหรือพักใบประกอบวิชาชีพ และอาจมีกฎหมายรองรับอีกดวย อาชีพนัก
คอมพิวเตอร เปนอาชีพใหมในสังคมสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ ก็เปน
สิ่งใหม ที่มีศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเฉพาะของตนซึ่งบางครั้งก็แตกตาง จากจริยธรรมที่
ยอมรับ กันมาแตกอน หลักพื้นฐานของจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ ก็คือการเคารพผูอื่น เคารพ
ความเปนสวนตัวการเขาถึงระบบ คอมพิวเตอรละขอมูลก็จะเฉพาะสิทธิ์ที่ตนเองมีในสวนที่
เกี่ยวของกับงาน
Arlene H. Rinaldi (1996) ไดกลาวถึงบัญญัติสิบประการของการใชคอมพิวเตอรไวดงั นี้
o ไมใชคอมพิวเตอรทํารายผูอื่น
o ไมรบกวนจนงานคอมพิวเตอรของผูอื่น
o ไมแอบดูแฟมขอมูลของผูอื่น
o ไมใชคอมพิวเตอรเพื่อลักขโมย
o ไมใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนพยานเท็จ
o ไมใชหรือทําสําเนาซอฟตแวรที่ตนไมไดซื้อสิทธิ์
o ไมใชคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยไมมีอํานาจหนาที่
o ไมฉวยเอาทรัพยทางปญญาของผูอื่นมาเปนของตน
o คิดถึงผลตอเนื่องทางสังคมของโปรแกรมที่เขียน
o ใชคอมพิวเตอรในทางที่แสดงถึงความใครครวญและเคารพ
รวบรวมและเรียบเรียงจาก
http://www.educhula.net
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายปยะ ศักดิ์เจริญ เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2520 ที่จังหวัดระยอง สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชา ภูมิศาสตร จากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป 2543
และระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร จากคณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป 2546 เขาศึกษาตอในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เมื่อป 2550
ประวัติการทํางาน
2547 - ปจจุบนั : บรรณารักษ (อัตราปริญญาโท) ฝายงานเทคโนโลยี และ (รักษาการ) ผูอํานวยการ
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงเปน
ผูออกแบบ พัฒนา และบํารุงรักษา เว็บไซตของศูนยบรรณสารฯ (http://lib.edu.chula.ac.th)
ผลงานที่ไดรับรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศลําดับที่ 1 จากผลงาน eContent@lib จากกิจกรรมการประกวดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ เพื่อประยุกตใชในหองสมุดครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ป 2553 ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ
เพื่อประยุกตใชในหองสมุด
2. รางวัลชนะเลิศลําดับที่ 3 จากผลงาน EDUeBook จากกิจกรรมการประกวดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ เพื่อประยุกตใชในหองสมุดครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ป 2553 ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ
เพื่อประยุกตใชในหองสมุด
3. รางวัลชนะเลิศลําดับที่ 2 จากผลงาน New Bib Online จากกิจกรรมการประกวดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ เพื่อประยุกตใชในหองสมุดครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ป 2553 ประเภทโครงงานการปรับลด
ขั้นตอนและรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในหองสมุด
4. รางวัลชนะเลิศลําดับที่ 3 จากผลงาน Chat@Lib จากกิจกรรมการประกวดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ เพื่อประยุกตใชในหองสมุดครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ป 2553 ประเภทโครงงานการปรับลด
ขั้นตอนและรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในหองสมุด
5. รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการใหบริการ จากผลงาน OSS - One Stop Search ใน
โครงการรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการ
ประชาชน ประจําป 2553 (มอบรางวัลโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี)
6. ชนะเลิศลําดับที่ 3 จากผลงานในโครงงาน One Stop Search (OSS) ในการเขารวมกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ เพื่อประยุกตใชในหองสมุดครัง้ ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย ป 2552 (รางวัลที่ 1
และ 2 ไมมีผูใดไดรับรางวัล)

