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บทคัดย่ อภาษาไทย
การวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นการวิจยั สารวจ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อศึก ษาการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้านทักษะการรู ้สารนิ เทศที่สอน ประเภท
ของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้ วิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
รวมถึงการไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้านสาเหตุที่
ไม่ใช้ แผนการใช้ และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูอ้ านวยการ/หัวหน้าห้องสมุด/ผูร้ ับผิดชอบหลักในการสอนการรู้สารสนเทศ ในห้องสมุดที่
มีฐานะเป็ นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย จานวน 127 แห่ง แห่งละ 1 คน รวมทั้งหมด 127 คน
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ที่ ส อนการรู้ ส ารนิ เ ทศส่ ว นใหญ่ ไม่ ใ ช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ ทั้งนี้ ในส่ วนของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศนั้น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแทบทั้งหมด สอนมาตรฐานที่ 2: การเข้าถึง
สารนิ เทศที่ ตอ้ งการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ด้านประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจานวนมากที่สุด ใช้ คือ เทคโนโลยีเครื อ ข่ายทางสังคม สาหรับวิธีการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 นั้น การใช้สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน เป็ นวิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้ สารนิ เทศ ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจานวนมากที่สุ ดในแทบทุก ประเภทของเทคโนโลยีใ ช้
ส่ ว นปั ญหาในการใช้ เทคโนโลยี เว็บ 2.0 นั้น ห้ องสมุ ดมหาวิ ท ยาลัย ประสบปั ญหาในการใช้
เทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 ในระดับ ปานกลางทุก ด้า น โดยปั ญ หาที่มีค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คือ ปั ญ หาด้า น
การดาเนิ นงาน เมื่ อพิจารณาปั ญหาด้า นการดาเนิ นงาน พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประสบ
ปั ญหาในระดับ มาก 1 ปั ญหา และระดับ ปานกลาง 3 ปั ญหา โดยปั ญหาที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ห้องสมุดมีบุคลากรที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ
ส าหรั บ ห้อ งสมุ ดมหาวิท ยาลัย ที่ ไ ม่ ใ ช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่ อสอนการรู้ ส ารนิ เ ทศนั้น
ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะบุคลากรของห้องสมุดมี
จานวนจากัด และบุ คลากรที่ มีอยู่มีภาระงานมากอยู่แล้ว ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่ วนใหญ่ ไม่ มี
แผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทั้งนี้ ปั จจัยภายในห้องสมุดและปั จจัยภายนอกห้องสมุด เป็ นปั จจัยที่
มี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทั้งสองปั จจัย โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยสู งกว่า คือ ปั จจัยภายใน
ห้องสมุด เมื่อพิจารณาปั จจัยภายในห้องสมุด พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เห็ นว่า ปั จจัยภายใน
ห้องสมุดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปั จจัย โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ นโยบาย
ของผูบ้ ริ หารห้องสมุด

ง

บทคัดย่ อภาษาอังกฤษ
This study was a survey research which was aimed to investigate the implementation of Web
2.0 technology for information literacy instruction (ILI) in Thai university libraries, in terms of
information literacy skills being taught, types of Web 2.0 technology that were implemented, ways of
implementing Web 2.0 technology, and problems in implementing Web 2.0 technology. Additionally,
in case of the university libraries which did not apply Web 2.0 technology to their ILI, the research
also explored their reasons, implementation plan, and factors important to their decisions on the
implementation of Web 2.0 technology. A questionnaire responding to the research objectives was
developed as the research instrument and it was distributed to collect the data from the library
director/library head/library staff member who was responsible for ILI in all 127 Thai university
central libraries.
The research results are as follows: Generally, the majority of university libraries did not
implement Web 2.0 technology for ILI. Concerning those implementing Web 2.0 technology for ILI,
most respondents applied Web 2.0 technology to teach Standard 2: Accesses needed information
effectively and efficiently. The type of Web 2.0 technology that most university libraries implemented
was Social Networking. Also, most university libraries used almost every type of Web 2.0 technology for
distribution of teaching content, news relevant to the instruction, and resource/information access to
learners. Finally, they considered all four types of problems as quite problematic but the one receiving
the highest mean score was problems relevant to operation. When problems relevant to operation were
considered, one sub-problem was rated as very problematic while the rest were rated as quite
problematic. The one rated as very problematic and received the highest mean score was the library did
not have enough staff to implement Web 2.0 technology into ILI.
Regarding the university libraries that did not implement Web 2.0 technology for ILI, most did
not adopt it because they had a limited number of staff and existing staff already had a lot of works to do.
In addition, the majority of them did not have a plan to implement Web 2.0 technology into ILI. Finally,
they considered both internal factors and external factors as very important to the decisions on the
implementation of Web 2.0 technology but, on the whole, internal factors received higher mean score.
According to internal factors, all sub-factors were rated as very important but policy of the library
administrators received the highest mean score.
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บทที่ 1 บทนำ
ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
การรู้สารนิเทศ (Information Literacy – IL) เป็ นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974
โดย Paul G. Zurkowski (Grassian and Kaplowitz 2009: 3) อย่างไรก็ดี แนวคิดเรื่ องการรู้สารนิเทศ
ยังคงเป็ นแนวคิดที่ได้รับความสนใจในปั จจุบนั โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นสังคมสารนิเทศ
(Information Society) เพราะในสังคมสารนิ เทศนั้น สารนิ เทศถือเป็ นทรัพยากรในเชิ งเศรษฐกิ จ
มีก ารใช้ ส ารนิ เ ทศกัน อย่ า งกว้า งขวาง และมี ก ารพัฒ นาภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สารนิ เ ทศ
(Information Sector) ในระบบเศรษฐกิจ (Moore 1997: 271-272) เมื่อสารนิเทศมีความสาคัญใน
สังคมสารนิเทศ การรู้สารนิเทศจึงเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมดังกล่าว จนถึงกับ
มีคากล่าวว่า “ … it is a prerequisite for participating effectively in the Information Society, and is
part of the basic human right of life long learning.” (Thompson 2003)
สาหรับนิยามของการรู ้สารนิเทศนั้น มีผใู้ ห้คานิยามไว้อย่างหลากหลาย โดยนิยามหนึ่ งซึ่ งเป็ น
ที่ยอมรับโดยทัว่ ไป คือ นิ ยามของ American Library Association (ALA) (Campbell 2004) ที่ระบุวา่
ผูร้ ู้สารนิ เทศ หมายถึง ผูท้ ี่ทราบถึงวิธีการค้นหา ประเมิน และใช้สารนิเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ ไม่ว่าสารนิ เทศที่เลือกมานั้นจะมาจากแหล่งใด ๆ (American
Library Association 1989) ในทานองเดียวกัน Webber and Johnston (2003) กล่าวว่า การรู้
สารนิ เทศ หมายถึ ง การมีพฤติกรรมสารนิ เทศที่เหมาะสมเพื่อระบุสารนิ เทศที่สอดคล้องกับความ
ต้องการสารนิ เทศได้ ไม่ว่าจะด้วยช่ องทางหรื อสื่ อใด ๆ อันนาไปสู่ การใช้สารนิเทศอย่างชาญฉลาด
และมีจริ ยธรรมในสังคม
ในบริ บทของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการรู้ สารนิ เทศที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี (Webber
2008: 41) ประกอบด้วย มาตรฐานการรู้สารนิเทศของ Association of College and Research Libraries
(ACRL) ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ACRL 2000) มาตรฐานการรู้สารนิเทศของ Australian and New
Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL) ประเทศออสเตรเลียและนิวซี แลนด์ (Bundy
2004) และมาตรฐานการรู้สารนิเทศของ Society of College, National and University Libraries
(SCONUL) ประเทศอังกฤษ (SCONUL 1999) ซึ่ งได้มีฉบับปรับปรุ งใหม่ออกมาเมื่อ ค.ศ. 2011
(SCONUL Working Group on Information Literacy 2011) เมื่อพิจารณามาตรฐานเหล่านี้ จะพบว่า
เป็ นมาตรฐานที่แสดงให้เห็ นถึงทักษะของผูร้ ู้สารนิ เทศ โดยทักษะที่ปรากฏในมาตรฐานทั้งสามมี

2
ความสอดคล้องกัน เพราะมาตรฐานการรู้ สารนิ เทศของ ANZIIL พัฒนามาจากมาตรฐานการรู้
สารนิ เทศของ ACRL (Bundy 2004: p. 3) ในขณะที่มาตรฐานการรู้สารนิ เทศฉบับล่าสุ ดของ
SCONUL ก็สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานของ ACRL ได้ (Martin 2013)
การรู้สารนิ เทศ เป็ นทักษะที่มีความสาคัญมาก เนื่ องจาก ปั จจุบนั สารนิ เทศมีเป็ นจานวน
มากและสามารถเข้าถึ งได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นห้องสมุด สื่ อต่าง ๆ และ
โดยเฉพาะ อิ นเทอร์ เน็ต (Williams 2010: 148) โดยสารนิ เทศเหล่ า นี้ อยู่ใ นรู ป แบบซึ่ ง ไม่ผ่า น
การกลัน่ กรองเพิ่ม ขึ้ น ดัง จะเห็ น ได้ว ่า บุค คลใด ๆ ก็ส ามารถเป็ นผู เ้ ขีย นหรื อ ผู จ้ ดั พิม พ์ไ ด้
(Jacobson 2009: xxvi) ทาให้เกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับความจริ งแท้ (Authenticity) ความเที่ยงตรง
(Validity) และความน่าเชื่ อถือ (Reliability) ของสารนิเทศ (ACRL 2000) ในสภาวการณ์ดงั กล่าว
การรู ้ สารนิ เทศจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพราะผูร้ ู ้สารนิ เทศจะสามารถค้นพบสารนิ เทศที่ตนต้องการใน
การสื บ ค้น แหล่ง สารนิ เ ทศต่า ง ๆ เปรี ย บเทีย บ และประเมิน สารนิ เ ทศ ตลอดจนคัด แยก
สารนิ เทศที่น่าเชื่ อถื อและเกี่ ยวข้องได้ (Livingstone, Van Couvering, and Thumim 2008: 113)
นอกจากนี้ การรู ้ สารนิ เทศยังเป็ นทักษะที่ช่วยสนับสนุ นการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต (Lifelong
Learning) เพราะแม้วา่ จะสาเร็ จการศึกษา และไม่อยูใ่ นบริ บทของสถานศึกษาแล้ว ผูท้ ี่มีทกั ษะการรู้
สารนิ เทศจะสามารถแสวงหาสารนิ เทศเกี่ ยวกับประเด็นใหม่ ๆ หรื อสาขาวิช าใหม่ ๆ ทราบถึ ง
วิธีการตั้งคาถามที่จะตอบ เลือกแหล่งสารนิเทศที่เหมาะสมในการสื บค้น สื บค้นสารนิเทศได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ผลและมีประสิ ทธิ ภาพ ประเมินความเหมาะสมของสารนิ เทศ อ่าน เข้าใจ วิเคราะห์
สังเคราะห์ บูรณาการความรู ้ ใหม่กบั ความรู้ที่มีอยู่ รวมถึงใช้สิ่งที่ได้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
(Snavely 2008: 36) อาจกล่าวได้วา่ การรู้สารนิเทศช่วยเพิ่มโอกาสให้บุคคลสามารถเรี ยนรู้แบบนา
ตนเอง (Self-Directed Learning) (ACRL 2000) การรู้สารนิเทศจึงมีค วามสัมพันธ์กบั การเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ อย่างชัดเจน (Ferguson 2010)
กล่า วโดยสรุ ป การรู ้ ส ารนิ เ ทศมีค วามส าคัญ ต่อ ปั จ เจกชน ทั้ง ในฐานะบุค คลและ
พลเมือง กล่า วคือ ในฐานะบุคคล ทัก ษะดัง กล่า วช่ วยสนับสนุ นให้บุคคลสามารถเป็ นผูเ้ รี ย นรู้
ตลอดชี วิตที่กาหนดความต้องการสารนิ เทศ ตลอดจนระบุตาแหน่ ง (Locate) เข้าถึง ประเมิน
และใช้ส ารนิ เ ทศได้อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพเพื ่อ การด าเนิ น ชี ว ิต ประจ าว นั
การศึกษา และการทางาน (Detlor et al. 2011: 572) สาหรับในฐานะพลเมือง การรู ้ ส ารนิ เทศ
ช่ ว ยให้เ ป็ นประชากรผู ม้ ี ส่ ว นร่ ว มที่ส ามารถรับ และแสดงออกซึ่ ง สารนิ เ ทศได้เ ป็ นอย่า งดี
(Livingstone, Van Couvering, and Thumim 2008: 105)
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เนื่องจากการรู้สารนิเทศมีความสาคัญ บรรณารักษ์จึงเห็นว่าการพัฒนาการรู้สารนิเทศเป็ น
หนึ่ งในบทบาทที่สาคัญของตน (Ferguson 2010) อีกทั้งยังเห็ นว่า การสอนการรู้ สารนิ เทศ
(Information Literacy Instruction – ILI) เป็ นหนึ่งในบริ การหลักของห้องสมุด โดยเฉพาะในบริ บท
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Hart 2010: 181) ปั จจุบนั สังคมมีลกั ษณะเป็ นสังคมเครื อข่าย
(Networked Society) ดังนั้น การนาเทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่ อสารใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน
การรู้สารนิ เทศจึ งเป็ นสิ่ งที่ ควรกระทา (Fernandez-Villavicencio 2010: 128) ในที่น้ ี หนึ่ งใน
เทคโนโลยีใหม่ที่บรรณารักษ์ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ คือ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Web 2.0
Technology) (Luo 2010: 32)
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 หรื อเว็บสาหรับการอ่าน-เขียน (Read-Write-Web) คือ เทคโนโลยีที่
อนุญาตให้ผใู ้ ช้มีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์เนื้ อหา สร้างความรู้ และแบ่งปั นสารนิเทศ มีลกั ษณะ
เป็ นเว็บ 2 มิติที่มิได้ให้เจ้าของเว็บไซต์เป็ นผูก้ าหนดเนื้ อหาบนเว็บไซต์ท้ งั หมดแล้วอนุญาตให้ผใู ้ ช้
อ่านและใช้สารนิ เทศเท่านั้น (ศุวิล ชมชัยยา 2550: 72-73; Black 2007: 4; Ullrich et al. 2008;
Grosseck 2009: 478; Joint 2009: 172) หากแต่เป็ นเทคโนโลยีเว็บที่เน้นผูใ้ ช้ การทางานร่ วมกัน
(Interoperability) การสื่ อสาร ความร่ วมมือ และการแบ่งปั นสารนิเทศ (Whittaker and Dunham
2009: 51; Carpan 2010: 106) ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่น่า สนใจซึ่ ง ได้รับ ความนิ ย ม
มากที่สุ ด (Kelly 2008: 22) และสามารถใช้ป ระโยชน์เ พื่อ การสอนการรู ้ ส ารนิ เ ทศได้ คือ
เทคโนโลยีบล็อก (Blog) เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที (Instant Messaging – IM)
เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ (Media Sharing) เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อ
วีดิทศั น์แบบดิจิทลั (Podcasting) เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ ม
(Social Bookmark) เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม (Social Networking) เทคโนโลยีโลกเสมือน
(Virtual World) และเทคโนโลยีวิกิ (Wiki) (Godwin 2008a: 168-174; Grassian and Kaplowitz
2009: 304-307; Fernandez-Villavicencio 2010: 131)
นอกจากผลการวิจยั ที่แสดงให้เห็นถึงผลดีของการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ต่อการเรี ยนรู้แล้ว
(Luce-Kapler 2007; Farmer, Yue, and Brooks 2008; Minocha 2009; Vaughan 2010) เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 ยังเป็ นเทคโนโลยีที่น่ าสนใจในการนามาใช้เพื่อการสอนการรู้ สารนิ เทศในห้องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเนื่ องจากนิ สิตนักศึกษาในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ น Digital Natives ซึ่ งอาจเรี ยกว่า
NetGen Millennials Generation Y Internet Generation (Kent 2008) Google Generation หรื อ Web
Generation กลุ่มผูใ้ ช้กลุ่มนี้ คือ กลุ่มผูใ้ ช้ยุคใหม่ที่ใช้สารนิ เทศและเทคโนโลยีเป็ นปกติ ชอบ
ทางานร่ วมกัน ให้ความร่ วมมือ และใช้เครื อข่ายทางสังคม (Godwin 2008b: 5-6) อีกทั้ง ยัง
รู้ สึ กสะดวกและมี ค วามกระตื อ รื อร้ น ในการใช้ เ ทคโนโลยี แ บบมี ส่ ว นร่ วม (Collaborative
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Technologies) ในฐานะผูส้ ร้างมากกว่าที่จะเป็ นผูบ้ ริ โภค (Rosen and Charles 2008: 220) กลุ่มผูใ้ ช้
กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มบุคคลที่มีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 กันอย่างกว้างขวาง (Collis and Moonen 2008: 95)
ดังจะเห็นได้จากผลการสารวจต่อไปนี้
ผลการสารวจ ในปี ค.ศ. 2010 ของ Pew Research Center’s Internet & American Life
Project พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มผูท้ ี่มีอายุมากกว่า กลุ่มผูใ้ ช้กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ที่ใช้เครื อข่าย
ทางสังคม ส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที อ่านบล็อก ทางานบนบล็อกของตนเอง ดาวน์โหลด
พอดแคสต์ห รื อ การเผยแพร่ สื่ อ เสี ย งหรื อ วีดิท ศั น์แ บบดิจิท ลั และมีส่ ว นร่ ว มในโลกเสมือ น
มากกว่า (Zickuhr 2010) สาหรับผลการสารวจในประเทศไทย สานักงานสถิติแห่ งชาติ (2554)
ระบุ ว่ า ผู ้ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม อายุ 15-24 ปี มี สั ด ส่ ว นการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต สู ง สุ ด โดยในบริ บทของ
สถาบันอุ ดมศึ กษานั้น มี ผลการวิจยั ที่พบว่า นิ สิตระดับปริ ญญาบัณฑิ ตส่ วนใหญ่รู้จกั และเคยใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 หลายประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที เทคโนโลยี
การแบ่ง ปั น สื ่ อ เทคโนโลยีพ อดแคสต์ ห รื อการเผยแพร่ สื่ อ เสี ย งหรื อวี ดิ ท ัศ น์ แ บบดิ จิ ท ัล
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม และเทคโนโลยีวิกิ ทั้งนี้ นิ สิตระดับปริ ญญาบัณฑิตส่ วนใหญ่ยงั
ต้องการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการเรี ยนการสอนอีกด้วย (Oranuch Sawetrattanasatian 2013)
เมื่อพิจารณาผลการสารวจต่าง ๆ ดังกล่าว การนาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศ
ให้กบั ผูใ้ ช้กลุ่มนี้ จึงนับได้ว่าเป็ นการสอนผูใ้ ช้ในสภาวะแวดล้อมที่ผใู้ ช้คุน้ เคยอยูแ่ ล้ว (Williams
2010: 161) และเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ จึงทาให้มีขอ้ ดีดา้ นความง่า ยและความสะดวก (Snavely
2008: 42) อีกทั้ง ยังมีความเหมาะสม เพราะแม้ว่ากลุ่มผูใ้ ช้กลุ่มนี้ จะคุ น้ เคยกับเทคโนโลยี แต่ก็
ยัง เป็ นกลุ่ม ที่ข าดความรู ้ หรื อทักษะที่จาเป็ นในการประเมินสารนิ เทศที่พ บและท่องโลกดิจิท ลั
อย่างมีประสิ ทธิ ผล (Brindley 2009: 9; Ley 2010: 153)
ทั้งนี้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ยังเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถนามาใช้เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศได้
อย่า งหลากหลาย ดัง จะเห็ น ได้จากวรรณกรรมต่ า ง ๆ ที่ ใ ห้ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การสอนการรู้
สารนิ เทศโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ประเภทต่าง ๆ (Godwin 2007: 105-110; Grassian and
Kaplowitz 2009: 304-307; Luo 2010: 34-36; Bobish 2011: 56-63; Blanchett, Powis, and
Webb 2012) สาหรับวิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศนั้น มีอยูห่ ลากหลายวิธี
จาแนกออกเป็ น การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ น
แหล่ งข้อมู ลในการสอน และการจัดระเบี ยบ การจัดการทรั พยากรในการสอน) การเป็ นตัวอย่าง
ประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิ เทศให้แก่ผเู้ รี ยน การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสาร
เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน การเป็ นกรณี
(Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่ อให้เกิ ดความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
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เกี่ยวกับการรู ้สารนิ เทศ การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน และการเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน (Godwin
2007; Whittaker and Dunham 2009; Fernandez-Villavicencio 2010; Luo 2010)
ที่สาคัญ การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศ ยังช่ วยสนับสนุ นการเรี ยนรู้
เชิงรุ กตามแนวคิดการเรี ยนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ซึ่ งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นใน
หมู่นกั การศึกษา (Farkas 2012: 86) และเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่มีความสาคัญทั้งในบริ บทของ
สถาบันการศึกษาและห้องสมุด (Jacobson 2009: xxvi) การเรี ยนรู้ตามแนวคิดการเรี ยนรู้แบบสร้าง
องค์ความรู้ เป็ นการเรี ยนรู้ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทา (Active Agent) ในการสร้างความรู้มากกว่า
ที่ จะเป็ นผูร้ ั บโดยไม่มีส่ วนร่ วม (Passive Recipient) (Dunaway 2011: 155) และเนื่ องจาก
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็ นเทคโนโลยีที่อนุญาตให้มีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์เนื้อหา สร้างความรู้ และ
แบ่งปั นสารนิ เทศ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จึงสามารถใช้เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้เชิงรุ ก (Active Learning) ซึ่ ง
เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learner-Centered Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม
(Grassian and Kaplowitz 2009: 223)
แม้ว่าเทคโนโลยีเว็บ 2.0 จะเป็ นเทคโนโลยีที่ มีประโยชน์ต่อการนามาใช้เพื่ อสอนการรู้
สารนิ เทศ แต่ ถ้าห้องสมุ ดมหาวิ ทยาลัยไม่ ใช้หรื อใช้น้อย ก็ อาจนับได้ว่าเป็ นการเสี ยโอกาสของ
ห้องสมุดในการใช้ศกั ยภาพของเทคโนโลยีที่มี ให้ใช้ได้ (Hart 2010: 181) และเนื่ องจากงานวิจยั
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ มักเป็ นงานวิจยั เชิงกรณี (Case Study) และ
มุ่งเน้นเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เฉพาะประเภท (Luo 2010: 33; Magnuson 2013: 250) การศึกษาภาพรวม
(Holistic View) ของการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ จึงมีประโยชน์ในการเติม
เต็มช่องว่างทางการวิจยั โดยเฉพาะในบริ บทของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพราะงานวิจยั
เกี่ ยวกับการรู ้ สารนิ เทศที่ พบส่ วนใหญ่ เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับการประเมินระดับการรู้ สารนิ เทศ
(กมลรัตน์ สุ ขมาก 2547; ดวงกมล อุ่นจิตติ 2547; ปภาดา เจียวก๊ก 2547; สุ ดาวดี ศรี สุดตา, ลาปาง
แม่นมาตย์, และพิมพา อินแบน 2547; สุ พิศ บายคายคม 2550; จารุ ณี สุ ปินะเจริ ญ และนัดดาวดี
นุ่ มนาค 2551; ชู ชีพ มามาก, แววตา เตชาทวีวรรณ, และอารี ย ์ ชื่ นวัฒนา 2553; มยุรี ยาวิลาศ
2553; อังคณา แวซอเหาะ และสุ ธาทิพย์ เกี ยรติวานิ ช 2553; สุ พิศ ศิริรัตน์, ชุ ติมา สัจจานันท์,
และพวา พันธุ์เมฆา 2555) โดยพบว่ามีงานวิจยั ไม่มากนัก ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหรื อการสอนการรู้
สารนิเทศ (ศิวราช ราชพัฒน์ 2547; สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; ฐิติ
คาหอมกุล 2554; Kulthida Tuamsuk 2013) ซึ่ งก็ยงั มิได้มุ่งศึกษาเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ สารนิ เทศใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้านทักษะการรู้สารนิ เทศที่สอน ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้
วิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 รวมถึงการไม่ใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้านสาเหตุที่ไม่ใช้ แผนการใช้ และ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ และส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย เพื่อศึกษา
1. การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้าน
ทักษะการรู้สารนิเทศที่สอน ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้ วิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
และปัญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
2. การไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้าน
สาเหตุที่ไม่ใช้ แผนการใช้ และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
กำรใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนกำรรู้สำรนิเทศ
1. ทักษะการรู้สารนิเทศที่สอน
1.1 มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศที่ตอ้ งการ
1.2 มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
1.3 มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิ เทศและแหล่ ง ที่ ม าของสารนิ เทศเชิ ง วิพ ากษ์
รวมถึงการผนวกสารนิเทศที่ เลือกสรรแล้วกับฐานความรู้และระบบค่านิยมของตน
1.4 มาตรฐานที่ 4: การใช้สารนิ เทศอย่างมีประสิ ทธิ ผลเพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ใด ๆ
โดยเฉพาะ ไม่วา่ จะในระดับบุคคล หรื อในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
1.5 มาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม ที่
เกี่ ยวข้องกับการใช้สารนิ เทศ รวมถึงการเข้าถึงและใช้สารนิ เทศอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นไปตาม
กฎหมาย
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2. ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้
2.1 เทคโนโลยีบล็อก
2.2 เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที
2.3 เทคโนโลยีการแบ่งปันสื่ อ
2.4 เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์ดิจิทลั
2.5 เทคโนโลยีโซเชียลบุก๊ มาร์กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ม
2.6 เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม
2.7 เทคโนโลยีโลกเสมือน
2.8 เทคโนโลยีวกิ ิ
3. วิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
3.1 การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
3.2 การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน
3.3 การเผยแพร่ เนื้อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
3.4 การเป็ นกรณี (Case)
ทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิ ด
ความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
3.5 การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยน
ด้วยกัน
3.6 การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปัน ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
4. ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
4.1 ลักษณะการสอนแบบเผชิญหน้ากับผูเ้ รี ยน (Face to Face)
4.2 ลักษณะการสอนแบบออนไลน์ (Online)
4.3 ลักษณะการสอนแบบเผชิญหน้ากับผูเ้ รี ยน และแบบออนไลน์ผสมกัน
5. ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
5.1 ปัญหาด้านการดาเนินงาน
5.2 ปัญหาด้านผูเ้ รี ยน
5.3 ปัญหาด้านผูส้ อน
5.4 ปัญหาด้านอื่น ๆ
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กำรไม่ ใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนกำรรู้สำรนิเทศ
1. สาเหตุที่ไม่ใช้
1.1 ห้องสมุดไม่มีนโยบายในการนาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
1.2 ห้ อ งสมุ ด ไม่ มี ง บประมาณส าหรั บ การใช้เ ทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้
สารนิเทศ
1.3 บุคลากรของห้องสมุดมีจานวนจากัด และบุคลากรที่มีอยู่ มีภาระงานมากอยูแ่ ล้ว
1.4 บุคลากรของห้องสมุดไม่ให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศ
1.5 บุคลากรของห้องสมุดไม่มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศ
1.6 ห้องสมุดไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่จะใช้สาหรับการสอนการรู้
สารนิเทศด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0
1.7 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่แตกต่างกัน
1.8 ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ ไม่ให้
ความส าคัญในการสนับ สนุ นและให้ค วามร่ วมมื อในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศ
1.9 มหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับสาธารณูปโภคด้านเทคโนโลยีสารนิเทศ เช่น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับผูเ้ รี ยน และความเร็ วของการสื่ อสารอินเทอร์เน็ต
1.10 เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ย งในเรื่ องความน่ า เชื่ อถือ ความปลอดภัย และ
ความเป็ นส่ วนตัวในการใช้งาน
1.11 เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เรี ยนรู้และใช้งานยาก
1.12 เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีพฒั นาการอย่างรวดเร็ ว ยากต่อการติดตาม
2. แผนการใช้
3. ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่สนใจจะใช้
4. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
4.1 ปัจจัยภายในห้องสมุด
4.2 ปัจจัยภายนอกห้องสมุด

9

ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจ โดยเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถาม โดย
ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าห้องสมุด/ผูร้ ับผิดชอบหลักใน
การสอนการรู้สารสนเทศ ในห้องสมุดที่มีฐานะเป็ นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย จานวน 127 แห่ ง
แห่งละ 1 คน รวมทั้งหมด 127 คน จาแนกเป็ นห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐฯ ซึ่ งหมายถึง ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 37 แห่ ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 40 แห่ ง และห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เอกชน จานวน 41 แห่ง

วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 และการสอนการรู้สารนิเทศ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา
2. สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
3. ทดสอบแบบสอบถามกั บ หั ว หน้ า ห้ อ งสมุ ด /ผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก ในการสอนการรู้
สารสนเทศ ในห้องสมุดที่มีฐานะเป็ นห้องสมุดคณะของมหาวิทยาลัย จานวน 10 แห่ ง แห่ งละ 1 คน
รวมทั้งหมด 10 คน เพื่อหาข้อบกพร่ องของแบบสอบถาม และดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
มากขึ้น
4. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยส่ งแบบสอบถามให้ ผู้อ านวยการ/หั ว หน้ า ห้ อ งสมุ ด /
ผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก ในการสอนการรู้ ส ารสนเทศ ในห้ อ งสมุ ด ที่ มี ฐานะเป็ นห้ อ งสมุ ดกลางของ
มหาวิทยาลัย จานวน 127 แห่ง แห่งละ 1 คน รวมทั้งหมด 127 คน
5. วิเคราะห์ข อ้ มูล ที่ไ ด้จากแบบสอบถาม โดยการใช้ส ถิติต่า ง ๆ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล รายงานผลการวิจยั อภิปรายผล และเสนอแนะ

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
เป็ นแนวทางในการใช้ และส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่ อสอนการรู้ สารนิ เทศใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2 ปริทศั น์ วรรณกรรม
บทนี้ เ ป็ นการน าเสนอเนื ้ อ หาจากการปริ ท ศั น์ว รรณกรรม โดยเนื ้ อ หาที ่ก ล่า วถึง
ประกอบด้วย การรู้ สารนิ เทศกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีเว็บ 2.0 กับการสอนการรู้
สารนิ เทศ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง

การรู้ สารนิเทศกับห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
แม้ว่า “การรู ้ ส ารนิ เทศ” จะเป็ นวลี ที่บรรณารัก ษ์ห้องสมุดสถาบัน อุดมศึก ษา ซึ่ งหมาย
รวมถึ ง ห้อ งสมุด มหาวิท ยาลัย เพิ่ง ให้ค วามสนใจเป็ นอย่า งมากเมื่อ ประมาณทศวรรษที่แ ล้ว
(Sinanan 2009: 185) แต่ใ นความเป็ นจริ ง แนวคิด ดังกล่าว เป็ นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1974 โดย Paul G. Zurkowski โดยเขาได้ให้คาอธิบายไว้วา่ บุคคลที่เป็ นผูร้ ู้สารนิเทศ คือ บุคคลซึ่ ง
เรี ย นรู ้ ที่จะใช้แ หล่ ง สารนิ เทศอย่า งหลากหลาย เพื่อการแก้ปั ญ หาทั้ง ในหน้าที่ก ารงานและใน
การดารงชี วิต (Grassian and Kaplowitz 2009: 3)
หากพิจ ารณาถึ ง นิ ย ามของ “การรู ้ ส ารนิ เทศ” ที่ช ัดเจนมากขึ้ นในระดับ ประชาคมโลก
จากการประชุ ม Information Literacy Meeting of Experts ซึ่ ง จัดขึ้ น ณ กรุ ง ปราก ประเทศ
สาธารณรัฐเชค เมื่อปี ค.ศ. 2003 โดย US National Commission on Libraries and Information
Science (NCLIS) และ National Forum on Information Literacy (NFIL) ด้วยความสนับสนุนของ
United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) นั้น จะพบว่า การรู้
สารนิ เทศ หมายถึ ง ความรู ้ ของบุคคลเกี่ ยวกับความต้องการสารนิ เทศ ความสามารถในการระบุ
(Identify) ระบุ ตาแหน่ ง ประเมิน จัดระบบ ตลอดจนสร้ าง ใช้ และสื่ อสารสารนิ เทศได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผล เพื่อจัดการกับประเด็นหรื อปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบอยู่ (Thompson 2003)
ในบริ บทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย นิยามที่มกั ได้รับการกล่าวถึง คือ นิยามของ American
College and Research Libraries (ACRL) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งอ้างอิงนิ ยามของ American
Library Association (ALA) (1989) โดยระบุว่า การรู ้ ส ารนิ เทศ เป็ นความสามารถที่บุคคล
จาเป็ นต้อ งรับ รู ้ เ มื่อ มีค วามต้อ งการสารนิ เ ทศเกิ ด ขึ้ น และมีค วามสามารถที่จ ะระบุตาแหน่ ง
ประเมิ น และใช้ส ารนิ เทศที่ ตอ้ งการนั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล (ACRL 2000) นอกจากนี้ ยังมี
นิยามของ Australian and New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL) ประเทศ
ออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ จากเอกสารชื่อ Australian and New Zealand Information Literacy
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Framework ที่กล่าวว่า การรู ้สารนิเทศ คือ กรอบแนวคิดเชิงปั ญญาสาหรับการรับรู้ถึงความต้องการ
สารนิ เทศ ตลอดจนการเข้าใจ การค้นหา การประเมิน และการใช้สารนิ เทศ (Bundy 2004: 4)
ในส่ วนของ Society of College, National and University Libraries (SCONUL) ประเทศอังกฤษ ได้
มีการกาหนดนิ ยามของผูร้ ู ้ สารนิ เทศไว้ว่า หมายถึ ง บุคคลที่ แสดงให้เห็ นถึ งการรับทราบวิธีการ
รวบรวม ใช้ จัดการ สังเคราะห์ รวมทั้งสร้ างสารนิ เทศและข้อมูลอย่างมีจริ ยธรรม ตลอดจนมี
ทักษะด้านสารนิ เทศที่จะดาเนิ นการดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล (SCONUL Working Group
on Information Literacy 2011)

กล่ า วโดยสรุ ป ไม่ ว่ า จะด้ว ยช่ อ งทาง แหล่ ง หรื อ สื่ อ ใด ๆ การรู้ ส ารนิ เ ทศ จึ ง เป็ น
ความสามารถของบุคคลในการรั บรู้ ถึงความต้องการสารนิ เทศ ค้นหา ระบุตาแหน่ ง รวบรวม
ประเมิน จัดการ ใช้ สังเคราะห์ และสร้างสารนิเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและมีจริ ยธรรม ทั้งนี้
กิ จกรรมดัง กล่ า ว จะส าเร็ จลงได้โดยอาศัย องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นความชานาญด้า น
เทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่ อสาร วิธีการสื บสวนที่ดี และที่สาคัญ คือ ความเข้าใจและการใช้
เหตุผลเชิงวิพากษ์ (Critical Discernment and Reasoning) (ACRL 2000; Bundy 2004: 4)
สาหรับเนื้ อหาที่ จะนาเสนอในหัวข้อนี้ ประกอบด้วย ความสาคัญของการรู้ สารนิ เทศใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย มาตรฐานการรู้สารนิ เทศระดับอุดมศึกษา และการสอนการรู้สารนิ เทศใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ความสาคัญของการรู้สารนิเทศในห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
การรู้สารนิ เทศ เป็ นทักษะที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับทุกคนที่เป็ นประชากรในศตวรรษที่ 21
(Ferguson 2010; SCONUL Working Group on Information Literacy 2011) เพราะทักษะดังกล่าว
สามารถช่วยสนับสนุ นปั จเจกชนในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน การศึกษา และการทางาน (Detlor et al.
2011: 572) ยิ่งไปกว่านั้น ทักษะดังกล่าว ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการเป็ นพลเมืองของประเทศ เพราะ
ประชากรที ่ เ ป็ นผู ร้ ู ้ ส ารนิ เ ทศจะสามารถเป็ นผู ม้ ีส่ ว นร่ ว มที ่ส ามารถรับ และแสดงออกซึ่ ง
สารนิ เทศได้เป็ นอย่า งดี (Livingstone, Van Couvering, and Thumim 2008: 105) มิใช่เป็ นเพียง
ผูร้ ับ (Receiver) ในฐานะผูบ้ ริ โภค (Consumer) หากแต่เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม (Participant) หรื อผูผ้ ลิ ต
(Producer)
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สาหรับเหตุผลหลักที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการรู้สารนิเทศที่จะนาเสนอใน
ที่น้ ี ประกอบด้วย การท่วมท้นของสารนิเทศ (Information Overload) และการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต ซึ่ งมี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
การท่วมท้นของสารนิเทศ
ในสังคมที่เรี ยกว่า “สังคมสารนิเทศ” ดังเช่นในปั จจุบนั นั้น เป็ นที่ยอมรับกันว่า การรู้
สารนิ เทศเป็ นทักษะหนึ่ งที่จาเป็ น (Baro and Keboh 2012: 311) เนื่ องจากในสัง คมดังกล่าว มี
สารนิ เทศเป็ นจานวนมาก และการเข้าถึงสารนิเทศนั้น ก็สามารถดาเนินการได้จากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นห้องสมุด สื่ อต่าง ๆ และโดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ต (Williams 2010: 148)
ทั้งนี้ สารนิเทศจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ยังได้รับการเผยแพร่ ในรู ปแบบดิจิทลั ด้วย เพราะง่ายต่อ
การสื บค้น เข้าถึง เปลี่ ย นแปลง โยกย้า ย หรื อ จัด เก็บ อย่า งไรก็ดี สารนิ เ ทศเหล่ า นี้ จะอยู่ใ น
รู ปแบบซึ่ งไม่ผ่านการกลัน่ กรองเพิม่ มากขึ้น ดังจะเห็นได้วา่ บุคคลใด ๆ ก็สามารถเป็ นผูเ้ ขียนหรื อ
ผูจ้ ดั พิมพ์ได้ (Jacobson 2009: xxvi)
เนื่ องด้วยความซับซ้อนของสภาพการณ์ดงั กล่าว บุคคลจึงประสบปั ญหาเกี่ ยวกับ
สารนิ เทศ ซึ่ ง มีใ ห้เ ลื อ กเป็ นจานวนมากและหลากหลาย แต่สารนิ เทศนั้น กลับขาดการกลัน่ กรอง
เพิ่ มมากขึ้ น ก่ อให้เกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับความจริ งแท้ (Authenticity) ความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความน่าเชื่ อถือ (Reliability) (ACRL 2000) ดังนั้น การรู้สารนิเทศจึงเป็ นทักษะที่จาเป็ น เพราะผูร้ ู้
สารนิ เ ทศจะสามารถค้น พบสารนิ เ ทศที ่ต นต้อ งการในการสื บ ค้น แหล่ง สารนิ เ ทศต่า ง ๆ
เปรี ย บเทีย บ และประเมิน สารนิ เ ทศ ตลอดจนคัด แยกสารนิ เ ทศที่น่ า เชื่ อ ถือ และเกี่ย วข้อ งได้
(Livingstone, Van Couvering, and Thumim 2008: 113) อีกทั้งยังสามารถใช้สารนิ เทศได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ผ ล ถูก ต้อ งตามกฎหมาย และมีจ ริ ย ธรรม เพื ่อ ให้บุค คลสามารถมีส่ ว นร่ ว มเชิ ง รุ ก
มากกว่าเชิงรับในกระบวนการสารนิเทศ (Martin 2013)
การเรี ยนรู้ตลอดชี วิต
ปั จจุบนั การผลิตบัณฑิต ผูม้ ีความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ และสามารถปรับตัวและ
พัฒนาตนเองได้แม้จะสาเร็ จการศึกษาแล้ว เป็ นเป้ าหมายที่เป็ นสากลในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ ง
(Owusu-Ansah 2004: 3) ในการเรี ย นรู ้ไ ด้แ บบตลอดชี วิต นี้ การรู ้ส ารนิ เ ทศถือ ว่า เป็ น
องค์ป ระกอบหนึ่ งที่สาคัญ (Ferguson 2010) เนื่ องจากการรู ้สารนิ เทศช่ วยเพิ่มโอกาสให้บุคคล
สามารถเรี ยนรู้แบบนาตนเองได้ เพราะบุค คลจะสามารถใช้แหล่ง สารนิ เทศได้อย่า งหลากหลาย

13
เพื่อขยายความรู้ของตน สร้างความรู้ ถามคาถาม และพัฒนาการคิดเชิ งวิพากษ์ เพื่อการเรี ยนรู้
แบบนาตนเองต่อไปอีก (ACRL 2000; Bundy 2004: 6)
การรู้สารนิ เทศ จึงเป็ นทักษะที่ทาให้บุคคลเป็ นผูท้ ี่ทราบถึงวิธีการเรี ยนรู้เพื่อที่จะ
เรี ยนรู ้ ได้อยู่เสมอในโลกยุคปั จจุบนั ที่มีความรู้ใหม่ ๆ เกิ ดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หรื อเป็ นผูท้ ี่สามารถ
เรี ยนรู้ ไ ด้ตลอดชี วิต นั่นเอง เพราะผูร้ ู้ สารนิ เทศจะมีทกั ษะและกลยุทธ์ในการแสวงหาสารนิ เทศ
เกี่ ย วกับ ประเด็ น ใหม่ ๆ หรื อสาขาวิ ช าใหม่ ๆ ทราบถึ ง วิ ธี ก ารตั้ง ค าถามที่ จ ะตอบ เลื อ ก
แหล่ ง สารนิ เ ทศที่ เ หมาะสมในการสื บค้น สื บค้น สารนิ เ ทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ผ ลและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประเมินความเหมาะสมของสารนิเทศ อ่าน เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
ความรู ้ใหม่กบั ความรู ้ที่มีอยู่ รวมถึงใช้สิ่งที่ได้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ (Snavely 2008: 36)
นอกจากเหตุผ ลหลัก ดัง กล่า วทั้ง สองแล้ว ในบริ บ ทของห้อ งสมุด มหาวิท ยาลัย ใน
ประเทศไทย การรู้สารนิ เทศยังมีความสาคัญ ดังจะสะท้อนให้เห็นได้จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF:
HEd) ที่กาหนดผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังให้บณ
ั ฑิ ตมี อย่างน้อย 5 ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ ซึ่ ง
หมายถึง “ ... ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนก
ข้อเท็จจริ งในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่า ง ๆ และสามารถเรี ย นรู ้ดว้ ยตนเองได้”
(ส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา 2552) ดัง นั้น ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยในฐานะของ
หน่ วยงานที่สนับสนุ นการเรี ยนการสอนและพันธกิ จของมหาวิทยาลัย จึงมีหน้าที่ในการส่ งเสริ มให้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีสัมฤทธิผลทางการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานดังกล่าวด้วย
มาตรฐานการรู้สารนิเทศระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานการรู้สารนิเทศระดับอุดมศึกษาซึ่ งรู้จกั กันเป็ นอย่างดี (Webber 2008: 41) และ
ได้รั บ การน ามาใช้ ใ นห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ประกอบด้ว ย มาตรฐานการรู้ ส ารนิ เ ทศของ
Association of College and Research Libraries (ACRL) ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ACRL 2000)
มาตรฐานการรู้สารนิเทศของ Australian and New Zealand Institute for Information Literacy
(ANZIIL) ประเทศออสเตรเลีย และนิ วซี แลนด์ (Bundy 2004) และมาตรฐานการรู้สารนิ เทศของ
Society of College, National and University Libraries (SCONUL) ประเทศอังกฤษ (SCONUL
1999) ซึ่ งได้มีฉบับปรับปรุ งใหม่ออกมาเมื่อ ค.ศ. 2011 (SCONUL Working Group on Information
Literacy 2011)
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ในบริ บทของการเรี ยนการสอน มาตรฐานเหล่านี้ สามารถนามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้
ดังนี้ (Blanchett, Powis, and Webb 2012: 7-8)
1. เพื่อทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจว่าการรู้สารนิเทศคืออะไร โดยการให้ขอ้ ความอธิ บาย และการแสดง
ให้เห็นว่า การรู ้สารนิเทศประกอบด้วยสมรรถนะและความรู้ใดบ้าง
2. เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยเตือนความจาถึงทักษะต่าง ๆ ที่ควรให้การสนับสนุน
3. เพื่อเป็ นเกณฑ์เทียบวัด (Benchmark) สาหรับการประเมิน
4. เพื่อใช้ในการเทียบเคียงกับหลักสู ตร
5. เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบกับกลยุทธ์ขององค์กร และเน้นย้าถึงคุณค่าของการรู้สารนิเทศ
Association of College and Research Libraries (ACRL)
มาตรฐานการรู้สารนิเทศของ ACRL มีชื่อว่า Information Literacy Competency
Standards for Higher Education (ACRL 2000) ประกอบด้วย มาตรฐานหลัก 5 มาตรฐาน และ
ประเด็ นย่อย ซึ่ งเป็ นดัชนี ช้ ี วดั เชิ ง พฤติ กรรม (Performance Indicator) จานวน 22 เรื่ อง ทั้ง นี้
มาตรฐานดัง กล่ า ว ยัง นาเสนอผลลัพ ธ์ ป ระกอบประเด็นย่อยอี ก จานวน 87 ข้อด้วย ส าหรั บ
มาตรฐานหลัก และประเด็นย่อยต่าง ๆ มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศทีต่ ้ องการ
1.1 การระบุและแสดงความต้องการสารนิเทศ
1.2 การระบุประเภทและรู ปแบบของแหล่งสารนิเทศอย่างหลากหลาย
1.3 การพิจารณาค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของการได้มาซึ่งสารนิเทศที่ตอ้ งการ
1.4 การทบทวนลักษณะและขอบเขตของความต้องการสารนิเทศ
มาตรฐานที่ 2: การเข้ าถึงสารนิเทศทีต่ ้ องการอย่างมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
2.1 การเลือกวิธีการค้นหาหรื อระบบค้นคืนสารนิเทศที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการเข้าถึง
สารนิเทศที่ตอ้ งการ
2.2 การกาหนดและดาเนินการใช้กลยุทธ์การสื บค้นที่ออกแบบมาเป็ นอย่างดี
2.3 การค้นคืนสารนิเทศแบบออนไลน์หรื อแบบไปด้วยตนเองโดยใช้วิธีการอย่าง
หลากหลาย
2.4 การปรับปรุ งกลยุทธ์การสื บค้นในกรณี ที่จาเป็ น
2.5 การสรุ ป บันทึก และจัดการสารนิเทศ รวมถึงแหล่งที่มาของสารนิ เทศ
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มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิเทศและแหล่ งที่มาของสารนิเทศเชิ งวิพ ากษ์
รวมถึงการผนวกสารนิเทศทีเ่ ลือกสรรแล้วกับฐานความรู้และระบบค่ านิยมของตน
3.1 การสรุ ปแนวคิดหลักจากสารนิเทศที่รวบรวมได้
3.2 การแสดงและประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินสารนิ เทศและ
แหล่งที่มาของสารนิเทศ
3.3 การสังเคราะห์แนวคิดหลักเพื่อสร้างแนวคิดใหม่
3.4 การเปรี ยบเทียบความรู้ใหม่กบั ความรู้ที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อทราบถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ้น
ความแตกต่าง หรื อลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารนิเทศ
3.5 การระบุได้วา่ ความรู้ใหม่มีผลกระทบต่อระบบค่านิยมของบุคคลหรื อไม่ และ
ดาเนินการประนีประนอมความแตกต่างนั้น
3.6 การตรวจสอบความเข้าใจและการตีความสารนิเทศด้วยการอภิปรายกับบุคคลอื่น
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ และ / หรื อนักปฏิบตั ิ
3.7 การระบุได้วา่ คาถามเริ่ มต้นควรได้รับการปรับปรุ งหรื อไม่
มาตรฐานที่ 4: การใช้ สารนิเทศอย่ างมีประสิ ทธิผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ใด ๆ
โดยเฉพาะ ไม่ ว่าจะในระดับบุคคล หรือในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
4.1 การประยุ ก ต์ใ ช้ส ารนิ เ ทศใหม่ แ ละที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ในการวางแผนและสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
4.2 การปรับปรุ งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
4.3 การสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อผลงานไปยังผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ 5: การเข้ าใจประเด็นต่ าง ๆ ทางด้ านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสั งคม
ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารนิเทศ รวมถึงการเข้ าถึงและใช้ สารนิเทศอย่ างมีจริยธรรมและเป็ นไปตาม
กฎหมาย
5.1 การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านจริ ยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจสังคม ที่
เกี่ยวข้องกับสารนิเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของสถาบัน และธรรมเนียม
ปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารนิเทศ
5.3 การแสดงการรับรู้ถึงการใช้แหล่งสารนิ เทศ (การอ้างอิง) ในการสื่ อสาร
ผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
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Australian and New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL)
มาตรฐานการรู้สารนิ เทศของ ANZIIL มีชื่อว่า Australian and New Zealand
Information Literacy Framework (Bundy 2004) เป็ นมาตรฐานที่มีที่มาจาก Information Literacy
Competency Standards for Higher Education ของ ACRL (Bundy 2004: 3) ประกอบด้วย มาตรฐาน
หลัก 6 มาตรฐาน และประเด็นย่อย ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้ (Learning Outcome) จานวน 19
เรื่ อง ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าว ยังให้ตวั อย่างประกอบประเด็นย่อยอีก จานวน 67 ข้อด้วย สาหรับ
มาตรฐานหลัก และประเด็นย่อยต่าง ๆ มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานที่ 1: การรับรู้ ถึงความต้ องการสารนิเทศและกาหนดลักษณะและขอบเขต
ของสารนิเทศทีต่ ้ องการ
1.1 การระบุและแสดงความต้องการสารนิเทศ
1.2 การเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และความเหมาะสมของแหล่งสารนิเทศ
อย่างหลากหลาย
1.3 การทบทวนลักษณะและขอบเขตของความต้องการสารนิเทศ
1.4 การใช้แหล่งสารนิเทศอย่างหลากหลายเพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจ
มาตรฐานที่ 2: การค้ นหาสารนิเทศทีต่ ้ องการอย่ างมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
2.1 การเลือกวิธีการหรื อเครื่ องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการค้นหาสารนิเทศ
2.2 การกาหนดและดาเนินการใช้กลยุทธ์การสื บค้นที่มีประสิ ทธิผล
2.3 การได้รับมาซึ่งสารนิเทศโดยใช้วธิ ีการที่เหมาะสม
2.4 การติ ดตามความทันสมัย เกี่ ย วกับ แหล่ ง สารนิ เทศ เทคโนโลยี ส ารนิ เทศ
เครื่ องมือในการเข้าถึงสารนิเทศ และวิธีการค้นหา
มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิเทศและกระบวนการแสวงหาสารนิเทศเชิงวิพากษ์
3.1 การประเมินความเป็ นประโยชน์และความเกี่ยวข้องของสารนิเทศที่ได้รับ
3.2 การระบุและประยุกต์ใช้เกณฑ์ในการประเมินสารนิเทศ
3.3 การไตร่ ตรองถึงกระบวนการแสวงหาสารนิเทศและปรับปรุ งกลยุทธ์การสื บค้น
ตามความจาเป็ น
มาตรฐานที่ 4: การจัดการสารนิเทศที่รวบรวมได้ หรือสร้ างขึน้
4.1 การบันทึกสารนิเทศและแหล่งที่มาของสารนิเทศ
4.2 การจัดระบบ (การจัดระเบียบ / การจัดหมวดหมู่ / การจัดเก็บ) สารนิเทศ
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มาตรฐานที่ 5: การประยุ กต์ ใช้ สารนิ เทศที่มีอยู่เดิ มและสารนิ เทศใหม่ เพื่อสร้ าง
แนวคิดหรือความเข้ าใจใหม่ ๆ
5.1 การเปรี ยบเที ยบและบูรณาการความเข้าใจใหม่ เข้ากับความรู้ ที่ มี อยู่เดิ มเพื่ อ
กาหนดคุณค่าที่เพิ่มขึ้น ความแตกต่าง หรื อลักษณะเด่นอื่น ๆ ของสารนิเทศ
5.2 การสื่ อสารความรู้และความเข้าใจใหม่อย่างมีประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ 6: การใช้ สารนิเทศด้ วยความเข้ าใจและรั บรู้ ถึงประเด็นต่ าง ๆ ทางด้ าน
วัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสั งคม ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ สารนิเทศ
6.1 การรับรู้ประเด็นต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรม จริ ยธรรม รวมถึงสังคมและเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และใช้สารนิเทศ
6.2 การรับรู ้วา่ สารนิเทศมีที่มาจากค่านิยมและความเชื่อ
6.3 การปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนและมารยาทที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้
สารนิเทศ
6.4 การได้รับ จัดเก็บ และเผยแพร่ ขอ้ ความ ข้อมูล รู ปภาพ หรื อเสี ยงให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย
Society of College, National and University Libraries (SCONUL)
มาตรฐานการรู้สารนิเทศของ SCONUL ฉบับล่าสุ ด มีชื่อว่า The SCONUL Seven
Pillars of Information Literacy: Core Model for Higher Education (SCONUL Working Group
on Information Literacy 2011) ประกอบด้วย มาตรฐานหลัก 7 มาตรฐาน ทั้งนี้ มาตรฐาน
ดัง กล่าว ยัง นาเสนอรายละเอีย ดที่แสดงถึงทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude and Behaviour)
(ความเข้า ใจ) (Understanding) รวมถึ ง ทัก ษะและสมรรถนะ (Skill and Competency)
(ความสามารถ) (Ability) ประกอบมาตรฐานหลักอีก จานวน 94 ข้อด้วย สาหรับมาตรฐานหลักมี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานที่ 1: การระบุ
ความสามารถในการระบุความต้องการสารนิเทศส่ วนบุคคล
มาตรฐานที่ 2: การจากัดขอบเขต
ความสามารถในการประเมินความรู้ปัจจุบนั และระบุช่องว่าง
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มาตรฐานที่ 3: การวางแผน
ความสามารถในการสร้างกลยุทธ์เพื่อระบุตาแหน่งของสารนิเทศและข้อมูล
มาตรฐานที่ 4: การรวบรวม
ความสามารถในการระบุตาแหน่งและเข้าถึงสารนิเทศและข้อมูลที่ตอ้ งการ
มาตรฐานที่ 5: การประเมิน
ความสามารถในการทบทวนกระบวนการวิจยั รวมทั้งเปรี ยบเที ยบและประเมิ น
สารนิเทศและข้อมูล
มาตรฐานที่ 6: การจัดการ
ความสามารถในการจัดระบบสารนิเทศอย่างเชี่ยวชาญและมีจริ ยธรรม
มาตรฐานที่ 7: การนาเสนอ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ: การนาเสนอผลการวิจยั การสังเคราะห์
สารนิ เทศและข้อมูลใหม่และเก่า เพื่อสร้างความรู้ใหม่ และการเผยแพร่ ความรู้น้ นั ด้วยวิธีการอย่าง
หลากหลาย
เมื่อพิจารณามาตรฐานการรู้สารนิเทศทั้งสามนี้ จะพบว่า มาตรฐานเหล่านี้มีความสอดคล้องกัน
เนื่องจากมาตรฐานการรู้สารนิเทศของ ANZIIL พัฒนามาจากมาตรฐานการรู้สารนิเทศของ ACRL
(Bundy 2004: p. 3) ในขณะที่มาตรฐานการรู้ สารนิ เทศฉบับล่าสุ ดของ SCONUL ก็สามารถ
เที ยบเคี ยงกับมาตรฐานของ ACRL ได้ (Martin 2013) ในที่น้ ี จะขอนาเสนอการเปรี ยบเทียบ
มาตรฐานหลักที่ป รากฏในมาตรฐานการรู้ ส ารนิ เทศของ ACRL ANZIIL และ SCONUL
รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบมาตรฐานหลักทีป่ รากฏในมาตรฐานการรู้สารนิเทศของ ACRL ANZIIL และ SCONUL
ACRL (2000)
ANZIIL (2004)
SCONUL (2011)
มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของ มาตรฐานที่ 1: การรับรู้ถึงความต้องการสารนิเทศและ มาตรฐานที่ 1: การระบุ
สารนิเทศที่ตอ้ งการ
ก าหนดลั ก ษณะและขอบเขตของ มาตรฐานที่ 2: การจากัดขอบเขต
สารนิเทศที่ตอ้ งการ
มาตรฐานที่ 3: การวางแผน
มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึงสารนิ เทศที่ ตอ้ งการอย่างมี มาตรฐานที่ 2: การค้นหาสารนิ เทศที่ต้องการอย่างมี มาตรฐานที่ 3: การวางแผน
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐานที่ 4: การรวบรวม
มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิเทศและกระบวนการ มาตรฐานที่ 6: การจัดการ
แสวงหาสารนิเทศเชิงวิพากษ์
มาตรฐานที่ 4: การจัดการสารนิเทศที่รวบรวมได้หรื อ
สร้างขึ้น
มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิ เทศและแหล่งที่มา มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิเทศและกระบวนการ มาตรฐานที่ 5: การประเมิน
ของสารนิ เ ทศเชิ ง วิพ ากษ์ รวมถึ ง
แสวงหาสารนิเทศเชิงวิพากษ์
การผนวกสารนิ เ ทศที่เ ลื อ กสรรแล้ว มาตรฐานที่ 5: การประยุกต์ใช้สารนิเทศที่มีอยูเ่ ดิมและ
กับฐานความรู ้และระบบค่านิยมของตน
สารนิ เทศใหม่เพื่อสร้ างแนวคิดหรื อ
ความเข้าใจใหม่ ๆ
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบมาตรฐานหลักทีป่ รากฏในมาตรฐานการรู้สารนิเทศของ ACRL ANZIIL และ SCONUL (ต่ อ)
ACRL (2000)
ANZIIL (2004)
SCONUL (2011)
มาตรฐานที่ 4: การใช้สารนิ เทศอย่างมีประสิ ทธิ ผล มาตรฐานที่ 5: การประยุกต์ใช้สารนิเทศที่มีอยูเ่ ดิมและ มาตรฐานที่ 7: การนาเสนอ
เ พื่ อ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ ด ๆ
สารนิ เ ทศใหม่เ พื่อ สร้ า งแนวคิด หรื อ
โดยเฉพาะ ไม่ ว่ า จะในระดับ บุ ค คล
ความเข้าใจใหม่ ๆ
หรื อในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
มาตรฐานที่ 5: การเข้า ใจประเด็ นต่า ง ๆ ทางด้าน มาตรฐานที่ 6: การใช้สารนิเทศด้วยความเข้าใจและ มาตรฐานที่ 6: การจัดการ
เศรษฐกิ จ กฎหมาย และสั ง คม ที่
รั บ รู้ ถึ ง ป ร ะ เ ด็ น ต่ า ง ๆ ท า ง ด้ า น
เกี่ยวข้องกับการใช้สารนิเทศ รวมถึง
วั ฒ นธ ร รม จ ริ ย ธ รร ม เศ รษ ฐกิ จ
การเข้า ถึ ง และใช้ส ารนิ เ ทศอย่า งมี
กฎหมาย และสัง คม ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ
จริ ยธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย
การใช้สารนิเทศ
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สาหรับประเทศไทย ณ ขณะนี้ ยังไม่มีการดาเนิ นการเพื่อจัดทา “มาตรฐานการรู้สารนิเทศ
สาหรับอุดมศึกษาไทย” ขึ้นมาโดยเฉพาะ และพบว่า เนื้อหาที่ใช้ในการสอนการรู้สารนิเทศเป็ นไป
ตามมาตรฐานของ ACRL และ SCONUL (Kulthida Tuamsuk 2013: 149) อย่างไรก็ดี ในกรณี ของ
มาตรฐานของ ACRL นั้น พบว่า เป็ นมาตรฐานที่มีความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้ในประเทศ
กาลังพัฒนาอื่นด้วย ดังจะเห็นว่า ในการประชุม National Library and Information Association of
South Africa (LIASA) Conference ซึ่ งจัดขึ้ นในปี ค.ศ. 2003 นั้น บรรณารักษ์ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ต่างแสดงความเห็ นด้วยว่า มาตรฐานของ ACRL มีความเหมาะสมต่อการนามาใช้ในแอฟริ กาใต้
(De Jager and Nassimbeni 2005: 35) เช่ นเดียวกัน
การสอนการรู้สารนิเทศในห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในโลกปั จจุบนั มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มักมุ่งเน้นให้
ความสาคัญกับการผลิ ตบัณฑิ ตที่มีความรู้ ความสามารถในการแข่งขัน และที่สาคัญ คือ การผลิ ต
บัณฑิ ตที่ เป็ นผูเ้ รี ยนรู้ ตลอดชี วิต (ACRL 2000) ในการนี้ การรู้ ส ารนิ เทศจึงเป็ นทักษะหนึ่ งที่ มี
ความสาคัญ และมหาวิทยาลัยควรสอนการรู้ สารนิ เทศให้กบั นิ สิตนักศึกษา เพราะนอกจากการรู้
สารนิเทศ จะเป็ นทักษะที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน การศึกษา และการทางานแล้ว
การรู ้ส ารนิ เทศยัง เป็ นทัก ษะที่มีค วามสัม พันธ์ก บั การเรี ย นรู ้ตลอดชี วิต อย่า งชัดเจน (Ferguson
2010) เนื่ องจากการรู ้ส ารนิ เทศเป็ นทัก ษะที่ส ามารถช่ วยสนับ สนุ น ให้บุค คลเป็ นผูท้ ี่ส ามารถ
เรี ยนรู้ได้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพแวดล้อมที่เป็ นดิจิทลั นี้ ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษา
ของ Nilsen (2012) ที่พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า ยุคดิจิทลั ได้เพิ่มความจาเป็ นของการสอนการรู้
สารนิเทศ
การสอนการรู้สารนิเทศ หมายถึง การสอนทักษะที่แสดงถึงการเป็ นผูร้ ู้สารนิเทศ (Detlor et al.
2012: 147) ในอดี ต รู ้ จกั กันดี ในนาม “การสอนการใช้ห้องสมุด” (Library Instruction) “การสอน
บรรณานุกรม” (Bibliographic Instruction) หรื อ “การให้การศึกษาแก่ผใู้ ช้” (User Education) (อารี ย ์
ชื่ นวัฒนา 2552: 106) อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับคาเดิมต่าง ๆ ดังกล่าวในอดีต
การสอนการรู้สารนิ เทศ มีขอบเขตที่กว้างกว่า เพราะการสอนการรู้สารนิ เทศมิได้จากัดขอบเขตอยู่
เพี ยงทักษะ ความรู ้ และทัศนคติ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อการเรี ยนรู้ จากระบบสารนิ เทศที่ มี พ้ืนฐานอยู่บน
ห้องสมุดเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมแหล่งสารนิเทศทุกประเภท (Bruce 1997: 47) อีกทั้งยังครอบคลุม
มากกว่าการสื บค้นสารนิ เทศด้วย
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เอกสารเรื่ อง Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning ของ International
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) ระบุวา่ บรรณารักษ์ควรเป็ นผูม้ ีบทบาท
สาคัญในการส่ งเสริ มการรู ้ สารนิ เทศ (Lau 2006) ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับบทบาท
ของการรู ้ ส ารนิ เทศในบริ บ ทเชิ ง สารนิ เทศและสังคม (Information and Social Context) และ
การสร้ า งความมัน่ ใจว่า ประชาคมของห้องสมุ ดเข้าใจแนวคิ ดและองค์ประกอบหลัก ของการรู้
สารนิเทศ (Nghiem 2010) การรู้สารนิเทศ จึงเป็ นประเด็นหนึ่งที่สาคัญในการให้การศึกษาแก่ผใู้ ช้
ของห้องสมุ ด (Luo 2010: 32) โดยเฉพาะห้องสมุดสถาบันอุ ดมศึ กษา ที่ มองว่า การสอนการรู้
สารนิเทศเป็ นหนึ่งในบริ การหลักของห้องสมุด (Hart 2010: 181) ทั้งนี้ เหตุผลที่ห้องสมุดมีบทบาท
นาในการสอนการรู้สารนิ เทศในสถาบันอุดมศึกษาหรื อมหาวิทยาลัยนั้น อาจเนื่ องจากห้องสมุดเป็ น
หน่ วยงานในมหาวิท ยาลัย ที่ มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด เมื่ อพิ จารณาในด้านความรู้ และวิชาชี พ
(Owusu-Ansah 2004: 4)
สาหรั บผูร้ ั บผิดชอบในการสอนการรู้ สารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยทัว่ ไปนั้น คื อ
บรรณารักษ์ (Sun et al. 2011: 330) ซึ่ งอาจเป็ นเพราะบรรณารักษ์เป็ นผูท้ ี่คุน้ เคย เชี่ยวชาญ และมีพนั ธะ
ผูกพันกับประเด็นดังกล่าวมากที่สุด (Owusu-Ansah 2004: 4) ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ Nilsen (2012) ใน
ประเด็นเกี่ ยวกับผูร้ ั บผิดชอบในการสอนการรู้ สารนิ เทศในสถาบันอุ ดมศึกษานั้น ก็แสดงให้เห็ นถึ ง
บทบาทของบรรณารักษ์ในการสอนการรู้สารนิ เทศด้วย โดย ร้อยละ 45.3 ของคณาจารย์ มีความเห็นว่า
บรรณารักษ์ควรมีส่วนรับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศร่ วมกับคณาจารย์ อย่างไรก็ดี มีคณาจารย์
จานวนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 41.5 ที่เห็นว่า บรรณารักษ์ควรเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ในบริ บทของสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ์เป็ นผูม้ ีบทบาทในการรับผิดชอบในการสอน
การรู ้ สารนิ เทศ ไม่ว่าจะเป็ นการรับผิดชอบเพียงบางส่ วนหรื อทั้งหมด สาหรับหน่ วยงานต้นสังกัด
ของบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบการสอนการรู้สารนิ เทศนั้น มักเป็ นฝ่ าย/งานบริ การ (ฐิติ คาหอมกุล
2554) นอกจากการให้บ รรณารักษ์เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการสอนการรู้ ส ารนิ เทศแล้ว ห้อ งสมุด
มหาวิท ยาลัย บางแห่ ง อาจให้เจ้า หน้า ที่ หรื อ บุค คลอื่น ที่ห้อ งสมุด กาหนด เป็ นผูร้ ับ ผิดชอบใน
การสอนการรู้ สารนิ เทศด้วยก็ได้
ด้านกลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้สารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยนั้น นิ สิตนักศึกษา
ถื อเป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ส าคัญ เนื่ องจากเป็ นกลุ่ มที่ มีข นาดใหญ่ โดยเฉพาะนิ สิ ตนัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี ) (Luo 2010) ซึ่ งมักถูกพิจารณาว่า เป็ นกลุ่มที่มีความรู้และทักษะต่าง ๆ
น้อยที่สุด ปั จจุบนั นิ สิตนัก ศึกษามี ลกั ษณะเป็ น Digital Natives หรื ออาจเรี ยกว่า NetGen
Millennials Generation Y Internet Generation (Kent 2008) Google Generation หรื อ Web
Generation (Godwin 2008b: 5) แม้วา่ กลุ่มผูใ้ ช้ที่มีอายุนอ้ ยเหล่านี้ จะเป็ นผูท้ ี่คุน้ เคยกับเทคโนโลยี
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แต่ก็ไม่ใช่กลุ่มที่มีความเชี่ ยวชาญด้านเทคนิค และการใช้เทคโนโลยีโดยมากนั้น ก็เป็ นแต่เพียงผิว
เผิน เพื่อการสื่ อสารและความบันเทิง (Ley 2010: 153) กลุ่มผูใ้ ช้ดงั กล่าวยังประสบกับปั ญหา
ต่าง ๆ เช่ น การสื บค้นสารนิ เทศ (Head and Eisenberg 2009) ทักษะเชิ งวิพากษ์และวิเคราะห์
(Brindley 2009: 9) รวมถึ งการดึงข้อมูลส่ วนที่จาเป็ นและถูกต้องออกมาใช้ (นพภาพร พานิ ช
2553: 33) ที่สาคัญ พวกเขาคิดว่าตนเองรู้วธิ ีการค้นหาสารนิเทศ ในขณะที่ไม่รู้วา่ ตนเองไม่รู้อะไร
(Godwin 2009a: 266) อาจกล่าวได้วา่ กลุ่มผูใ้ ช้กลุ่มนี้ ไม่ทราบว่า จริ ง ๆ แล้ว ตนเองมีปั ญหา ดังจะ
เห็ นได้ว่า เมื่อพิจารณาสมรรถนะที่แท้จริ งจากการทดสอบการรู้สารนิเทศกับการประเมินตนเองของ
พวกเขา จะพบช่ องว่างขนาดใหญ่ (University College London 2008) ซึ่ งก็คือ ความแตกต่างกัน
ระหว่างสมรรถนะที่ แ ท้จ ริ ง กับ ความคิ ด เห็ น ของตนเอง ทั้ง นี้ วรรณกรรมด้า นห้อ งสมุ ด และ
การศึกษาต่าง ๆ ก็มกั บรรยายถึงการขาดทักษะการรู้สารนิเทศของนิสิตนักศึกษาด้วย (Detlor et al.
2011: 573)
การสอนการรู ้ สารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยนั้น สามารถดาเนิ นการได้หลายรู ปแบบ
แต่ไม่ว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยจะเลื อกใช้รูปแบบใดก็ตาม สิ่ งสาคัญที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้อง
ตระหนัก ถึ ง ด้ว ย คื อ การสอนการรู้ ส ารนิ เ ทศนั้น ควรมุ่ ง เน้น ไปที่ ก ารพัฒ นาทัก ษะที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ ต่อผูเ้ รี ย นในการตอบค าถามและการตัดสิ นใจไปจนตลอดชี วิต มิ ใช่ เพีย งเพื่อการท า
รายงานชิ้ นถัดไปเท่ า นั้น (Farkas 2011: 32) รู ปแบบการสอนการรู้ ส ารนิ เทศของห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัย อาจจาแนกออกได้เป็ นรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. แบบอิสระที่ห้องสมุดจัดขึ้นเอง เป็ นการสอนการรู้สารนิเทศในลักษณะกิจกรรมนอก
หลักสู ตร หรื ออาจเป็ นชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Bundy 2004: 6) เช่น หลักสู ตรการฝึ กอบรมต่าง ๆ
ที่ห้องสมุดจัดขึ้น (อารี ย ์ ชื่ นวัฒนา 2552: 104) ซึ่ งพบว่า มีการดาเนิ นการกันมากในห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของไทย (Kulthida Tuamsuk 2013) แม้วา่ การสอนการรู้สารนิเทศแบบอิสระที่
ห้องสมุดจัดขึ้นเองนี้ จะเอื้อให้ห้องสมุดสามารถดาเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว แต่การสอนการรู้
สารนิเทศที่อนุญาตให้ผเู้ รี ยนสามารถเข้าเรี ยนได้ตามความสมัครใจ โดยไม่บงั คับนั้น ก็มีขอ้ เสี ย คือ
ผูเ้ รี ยนที่ให้ความสนใจหรื อต้องการเข้าเรี ยนมีจานวนไม่มากนัก (Detlor et al. 2011: 577)
2. แบบเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายวิชาในหลักสู ตร เป็ นการสอนการรู้สารนิ เทศในลักษณะ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (Bundy 2004: 6) โดยกาหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายวิชา เช่น การสอน
ทักษะการวิเคราะห์และประเมินสารนิเทศเป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาประวัติศาสตร์ (อารี ย ์ ชื่นวัฒนา
2552: 104) การสอนการรู ้สารนิเทศเป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสู ตรนี้ อาจดาเนินการโดยเชิญ
บรรณารักษ์มาสอน (Detlor et al. 2012: 147) จึงต้องอาศัยความร่ วมมืออันดีระหว่างอาจารย์และ
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บรรณารักษ์โดยการสอนนั้น อาจเป็ นการสอนเพียงครั้งเดียว หรื อหลายครั้งก็ได้ (Davis, Lundstrom,
and Martin 2011: 688, 690)
3. แบบเป็ นรายวิชาหนึ่ งในหลักสู ตร เป็ นการสอนการรู้สารนิ เทศในลักษณะที่การรู้
สารนิเทศมีฐานะเป็ นรายวิชาหนึ่งในหลักสู ตร (Bundy 2004: 6) โดยมีชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองประกอบ
(อารี ย ์ ชื่ นวัฒ นา 2552: 104) อาจเป็ นรายวิช าที่มีห รื อไม่มีห น่ ว ยกิ ต (Kasowitz-Scheer and
Pasqualoni 2002) อย่า งไรก็ดี การกาหนดให้การรู ้สารนิ เทศเป็ นรายวิชาที่มีหน่วยกิตนั้น เป็ นวิธีที่
เป็ นประโยชน์ มีประสิ ทธิผล และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ (Hollister 2010: vii)
4. แบบผนวกไปตลอดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร เป็ นการสอนการรู้ สารนิ เทศใน
ลักษณะที่การปลูกฝังการรู้สารนิเทศจะดาเนินการไปโดยตลอดในหลักสู ตร ผูเ้ รี ยนจะมีปฏิสัมพันธ์
และการไตร่ ตรองที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศอย่างต่อเนื่อง (Bundy 2004: 6) ทักษะการรู้สารนิเทศจะ
ได้รับการแทรกไว้ในการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา ทุกชั้น และทุกระดับ (อารี ย ์ ชื่ นวัฒนา 2552:
104) การสอนการรู้สารนิ เทศแบบผนวกไปตลอดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรนี้ เป็ นรู ปแบบที่
ดีกว่ารู ปแบบอื่น เพราะการรู ้สารนิ เทศเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู้ การรู้สารนิเทศจึงต้อง
ได้รับการผนวกไปกับสถานการณ์การเรี ยนรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (Martin 2013) ซึ่ งก็เป็ นไปตามที่
Bruce (1994) กล่าวไว้ในเอกสารเรื่ อง “Information Literacy Blueprint” ว่า การรู้สารนิเทศไม่อาจ
เป็ นผลลัพธ์ของรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง การสร้างผูร้ ู้สารนิเทศจึงต้องอาศัย ประสบการณ์ที่สะสมมา
จากรายวิชาและประสบการณ์การเรี ยนรู้ต่าง ๆ
5. แบบบทเรี ยนออนไลน์ (Online Tutorial) เป็ นการสอนการรู้สารนิ เทศผ่านทางสื่ อ
ออนไลน์ ซึ่ ง เป็ นโปรแกรมบนเว็บ ที่ส ามารถโต้ต อบกับ ผู ใ้ ช้ไ ด้ การสอนการรู ้ ส ารนิ เ ทศ
รู ปแบบนี้ มี ขอ้ ดี ท้ งั ต่อนิ สิตนักศึ กษา อาจารย์ และบรรณารักษ์ แต่ก็มีขอ้ เสี ย หลายประการด้วย
เช่ น ความน่ า เบื่ อหน่ า ยจากข้อความที่มีเป็ นจานวนมาก การไม่เชื่ อมต่อกับ รายวิช าหรื องานที่
ได้รับมอบหมายอื่น ๆ และการขาดปฏิ สัมพันธ์ที่ เพียงพอต่อการสร้ างประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
เชิงรุ ก (Kasowitz-Scheer and Pasqualoni 2002) อย่างไรก็ดี มีวรรณกรรมต่าง ๆ ระบุวา่ การสอน
การรู ้สารนิ เทศแบบบทเรี ยนออนไลน์ น้ ี เป็ นรู ปแบบที่มีประสิ ทธิ ผลเหมือนกันกับการสอนใน
ชั้นเรี ยน และเป็ นรู ปแบบที่ ผเู้ รี ยนส่ วนใหญ่ชอบ (Sun et al. 2011: 329)
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สาหรับการสอนการรู้สารนิเทศของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้น พบว่า การสอนการรู้
สารนิ เทศได้รับ ความสนใจเพิ่ม มากขึ้ น โดยในส่ วนของห้องสมุดมหาวิทยาลัย นั้น ห้องสมุดได้
จัดการฝึ กอบรมเป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ดี ความร่ วมมือในการสอนการรู้สารนิเทศในรายวิชาต่าง ๆ
ระหว่างอาจารย์กบั บรรณารักษ์ยงั มีอยูน่ อ้ ย (Kulthida Tuamsuk 2013: 149)

เทคโนโลยีเว็บ 2.0 กับการสอนการรู้ สารนิเทศ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 หรื อเว็บสาหรับการอ่าน-เขียน (Read-Write-Web) ซึ่ งปั จจุบนั พบว่า มี
การใช้คาว่า “สื่ อสังคม” (Social Media) แทนนั้น (Godwin 2009b: 6) หมายถึง เทคโนโลยีที่
อนุญาตให้ผใู ้ ช้มีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์เนื้ อหา สร้างความรู้ และแบ่งปั นสารนิเทศ มีลกั ษณะ
เป็ นเว็บ 2 มิติที่มิได้ให้เจ้าของเว็บไซต์เป็ นผูก้ าหนดเนื้ อหาบนเว็บไซต์ท้ งั หมดแล้วอนุญาตให้ผใู ้ ช้
อ่านและใช้สารนิ เทศเท่านั้น (ศุวิล ชมชัยยา 2550: 72-73; Black 2007: 4; Ullrich et al. 2008;
Grosseck 2009: 478; Joint 2009: 172) หากแต่เป็ นเทคโนโลยีที่ใคร ๆ ก็สามารถเป็ นผูส้ ร้างสรรค์
เนื้ อหา โดยมีเครื่ องมือช่ วยเหลื อทางเทคนิ คต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์เนื้ อหา อัน
นับได้ว่าเป็ นข้อแตกต่างที่ สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับเทคโนโลยีเว็บก่ อนหน้า ซึ่ งเรี ยกว่า “เว็บ 1.0”
(Web 1.0) (Cormode and Krishnamurthy 2008) ดังนั้น จึงอาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เป็ นเทคโนโลยีเว็บที่เน้นผูใ้ ช้ การทางานร่ วมกัน (Interoperability) การสื่ อสาร ความร่ วมมือ
และการแบ่งปั นสารนิเทศ (Whittaker and Dunham 2009: 51; Carpan 2010: 106)
สาหรับเนื้ อหาที่จะนาเสนอในหัวข้อนี้ ประกอบด้วย ความสาคัญของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
ต่ อ การสอนการรู ้ ส ารนิ เ ทศ และสภาพการใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ความสาคัญของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ต่ อการสอนการรู้สารนิเทศ
ในการศึก ษาวรรณกรรมต่า ง ๆ ด้า นห้องสมุดและการศึก ษา พบว่า มีข อ้ เรี ย กร้องให้มี
การปรับปรุ งการสอนการรู ้สารนิ เทศ (Detlor et al. 2011: 573) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ยนแปลงในยุคดิ จิทลั นี้ การนาเทคโนโลยีสารนิ เทศและการสื่ อสารใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน
การรู ้สารนิ เทศจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น (Fernandez-Villavicencio 2010: 128) โดยปั จจุบนั เครื่ องมือ
ต่า ง ๆ ที่จ ะช่ ว ยให้ก ารสอนการรู ้ส ารนิ เ ทศเป็ นสิ่ ง ที่ส นุ ก และน่ า สนใจสาหรับ ผูใ้ ช้ ก็มีอ ย่า ง
หลากหลาย (Godwin 2008b: 3)
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ประเด็ น เรื่ องการรู้ ส ารนิ เ ทศและเทคโนโลยี เ ว็บ เป็ นประเด็ น ที่ ส าคัญ ยิ่ ง ในวิ ช าชี พ
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Buschman and Warner 2005: 12) โดยเฉพาะเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีใหม่ และเป็ นประเด็นที่ได้รับ ความสนใจเพิ่ม มากขึ้นในการนามา
เชื่ อมโยงเข้ากับการรู ้สารนิ เทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 (Godwin 2009a: 267) โดยมีวรรณกรรมต่าง ๆ
จานวนไม่นอ้ ย ที่แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สามารถนามาใช้เพื่อส่ งเสริ มการรู้สารนิเทศได้
(Bussert, Brown, and Armstrong 2008; Deitering 2008; Hoffman and Polkinghorne 2008; Chan
and Cmor 2009; Godwin 2009a; Bobish 2011; Blanchett, Powis, and Webb 2012; Magnuson
2013)
สาหรับความสาคัญของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ต่อการสอนการรู้ สารนิ เทศที่จะนาเสนอในที่น้ ี
ประกอบด้วย การตอบรับกับกลุ่มผูใ้ ช้ที่เปลี่ยนแปลงไป การนามาใช้ในการสอนการรู้สารนิ เทศได้
อย่างหลากหลาย และการสนับสนุ นการเรี ยนรู้เชิงรุ กตามแนวคิดการเรี ยนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ซึ่งมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
การตอบรับกับกลุ่มผู้ใช้ ที่เปลี่ยนแปลงไป
นิ สิตนักศึกษาในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ น Digital Natives ซึ่ งอาจเรี ยกว่า NetGen
Millennials Generation Y Internet Generation (Kent 2008) Google Generation หรื อ Web
Generation กลุ่มผูใ้ ช้กลุ่มนี้ คือ กลุ่มผูใ้ ช้ยุคใหม่ที่ใช้สารนิ เทศและเทคโนโลยีเป็ นปกติ ชอบ
ทางานร่ วมกัน ให้ความร่ วมมือ และใช้เครื อข่ายทางสังคม (Godwin 2008b: 5-6) กลุ่มผูใ้ ช้
กลุ่มนี้ มีความรวดเร็ วในการใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ (Xu, Ouyang, and Chu 2009: 329)
อีกทั้ง ยังรู ้สึกสะดวกและมีความกระตือรื อร้นในการใช้เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม (Collaborative
Technologies) ในฐานะผูส้ ร้างมากกว่าที่จะเป็ นผูบ้ ริ โภค (Rosen and Charles 2008: 220) กล่าวคือ
ต้องการเข้าถึงสารนิเทศ และต้องการเผยแพร่ สารนิเทศด้วย (King 2011: 22-23)
นอกจากนี้ กลุ่มผูใ้ ช้กลุ่มนี้ ยังเป็ นกลุ่มบุคคลที่มีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 กันอย่าง
กว้างขวาง (Collis and Moonen 2008: 95) ดังจะเห็นได้จากผลการสารวจในปี ค.ศ. 2010 ของ Pew
Research Center’s Internet & American Life Project ที่พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มผูท้ ี่มีอายุ
มากกว่า กลุ่มผูใ้ ช้กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ที่ใช้เครื อข่ายทางสังคม ส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที อ่าน
บล็อก ทางานบนบล็อกของตนเอง ดาวน์โหลดพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์
แบบดิจิท ลั และมีส่ วนร่ วมในโลกเสมือนมากกว่า (Zickuhr 2010) สาหรับผลการสารวจใน
ประเทศไทย สานักงานสถิติแห่ งชาติ (2554) ก็ระบุวา่ ผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่ วนการใช้
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อิ นเทอร์ เ น็ ต สู ง สุ ด โดยในบริ บ ทของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษานั้น มี ผลการวิจยั ที่ พ บว่า นิ สิ ตระดับ
ปริ ญญาบัณ ฑิ ตส่ วนใหญ่รู้จกั และเคยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 หลายประเภท ได้แก่ เทคโนโลยี
การส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่
สื่ อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม และเทคโนโลยีวิกิ (Oranuch
Sawetrattanasatian 2013)
กลุ่มผูใ้ ช้ที่เป็ น Digital Natives เป็ นกลุ่มที่มีความคิดความเชื่ อและความคาดหวังที่
แตกต่างไปจากเดิ ม พวกเขาคาดหวังให้บริ การต่าง ๆ เป็ นผูก้ า้ วเข้ามาหาพวกเขา (Sinanan 2009:
190) ดังนั้น ห้องสมุดจึงควรให้บ ริ การในลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้
กลุ่ม นี้ ห ากห้อ งสมุด ยัง คงต้องการมีบ ทบาทในสายตาของพวกเขา การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้ สารนิ เทศมีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนทักษะการรู้สารนิ เทศของ
นิ สิตนักศึกษา เพราะเป็ นการสอนผูใ้ ช้ในสภาวะแวดล้อมที่ผูใ้ ช้คุน้ เคยอยู่แล้ว (Williams 2010:
161) และเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ จึงทาให้มีขอ้ ดีดา้ นความง่ายและความสะดวก (Snavely 2008:
42) รวมทั้งยังสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา (Ubiquity) (Magnuson 2013: 244) ทั้งนี้ ในบริ บท
ของประเทศไทย มีผ ลการศึก ษาที่พบด้วยว่า นิ สิ ตระดับ ปริ ญญาบัณฑิตส่ วนใหญ่ตอ้ งการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการเรี ยนการสอน (Oranuch Sawetrattanasatian 2013) ด้วยเหตุน้ ี การใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย จึงมีความสาคัญ เพราะนับได้ว่า
เป็ นการตอบรับกับกลุ่มผูใ้ ช้ที่เปลี่ยนแปลงไปนัน่ เอง
การนามาใช้ ในการสอนการรู้สารนิเทศได้ อย่างหลากหลาย
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็ นเทคโนโลยีที่ มีค วามสาคัญต่อการสอนการรู ้สารนิ เทศ
เพราะสามารถนามาใช้เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศได้อย่างหลากหลาย ดังจะเห็นได้จากวรรณกรรม
ต่าง ๆ ที่ให้รายละเอียดเกี่ ยวกับการสอนการรู้สารนิ เทศโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ประเภทต่าง ๆ
(Godwin 2007: 105-110; Grassian and Kaplowitz 2009: 304-307; Luo 2010: 34-36; Bobish
2011: 56-63; Blanchett, Powis, and Webb 2012) ทั้งนี้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สามารถใช้เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การรู ้ ส ารนิ เ ทศได้ท้ ัง 5 มาตรฐานตามมาตรฐานการรู ้ส ารนิ เทศของ ACRL อีก ด้ว ย
(Bobish 2011; Magnuson 2013)
อย่างไรก็ดี เนื่ องจากไม่มีเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพียงประเภทใดประเภทหนึ่ งที่จะ
สามารถช่วยส่ งเสริ มการรู ้สารนิเทศได้ท้ งั หมด การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 หลายประเภทผสมกัน จึง
จะช่ วยให้ได้ผลลัพธ์ ของการรู ้ สารนิ เทศอย่างหลากหลาย (Magnuson 2013: 250) ห้องสมุด
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มหาวิทยาลัยจึ งควรใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มากกว่าหนึ่ งประเภทในการสอนการรู้สารนิ เทศ หาก
ต้องการให้ผเู้ รี ยนมีผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้อย่างครอบคลุม สาหรับตัวอย่างของวิธีการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศนั้น จะได้นาเสนอต่อไปในหัวข้อ “สภาพการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย”
การสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุ กตามแนวคิดการเรี ยนรู้แบบสร้ างองค์ ความรู้
การเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้นการส่ งผ่านความรู้จากผูส้ อนไปยังผูเ้ รี ยนมากกว่าการมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ รี ยน เป็ นการเรี ยนรู้ แบบพฤติกรรมนิ ยม (Behaviourism) ที่พฤติ กรรมการเรี ยนรู้ น้ ัน จะถู ก
ควบคุ ม โดยผูส้ อน (Blanchett, Powis, and Webb 2012: 3) ในขณะที่ก ารเรี ย นรู ้ ตามแนวคิด
การเรี ยนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ซึ่ งได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้นในหมู่นกั การศึกษา
(Farkas 2012: 86) และเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่มีความสาคัญทั้งในบริ บทของสถาบันการศึกษาและ
ห้องสมุดนั้น (Jacobson 2009: xxvi) เน้นให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทาในการสร้างความรู ้ มากกว่าที่จะ
เป็ นผูร้ ับ โดยไม่มีส่วนร่ วม (Dunaway 2011: 155) การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการเรี ยนรู ้แบบสร้าง
องค์ความรู้ น้ ี จึงส่ งเสริ มการเรี ยนรู้เชิ งรุ ก และหากพิจารณาว่า มาตรฐานการรู ้ ส ารนิ เทศดัง เช่ น
มาตรฐานการรู้สารนิเทศของ ACRL มีพ้ืนฐานบางส่ วนมาจากแนวคิดการเรี ยนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
เทคโนโลยี ที่ สนับสนุ นการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กตามแนวคิ ดการเรี ยนรู้ แบบสร้ างองค์ความรู้ จึ งควรเป็ น
ประโยชน์ต่อการสอนการรู ้สารนิ เทศตามมาตรฐาน ACRL ได้ (Bobish 2011: 55)
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็ นเทคโนโลยีที่ ช่วยสนับสนุ นการเรี ยนรู้เชิ งรุ กตามแนวคิ ด
การเรี ยนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ เนื่ องจากเทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ นเทคโนโลยีที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
และการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกัน (Luo 2010: 32) ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างสรรค์เนื้ อหา สร้างความรู้
และแบ่ง ปั น สารนิ เ ทศ อัน จะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดความรู ้ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การรู ้ส ารนิ เทศได้
มากกว่าการเรี ยนรู ้ ตามลาพัง (Farkas 2012: 92) ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Godwin (2009a: 264) ที่ว่า บรรณารักษ์จาเป็ นต้องใช้
วิธีการเรี ยนรู้เชิ งรุ กและมีส่วนร่ วมมากขึ้นในการเข้าถึงผูใ้ ช้ อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เป็ นเทคโนโลยีที่ ส ามารถใช้เพื่อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้เชิ งรุ ก ซึ่ ง เป็ นการเรี ย นรู ้ที่เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม (Grassian and Kaplowitz 2009: 223) ในการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง และการศึกษากระบวนการที่ผู้เรี ยนคนอื่น ๆ สร้างความรู ้ (Bobish 2011: 63) ดังนั้น
นอกจากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 จะมีความสาคัญต่อการสอนการรู ้สารนิ เทศในฐานะเครื่ องมือที่ช่วย
สร้า งให้ผูเ้ รี ย นเป็ นผู ร้ ู ้ ส ารนิ เทศแล้ว เทคโนโลยีดงั กล่า วยัง มีค วามสาคัญ ในฐานะเครื่ องมือ ที่
สนับ สนุ นการเรี ย นรู ้เ ชิ ง รุ ก ซึ่ ง สอดคล้องกับ มาตรฐานการรู ้ส ารนิ เ ทศดัง เช่ น มาตรฐานการรู้
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สารนิเทศของ ACRL ที่เป็ นมากกว่าความรู้เกี่ ยวกับเรื่ องฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ รายการออนไลน์
(Online Public Access Catalog – OPAC) และฐานข้อมูลวารสารต่าง ๆ (Magnuson 2013: 245)
สภาพการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศในห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
แม้ว่าเทคโนโลยีเว็บ 2.0 จะเป็ นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการนามาใช้เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพราะเป็ นเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการเรี ยนรู้และใช้งาน (Williams
2010: 154) ไม่มีค่าใช้จ่ายหรื อมีค่าใช้จ่ายต่า (Gardois et al. 2012: 101) และสามารถเสริ มสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมได้ (Farkas 2012: 84) แต่ถา้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไม่ใช้
หรื อใช้นอ้ ย ก็อาจนับได้วา่ เป็ นการเสี ยโอกาสที่ห้องสมุดควรจะต้องคว้าไว้ในการใช้ศกั ยภาพของ
เทคโนโลยีที่มีให้ใช้ได้ (Hart 2010: 181)
ส าหรับ สภาพการใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื ่อ สอนการรู ้ส ารนิ เ ทศในห้อ งสมุด
มหาวิท ยาลัย ที่จ ะนาเสนอในที่น้ ี จะจาแนกออกเป็ น การใช้เทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศ และการไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ ซึ่งมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสู้ อนการรู้สารนิเทศในห้องสมุด ต่างให้
ความสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้มีการศึกษาถึงแนวทางในการนาเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องจากประโยชน์ของการนาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้ในการสอนการรู้ สารนิ เทศนั้น มีหลาย
ประการ เช่ น ช่ วยให้การจัดระเบียบทรัพยากรในการเตรี ยมการสอนมีประสิ ทธิ ผล ช่ วยดึ งดูด
ความสนใจของผูเ้ รี ยน ช่ วยให้ผสู ้ อนรวบรวมข้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) จากผูเ้ รี ยนได้ง่าย และ
ช่ วยให้แนวคิดเกี่ ยวกับการรู ้ สารนิ เทศที่ดูเหมือนจะยากนั้น มีความเกี่ ยวข้องและง่ายต่อความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยนมากขึ้น (Luo 2010: 38)
ห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึก ษาเป็ นห้อ งสมุด ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นผูน้ าในเรื ่ อ ง
เกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารนิ เทศ ดังจะเห็นได้ว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็ นห้องสมุดที่กา้ วเข้า
มามีบ ทบาทสาคัญ ในการใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 อย่า งรวดเร็ ว เมื่อ เปรี ย บเทีย บกับ ห้อ งสมุด
ประเภทอื่น (Xu, Ouyang, and Chu 2009: 324) โดยปรากฏการณ์น้ ี เป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นแม้แต่ใน
วรรณกรรมซึ่ งมุ่งศึกษาห้องสมุดในโลกตะวันออก เช่น การศึกษาของ Chew (2009) ที่ศึกษาการใช้
เทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 ของห้ อ งสมุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ และพบว่ า ห้ อ งสมุ ด
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สถาบันอุดมศึก ษาใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 มากกว่าห้องสมุดประชาชน ด้านประเด็นเรื่ องการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสอนการรู้สารนิ เทศนั้น ก็มีผลการศึกษาที่
พบว่า ครึ่ งหนึ่ งของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวใน
การสอนการรู ้ ส ารนิ เทศแล้ว ในขณะที่แ ทบทั้ง หมดของที่เ หลือก็กาลัง พิจารณาที่จ ะเริ่ ม ใช้อ ยู่
(Daniels and Huxor 2011)
สาหรับ การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ส ารนิ เทศที่จะนาเสนอในที่ น้ ี
ประกอบด้วย ทักษะที่สอน ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้ วิธีการใช้ ลักษณะการจัด
การเรี ยนการสอนในการใช้ และปัญหาในการใช้ ซึ่งมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ทักษะที่สอน
ในการสอนการรู ้สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย นั้น ทัก ษะการรู้
สารนิ เ ทศตามที่ป รากฏในมาตรฐานการรู ้ส ารนิ เ ทศระดับ อุด มศึก ษา นับ ได้ว ่า เป็ นแนวทางที่
ผูส้ อนสามารถนามาใช้ใ นการกาหนดเนื้ อหาเกี่ ย วกับ ทัก ษะต่า ง ๆ ที่ค วรสอนให้ก บั ผูเ้ รี ย นได้
อย่างไรก็ดี ในการสอนการรู ้ สารนิ เทศนั้น เนื่ องจากมาตรฐานที่กาหนดขึ้น มิได้มีเจตนาในการแสดง
ลาดับก่อนหลังของมาตรฐานการรู้สารนิ เทศในแนวนอน (Linear) (Bundy 2004: 8) ผูส้ อนจึง ไม่
จาเป็ นต้องสอนมาตรฐานต่าง ๆ ไล่เรี ยงกันไปตามลาดับ โดยเริ่ มจากมาตรฐานแรกแล้วจึงค่อย
ไล่เรี ยงไปจนถึงมาตรฐานสุ ดท้าย หากแต่สามารถที่จะสอนหลายมาตรฐานพร้อมกัน (SCONUL
Working Group on Information Literacy 2011) ทั้งนี้ ข้อเท็จจริ งดังกล่าว ก็สามารถนามาใช้ใน
การสอนการรู้สารนิ เทศด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ได้ดว้ ย
ผลการศึกษาของ Luo (2010) เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู ้ ส ารนิ เ ทศในห้อ งสมุด ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่มีก ลุ ่ม เป้ าหมายหลัก คือ นิ สิ ต นัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต พบว่า บรรณารัก ษ์ที่ใ ช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื ่อ สอนการรู ้ส ารนิ เ ทศ ระบุว ่า
ทักษะการรู ้ สารนิ เทศที่สามารถทาความเข้าใจให้ดีข้ ึนได้ดว้ ยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มี 3 ทักษะ คือ
การจัดระบบสารนิเทศ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ย นสามารถระบุตาแหน่ งและค้นคืนสารนิ เทศได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ผล โดยแนวคิดที่สาคัญในที่น้ ี คือ เรื่ องศัพท์บงั คับ (Controlled Vocabulary) การประเมิน
สารนิ เทศ และลิ ขสิ ทธิ์ เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานการรู้สารนิ เทศของ ACRL จะพบว่า ทักษะที่
กล่าวมานี้ เป็ นทักษะที่สัมพันธ์กบั มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึงสารนิ เทศที่ ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ผล
และประสิ ท ธิ ภ าพ มาตรฐานที่ 3: การประเมิน สารนิ เ ทศและแหล่ง ที่ม าของสารนิ เ ทศเชิ ง
วิพากษ์ รวมถึ งการผนวกสารนิ เทศที่เลือกสรรแล้วกับฐานความรู้และระบบค่านิ ยมของตน และ
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มาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิ จ กฎหมาย และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ส ารนิ เทศ รวมถึ งการเข้า ถึงและใช้ส ารนิ เทศอย่า งมีจริ ย ธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย
นัน่ เอง
แม้ว่าในการสอนการรู้ สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนั้น ห้องสมุด
มักจะสอนทักษะที่สัมพันธ์กบั มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึงสารนิ เทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ผลและ
ประสิ ทธิ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ น รายการออนไลน์และการสื บค้นอินเทอร์ เน็ต (Diep and Nahl 2011)
การเลื อกแหล่งและทรัพยากรสารนิ เทศ การสื บค้นสารนิ เทศ (Kulthida Tuamsuk 2013) และ
การเข้าถึงสารนิ เทศ (ฐิติ คาหอมกุล 2554) แต่ความจริ งแล้ว การรู้สารนิเทศเป็ นมากกว่าการค้นคืน
ทรัพยากรสารนิเทศ (Williams 2010: 36) ทักษะเกี่ยวกับการประเมิน (การไตร่ ตรองเพื่อตัดสิ นเกี่ยวกับ
คุณภาพ ความเกี่ยวข้อง ความเป็ นประโยชน์ ประสิ ทธิ ภาพ ความน่าเชื่อถือ และความทันการณ์ของ
สารนิเทศ) และการบูรณาการ (การตีความ การสรุ ป การเปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่างของ
สารนิ เทศจากแหล่ งต่าง ๆ) ก็มีความสาคัญ (Romani 2009) เช่ นเดียวกับการคิดเชิ งวิพากษ์และ
สร้ างสรรค์ การไตร่ ตรองอย่างมี โครงสร้ าง ตลอดจนการสร้ างความรู้ และงานเขี ยนเชิ งวิชาการ
(Markless 2009: 30) รวมถึงการใช้สารนิเทศอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะใน
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเนื้ อหาดิจิทลั ซึ่ งในบางครั้งก็อนุญาตให้ใช้ซ้ า (Reuse) หรื อทาการผสม
รวมได้ (Remixing) (Farkas 2012: 90)
ดังนั้น เมื่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยนาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศ ห้องสมุดจึงควรพิจารณาสอนทักษะการรู้ สารนิเทศให้ครอบคลุมมากกว่าทักษะที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของ ACRL มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ผล
และประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่สามารถนามาใช้ใน
การส่ งเสริ มการรู ้สารนิเทศได้ครบทุกมาตรฐานของ ACRL (Bobish 2011; Magnuson 2013)
ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้
ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่น่าสนใจซึ่ งได้รับความนิ ยมมากที่สุด
(Kelly 2008: 22) และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการสอนการรู้สารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้
คือ เทคโนโลยีบล็อก เทคโนโลยีก ารส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที เทคโนโลยีก ารแบ่ง ปั น สื่ อ
เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊ก มาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ม เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม เทคโนโลยีโลกเสมือน และ
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เทคโนโลยีวิกิ (Godwin 2008a: 168-174; Grassian and Kaplowitz 2009: 304-307; FernandezVillavicencio 2010: 131) ซึ่งมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. เทคโนโลยีบล็อก
เทคโนโลยีบล็อก หมายถึง เทคโนโลยีที่เจ้าของบล็อกสามารถเขียน
เนื้ อหาในรู ป ของการบันทึ กไดอารี่ (Diary) ซึ่ งเรี ย งลาดับ จากวันล่ า สุ ดขึ้ นมาก่ อน โดยผูเ้ ข้า ชม
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้ อหาที่นาเสนอได้ นอกจากนี้ ในบล็อก อาจมีการให้การเชื่อมโยง
(Link) หรื อสื่ ออื่น ๆ ประกอบ ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อที่เป็ นรู ปภาพ เสี ยง หรื อวีดิทศั น์ (Kelly 2008: 22;
อารี ย ์ ชื่นวัฒนา 2552: 109; Blanchett, Powis, and Webb 2012: 152) ตัวอย่างของเทคโนโลยีบล็อก
เช่น Blogger GotoKnow และ Wordpress
เทคโนโลยีบ ล็อ กเป็ นเทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 ที่ไ ด้รับ ความนิ ย มใน
การนามาใช้ใ นห้อ งสมุ ด ไม่ว ่า จะเป็ นห้อ งสมุด ในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ประเทศอัง กฤษ
(Arif and Mahmood 2012: 475) และประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป (EBSCO 2010) ในส่ วนของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษานั้น Mahmood and Richardson (2013) พบว่า เทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ น
เทคโนโลยีที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามากกว่าร้อยละ 80 ใช้ Xu, Ouyang, and Chu (2009)
พบว่า เทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามากเป็ น
อัน ดับ ที่ ส อง ซึ่ งผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วยัง สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาในประเทศไทยที่ พ บว่ า
ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยของรัฐ จานวนมากเป็ นอัน ดับ ที่ส องใช้เ ทคโนโลยีด งั กล่า วเช่ น เดีย วกัน
(รัฐธี ร์ ปภัสสุ รียโ์ ชติ 2554) และเมื่อพิจารณาในประเด็นเรื่ องการใช้เทคโนโลยีบล็อกเพื่อสอน
การรู ้ สารนิ เทศนั้น พบว่า เทคโนโลยีบล็อกเป็ นหนึ่ งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดใน
การสอนการรู ้สารนิ เทศ (Daniels and Huxor 2011) สาหรับในประเทศไทยนั้น ในบรรดาสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ในการส่ งเสริ มการรู ้ สารนิเทศ เทคโนโลยีบล็อกก็เป็ น
เทคโนโลยีที่หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยจานวนมากเป็ นอันดับที่สองใช้ (ฐิติ คาหอมกุล 2554)
2. เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที
เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที หมายถึง เทคโนโลยีที่
ช่ วยให้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปสามารถสื่ อสารระหว่างกันได้แบบทันที (Kelly 2008: 27) โดย
การใช้ข ้อ ความ เสี ย ง หรื อ ภาพเคลื่ อนไหว และยัง สามารถรั บ -ส่ ง แฟ้ มข้อมูล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
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ระหว่ า งกัน ได้ด้ว ย ตัว อย่ า งของเทคโนโลยี ก ารส่ ง ข้อความโต้ตอบแบบทันที เช่ น Google+
Hangouts (Google Talk) MSN Messenger Skype และ Yahoo! Messenger
เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที เป็ นเทคโนโลยีเว็บ 2.0
อี ก ประเภทที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มในการน ามาใช้ใ นห้อ งสมุ ด ไม่ ว่า จะเป็ นห้อ งสมุ ด ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และประเทศอังกฤษ (Arif and Mahmood 2012: 475) ในส่ วนของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึก ษานั้น Mahmood and Richardson (2013) พบว่า เทคโนโลยีดงั กล่า วเป็ น
เทคโนโลยีที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามากกว่าร้อยละ 80 ใช้ ในทานองเดียวกัน Xu, Ouyang,
and Chu (2009) ก็พบว่า เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที เป็ นเทคโนโลยีที่ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาใช้มากที่สุด ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศไทยที่
พบว่า ห้องสมุดมหาวิท ยาลัยของรัฐจานวนมากที่สุ ดใช้เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบ
ทันที (รัฐธี ร์ ปภัสสุ รียโ์ ชติ 2554) อย่างไรก็ดี ในด้านการใช้เทคโนโลยีดงั กล่ าวเพื่อสอนการรู้
สารนิเทศนั้น Daniels and Huxor (2011) กลับพบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยยังใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว
ไม่มากนัก
3. เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ
เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ หมายถึ ง เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถ
ดาวน์โหลด (Download) รวมทั้งนาเสนอ (Upload) และแบ่ งปั นสื่ อต่ าง ๆ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต
เช่ น ภาพ สไลด์ และวีดิทศั น์ โดยผูเ้ ข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับสื่ อต่าง ๆ ได้ (Kelly
2008: 26; อารี ย ์ ชื่นวัฒนา 2552: 109) ตัวอย่างของเทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ เช่น Flickr Picasa
Slideshare และ Youtube
แม้ว่าเทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ เช่ น Flickr นั้นจะพบได้โดยทัว่ ไป
ในการสอนการรู้ สารนิ เทศ (Fernandez-Villavicencio 2010: 131) แต่ในบริ บทของห้องสมุ ด
มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทยนั้น ยัง มีก ารใช้เ ทคโนโลยีด งั กล่ า วไม่ม ากนัก ดัง จะเห็ น ได้จ าก
ผลการศึ กษาที่ พบว่า ในบรรดาสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ในการส่ งเสริ มการรู้
สารนิเทศ ห้องสมุดเพียงร้อยละ 10.11 เท่านั้นที่ใช้เว็บไซต์แบ่งปั นสื่ อวีดิทศั น์ (ฐิติ คาหอมกุล 2554)
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4. เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั
เทคโนโลยีพ อดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่ อ เสี ย งหรื อ วีดิท ัศ น์ แบบ
ดิจิทลั หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถดาวน์โหลดแฟ้ มข้อมูลเสี ยงหรื อวีดิทศั น์ เพื่อไปฟัง/
ชมได้ตามต้องการด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ องเล่น MP3 เครื่ อง
iPod และโทรศัพท์มือถือ โดยอาจจะเป็ นการดาวน์โหลดมาเพื่อฟัง/ชมโดยทันที หรื อจัดเก็บเพื่อ
ฟัง/ชมภายหลังก็ได้ อย่างไรก็ดี แฟ้ มข้อมูลเสี ยงหรื อวีดิทศั น์น้ ี ไม่ควรมีความยาวมากจนเกินไปนัก
โดยอาจมี ความยาวไม่เกิ น 2 – 2.5 ชั่วโมง แต่หากจะมีความยาวมากเกิ นกว่านี้ ควรแย่งออกเป็ น
หลาย ๆ แฟ้ มข้อมูลแทน (อารี ย ์ ชื่นวัฒนา 2552: 110; Williams 2010: 155; Blanchett, Powis, and
Webb 2012: 209-210) ตัวอย่างของเทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์
แบบดิจิทลั เช่น Audacity iTunes และ Podomatic
สาหรับประเด็นเรื่ องการใช้เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่
สื่ อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษานั้น ยังมีไม่มากนัก ดังจะเห็นได้
จากผลการศึกษาของ Xu, Ouyang, and Chu (2009) ที่พบว่า เทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ นเทคโนโลยี
ที ่ห ้อ งสมุด จ านวนน้อ ยที ่สุ ด ใช้ ซึ่ ง ก็ส อดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาในประเทศไทยที ่พ บว่า
เทคโนโลยีดงั กล่า วเป็ นเทคโนโลยีที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัย ของรัฐ จานวนน้อยที่สุ ด ใช้ (รัฐธี ร์
ปภัสสุ รียโ์ ชติ 2554) ในทานองเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่
สื่ อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิท ลั เพื่อการสอนการรู้สารนิ เทศนั้น ก็มีผลการศึกษาที่รายงานว่า ยังมี
ห้องสมุดจานวนไม่มากนักที่ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวเพื่อสอนการรู้สารนิเทศ (Luo 2010; Daniels and
Huxor 2011) ทั้งที่เทคโนโลยีดงั กล่าว เป็ นเทคโนโลยีที่เป็ นประโยชน์ ในการอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูเ้ รี ยนไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเวลาและสถานที่ (Godwin 2007: 107)
5. เทคโนโลยีโซเชียลบุก๊ มาร์กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ม
เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ม หมายถึง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการรวบรวมรายการเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วจัดเก็บไว้บนเว็บไซต์แบบออนไลน์ เพื่อ
แบ่ ง ปั น ให้ ผู ้อื่ น เข้า มาใช้ ไ ด้ โดยสามารถที่ จ ะเข้า ถึ ง รายการเว็บ ไซต์เ หล่ า นั้น ได้ด้ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ใด ๆ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องใดเครื่ องหนึ่ งเหมือนการใช้บุ๊กมาร์ ก
ของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) (Kelly 2008: 26; Click and Petit 2010: 140;
Blanchett, Powis, and Webb 2012: 230) ตัวอย่างของเทคโนโลยีโซเชียลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้า
แบบรวมกลุ่ม เช่น CiteULike Connotea Del.icio.us Diigo และ Furl
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ในบริ บ ทของห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึก ษา แม้ว า่ จะมีก ารใช้
เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่มเพื่อสอนการรู้สารนิ เทศแล้ว แต่ก็ยงั มี
ห้องสมุดที่ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ นจานวนน้อย (Daniels, and Huxor 2011) ทั้งนี้ ในการใช้
เทคโนโลยีด งั กล่า วนั้น มีผ ลการศึก ษาที่ร ะบุว ่า Del.icio.us ได้รับ ความนิ ย มมากที่สุ ด (Luo
2010) สาหรับ ประเทศไทยนั้น จากการศึกษาการใช้และความต้องการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของรัฐ พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของรัฐ ยังมี ก ารใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวไม่มากเช่ นเดี ยวกัน (รัฐธี ร์ ปภัสสุ รียโ์ ชติ 2554)
6. เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม หมายถึ ง เทคโนโลยีที่ช่วยสร้าง
เครื อข่ายหรื อชุ มชน โดยผูใ้ ช้แต่ละคนต้องสร้างโปรไฟล์ (Profile) เพื่อเป็ นพื้นที่ดิจิทลั ของตนแล้ว
เชิญผูอ้ ื่นให้เข้ามาเป็ น “เพื่อน” (Friend) เพื่อการติดต่อ รวมทั้งแบ่งปั นข้อมูลและสื่ อต่าง ๆ (อารี ย ์
ชื่นวัฒนา 2552: 108; Click and Petit 2010: 138; Esse 2013: 183) ตัวอย่างของเทคโนโลยีเครื อข่าย
ทางสังคม เช่น Facebook LinkedIn และ MySpace
เทคโนโลยีเ ครื อ ข่า ยทางสัง คมเป็ นเทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 ที่ไ ด้รับ
ความนิ ยมในการนามาใช้ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็ นห้องสมุดในประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศ
อังกฤษ (Arif and Mahmood 2012: 475) และประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป (EBSCO 2010) ในส่ วน
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึก ษานั้น Mahmood and Richardson (2013) พบว่า เทคโนโลยีดงั กล่าว
เป็ นเทคโนโลยีที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามากกว่าร้อยละ 80 ใช้ ในทานองเดียวกัน ผลการศึกษาใน
ประเทศไทยก็ พ บว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย ของรั ฐจานวนมากเป็ นอันดับ ที่ ส ามใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว (รัฐธี ร์ ปภัสสุ รียโ์ ชติ 2554) เมื่อพิจารณาในประเด็นเรื่ องการใช้เทคโนโลยี เครื อข่า ยทาง
สัง คมเพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศนั้น จะพบว่า ในบรรดาสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ของไทยใช้ใ นการส่ ง เสริ ม การรู ้ ส ารนิ เ ทศ เทคโนโลยีเ ครื อ ข่า ยทางสัง คม เป็ นเทคโนโลยีที่
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุดใช้ (ฐิติ คาหอมกุล 2554)
7. เทคโนโลยีโลกเสมือน
เทคโนโลยีโลกเสมือน หมายถึง เทคโนโลยีที่มีสภาพแวดล้อม
เหมือนโลกเสมือนแบบ 3 มิติ โดยผูใ้ ช้จะสร้างตัวแทนของตนในโลกเสมือนนั้น ซึ่ งเรี ยกว่า Avatar
เพื่อให้สามารถทากิ จกรรมต่าง ๆ หรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั Avatar อื่น ๆ ที่อยู่ในโลกเสมือนนั้นได้
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(Luo and Kemp 2008: 147) ตัวอย่างของเทคโนโลยีโลกเสมือน เช่ น ActiveWorlds และ
SecondLife
ในบริ บทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา Mahmood and Richardson
(2013) พบว่า เทคโนโลยีโลกเสมือน เป็ นเทคโนโลยีที่มีห้องสมุดจานวนน้อยมากใช้ ซึ่ งอาจเป็ น
เพราะเทคโนโลยีดัง กล่ า ว เป็ นเทคโนโลยีที่ ใ หม่ และบรรณารั ก ษ์ย งั ไม่ ท ราบถึ ง ประโยชน์ ที่
เทคโนโลยีจะมีต่องานที่ทา อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีโลกเสมือน เป็ นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอน เช่ น ใช้ เ พื่ อ เป็ นพื้ น ที่ ใ นการสร้ า งเสริ มประสบการณ์ ข องผู้เ รี ยน โดย
ประสบการณ์ น้ ั น อาจเกิ ด ขึ้ นได้ ย ากในชี วิ ต จริ ง แล้ ว ให้ ผู้เ รี ยนไตร่ ตรองและเรี ยนรู้ จ าก
ประสบการณ์น้ นั ใช้เพื่อเป็ นพื้นที่ในการสนทนากับผูเ้ รี ยนทุกคนพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะในกรณี ที่
ผูเ้ รี ย นอาจจะอยู่ก ัน คนละที่ หรื อ ใช้เ พื่ อ การฝึ กฝนทัก ษะที่ ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู้ ใ นชั้น เรี ย นด้ว ย
สถานการณ์จาลองต่าง ๆ รวมถึงใช้เพื่อเป็ นพื้นที่ในการทางานกลุ่ม เป็ นต้น (Luo and Kemp 2008)
ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากผูเ้ รี ย นให้ ค วามสนใจมากในการเข้า ร่ ว มในโลกเสมื อน จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ส ะท้อนว่า
เทคโนโลยี ดัง กล่ า ว เป็ นเทคโนโลยี ที่ มี ศ ัก ยภาพในการน ามาใช้เ พื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศได้
(Williams 2010: 160)
8. เทคโนโลยีวกิ ิ
เทคโนโลยีวิกิ หมายถึง เทคโนโลยีที่คล้ายเทคโนโลยีบล็อก หากแต่
เนื้ อหาที่สร้ างขึ้นนั้น ผูเ้ ข้าชมสามารถร่ วมสร้างสรรค์ แก้ไข หรื อลบเนื้ อหาได้ ในขณะที่เมื่อใช้
เทคโนโลยีบล็อกจะไม่สามารถดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าว เพราะทาได้แค่เพียงแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาที่นาเสนอในบล็อก (Kelly 2008: 27; อารี ย ์ ชื่นวัฒนา 2552: 109; Luo 2010: 35;
Blanchett, Powis, and Webb 2012: 253) ตัวอย่างของเทคโนโลยีวิกิ เช่น PBWorks (PBWiki)
Wikipedia และ Wikispaces
ในส่ วนของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา Mahmood and Richardson
(2013) พบว่า เทคโนโลยีวิกิเป็ นเทคโนโลยีที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามากกว่าร้อยละ 80 ใช้
ในทางตรงข้าม เมื่อพิจารณาในบริ บทของประเทศไทย กลับพบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
เพียงร้ อยละ 30.56 เท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว (รัฐธี ร์ ปภัสสุ รียโ์ ชติ 2554) สาหรับประเด็น
เรื่ องการใช้เทคโนโลยีวกิ ิเพื่อสอนการรู้สารนิเทศนั้น พบว่า เทคโนโลยีวิกิเป็ นหนึ่ งในเทคโนโลยีที่
ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในการสอนการรู้สารนิ เทศ (Daniels and Huxor 2011) ในขณะที่ใน
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บรรดาสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยใช้ในการส่ งเสริ มการรู้สารนิเทศนั้น
เทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ นเทคโนโลยีที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจานวนน้อยที่สุดใช้ (ฐิติ คาหอมกุล 2554)
วิธีการใช้
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสามารถนาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศได้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย จาแนกออกเป็ น การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สาหรับ
การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการ
ทรัพยากรในการสอน) การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้สารนิ เทศให้แก่
ผูเ้ รี ยน
การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ย นการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน การเป็ นกรณี ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับ มอบหมาย
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ การเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และการเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และ
นาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน (Godwin 2007; Whittaker and Dunham 2009; Fernandez-Villavicencio
2010; Luo 2010) สาหรับตัวอย่างของวิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศนั้น มีดงั นี้
1. การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน
และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
ตัวอย่างของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสามารถใช้
ส าหรับ การใช้ง านส่ ว นตัว ของผู ส้ อน (เช่ น การใช้เ ป็ นแหล่ง ข้อ มูล ในการสอนและการจัด
ระเบีย บ การจัดการทรั พ ยากรในการสอน) เช่ น การใช้เ ทคโนโลยีก ารแบ่ง ปั น สื่ อ เพื่อ เป็ น
แหล่ง ข้อมูล ในการสอน (Whittaker and Dunham 2009: 57) และการใช้เทคโนโลยีบล็อก
เทคโนโลยีโซเชียลบุก๊ มาร์กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ม และเทคโนโลยีวิกิ ในการจัดเก็บและ
จัดระเบียบทรัพยากรในการสอนของผูส้ อน (Luo 2010: 34-35)
2. การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิ ดเกี่ ยวกับการรู้ สารนิ เทศ
ให้แก่ผเู้ รี ยน
ตัวอย่างของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสามารถใช้
สาหรับ การเป็ นตัวอย่า งประกอบการอธิ บ ายแนวคิดเกี่ ย วกับ การรู ้ส ารนิ เทศให้แก่ผูเ้ รี ย น เช่ น
การอธิ บายให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจความแตกต่างระหว่างคาศัพท์ธรรมชาติ (Natural Vocabulary) และ
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คาศัพท์บงั คับโดยใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า Tagging ในเทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ และเทคโนโลยี
โซเชี ยลบุ๊กมาร์ ก หรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ม เป็ นตัวอย่างประกอบ (Godwin 2008b: 14; Luo 2010:
36) การอธิบายถึงความจาเป็ นของการประเมินสารนิเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม และ
เทคโนโลยีวกิ ิ เป็ นตัวอย่างประกอบ รวมถึงการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ โดยใช้เทคโนโลยี
การแบ่งปั นสื่ อ เป็ นตัวอย่างประกอบ (Luo 2010: 36, 38)
3. การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึงทรัพยากร/ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
ตัวอย่างของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสามารถใช้
สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร/
ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน เช่น การใช้เทคโนโลยีบล็อก และเทคโนโลยีวิกิ ในการเผยแพร่ แผนการเรี ยน
เนื้ อหาที่สอน และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Luo 2010: 38) การผลิตสื่ อประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการรู ้สารนิ เทศ แล้วเผยแพร่ ผา่ นเทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ และเทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อ
การเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั ซึ่ งจะมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนในการทบทวนบทเรี ยนได้
(อารี ย ์ ชื่ นวัฒนา 2552: 113; Luo 2010: 35; Blanchett, Powis, and Webb 2012: 210) การใช้
เทคโนโลยีเครื อข่า ยทางสัง คมในการเผยแพร่ ข่า วสารเกี่ย วกับ การเรี ย นการสอน (FernandezVillavicencio 2010: 133; Daniels and Huxor 2011: 9) และการใช้เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊กมาร์ ก
หรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ม ในการให้ก ารเข้าถึง ทรัพ ยากรต่า ง ๆ ที่เกี่ ย วข้องแก่ผูเ้ รี ย น (Luo
2010: 35; Blanchett, Powis, and Webb 2012: 230)
4. การเป็ นกรณี ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
ตัวอย่างของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสามารถใช้
สาหรับการเป็ นกรณี ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ เช่น การใช้เทคโนโลยีบล็อกโดยให้ผเู้ รี ยนแต่ละคนค้นหาบล็อกใน
หัวข้อที่ ตนสนใจ และศึกษาบล็อกนั้น หลังจากนั้นให้จบั คู่กบั ผูเ้ รี ยนคนอื่นซึ่ งมีหัวข้อที่สนใจใน
สาขาวิชาที่แตกต่างกันเพื่อเปรี ยบเทียบบล็อกของแต่ละคนในประเด็นต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นประเภท
ของสารนิ เทศ ภาษา และรู ปแบบ อันจะช่ วยให้เกิ ดความเข้าใจเกี่ ยวกับประเภทและรู ปแบบของ
แหล่งสารนิ เทศอย่างหลากหลาย (Bobish 2011: 57) หรื อการให้ผเู้ รี ยนใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทาง
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สังคมโดยสร้างโปรไฟล์ของตน และใช้สื่อต่าง ๆ ของผูอ้ ื่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น
เรื่ องความเป็ นส่ วนตัวและจริ ยธรรม (Godwin 2009: 269)
5. การเป็ นช่ องทางในการปฏิ สั มพันธ์ ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และ
ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
ตัวอย่างของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสามารถใช้
สาหรับการเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน เช่ น
การใช้เทคโนโลยีบล็อกเพื่อเสริ มสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
(Luo 2010: 34-35) ทั้งจากผูส้ อนและเพื่อนในชั้นเรี ยน (Farkas 2012: 91) การใช้เทคโนโลยีการส่ ง
ข้อความโต้ตอบแบบทันทีในการตอบคาถามระหว่างกัน (Xu, Ouyang, and Chu 2009: 327) การใช้
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม และเทคโนโลยีโลกเสมือน ในการสื่ อสารและมีปฏิสัมพันธ์ (Luo
and Kemp 2008; Fernandez-Villavicencio 2010: 133; Nagaraj and Mathad 2011) และการใช้
เทคโนโลยีวกิ ิเพื่อจัดการอภิปราย (Luo 2010: 35)
6. การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
ตัวอย่างของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสามารถใช้
สาหรับการเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน เช่ น การใช้เทคโนโลยี
โซเชียลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่มในการแบ่งปั นรายการเว็บไซต์ระหว่างผูเ้ รี ยน (Luo
2010: 35; Blanchett, Powis, and Webb 2012: 230; Magnuson 2013: 246) การใช้เทคโนโลยีโลก
เสมือน และเทคโนโลยีวิกิ ในการทางานร่ วมกันของผูเ้ รี ยน (Godwin 2007: 107; Luo and Kemp
2008; Blanchett, Powis, and Webb 2012: 253; Magnuson 2013: 246) และการใช้เทคโนโลยีบล็อก
เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ และเทคโนโลยีวิกิ ในการส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย และนาเสนอผลงาน
ของผูเ้ รี ยน (Whittaker and Dunham 2009: 57; Luo 2010: 38)
อนึ่ ง ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศนั้น เนื่ องจาก
เทคโนโลยี ดัง กล่ า วสนับ สนุ น การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ตามแนวคิ ด การเรี ย นรู้ แ บบสร้ า งองค์ค วามรู้
(Dunaway 2011: 150) ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จึงควรพิจารณาสอนการรู้สารนิ เทศเชิ งรุ ก (Active
Information Literacy Instruction) โดยใช้วิธีการที่ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในการเรี ยนการสอน
มิใช่เป็ นเพียงผูร้ ับโดยไม่มีส่วนร่ วมด้วยการเป็ นผูฟ้ ังหรื อผูร้ ับสารนิเทศเท่านั้น เพราะการสอนการรู้
สารนิเทศเชิ งรุ กจะให้ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ได้ดีกว่า อีกทั้งยังไม่ตอ้ งการปริ มาณเวลาในการสอนมาก
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จึงช่วยบรรเทาปั ญหาของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีขอ้ จากัดด้านทรัพยากร เช่ น ผูส้ อนไม่มีเวลา
อย่างเพียงพอ มีบุคลากรน้อย หรื อมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวนจากัดได้ (Detlor et al. 2012: 148149, 153, 156)
ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนในการใช้
ในการสอนการรู้ สารนิ เทศโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 นั้น ลักษณะการจัด
การเรี ยนการสอนของห้องสมุดมหาวิทยาลัย อาจจาแนกออกเป็ น ลักษณะการสอนแบบเผชิญหน้ากับ
ผูเ้ รี ยน (Face to Face) ลักษณะการสอนแบบออนไลน์ (Online) และลักษณะการสอนแบบ
เผชิ ญหน้ากับผูเ้ รี ยน และแบบออนไลน์ผสมกัน (Kraemer, Lombardo, and Lepkowski 2007: 333)
ทั้งนี้ ลักษณะการสอนแบบเผชิ ญหน้ากับผูเ้ รี ยน และแบบออนไลน์ผสมกัน เป็ นลักษณะการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ดีเลิศสาหรับผูส้ อน (Detlor et al. 2011: 577)
ปั ญหาในการใช้
ปั ญหาที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู้สารนิเทศ ประกอบด้วย ปัญหาด้านการดาเนินงาน ปั ญหาด้านผูเ้ รี ยน ปั ญหาด้านผูส้ อน
และปั ญหาด้านอื่น ๆ โดยปั ญหาที่ประสบนั้น บางปั ญหาอาจเป็ นปั ญหาที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็
ประสบในการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0ด้วย ในท านองเดี ยวกัน บางปั ญหาก็ เป็ นปั ญหาที่ ห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัยก็ประสบในการสอนการรู้ สารนิ เทศเช่ นกัน สาหรับปั ญหาที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ประสบในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศนั้น มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. ปัญหาด้านการดาเนินงาน
ปัญหาด้านการดาเนินงานที่หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยอาจประสบในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ คือ ปั ญหาเกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ บุคลากร และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่ น ห้องสมุดมีนโยบายเกี่ ยวกับ การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เ ทศไม่ช ดั เจน (Lwehabura and Stilwell 2008; สัจ จารี ย ์ ศิริ ช ยั , ยุพิน เตชะมณี ,
และอโนทัย ตรี วานิช 2553; ฐิติ คาหอมกุล 2554; รัฐธี ร์ ปภัสสุ รียโ์ ชติ 2554; Baro and Keboh
2012) ห้องสมุดมีงบประมาณสาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ
(Idiodi 2005; ฐิติ คาหอมกุล 2554; Detlor et al. 2011; Baro and Keboh 2012) ห้องสมุดมีบุคลากร
ที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ สารนิ เทศไม่เพียงพอ (Idiodi 2005; Lwehabura and
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Stilwell 2008; สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Baro and Keboh 2012;
Detlor et al.2012) และห้องสมุดมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู ้ สารนิ เทศไม่เพียงพอ (สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Arif and
Mahmood 2012; Baro and Keboh 2012)
2. ปัญหาด้านผูเ้ รี ยน
ปั ญ หาด้า นผู้เ รี ย นที่ ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย อาจประสบในการใช้
เทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่อ สอนการรู ้ ส ารนิ เ ทศ คือ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ความรู ้ แ ละทัก ษะ ตลอดจน
ความสนใจหรื อความร่ วมมือของผูเ้ รี ยน เช่น ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ไม่เพียงพอ (Chu 2009; Luo 2010; Farkas 2012: 88) และผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสนใจหรื อความร่ วมมือใน
การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ (Chu 2009; ฐิติ คาหอมกุล 2554; Baro and
Keboh 2012) อันอาจเนื่ องจากในสภาวะแวดล้อมแบบออนไลน์น้ ัน ผูเ้ รี ย นแยกพื้ นที่ เกี่ ยวกับ
การศึกษาและการเข้าสังคมออกจากกัน (Burhanna, Seehlozer, and Salem 2009) โดยอาจไม่พอใจ
หากห้องสมุดใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว เพราะเห็นว่าเป็ นการรุ กล้ าพื้นที่ของตน (University College
London 2008; Daniels and Huxor 2011) นอกจากนี้ ผูเ้ รี ย นบางคนอาจให้ความสนใจใน
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการเข้าสังคมและความบันเทิงเท่านั้น (Luo 2010)
3. ปัญหาด้านผูส้ อน
ปั ญ หาด้า นผู้ส อนที่ ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย อาจประสบในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ คือ ปั ญหาเกี่ยวกับความรู้และทักษะ ตลอดจนเวลาของ
ผูส้ อน เช่ น ผูส้ อนมีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ สารนิ เทศไม่
เพียงพอ (รัฐธี ร์ ปภัสสุ รียโ์ ชติ 2554; Arif and Mahmood 2012) ซึ่ งความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 นี้ นอกจากจะมีความสาคัญต่อการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวเพื่อการดาเนินงานแล้ว
ยังมีความสาคัญต่อความสามารถในการใช้สื่อต่าง ๆ ซ้ าเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อันจะช่วยให้เห็น
แนวทางใหม่ ๆ ที่ เป็ นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีดงั กล่ าวเพื่อการเรี ยนการสอนด้วย (Magnuson
2013: 245) และผูส้ อนมีเวลาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ ซึ่ ง
อาจเป็ นเพราะเวลาเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการบารุ งรักษาเมื่อใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Mahmood and
Richardson 2013) อีกทั้งยังเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการพัฒนาเนื้ อหาที่เหมาะสม การสอน การให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ การตอบรับ และการมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้เชิ งรุ กกับผูเ้ รี ยน (Owusu-Ansah
2004: 9)
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4. ปัญหาด้านอื่น ๆ
ปั ญ หาด้า นอื่ น ๆ ที่ ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย อาจประสบในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ สารนิ เทศ คือ ปั ญหาเกี่ ยวกับผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในมหาวิทยาลัย
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เช่ น
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ ให้ความสนับสนุนและ
ความร่ วมมือในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ เพราะการสอนการรู้
สารนิ เทศที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องอาศัยความร่ วมมือของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง (Lwehabura and Stilwell
2008; อารี ย ์ ชื่ นวัฒนา 2552: 104; สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิ ช 2553;
Detlor et al. 2011; Diep and Nahl 2011; Sun et al. 2011; Baro and Keboh 2012) มหาวิทยาลัยมี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริ การแก่ผเู้ รี ยนไม่เพียงพอ การสื่ อสารอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย
มีค วามเร็ วต่า (สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิ ช 2553; ฐิติ คาหอมกุล 2554;
Arif and Mahmood 2012; Baro and Keboh 2012) และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงต่าง ๆ
ในการใช้งาน เช่น ความน่าเชื่ อถือ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว (Godwin 2007: 106; Kelly
2008: 23; Luo 2010; Farkas 2012: 88)
การไม่ ใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ
แม้วา่ ในรอบ 5
จะมีผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดแพทย์ และห้องสมุดวิจยั ที่พบว่า ห้องสมุดต่าง ๆ
ดังกล่าว ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ใ
(Gardois
et al. 2012) แต่ในบริ บทของประเทศกาลังพัฒนา บรรณารักษ์ยงั อยู่ในขั้นตอนเริ่ มต้นเพื่อทา
ความคุน้ เคยกับเทคโนโลยีดงั กล่าว (Esse 2013: 183) ดังนั้น จึงเป็ นไปได้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อาจยังไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
สาหรับ การไม่ใ ช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ส ารนิ เทศที่จะนาเสนอใน
ที ่น้ี ประกอบด้ว ย สาเหตุที ่ไ ม่ใ ช้ แผนการใช้ และปั จ จัย ที ่ม ีผ ลต่อ การตัด สิ น ใจใช้ ซึ่ ง มี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
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สาเหตุที่ไม่ ใช้
สาเหตุ ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศนั้น มีหลายสาเหตุ บ้างก็เป็ นสาเหตุที่สอดคล้องกับปั ญหาที่พบได้ในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในทานองเดียวกัน บ้างก็เป็ นสาเหตุที่สอดคล้องกับปั ญหาที่
พบได้ในการสอนการรู้สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
สาหรับสาเหตุที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศนั้น มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้ สาเหตุแรกเป็ นสาเหตุเกี่ ยวกับห้องสมุดเอง ไม่วา่ จะ
เป็ น นโยบาย งบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของห้องสมุด เช่ น ห้องสมุดไม่มี
นโยบายในการนาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ (Lwehabura and Stilwell 2008;
Baro and Keboh 2012) ห้องสมุดไม่มีงบประมาณสาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศ (Idiodi 2005; Detlor et al. 2011; Baro and Keboh 2012) บุคลากรของห้องสมุดมี
จานวนจากัด และบุคลากรที่มีอยู่มีภาระงานมากอยู่แล้ว ซึ่ งความไม่เพียงพอของบุคลากรนี้ ก็เป็ น
ปั ญหาที่มกั พบในการสอนการรู้สารนิ เทศโดยทัว่ ไปด้วย (Idiodi 2005; Lwehabura and Stilwell
2008; สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Baro and Keboh 2012; Detlor et
al.2012) บุคลากรของห้องสมุ ดไม่ให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศ โดยความสนใจส่ วนบุคคลนี้ จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ผสู้ อนทดลองใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว
(Luo 2010) บุคลากรของห้องสมุดไม่มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศ (Arif and Mahmood 2012) และห้องสมุดไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่จะใช้สาหรับการสอนการรู้ สารนิ เทศด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (สัจจารี ย ์ ศิริชัย, ยุพิน เตชะมณี ,
และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Arif and Mahmood 2012; Baro and Keboh 2012)
นอกจากนี้ สาเหตุที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู ้สารนิเทศนั้น อาจสื บเนื่องมาจากสาเหตุ อื่น ๆ ภายนอกห้องสมุด ไม่วา่ จะเป็ น ผูเ้ รี ยน ผูม้ ี
ส่ วนเกี่ ยวข้องในมหาวิทยาลัย ความพร้อมเกี่ ยวกับสาธารณู ปโภคด้านเทคโนโลยีสารนิ เทศของ
มหาวิทยาลัย และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เช่น ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ที่แตกต่างกัน (Chu 2009; Luo 2010; Farkas 2012: 88) ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่ น
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ ไม่ให้ความสาคัญในการสนับสนุนและให้ความร่ วมมือในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ (Lwehabura and Stilwell 2008; อารี ย ์ ชื่นวัฒนา 2552:
104; สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Detlor et al. 2011; Diep and Nahl
2011; Sun et al. 2011; Baro and Keboh 2012) มหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
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ด้านเทคโนโลยีสารนิ เทศ เช่ น อุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สาหรับผูเ้ รี ยน และความเร็ วของการสื่ อสาร
อินเทอร์ เน็ต (สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; ฐิติ คาหอมกุล 2554; Arif
and Mahmood 2012; Baro and Keboh 2012) เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงในเรื่ องความ
น่าเชื่ อถือ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัวในการใช้งาน (Godwin 2007: 106; Kelly 2008: 23;
Luo 2010; Farkas 2012: 88) เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เรี ยนรู้และใช้งานยาก (Luo 2010) และเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 มีพฒั นาการอย่างรวดเร็ ว ยากต่อการติดตาม (King 2011: 28; Gardois et al. 2012: 91)
แผนการใช้
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศนั้น
อาจมีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ส ารนิเทศตามระยะเวลาที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ
2.0 หรื อไม่มีแผนการใช้ก็ไ ด้ สาหรับกรณี ที่มีแผนการใช้น้ ัน อาจกาหนดระยะเวลาในการใช้
ภายในระยะเวลา 1-6 เดือ น 7-12 เดือ น หรื อ มากกว่า 1 ปี พร้อ มทั้ง พิจ ารณาประเภทของ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่สนใจจะใช้เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ เ ทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้
สารนิ เทศของห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ปั จจัยภายในห้องสมุด และปั จจัย ภายนอก
ห้องสมุด โดยปั จจัยเหล่านี้ มักสัมพันธ์กบั สาเหตุที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศด้วย สาหรับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนั้น มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. ปัจจัยภายในห้องสมุด
ปั จจัยภายในห้องสมุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่ อสอนการรู้ ส ารนิ เทศของห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย คื อ ปั จจัย เกี่ ย วกับนโยบาย งบประมาณ
บุคลากร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น นโยบายของผูบ้ ริ หารห้องสมุด (Lwehabura and Stilwell
2008; สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิ ช 2553; Baro and Keboh 2012)
ความเพียงพอของงบประมาณห้องสมุด (Idiodi 2005; Detlor et al. 2011; Baro and Keboh 2012;
Esse 2013) ความเพียงพอของบุคลากรห้องสมุด (Idiodi 2005; Lwehabura and Stilwell 2008;
สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Baro and Keboh 2012; Detlor et al.
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2012) ความสนใจของผูส้ อน (Luo 2010) ความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู้สารนิ เทศของผูส้ อน (Arif and Mahmood 2012; Esse 2013) และความพร้อมด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของห้องสมุด (สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิ ช 2553;
Arif and Mahmood 2012; Baro and Keboh 2012; Esse 2013)
2. ปัจจัยภายนอกห้องสมุด
ปั จจัยภายนอกห้องสมุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เทศของห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย คื อ ปั จจัย เกี่ ย วกับ ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งใน
มหาวิท ยาลัย อุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ และเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เ น็ ตของมหาวิท ยาลัย ผูเ้ รี ย น และ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เช่ น ความสนับสนุ นและความร่ วมมือของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในมหาวิทยาลัย
เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ (Lwehabura and Stilwell 2008; อารี ย ์ ชื่นวัฒนา 2552:
104; สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Detlor et al. 2011; Diep and Nahl
2011; Sun et al. 2011; Baro and Keboh 2012) ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย (สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิ ช 2553; ฐิติ
คาหอมกุล 2554; Arif and Mahmood 2012; Baro and Keboh 2012; Esse 2013) ความสนใจและ
ความร่ วมมือของผูเ้ รี ยน (Chu 2009; ฐิติ คาหอมกุล 2554; Baro and Keboh 2012; Esse 2013)
ความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของผูเ้ รี ยนเพราะผูเ้ รี ยนบางคนอาจไม่คุน้ เคยกับ
เทคโนโลยีดงั กล่าว (Chu 2009; Luo 2010; Farkas 2012: 88) สมรรถนะของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
ความน่ าเชื่ อถื อ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัวของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Godwin 2007: 106;
Kelly 2008: 23; Luo 2010; Farkas 2012: 88) และความเป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้ของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
(หมายถึง ความง่ายต่อการเรี ยนรู้ ใช้ ทาความเข้าใจ หรื อจัดการ) (Luo 2010)

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในบริ บทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดแพทย์ และห้องสมุดวิจยั นั้น งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการให้การศึกษาแก่ผใู้ ช้และการรู้สารนิเทศ ยังมีไม่มากนัก
ดังจะเห็ นได้ว่า ในจานวนของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 2006-2011 มีบทความใน
ประเด็นดังกล่าวเพียงร้อยละ 18 เท่านั้น (Gardois et al. 2012: 90) นอกจากนี้ งานวิจยั เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื ่อ สอนการรู ้ส ารนิ เ ทศที่พ บ ก็ม กั เป็ นงานวิจ ยั เชิ ง กรณี และมุ ่ง เน้น
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เฉพาะประเภท (Luo 2010: 33; Magnuson 2013: 250) มิใช่ การศึกษา
ภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศดังเช่นงานวิจยั นี้
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ในส่ วนของงานวิจยั ในประเทศไทย พบว่า งานวิจยั เกี่ ยวกับการรู้สารนิ เทศส่ วนใหญ่ จะ
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับระดับการรู ้สารนิเทศ (กมลรัตน์ สุ ขมาก 2547; ดวงกมล อุ่นจิตติ 2547; ปภาดา
เจียวก๊ก 2547; สุ ดาวดี ศรี สุดตา, ลาปาง แม่นมาตย์, และพิมพา อินแบน 2547; สุ พิศ บายคายคม
2550; จารุ ณี สุ ปินะเจริ ญ และนัดดาวดี นุ่มนาค 2551; ชูชีพ มามาก, แววตา เตชาทวีวรรณ, และ
อารี ย ์ ชื่นวัฒนา 2553; มยุรี ยาวิลาศ 2553; อังคณา แวซอเหาะ และสุ ธาทิพย์ เกียรติวานิช 2553;
สุ พิศ ศิริรัตน์, ชุ ติมา สัจจานันท์, และพวา พันธุ์เมฆา 2555) และยังมีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหรื อการสอนการรู้สารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนน้อย (ศิวราช ราชพัฒน์
2547; สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; ฐิติ คาหอมกุล 2554; Kulthida
Tuamsuk 2013) ทั้งนี้ ยังไม่พบงานวิจยั ที่มุ่งศึกษาเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศ
ส าหรั บ เนื้ อ หาที่ จ ะน าเสนอในหัว ข้อ นี้ ประกอบด้ว ย งานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในประเทศ
จานวน 4 เรื่ อง และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในต่างประเทศ จานวน 3 เรื่ อง รวมทั้งหมด 7 เรื่ อง ซึ่ งมี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
งานวิจัยในประเทศ
เนื่ องจากยังไม่พบว่า มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในที่น้ ี จึงขอนาเสนองานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหรื อการสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่ งก็ยงั
มีจานวนไม่มากนัก จานวน 4 เรื่ อง ดังนี้
ศิวราช ราชพัฒน์ (2547) ศึกษาการสอนการรู้สารนิ เทศทางเว็บไซต์ของห้องสมุด เพื่อ
วิเ คราะห์เ นื้ อ หาการสอนการรู ้ ส ารนิ เ ทศ โดยใช้แ บบสารวจในการสารวจเว็บ ไซต์ห้อ งสมุด
สถาบันอุดมศึก ษา จานวน 17 แห่ ง จาแนกออกเป็ นเว็บไซต์ที่ จ ดั ทาในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
จานวน 15 เว็บไซต์ เว็บไซต์ที่จดั ทาในประเทศออสเตรเลี ย จานวน 1 เว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่
จัดทาในเขตเศรษฐกิ จฮ่องกง จานวน 1 เว็บไซต์
ผลการวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง พบว่า เมื่อเปรี ย บเที ยบกับมาตรฐานการรู้ สารนิ เทศของ ACRL
(2000) มาตรฐานที่ เว็บ ไซต์ห้องสมุดทั้ง หมดใช้ในการสอนการรู ้ส ารนิ เทศ คือ มาตรฐานที่ 1:
การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศที่ตอ้ งการ และมาตรฐานที่ 2: การเข้าถึงสารนิเทศที่
ต้องการอย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิภาพ
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สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิ ช (2553) ศึกษาสภาพการดาเนิ นงาน
และปั ญ หาของสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ ในการพัฒ นาทัก ษะการรู ้ส ารนิ เ ทศของนัก ศึก ษา
ตลอดจนปั จ จัย สนับ สนุ น และขัด ขวางการพัฒ นาทัก ษะการรู ้ส ารนิ เ ทศของนัก ศึก ษาใน
สถาบัน อุด มศึก ษาของรั ฐ โดยใช้แ บบสั ม ภาษณ์ เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากผูบ้ ริ ห าร 2 กลุ่ ม คื อ
ผูบ้ ริ หารระดับ นโยบาย ได้แก่ อธิ การบดี/รองอธิ การบดีที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทักษะการรู้
สารนิ เทศของนักศึ กษา และผูบ้ ริ หารระดับ ปฏิ บตั ิ ได้แก่ คณบดี /รองคณบดี /ผูแ้ ทนจาก 3 กลุ่ ม
สาขาวิชา ผูอ้ านวยการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และหัวหน้างานบริ การสารนิเทศ
ผลการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารกลุ่ มที่ 2 ซึ่ งประกอบด้วยบุคลากรจาก
ห้องสมุดด้วยนั้น พบว่า เรื่ องที่สถาบันอุดมศึกษาส่ วนใหญ่ได้ดาเนินการในระดับ มาก ได้แก่
การให้ความสาคัญของการรู ้ สารนิ เทศว่าเป็ นทักษะจาเป็ นในการศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต
(ร้อยละ 85.7) การจัดปฐมนิเ ทศการใช้ห้องสมุด และการฝึ กอบรมการสื บค้นข้อมูล (ร้อยละ 78.6
เท่ากัน) ห้องสมุดมีบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบการพัฒนาทักษะการรู้สารนิ เทศของนักศึกษาโดยตรง
(ร้ อ ยละ 76.2) คณะ/ห้อ งสมุ ด สถาบัน อุ ด มศึ ก ษามี แ ผนปฏิ บ ัติ ก ารในการพัฒ นาทัก ษะการรู้
สารนิ เทศของนัก ศึ ก ษา และการบู รณาการการรู้ ส ารนิ เ ทศเข้า กับ รายวิช าที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น วิจ ัย
สัมมนา โครงงาน หัวข้อพิเศษ (ร้ อยละ 64.3 เท่ากัน) มีความร่ วมมือกันในการพัฒนาทักษะการรู้
สารนิ เทศของนักศึกษา (ร้อยละ 59.5) และการมีนโยบายเพื่อพัฒนาการรู้สารนิ เทศของนักศึกษา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาทักษะการรู้สารนิเทศ (ร้อยละ 57.1
เท่ากัน)
ด้านปัญหาการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในการพัฒนาทักษะการรู้สารนิเทศ
ของนักศึกษาตามความเห็นของผูบ้ ริ หารกลุ่มที่ 2 พบว่า มีปัญหาในระดับมาก 3 เรื่ อง คือ การเรี ยน
การสอนในสถาบันอุดมศึกษาเน้นการสอนเนื้ อหามากกว่าสอนวิธีการหาความรู้/วิธีการเรี ยนรู้ และ
การบู รณาการเนื้ อหาการรู ้ ส ารนิ เทศลงไปในรายวิชาของหลัก สู ตรต่า ง ๆ มี น้อย (ร้ อยละ 28.6
เท่ากัน) รองลงมา คือ ข้อจากัดเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีมเพื่อพัฒนาการรู้สารนิ เทศของนักศึกษา
(ร้อยละ 26.2)
สาหรับปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาทักษะการรู้สารนิเทศของนักศึกษาตามความคิดเห็น ของ
ผูบ้ ริ หารกลุ่มที่ 2 พบว่า ปั จจัยที่สนับสนุ นการพัฒนาทักษะการรู้สารนิ เทศของนักศึกษาในระดับ
มาก 5 อัน ดับ แรก คื อ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารนิ เ ทศ และระบบเครื อข่ า ย
เทคโนโลยีสารนิ เทศในสถาบัน (ร้อยละ 90.5 เท่ากัน) การมีสถานที่/ช่องทางที่จดั ให้นกั ศึกษาได้
เข้าถึงสารนิเทศอย่างสะดวก (ร้อยละ 88.1) การที่สถาบันมีนโยบายการพัฒนาทักษะการรู้สารนิเทศ
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อย่างชัดเจน (ร้อยละ 83.3) ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจถึงความสาคัญของการรู้สารนิเทศต่อการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็ นผูเ้ รี ยนรู้ ตลอดชี วิต (ร้ อยละ 78.6) และสถาบันอุดมศึกษาจัดทาแผนปฏิ บตั ิการ
ส่ ง เสริ ม การรู ้ ส ารนิ เ ทศอย่ า งเป็ นระบบ และมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการพัฒ นาทัก ษะการรู้
สารนิเทศโดยตรง (ร้อยละ 76.2 เท่ากัน)
ส่ วนปั จจัย ขัดขวางการพัฒนาทักษะการรู้ ส ารนิ เทศของนัก ศึก ษาตามความคิ ดเห็ นของ
ผูบ้ ริ หารกลุ่มที่ 2 พบว่า ปั จจัยที่ขดั ขวางการพัฒนาทักษะการรู้สารนิเทศของนักศึกษาในระดับมาก
5 อันดับแรก คือ จุดบริ การที่ให้นกั ศึกษาเข้าถึงเทคโนโลยีสารนิเทศมีจานวนจากัด (ร้อยละ 73.8)
โครงสร้ างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารนิ เทศที่มีคุณภาพต่ าและไม่เพียงพอ และบรรณารักษ์ไม่มี
บทบาทในการพัฒ นาการรู ้ ส ารนิ เ ทศของนัก ศึ ก ษา (ร้ อ ยละ 69.0 เท่ า กัน ) ผู้บ ริ ห ารไม่ เ ห็ น
ความสาคัญของการรู ้ สารนิ เทศของนักศึกา (ร้ อยละ 66.7) และสถาบันอุดมศึกษาไม่กาหนดให้
นักศึกษาทุกคนเรี ยนรายวิชาการรู ้ สารนิเทศเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป/วิชาบังคับของนักศึกษาหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี ทุกคณะ (ร้อยละ 64.3)
ฐิ ติ ค าหอมกุล (2554) ศึ ก ษาการส่ งเสริ ม การรู้ สารนิ เทศส าหรั บ นัก ศึ กษาในห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัย ในด้านมาตรฐานการรู้สารนิเทศที่ส่งเสริ ม หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการ และสื่ อที่
ใช้ใ นการส่ ง เสริ ม รวมถึ ง ปั ญ หาในการส่ ง เสริ ม การรู้ ส ารนิ เทศส าหรั บนัก ศึ ก ษาในห้อ งสมุ ด
มหาวิท ยาลัย โดยใช้แ บบสอบถามเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากผูบ้ ริ ห ารห้อ งสมุด ที่มีส ถานะเป็ น
ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
ผลการวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง พบว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย จานวนมากที่สุ ด (ร้ อยละ 96.77)
ส่ งเสริ มการรู ้ สารนิ เทศโดยใช้มาตรฐานที่ 2 เรื่ องการเข้าถึงสารนิ เทศ รองลงมา (ร้อยละ 94.62)
ส่ งเสริ มการรู ้ สารนิ เทศโดยใช้มาตรฐานที่ 5 เรื่ องการใช้สารนิเทศอย่างถูกกฎหมาย เมื่อพิจารณา
ประเด็นย่อยในแต่ละมาตรฐาน จะพบว่า ในมาตรฐานที่ 1 เรื่ องการกาหนดขอบเขตสารนิ เทศที่
ต้องการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 83.52) ส่ งเสริ มเรื่ องการระบุประเภทและ
รู ป แบบของสารนิ เทศ รองลงมา (ร้ อยละ 77.64) ส่ ง เสริ ม เรื่ องการก าหนดขอบเขตและความ
ต้องการสารนิเทศ ในมาตรฐานที่ 2 เรื่ องการเข้าถึงสารนิเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด
(ร้ อยละ 83.33) ส่ งเสริ มเรื่ องการเลื อกวิธีการค้นคว้าหรื อระบบการค้นคืนสารนิ เทศที่เหมาะสม
สาหรับการเข้าถึ งสารนิ เทศ รองลงมา (ร้อยละ 73.33) ส่ งเสริ มเรื่ องการค้นคืนสารนิเทศด้วยวิธีที่
หลากหลายทั้ง จากระบบออนไลน์ ห รื อ จากแหล่ ง บุ ค คล ในมาตรฐานที่ 3 เรื่ อ งการประเมิ น
สารนิ เทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 64.10) ส่ งเสริ มเรื่ องการสรุ ปแนวคิด
หลักจากสารนิ เทศที่สืบค้น รองลงมา (ร้อยละ 51.28) ส่ งเสริ มเรื่ องการพิจารณาทวทวนถึง โจทย์
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หรื อข้อคาถามว่า สารนิ เทศที่ คน้ หาได้น้ ัน ตอบสนองต่อความต้องการหรื อไม่ ในมาตรฐานที่ 4
เรื่ องการใช้สารนิเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 66.25)
ส่ งเสริ มเรื่ องการสื่ อสารสารนิเทศใหม่อย่างมีประสิ ทธิภาพ การเลือกสื่ อและรู ปแบบของสื่ อได้อย่าง
เหมาะสมกับผูร้ ับ การใช้เทคโนโลยีสารนิ เทศในการสร้าง และสื่ อสารผลงาน รองลงมา (ร้อยละ
65.00) ส่ งเสริ ม เรื่ องการประยุก ต์สารนิ เทศที่ค ้นหาได้และที่มี อยู่เพื่อการวางแผน และการสร้ าง
สารนิเทศขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และในมาตรฐานที่ 5 เรื่ องการใช้สารนิเทศอย่าง
ถูกกฎหมาย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 78.40) ส่ งเสริ มเรื่ องการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎข้อบังคับ นโยบายของสถาบัน รองลงมา (ร้อยละ 77.27) ส่ งเสริ มเรื่ องการเขียนอ้างอิง
แหล่งที่มาของสารนิเทศได้อย่างเหมาะสม
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หน่ วยงานที่ รั บ ผิด ชอบในการส่ ง เสริ ม การรู้ ส ารนิ เทศนั้น พบว่า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 53.76) มีหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบในการส่ งเสริ มการรู้
สารนิ เทศ โดยหน่ วยงานที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 66.00) ระบุ คือ งาน
บริ การ ด้านวิธีการที่ใช้ในการส่ งเสริ มการรู้สารนิเทศ พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด
(ร้ อยละ 93.55 เท่ ากัน) ใช้วิธี การแบบเป็ นทางการ และแบบไม่ เป็ นทางการ โดยวิธี การแบบเป็ น
ทางการที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุ ด (ร้ อยละ 88.51) ใช้ คือ การปฐมนิ เทศการใช้
ห้องสมุด ส่ วนวิธีการแบบไม่เป็ นทางการที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 94.25) ใช้
คือ การให้บริ การตอบคาถาม สาหรับสื่ อที่ใช้ในการส่ งเสริ มการรู้สารนิเทศนั้น ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 96.77) ใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ รองลงมา (ร้อยละ 95.70) ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย จ านวนมากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 96.67) ใช้ คื อ แผ่ น พับ ส่ ว นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้ อยละ 62.92) ใช้ คือ เว็บไซต์เครื อข่าย
สังคม
ด้านปั ญหาในการส่ งเสริ มการรู้สารนิเทศสาหรับนักศึกษาในห้องสมุดมหาวิทยาลัยนั้น พบว่า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประสบปั ญหาในระดับปานกลางทุกด้า น โดยปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ย สู งสุ ด 3
ลาดับแรก คือ ปั ญหาเกี่ยวกับตัวนักศึกษา (3.33) ปั ญหาเกี่ยวกับบุคลากร (3.18) และปั ญหา
เกี่ ยวกับการประชาสัมพันธ์ (2.93) โดยปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสาหรับปั ญหาเกี่ยวกับตัวนักศึกษา
คือ นักศึกษาไม่ให้ความสนใจในกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อการส่ งเสริ มการรู้สารนิเทศ (3.49) ปั ญหาที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสาหรับปั ญหาเกี่ยวกับบุคลากร คือ ห้องสมุดไม่มีบรรณารักษ์เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน


ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเฉลี่ย
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ด้า นการส่ ง เสริ ม การรู ้ ส ารนิ เ ทศ (3.35) และปั ญ หาที่มีค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด สาหรับ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ
การประชาสัมพันธ์ คื อ ห้องสมุ ดมีก ารประชาสัม พันธ์ที่ ไม่ สม่ าเสมอ ท าให้นักศึ กษาไม่ท ราบ
กิจกรรมที่หอ้ งสมุดจัดขึ้น (2.97)
Kulthida Tuamsuk (2013) ศึกษาสภาพการสอนการรู้สารนิเทศในสถาบันอุดมศึกษาใน
ด้านหน่ วยงานที่รับผิดชอบ รู ปแบบการสอน เนื้ อหาที่สอน วิธีการเรี ยนการสอน การประเมิน
การเรี ยนรู ้ และบทบาทของห้องสมุ ดในการส่ งเสริ มการรู้ สารนิ เทศ โดยใช้แบบสอบถามเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยฝ่ ายวิชาการ
ผลการวิ จยั ที่ เ กี่ ย วข้อง พบว่า สถาบันอุ ดมศึ ก ษา จานวนมากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 49.65) มี
หน่วยงานที่จดั การโปรแกรมหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ โดย
สถาบันอุดมศึกษา จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 70.93) สอนการรู้สารนิเทศแบบเป็ นรายวิชา แต่ก็ให้
ความสาคัญกับวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเช่นกัน ทั้งนี้ ทุกสถาบันสอนการรู้สารนิเทศในประเด็นเรื่ อง
การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารนิเทศ การเข้าถึงและสื บค้นสารนิเทศ และการเขียนรายงานเชิ ง
วิช าการ ส าหรั บ บทบาทของห้อ งสมุด ในการส่ ง เสริ ม ทัก ษะการรู ้ ส ารนิ เ ทศนั้น ห้อ งสมุด
จัด การฝึ กอบรมเป็ นจ านวนมาก แต่ ค วามร่ ว มมื อ กับ อาจารย์ใ นการบูร ณาการการสอนการรู้
สารนิเทศในรายวิชาต่าง ๆ ยังมีอยูน่ อ้ ย (ร้อยละ 12.12)
งานวิจัยต่ างประเทศ
จากการศึก ษาวรรณกรรม พบว่า มีง านวิจ ยั ที ่เ กี ่ ย วข้อ งซึ่ ง ศึก ษาเกี ่ย วกับ การใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 3 เรื่ อง ดังนี้
Luo (2010) ศึกษาสภาพปั จจุบนั ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ โดย
ดาเนิ นการสารวจด้วยแบบสอบถามและสัมภาษณ์ท างโทรศัพท์กบั บรรณารัก ษ์ที่ใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 ในการสอนการรู้สารนิ เทศ
ผลการวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง พบว่า ห้องสมุดจานวนมากที่สุด (ร้อยละ 92) มีกลุ่มเป้ าหมายใน
การสอนการรู ้ สารนิ เทศ คือ นิ สิตนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ห้องสมุดส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 68)
สอนการรู้สารนิ เทศแบบไม่มีหน่ วยกิ ตและเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายวิชาในหลักสู ตร และส่ วนใหญ่
(ร้ อ ยละ 78) จัด การเรี ย นการสอนในลัก ษณะการสอนแบบเผชิ ญ หน้า กับ ผูเ้ รี ย น ด้า นการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศนั้น ห้องสมุดส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 84) ใช้เทคโนโลยี
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เว็บ 2.0 เพื่อเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอนแก่ผเู้ รี ยน รวมถึงให้ผเู้ รี ยนใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการทางาน
ร่ ว มกัน หรื อ เสริ ม สร้ า งการมี ป ฏิ สัม พันธ์ รองลงมา (ร้ อ ยละ 38) ใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่ อ
ประกอบการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน นอกจากนี้ บรรณารักษ์จานวนหนึ่ง
(ร้ อ ยละ 4) ยัง ใช้เ ทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ส่ ว นตัว ในการจัด ระเบี ย บและจัด การ
ทรัพยากรในการสอนโดยปราศจากการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
นอกจากนี้ บรรณารักษ์ยงั ระบุว่า ทักษะการรู้สารนิ เทศที่สามารถทาความเข้าใจให้ดีข้ ึนได้
ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มี 3 ทักษะ คือ การจัดระบบสารนิเทศ การประเมินสารนิเทศ และลิขสิ ทธิ์
สาหรับแรงกระตุน้ ที่ทาให้บรรณารักษ์ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ ประกอบด้วย
ความสะดวก ความสนใจส่ วนบุคคล และความเกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาเพราะเป็ นเทคโนโลยีที่
พวกเขาใช้อ ยู่ ส่ ว นปั ญ หาในการใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศนั้น ได้แ ก่
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 บางเทคโนโลยีตอ้ งใช้เวลาในการเรี ยนรู้ นิสิตนักศึกษาบางคนอาจไม่คุน้ เคยกับ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 นิ สิตนักศึกษาบางคนอาจไม่สนใจในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการเรี ยน
การสอน และมีการกระทาที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์ (Online Vandalism) เกิดขึ้นได้ในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0
Daniels and Huxor (2011) ศึกษาสภาพปั จจุบนั ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศ โดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณี ยอ์ ิ เล็กทรอนิ ก ส์ เก็บ รวบรวมข้อมูล ผลการศึก ษาที่
นาเสนอ เป็ นผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามตอบกลับจากบรรณารักษ์ในห้องสมุด จานวน 22
แห่ง ซึ่ งแทบทั้งหมด จานวน 21 แห่ง เป็ นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ผลการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า ครึ่ งหนึ่ ง ของห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึก ษาที่เ ก็บ รวบรวม
ข้อมูล ได้ใ ช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ในการสอนการรู ้ส ารนิ เ ทศแล้ว ในขณะที่แ ทบทั้ง หมดของที่
เหลื อก็กาลังพิจารณาที่ จะเริ่ มใช้อยู่ ส่ วนประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่มีการใช้มากที่สุดนั้น
เช่น เทคโนโลยีบล็อก และเทคโนโลยีวิกิ ในขณะที่เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที
เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั และเทคโนโลยีโซเชี ยล
บุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่มนั้น ยังมีการใช้ไม่มากนัก
Magnuson (2013) ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีเว็บ 2.0 กับ มาตรฐานการรู้
สารนิ เทศของ ACRL โดยใช้เทคโนโลยี 4 ประเภท ได้แก่ Glogster Prezi Diigo และ PBworks
เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศในรายวิชาแบบออนไลน์
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ผลการวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง พบว่า เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สามารถใช้เพื่อเสริ มสร้างทักษะการรู้
สารนิ เทศได้ครบทั้ง 5 มาตรฐานตามมาตรฐานการรู ้ส ารนิ เทศของ ACRL โดยประเด็นหลัก ที่
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สามารถช่ วยพัฒนาการเรี ย นรู ้ไ ด้น้ ัน ประกอบด้วย การแบ่ง ปั นและความ
ร่ วมมือ การจัดระเบีย บสารนิ เทศ ความสร้างสรรค์และความสนุ ก การกระตุ น้ การอภิปราย
และการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จานวน 7 เรื่ องดังกล่าว สามารถสรุ ปประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจยั นี้ได้ดงั นี้
1. ผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ
ฐิ ติ ค าหอมกุล (2554) พบว่า ห้องสมุดมหาวิท ยาลัย ส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 53.76) มี
หน่ วยงานเดี ยวที่รับผิดชอบในการส่ งเสริ มการรู้สารนิ เทศ โดยหน่วยงานที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 66.00) ระบุ คือ งานบริ การ
2. กลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศ
Luo (2010) พบว่า ห้องสมุดจานวนมากที่สุด (ร้อยละ 92) มีกลุ่มเป้ าหมายในการสอน
การรู้สารนิเทศ คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
3. รู ปแบบการสอนการรู้สารนิเทศ
สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช (2553) พบว่า การจัดปฐมนิเทศ
การใช้ ห้ อ งสมุ ด และการฝึ กอบรมการสื บค้ น ข้อ มู ล (ร้ อ ยละ 78.6 เท่ า กั น ) เป็ นเรื ่ อ งที่
สถาบันอุดมศึก ษาส่ วนใหญ่ไ ด้ดาเนิ นการในระดับ มาก ซึ่ ง สอดคล้องกับ ผลการศึก ษาของฐิติ
คาหอมกุล (2554) ที่พบว่า วิธี การแบบเป็ นทางการที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุ ด
(ร้อยละ 88.51) ใช้ในการส่ งเสริ มการรู้สารนิเทศ คือ การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และผลการศึกษา
ของ Kulthida Tuamsuk (2013) ที่พบว่า ในการส่ งเสริ มทักษะการรู ้สารนิเทศนั้น ห้องสมุด
จัดการฝึ กอบรมเป็ นจานวนมาก
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นอกจากนี้ สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช (2553) ยังพบด้วยว่า
การบูรณาการการรู ้ สารนิ เทศเข้ากับรายวิชาที่เกี่ ยวข้อง เช่ น วิจยั สัมมนา โครงงาน หัวข้อพิเศษ
(ร้ อยละ 64.3) ก็เป็ นอีกเรื่ องที่สถาบันอุดมศึกษาส่ วนใหญ่ได้ดาเนิ นการในระดับมากเช่นกัน ซึ่ ง
ผลการวิจยั ดังกล่าว เป็ นไปในทานองเดียวกันกับผลการศึกษาของ Luo (2010) ที่พบว่า ห้องสมุด
ส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 68) สอนการรู ้ สารนิ เทศแบบไม่มีหน่ วยกิ ตและเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายวิชาใน
หลักสู ตร อย่างไรก็ดี Kulthida Tuamsuk (2013) พบว่า ความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดกับอาจารย์
ในการบูรณาการการสอนการรู ้สารนิเทศในรายวิชาต่าง ๆ นั้น ยังมีอยูน่ อ้ ย (ร้อยละ 12.12)
4. การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
Daniels and Huxor (2011) พบว่า ครึ่ งหนึ่ งของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ในการสอนการรู ้สารนิ เทศแล้ว ในขณะที่แทบทั้ง หมด
ของที่ เหลื อก็กาลังพิจารณาที่ จะเริ่ มใช้อยู่
5. ทักษะการรู้สารนิเทศที่สอน
ศิวราช ราชพัฒน์ (2547)

พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานการรู้สารนิ เทศของ

ACRL (2000) มาตรฐานที่เว็บไซต์ห้องสมุดทั้งหมดใช้ในการสอนการรู้สารนิ เทศ คือ มาตรฐาน
ที่ 1: การก าหนดลัก ษณะและขอบเขตของสารนิ เ ทศที่ ต้อ งการ และมาตรฐานที่ 2: การเข้าถึ ง
สารนิเทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิภาพ ในทานองเดียวกัน ฐิติ คาหอมกุล (2554)
ก็พบเช่นกันว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 96.77) ส่ งเสริ มการรู้สารนิเทศโดย
ใช้มาตรฐานที่ 2 เรื่ องการเข้าถึ งสารนิ เทศ และจานวนรองลงมา (ร้อยละ 94.62) ยังส่ งเสริ มการรู้
สารนิเทศโดยใช้มาตรฐานที่ 5 เรื่ องการใช้สารนิเทศอย่างถูกกฎหมาย
ทั้งนี้ ฐิ ติ คาหอมกุล (2554) ยังได้ศึกษาประเด็นย่อยในแต่ละมาตรฐาน และพบว่า
ในมาตรฐานที่ 1 เรื่ องการกาหนดขอบเขตสารนิเทศที่ตอ้ งการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด
(ร้ อยละ 83.52) ส่ งเสริ มเรื่ องการระบุประเภทและรู ปแบบของสารนิ เทศ รองลงมา (ร้อยละ 77.64)
ส่ ง เสริ ม เรื่ องการก าหนดขอบเขตและความต้องการสารนิ เทศ ในมาตรฐานที่ 2 เรื่ องการเข้าถึ ง
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สารนิ เทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้ อยละ 83.33) ส่ งเสริ มเรื่ องการเลื อกวิธีการ
ค้นคว้าหรื อระบบการค้นคืนสารนิ เทศที่เหมาะสมสาหรับการเข้าถึงสารนิเทศ รองลงมา (ร้อยละ
73.33) ส่ งเสริ มเรื่ องการค้นคืนสารนิเทศด้วยวิธีที่หลากหลายทั้งจากระบบออนไลน์หรื อจากแหล่ง
บุคคล ในมาตรฐานที่ 3 เรื่ องการประเมินสารนิเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้อยละ
64.10) ส่ งเสริ มเรื่ องการสรุ ปแนวคิดหลักจากสารนิ เทศที่สืบค้น รองลงมา (ร้ อยละ 51.28) ส่ งเสริ ม
เรื่ องการพิจารณาทบทวนถึ ง โจทย์ หรื อข้อคาถามว่า สารนิ เ ทศที่ค น้ หาได้น้ ัน ตอบสนองต่อ
ความต้องการหรื อไม่ ในมาตรฐานที่ 4 เรื่ องการใช้ส ารนิ เทศอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพ ห้องสมุด
มหาวิท ยาลัย จานวนมากที่ สุ ด (ร้ อยละ 66.25) ส่ ง เสริ ม เรื่ องการสื่ อสารสารนิ เทศใหม่ อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ การเลือกสื่ อและรู ปแบบของสื่ อได้อย่างเหมาะสมกับผูร้ ับ การใช้เทคโนโลยีสารนิเทศ
ในการสร้ าง และสื่ อสารผลงาน รองลงมา (ร้อยละ 65.00) ส่ งเสริ มเรื่ องการประยุกต์สารนิ เทศที่
ค้นหาได้และที่มีอยูเ่ พื่อการวางแผน และการสร้างสารนิเทศขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
และในมาตรฐานที่ 5 เรื่ องการใช้สารนิ เทศอย่างถูกกฎหมาย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด
(ร้อยละ 78.40) ส่ งเสริ มเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ นโยบายของสถาบัน รองลงมา
(ร้อยละ 77.27) ส่ งเสริ มเรื่ องการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของสารนิเทศได้อย่างเหมาะสม
สาหรับทักษะการรู้สารนิเทศที่สามารถทาความเข้าใจให้ดีข้ ึนได้ดว้ ยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 นั้น
Luo (2010) พบว่า บรรณารักษ์ได้ระบุไว้ 3 ทักษะ คือ การจัดระบบสารนิเทศ การประเมินสารนิเทศ
และลิขสิ ทธิ์ อย่างไรก็ดี ในความเป็ นจริ งแล้ว เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สามารถใช้เพื่อส่ งเสริ มทักษะการรู้
สารนิ เทศได้มากกว่านั้น ดังที่ Magnuson (2013) พบว่า เทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 สามารถใช้เพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะการรู ้ สารนิ เทศได้ครบทั้ง 5 มาตรฐานตามมาตรฐานการรู้สารนิ เทศของ ACRL
6. ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้
ฐิติ คาหอมกุล (2554) พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจานวนรองลงมา (ร้อยละ 95.70)
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ในการส่ งเสริ มการรู้ สารนิ เทศ โดยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวนมากที่สุด (ร้ อยละ 62.92) ใช้ คือ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม ส่ วน Daniels and Huxor (2011)
พบว่า ประเภทของเทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 ที่ มี การใช้มากที่ สุ ดเพื่ อสอนการรู้ ส ารนิ เทศนั้น เช่ น
เทคโนโลยีบ ล็อก และเทคโนโลยีวิกิ ในขณะที่เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที
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เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั และเทคโนโลยีโซเชี ยล
บุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่มนั้น ยังมีการใช้ไม่มากนัก
7. วิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
Luo (2010) พบว่า ห้องสมุดส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 84) ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
เผยแพร่ เนื้ อหาที่สอนแก่ผเู ้ รี ยน รวมถึงให้ผเู้ รี ยนใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการทางานร่ วมกัน หรื อ
เสริ มสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ รองลงมา (ร้อยละ 38) ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อประกอบการอธิ บาย
แนวคิดเกี่ ยวกับการรู ้ สารนิ เทศให้แก่ผเู้ รี ยน นอกจากนี้ บรรณารักษ์จานวนหนึ่ ง (ร้อยละ 4) ยังใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวในการจัดระเบียบและจัดการทรัพยากรในการสอนโดย
ปราศจากการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
8. ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 / สาเหตุที่ไม่ใช้ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิ ช (2553) พบว่า ปั ญหาการ
ดาเนิ นงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในการพัฒนาทักษะการรู้สารนิ เทศของนักศึกษาในระดับ
มาก คือ การบูรณาการเนื้ อหาการรู้สารนิเทศลงไปในรายวิชาของหลักสู ตรต่าง ๆ มีนอ้ ย (ร้อยละ
28.6) รองลงมา คื อ ข้อจากัดเกี่ ยวกับการทางานเป็ นทีมเพื่อพัฒนาการรู้ สารนิ เทศของนักศึกษา
(ร้อยละ 26.2) ในขณะที่ ฐิติ คาหอมกุล (2554) พบว่า ปั ญหาในการส่ งเสริ มการรู้สารนิเทศสาหรับ
นักศึ กษาในห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย ที่ มี ค ่า เฉลี่ย สู ง สุ ด คือ ปั ญ หาเกี ่ย วกับ ตัว นัก ศึก ษา (3.33)
รองลงมา คือ ปั ญหาเกี่ ยวกับบุคลากร (3.18) โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสาหรับปั ญหาเกี่ยวกับ
ตัวนักศึกษา คือ นักศึกษาไม่ใ ห้ความสนใจในกิ จกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อการส่ งเสริ มการรู ้สารนิ เทศ
(3.49) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Luo (2010) ที่พบว่า การที่นิสิตนักศึกษาบางคนอาจไม่
สนใจในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการเรี ยนการสอน เป็ นปั ญหาหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0


เนื่ องจากประเด็นปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของผูใ้ ช้เทคโนโลยีดงั กล่าว มัก

สอดคล้องกับสาเหตุที่ไม่ใช้ของผูท้ ี่ไม่ใช้เทคโนโลยีน้ ี อีกทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ของผูท้ ี่
ไม่ ใ ช้น้ ัน ก็ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ สาเหตุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ด้ว ย ดัง นั้น ในการสรุ ป ประเด็น ในที่ น้ ี จึ งจะขอ
นาเสนอการสรุ ปประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ไว้ดว้ ยกัน
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เพื่ อสอนการรู ้ สารนิ เทศ ส่ วนปั ญหาที่ มี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ดส าหรั บปั ญหาเกี่ ย วกับ บุ คลากรนั้น คื อ
ห้องสมุดไม่มีบรรณารักษ์เพียงพอในการปฏิบตั ิงานด้านการส่ งเสริ มการรู้สารนิ เทศ (3.35) ทั้งนี้
ผลการศึก ษาของ Luo (2010) ยังได้แสดงปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศอื่น ๆ เพิม่ เติมอีก คือ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 บางเทคโนโลยีตอ้ งใช้เวลาในการเรี ยนรู้ นิ สิต
นักศึกษาบางคนอาจไม่คุน้ เคยกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 และมีการกระทาที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์
(Online Vandalism) เกิดขึ้นได้ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ด้านปั จจัยสนับสนุนการพัฒนาทักษะการรู้สารนิเทศของนักศึกษานั้น สัจจารี ย ์ ศิริชยั ,
ยุพิ น เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิ ช (2553) พบว่า ปั จจัย สนับ สนุ นการพัฒนาทัก ษะการรู้
สารนิเทศของนักศึกษาในระดับมาก 5 อันดับแรก คือ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารนิเทศ
และระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารนิเทศในสถาบัน (ร้อยละ 90.5 เท่ากัน) การมีสถานที่/ช่องทางที่
จัดให้นกั ศึกษาได้เข้าถึงสารนิ เ ทศอย่างสะดวก (ร้อยละ 88.1) การที่สถาบันมีนโยบายการพัฒนา
ทักษะการรู ้ สารนิ เทศอย่างชัดเจน (ร้อยละ 83.3) ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจถึงความสาคัญของการรู้
สารนิ เทศต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็ นผูเ้ รี ยนรู้ตลอดชี วิต (ร้อยละ 78.6) และสถาบันอุดมศึกษา
จัดทาแผนปฏิบตั ิการส่ งเสริ มการรู ้สารนิเทศอย่างเป็ นระบบ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา
ทักษะการรู ้สารนิ เทศโดยตรง (ร้อยละ 76.2 เท่ากัน) ปั จจัยสนับสนุนเหล่านี้ มีความสอดคล้องกับ
ปัจจัยขัดขวางการพัฒนาทักษะการรู้สารนิเทศของนักศึกษาที่พบในระดับมาก 5 อันดับแรกด้วย คือ
จุดบริ การที่ให้นกั ศึกษาเข้าถึงเทคโนโลยีสารนิเทศมีจานวนจากัด (ร้อยละ 73.8) โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีสารนิ เทศที่มีคุณภาพต่าและไม่เพียงพอ และบรรณารักษ์ไม่มีบทบาทในการพัฒนาการรู้
สารนิ เทศของนักศึกษา (ร้อยละ 69.0 เท่ากัน) ผูบ้ ริ หารไม่เห็นความสาคัญของการรู้สารนิเทศของ
นักศึกษา (ร้ อยละ 66.7) และสถาบันอุดมศึกษาไม่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนเรี ยนรายวิชาการรู้
สารนิ เทศเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป/วิชาบังคับของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี ทุกคณะ (ร้อยละ 64.3)
ทั้งนี้ Luo (2010) ยังพบด้วยว่า ความสนใจส่ วนบุคคลก็เป็ นหนึ่งในแรงกระตุน้ ที่ทาให้บรรณารักษ์
ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ

บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจ เพื่อศึก ษาการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่ อสอนการรู้
สารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้านทักษะการรู้สารนิ เทศที่สอน ประเภทของเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 ที่ใช้ วิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 รวมถึงการไม่ใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ส ารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิท ยาลัย ในด้า นสาเหตุที่ไ ม่ใ ช้
แผนการใช้ และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ โดยมีข้ นั ตอนดาเนิ นการวิจยั ตามลาดับดังนี้

กำรศึกษำวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาวรรณกรรมที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 และการสอนการรู้
สารนิ เทศ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่
หนังสื อ บทความวารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สารนิเทศจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ และเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั

กำรกำหนดประชำกร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ การวิจ ัย นี้ ได้แ ก่ ผูอ้ านวยการ/หัว หน้า
ห้องสมุด/ผูร้ ับผิดชอบหลักในการสอนการรู้สารสนเทศ ในห้องสมุดที่มีฐานะเป็ นห้องสมุดกลาง
ของมหาวิท ยาลัย จ านวน 127 แห่ ง แห่ ง ละ 1 คน รวมทั้ง หมด 127 คน จ าแนกเป็ นห้อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยของรัฐฯ ซึ่ งหมายถึง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ และในกากับของรัฐ จานวน 37
แห่ ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จานวน 40 แห่ ง และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 41 แห่ ง รายชื่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่
ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ (37 แห่ง)
1.
2.
3.

สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยนครพนม
ศูนย์วทิ ยบริ การ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่ วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฝ่ ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดสาขาวังท่าพระ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สานักทรัพยากรการเรี ยนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หอบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุ ราษฎร์ธานี
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สานักวิทยบริ หาร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตตรัง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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36.
37.

สานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แห่ง)
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ส านั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (40 แห่ง)
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
งานวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศูนย์วทิ ยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

ศูนย์วทิ ยบริ การ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หอสมุด สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ศูนย์วทิ ยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
หอสมุดกลาง สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หอสมุดกลาง สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ศูนย์วทิ ยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฝ่ ายวิทยบริ การและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนย์วทิ ยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎ์ธานี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
ศูนย์วทิ ยบริ การ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเอกชน (41 แห่ง)
87.
88.

หอสมุดสุ รัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

ฝ่ ายวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริ ก
สานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ศูนย์วทิ ยบริ การและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร
ส่ วนหอสมุด มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ส่ วนหอสมุด มหาวิทยาลัยตาปี
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สานักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด วิทยาเขตกรุ งเทพฯ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด วิทยาเขตหัวหิน
สานักวิทยบริ การและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชัน่
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยภาคกลาง
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชธานี
สานักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


ใช้แบบสอบถามภาษาอังกฤษ

62
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ห้องสมุดและศูนย์การเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยเอเซียน

กำรสร้ ำงเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ลักษณะของคาถาม ประกอบด้วยคาถาม
ปลายปิ ดแบบเลือกได้คาตอบเดียว คาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้หลายคาตอบ คาถามปลายเปิ ด และ
คาถามแบบมาตราประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) แบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกับ ข้อมูล เบื้องต้นเกี่ ยวกับ การสอนการรู้ สารนิ เทศของห้องสมุ ด
จานวน 5 ข้อ ได้แก่
1. การดาเนิ นงานสอนการรู้สารนิ เทศของห้องสมุด เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบ
เลือกได้คาตอบเดียว โดยมีคาถามปลายเปิ ดให้ระบุเหตุผลประกอบ หากเลือกตอบ “ไม่สอน”
2. ผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู ้ส ารนิ เทศในห้องสมุด เป็ นคาถามปลายปิ ด
แบบเลือกได้หลายคาตอบ โดยมีคาถามปลายเปิ ดให้ระบุฝ่าย / งานประกอบ
3. กลุ่ม เป้ าหมายในการสอนการรู ้ส ารนิ เทศของห้องสมุด เป็ นคาถามปลาย
ปิ ดแบบเลือกได้หลายคาตอบ
4. รู ป แบบการสอนการรู ้ส ารนิ เทศของห้องสมุด เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบ
เลือกได้หลายคาตอบ
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5. การใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื ่อ สอนการรู ้ส ารนิ เ ทศของห้อ งสมุด เป็ น
คาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้คาตอบ
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ สารนิ เทศในห้องสมุด
จานวน 5 ข้อ ได้แก่
1. ทัก ษะการรู ้ส ารนิ เทศที่ห้องสมุดใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน เป็ นคาถาม
ปลายปิ ดแบบเลือกได้หลายคาตอบ โดยใช้มาตรฐานการรู ้สารนิ เทศของ ACRL เนื่ องจากเป็ น
มาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ ANZIIL และ SCONUL ดังกล่าวรายละเอียดในบทที่ 2
นอกจากนี้ มาตรฐานการรู ้สารนิ เทศดังกล่าวยังเป็ นมาตรฐานที่มกั ได้รับการอ้างถึง (Sinanan 2009:
185) และเป็ นมาตรฐานที่มีความสาคัญในบริ บทของสถาบันอุดมศึกษา (Magnuson 2013: 245)
2. ประเภทของเทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 ที่ห้อ งสมุด ใช้เ พื่อ สอนการรู ้ส ารนิ เ ทศ
และวิธี ก ารใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่อ สอนการรู ้ส ารนิ เ ทศ แบ่ง ออกเป็ น เทคโนโลยีบ ล็อ ก
เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ เทคโนโลยีพอดแคสต์
หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิท ศั น์แบบดิจิทลั เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้า
แบบรวมกลุ่ม เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม เทคโนโลยีโลกเสมือน และเทคโนโลยีวิกิ โดย
ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดใช้เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศ เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบ
เลื อ กได้คาตอบเดี ย ว ส่ ว นวิธี ก ารใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่อ สอนการรู ้ส ารนิ เ ทศ เป็ นคาถาม
ปลายปิ ดแบบเลือกได้หลายคาตอบ
3. ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนของห้องสมุดในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้คาตอบเดียว
4. ปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศของห้องสมุด
แบ่งออกเป็ น ปั ญหาด้านการดาเนิ นงาน ปั ญหาด้านผูเ้ รี ยน ปั ญหาด้านผูส้ อน และปั ญหาด้านอื่น ๆ
เป็ นคาถามแบบมาตราประมาณค่าของลิเคิร์ท ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ระดับดังนี้
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประสบปัญหาในระดับมากที่สุด
ประสบปัญหาในระดับมาก
ประสบปัญหาในระดับปานกลาง
ประสบปัญหาในระดับน้อย
ประสบปัญหาในระดับน้อยที่สุด

ทั้งนี้ มีตวั เลือก “ไม่ประสบปัญหา” ให้เลือกตอบด้วย
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5. ข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม เกี่ ย วกับ การใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่อ สอนการรู้
สารนิ เทศของห้องสมุด เป็ นคาถามปลายเปิ ด
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุด
จานวน 5 ข้อ ได้แก่
1. สาเหตุที่ห้องสมุดไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศ เป็ น
คาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้หลายคาตอบ
2. แผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศของห้องสมุด เป็ น
คาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้คาตอบเดียว
3. ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดสนใจจะใช้ หากเลือกตอบ “มี”
ในข้อ 2 เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้หลายคาตอบ
4. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ
ในห้องสมุด แบ่งออกเป็ น ปั จจัยภายในห้องสมุด และปั จจัยภายนอกห้องสมุด เป็ นคาถามแบบ
มาตราประมาณค่าของลิ เคิร์ท ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ระดับดังนี้
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากที่สุด
มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมาก
มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับปานกลาง
มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับน้อย
มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับน้อยที่สุด

ทั้งนี้ มีตวั เลือก “ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ” ให้เลือกตอบด้วย
5. ข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม เกี่ ย วกับ การใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่อ สอนการรู้
สารนิ เทศของห้องสมุด เป็ นคาถามปลายเปิ ด

กำรทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ผู ้วิ จ ัย ได้น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นไปทดสอบกับ ผู้อ านวยการ/หัว หน้า ห้ อ งสมุ ด /
ผูร้ ับผิดชอบหลักในการสอนการรู้สารสนเทศ ในห้องสมุดคณะของมหาวิทยาลัย จานวน 10 แห่ ง

65
ระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2556 เพื่อหาข้อบกพร่ องของแบบสอบถาม รายชื่อห้องสมุดคณะ
ที่ทดสอบแบบสอบถามมีดงั นี้
1) ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5) ห้องสมุดคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6) ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7) งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8) ห้องสมุดคณะวิทยากรจัดการ วิทยาเขตแม่สา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9) ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10) หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หลังการทดสอบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้นดังนี้
1. เพิม่ คาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุด (ข้อที่ 1) ในตอนที่ 1
เนื่ องจากในการทดสอบแบบสอบถาม พบว่า ห้องสมุดบางแห่ งไม่ดาเนินงานสอนการรู้ สารนิเทศ จึง
ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ ดังนี้
ห้องสมุดของท่านดาเนินงานสอนการรู้สารนิเทศหรื อไม่
 สอน (โปรดตอบข้ อ 2-5 ต่ อไป สำหรับห้ องสมุดทีด่ ำเนินงำนสอนกำรรู้ สำรนิเทศ)
 ไม่สอน เพราะ (โปรดระบุ) .....................................................................................
(สิ้ นสุ ดกำรตอบแบบสอบถำม สำหรับห้ องสมุดที่ไม่ ดำเนินงำนสอนกำรรู้ สำรนิเทศ
และขอขอบพระคุณเป็ นอย่ำงยิง่ )
2. คาถามข้อที่ 2 ในตอนที่ 1 ซึ่ งเป็ นคาถามเกี่ยวกับผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ
ในห้องสมุด ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ ข้อความ “ (โปรดระบุ) ” กากับ เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามระบุฝ่าย / งาน
ของบรรณารักษ์ และ / หรื อเจ้าหน้าที่ กากับด้วย เนื่องจากห้องสมุดบางแห่ งไม่ระบุฝ่าย / งาน ดังนี้
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เดิม
ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บรรณารักษ์ ฝ่ าย / งาน ..................................................................................
 เจ้าหน้าที่ ฝ่ าย / งาน ....................................................................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................
แก้ไขเป็ น
ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บรรณารักษ์ ฝ่ าย / งาน (โปรดระบุ) ..................................................................
 เจ้าหน้าที่ ฝ่ าย / งาน (โปรดระบุ) .....................................................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ส่ ง แบบสอบถามที่แก้ไ ขแล้วให้แก่ ผูอ้ านวยการ /
หัว หน้า ห้อ งสมุด / ผูร้ ับ ผิดชอบหลัก ในการสอนการรู ้ส ารสนเทศ ในห้อ งสมุด ที่มีฐ านะเป็ น
ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย จานวน 127 แห่ ง แห่ งละ 1 ชุ ด รวมเป็ น 127 ชุ ด ทางไปรษณี ย ์
ในวันที่ 14 สิ งหาคม 2556 และกาหนดวันส่ ง แบบสอบถามกลับคืนในวันที่ 20 กันยายน 2556
เมื่อครบกาหนด ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ซ่ ึงสามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ จานวน
67 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 52.76 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด จึงติดตามแบบสอบถามเพิ่มเติมทาง
โทรศัพท์ และกาหนดวันส่ งแบบสอบถามกลับคืนครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ซึ่ งเมื่อครบ
กาหนด ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ซ่ ึ งสามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เพิ่มอีก จานวน
23 ชุ ด รวมได้ รั บ แบบสอบถามกลับ คื น ทั้ง สิ้ น จ านวน 90 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.87 ของ
แบบสอบถามที่ ส่งไปทั้งหมด ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ติดตามแบบสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ และ
กาหนดวันส่ งแบบสอบถามคื นครั้ง ที่ 3 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่ งเมื่อครบกาหนด ปรากฏว่า
ได้รับแบบสอบถามที่ สมบูรณ์ซ่ ึ งสามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เพิ่มอีก จานวน 3 ชุ ด รวมได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้ น จานวน 93 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 73.23 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 แบบสอบถำมที่ส่งและได้ รับกลับคืนซี่ งสำมำรถนำมำวิเครำะห์ ข้อมูลได้ จำแนกตำม
ประเภทของห้ องสมุดมหำวิทยำลัย

ห้ องสมุดมหำวิทยำลัย

จำนวน
แบบสอบถำมทีส่ ่ ง

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐฯ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
รวม

37
9
40
41
127

จำนวนแบบสอบถำมที่
ได้ รับกลับคืนซึ่งสำมำรถ
นำมำวิเครำะห์ ข้อมูลได้
จำนวน
ร้ อยละ
29
78.38
7
77.78
29
72.50
28
68.29
93
73.23

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติดา้ นสังคมศาสตร์ สาหรับวินโดวส์ (Statistical Package for Social Science for Windows –
SPSS for Windows) สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกำรสอนกำรรู้สำรนิเทศของห้ องสมุด
1. การดาเนิ นงานสอนการรู้ สารนิ เทศของห้องสมุด ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ โดยในส่ วนที่ระบุเหตุผลประกอบ หากเลือกตอบ “ไม่สอน”
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสรุ ปประเด็น และแจกแจงความถี่
2. ผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้ สารนิ เทศในห้องสมุด ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ โดยในส่ วนที่ระบุฝ่าย / งานประกอบ ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการสรุ ปประเด็น และแจกแจงความถี่
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3. กลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุด รู ปแบบการสอนการรู้
สารนิเทศของห้องสมุด และการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุด ใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 กำรใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนกำรรู้สำรนิเทศ
1. ทักษะการรู ้ส ารนิ เทศที่ห้องสมุดใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน ประเภทของ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดใช้เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ วิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู ้ส ารนิ เทศ และลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนของห้องสมุดในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
2. ปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ส ารนิ เทศของห้องสมุด
ซึ่ งเป็ นข้อมูลแบบมาตราประมาณค่า ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยไว้ดงั นี้
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ประสบปัญหาในระดับมากที่สุด (มส)
ประสบปัญหาในระดับมาก (ม)
ประสบปัญหาในระดับปานกลาง (ปก)
ประสบปัญหาในระดับน้อย (น)
ประสบปัญหาในระดับน้อยที่สุด (นส)

ทั้งนึ้ ในกรณี ที่ตอบ “ไม่ประสบปัญหา” จะไม่นามาคานวณหาค่าเฉลี่ย
3. ข้อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม เกี่ ย วกับ การใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่อ สอนการรู้
สารนิ เทศของห้องสมุด ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสรุ ปประเด็น และแจกแจงความถี่
ตอนที่ 3 กำรไม่ ใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนกำรรู้สำรนิเทศ
1. สาเหตุที ่ห ้อ งสมุด ไม่ใ ช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื ่อ สอนการรู ้ส ารนิ เ ทศ
แผนการใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื ่อ สอนการรู ้ส ารนิ เ ทศของห้อ งสมุด และประเภทของ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดสนใจจะใช้ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ และหา
ค่าร้อยละ
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2. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศ
ในห้องสมุด ซึ่ งเป็ นข้อมูลแบบมาตราประมาณค่า ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยไว้ดงั นี้
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากที่สุด (มส)
มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมาก (ม)
มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับปานกลาง (ปก)
มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับน้อย (น)
มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับน้อยที่สุด (นส)

ทั้งนึ้ ในกรณี ที่ตอบ “ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ” จะไม่นามาคานวณหาค่าเฉลี่ย
3. ข้อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม เกี่ ย วกับ การใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื ่อ สอนการรู้
สารนิ เทศของห้องสมุด ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสรุ ปประเด็น และแจกแจงความถี่
เมื่อได้วิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอข้อมูลที่ได้ในรู ปแบบตารางและคาบรรยาย
ประกอบตาราง ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทที่ 4 และนาเสนอสรุ ปและอภิปรายผล
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในบทที่ 5

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นตารางประกอบคาบรรยาย โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุด (ตารางที่ 3 – ตารางที่ 7)
ตอนที่ 2 การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ (ตารางที่ 8 – ตารางที่ 28)
ตอนที่ 3 การไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ (ตารางที่ 29 – ตารางที่ 34)
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอข้อมูล จาแนกตามประเภทของ
ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม และใช้ ค าย่ อ แทนประเภทของห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย ดังนี้
รัฐฯ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ

ราชมงคลและราชภัฏ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เอกชน

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน

ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการสอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุด
ตอนที่ 1 เป็ นการนาเสนอข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับการสอนการรู้ สารนิ เทศของห้องสมุ ด
ประกอบด้ว ย การด าเนิ น งานสอนการรู้ ส ารนิ เ ทศ ผู้รั บ ผิ ด ชอบในการสอนการรู้ ส ารนิ เ ทศ
กลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศ รู ปแบบการสอนการรู้สารนิ เทศ และการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ สารนิ เทศ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังนี้
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1. การดาเนินงานสอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึกษาการดาเนิ นงานสอนการรู้สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 3)
โดยรวม พบว่า ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ส่ วนใหญ่ จ านวน 71 แห่ ง (ร้ อ ยละ 76.34) สอนการรู้
สารนิเทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 22 แห่ง (ร้อยละ 23.66) ไม่สอนการรู้สารนิเทศ โดย
ห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย ที่ ไ ม่ ส อนการรู้ ส ารนิ เ ทศ จ านวน 15 แห่ ง ระบุ เ หตุ ผ ลที่ ไ ม่ ส อนการรู้
สารนิเทศดังนี้
- เนื่ อ งจากเป็ นรายวิ ช าที่ นัก ศึ ก ษาต้อ งลงทะเบี ย นเรี ยน และมี อ าจารย์เ ป็ นผู้ส อน
(6 แห่ง)
- เนื่ องจากเป็ นเพียงการแนะนาการใช้ห้องสมุด สารนิ เทศ และการใช้ฐานข้อมูลแก่ผูใ้ ช้
ในเบื้องต้นเท่านั้น (4 แห่ง)
- เนื่องจากยังไม่มีนโยบาย และยังไม่เป็ นภารกิจของห้องสมุด (2 แห่ง)
- เนื่องจากไม่มีการบรรจุไว้ในหลักสู ตร (1 แห่ง)
- เนื่องจากขาดบุคลากรที่ทาหน้าที่สอน (1 แห่ง)
- เนื่องจากมีการยกเลิกสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์แล้ว ทาให้ไม่มีการสอน (1 แห่ง)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิท ยาลัย ของรั ฐและในก ากับ ของรั ฐ ส่ วนใหญ่ จานวน 26 แห่ ง (ร้ อ ยละ89.66) สอนการรู้
สารนิเทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 3 แห่ง (ร้อยละ10.34) ไม่สอนการรู้สารนิเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏส่ วนใหญ่ จานวน 25
แห่ ง (ร้ อยละ 69.44) สอนการรู ้ สารนิ เทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 11 แห่ ง (ร้ อยละ
30.56) ไม่สอนการรู ้สารนิเทศ
ห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย เอกชนส่ ว นใหญ่ จ านวน 20 แห่ ง (ร้ อ ยละ 71.43) สอนการรู้
สารนิเทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 8 แห่ง (ร้อยละ 28.57) ไม่สอนการรู้สารนิเทศ

ตารางที่ 3 การดาเนินงานสอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย

การดาเนินงานสอน
สอน
ไม่สอน

รัฐฯ
(N=29)
จานวน
ร้ อยละ
26
89.66
3
10.34

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=36)
(N=28)
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
25
69.44
20
71.43
11
30.56
8
28.57

รวม
(N=93)
จานวน ร้ อยละ
71
76.34
22
23.66
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2. ผู้รับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึกษาผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 4)
โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สอนการรู้สารนิ เทศส่ วนใหญ่ จานวน 64 แห่ ง (ร้ อยละ
90.14) มีบรรณารักษ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่ สุด 42 แห่ ง (ร้ อยละ 65.63) มีบรรณารักษ์ฝ่าย / งานบริ การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้
สารนิเทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 17 แห่ ง (ร้อยละ 23.94) มีเจ้าหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การสอนการรู้ สารนิ เทศ โดยห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 8 แห่ ง (ร้ อยละ 47.06) มี
เจ้าหน้าที่ฝ่าย / งานเทคนิคเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ ทั้งนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 9 แห่ ง (ร้อยละ 12.68) ระบุผรู้ ับผิดชอบอื่น ๆ คื อ อาจารย์ (4 แห่ ง) ผูอ้ านวยการห้องสมุด
(3 แห่ง) นักเอกสารสนเทศ (1 แห่ง) และวิทยากรจากตัวแทนจาหน่ายฐานข้อมูล (1 แห่ง)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรั ฐและในกากับของรัฐที่สอนการรู้ สารนิ เทศทั้งหมด จานวน 26 แห่ ง (ร้ อยละ
100.00) มี บ รรณารั ก ษ์เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในการสอนการรู้ ส ารนิ เทศ โดยห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย
จานวนมากที่สุด 21 แห่ ง (ร้อยละ 80.77) มีบรรณารักษ์ฝ่าย / งานบริ การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอน
การรู้ ส ารนิ เทศ ส่ ว นห้ อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย จ านวน 4 แห่ ง (ร้ อ ยละ 15.38) มี เ จ้า หน้า ที่ เ ป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 1 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ
25.00) มีเจ้าหน้า ที่ฝ่าย / งานบริ ก าร เจ้าหน้าที่ฝ่าย / งานเทคนิ ค เจ้าหน้าที่ทุก ฝ่ าย / งาน และ
เจ้าหน้าที่ไม่ระบุฝ่าย / งาน เป้ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ ทั้งนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 3.85) ระบุผรู ้ ับผิดชอบอื่น ๆ คือ วิทยากรจากตัวแทนจาหน่ายฐานข้อมูล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอนการรู้สารนิเทศ
ส่ วนใหญ่ จานวน 23 แห่ง (ร้อยละ 92.00) มีบรรณารักษ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ
โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 13 แห่ ง (ร้อยละ 56.52) มีบรรณารักษ์ฝ่าย / งานบริ การ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้ สารนิ เทศ ส่ วนห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย จานวน 8 แห่ ง (ร้ อยละ
32.00) มีเจ้าหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่สุด 6 แห่ ง (ร้ อยละ 75.00) มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย / งานเทคนิ คเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้
สารนิ เทศ ทั้งนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 16.00) ระบุผรู้ ับผิดชอบอื่น ๆ คือ
อาจารย์ (3 แห่ง) และนักเอกสารสนเทศ (1 แห่ง)
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ห้องสมุดมหาวิท ยาลัยเอกชนที่ สอนการรู้ ส ารนิ เทศส่ วนใหญ่ จานวน 15 แห่ ง (ร้ อยละ
75.00) มีบรรณารักษ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่ สุด 8 แห่ ง (ร้ อยละ 53.33) มี บรรณารักษ์ฝ่าย / งานบริ การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้
สารนิเทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 5 แห่ง (ร้อยละ 25.00) มีเจ้าหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การสอนการรู้ สารนิ เทศ โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 2 แห่ ง (ร้ อยละ 40.00) มี
เจ้าหน้าที่ไม่ระบุฝ่าย / งานเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ ทั้งนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 4 แห่ ง (ร้ อยละ 20.00) ระบุ ผูร้ ั บผิดชอบอื่น ๆ คื อ ผูอ้ านวยการห้องสมุ ด (3 แห่ ง ) และ
อาจารย์ (1 แห่ง)

ตารางที่ 4 ผู้รับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

ผู้รับผิดชอบในการสอน

รวม
(N=71)
จานวน ร้ อยละ
64
90.14
42
65.63
8
12.50
6
9.38
14
21.88
17
23.94
4
23.53
8
47.06
1
5.88
3
17.65
4
23.53
9
12.68
75

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์ฝ่าย / งานบริ การ
บรรณารักษ์ฝ่าย / งานเทคนิค
บรรณารักษ์ทุกฝ่ าย / งาน
บรรณารักษ์ไม่ระบุฝ่าย / งาน
เจ้ าหน้ าที่
เจ้าหน้าที่ฝ่าย / งานบริ การ
เจ้าหน้าที่ฝ่าย / งานเทคนิค
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ าย / งาน
เจ้าหน้าที่ไม่ระบุฝ่าย / งาน
อื่น ๆ
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=26)
จานวน ร้ อยละ
26
100.00
21
80.77
1
3.85
2
7.69
4
15.38
4
15.38
1
25.00
1
25.00
1
25.00
1
25.00
1
3.85

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=25)
(N=20)
จานวน
ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
23
92.00
15
75.00
13
56.52
8
53.33
4
17.39
3
20.00
3
13.04
1
6.67
5
21.74
5
33.33
8
32.00
5
25.00
2
25.00
1
20.00
6
75.00
1
20.00
1
1
12.50
1
20.00
1
12.50
2
40.00
4
16.00
4
20.00
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3. กลุ่มเป้าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึกษากลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 5)
โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สอนการรู้สารนิเทศ จานวนมากที่สุด 69 แห่ ง (ร้อยละ 97.18)
มีนิสิต / นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี ) เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศ
ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 53 แห่ ง (ร้อยละ 74.65) มีนิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริ ญญาโท และปริ ญ ญาเอก) เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายในการสอนการรู้ ส ารนิ เทศ ทั้ง นี้ ห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัย จานวน 17 แห่ ง (ร้อยละ 23.94) ระบุกลุ่มเป้ าหมายอื่น ๆ คือ บุคคลภายนอก (4 แห่ ง)
อาจารย์ (3 แห่ ง) อาจารย์และบุ คลากร (3 แห่ ง) อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก (2 แห่ ง)
บุคลากร (1 แห่ง) บุคลากรและนักวิจยั (1 แห่ง) บุคลากรและบุคคลภายนอก (1 แห่ ง) อาจารย์และ
บุคคลภายนอก (1 แห่ง) และอาจารย์ นักวิจยั และบุคลากร (1 แห่ง)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐที่สอนการรู้สารนิ เทศ จานวนมากที่สุด 24 แห่ ง (ร้อยละ
92.31) มีนิสิต / นักศึกษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี ) เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้
สารนิ เทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 22 แห่ ง (ร้ อยละ 84.62) มีนิสิต / นักศึกษาระดับ
บัณฑิ ตศึ กษา (ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายในการสอนการรู้ สารนิ เทศ ทั้งนี้
ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย จานวน 8 แห่ ง (ร้ อยละ 30.77) ระบุกลุ่ มเป้ าหมายอื่น ๆ คือ อาจารย์และ
บุคลากร (2 แห่ ง) บุ คคลภายนอก (1 แห่ ง) อาจารย์และบุคคลภายนอก (1 แห่ ง) บุคลากรและ
บุคคลภายนอก (1 แห่ง) บุคลากรและนักวิจยั (1 แห่ ง) อาจารย์ บุคลากร และนักวิจยั (1 แห่ ง) และ
อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก (1 แห่ง)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอนการรู้สารนิเทศ
ทั้งหมด จานวน 25 แห่ง (ร้อยละ 100.00) มีนิสิต / นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี ) เป็ น
กลุ่ มเป้ าหมายในการสอนการรู ้ สารนิ เทศ ส่ วนห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย จานวน 17 แห่ ง (ร้ อยละ
68.00) มีนิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) เป็ นกลุ่มเป้ าหมายใน
การสอนการรู้ ส ารนิ เ ทศ ทั้ง นี้ ห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย จ านวน 4 แห่ ง (ร้ อ ยละ 16.00) ระบุ
กลุ่มเป้ าหมายอื่น ๆ คือ บุคคลภายนอก (2 แห่ง) บุคลากร (1 แห่ง) อาจารย์และบุคลากร (1 แห่ง)
ห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย เอกชนที่ ส อนการรู้ ส ารนิ เ ทศทั้ง หมด จ านวน 20 แห่ ง (ร้ อยละ
100.00) มีนิสิต / นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี ) เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้
สารนิ เทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 14 แห่ ง (ร้ อยละ 70.00) มีนิสิต / นักศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายในการสอนการรู้ สารนิ เทศ ทั้งนี้
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 5 แห่ง (ร้อยละ 25.00) ระบุกลุ่มเป้ าหมายอื่น ๆ คือ อาจารย์ (3 แห่ ง)
บุคคลภายนอก (1 แห่ง) และอาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก (1 แห่ง)

ตารางที่ 5 กลุ่มเป้าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

กลุ่มเป้าหมายในการสอน
นิสิต / นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี )
นิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก)
อื่น ๆ
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=26)
จานวน ร้ อยละ
24
92.31
22
84.62
8
30.77

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=25)
(N=20)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
25
100.00
20
100.00
17
68.00
14
70.00
4
16.00
5
25.00

รวม
(N=71)
จานวน ร้ อยละ
69
97.18
53
74.65
17
23.94
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4. รู ปแบบการสอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึ ก ษารู ป แบบการสอนการรู้ ส ารนิ เ ทศของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย (ตารางที่ 6)
โดยรวม พบว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัยที่ส อนการรู้ ส ารนิ เทศ จานวนมากที่ สุด 60 แห่ ง (ร้ อยละ
84.51) สอนการรู้ สารนิ เทศแบบอิ สระที่ห้องสมุดจัดขึ้ นเอง รองลงมา จานวน 33 แห่ ง (ร้ อยละ
46.48) สอนการรู้สารนิเทศแบบเป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสู ตร และจานวนน้อยที่สุด 8 แห่ ง
(ร้อยละ 11.27) สอนการรู้สารนิเทศแบบบทเรี ยนออนไลน์ (Online Tutorial)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรั ฐและในกากับของรัฐที่สอนการรู้ สารนิ เทศทั้งหมด จานวน 26 แห่ ง (ร้ อยละ
100.00) สอนการรู้ สารนิ เทศแบบอิสระที่ห้องสมุดจัดขึ้นเอง รองลงมา จานวน 14 แห่ ง (ร้ อยละ
53.85) สอนการรู้ สารนิ เทศแบบเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายวิชาในหลักสู ตร จานวน 6 แห่ ง (ร้ อยละ
23.08) สอนการรู ้สารนิ เทศแบบบทเรี ยนออนไลน์ (Online Tutorial) และจานวน 1 แห่ งเท่ากัน
(ร้อยละ 3.85) สอนการรู ้สารนิ เทศแบบเป็ นรายวิชาหนึ่ งในหลักสู ตร และแบบผนวกไปตลอด
การเรี ยนการสอนในหลักสู ตร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอนการรู้สารนิเทศ
จานวนมากที่ สุ ด 20 แห่ ง (ร้ อยละ 80.00) สอนการรู้ สารนิ เทศแบบอิ ส ระที่ ห้องสมุ ดจัดขึ้ นเอง
รองลงมา จานวน 7 แห่ ง (ร้ อยละ 28.00) สอนการรู้ สารนิ เทศแบบเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายวิชาใน
หลักสู ตร จานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 24.00) สอนการรู้สารนิเทศแบบผนวกไปตลอดการเรี ยนการสอน
ในหลักสู ตร และจานวน 1 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 4.00) สอนการรู้สารนิเทศแบบเป็ นรายวิชาหนึ่งใน
หลักสู ตร และแบบบทเรี ยนออนไลน์ (Online Tutorial)
ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยเอกชนที่ สอนการรู้ สารนิ เทศ จานวนมากที่ สุด 14 แห่ ง (ร้ อยละ
70.00) สอนการรู้ สารนิ เทศแบบอิ สระที่ห้องสมุดจัดขึ้ นเอง รองลงมา จานวน 12 แห่ ง (ร้ อยละ
60.00) สอนการรู้สารนิเทศแบบเป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสู ตร และจานวนน้อยที่สุด 1 แห่ ง
(ร้อยละ 5.00) สอนการรู้สารนิเทศแบบบทเรี ยนออนไลน์ (Online Tutorial)

ตารางที่ 6 รู ปแบบการสอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

รู ปแบบการสอน
แบบอิสระที่ห้องสมุดจัดขึ้นเอง
แบบเป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสู ตร
แบบเป็ นรายวิชาหนึ่งในหลักสู ตร
แบบผนวกไปตลอดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร
แบบบทเรี ยนออนไลน์ (Online Tutorial)
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=26)
จานวน ร้ อยละ
26
100.00
14
53.85
1
3.85
1
3.85
6
23.08

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=25)
(N=20)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
20
80.00
14
70.00
7
28.00
12
60.00
1
4.00
9
45.00
6
24.00
3
15.00
1
4.00
1
5.00

รวม
(N=71)
จานวน ร้ อยละ
60
84.51
33
46.48
11
15.49
10
14.08
8
11.27
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5. การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(ตารางที่ 7) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สอนการรู้สารนิเทศส่ วนใหญ่ จานวน 43 แห่ ง
(ร้ อยละ 60.56) ไม่ ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ สารนิ เทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 28 แห่ง (ร้อยละ 39.44) ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐที่สอนการรู้สารนิ เทศส่ วนใหญ่ จานวน 18 แห่ ง (ร้อยละ
69.23) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 8 แห่ ง
(ร้อยละ 30.77) ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอนการรู้สารนิเทศ
ส่ วนใหญ่ จานวน 13 แห่ ง (ร้ อยละ 52.00) ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ ส่ วน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนใกล้เคียงกัน 12 แห่ ง (ร้อยละ 48.00) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู้สารนิเทศ
ห้องสมุดมหาวิท ยาลัยเอกชนที่ สอนการรู้ ส ารนิ เทศส่ วนใหญ่ จานวน 13 แห่ ง (ร้ อยละ
65.00) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 7 แห่ ง
(ร้อยละ 35.00) ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ

ตารางที่ 7 การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย

การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ใช้
ไม่ใช้

รัฐฯ
(N=26)
จานวน ร้ อยละ
8
30.77
18
69.23

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=25)
(N=20)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
13
52.00
7
35.00
12
48.00
13
65.00

รวม
(N=71)
จานวน ร้ อยละ
28
39.44
43
60.56
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ตอนที่ 2 การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศ
ตอนที่ 2 เป็ นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ประกอบด้ว ย ทัก ษะการรู้ ส ารนิ เ ทศที่ ส อน ประเภทของเทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 ที่ ใ ช้ วิธี ก ารใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ปั ญหาในการใช้
เทคโนโลยี เว็บ 2.0 และข้อเสนอแนะเพิ่ม เติมเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังนี้
1. ทักษะการรู้สารนิเทศทีส่ อน
ผลการศึ ก ษาทัก ษะการรู้ ส ารนิ เทศที่ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน
(ตารางที่ 8) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย แทบทั้งหมด จานวน 27 แห่ ง (ร้ อยละ 96.43)
สอนมาตรฐานที่ 2: การเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รองลงมา
จานวน 24 แห่ง (ร้อยละ 85.71) สอนมาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศ
ที่ต้องการ จานวน 20 แห่ งเท่ า กัน (ร้ อยละ 71.43) สอนมาตรฐานที่ 4: การใช้ส ารนิ เทศอย่า งมี
ประสิ ทธิ ผลเพื่อบรรลุ วตั ถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ ไม่วา่ จะในระดับบุคคล หรื อในฐานะสมาชิ ก
ของกลุ่ ม และมาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิ จ กฎหมาย และสังคมที่
เกี่ ยวข้องกับการใช้สารนิ เทศ รวมถึ งการเข้าถึงและใช้สารนิ เทศอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นไปตาม
กฎหมาย และจานวน 18 แห่ ง (ร้ อยละ 64.29) สอนมาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิ เทศและ
แหล่งที่มาของสารนิ เทศเชิ งวิพากษ์ รวมถึงการผนวกสารนิเทศที่เลือกสรรแล้วกับฐานความรู้และ
ระบบค่านิยมของตน
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐแทบทั้งหมด จานวน 7 แห่ ง (ร้อยละ 87.50) สอนมาตรฐานที่ 2:
การเข้าถึงสารนิ เทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน
6 แห่ง (ร้อยละ 75.00) สอนมาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศที่ตอ้ งการ
จานวน 4 แห่ งเท่ากัน (ร้ อยละ 50.00) สอนมาตรฐานที่ 4: การใช้สารนิ เทศอย่างมีประสิ ทธิ ผลเพื่อ
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะในระดับบุคคล หรื อในฐานะสมาชิ กของกลุ่ม และ
มาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารนิเทศ รวมถึงการเข้าถึงและใช้สารนิเทศอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย และจานวน
3 แห่ ง (ร้ อยละ 37.50) สอนมาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิ เทศและแหล่งที่มาของสารนิ เทศเชิ ง
วิพากษ์ รวมถึงการผนวกสารนิเทศที่เลือกสรรแล้วกับฐานความรู้และระบบค่านิยมของตน
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด จานวน 13 แห่ ง
(ร้ อยละ 100.00) สอนมาตรฐานที่ 2: การเข้าถึ งสารนิ เทศที่ ต้องการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 12 แห่ง (ร้อยละ 92.31) สอนมาตรฐานที่ 1: การกาหนด
ลักษณะและขอบเขตของสารนิ เทศที่ ตอ้ งการ และจานวน 10 แห่ งเท่า กัน (ร้ อยละ 76.92) สอน
มาตรฐานที่ 3: การประเมิ นสารนิ เทศและแหล่ งที่มาของสารนิ เทศเชิ งวิพากษ์ รวมถึ งการผนวก
สารนิ เทศที่เลื อกสรรแล้วกับฐานความรู้และระบบค่านิ ยมของตน มาตรฐานที่ 4: การใช้สารนิ เทศ
อย่างมีประสิ ทธิ ผลเพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะในระดับบุคคล หรื อในฐานะ
สมาชิ กของกลุ่ ม และมาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิ จ กฎหมาย และ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารนิเทศ รวมถึงการเข้าถึงและใช้สารนิเทศอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นไป
ตามกฎหมาย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 7 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) สอนมาตรฐานที่ 2:
การเข้าถึงสารนิ เทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน
6 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 85.71) สอนมาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศที่
ต้องการ มาตรฐานที่ 4: การใช้สารนิเทศอย่างมีประสิ ทธิ ผลเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ
ไม่วา่ จะในระดับบุคคล หรื อในฐานะสมาชิกของกลุ่ม และมาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ
ทางด้านเศรษฐกิ จ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ ยวข้องกับการใช้สารนิ เทศ รวมถึ งการเข้าถึ งและใช้
สารนิ เทศอย่า งมี จริ ย ธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย และจานวน 5 แห่ ง (ร้ อยละ 71.43) สอน
มาตรฐานที่ 3: การประเมิ นสารนิ เทศและแหล่ งที่มาของสารนิ เทศเชิ งวิพากษ์ รวมถึ งการผนวก
สารนิเทศที่เลือกสรรแล้วกับฐานความรู้และระบบค่านิยมของตน

ตารางที่ 8 ทักษะการรู้สารนิเทศทีห่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

ทักษะการรู้สารนิเทศ
มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศที่
ต้องการ
มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิเทศและแหล่งที่มาของ
สารนิเทศเชิงวิพากษ์ รวมถึงการผนวกสารนิเทศที่เลือกสรรแล้ว
กับฐานความรู ้และระบบค่านิยมของตน
มาตรฐานที่ 4: การใช้สารนิเทศอย่างมีประสิ ทธิผลเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ ไม่วา่ จะในระดับบุคคล หรื อใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่ม

รัฐฯ
(N=8)
จานวน ร้ อยละ
6
75.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=13)
(N=7)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
12
92.31
6
85.71

รวม
(N=28)
จานวน ร้ อยละ
24
85.71

7

87.50

13

100.00

7

100.00

27

96.43

3

37.50

10

76.92

5

71.43

18

64.29

4

50.00

10

76.92

6

85.71

20

71.43
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ตารางที่ 8 ทักษะการรู้สารนิเทศทีห่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย* (ต่ อ)

ทักษะการรู้สารนิเทศ
มาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ
กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารนิเทศ รวมถึง
การเข้าถึงและใช้สารนิเทศอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นไปตาม
กฎหมาย
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=8)
จานวน ร้ อยละ
4
50.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=13)
(N=7)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
10
76.92
6
85.71

รวม
(N=28)
จานวน ร้ อยละ
20
71.43

86

87
ทั้งนี้ การศึกษาทักษะการรู้สารนิ เทศที่สอน ยังศึกษาประเด็นจาแนกตามมาตรฐานการรู้
สารนิ เทศต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิ เทศที่ตอ้ งการ
มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึ งสารนิ เทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐานที่ 3:
การประเมิ นสารนิ เ ทศและแหล่ ง ที่ ม าของสารนิ เ ทศเชิ ง วิพ ากษ์ รวมถึ ง การผนวกสารนิ เ ทศที่
เลื อกสรรแล้วกับฐานความรู ้ และระบบค่านิ ย มของตน มาตรฐานที่ 4: การใช้ส ารนิ เทศอย่างมี
ประสิ ทธิผลเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะในระดับบุคคล หรื อในฐานะสมาชิ ก
ของกลุ่ม และมาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิ จ กฎหมาย และสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารนิ เทศ รวมถึงการเข้าถึงและใช้ส ารนิ เทศอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นไป
ตามกฎหมาย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังนี้
1.1 มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศทีต่ ้ องการ
ผลการศึ ก ษาประเด็ น ในมาตรฐานที่ 1 ของทัก ษะการรู้ ส ารนิ เ ทศที่ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน (ตารางที่ 9) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่ สุ ด 21 แห่ ง (ร้ อ ยละ 87.50) สอนประเด็ น เรื่ องการระบุ ป ระเภทและรู ปแบบของ
แหล่งสารนิ เทศอย่างหลากหลาย รองลงมา จานวน 15 แห่ ง (ร้อยละ 62.50) สอนประเด็นเรื่ อง
การระบุและแสดงความต้องการสารนิ เทศ จานวน 11 แห่ ง (ร้อยละ 45.83) สอนประเด็นเรื่ อง
การทบทวนลักษณะและขอบเขตของความต้องการสารนิเทศ และจานวน 6 แห่ ง (ร้อยละ 25.00) สอน
ประเด็นเรื่ องการพิจารณาค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของการได้มาซึ่ งสารนิเทศที่ตอ้ งการ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด จานวน 6 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) สอนประเด็นเรื่ อง
การระบุ ประเภทและรู ปแบบของแหล่ งสารนิ เทศอย่างหลากหลาย รองลงมา จานวน 3 แห่ ง (ร้ อยละ
50.00) สอนประเด็นเรื่ องการระบุและแสดงความต้องการสารนิ เทศ และจานวน 1 แห่ ง (ร้ อยละ
16.67) สอนประเด็นเรื่ องการทบทวนลักษณะและขอบเขตของความต้องการสารนิเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด
9 แห่ ง (ร้ อยละ 75.00) สอนประเด็นเรื่ องการระบุประเภทและรู ปแบบของแหล่ งสารนิ เทศอย่าง
หลากหลาย รองลงมา จานวน 7 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 58.33) สอนประเด็นเรื่ องการระบุและแสดง
ความต้องการสารนิ เทศ และประเด็นเรื่ องการทบทวนลัก ษณะและขอบเขตของความต้องการ
สารนิ เ ทศ และจ านวน 4 แห่ ง (ร้ อ ยละ 33.33) สอนประเด็ น เรื่ อ งการพิ จ ารณาค่ า ใช้จ่ า ยและ
ผลประโยชน์ของการได้มาซึ่งสารนิเทศที่ตอ้ งการ
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 6 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) สอนประเด็น
เรื่ องการระบุประเภทและรู ปแบบของแหล่งสารนิเทศอย่างหลากหลาย รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน
5 แห่ ง (ร้อยละ 83.33) สอนประเด็นเรื่ องการระบุและแสดงความต้องการสารนิเทศ จานวน 3 แห่ ง
(ร้อยละ 50.00) สอนประเด็นเรื่ องการทบทวนลักษณะและขอบเขตของความต้องการสารนิ เทศ และ
จานวน 2 แห่ ง (ร้ อยละ 33.33) สอนประเด็นเรื่ องการพิจารณาค่า ใช้จ่า ยและผลประโยชน์ข อง
การได้มาซึ่ งสารนิ เทศที่ตอ้ งการ

ตารางที่ 9 ประเด็นในมาตรฐานที่ 1 ของทักษะการรู้สารนิเทศทีห่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

ประเด็นในมาตรฐานที่ 1:
การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศทีต่ ้ องการ

รัฐฯ
(N=6)
จานวน ร้ อยละ
การระบุและแสดงความต้องการสารนิเทศ
3
50.00
การระบุประเภทและรู ปแบบของแหล่งสารนิเทศอย่างหลากหลาย
6 100.00
การพิจารณาค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของการได้มาซึ่ งสารนิเทศที่ตอ้ งการ
การทบทวนลักษณะและขอบเขตของความต้องการสารนิเทศ
1
16.67
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=12)
(N=6)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
7
58.33
5
83.33
9
75.00
6 100.00
4
33.33
2
33.33
7
58.33
3
50.00

รวม
(N=24)
จานวน ร้ อยละ
15 62.50
21 87.50
6
25.00
11 45.83
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1.2 มาตรฐานที่ 2: การเข้ าถึงสารนิเทศทีต่ ้ องการอย่างมีประสิ ทธิผลและประสิทธิภาพ
ผลการศึ ก ษาประเด็ น ในมาตรฐานที่ 2 ของทัก ษะการรู้ ส ารนิ เ ทศที่ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิท ยาลัย ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน (ตารางที่ 10) โดยรวม พบว่า ห้อ งสมุ ดมหาวิท ยาลัย
จานวนมากที่สุด 23 แห่ง (ร้อยละ 85.19) สอนประเด็นเรื่ องการเลือกวิธีการค้นหาหรื อระบบค้นคืน
สารนิเทศที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการ รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 22 แห่ ง
(ร้อยละ 81.48) สอนประเด็นเรื่ องการค้นคืนสารนิเทศแบบออนไลน์หรื อแบบไปด้วยตนเองโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย จานวน 14 แห่ ง (ร้อยละ 51.85) สอนประเด็นเรื่ องการปรับปรุ งกลยุทธ์
การสื บค้นในกรณี ที่จาเป็ น และจานวน 13 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 48.15) สอนประเด็นเรื่ องการกาหนด
และดาเนิ นการใช้กลยุทธ์การสื บค้นที่ออกแบบมาเป็ นอย่างดี และประเด็นเรื่ องการสรุ ป บันทึก และ
จัดการสารนิเทศ รวมถึงแหล่งที่มาของสารนิเทศ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด จานวน 7 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 100.00)
สอนประเด็นเรื่ องการเลือกวิธีการค้นหาหรื อระบบค้นคืน สารนิ เทศที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการเข้าถึง
สารนิ เทศที่ตอ้ งการ และประเด็นเรื่ องการค้นคืนสารนิ เทศแบบออนไลน์หรื อแบบไปด้วยตนเอง
โดยใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย รองลงมา จานวน 5 แห่ ง (ร้อยละ 71.43) สอนประเด็นเรื่ อง
การกาหนดและดาเนิ นการใช้กลยุทธ์การสื บค้นที่ออกแบบมาเป็ นอย่างดี จานวน 3 แห่ ง (ร้อยละ
42.86) สอนประเด็นเรื่ องการปรับปรุ งกลยุทธ์การสื บค้นในกรณี ที่จาเป็ น และจานวน 2 แห่ ง (ร้อยละ
28.57) สอนประเด็นเรื่ องการสรุ ป บันทึก และจัดการสารนิเทศ รวมถึงแหล่งที่มาของสารนิเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด
11 แห่ ง (ร้ อยละ 84.62) สอนประเด็นเรื่ องการเลื อกวิธีก ารค้นหาหรื อระบบค้นคืนสารนิ เทศที่
เหมาะสมที่สุดเพื่อการเข้าถึงสารนิ เทศที่ตอ้ งการ รองลงมา จานวน 8 แห่ ง (ร้อยละ 61.54) สอน
ประเด็นเรื่ องการค้นคืนสารนิ เทศแบบออนไลน์หรื อแบบไปด้วยตนเองโดยใช้วิธีการต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย จานวน 7 แห่งเท่ากัน (ร้อยละ 53.85) สอนประเด็นเรื่ องการปรับปรุ งกลยุทธ์การสื บค้น
ในกรณี ที่จาเป็ น และประเด็นเรื่ องการสรุ ป บันทึก และจัดการสารนิ เทศ รวมถึ งแหล่ งที่มาของ
สารนิเทศ และจานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 30.77) สอนประเด็นเรื่ องการกาหนดและดาเนิ นการใช้กลยุทธ์
การสื บค้นที่ออกแบบมาเป็ นอย่างดี
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 7 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) สอนประเด็น
เรื่ องการค้น คื น สารนิ เ ทศแบบออนไลน์ ห รื อ แบบไปด้ว ยตนเองโดยใช้วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ อย่ า ง
หลากหลาย รองลงมา จานวน 5 แห่ ง (ร้อยละ 71.43) สอนประเด็นเรื่ องการเลือกวิธีการค้นหาหรื อ
ระบบค้นคืนสารนิเทศที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการ และจานวน 4 แห่ งเท่ากัน
(ร้อยละ 57.14) สอนประเด็นเรื่ องการกาหนดและดาเนินการใช้กลยุทธ์การสื บค้นที่ออกแบบมาเป็ น
อย่างดี ประเด็นเรื่ องการปรั บปรุ งกลยุทธ์การสื บค้นในกรณี ที่จาเป็ น และประเด็นเรื่ องการสรุ ป
บันทึก และจัดการสารนิเทศ รวมถึงแหล่งที่มาของสารนิเทศ

ตารางที่ 10 ประเด็นในมาตรฐานที่ 2 ของทักษะการรู้สารนิเทศที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

ประเด็นในมาตรฐานที่ 2:
การเข้ าถึงสารนิเทศทีต่ ้ องการอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
การเลือกวิธีการค้นหาหรื อระบบค้นคืนสารนิเทศที่เหมาะสมที่สุด
เพื่อการเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการ
การกาหนดและดาเนินการใช้กลยุทธ์การสื บค้นที่ออกแบบมาเป็ นอย่างดี
การค้นคืนสารนิเทศแบบออนไลน์หรื อแบบไปด้วยตนเอง
โดยใช้วธิ ี การต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
การปรับปรุ งกลยุทธ์การสื บค้นในกรณี ที่จาเป็ น
การสรุ ป บันทึก และจัดการสารนิเทศ รวมถึงแหล่งที่มาของสารนิเทศ
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=7)
จานวน ร้ อยละ
7
100.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=13)
(N=7)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
11
84.62
5
71.43

รวม
(N=27)
จานวน ร้ อยละ
23
85.19

5
7

71.43
100.00

4
8

30.77
61.54

4
7

57.14
100.00

13
22

48.15
81.48

3
2

42.86
28.57

7
7

53.85
53.85

4
4

57.14
57.14

14
13

51.85
48.15
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1.3 มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิเทศและแหล่ งที่มาของสารนิเทศเชิ งวิพ ากษ์ รวมถึง
การผนวกสารนิเทศทีเ่ ลือกสรรแล้ วกับฐานความรู้และระบบค่ านิยมของตน
ผลการศึ ก ษาประเด็ น ในมาตรฐานที่ 3 ของทัก ษะการรู้ ส ารนิ เ ทศที่ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิท ยาลัย ใช้เทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 สอน (ตารางที่ 11) โดยรวม พบว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย
จานวนมากที่สุด 13 แห่ง (ร้อยละ 72.22) สอนประเด็นเรื่ องการแสดงและประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น
ในการประเมินสารนิ เทศและแหล่งที่มาของสารนิเทศ รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 12 แห่ ง (ร้อยละ
66.67) สอนประเด็นเรื่ องการสรุ ปแนวคิดหลักจากสารนิ เทศที่รวบรวมได้ และจานวนน้อยที่สุด
4 แห่ ง (ร้ อยละ 22.22) สอนประเด็นเรื่ องการระบุได้ว่าความรู ้ใหม่มีผลกระทบต่อระบบค่านิ ยม
ของบุคคลหรื อไม่ และดาเนินการประนีประนอมความแตกต่างนั้น
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด จานวน 3 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 100.00)
สอนประเด็นเรื่ องการสรุ ปแนวคิดหลักจากสารนิเทศที่รวบรวมได้ และประเด็นเรื่ องการแสดงและ
ประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินสารนิเทศและแหล่งที่มาของสารนิเทศ และจานวน 1 แห่ ง
เท่ากัน (ร้อยละ 33.33) สอนประเด็นเรื่ องการสังเคราะห์แนวคิดหลักเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ประเด็น
เรื่ องการเปรี ยบเทียบความรู ้ ใหม่กบั ความรู้ ที่มีอยู่เดิม เพื่อทราบถึ งคุณค่าที่เพิ่มขึ้น ความแตกต่าง
หรื อลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารนิ เทศ ประเด็นเรื่ องการตรวจสอบความเข้าใจและการตีความ
สารนิ เทศด้วยการอภิปรายกับบุคคลอื่น ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ และ / หรื อนักปฏิบตั ิ และประเด็นเรื่ อง
การระบุได้วา่ คาถามเริ่ มต้นควรได้รับการปรับปรุ งหรื อไม่
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด
6 แห่ ง (ร้อยละ 60.00) สอนประเด็นเรื่ องการแสดงและประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้นในการประเมิน
สารนิเทศและแหล่งที่มาของสารนิ เทศ รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 5 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 50.00)
สอนประเด็นเรื่ องการสรุ ปแนวคิดหลักจากสารนิ เทศที่รวบรวมได้ ประเด็นเรื่ องการสังเคราะห์
แนวคิดหลักเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ และประเด็นเรื่ องการเปรี ยบเทียบความรู้ใหม่กบั ความรู้ที่มีอยู่เดิม
เพื่อทราบคุณค่าที่เพิ่มขึ้น ความแตกต่าง หรื อลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารนิเทศ จานวน 3 แห่ งเท่ากัน
(ร้อยละ 30.00) สอนประเด็นเรื่ องการตรวจสอบความเข้าใจและการตีความสารนิเทศด้วยการอภิปราย
กับบุคคลอื่น ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ และ / หรื อนักปฏิ บตั ิ และประเด็นเรื่ องการระบุได้ว่าคาถามเริ่ มต้น
ควรได้รับการปรับปรุ งหรื อไม่ และจานวน 2 แห่ ง (ร้อยละ 20.00) สอนประเด็นเรื่ องการระบุได้วา่
ความรู ้ ใ หม่มี ผ ลกระทบต่อ ระบบค่า นิ ย มของบุ ค คลหรื อ ไม่ และดาเนิ น การประนี ป ระนอม
ความแตกต่างนั้น
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนแทบทั้งหมด จานวน 4 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 80.00) สอน
ประเด็นเรื่ องการสรุ ป แนวคิ ดหลัก จากสารนิ เทศที่รวบรวมได้ และประเด็นเรื่ องการแสดงและ
ประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินสารนิเทศและแหล่งที่มาของสารนิเทศ รองลงมา จานวน
ใกล้เคียงกัน 3 แห่ ง (ร้อยละ 60.00) สอนประเด็นเรื่ องการเปรี ยบเทียบความรู้ใหม่กบั ความรู้ที่มีอยู่
เดิม เพื่อทราบถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ้น ความแตกต่าง หรื อลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารนิเทศ และจานวน
2 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 40.00) สอนประเด็นเรื่ องการสังเคราะห์แนวคิดหลักเพื่อสร้างแนวคิดใหม่
ประเด็ น เรื่ อ งการระบุ ไ ด้ว่า ความรู้ ใ หม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบค่ า นิ ย มของบุ ค คลหรื อ ไม่ และ
ดาเนินการประนีประนอมความแตกต่างนั้น ประเด็นเรื่ องการตรวจสอบความเข้าใจและการตีความ
สารนิ เทศด้วยการอภิปรายกับบุคคลอื่น ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ และ / หรื อนักปฏิบตั ิ และประเด็นเรื่ อง
การระบุได้วา่ คาถามเริ่ มต้นควรได้รับการปรับปรุ งหรื อไม่

ตารางที่ 11 ประเด็นในมาตรฐานที่ 3 ของทักษะการรู้สารนิเทศที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*
ประเด็นในมาตรฐานที่ 3:
การประเมินสารนิเทศและแหล่งทีม่ าของสารนิเทศเชิงวิพากษ์
รวมถึงการผนวกสารนิเทศทีเ่ ลือกสรรแล้วกับฐานความรู้
และระบบค่ านิยมของตน
การสรุ ปแนวคิดหลักจากสารนิเทศที่รวบรวมได้
การแสดงและประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินสารนิเทศ
และแหล่งที่มาของสารนิเทศ
การสังเคราะห์แนวคิดหลักเพื่อสร้างแนวคิดใหม่
การเปรี ยบเทียบความรู ้ใหม่กบั ความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อทราบถึงคุณค่า
ที่เพิ่มขึ้น ความแตกต่าง หรื อลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารนิเทศ
การระบุได้วา่ ความรู ้ใหม่มีผลกระทบต่อระบบค่านิยมของบุคคล หรื อไม่
และดาเนินการประนีประนอมความแตกต่างนั้น
การตรวจสอบความเข้าใจและการตีความสารนิเทศด้วยการอภิปราย
กับบุคคลอื่น ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ และ / หรื อนักปฏิบตั ิ
การระบุได้วา่ คาถามเริ่ มต้นควรได้รับการปรับปรุ งหรื อไม่
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=3)
จานวน ร้ อยละ
3
100.00
3
100.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=10)
(N=5)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
5
50.00
4
80.00
6
60.00
4
80.00

รวม
(N=18)
จานวน ร้ อยละ
12
66.67
13
72.22

1
1

33.33
33.33

5
5

50.00
50.00

2
3

40.00
60.00

8
9

44.44
50.00

-

-

2

20.00

2

40.00

4

22.22

1

33.33

3

30.00

2

40.00

6

33.33

1

33.33

3

30.00

2

40.00

6

33.33
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1.4 มาตรฐานที่ 4: การใช้ สารนิ เ ทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื่อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ด ๆ
โดยเฉพาะ ไม่ ว่าจะในระดับบุคคล หรือในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
ผลการศึ ก ษาประเด็ น ในมาตรฐานที่ 4 ของทัก ษะการรู้ ส ารนิ เ ทศที่ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน (ตารางที่ 12) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่สุด 15 แห่ ง (ร้ อยละ 75.00) สอนประเด็นเรื่ องการประยุกต์ใช้สารนิ เทศใหม่และที่มีอยู่เดิมใน
การวางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน รองลงมา จานวน 12 แห่ ง (ร้อยละ 60.00) สอนประเด็น
เรื่ องการสื่ อสารผลิ ตภัณฑ์หรื อผลงานไปยังผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ผล และจานวน 10 แห่ ง (ร้อยละ
50.00) สอนประเด็นเรื่ องการปรับปรุ งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐแทบทั้งหมด จานวน 3 แห่ ง (ร้อยละ 75.00) สอน
ประเด็นเรื่ องการประยุกต์ใช้สารนิ เทศใหม่และที่มีอยูเ่ ดิมในการวางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์หรื อ
ผลงาน และจ านวน 2 แห่ งเท่ า กั น (ร้ อ ยละ 50.00) สอนประเด็ น เรื่ องการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน และประเด็นเรื่ องการสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อผลงานไปยัง
ผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ผล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด
7 แห่ ง (ร้ อยละ 70.00) สอนประเด็นเรื่ องการประยุกต์ใช้สารนิ เทศใหม่และที่มีอยูเ่ ดิมในการวางแผน
และสร้างผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน รองลงมา จานวน 5 แห่ง (ร้อยละ 50.00) สอนประเด็นเรื่ องการสื่ อสาร
ผลิตภัณฑ์หรื อผลงานไปยังผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ผล และจานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 40.00) สอนประเด็น
เรื่ องการปรับปรุ งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนแทบทั้งหมด จานวน 5 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 83.33) สอน
ประเด็นเรื่ องการประยุกต์ใช้สารนิ เทศใหม่และที่มีอยูเ่ ดิมในการวางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์หรื อ
ผลงาน และประเด็นเรื่ องการสื่ อสารผลิ ตภัณฑ์หรื อผลงานไปยัง ผูอ้ ื่ นอย่า งมี ประสิ ท ธิ ผล และ
จานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 66.67) สอนประเด็นเรื่ องการปรับปรุ งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อ
ผลงาน

ตารางที่ 12 ประเด็นในมาตรฐานที่ 4 ของทักษะการรู้สารนิเทศที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*
ประเด็นในมาตรฐานที่ 4:
การใช้ สารนิเทศอย่ างมีประสิ ทธิผลเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ใด ๆ
โดยเฉพาะ ไม่ ว่าจะในระดับบุคคล หรือในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
การประยุกต์ใช้สารนิ เทศใหม่และที่มีอยูเ่ ดิมในการวางแผน
และสร้างผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
การปรับปรุ งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
การสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อผลงานไปยังผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิผล
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=4)
จานวน ร้ อยละ
3
75.00
2
2

50.00
50.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=10)
(N=6)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
7
70.00
5
83.33
4
5

40.00
50.00

4
5

66.67
83.33

รวม
(N=20)
จานวน ร้ อยละ
15
75.00
10
12

50.00
60.00
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1.5 มาตรฐานที่ 5: การเข้ าใจประเด็นต่ าง ๆ ทางด้ านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสั งคม ที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารนิเทศ รวมถึงการเข้ าถึงและใช้ สารนิเทศอย่ างมีจริ ยธรรมและ
เป็ นไปตามกฎหมาย
ผลการศึ ก ษาประเด็ น ในมาตรฐานที่ 5 ของทัก ษะการรู้ ส ารนิ เ ทศที่ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน (ตารางที่ 13) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแทบ
ทั้ง หมด จ านวน 19 แห่ ง (ร้ อ ยละ 95.00) สอนประเด็ น เรื่ องการแสดงการรั บ รู้ ถึ ง การใช้
แหล่ง สารนิ เ ทศ (การอ้า งอิง ) ในการสื่ อ สารผลิตภัณ ฑ์หรื อผลงาน รองลงมา จานวน 11 แห่ ง
(ร้อยละ 55.00) สอนประเด็นเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของสถาบัน และ
ธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารนิ เทศ และจานวน 9 แห่ ง (ร้อยละ
45.00) สอนประเด็นเรื่ องการเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านจริ ยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด จานวน 4 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) สอน
ประเด็นเรื่ องการแสดงการรับรู้ถึงการใช้แหล่งสารนิ เทศ (การอ้างอิง) ในการสื่ อสารผลิตภัณฑ์
หรื อผลงาน และจานวน 1 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 25.00) สอนประเด็นเรื่ องการเข้าใจประเด็นต่าง ๆ
ทางด้านจริ ยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประเด็นเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของสถาบัน และธรรมเนียมปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารนิเทศ
ห้องสมุ ด มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ แทบทั้ง หมด
จานวน 9 แห่ง (ร้อยละ 90.00) สอนประเด็นเรื่ องการแสดงการรับรู้ถึงการใช้แหล่งสารนิ เทศ (การ
อ้า งอิง ) ในการสื่ อ สารผลิต ภัณ ฑ์ห รื อ ผลงาน รองลงมา จานวน 5 แห่ ง (ร้ อยละ 50.00) สอน
ประเด็นเรื่ องการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของสถาบัน และธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารนิเทศ และจานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 40.00) สอนประเด็น
เรื่ องการเข้า ใจประเด็ นต่ า ง ๆ ทางด้า นจริ ย ธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิ จสัง คมที่ เ กี่ ย วข้องกับ
สารนิเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 6 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) สอนประเด็น
เรื่ องการแสดงการรับรู้ถึงการใช้แหล่งสารนิ เทศ (การอ้างอิง) ในการสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
รองลงมา จานวนใกล้เคี ยงกัน 5 แห่ ง (ร้ อยละ 83.33) สอนประเด็นเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎระเบี ย บ นโยบายของสถาบัน และธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การเข้า ถึ ง และใช้
ทรัพยากรสารนิเทศ และจานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 66.67) สอนประเด็นเรื่ องการเข้าใจประเด็นต่าง ๆ
ทางด้านจริ ยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ 13 ประเด็นในมาตรฐานที่ 5 ของทักษะการรู้สารนิเทศที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*
ประเด็นในมาตรฐานที่ 5:
การเข้ าใจประเด็นต่ าง ๆ ทางด้ านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสั งคม
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ สารนิเทศ
รวมถึงการเข้ าถึงและใช้ สารนิเทศอย่างมีจริยธรรม
การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านจริ ยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับสารนิ เทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของสถาบัน และธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารนิเทศ
การแสดงการรับรู ้ถึงการใช้แหล่งสารนิเทศ (การอ้างอิง)
ในการสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=4)
จานวน ร้ อยละ
1
25.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=10)
(N=6)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
4
40.00
4
66.67

รวม
(N=20)
จานวน ร้ อยละ
9
45.00

1

25.00

5

50.00

5

83.33

11

55.00

4

100.00

9

90.00

6

100.00

19

95.00

100
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2. ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทีใ่ ช้
ผลการศึกษาประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ใช้เพื่ อสอนการรู้
สารนิ เทศ (ตารางที่ 14) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 26 แห่ ง (ร้อยละ
92.86) ใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม รองลงมา จานวน 22 แห่ ง (ร้อยละ 78.57) ใช้เทคโนโลยี
การแบ่งปั นสื่ อ และจานวนน้อยที่สุด 3 แห่ง (ร้อยละ 10.71) ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด จานวน 8 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยี
เครื อข่ายทางสังคม รองลงมา จานวน 6 แห่ ง (ร้ อยละ 75.00) ใช้เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ และ
จานวนน้อยที่สุด 1 แห่งเท่ากัน (ร้อยละ 12.50) ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน และเทคโนโลยีวกิ ิ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด จานวน 13
แห่ ง (ร้อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม รองลงมา จานวน 11 แห่ ง (ร้อยละ 84.62)
ใช้เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ และจานวนน้อยที่สุด 2 แห่ง (ร้อยละ 15.38) ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สุด 5 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 71.43) ใช้เทคโนโลยี
บล็อก เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ และเทคโนโลยี
เครื อข่ายทางสังคม รองลงมา จานวน 3 แห่ ง (ร้อยละ 42.86) ใช้เทคโนโลยีวิกิ และจานวน 2 แห่ ง
(ร้อยละ 28.57) ใช้เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั

ตารางที่ 14 ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทีห่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
เทคโนโลยีบล็อก
เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที
เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ
เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั
เทคโนโลยีโซเชียลบุค๊ มาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ม
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม
เทคโนโลยีโลกเสมือน
เทคโนโลยีวกิ ิ
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=8)
จานวน ร้ อยละ
4
50.00
4
50.00
6
75.00
4
50.00
2
25.00
8
100.00
1
12.50
1
12.50

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=13)
(N=7)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
9
69.23
5
71.43
7
53.85
5
71.43
11
84.62
5
71.43
4
30.77
2
28.57
4
30.77
13
100.00
5
71.43
2
15.38
3
23.08
3
42.86

รวม
(N=28)
จานวน ร้ อยละ
18
64.29
16
57.14
22
78.57
10
35.71
6
21.43
26
92.86
3
10.71
7
25.00
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3. วิธีการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0
การศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ประกอบด้วย เทคโนโลยีบล็อก เทคโนโลยีการส่ ง
ข้อความโต้ตอบแบบทันที เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อ
เสี ย งหรื อวี ดิ ท ัศ น์ แ บบดิ จิ ท ัล เทคโนโลยี โ ซเชี ย ลบุ๊ ก มาร์ ก หรื อการคั่น หน้า แบบรวมกลุ่ ม
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม เทคโนโลยีโลกเสมือน และเทคโนโลยีวิกิ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 เทคโนโลยีบล็อก
ผลการศึ ก ษาวิ ธี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี บ ล็ อ กเพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศของห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 15) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 15 แห่ ง (ร้อยละ
83.33) ใช้เทคโนโลยีบล็อกสาหรับ การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน รองลงมา จานวน 11 แห่ ง (ร้อยละ 61.11)
ใช้ส าหรั บ การใช้ง านส่ ว นตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่ ง ข้อมูล ในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) และจานวนน้อยที่สุด 5 แห่ ง (ร้อยละ 27.78) ใช้สาหรับ
การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย ของรั ฐและในก ากับ ของรั ฐ ทั้ง หมด จานวน 4 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) ใช้
เทคโนโลยีบล็อกสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 3 แห่ ง (ร้อยละ 75.00)
ใช้สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิ เทศให้แก่ผเู้ รี ยน จานวน
2 แห่งเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ใช้สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูล
ในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) สาหรับการเป็ นช่ องทางใน
การปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และสาหรับการเป็ นพื้นที่
ในการแบ่ง ปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ย น และจานวน 1 แห่ ง (ร้อยละ 25.00) ใช้
สาหรับ การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด
7 แห่ ง (ร้ อยละ 77.78) ใช้เทคโนโลยีบล็อกสาหรับ การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ส อน ข่า วสารเกี่ ยวกับ
การเรี ยนการสอน และการให้ก ารเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผูเ้ รี ย น รองลงมา จานวน
ใกล้เ คีย งกัน 6 แห่ ง (ร้ อยละ 66.67) ใช้ส าหรับ การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ น
แหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) และจานวนน้อยที่สุด
1 แห่ ง (ร้ อยละ 11.11) ใช้ส าหรั บการเป็ นกรณี (Case) ให้ผูเ้ รี ย นใช้ศึ ก ษา และท างานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนแทบทั้งหมด จานวน 4 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 80.00) ใช้
เทคโนโลยีบล็อกสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้า ถึ ง ทรั พ ยากร / ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ แก่ ผูเ้ รี ย น และส าหรั บ การเป็ นช่ องทางในการปฏิ สัม พัน ธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 3 แห่ งเท่ากัน
(ร้อยละ 60.00) ใช้สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน
และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บาย
แนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน และสาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และ
ทางานที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้ สารนิ เทศ และ
จานวน 2 แห่ ง (ร้ อยละ 40.00) ใช้สาหรับการเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงาน
ของผูเ้ รี ยน

ตารางที่ 15 วิธีการใช้ เทคโนโลยีบล็อกเพือ่ สอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

วิธีการใช้

รวม
(N=18)
จานวน ร้ อยละ
11
61.11

3

75.00

3

33.33

3

60.00

9

50.00

4

100.00

7

77.78

4

80.00

15

83.33

1

25.00

1

11.11

3

60.00

5

27.78

2

50.00

4

44.44

4

80.00

10

55.56

2

50.00

4

44.44

2

40.00

8

44.44
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การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลใน
การสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้
สารนิเทศ
การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=4)
จานวน ร้ อยละ
2
50.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=9)
(N=5)
จานวน
ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
6
66.67
3
60.00
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3.2 เทคโนโลยีการส่ งข้ อความโต้ ตอบแบบทันที
ผลการศึ ก ษาวิธี การใช้เทคโนโลยีก ารส่ ง ข้อความโต้ตอบแบบทันที เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิท ยาลัย (ตารางที่ 16) โดยรวม พบว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัยแทบ
ทั้งหมด จานวน 15 แห่ ง (ร้ อยละ 93.75) ใช้เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสาหรับ
การเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน รองลงมา
จานวน 10 แห่ ง (ร้ อยละ 62.50) ใช้สาหรับ การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ย น
การสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน จานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 37.50) ใช้
สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ
การจัดการทรัพยากรในการสอน) และจานวน 4 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 25.00) ใช้สาหรับการเป็ นตัวอย่าง
ประกอบการอธิ บายแนวคิ ดเกี่ ยวกับการรู้ สารนิ เทศให้แก่ ผูเ้ รี ยน สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้
ผูเ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้
สารนิเทศ และสาหรับการเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐแทบทั้งหมด จานวน 3 แห่ ง (ร้อยละ 75.00) ใช้
เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสาหรับการเป็ นช่ องทางในการปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 2 แห่ ง (ร้อยละ 50.00)
ใช้ส าหรั บ การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ สอน ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การเรี ย นการสอน และการให้ก ารเข้า ถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน และจานวน 1 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 25.00) ใช้สาหรับการใช้งาน
ส่ ว นตัว ของผูส้ อน (เช่ น การใช้เ ป็ นแหล่ ง ข้อ มู ล ในการสอน และการจัด ระเบี ย บ การจัด การ
ทรัพยากรในการสอน) และสาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้
สารนิเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด จานวน
7 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสาหรับการเป็ นช่ องทาง
ในการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน รองลงมา จานวน 5 แห่ง
(ร้อยละ 71.43) ใช้สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน จานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 57.14) ใช้สาหรับการใช้งาน
ส่ ว นตัว ของผูส้ อน (เช่ น การใช้เ ป็ นแหล่ ง ข้อ มู ล ในการสอน และการจัด ระเบี ย บ การจัด การ
ทรั พ ยากรในการสอน) และจานวน 1 แห่ ง เท่ า กัน (ร้ อยละ 14.29) ใช้ส าหรั บ การเป็ นตัวอย่า ง
ประกอบการอธิ บายแนวคิ ดเกี่ ยวกับการรู้ สารนิ เทศให้แก่ ผเู้ รี ยน สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้
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ผูเ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้
สารนิเทศ และสาหรับการเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปัน ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 5 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยี
การส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที สาหรับการเป็ นช่ องทางในการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยน และระหว่า งผูเ้ รี ย นด้วยกัน รองลงมา จานวน 3 แห่ งเท่า กัน (ร้อยละ 60.00) ใช้สาหรับ
การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่า วสารเกี่ย วกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้า ถึงทรัพยากร /
ข้อ มูล ต่ า ง ๆ แก่ ผู ้เ รี ย น ส าหรั บ การเป็ นกรณี (Case) ให้ ผูเ้ รี ย นใช้ศึ ก ษา และท างานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้สารนิ เทศ และสาหรับการเป็ น
พื้นที่ ในการแบ่ง ปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ย น จานวน 2 แห่ ง (ร้ อยละ 40.00) ใช้
สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน และจานวน
1 แห่ ง (ร้ อยละ 20.00) ใช้สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลใน
การสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)

ตารางที่ 16 วิธีการใช้ เทคโนโลยีการส่ งข้ อความโต้ ตอบแบบทันทีเพือ่ สอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

วิธีการใช้

รวม
(N=16)
จานวน ร้ อยละ
6
37.50

1

25.00

1

14.29

2

40.00

4

25.00

2

50.00

5

71.43

3

60.00

10

62.50

-

-

1

14.29

3

60.00

4

25.00

3

75.00

7

100.00

5

100.00

15

93.75

-

-

1

14.29

3

60.00

4

25.00
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การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลใน
การสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้
สารนิเทศ
การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=4)
จานวน ร้ อยละ
1
25.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=7)
(N=5)
จานวน
ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
4
57.14
1
20.00
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3.3 เทคโนโลยีการแบ่ งปันสื่อ
ผลการศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อเพื่อสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 17) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 17 แห่ ง (ร้อยละ
77.27) ใช้เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยน
การสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน รองลงมา จานวน 13 แห่ ง (ร้อยละ
59.09) ใช้สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้สารนิ เทศให้แก่ผเู้ รี ยน
จานวน 9 แห่ งเท่ากัน (ร้ อยละ 40.91) ใช้สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ น
แหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) และสาหรับการเป็ น
พื้นที่ ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน และจานวน 5 แห่ งเท่ากัน (ร้ อยละ
22.73) ใช้สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิ ด
ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้สารนิ เทศ และสาหรับการเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย ของรั ฐและในกากับ ของรั ฐ จานวนมากที่ สุ ด 4 แห่ ง (ร้ อ ยละ66.67) ใช้
เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อสาหรั บการเผยแพร่ เนื้ อหาที่ส อน ข่า วสารเกี่ ย วกับการเรี ย นการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 3 แห่ งเท่ากัน
(ร้อยละ 50.00) ใช้สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน
และการจัด ระเบีย บ การจัด การทรัพ ยากรในการสอน) และส าหรับ การเป็ นตัว อย่า ง
ประกอบการอธิ บ ายแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การรู ้ ส ารนิ เ ทศให้แ ก่ ผูเ้ รี ย น และจานวน 2 แห่ ง เท่า กัน
(ร้ อ ยละ 33.33) ใช้ส าหรับ การเป็ นกรณี (Case) ให้ผู เ้ รี ย นใช้ศ ึก ษา และท างานที ่ไ ด้ร ับ
มอบหมาย เพื่อ ให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิ เทศ และสาหรับการเป็ น
พื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด
8 แห่ ง (ร้ อยละ 72.73) ใช้เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อ หาที่ส อน ข่า วสาร
เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน รองลงมา จานวน
6 แห่ ง (ร้ อยละ 54.55) ใช้สาหรั บ การเป็ นพื้นที่ในการแบ่ง ปั น ท างาน และนาเสนอผลงานของ
ผูเ้ รี ยน และจานวนน้อยที่สุด 1 แห่ ง (ร้ อยละ 9.09) ใช้สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผูเ้ รี ยนใช้
ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
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ห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย เอกชนทั้ง หมด จ านวน 5 แห่ ง เท่ า กัน (ร้ อยละ 100.00) ใช้
เทคโนโลยี ก ารแบ่ ง ปั น สื่ อ ส าหรั บ การเป็ นตัว อย่า งประกอบการอธิ บ ายแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การรู้
สารนิ เทศให้แก่ผเู ้ รี ยน และสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน รองลงมา จานวน 2 แห่ ง (ร้อยละ 40.00) ใช้
สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผูเ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ ยวกับการรู ้สารนิ เทศ และจานวน 1 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 20.00) ใช้สาหรับ
การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการ
ทรั พยากรในการสอน) ส าหรั บการเป็ นช่ องทางในการปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และ
ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และสาหรับการเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของ
ผูเ้ รี ยน

ตารางที่ 17 วิธีการใช้ เทคโนโลยีการแบ่ งปันสื่ อเพือ่ สอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

วิธีการใช้

รวม
(N=22)
จานวน ร้ อยละ
9
40.91

3

50.00

5

45.45

5

100.00

13

59.09

4

66.67

8

72.73

5

100.00

17

77.27

2

33.33

1

9.09

2

40.00

5

22.73

-

-

4

36.36

1

20.00

5

22.73

2

33.33

6

54.55

1

20.00

9

40.91
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การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลใน
การสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้
สารนิเทศ
การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=6)
จานวน ร้ อยละ
3
50.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=11)
(N=5)
จานวน
ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
5
45.45
1
20.00
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3.4 เทคโนโลยีพอดแคสต์ หรือการเผยแพร่ สื่อเสียงหรือวีดิทศั น์ แบบดิจิทลั
ผลการศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบ
ดิจิทลั เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 18) โดยรวม พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 6 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 60.00) ใช้เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่
สื่ อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิ จิท ลั ส าหรั บการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้
สารนิ เทศให้แก่ผเู ้ รี ยน และสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และ
การให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน รองลงมา จานวน 4 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 40.00) ใช้
สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผูเ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู้
ความเข้า ใจในแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การรู้ ส ารนิ เทศ และสาหรั บ การเป็ นช่ องทางในการปฏิ สัม พันธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และจานวน 3 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 30.00) ใช้
สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ
การจัดการทรัพยากรในการสอน) และสาหรับการเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอ
ผลงานของผูเ้ รี ยน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐแทบทั้งหมด จานวน 3 แห่ ง (ร้อยละ 75.00) ใช้
เทคโนโลยี พอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ย งหรื อวีดิทศั น์แบบดิ จิท ลั ส าหรั บการเป็ นตัวอย่าง
ประกอบการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 2 แห่ ง
เท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ใช้สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และ
การให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา
และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ และ
สาหรับการเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
และจ านวน 1 แห่ ง (ร้ อยละ 25.00) ใช้ส าหรั บ การใช้ง านส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ น
แหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
ห้องสมุ ด มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ แทบทั้ง หมด
จานวน 3 แห่ ง (ร้อยละ 75.00) ใช้เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบ
ดิ จิทลั ส าหรับ การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 2 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ใช้
สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้สารนิ เทศให้แก่ผเู้ รี ยน และสาหรับ
การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน และจานวน 1 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ
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25.00) ใช้สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิ ด
ความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ และสาหรับการเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 2 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยี
พอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน
(เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) และ
จานวน 1 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ใช้สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับ
การรู ้สารนิเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และ
การให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา
และท างานที่ ได้รับมอบหมาย เพื่ อให้ เ กิ ดความรู้ ค วามเข้า ใจในแนวคิ ดเกี่ ย วกับ การรู้ ส ารนิ เทศ
สาหรับการเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
และสาหรับการเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปัน ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน

ตารางที่ 18 วิธีการใช้ เทคโนโลยีพอดแคสต์ หรือการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรือวีดทิ ัศน์ แบบดิจทิ ัลเพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย*

วิธีการใช้
การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน
และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
การเผยแพร่ เนื้อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=4)
จานวน ร้ อยละ
1
25.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=4)
(N=2)
จานวน
ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
2
100.00

รวม
(N=10)
จานวน ร้ อยละ
3
30.00

3

75.00

2

50.00

1

50.00

6

60.00

2

50.00

3

75.00

1

50.00

6

60.00

2

50.00

1

25.00

1

50.00

4

40.00

2

50.00

1

25.00

1

50.00

4

40.00

-

-

2

50.00

1

50.00

3

30.00

114

115
3.5 เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊กมาร์ กหรือการคั่นหน้ าแบบรวมกลุ่ม
ผลการศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่มเพื่อ
สอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 19) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวนมากที่สุด 3 แห่งเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ใช้เทคโนโลยีโซเชียลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบ
รวมกลุ่มสาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) และสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอน และการให้ก ารเข้าถึ งทรั พยากร / ข้อมูลต่ าง ๆ แก่ ผูเ้ รี ย น รองลงมา จานวน
ใกล้เคียงกัน 2 แห่ ง (ร้อยละ 33.33) ใช้สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับ
การรู ้ สารนิ เทศให้แก่ ผูเ้ รี ยน และจานวน 1 แห่ งเท่ ากัน (ร้ อยละ 16.67) ใช้สาหรับการเป็ นกรณี
(Case) ให้ผูเ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด
เกี่ ยวกับการรู ้ สารนิ เทศ สาหรับ การเป็ นช่ องทางในการปฏิสัม พัน ธ์ระหว่า งผูส้ อนและผูเ้ รี ย น
และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และสาหรับการเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงาน
ของผูเ้ รี ยน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวนมากที่สุด 1 แห่งเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ใช้
เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ มสาหรับ การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน
(เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) และ
สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร /
ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด
2 แห่งเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ใช้เทคโนโลยีโซเชียลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่มสาหรับ
การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการ
ทรัพยากรในการสอน) สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้ สารนิ เทศ
ให้แ ก่ ผูเ้ รี ย น และสาหรั บ การเผยแพร่ เนื้ อ หาที่ส อน ข่า วสารเกี่ ย วกับ การเรี ย นการสอน และ
การให้การเข้าถึ ง ทรั พยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ ผูเ้ รี ยน และจานวน 1 แห่ งเท่า กัน (ร้ อยละ 25.00)
ใช้สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ สาหรับการเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ย น และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และสาหรับ การเป็ นพื้ นที่ในการแบ่งปั น ทางาน
และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
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ทั้งนี้ ไม่มีผลการศึกษาที่จะนาเสนอในประเด็นนี้สาหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
เนื่ องจากห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย เอกชนไม่ ใช้เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊ก มาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบ
รวมกลุ่มเพื่อสอนการรู้สารนิเทศ

ตารางที่ 19 วิธีการใช้ เทคโนโลยีโซเชียลบุ๊กมาร์ กหรือการคั่นหน้ าแบบรวมกลุ่มเพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

วิธีการใช้
การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน
และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
การเผยแพร่ เนื้อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=2)
จานวน ร้ อยละ
1
50.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
(N=4)
จานวน
ร้ อยละ
2
50.00

รวม
(N=6)
จานวน
3

ร้ อยละ
50.00

-

-

2

50.00

2

33.33

1

50.00

2

50.00

3

50.00

-

-

1

25.00

1

16.67

-

-

1

25.00

1

16.67

-

-

1

25.00

1

16.67
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3.6 เทคโนโลยีเครือข่ ายทางสังคม
ผลการศึ ก ษาวิธี ก ารใช้เทคโนโลยีเครื อข่า ยทางสัง คมเพื่อสอนการรู้ ส ารนิ เทศของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 20) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 22 แห่ ง
เท่ากัน (ร้อยละ 84.62) ใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคมสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสาร
เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน และสาหรับ
การเป็ นช่ อ งทางในการปฏิ ส ัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู ส้ อนและผู เ้ รี ย น และระหว่า งผู เ้ รี ย นด้ว ยกัน
รองลงมา จานวน 14 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 53.85) ใช้สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้
เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) สาหรับการเป็ น
ตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน และสาหรับการเป็ นพื้นที่
ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ย น และจานวน 13 แห่ ง (ร้ อยละ 50.00) ใช้
สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผูเ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย ของรั ฐและในกากับ ของรั ฐ จานวนมากที่ สุด 6 แห่ ง (ร้ อยละ 75.00) ใช้
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคมสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้ก ารเข้า ถึ ง ทรัพ ยากร / ข้อมูล ต่า ง ๆ แก่ผูเ้ รี ย น รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 5 แห่ ง
เท่ากัน (ร้อยละ 62.50) ใช้สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
ให้แก่ ผูเ้ รี ย น และสาหรั บ การเป็ นช่ อ งทางในการปฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู ส้ อนและผู เ้ รี ย น และ
ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน จานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 50.00) ใช้สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น
การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) และจานวน
3 แห่งเท่ากัน (ร้อยละ 37.50) ใช้สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้สารนิ เทศ และสาหรับการเป็ น
พื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
ห้องสมุ ด มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ แทบทั้ง หมด
จานวน 12 แห่ ง (ร้ อยละ 92.31) ใช้เทคโนโลยีเครื อข่า ยทางสัง คมสาหรับ การเป็ นช่ องทางใน
การปฏิ ส ัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผู ส้ อนและผู เ้ รี ย น และระหว่า งผู เ้ รี ย นด้ว ยกัน รองลงมา จานวน
ใกล้เคี ยงกัน 11 แห่ง (ร้อยละ 84.62) ใช้สาหรับการเผยแพร่ เนื้อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยน
การสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน และจานวนน้อยที่สุด 5 แห่ ง (ร้อยละ
38.46) ใช้สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน
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ห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย เอกชนทั้ง หมด จ านวน 5 แห่ ง เท่ า กัน (ร้ อยละ 100.00) ใช้
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคมสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน และสาหรับการเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่า งผูส้ อนและผู เ้ รี ย น และระหว่า งผูเ้ รี ย นด้ว ยกัน รองลงมา จานวนใกล้เ คีย งกัน 4 แห่ ง
เท่า กัน (ร้อ ยละ 80.00) ใช้ส าหรับ การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การรู้
สารนิ เทศให้แก่ ผูเ้ รี ย น และส าหรับ การเป็ นกรณี (Case) ให้ผูเ้ รี ย นใช้ศึ กษา และท างานที่ไ ด้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้สารนิ เทศ และจานวน 3 แห่ ง
เท่ากัน (ร้อยละ 60.00) ใช้สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลใน
การสอน และการจัดระเบี ย บ การจัดการทรัพ ยากรในการสอน) และสาหรับ การเป็ นพื้ นที่ใ น
การแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน

ตารางที่ 20 วิธีการใช้ เทคโนโลยีเครือข่ ายทางสั งคมเพือ่ สอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

วิธีการใช้

รวม
(N=26)
จานวน ร้ อยละ
14
53.85

5

62.50

5

38.46

4

80.00

14

53.85

6

75.00

11

84.62

5

100.00

22

84.62

3

37.50

6

46.15

4

80.00

13

50.00

5

62.50

12

92.31

5

100.00

22

84.62

3

37.50

8

61.54

3

60.00

14

53.85
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การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลใน
การสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้
สารนิเทศ
การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=8)
จานวน ร้ อยละ
4
50.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=13)
(N=5)
จานวน
ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
7
53.85
3
60.00
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3.7 เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผลการศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยี โลกเสมือนเพื่อสอนการรู้สารนิ เทศของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 21) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแทบทั้งหมด จานวน 2 แห่ งเท่ากัน
(ร้ อยละ 66.67) ใช้เทคโนโลยี โลกเสมือนส าหรั บ การเป็ นตัวอย่า งประกอบการอธิ บ ายแนวคิ ด
เกี่ ยวกับการรู ้ สารนิ เทศให้แก่ผเู ้ รี ยน สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยน
การสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผูเ้ รี ยน และสาหรับการเป็ นช่ องทาง
ในการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และจานวน 1 แห่ งเท่ากัน
(ร้ อยละ 33.33) ใช้สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เ กิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจในแนวคิด เกี่ ย วกับ การรู ้ ส ารนิ เ ทศ และสาหรับ การเป็ นพื้ นที่ใ น
การแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย ของรั ฐและในก ากับ ของรั ฐ ทั้ง หมด จานวน 1 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) ใช้
เทคโนโลยีโลกเสมือนสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และ
การให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด จานวน
2 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนสาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บาย
แนวคิดเกี่ ยวกับการรู ้สารนิ เทศให้แก่ผเู้ รี ยน และสาหรับการเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และจานวน 1 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ใช้สาหรับ
การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่า วสารเกี่ย วกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร /
ข้อ มูล ต่า ง ๆ แก่ผู เ้ รี ย น ส าหรับ การเป็ นกรณี (Case) ให้ผู้เ รี ย นใช้ศึ ก ษา และท างานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้ สารนิ เทศ และสาหรับการเป็ น
พื้นที่ ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
ทั้งนี้ ไม่มีผลการศึกษาที่จะนาเสนอในประเด็นนี้สาหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
เนื่องจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนเพื่อสอนการรู้สารนิเทศ

ตารางที่ 21 วิธีการใช้ เทคโนโลยีโลกเสมือนเพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

วิธีการใช้

รวม
(N=3)
จานวน
ร้ อยละ
-

-

-

2

100.00

2

66.67

1

100.00

1

50.00

2

66.67

-

-

1

50.00

1

33.33

-

-

2

100.00

2

66.67

-

-

1

50.00

1

33.33
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การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลใน
การสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้
สารนิเทศ
การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=1)
จานวน ร้ อยละ
-

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
(N=2)
จานวน
ร้ อยละ
-
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3.8 เทคโนโลยีวิกิ
ผลการศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีวกิ ิเพื่อสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(ตารางที่ 22) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 5 แห่ ง (ร้ อยละ 71.43) ใช้
เทคโนโลยีวิกิสาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และ
การจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 4 แห่ งเท่ากัน
(ร้อยละ 57.14) ใช้สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่
ผูเ้ รี ยน และสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน และจานวนน้อยที่สุด 1 แห่ ง (ร้อยละ 14.29) ใช้สาหรับการเป็ น
ช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบ ว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด จานวน 1 แห่งเท่ากัน (ร้อยละ 100.00) ใช้
เทคโนโลยีวิกิสาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และ
การจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บาย
แนวคิดเกี่ ยวกับการรู ้ สารนิ เทศให้แก่ผูเ้ รี ยน สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน และสาหรับการเป็ น
กรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ ให้เ กิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจใน
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการรู ้ สารนิ เทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด จานวน
3 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยีวิกิ สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ น
แหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) รองลงมา จานวน
ใกล้เคียงกัน 2 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 66.67) ใช้สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ ให้เกิ ดความรู ้ ค วามเข้า ใจในแนวคิด เกี่ ย วกับ การรู ้ ส ารนิ เทศ และ
สาหรั บการเป็ นพื้นที่ ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ย น และจานวน 1 แห่ ง
เท่ า กัน (ร้ อยละ 33.33) ใช้ส าหรั บ การเป็ นตัวอย่า งประกอบการอธิ บ ายแนวคิด เกี่ ย วกับ การรู้
สารนิ เทศให้แก่ผเู ้ รี ยน สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน และ
การให้การเข้าถึ งทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน และสาหรับการเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนแทบทั้งหมด จานวน 2 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 66.67) ใช้
เทคโนโลยีวิกิสาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ย วกับ การรู ้ส ารนิ เทศให้แ ก่
ผูเ้ รี ยน และสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน และจานวน 1 แห่ ง (ร้อยละ 33.33) ใช้สาหรับการใช้งานส่ วนตัว
ของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรใน
การสอน)

ตารางที่ 22 วิธีการใช้ เทคโนโลยีวกิ เิ พือ่ สอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

วิธีการใช้

รวม
(N=7)
จานวน ร้ อยละ
5
71.43

1

100.00

1

33.33

2

66.67

4

57.14

1

100.00

1

33.33

2

66.67

4

57.14

1

100.00

2

66.67

-

-

3

42.86

-

-

1

33.33

-

-

1

14.29

-

-

2

66.67

-

-

2

28.57
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การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลใน
การสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้
สารนิเทศ
การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=1)
จานวน ร้ อยละ
1
100.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=3)
(N=3)
จานวน
ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
3
100.00
1
33.33
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4. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ผลการศึกษาลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 23) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่สุด 16 แห่ง (ร้อยละ 57.14) จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะการสอนแบบเผชิญหน้ากับผูเ้ รี ยน
และแบบออนไลน์ ผสมกัน รองลงมา จานวน 10 แห่ ง (ร้ อยละ 35.71) จัดการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะการสอนแบบเผชิ ญหน้ากับ ผูเ้ รี ยน (Face to Face) และจานวน 2 แห่ ง (ร้อยละ 7.14)
จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะการสอนแบบออนไลน์ (Online)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวนมากที่สุด 5 แห่ ง (ร้อยละ 62.50) จัดการเรี ยนการสอน
ในลักษณะการสอนแบบเผชิ ญหน้ากับผูเ้ รี ยน และแบบออนไลน์ผสมกัน และจานวน 3 แห่ ง (ร้อยละ
37.50) จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะการสอนแบบเผชิ ญหน้ากับผูเ้ รี ยน (Face to Face)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด 7 แห่ ง
(ร้อยละ 53.85) จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะการสอนแบบเผชิญหน้ากับผูเ้ รี ยน และแบบออนไลน์
ผสมกัน รองลงมา จานวน 4 แห่ ง (ร้ อยละ 30.77) จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะการสอนแบบ
เผชิ ญหน้ากับผูเ้ รี ยน (Face to Face) และจานวน 2 แห่ ง (ร้อยละ 15.38) จัดการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะการสอนแบบออนไลน์ (Online)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สุด 4 แห่ง (ร้อยละ 57.14) จัดการเรี ยนการสอน
ในลักษณะการสอนแบบเผชิ ญหน้ากับผูเ้ รี ยน และแบบออนไลน์ผสมกัน และจานวน 3 แห่ ง (ร้อยละ
42.86) จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะการสอนแบบเผชิ ญหน้ากับผูเ้ รี ยน (Face to Face)

ตารางที่ 23 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ลักษณะการสอนแบบเผชิ ญหน้ากับผูเ้ รี ยน (Face to Face)
ลักษณะการสอนแบบออนไลน์ (Online)
ลักษณะการสอนแบบเผชิ ญหน้ากับผูเ้ รี ยน และแบบออนไลน์ผสมกัน

รัฐฯ
(N=8)
จานวน ร้ อยละ
3
37.50
5
62.50

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=13)
(N=7)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
4
30.77
3
42.86
2
15.38
7
53.85
4
57.14

รวม
(N=28)
จานวน ร้ อยละ
10
35.71
2
7.14
16
57.14
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5. ปัญหาในการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ผลการศึกษาปั ญหาที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศในภาพรวม (ตารางที่ 24) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประสบปั ญหาใน
การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ในระดับ ปานกลางทุก ด้าน เรี ย งตามลาดับ ค่า เฉลี่ ย ดัง นี้ ปั ญหาด้า น
การดาเนินงาน (3.22) ปั ญหาด้านผูเ้ รี ยน (3.10) ปั ญหาด้านผูส้ อน (2.93) และปั ญหาด้านอื่น ๆ
(2.90)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิท ยาลัย ของรัฐและในกากับ ของรัฐ ประสบปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ยดังนี้ ปั ญหาด้านผูส้ อน (3.32) ปั ญหาด้านการดาเนิ นงาน
(3.25) ปัญหาด้านอื่น ๆ (2.97) และปัญหาด้านผูเ้ รี ยน (2.93)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสบปั ญหาในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ในระดับปานกลางทุกด้าน เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ปั ญหาด้านการดาเนินงาน
และปั ญหาด้านผูเ้ รี ยน (3.08 เท่ากัน) ปัญหาด้านอื่น ๆ (2.71) และปัญหาด้านผูส้ อน (2.61)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน ประสบปัญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ยดังนี้ ปั ญหาด้านการดาเนิ นงาน (3.43) ปั ญหาด้านผูเ้ รี ยน (3.29)
ปัญหาด้านอื่น ๆ (3.11) และปัญหาด้านผูส้ อน (3.07)



ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 24 ปัญหาทีห่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศในภาพรวม จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

ปัญหาทีป่ ระสบ
ปัญหาด้านการดาเนินงาน
ปัญหาด้านผูเ้ รี ยน
ปัญหาด้านผูส้ อน
ปัญหาด้านอื่น ๆ

3.25
2.93
3.32
2.97

รัฐฯ
S.D.
1.25
0.99
0.91
1.05

ปค
ปก
ปก
ปก
ปก

ระดับปัญหา
ราชมงคลและราชภัฏ
S.D.
ปค
3.08
1.02
ปก
3.08
0.81
ปก
2.61
1.19
ปก
2.71
1.23
ปก

3.43
3.29
3.07
3.11

เอกชน
S.D.
1.01
1.17
1.25
1.12

ปค
ปก
ปก
ปก
ปก

3.22
3.10
2.93
2.90

รวม
S.D.
1.07
0.94
1.15
1.15

ปค
ปก
ปก
ปก
ปก
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ทั้งนี้ การศึ กษาปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ยังศึกษาประเด็นปั ญหาจาแนกตาม
ปั ญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปั ญหาด้านการดาเนิ นงาน ปั ญหาด้านผูเ้ รี ยน ปั ญหาด้านผูส้ อน และ
ปั ญหาด้านอื่น ๆ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ปัญหาด้ านการดาเนินงาน
ผลการศึ ก ษาปั ญหาด้านการดาเนิ นงานที่ ห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย ประสบในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ (ตารางที่ 25) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 25 - 26 แห่ ง ประสบปั ญหาด้า นการด าเนิ นงานในระดับ มาก 1 ปั ญหา คื อ ห้องสมุ ด มี
บุคลากรที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ (3.65) และระดับปานกลาง
3 ปั ญหา เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ห้องสมุดมีนโยบายเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู ้สารนิเทศไม่ชดั เจน (3.27) ห้องสมุดมีงบประมาณสาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู ้ ส ารนิ เ ทศไม่ เ พี ย งพอ (3.12) และห้อ งสมุ ด มี อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศไม่เพียงพอ (2.85)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 7 แห่ ง ประสบปั ญหาด้านการดาเนินงาน
ในระดับมาก 2 ปั ญหา คือ ห้องสมุดมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศไม่ชดั เจน และห้องสมุดมีบุคลากรที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศ
ไม่เพียงพอ (3.57 เท่ากัน) และระดับปานกลาง 2 ปั ญหา เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ห้องสมุดมี
งบประมาณสาหรับ การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ส ารนิ เทศไม่เ พีย งพอ (3.14) และ
ห้องสมุดมีอุป กรณ์ ค อมพิวเตอร์ สาหรับ การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ส ารนิ เทศไม่
เพียงพอ (2.71)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 11 - 12
แห่ ง ประสบปั ญหาด้า นการดาเนิ นงานในระดับ มาก 1 ปั ญหา คื อ ห้อ งสมุด มีบุค ลากรที่จ ะใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ส ารนิ เทศไม่เพีย งพอ (3.58) และระดับปานกลาง 3 ปั ญหา
เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ยดังนี้ ห้องสมุดมีนโยบายเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศไม่ชดั เจน (3.17) ห้องสมุดมีงบประมาณสาหรับ การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู ้ สารนิ เทศไม่เพียงพอ (2.82) และห้องสมุดมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ สารนิ เทศไม่เพียงพอ (2.75)
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ห้องสมุดมหาวิท ยาลัยเอกชน จานวน 7 แห่ ง ประสบปั ญหาด้า นการดาเนิ นงานใน
ระดับมาก 2 ปั ญหา เรี ยงตามลาดับ ค่า เฉลี่ย ดัง นี้ ห้องสมุดมีบุค ลากรที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้ สารนิ เทศไม่เพียงพอ (3.86) และห้องสมุดมีงบประมาณสาหรับการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ สารนิ เทศไม่เพียงพอ (3.57) และระดับปานกลาง 2 ปั ญหา คือ ห้องสมุด
มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่ชดั เจน และห้องสมุดมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ (3.14 เท่ากัน)

ตารางที่ 25 ปัญหาด้ านการดาเนินงานทีห่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย*

ปัญหาด้ านการดาเนินงาน
ห้องสมุดมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศไม่ชดั เจน
ห้องสมุดมีงบประมาณสาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศไม่เพียงพอ
ห้องสมุดมีบุคลากรที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศไม่เพียงพอ
ห้องสมุดมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศไม่เพียงพอ
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
f
S.D. ปค
7 3.57 1.27 ม

ระดับปัญหา
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
f
S.D. ปค f
S.D. ปค
12 3.17 1.19 ปก 7 3.14 0.90 ปก

รวม
f
S.D. ปค
26 3.27 1.12 ปก

7 3.14 1.07 ปก

11 2.82 1.17 ปก

7 3.57 0.98 ม

25 3.12 1.09 ปก

7 3.57 1.27 ม

12 3.58 0.67 ม

7 3.86 1.07 ม

26 3.65 0.94 ม

7 2.71 1.38 ปก

12 2.75 1.06 ปก

7 3.14 1.07 ปก

26 2.85 1.12 ปก
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5.2 ปัญหาด้ านผู้เรี ยน
ผลการศึกษาปัญหาด้านผูเ้ รี ยนที่หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้ส ารนิ เทศ (ตารางที่ 26) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิท ยาลัย จานวน 27 แห่ ง
ประสบปั ญ หาด้า นผูเ้ รี ย นในระดับ ปานกลางทุ ก ปั ญ หา เรี ย งตามลาดับ ค่า เฉลี่ย ดัง นี้ ผู เ้ รี ย นมี
ความรู ้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไม่เพียงพอ (3.15) และผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสนใจ
หรื อความร่ วมมือในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ (3.04) ทั้งนี้ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย จานวน 1 แห่ ง ระบุวา่ ห้องสมุดประสบปั ญหาอื่น ๆ คือ นักศึกษาจะใช้แต่เทคโนโลยี
ที่ตนคุน้ เคยในระดับมากที่สุด (5.00)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 7 แห่ง ประสบปั ญหาด้านผูเ้ รี ยนในระดับ
ปานกลางทุกปั ญหา เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 ไม่เพียงพอ (3.14) และผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสนใจหรื อความร่ วมมือในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ (2.71)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 13 แห่ ง
ประสบปัญหาด้านผูเ้ รี ยนในระดับปานกลางทุกปั ญหา เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ผูเ้ รี ยนมีความรู้
และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไม่เพียงพอ (3.15) และผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสนใจหรื อ
ความร่ ว มมื อ ในการใช้ เ ทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศ (3.00) ทั้ง นี้ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย จานวน 1 แห่ ง ระบุวา่ ห้องสมุดประสบปั ญหาอื่น ๆ คือ นักศึกษาจะใช้แต่เทคโนโลยี
ที่ตนคุน้ เคยในระดับมากที่สุด (5.00)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 7 แห่ง ประสบปั ญหาด้านผูเ้ รี ยนในระดับปานกลาง
ทุ ก ปั ญหา เรี ย งตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย ดัง นี้ ผูเ้ รี ย นไม่ใ ห้ค วามสนใจหรื อความร่ วมมื อในการใช้
เทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่ อสอนการรู้ ส ารนิ เ ทศ (3.43) และผูเ้ รี ย นมีค วามรู ้แ ละทัก ษะในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไม่เพียงพอ (3.14)

ตารางที่ 26 ปัญหาด้ านผู้เรี ยนที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

ปัญหาด้ านผู้เรี ยน
ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ไม่เพียงพอ
ผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสนใจหรื อความร่ วมมือในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
อื่น ๆ
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
f
S.D. ปค
7 3.14 1.21 ปก

ระดับปัญหา
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
f
S.D. ปค f
S.D. ปค
13 3.15 0.90 ปก 7 3.14 1.21 ปก

รวม
f
S.D. ปค
27 3.15 1.03 ปก

7 2.71 0.76 ปก

13 3.00 0.71 ปก

7 3.43 1.13 ปก

27 3.04 0.85 ปก

-

1 5.00 0.00 มส

-

1 5.00 0.00 มส

-

-

-

-

-

-
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5.3 ปัญหาด้ านผู้สอน
ผลการศึกษาปั ญหาด้านผูส้ อนที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศ (ตารางที่ 27) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 27 28 แห่ง ประสบปั ญหาด้านผูส้ อนในระดับปานกลางทุกปัญหา เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ผูส้ อนมี
เวลาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ (3.11) และผูส้ อนมีความรู้
และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ (2.75)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 8 แห่ ง ประสบปั ญหาด้านผูส้ อนในระดับ
มาก 1 ปั ญหา คื อ ผูส้ อนมี เวลาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ สารนิ เทศไม่เพียงพอ
(3.63) และระดับปานกลาง 1 ปั ญหา คือ ผูส้ อนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศไม่เพียงพอ (3.00)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 12 - 13
แห่ ง ประสบปั ญหาด้านผูส้ อนในระดับปานกลาง 1 ปั ญหา คือ ผูส้ อนมีเวลาในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ (2.83) และระดับน้อย 1 ปั ญหา คือ ผูส้ อนมีความรู้และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ (2.38)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 7 แห่ ง ประสบปั ญหาด้านผูส้ อนในระดับปานกลาง
ทุกปั ญหา เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ยดังนี้ ผูส้ อนมีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู ้สารนิเทศไม่เพียงพอ (3.14) และผูส้ อนมีเวลาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศไม่เพียงพอ (3.00)

ตารางที่ 27 ปัญหาด้ านผู้สอนทีห่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

ปัญหาด้ านผู้สอน
ผูส้ อนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศไม่เพียงพอ
ผูส้ อนมีเวลาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศไม่เพียงพอ
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
f
S.D. ปค
8 3.00 1.07 ปก

ระดับปัญหา
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
f
S.D. ปค f
S.D. ปค
13 2.38 1.19 น
7 3.14 1.21 ปก

รวม
f
S.D. ปค
28 2.75 1.17 ปก

8 3.63 0.74 ม

12 2.83 1.19 ปก

27 3.11 1.12 ปก

7 3.00 1.29 ปก
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5.4 ปัญหาด้ านอื่น ๆ
ผลการศึกษาปั ญหาด้านอื่น ๆ ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ (ตารางที่ 28) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 23 -25
แห่ง ประสบปัญหาด้านอื่น ๆ ในระดับปานกลางทุกปั ญหา เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว
(3.28) ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ให้ความสนับสนุน
และความร่ ว มมื อ ในการใช้ เ ทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศไม่ เ พี ย งพอ (2.96)
มหาวิทยาลัยมี อุป กรณ์ ค อมพิวเตอร์ เพื่อให้บริ ก ารแก่ ผูเ้ รี ย นไม่เพียงพอ (2.75) และการสื่ อสาร
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีความเร็ วต่า (2.61)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 7 แห่ ง ประสบปั ญหาด้านอื่น ๆ ในระดับ
ปานกลางทุกปั ญหา เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงต่าง ๆ ในการใช้
งาน เช่ น ความน่ า เชื่ อถื อ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว (3.43) ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องใน
มหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ให้ความสนับสนุนและความร่ วมมือในการใช้
เทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศไม่ เ พี ย งพอ และการสื่ อ สารอิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
มหาวิทยาลัยมีความเร็ วต่า (2.86 เท่ากัน) และมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริ การแก่
ผูเ้ รี ยนไม่เพียงพอ (2.71)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 9 - 11
แห่ง ประสบปั ญหาด้านอื่น ๆ ในระดับปานกลาง 3 ปั ญหา เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว
(3.18) ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ให้ความสนับสนุน
และความร่ วมมือในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศไม่เพียงพอ (2.70) และ
การสื่ อ สารอิ น เทอร์ เ น็ ต ของมหาวิ ท ยาลัย มี ค วามเร็ ว ต่ า (2.56) และระดับ น้อ ย 1 ปั ญ หา คื อ
มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริ การแก่ผเู้ รี ยนไม่เพียงพอ (2.40)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 7 แห่ ง ประสบปั ญหาด้านอื่น ๆ ในระดับปานกลาง
3 ปั ญหา เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ยดังนี้ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
และคณาจารย์ให้ความสนับสนุ นและความร่ ว มมือ ในการใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศไม่เพีย งพอ (3.43) และมหาวิท ยาลัย มีอุป กรณ์ ค อมพิวเตอร์ เพื่อให้บ ริ ก ารแก่ ผูเ้ รี ย น
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ไม่เ พีย งพอ และเทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 มีค วามเสี่ ย งต่า ง ๆ ในการใช้ง าน เช่ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว (3.29 เท่ากัน) และระดับ น้อ ย 1 ปั ญ หา คือ การสื่ อสาร
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีความเร็ วต่า (2.43)

ตารางที่ 28 ปัญหาด้ านอื่น ๆ ทีห่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

ปัญหาด้ านอื่น ๆ

รัฐฯ
f
S.D. ปค
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย 7 2.86 1.35 ปก
และคณาจารย์ ให้ความสนับสนุนและความร่ วมมือ
ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ไม่เพียงพอ
มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริ การแก่ผเู้ รี ยน 7 2.71 1.11 ปก
ไม่เพียงพอ
การสื่ อสารอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยมีความเร็ วต่า
7 2.86 1.21 ปก
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงต่าง ๆ ในการใช้งาน
7 3.43 0.53 ปก
เช่น ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ระดับปัญหา
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
f
S.D. ปค f
S.D. ปค
10 2.70 1.16 ปก 7 3.43 0.98 ปก

รวม
f
S.D. ปค
24 2.96 1.16 ปก

10 2.40 1.43 น

7 3.29 1.11 ปก

24 2.75 1.26 ปก

9 2.56 1.01 ปก
11 3.18 1.33 ปก

7 2.43 1.27 น
7 3.29 1.11 ปก

23 2.61 1.12 ปก
25 3.28 1.06 ปก
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ตอนที่ 3 การไม่ ใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศ
ตอนที่ 3 เป็ นการน าเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ การไม่ ใ ช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้
สารนิ เทศ ประกอบด้วย สาเหตุที่ไม่ใช้ แผนการใช้ ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่สนใจจะใช้
และข้อเสนอแนะเพิ่ม เติ ม เกี่ ย วกับ การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ ส ารนิ เทศ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังนี้
1. สาเหตุทไี่ ม่ ใช้
ผลการศึ ก ษาสาเหตุ ที่ ห้ อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย ไม่ ใ ช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้
สารนิ เทศ (ตารางที่ 29) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 31 แห่ ง (ร้อยละ
72.09) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะบุคลากรของห้องสมุดมีจานวนจากัด และบุคลากรที่มีอยู่มี
ภาระงานมากอยู่แล้ว รองลงมา จานวน 17 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 39.53) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพราะบุคลากรของห้องสมุ ดไม่มีค วามรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศ และผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่แตกต่างกัน และจานวน
น้อยที่สุด 1 แห่ง (ร้อยละ 2.33) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เรี ยนรู้และใช้งาน
ยาก ทั้งนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 9.30) ระบุสาเหตุอื่น ๆ คือ บุคลากรยังขาด
ความพร้อมที่จะช่วยดูแลและคัดกรองข้อมูลที่เหมาะสมแก่นกั ศึกษา (1 แห่ ง) ห้องสมุดกาลังค้นหา
รู ปแบบการให้บริ การที่เหมาะสม (1 แห่ ง) ห้องสมุดกาลังศึกษาและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
(1 แห่ง) และยังไม่สามารถระบุเหตุผลได้ (1 แห่ง)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวนมากที่สุด 12 แห่ ง (ร้อยละ 66.67) ไม่ใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพราะบุคลากรของห้องสมุดมี จานวนจากัด และบุคลากรที่มีอยู่ มีภาระงานมากอยู่แล้ว
รองลงมา จานวน 7 แห่ งเท่า กัน (ร้ อยละ 38.89) ไม่ ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะห้องสมุ ดไม่ มี
นโยบายในการนาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ และบุคลากรของห้องสมุดไม่มี
ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ และจานวนน้อยที่สุด 1 แห่ ง
(ร้อยละ 5.56) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะมหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ด้านเทคโนโลยีสารนิ เทศ เช่ น อุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สาหรับผูเ้ รี ยน และความเร็ วของการสื่ อสาร
อินเทอร์ เน็ต ทั้งนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 3 แห่ ง (ร้ อยละ 16.67) ระบุสาเหตุอื่น ๆ คือ
บุคลากรยังขาดความพร้อมที่จะช่วยดูแลและคัดกรองข้อมูลที่เหมาะสมแก่นกั ศึกษา (1 แห่ ง) ห้องสมุด
กาลังค้นหารู ปแบบการให้บริ การที่เหมาะสม (1 แห่ง) และยังไม่สามารถระบุเหตุผลได้ (1 แห่ง)
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด 8 แห่ ง
(ร้อยละ 66.67) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะบุคลากรของห้องสมุดมีจานวนจากัด และบุคลากรที่มี
อยู่ มีภาระงานมากอยู่แล้ว รองลงมา จานวน 5 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 41.67) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพราะห้องสมุดไม่มีนโยบายในการนาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ และผูเ้ รี ยน
มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่แตกต่างกัน และจานวนน้อยที่สุด 1 แห่ ง (ร้อยละ
8.33) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะบุคลากรของห้องสมุดไม่ให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 ทั้งนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 1 แห่ ง (ร้อยละ 8.33) ระบุสาเหตุอื่น ๆ คือ ห้องสมุด
กาลังศึกษาและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สุด 11 แห่ ง (ร้อยละ 84.62) ไม่ใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพราะบุคลากรของห้องสมุดมีจานวนจากัด และบุคลากรที่มีอยู่ มีภาระงานมากอยู่แล้ว
รองลงมา จานวน 7 แห่ ง เท่ า กัน (ร้ อยละ 53.85) ไม่ ใ ช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะบุ คลากรของ
ห้องสมุดไม่มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ และผูเ้ รี ยนมี
ความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่แตกต่างกัน และจานวนน้อยที่สุด 1 แห่ งเท่ากัน
(ร้อยละ 7.69) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะบุคลากรของห้องสมุดไม่ให้ความสนใจในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงในเรื่ องความน่าเชื่อถือ
ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัวในการใช้งาน เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เรี ยนรู้และใช้งานยาก และ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีพฒั นาการอย่างรวดเร็ ว ยากต่อการติดตาม

ตารางที่ 29 สาเหตุทหี่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยไม่ ใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

สาเหตุทไี่ ม่ ใช้
ห้องสมุดไม่มีนโยบายในการนาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้
เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ห้องสมุดไม่มีงบประมาณสาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
บุคลากรของห้องสมุดมีจานวนจากัด และบุคลากรที่มีอยู่ มีภาระงานมาก
อยูแ่ ล้ว
บุคลากรของห้องสมุดไม่ให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
บุคลากรของห้องสมุดไม่มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ

รัฐฯ
(N=18)
จานวน ร้ อยละ
7
38.89

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=12)
(N=13)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
5
41.67
3
23.08

รวม
(N=43)
จานวน ร้ อยละ
15
34.88

4

22.22

4

33.33

5

38.46

13

30.23

12

66.67

8

66.67

11

84.62

31

72.09

-

-

1

8.33

1

7.69

2

4.65

7

38.89

3

25.00

7

53.85

17

39.53
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ตารางที่ 29 สาเหตุทหี่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยไม่ ใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย* (ต่ อ)

สาเหตุทไี่ ม่ ใช้
ห้องสมุดไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่จะใช้สาหรับการสอนการรู้สารนิเทศด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0
ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่แตกต่างกัน
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
และคณาจารย์ ไม่ให้ความสาคัญในการสนับสนุนและให้ความร่ วมมือ
ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
มหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับสาธารณูปโภคด้านเทคโนโลยีสารนิเทศ
เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับผูเ้ รี ยน และความเร็ วของการสื่ อสาร
อินเทอร์ เน็ต

รัฐฯ
(N=18)
จานวน ร้ อยละ
4
22.22

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=12)
(N=13)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
3
25.00
6
46.15

รวม
(N=43)
จานวน ร้ อยละ
13
30.23

5
6

27.78
33.33

5
3

41.67
25.00

7
4

53.85
30.77

17
13

39.53
30.23

1

5.56

3

25.00

2

15.38

6

13.95
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ตารางที่ 29 สาเหตุทหี่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยไม่ ใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย* (ต่ อ)

สาเหตุทไี่ ม่ ใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงในเรื่ องความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย
และความเป็ นส่ วนตัวในการใช้งาน
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เรี ยนรู้และใช้งานยาก
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีพฒั นาการอย่างรวดเร็ ว ยากต่อการติดตาม
อื่น ๆ
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=18)
จานวน ร้ อยละ
2
11.11
2
3

11.11
16.67

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=12)
(N=13)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
2
16.67
1
7.69
2
1

16.67
8.33

1
1
-

7.69
7.69
-

รวม
(N=43)
จานวน ร้ อยละ
5
11.63
1
5
4

2.33
11.63
9.30
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2. แผนการใช้
ผลการศึ ก ษาแผนการใช้เ ทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศของห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 30) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ จานวน 23 แห่ ง (ร้อยละ
53.49) ไม่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 20 แห่ ง (ร้อยละ
46.51) มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
จานวนมากที่สุด 9 แห่ ง (ร้ อยละ 45.00) คาดว่าจะใช้ภายในระยะเวลามากกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ห้อ งสมุด
มหาวิท ยาลัย จานวน 2 แห่ ง (ร้ อยละ 10.00) ระบุว ่า ห้องสมุดคาดว่า จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ภายในระยะเวลาอื่น ๆ คือ ยังไม่ระบุ / ไม่มีกาหนดชัดเจน
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐส่ วนใหญ่ จานวน 10 แห่ ง (ร้อยละ 55.56) ไม่มีแผนการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ส่ วนห้ องสมุ ดมหาวิท ยาลัย จานวน 8 แห่ ง (ร้ อยละ 44.44) มี แผนการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดยห้องสมุด มหาวิทยาลัยที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จานวนมากที่สุด
4 แห่ง (ร้อยละ 50.00) คาดว่าจะใช้ภายในระยะเวลา 7 - 12 เดือน ทั้งนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
1 แห่ ง (ร้อยละ 12.50) ระบุวา่ ห้องสมุดคาดว่าจะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ภายในระยะเวลาอื่น ๆ คือ ยัง
ไม่ระบุ / ไม่มีกาหนดชัดเจน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏส่ วนใหญ่ จานวน 8 แห่ ง
(ร้อยละ 66.67) มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ
33.33) ไม่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่มีแผนการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 จานวนมากที่สุด 4 แห่ ง (ร้อยละ 50.00) คาดว่าจะใช้ภายในระยะเวลามากกว่า 1 ปี ทั้งนี้
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 1 แห่ ง (ร้อยละ 12.50) ระบุวา่ ห้องสมุดคาดว่าจะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ภายในระยะเวลาอื่น ๆ คือ ยังไม่ระบุ / ไม่มีกาหนดชัดเจน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนส่ วนใหญ่ จานวน 9 แห่ ง (ร้อยละ 69.23) ไม่มีแผนการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ส่ วนห้ องสมุ ดมหาวิท ยาลัย จานวน 4 แห่ ง (ร้ อยละ 30.77) มี แผนการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดยห้องสมุด มหาวิทยาลัย ที่มี แผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 แทบทั้ง หมด
จานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 75.00) คาดว่าจะใช้ภายในระยะเวลามากกว่า 1 ปี

ตารางที่ 30 แผนการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย

แผนการใช้
ไม่ มี
มี โดยคาดว่ าจะใช้ ภายในระยะเวลา*
1-6 เดือน
7-12 เดือน
มากกว่า 1 ปี
อื่น ๆ
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=18)
จานวน ร้ อยละ
10
55.56
8
44.44
1
12.50
4
50.00
2
25.00
1
12.50

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=12)
(N=13)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
4
33.33
9
69.23
8
66.67
4
30.77
3
37.50
1
25.00
4
50.00
3
75.00
1
12.50
-

รวม
(N=43)
จานวน ร้ อยละ
23
53.49
20
46.51
1
5.00
8
40.00
9
45.00
2
10.00
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3. ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทีส่ นใจจะใช้
ผลการศึกษาประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสนใจจะใช้เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศ (ตารางที่ 31) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ทั้งหมด จานวน 20 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยี เครื อข่ายทางสังคม รองลงมา
จานวน 17 แห่ง (ร้อยละ 85.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ และจานวนน้อยที่สุด 4 แห่ ง
เท่ากัน (ร้อยละ 20.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบ
ดิจิทลั และเทคโนโลยีโลกเสมือน
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทั้งหมด จานวน 8 แห่ ง
เท่ากัน (ร้อยละ 100.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ และเทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม
รองลงมา จานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 75.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยีบล็อก และจานวนน้อยที่สุด 1 แห่ ง
(ร้อยละ 12.50) สนใจจะใช้เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั
ห้อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลและมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ที่ มี แ ผนการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทั้งหมด จานวน 8 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทาง
สั ง คม รองลงมา จ านวน 6 แห่ ง เท่ า กัน (ร้ อ ยละ 75.00) สนใจจะใช้เ ทคโนโลยี บ ล็ อ ก และ
เทคโนโลยี ก ารแบ่ ง ปั น สื่ อ และจ านวนน้อ ยที่ สุ ด 2 แห่ ง เท่ า กัน (ร้ อ ยละ 25.00) สนใจจะใช้
เทคโนโลยีโซเชี ยลบุค๊ มาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ม เทคโนโลยีโลกเสมือน และเทคโนโลยีวกิ ิ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทั้งหมด จานวน 4 แห่ ง
(ร้อยละ 100.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 3 แห่ ง
(ร้อยละ 75.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ จานวน 2 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) สนใจ
จะใช้เทคโนโลยีบล็อก เทคโนโลยีการส่ ง ข้อความโต้ตอบแบบทันที และเทคโนโลยีวิกิ และ
จานวน 1 แห่งเท่ากัน (ร้อยละ 25.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยีโซเชียลบุ๊คมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบ
รวมกลุ่ม และเทคโนโลยีโลกเสมือน

ตารางที่ 31 ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทีห่ ้ องสมุดมหาวิทยาลัยสนใจจะใช้ เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*

ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
เทคโนโลยีบล็อก
เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที
เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ
เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั
เทคโนโลยีโซเชียลบุค๊ มาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ม
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม
เทคโนโลยีโลกเสมือน
เทคโนโลยีวกิ ิ
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
(N=8)
จานวน ร้ อยละ
6
75.00
5
62.50
8
100.00
1
12.50
2
25.00
8
100.00
1
12.50
2
25.00

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
(N=8)
(N=4)
จานวน ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
6
75.00
2
50.00
4
50.00
2
50.00
6
75.00
3
75.00
3
37.50
2
25.00
1
25.00
8
100.00
4
100.00
2
25.00
1
25.00
2
25.00
2
50.00

รวม
(N=20)
จานวน ร้ อยละ
14
70.00
11
55.00
17
85.00
4
20.00
5
25.00
20 100.00
4
20.00
6
30.00
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4. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภาพรวม (ตารางที่ 32) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเห็นว่า ปั จจัย
ภายในห้องสมุดและปั จจัยภายนอกห้องสมุด เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทั้งสอง
ปัจจัย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ปัจจัยภายในห้องสมุด (4.12) และปัจจัยภายนอกห้องสมุด (4.04)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ เห็นว่า ปั จจัยภายในห้องสมุดและปั จจัยภายนอกห้องสมุด
เป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจใช้ใ นระดับ มากทุก ปั จจัย เรี ย งตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย ดัง นี้ ปั จจัย
ภายนอกห้องสมุด (4.35) และปัจจัยภายในห้องสมุด (4.22)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ เห็นว่า ปั จจัยภายใน
ห้องสมุดและปั จจัยภายนอกห้องสมุด เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปั จจัย
เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ปั จจัยภายในห้องสมุด (4.01) และปัจจัยภายนอกห้องสมุด (3.78 )
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน เห็นว่า ปั จจัยภายในห้องสมุดและปั จจัยภายนอกห้องสมุด
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปัจจัย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ปั จจัยภายใน
ห้องสมุด (4.07) และปัจจัยภายนอกห้องสมุด (3.84)

ตารางที่ 32 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยในภาพรวม จาแนกตามประเภทของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย*

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้
ปัจจัยภายในห้องสมุด
ปัจจัยภายนอกห้องสมุด
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

4.22
4.35

รัฐฯ
S.D.
0.66
0.64

ปค
ม
ม

ระดับความมีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
S.D.
ปค
S.D. ปค
4.01
1.07
ม
4.07 0.97
ม
3.78
0.98
ม
3.84 0.98
ม

4.12
4.04

รวม
S.D.
0.89
0.90

ปค
ม
ม
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ทั้งนี้ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ยังศึกษาโดยจาแนกตามปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปั จจัยภายในห้องสมุด และปั จจัยภายนอกห้องสมุด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ปัจจัยภายในห้ องสมุด
ผลการศึกษาปั จจัยภายในห้องสมุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 33) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 42 - 43 แห่ ง เห็ นว่า ปั จจัยภายในห้องสมุดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปั จจัย
เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยสามลาดับแรกดังนี้ นโยบายของผูบ้ ริ หารห้องสมุด (4.33) ความรู้และทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศของผูส้ อน (4.19) และความเพียงพอของ
บุคลากรห้องสมุด (4.14)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย ของรั ฐ และในก ากับ ของรั ฐ จ านวน 17 - 18 แห่ ง เห็ น ว่า ปั จ จัย ภายใน
ห้องสมุดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปั จจัย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยสามลาดับแรกดังนี้
ความเพียงพอของบุคลากรห้องสมุด (4.50) ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศของผูส้ อน (4.44) และนโยบายของผูบ้ ริ หารห้องสมุด (4.33)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 12 แห่ ง
เห็นว่า ปั จจัยภายในห้องสมุดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปั จจัย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย
สามลาดับแรกดังนี้ นโยบายของผูบ้ ริ หารห้องสมุด (4.42) ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของห้องสมุด (4.33) และความสนใจของผูส้ อน (3.92)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 13 แห่ ง เห็นว่า ปั จจัยภายในห้องสมุดมีผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้ในระดับ มากทุกปั จจัย เรี ยงตามลาดับค่าเฉ่ ลี่ยสามลาดับแรกดังนี้ นโยบายของ
ผูบ้ ริ หารห้องสมุด (4.23) ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ของผูส้ อน (4.15) และความเพียงพอของงบประมาณห้องสมุด และความสนใจของผูส้ อน (4.08
เท่ากัน)

ตารางที่ 33 ปัจจัยภายในห้ องสมุดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย*

ปัจจัยภายในห้ องสมุด

รัฐฯ
S.D.
4.33 0.59
4.00 0.84
4.50 0.51
4.22 0.65
4.44 0.62

f
นโยบายของผูบ้ ริ หารห้องสมุด
18
ความเพียงพอของงบประมาณห้องสมุด
18
ความเพียงพอของบุคลากรห้องสมุด
18
ความสนใจของผูส้ อน
18
ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน 18
การรู้สารนิเทศของผูส้ อน
ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของห้องสมุด
17 3.82 0.73
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ปค
ม
ม
ม
ม
ม

ระดับความมีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
f
S.D. ปค
f
S.D.
12 4.42 0.79 ม
13 4.23 0.93
12 3.83 1.19 ม
13 4.08 0.95
12 3.75 1.29 ม
13 4.00 1.00
12 3.92 0.67 ม
13 4.08 0.95
12 3.83 1.27 ม
13 4.15 0.90

ม

12 4.33 1.23 ม

ปค
ม
ม
ม
ม
ม

13 3.85 1.07 ม

f
43
43
43
43
43

รวม
S.D. ปค
4.33 0.75 ม
3.98 0.96 ม
4.14 0.97 ม
4.09 0.75 ม
4.19 0.93 ม

42 3.98 1.00

ม
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4.2 ปัจจัยภายนอกห้ องสมุด
ผลการศึกษาปั จจัยภายนอกห้องสมุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 34) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 42 - 43 แห่ ง เห็นว่า ปั จจัยภายนอกห้องสมุดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปั จจัย
เรี ยงตามลาดับ ค่ าเฉลี่ ย สามล าดับ แรกดัง นี้ ความพร้ อมด้า นอุ ป กรณ์ ค อมพิวเตอร์ และเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย (4.21) ความสนับสนุนและความร่ วมมือของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องใน
มหาวิท ยาลัย เช่ น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ และความสนใจและความร่ วมมือของ
ผูเ้ รี ยน (4.09 เท่ากัน) และความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของผูเ้ รี ยน (4.05)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้ อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย ของรั ฐและในก ากับ ของรั ฐ จานวน 17 - 18 แห่ ง เห็ นว่า ปั จจัย ภายนอก
ห้ อ งสมุ ด มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ใ นระดับ มากที่ สุ ด 1 ปั จ จัย คื อ ความรู้ แ ละทัก ษะในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของผูเ้ รี ยน (4.59) และระดับมาก 6 ปัจจัย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยสามลาดับแรก
ดังนี้ ความสนใจและความร่ วมมื อของผูเ้ รี ยน และความเป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้ของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
(หมายถึ ง ความง่ายต่อ การเรี ยนรู ้ ใช้ ทาความเข้าใจ หรื อ จัดการ) (4.44 เท่ากัน) ความน่ าเชื่ อถือ
ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัวของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (4.33) และสมรรถนะของเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 (4.28)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 12 แห่ ง
เห็นว่า ปั จจัยภายนอกห้องสมุดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมาก 5 ปั จจัย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย
ดัง นี้ ความพร้ อมด้า นอุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ และเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เน็ ตของมหาวิท ยาลัย (4.42)
ความสนับสนุ นและความร่ วมมือของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่ น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
และคณาจารย์ (3.92) ความสนใจและความร่ วมมือของผูเ้ รี ยน (3.83) และความรู ้และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของผูเ้ รี ยน และความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว
ของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (3.67 เท่ากัน) และระดับปานกลาง 2 ปั จจัย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ยดังนี้
สมรรถนะของเทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 (3.50) และความเป็ นมิ ต รต่ อ ผูใ้ ช้ข องเทคโนโลยีเ ว็บ 2.0
(หมายถึง ความง่ายต่อ การเรี ยนรู ้ ใช้ ทาความเข้าใจ หรื อ จัดการ) (3.42)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 12 - 13 แห่ ง เห็นว่า ปั จจัยภายนอกห้องสมุดมี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปั จจัย เรี ยงตามลาดับค่าเฉ่ ลี่ยสามลาดับแรกดังนี้ ความสนับสนุน
และความร่ วมมือของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่ น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์
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(4.15) ความพร้ อมด้านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย (4.00)
และความสนใจและความร่ วมมื อของผูเ้ รี ยน และความน่ าเชื่ อถื อ ความปลอดภัย และความเป็ น
ส่ วนตัวของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (3.85 เท่ากัน)

ตารางที่ 34 ปัจจัยภายนอกห้ องสมุดที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย*

ปัจจัยภายนอกห้ องสมุด
ความสนับสนุนและความร่ วมมือของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์
ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัย
ความสนใจและความร่ วมมือของผูเ้ รี ยน
ความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของผูเ้ รี ยน
สมรรถนะของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว
ของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
ความเป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้ของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
(หมายถึง ความง่ายต่อการเรี ยนรู ้ ใช้ ทาความเข้าใจ หรื อ จัดการ)
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

รัฐฯ
f
S.D. ปค
18 4.17 0.92 ม

ระดับความมีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้
ราชมงคลและราชภัฏ
เอกชน
f
S.D. ปค
f
S.D. ปค
12 3.92 1.00 ม
13 4.15 0.99 ม

รวม
f
S.D. ปค
43 4.09 0.95 ม

18 4.22 0.65 ม

12 4.42 0.67 ม

13 4.00 0.91 ม

43 4.21 0.74 ม

18
17
18
18

12
12
12
12

13
13
12
13

43
42
42
43

4.44
4.59
4.28
4.33

0.70
0.62
0.46
0.59

ม
มส
ม
ม

18 4.44 0.51 ม

3.83
3.67
3.50
3.67

0.83
1.23
1.00
0.98

ม
ม
ปก
ม

12 3.42 1.16 ปก

3.85
3.69
3.67
3.85

0.90
0.95
1.07
0.99

ม
ม
ม
ม

13 3.69 1.03 ม

4.09
4.05
3.88
4.00

0.84
1.01
0.89
0.87

ม
ม
ม
ม

43 3.93 0.99 ม
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บทที่ 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
บทนี้เป็ นการนาเสนอผลการวิจยั เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้านวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั วิธีดาเนิ นการวิจยั สรุ ปผลการวิจยั และ
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และแนวทางสาหรับการวิจยั ในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย เพื่อศึกษา
1. การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้าน
ทักษะการรู้สารนิเทศที่สอน ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้ วิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
และปัญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
2. การไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้าน
สาเหตุที่ไม่ใช้ แผนการใช้ และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูอ้ านวยการ/หัวหน้าห้องสมุด/ผูร้ ับผิดชอบหลักในการสอน
การรู ้สารสนเทศ ในห้องสมุดที่มีฐานะเป็ นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย จานวน 127 แห่ ง แห่ งละ 1
คน รวมทั้ง หมด 127 คน จ าแนกเป็ นห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ ฯ ซึ่ งหมายถึ ง ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 37 แห่ ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 40 แห่ ง และห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เอกชน จานวน 41 แห่ง การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการสอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุด ในด้านการดาเนินงาน
สอนการรู้ ส ารนิ เทศ ผูร้ ั บ ผิดชอบในการสอนการรู้ ส ารนิ เทศ กลุ่ ม เป้ าหมายในการสอนการรู้
สารนิเทศ รู ปแบบการสอนการรู้สารนิเทศ และการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ตอนที่ 2 การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ สารนิเทศ ในด้านทักษะการรู้สารนิเทศที่
สอน ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้ วิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ลักษณะการจัดการเรี ยน
การสอนในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และปัญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
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ตอนที่ 3 การไม่ ใ ช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ สอนการรู้ ส ารนิ เทศ ในด้านสาเหตุ ที่ ไ ม่ ใ ช้
แผนการใช้ และประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่สนใจจะใช้
จากแบบสอบถามที่แจกไป จานวนทั้งสิ้ น 127 ชุด ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ซ่ ึ ง
สามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ จานวน 93 ชุด (ร้อยละ 73.23) ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการสอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุด
ตอนที่ 1 เป็ นการนาเสนอข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับการสอนการรู้ สารนิ เทศของห้องสมุ ด
ประกอบด้ว ย การด าเนิ น งานสอนการรู้ ส ารนิ เ ทศ ผู้รั บ ผิ ด ชอบในการสอน การรู้ ส ารนิ เ ทศ
กลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศ รู ปแบบการสอนการรู้สารนิ เทศ และการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ สารนิ เทศ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้
1. การดาเนินงานสอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึกษาการดาเนิ นงานสอนการรู้สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลั ย (ตารางที่ 3)
โดยรวม พบว่า ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ส่ วนใหญ่ จ านวน 71 แห่ ง (ร้ อ ยละ 76.34) สอนการรู้
สารนิเทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 22 แห่ง (ร้อยละ 23.66) ไม่สอนการรู้สารนิเทศ โดย
ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ที่ ไ ม่ ส อนการรู้ ส ารนิ เ ทศ จ านวน 15 แห่ ง ระบุ เ หตุ ผ ลที่ ไ ม่ ส อนการรู้
สารนิเทศ และเหตุผลที่มีความถี่สูงสุ ดสามลาดับแรกมีดงั นี้
- เนื่ อ งจากเป็ นรายวิ ช าที่ นัก ศึ ก ษาต้อ งลงทะเบี ย นเรี ยน และมี อ าจารย์เ ป็ นผู้ส อน
(6 แห่ง)
- เนื่ องจากเป็ นเพียงการแนะนาการใช้ห้องสมุด สารนิ เทศ และการใช้ฐานข้อมูลแก่ผูใ้ ช้
ในเบื้องต้นเท่านั้น (4 แห่ง)
- เนื่องจากยังไม่มีนโยบาย และยังไม่เป็ นภารกิจของห้องสมุด (2 แห่ง)
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เมื่ อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิ ทยาลัยของรั ฐและในก ากับของรั ฐส่ วนใหญ่ จานวน 26 แห่ ง (ร้ อยละ89.66) ห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏส่ วนใหญ่ จานวน 25 แห่ ง (ร้อยละ 69.44)
และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนส่ วนใหญ่ จานวน 20 แห่ง (ร้อยละ 71.43) สอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึ กษาที่ พบว่า ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ จานวน 71 แห่ ง (ร้ อยละ 76.34)
สอนการรู้สารนิเทศ อาจเนื่ องจากการรู้สารนิเทศ เป็ นทักษะที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับทุกคนที่เป็ น
ประชากรในศตวรรษที่ 21 (Ferguson 2010; SCONUL Working Group on Information Literacy 2011)
โดยการรู ้สารนิ เทศ จะช่วยให้บุคคลเผชิญกับภาวะการท่วมท้นของสารนิเทศในสังคมสารนิเทศได้
ด้วยความสามารถในการค้น พบสารนิ เ ทศที่ต นต้อ งการในการสื บ ค้น แหล่ง สารนิ เ ทศต่า ง ๆ
เปรี ย บเทีย บ และประเมิน สารนิ เ ทศ ตลอดจนคัด แยกสารนิ เ ทศที่น่ า เชื่ อ ถือ และเกี่ย วข้อ งได้
(Livingstone, Van Couvering, and Thumim 2008: 113) อีกทั้งยังสามารถใช้สารนิ เทศได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ผ ล ถูก ต้อ งตามกฎหมาย และมีจ ริ ย ธรรม เพื่อ ให้บ ุค คลสามารถมีส่ ว นร่ ว มเชิ ง รุ ก
มากกว่าเชิ งรับในกระบวนการสารนิ เทศ (Martin 2013) นอกจากนี้ การรู้สารนิ เทศย ยังช่ วยให้
บุคคลสามารถเป็ นผูเ้ รี ยนรู้ตลอดชี วิต เนื่ องจากการรู ้ส ารนิ เทศช่ วยเพิ่มโอกาสให้บุคคลสามารถ
เรี ยนรู้แบบนาตนเองได้ดว้ ยความสามารถในการใช้แหล่งสารนิ เทศได้อย่างหลากหลายเพื่อขยาย
ความรู ้ของตน สร้างความรู ้ ถามคาถาม และพัฒนาการคิดเชิ งวิพากษ์ เพื่อการเรี ยนรู ้แบบนา
ตนเองต่อไปอีก (ACRL 2000; Bundy 2004: 6) นอกจากนี้ ในบริ บทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย การรู้ ส ารนิ เทศยังมี ความสาคัญ ดัง จะสะท้อ นให้เ ห็น ได้จ ากกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึก ษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF: HEd) (สานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา 2552) ดังนั้น ห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัยในฐานะของหน่วยงานที่สนับสนุนการเรี ยนการสอนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงมี
หน้าที่ ในการส่ งเสริ มให้บ ณ
ั ฑิ ตของมหาวิทยาลัยมี สัมฤทธิ ผลทางการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
ดังกล่าวด้วย
2. ผู้รับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึกษาผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 4)
โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สอนการรู้สารนิ เทศส่ วนใหญ่ จานวน 64 แห่ ง (ร้ อยละ
90.14) มีบรรณารักษ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่ สุด 42 แห่ ง (ร้ อยละ 65.63) มีบรรณารักษ์ฝ่าย / งานบริ การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้
สารนิ เทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 17 แห่ ง (ร้อยละ 23.94) มีเจ้าหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
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ในการสอนการรู้สารนิ เทศ โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 8 แห่ ง (ร้อยละ 47.06) มี
เจ้าหน้าที่ฝ่าย / งานเทคนิคเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรั ฐและในกากับของรัฐที่สอนการรู้ สารนิ เทศทั้งหมด จานวน 26 แห่ ง (ร้ อยละ
100.00) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอนการรู้สารนิเทศ
ส่ วนใหญ่ จานวน 23 แห่ ง (ร้อยละ 92.00) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนที่สอนการรู้สารนิเทศ
ส่ วนใหญ่ จานวน 15 แห่ง (ร้อยละ 75.00) มีบรรณารักษ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ
โดยห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย ของรั ฐและในกากับของรัฐ จานวนมากที่ สุด 21 แห่ ง (ร้ อยละ 80.77)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด 13 แห่ ง (ร้อยละ
56.52) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สุด 8 แห่ ง (ร้อยละ 53.33) มีบรรณารักษ์ฝ่าย /
งานบริ การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สอนการรู้สารนิเทศส่ วนใหญ่ จานวน 64 แห่ ง
(ร้ อ ยละ 90.14) มี บ รรณารั ก ษ์ เ ป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการสอนการรู้ ส ารนิ เ ทศ โดยห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 42 แห่ง (ร้อยละ 65.63) มีบรรณารักษ์ฝ่าย / งานบริ การเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการสอนการรู้ สารนิ เทศ อาจบรรณารักษ์เป็ นผูท้ ี่คุน้ เคย เชี่ ยวชาญ และมีพนั ธะผูกพันกับประเด็น
ดังกล่าวมากที่สุด (Owusu-Ansah 2004: 4) ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ Nilsen (2012) ในประเด็นเกี่ยวกับ
ผูร้ ั บผิ ดชอบในการสอนการรู ้ สารนิ เทศในสถาบันอุ ดมศึ กษานั้น ก็ แสดงให้เห็ นถึ งบทบาทของ
บรรณารักษ์ในการสอนการรู้สารนิ เทศด้วย โดยในบริ บทของสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ์เป็ นผูม้ ี
บทบาทในการรับผิดชอบในการสอนการรู้สารนิเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการรับผิดชอบเพียงบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมด ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐิติ คาหอมกุล (2554) ที่
พบว่า หน่วยงานที่หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 66.00) ระบุวา่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการสอนการรู้สารนิเทศ คือ งานบริ การ
3. กลุ่มเป้าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึกษากลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 5)
โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สอนการรู้สารนิเทศ จานวนมากที่สุด 69 แห่ ง (ร้อยละ 97.18)
มีนิสิต / นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี ) เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศ
ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 53 แห่ ง (ร้อยละ 74.65) มีนิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้สารนิเทศ
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐที่สอนการรู้สารนิ เทศ จานวนมากที่สุด 24 แห่ ง (ร้อยละ
92.31) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอนการรู้สารนิเทศ
ทั้งหมด จานวน 25 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนที่สอนการรู้สารนิเทศ
ทั้งหมด จานวน 20 แห่ ง (ร้อยละ100.00) มีนิสิต / นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี ) เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู ้สารนิเทศ
ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สอนการรู้สารนิ เทศ จานวนมากที่สุด 69 แห่ ง
(ร้อยละ 97.18) มีนิสิต / นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี ) เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการสอน
การรู้สารนิเทศ อาจเนื่องจากนิสิตนักศึกษาระดับดังกล่าว เป็ นกลุ่มที่มกั ถูกพิจารณาว่า มีความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ น้อยที่สุด ซึ่งหมายรวมถึงการรู้สารนิเทศ ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาต่าง ๆ ที่พบว่า
ทักษะการรู ้สารนิ เทศของนิ สิตนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นตามจานวนของปี ที่ศึกษา (Dubicki 2013: 107)
อีกทั้ง นิ สิตนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี ) นี้ มักมีลกั ษณะเป็ น Digital Natives ซึ่ ง
แม้ว่าจะเป็ นผูท้ ี่ คุน้ เคยกับเทคโนโลยี แต่ก็ไม่ใช่ ก ลุ ่ม ที่มีค วามเชี่ ย วชาญด้านเทคนิ ค และการใช้
เทคโนโลยีโดยมากนั้น ก็เป็ นแต่เพียงผิวเผิน เพื่อการสื่ อสารและความบันเทิง (Ley 2010: 153) ที่
ส าคัญกลุ่ มผูใ้ ช้กลุ่ มนี้ ยังอาจประสบกับปั ญหาต่ าง ๆ เช่ น การสื บค้นสารนิ เ ทศ (Head and
Eisenberg 2009) ทักษะเชิ งวิพากษ์และวิเคราะห์ (Brindley 2009: 9) รวมถึงการดึงข้อมูลส่ วนที่
จาเป็ นและถูกต้องออกมาใช้ (นพภาพร พานิช 2553: 33) ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Luo (2010) ที่พบว่า ห้องสมุดจานวนมากที่สุด (ร้อยละ 92) มีกลุ่มเป้ าหมายในการสอน
การรู้สารนิเทศ คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
4. รู ปแบบการสอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึ ก ษารู ป แบบการสอนการรู้ ส ารนิ เ ทศของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย (ตารางที่ 6)
โดยรวม พบว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัยที่ส อนการรู้ ส ารนิ เทศ จานวนมากที่ สุด 60 แห่ ง (ร้ อยละ
84.51) สอนการรู้ สารนิ เ ทศแบบอิ สระที่ห้องสมุดจัดขึ้ นเอง รองลงมา จานวน 33 แห่ ง (ร้ อยละ
46.48) สอนการรู ้สารนิเทศแบบเป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสู ตร
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรั ฐและในกากับของรัฐที่สอนการรู้ สารนิ เทศทั้งหมด จานวน 26 แห่ ง (ร้ อยละ
100.00) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอนการรู้สารนิเทศ
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จานวนมากที่สุด 20 แห่ ง (ร้อยละ 80.00) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนที่สอนการรู้สารนิเทศ
จานวนมากที่สุด 14 แห่ง (ร้อยละ 70.00) สอนการรู้สารนิเทศแบบอิสระที่หอ้ งสมุดจัดขึ้นเอง
ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สอนการรู้สารนิเทศ จานวนมากที่สุด 60 แห่ ง
(ร้อยละ 84.51) สอนการรู ้สารนิ เทศแบบอิสระที่ห้องสมุดจัดขึ้นเอง อาจเนื่องจากการสอนรู ปแบบ
ดังกล่าว มีขอ้ ดีในด้านการดาเนินงานต่าง ๆ ที่คล่องตัว จึงมีห้องสมุดจานวนมาก (ร้อยละ 67.9) ใช้
เป็ นรู ปแบบในการสอนการรู ้สารนิ เทศ (Davis, Lundstrom, and Martin 2011: 691) อย่างไรก็ดี
การสอนการรู ้สารนิเทศที่อนุญาตให้ผเู้ รี ยนสามารถเข้าเรี ยนได้ตามความสมัครใจ โดยไม่บงั คับนี้ ก็
มีขอ้ เสี ย คือ ผูเ้ รี ยนที่ให้ความสนใจหรื อต้อ งการเข้าเรี ยนมีจานวนไม่มากนัก (Detlor et al. 2011:
577) ทั้ง ๆ ที่การรู ้สารนิ เทศเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู้ และควรต้องได้รับการผนวกไป
กับ สถานการณ์ การเรี ยนรู ้ ต่า ง ๆ อย่า งต่ อเนื่ อง (Martin 2013) ทั้งนี้ ผลการศึ กษาดังกล่ าว ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช (2553) ที่พบว่า
การฝึ กอบรมการสื บค้นข้อมูล (ร้อยละ 78.6) เป็ นเรื่ องที่สถาบันอุดมศึกษาส่ วนใหญ่ได้ดาเนิ นการ
ในระดับมาก และผลการศึกษาของ Kulthida Tuamsuk (2013) ที่พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
จัดการฝึ กอบรมเป็ นจานวนมาก
5. การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(ตารางที่ 7) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สอนการรู้สารนิเทศส่ วนใหญ่ จานวน 43 แห่ ง
(ร้ อยละ 60.56) ไม่ ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ สารนิ เทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 28 แห่ง (ร้อยละ 39.44) ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐที่สอนการรู้สารนิ เทศส่ วนใหญ่ จานวน 18 แห่ ง (ร้อยละ
69.23) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนที่สอนการรู้สารนิเทศส่ วนใหญ่ จานวน 13 แห่ ง (ร้อยละ
65.00) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลและมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ที่ส อนการรู ้ส ารนิ เ ทศส่ ว นใหญ่ จานวน 13 แห่ ง (ร้อ ยละ
52.00) ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ

162
ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สอนการรู้สารนิเทศส่ วนใหญ่ จานวน 43 แห่ ง
(ร้ อยละ 60.56) ไม่ ใ ช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ ส ารนิ เทศ อาจเนื่ องจากในบริ บทของ
ประเทศกาลังพัฒนา บรรณารักษ์ยงั อยูใ่ นขั้นตอนเริ่ มต้นเพื่อทาความคุน้ เคยกับเทคโนโลยีดงั กล่าว
(Esse 2013: 183) นอกจากนี้ อาจสื บเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุเกี่ยวกับห้องสมุดเอง
เช่น นโยบาย (Lwehabura and Stilwell 2008; Baro and Keboh 2012) งบประมาณ (Idiodi 2005;
Detlor et al. 2011; Baro and Keboh 2012) บุคลากร (Idiodi 2005; Lwehabura and Stilwell 2008;
สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Luo 2010; Arif and Mahmood 2012,
Baro and Keboh 2012; Detlor et al.2012) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของห้องสมุด (สัจจารี ย ์ ศิริชยั ,
ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Arif and Mahmood 2012; Baro and Keboh 2012)
รวมถึ งสาเหตุภายนอกห้องสมุด เช่ น ผูเ้ รี ยน (Chu 2009; Luo 2010; Farkas 2012: 88) ผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย (Lwehabura and Stilwell 2008; อารี ย ์ ชื่นวัฒนา 2552: 104; สัจจารี ย ์ ศิริ
ชัย, ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Detlor et al. 2011; Diep and Nahl 2011; Sun et al.
2011; Baro and Keboh 2012) ความพร้อมเกี่ยวกับสาธารณู ปโภคด้านเทคโนโลยีสารนิเทศของ
มหาวิทยาลัย (สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; ฐิติ คาหอมกุล 2554; Arif
and Mahmood 2012; Baro and Keboh 2012) และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Godwin 2007: 106; Kelly
2008: 23; Luo 2010; King 2011: 28; Farkas 2012: 88; Gardois et al. 2012: 91) ทั้งนี้ ผลการศึกษา
ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Daniels and Huxor (2011) ที่พบว่า ครึ่ งหนึ่ งของ
ห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึก ษาที ่เ ก็บ รวบรวมข้อ มูล ได้ใ ช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 ในการสอนการรู้
สารนิ เทศแล้ว

ตอนที่ 2 การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศ
ตอนที่ 2 เป็ นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ประกอบด้ว ย ทัก ษะการรู้ ส ารนิ เ ทศที่ ส อน ประเภทของเทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 ที่ ใ ช้ วิธี ก ารใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ปั ญหาในการใช้
เทคโนโลยี เว็บ 2.0 และข้อเสนอแนะเพิ่ม เติมเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้
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1. ทักษะการรู้สารนิเทศทีส่ อน
ผลการศึ ก ษาทัก ษะการรู้ ส ารนิ เทศที่ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน
(ตารางที่ 8) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแทบทั้งหมด จานวน 27 แห่ ง (ร้ อยละ 96.43)
สอนมาตรฐานที่ 2: การเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รองลงมา
จานวน 24 แห่ง (ร้อยละ 85.71) สอนมาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศ
ที่ตอ้ งการ
เมื่อพิจารณาผลการศึ กษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรั ฐและในกากับของรั ฐแทบทั้งหมด จานวน 7 แห่ ง (ร้ อยละ 87.50) ห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด จานวน 13 แห่ ง (ร้อยละ 100.00)
และห้องสมุดมหาวิทยาลัย เอกชนทั้งหมด จานวน 7 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) สอนมาตรฐานที่ 2:
การเข้าถึงสารนิ เทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแทบทั้งหมด จานวน 27 แห่ ง (ร้อยละ 96.43)
สอนมาตรฐานที่ 2: การเข้าถึ งสารนิ เทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อาจ
เนื่ องจากมาตรฐานดังกล่าว เป็ นมาตรฐานที่สัมพันธ์กบั เนื้ อหาที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมักสอน
เช่ น รายการออนไลน์และการสื บ ค้นอินเทอร์ เน็ต (Diep and Nahl 2011) อีกทั้งการจัดระบบ
สารนิ เทศ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถระบุตาแหน่ งและค้นคืนสารนิ เทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลนั้น
ก็เป็ นหนึ่ งในทักษะการรู ้ สารนิ เทศที่สามารถทาความเข้าใจให้ดีข้ ึนได้ดว้ ยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Luo
2010) อย่างไรก็ดี ในความจริ งแล้ว การรู ้สารนิ เทศเป็ นมากกว่าการค้นคืนทรัพยากรสารนิ เทศ
(Williams 2010: 36) ดังนั้น เมื่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยนาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศ ห้องสมุดจึงควรพิจารณาสอนทักษะการรู้สารนิเทศให้ครอบคลุมมากกว่าทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่สามารถนามาใช้ใน
การส่ งเสริ มการรู ้ สารนิ เทศได้ครบทุกมาตรฐานของ ACRL (Bobish 2011; Magnuson 2013)
ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิวราช ราชพัฒน์ (2547) ที่พบว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานการรู ้สารนิเทศของ ACRL (2000) มาตรฐานหนึ่ งที่เว็บไซต์ห้องสมุด
ทั้ง หมดใช้ใ นการสอนการรู ้ ส ารนิ เ ทศ คือ มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึงสารนิ เทศที่ตอ้ งการอย่างมี
ประสิ ท ธิ ผลและประสิ ท ธิ ภาพ และผลการศึ กษาของฐิ ติ ค าหอมกุล (2554) ที่ พบว่า ห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้ อยละ 96.77) ส่ งเสริ มการรู้สารนิ เทศโดยใช้มาตรฐานที่ 2 เรื่ อง
การเข้าถึงสารนิ เทศ
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ทั้งนี้ การศึกษาทักษะการรู้สารนิ เทศที่สอน ยังศึกษาประเด็นจาแนกตามมาตรฐานการรู้
สารนิ เทศต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิ เทศที่ตอ้ งการ
มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึ งสารนิ เทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐานที่ 3:
การประเมิ นสารนิ เ ทศและแหล่ ง ที่ ม าของสารนิ เ ทศเชิ ง วิพ ากษ์ รวมถึ ง การผนวกสารนิ เ ทศที่
เลื อกสรรแล้วกับฐานความรู ้ และระบบค่านิ ย มของตน มาตรฐานที่ 4: การใช้ส ารนิ เทศอย่างมี
ประสิ ทธิผลเพื่อบรรลุวตั ถุ ประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะในระดับบุคคล หรื อในฐานะสมาชิ ก
ของกลุ่ม และมาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิ จ กฎหมาย และสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารนิ เทศ รวมถึงการเข้าถึงและใช้ส ารนิ เทศอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นไป
ตามกฎหมาย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้
1.1 มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศทีต่ ้ องการ
ผลการศึ ก ษาประเด็ น ในมาตรฐานที่ 1 ของทัก ษะการรู้ ส ารนิ เ ทศที่ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน (ตารางที่ 9) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่ สุ ด 21 แห่ ง (ร้ อ ยละ 87.50) สอนประเด็ น เรื่ องการระบุ ป ระเภทและรู ปแบบของ
แหล่งสารนิ เทศอย่างหลากหลาย รองลงมา จานวน 15 แห่ ง (ร้อยละ 62.50) สอนประเด็นเรื่ อง
การระบุและแสดงความต้องการสารนิ เทศ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรั ฐและในกากับของรั ฐทั้งหมด จานวน 6 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด 9 แห่ง (ร้อยละ 75.00)
และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 6 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) สอนประเด็นเรื่ องการระบุ
ประเภทและรู ปแบบของแหล่งสารนิเทศอย่างหลากหลาย
ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 21 แห่ ง (ร้อยละ 87.50)
สอนประเด็นเรื่ องการระบุประเภทและรู ปแบบของแหล่ง สารนิ เทศอย่า งหลากหลาย รองลงมา
จานวน 15 แห่ ง (ร้ อยละ 62.50) สอนประเด็นเรื่ องการระบุและแสดงความต้องการสารนิ เทศ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐิติ คาหอมกุล (2554) ที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด
(ร้ อยละ 83.52) ส่ งเสริ มเรื่ องการระบุประเภทและรู ปแบบของสารนิ เทศ รองลงมา (ร้อยละ 77.64)
ส่ งเสริ มเรื่ องการกาหนดขอบเขตและความต้องการสารนิเทศ
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1.2 มาตรฐานที่ 2: การเข้ าถึงสารนิเทศทีต่ ้ องการอย่างมีประสิ ทธิผลและประสิทธิภาพ
ผลการศึ ก ษาประเด็ น ในมาตรฐานที่ 2 ของทัก ษะการรู้ ส า รนิ เ ทศที่ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิท ยาลัย ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน (ตารางที่ 10) โดยรวม พบว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย
จานวนมากที่สุด 23 แห่ง (ร้อยละ 85.19) สอนประเด็นเรื่ องการเลือกวิธีการค้นหาหรื อระบบค้นคืน
สารนิเทศที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการ รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 22 แห่ ง
(ร้อยละ 81.48) สอนประเด็นเรื่ องการค้นคืนสารนิเทศแบบออนไลน์หรื อแบบไปด้วยตนเองโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด จานวน 7 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) และ
ห้องสมุดมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิท ยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุ ด 11 แห่ ง
(ร้อยละ 84.62) สอนประเด็นเรื่ องการเลือกวิธีการค้นหาหรื อระบบค้นคืนสารนิ เทศที่เหมาะสม
ที่สุ ด เพื่อ การเข้า ถึ งสารนิ เทศที่ ตอ้ งการ ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรั ฐและในกากับของรั ฐ
ทั้งหมด จานวน 7 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 7 แห่ ง
(ร้อยละ 100.00) สอนประเด็นเรื่ องการค้นคืนสารนิเทศแบบออนไลน์หรื อแบบไปด้วยตนเองโดย
ใช้วธิ ี การต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 23 แห่ ง (ร้อยละ 85.19)
สอนประเด็นเรื่ องการเลือกวิธีการค้นหาหรื อระบบค้นคืนสารนิ เทศที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการเข้าถึง
สารนิ เทศที่ตอ้ งการ รองลงมา จานวนใกล้เคีย งกัน 22 แห่ ง (ร้อยละ 81.48) สอนประเด็นเรื่ อง
การค้นคืนสารนิ เทศแบบออนไลน์หรื อแบบไปด้วยตนเองโดยใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐิ ติ คาหอมกุล (2554) ที่พ บว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่สุด (ร้ อยละ 83.33) ส่ งเสริ มเรื่ องการเลือกวิธีการค้นคว้าหรื อระบบการค้นคืนสารนิ เทศที่
เหมาะสมสาหรับการเข้าถึงสารนิเทศ รองลงมา (ร้อยละ 73.33) ส่ งเสริ มเรื่ องการค้นคืนสารนิเทศ
ด้วยวิธีที่หลากหลายทั้งจากระบบออนไลน์หรื อจากแหล่งบุคคล
1.3 มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิเทศและแหล่ งที่มาของสารนิเทศเชิ งวิพากษ์ รวมถึง
การผนวกสารนิเทศทีเ่ ลือกสรรแล้ วกับฐานความรู้และระบบค่ านิยมของตน
ผลการศึ ก ษาประเด็ น ในมาตรฐานที่ 3 ของทัก ษะการรู้ ส ารนิ เ ทศที่ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิท ยาลัย ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน (ตารางที่ 11) โดยรวม พบว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย
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จานวนมากที่สุด 13 แห่ง (ร้อยละ 72.22) สอนประเด็นเรื่ องการแสดงและประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น
ในการประเมินสารนิ เทศและแหล่งที่มาของสารนิเทศ รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 12 แห่ ง (ร้อยละ
66.67) สอนประเด็นเรื่ องการสรุ ปแนวคิดหลักจากสารนิ เทศที่รวบรวมได้
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด จานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 100.00) ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด 6 แห่ ง (ร้ อยละ 60.00)
และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนแทบทั้งหมด จานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 80.00) สอนประเด็นเรื่ อง
การแสดงและประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินสารนิ เทศและแหล่งที่มาของสารนิ เทศ
ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 13 แห่ ง (ร้อยละ 72.22)
สอนประเด็นเรื่ องการแสดงและประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินสารนิ เทศและแหล่งที่มา
ของสารนิ เทศ รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 12 แห่ ง (ร้อยละ 66.67) สอนประเด็น เรื่ องการสรุ ป
แนวคิดหลักจากสารนิ เทศที่รวบรวมได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐิติ คาหอมกุล (2554) ที่
พบว่า ประเด็นดังกล่าว เป็ นสองประเด็นที่หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยจานวนมากที่สุด 2 ลาดับแรกส่ งเสริ ม
คือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้ อยละ 64.10) ส่ งเสริ มเรื่ องการสรุ ปแนวคิดหลักจาก
สารนิเทศที่สืบค้น รองลงมา (ร้อยละ 51.28) ส่ งเสริ มเรื่ องการพิจารณาทบทวนถึง โจทย์ หรื อข้อ
คาถามว่า สารนิ เทศที่คน้ หาได้น้ นั ตอบสนองต่อความต้องการหรื อไม่
1.4 มาตรฐานที่ 4: การใช้ สารนิ เ ทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื่อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ด ๆ
โดยเฉพาะ ไม่ ว่าจะในระดับบุคคล หรื อในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
ผลการศึ ก ษาประเด็ น ในมาตรฐานที่ 4 ของทัก ษะการรู้ ส ารนิ เ ทศที่ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน (ตารางที่ 12) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่สุด 15 แห่ ง (ร้ อยละ 75.00) สอนประเด็นเรื่ องการประยุกต์ใช้สารนิ เทศใหม่และที่ มีอยู่เดิมใน
การวางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน รองลงมา จานวน 12 แห่ ง (ร้อยละ 60.00) สอนประเด็น
เรื่ องการสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อผลงานไปยังผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิผล
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิท ยาลัย ของรัฐ และในก ากับ ของรั ฐแทบทั้งหมด จานวน 3 แห่ ง (ร้ อยละ 75.00)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด 7 แห่ ง (ร้อยละ
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70.00) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนแทบทั้งหมด จานวน 5 แห่ ง (ร้อยละ 83.33) สอนประเด็น
เรื่ องการประยุกต์ใช้สารนิเทศใหม่และที่มีอยูเ่ ดิมในการวางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 15 แห่ ง (ร้อยละ 75.00)
สอนประเด็นเรื่ องการประยุกต์ใช้สารนิเทศใหม่และที่มีอยูเ่ ดิมในการวางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์หรื อ
ผลงาน รองลงมา จานวน 12 แห่ง (ร้อยละ 60.00) สอนประเด็นเรื่ องการสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
ไปยังผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐิติ คาหอมกุล (2554) ที่พบว่า ประเด็น
ดัง กล่า ว เป็ นสองประเด็น ที่ห้องสมุด มหาวิท ยาลัย จานวนมากที่สุ ด 2 ลาดับ แรกส่ ง เสริ ม คือ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 66.25) ส่ งเสริ มเรื่ องการสื่ อสารสารนิ เทศใหม่
อย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเลื อ กสื่ อและรู ปแบบของสื่ อได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ผู้รั บ การใช้
เทคโนโลยีส ารนิ เทศในการสร้ า ง และสื่ อสารผลงาน รองลงมา (ร้อยละ 65.00) ส่ ง เสริ มเรื่ อง
การประยุกต์สารนิ เทศที่คน้ หาได้และที่มีอยู่เพื่อการวางแผน และการสร้างสารนิ เทศขึ้ นมาใหม่
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
1.5 มาตรฐานที่ 5: การเข้ าใจประเด็นต่ าง ๆ ทางด้ านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสั งคม ที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารนิเทศ รวมถึงการเข้ าถึงและใช้ สารนิเทศอย่ างมีจริ ยธรรมและ
เป็ นไปตามกฎหมาย
ผลการศึ ก ษาประเด็ น ในมาตรฐานที่ 5 ของทัก ษะการรู้ ส ารนิ เ ทศที่ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สอน (ตารางที่ 13) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแทบ
ทั้ง หมด จ านวน 19 แห่ ง (ร้ อ ยละ 95.00) สอนประเด็ น เรื่ องการแสดงการรั บ รู้ ถึ ง การใช้
แหล่ง สารนิ เ ทศ (การอ้า งอิง ) ในการสื่ อ สารผลิตภัณ ฑ์หรื อผลงาน รองลงมา จานวน 11 แห่ ง
(ร้อยละ 55.00) สอนประเด็นเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของสถาบัน และ
ธรรมเนียมปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารนิเทศ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบ ว่ า
ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ และในก ากับ ของรั ฐ ทั้ง หมด จ านวน 4 แห่ ง (ร้ อ ยละ 100.00)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏแทบทั้งหมด จานวน 9 แห่ ง
(ร้อยละ 90.00) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 6 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) สอน
ประเด็นเรื่ องการแสดงการรับรู้ถึงการใช้แหล่ง สารนิ เทศ (การอ้า งอิง ) ในการสื่ อสารผลิตภัณฑ์
หรื อผลงาน
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ผลการศึ กษาที่ พ บว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย แทบทั้ง หมด จานวน 19 แห่ ง (ร้ อยละ
95.00) สอนประเด็นเรื่ องการแสดงการรับรู้ถึงการใช้ แหล่งสารนิ เทศ (การอ้างอิง) ในการสื่ อสาร
ผลิต ภัณ ฑ์ห รื อ ผลงาน อาจเนื่ อ งจากการอ้า งอิง เป็ นพื้ น ฐานของการเขีย นงานวิช าการอย่า งมี
จริ ย ธรรม ซึ่ ง การเขีย นงานวิช าการนี้ เป็ นประเด็น ที่ส ถาบัน อุด มศึก ษา Kulthida Tuamsuk
(2013) ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแทบทั้งหมด จานวน 19 แห่ ง (ร้อยละ
95.00) สอนประเด็นเรื่ องการแสดงการรับรู้ถึงการใช้แหล่งสารนิ เทศ (การอ้างอิง) ในการสื่ อสาร
ผลิ ตภัณ ฑ์หรื อผลงาน รองลงมา จานวน 11 แห่ ง (ร้อยละ 55.00) สอนประเด็นเรื่ องการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของสถาบัน และธรรมเนี ยมปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ
ใช้ทรัพยากรสารนิ เทศนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐิติ คาหอมกุล (2554) ที่พบว่า ประเด็น
ดัง กล่า ว เป็ นสองประเด็น ที่ห้องสมุด มหาวิท ยาลัย จานวนมากที่สุ ด 2 ลาดับ แรกส่ ง เสริ ม คือ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 78.40) ส่ งเสริ มเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ นโยบายของสถาบัน รองลงมา (ร้อยละ 77.27) ส่ งเสริ มเรื่ องการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มา
ของสารนิเทศได้อย่างเหมาะสม
2. ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทีใ่ ช้
ผลการศึกษาประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ใช้เพื่ อสอนการรู้
สารนิ เทศ (ตารางที่ 14) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 26 แห่ ง (ร้อยละ
92.86) ใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม รองลงมา จานวน 22 แห่ ง (ร้อยละ 78.57) ใช้เทคโนโลยี
การแบ่งปั นสื่ อ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด จานวน 8 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด จานวน 13 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) และห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สุด 5 แห่ง (ร้อยละ 71.43) ใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม
ผลการศึ กษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 26 แห่ ง (ร้อยละ 92.86) ใช้
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม อาจเนื่องจากเทคโนโลยีดงั กล่าว เป็ นเทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 ที่ไ ด้รับ
ความนิ ยมในการนามาใช้ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็ นห้องสมุดในประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศ
อังกฤษ (Arif and Mahmood 2012: 475) และประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป (EBSCO 2010) ในส่ วน
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษานั้น Mahmood and Richardson (2013) พบว่า เทคโนโลยีดงั กล่าว
เป็ นเทคโนโลยีที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามากกว่าร้อยละ 80 ใช้ ในทานองเดียวกัน ผลการศึกษาใน
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ประเทศไทยก็ พ บว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย ของรั ฐจานวนมากเป็ นอันดับที่ ส ามใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว (รัฐธี ร์ ปภัสสุ รียโ์ ชติ 2554) เมื่อพิจารณาในประเด็นเรื่ องการใช้เทคโนโลยี เครื อข่า ยทาง
สัง คมเพื่อสอนการรู ้ ส ารนิ เทศนั้น เทคโนโลยีดังกล่ า ว ก็เป็ นเทคโนโลยีที่ สามารถช่ วยส่ ง เสริ ม
ทักษะการรู้สารนิ เทศได้ครบทุกมาตรฐานของ ACRL ด้วย (Bobish 2011) ทั้งนี้ ผลการศึกษา
ดัง กล่ า ว ยัง สอดคล้ องกับ ผลการศึ ก ษาของ (ฐิต ิ ค าหอมกุล 2554) ที ่พ บว่า ในบรรดาสื ่ อ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ห้องสมุด มหาวิท ยาลัย ของไทยใช้ใ นการส่ ง เสริ ม การรู ้ส ารนิ เทศ เทคโนโลยี
เครื อข่ายทางสังคม เป็ นเทคโนโลยีที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจานวนมากที่สุดใช้
3. วิธีการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0
การศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ประกอบด้วย เทคโนโลยีบล็อก เทคโนโลยีการส่ ง
ข้อความโต้ตอบแบบทันที เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อ
เสี ย งหรื อวี ดิ ท ัศ น์ แ บบดิ จิ ท ัล เทคโนโลยี โ ซเชี ย ลบุ๊ ก มาร์ ก หรื อการคั่น หน้า แบบรวมกลุ่ ม
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม เทคโนโลยีโลกเสมือน และเทคโนโลยีวิกิ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 เทคโนโลยีบล็อก
ผลการศึ ก ษาวิ ธี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี บ ล็ อ กเพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศของห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 15) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 15 แห่ ง (ร้อยละ
83.33) ใช้เทคโนโลยีบล็อกสาหรั บการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน
และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน รองลงมา จานวน 11 แห่ ง (ร้อยละ 61.11)
ใช้ส าหรั บ การใช้ง านส่ ว นตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่ ง ข้อมูล ในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด จานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 100.00) ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด 7 แห่ ง (ร้ อยละ 77.78)
และห้องสมุด มหาวิท ยาลัย เอกชนแทบทั้ง หมด จานวน 4 แห่ ง (ร้อ ยละ 80.00) ใช้เทคโนโลยี
บล็อกสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
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3.2 เทคโนโลยีการส่ งข้ อความโต้ ตอบแบบทันที
ผลการศึ ก ษาวิธี การใช้เทคโนโลยีก ารส่ ง ข้อความโต้ตอบแบบทันที เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 16) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแทบ
ทั้งหมด จานวน 15 แห่ ง (ร้ อยละ 93.75) ใช้เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสาหรับ
การเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน รองลงมา
จานวน 10 แห่ ง (ร้ อยละ 62.50) ใช้สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ย น
การสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัยของรั ฐและในก ากับ ของรัฐแทบทั้ง หมด จานวน 3 แห่ ง (ร้ อยละ 75.00)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด จานวน 7 แห่ ง (ร้ อยละ
100.00)
และห้อ งสมุด มหาวิท ยาลัย เอกชนทั้ง หมด จานวน 5 แห่ ง (ร้อ ยละ 100.00) ใช้
เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสาหรับการเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
3.3 เทคโนโลยีการแบ่ งปันสื่อ
ผลการศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อเพื่อสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 17) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 17 แห่ ง (ร้อยละ
77.27) ใช้เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยน
การสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน รองลงมา จานวน 13 แห่ ง (ร้อยละ
59.09) ใช้สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวนมากที่สุด 4 แห่ง (ร้อยละ66.67) ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด 8 แห่ง (ร้อยละ 72.73)
และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 5 แห่ง (ร้อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยีการแบ่งปั น
สื่ อสาหรั บการเผยแพร่ เ นื้ อ หาที่ส อน ข่า วสารเกี่ ย วกับ การเรี ย นการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
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3.4 เทคโนโลยีพอดแคสต์ หรือการเผยแพร่ สื่อเสียงหรือวีดิทศั น์ แบบดิจิทลั
ผลการศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบ
ดิจิทลั เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 18) โดยรวม พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 6 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 60.00) ใช้เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่
สื่ อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์ แบบดิ จิท ลั ส าหรั บการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้
สารนิ เทศให้แก่ผเู ้ รี ยน และสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และ
การให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน รองลงมา จานวน 4 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 40.00) ใช้
สาหรับการเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิ ดความรู้
ความเข้า ใจในแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การรู้ ส ารนิ เทศ และสาหรั บ การเป็ นช่ องทางในการปฏิ สัม พันธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐแทบทั้งหมด จานวน 3 แห่ ง (ร้อยละ 75.00) ใช้
เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ย งหรื อวีดิทศั น์แบบดิ จิท ลั ส าหรั บการเป็ นตัวอย่าง
ประกอบการอธิ บ ายแนวคิด เกี ่ย วกับ การรู ้ส ารนิ เ ทศให้แ ก่ผู เ้ รี ย น ห้อ งสมุด มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ แทบทั้ง หมด จานวน 3 แห่ ง (ร้อยละ 75.00) ใช้
เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน
ข่า วสารเกี่ย วกับ การเรี ย นการสอน และการให้ก ารเข้า ถึง ทรัพ ยากร / ข้อ มูล ต่า ง ๆ แก่ผูเ้ รี ย น
ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยีพอดแคสต์
หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้
เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
3.5 เทคโนโลยีโซเชียลบุ๊กมาร์ กหรือการคั่นหน้ าแบบรวมกลุ่ม
ผลการศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีโซเชียลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่มเพื่อ
สอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 19) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวนมากที่สุด 3 แห่งเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ใช้เทคโนโลยีโซเชียลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบ
รวมกลุ่มสาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) และสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอน และการให้ก ารเข้าถึ งทรั พยากร / ข้อมูลต่ าง ๆ แก่ ผูเ้ รี ย น รองลงมา จานวน
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ใกล้เคียงกัน 2 แห่ ง (ร้อยละ 33.33) ใช้สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับ
การรู ้สารนิเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวนมากที่สุด 1 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 50.00)
และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด 2 แห่ ง
เท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ใช้เทคโนโลยีโซเชียลบุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่มสาหรับการใช้
งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่ งข้อมู ลในการสอน และการจัดระเบี ยบ การจัดการ
ทรัพยากรในการสอน) และสาหรั บการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ย นการสอน
และการให้การเข้าถึ งทรั พยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ ผูเ้ รี ยน
ทั้งนี้ ไม่มีผลการศึกษาที่จะนาเสนอในประเด็นนี้สาหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
เนื่ องจากห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย เอกชนไม่ ใช้เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊ก มาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบ
รวมกลุ่มเพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ
3.6 เทคโนโลยีเครือข่ ายทางสังคม
ผลการศึ ก ษาวิธี ก ารใช้เทคโนโลยีเครื อข่า ยทางสัง คมเพื่อสอนการรู้ ส ารนิ เทศของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 20) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 22 แห่ ง
เท่ากัน (ร้อยละ 84.62) ใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคมสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสาร
เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน และสาหรับ
การเป็ นช่ อ งทางในการปฏิ ส ัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู ส้ อนและผู เ้ รี ย น และระหว่า งผู เ้ รี ย นด้ว ยกัน
รองลงมา จานวน 14 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 53.85) ใช้สาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้
เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) สาหรับการเป็ น
ตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน และสาหรับการเป็ นพื้นที่
ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวนมากที่สุด 6 แห่ ง (ร้อยละ 75.00) และ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด จานวน 5 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทาง
สังคมสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ย วกับ การเรี ย นการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏแทบทั้งหมด จานวน 12 แห่ ง (ร้ อยละ 92.31) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด
จานวน 5 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยีเครื อข่า ยทางสัง คมสาหรับ การเป็ นช่ องทางใน
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
3.7 เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผลการศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนเพื่อสอนการรู้สารนิ เทศของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 21) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแทบทั้งหมด จานวน 2 แห่ งเท่ากัน
(ร้ อยละ 66.67) ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนส าหรั บ การเป็ นตัวอย่า งประกอบการอธิ บ ายแนวคิ ด
เกี่ ยวกับการรู ้ สารนิ เทศให้แก่ผเู ้ รี ยน สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยน
การสอน และการให้การเข้าถึ งทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผูเ้ รี ยน และสาหรับการเป็ นช่ องทาง
ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย ของรั ฐและในก ากับ ของรั ฐทั้ง หมด จานวน 1 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) ใช้
เทคโนโลยีโลกเสมือนสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และ
การให้ก ารเข้า ถึ ง ทรั พ ยากร / ข้อมูล ต่า ง ๆ แก่ ผูเ้ รี ย น ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลและมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ทั้ง หมด จ านวน 2 แห่ ง เท่า กัน (ร้ อ ยละ 100.00) ใช้
เทคโนโลยีโ ลกเสมือนสาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้สารนิ เทศ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน และสาหรับการเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน
ทั้งนี้ ไม่มีผลการศึกษาที่จะนาเสนอในประเด็นนี้สาหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
เนื่องจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนเพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
3.8 เทคโนโลยีวิกิ
ผลการศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีวกิ ิเพื่อสอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(ตารางที่ 22) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 5 แห่ ง (ร้ อยละ 71.43) ใช้
เทคโนโลยีวิกิสาหรับการใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่ น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และ
การจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน) รองลงมา จานวนใกล้เคียงกัน 4 แห่ งเท่ากัน
(ร้อยละ 57.14) ใช้สาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่
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ผูเ้ รี ยน และสาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด จานวน 1 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 100.00)
และห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย เอกชนแทบทั้ง หมด จ านวน 2 แห่ ง เท่ า กัน (ร้ อ ยละ 66.67) ) ใช้
เทคโนโลยีวิกิสาหรับการเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ ย วกับ การรู ้ส ารนิ เทศให้แ ก่
ผูเ้ รี ยน และสาหรับการเผยแพร่ เนื้อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้การเข้าถึง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐทั้งหมด
จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 100.00) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้งหมด จานวน 3 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) ใช้เทคโนโลยีวิกิสาหรับการใช้งานส่ วนตัวของ
ผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
ผลการศึกษาที่พ บว่า การใช้สาหรับการเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ ยวกับการเรี ยน
การสอน และการให้การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน เป็ นวิธีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศ ที่ ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย จ านวนมากที่ สุ ด ในแทบทุ ก ประเภทของ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีบล็อก (15 แห่ ง, ร้อยละ 83.33) เทคโนโลยีการแบ่งปั น
สื่ อ (17 แห่ ง, ร้ อยละ 77.27) เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบ
ดิจิทลั (6 แห่ง, ร้อยละ 60.00) เทคโนโลยีโซเชียล บุ๊กมาร์ กหรื อการคัน่ หน้าแบบรวมกลุ่ม (3 แห่ ง,
ร้อยละ 50.00) เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคม (22 แห่ ง, ร้อยละ 84.62) และเทคโนโลยีโลกเสมือน
(2 แห่ ง , ร้ อ ยละ 66.67) และห้องสมุดมหาวิท ยาลัย จานวนรองลงมาใช้ใ นเทคโนโลยีก ารส่ ง
ข้อความโต้ตอบแบบทันที (10 แห่ ง, ร้อยละ 62.50) และเทคโนโลยีวิกิ (4 แห่ ง, ร้อยละ 57.14) อาจ
เนื่ องจากวิธี ก ารดัง กล่ า ว เป็ นวิ ธี ก ารใช้ที่ มี ค วามมุ่ ง หมายเหมื อนการเรี ย นการสอนโดยทัว่ ไป
อย่างไรก็ดี เนื่ องจากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 สนับสนุ นการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กตามแนวคิด Constructivism
(Dunaway 2011: 150) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาสอนการรู้สารนิ เทศเชิ งรุ ก (Active
Information Literacy Instruction) โดยใช้วิธีการที่ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในการเรี ยนการสอน
มิใช่เป็ นเพียงผูร้ ับโดยไม่มีส่วนร่ วมด้วยการเป็ นผูฟ้ ังหรื อผูร้ ับสารนิเทศเท่านั้น เพราะการสอนการรู้
สารนิเทศเชิ งรุ กจะให้ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ได้ดีกว่า อีกทั้งยังไม่ตอ้ งการปริ มาณเวลาในการสอนมาก
จึงช่วยบรรเทาปั ญหาของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีขอ้ จากัดด้านทรัพยากร เช่ น ผูส้ อนไม่มีเวลา
อย่างเพียงพอ มีบุคลากรน้อย หรื อมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวนจากัดได้ (Detlor et al. 2012: 148149, 153, 156) ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Luo (2010) ในส่ วนที่ว่า
ห้องสมุดส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 84) ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อเผยแพร่ เนื้อหาที่สอนแก่ผเู้ รี ยน
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4. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ผลการศึกษาลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 23) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่สุด 16 แห่ง (ร้อยละ 57.14) จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะการสอนแบบเผชิญหน้ากับผูเ้ รี ยน
และแบบออนไลน์ ผสมกัน รองลงมา จานวน 10 แห่ ง (ร้ อยละ 35.71) จัดการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะการสอนแบบเผชิ ญหน้ากับผูเ้ รี ยน (Face to Face)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรั ฐและในกากับของรั ฐ จานวนมากที่ สุ ด 5 แห่ ง (ร้ อยละ 62.50)
ห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด 7 แห่ ง (ร้ อยละ 53.85)
และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สุด 4 แห่ ง (ร้อยละ 57.14) จัดการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะการสอนแบบเผชิ ญหน้ากับผูเ้ รี ยน และแบบออนไลน์ผสมกัน
ผลการศึ ก ษาที่ พ บว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย จานวนมากที่สุ ด 16 แห่ ง (ร้ อยละ 57.14)
จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะการสอนแบบเผชิญหน้ากับผูเ้ รี ยน และแบบออนไลน์ผสมกัน อาจ
เนื่ องจากลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าว เป็ นลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนที่ดีเลิ ศ
สาหรับผูส้ อน (Detlor et al. 2011: 577) เพราะเป็ นลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนที่ผผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนยังคงได้พบปะกันพร้อม ๆ ไปกับการได้รับประโยชน์จากการสอนแบบออนไลน์
5. ปัญหาในการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ผลการศึกษาปั ญหาที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศในภาพรวม (ตารางที่ 24) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประสบปั ญหาใน
การใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 ในระดับ ปานกลางทุก ด้า น โดยปั ญ หาที ่ม ีค ่า เฉลี ่ ย สู ง สุ ด คือ
ปั ญหาด้านการดาเนินงาน (3.22)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิท ยาลัย ของรัฐ และในก ากับ ของรัฐ ห้ องสมุ ดมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน ประสบปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ในระดับ ปานกลางทุก ด้า น โดยปั ญหาที่มีค่า เฉลี่ย สู ง สุ ดของห้องสมุดมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน คือ ปั ญหาด้านการดาเนิ นงาน
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(3.08 และ 3.43 ตามลาดับ) ส่ วนปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและใน
กากับของรัฐ คือ ปัญหาด้านผูส้ อน (3.32)
ทั้งนี้ การศึ กษาปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ยังศึกษาประเด็นปั ญหาจาแนกตาม
ปั ญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปั ญหาด้านการดาเนิ นงาน ปั ญหาด้านผู ้เรี ยน ปั ญหาด้านผูส้ อน และ
ปั ญหาด้านอื่น ๆ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้
5.1 ปัญหาด้ านการดาเนินงาน
ผลการศึ ก ษาปั ญหาด้านการดาเนิ นงานที่ ห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย ประสบในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ (ตารางที่ 25) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 25 - 26 แห่ง ประสบปั ญหาด้านการดาเนินงานในระดับมาก 1 ปัญหา และระดับปานกลาง 3
ปั ญหา โดยปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ห้องสมุดมีบุคลากรที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศไม่เพียงพอ (3.65)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 7 แห่ ง และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
จานวน 7 แห่ ง ประสบปั ญหาด้านการดาเนิ นงานในระดับมาก 2 ปั ญหา และระดับปานกลาง 2
ปั ญหา ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 11 - 12
แห่ ง ประสบปั ญหาด้านการดาเนิ นงานในระดับมาก 1 ปั ญหา และระดับปานกลาง 3 ปั ญหา โดย
ปั ญ หาที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ของห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ และในก ากับ ของรั ฐ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน คือ
ห้องสมุดมีบุคลากรที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ (3.57, 3.58, และ
3.86 ตามลาดับ)
ผลการศึกษาที่พบว่า ปัญหาด้านการดาเนินงานที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบใน
การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ห้องสมุดมีบุคลากรที่จะใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ สารนิ เทศไม่เพียงพอ (3.65) อาจเนื่ องจากความไม่เพียงพอของ
บุคลากร ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ ม กั พบในการสอนการรู ้ ส ารนิ เ ทศอยู่แ ล้ว (Idiodi 2005; Lwehabura
and Stilwell 2008; สัจ จารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Baro and Keboh
2012; Detlor et al. 2012) ยิ่งในกรณี ของการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศนั้น
บุคลากรที่จะดาเนิ นงานได้ ยังจาเป็ นต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
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เพื่อสอนการรู้สารนิเทศด้วย ซึ่ งปั ญหาเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ไม่
เพียงพอของบุ คลากรนี้ ก็เป็ นปั ญหาที่พบได้ในการศึกษาเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (รัฐธี ร์ ปภัสสุ รียโ์ ชติ 2554; Arif and Mahmood 2012) นอกจากนี้
ผลการศึ ก ษาดัง กล่ า ว ยัง สั ม พันธ์ ก ับ ผลการศึ ก ษาในงานวิจยั นี้ ที่ พ บว่า ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย
จานวนมากที่สุด 31 แห่ ง (ร้ อยละ 72.09) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะบุคลากรของห้องสมุดมี
จานวนจากัด และบุคลากรที่มีอยูม่ ีภาระงานมากอยูแ่ ล้ว ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ฐิ ติ คาหอมกุล (2554) ที่พบว่า ปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสาหรับปั ญหาเกี่ ยวกับ
บุ คลากรนั้น คื อ ห้อ งสมุด ไม่มีบ รรณารัก ษ์เ พีย งพอในการปฏิบ ตั ิง านด้า นการส่ ง เสริ ม การรู้
สารนิ เทศ (3.35)
5.2 ปัญหาด้ านผู้เรี ยน
ผลการศึกษาปัญหาด้านผูเ้ รี ยนที่หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้ส ารนิ เทศ (ตารางที่ 26) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิท ยาลัย จานวน 27 แห่ ง
ประสบปั ญหาด้านผูเ้ รี ยนในระดับปานกลางทุกปั ญหา โดยปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไม่เพียงพอ (3.15)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 7 แห่ ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 13 แห่ ง และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 7 แห่ ง
ประสบปั ญหาด้านผูเ้ รี ยนในระดับปานกลางทุกปั ญหา โดยปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดของห้องสมุด
มหาวิท ยาลัย ของรั ฐและในกากับ ของรั ฐ และห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไม่เพียงพอ (3.14
และ 3.15 ตามลาดับ) ส่ วนปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน คือ ผูเ้ รี ยน
ไม่ให้ความสนใจหรื อความร่ วมมือในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ (3.43)
ผลการศึ กษาที่พบว่า ปั ญหาด้านผูเ้ รี ยนที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ส ารนิ เทศ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทัก ษะใน
การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไม่เพียงพอ (3.15) อาจเนื่องจากผูเ้ รี ยนที่เป็ นกลุ่ม Digital Natives นี้ บาง
คนอาจไม่คุน้ เคยกับเทคโนโลยีดงั กล่าว และมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีแตกต่างกัน ( Luo
2010; Farkas 2012: 88) ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Luo (2010) ที่

178
พบว่า ปั ญหาหนึ่ งในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ คือ นิสิตนักศึกษาบางคน
อาจไม่คุน้ เคยกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0
5.3 ปัญหาด้ านผู้สอน
ผลการศึกษาปัญหาด้านผูส้ อนที่หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่ อสอนการรู้ สารนิ เทศ (ตารางที่ 27) โดยรวม พบว่า ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย จานวน 27 - 28 แห่ ง
ประสบปั ญหาด้านผูส้ อนในระดับปานกลางทุกปั ญหา โดยปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ผูส้ อนมีเวลา
ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ (3.11)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 8 แห่ ง ประสบปั ญหาด้านผูส้ อนในระดับ
มาก 1 ปั ญหา และระดับปานกลาง 1 ปั ญหา ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 12 - 13 แห่ง ประสบปัญหาด้านผูส้ อนในระดับปานกลาง 1 ปั ญหา และ
ระดับน้อย 1 ปั ญหา ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 7 แห่ ง ประสบปั ญหาด้านผูส้ อนใน
ระดับปานกลางทุ กปั ญหา โดยปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและใน
กากับของรัฐ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ ผูส้ อนมี
เวลาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศไม่เพียงพอ (3.63 และ 2.83 ตามลาดับ)
ส่ วนปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน คือ ผูส้ อนมีความรู ้และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ (3.14)
ผลการศึ กษาที่ พบว่า ปั ญหาด้านผูส้ อนที่ ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ผูส้ อนมีเวลาในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่ อสอนการรู ้ ส ารนิ เทศไม่ เพีย งพอ (3.11) อาจเนื่ องจากเวลาเป็ นสิ่ ง จาเป็ นส าหรั บ
การบารุ งรักษาเมื่อใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Mahmood and Richardson 2013) อีกทั้งยังเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นในการพัฒนาเนื้ อหาที่เหมาะสม การสอน การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การตอบรับ และการมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กกับผูเ้ รี ยน (Owusu-Ansah 2004: 9) โดยผลการศึกษาดังกล่าว
ยังอาจเนื่ องมาจากปั ญหาเรื่ องความไม่เพียงพอของบุคลากร รวมถึงปริ มาณภาระงานของผูส้ อนที่มีมาก
ซึ่งประเด็นหลังนี้ มีความสัมพันธ์กบั ผลการศึกษาในงานวิจยั นี้ ที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน
มากที่สุด 31 แห่ ง (ร้อยละ 72.09) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะบุคลากรของห้องสมุดมีจานวน
จากัด และบุคลากรที่มีอยูม่ ีภาระงานมากอยูแ่ ล้วด้วย
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5.4 ปัญหาด้ านอื่น ๆ
ผลการศึกษาปั ญหาด้านอื่น ๆ ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ (ตารางที่ 28) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 23 -25
แห่ ง ประสบปั ญ หาด้า นอื่ น ๆ ในระดับ ปานกลางทุ ก ปั ญ หา โดยปั ญ หาที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีค วามเสี่ ย งต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่ น ความน่ า เชื่ อถือ ความปลอดภัย และ
ความเป็ นส่ วนตัว (3.28)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัย ราชภัฏ จานวน 9 - 11 แห่ ง และ
ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 7 แห่ ง ประสบปั ญหาด้านอื่น ๆ ในระดับปานกลาง 3 ปั ญหา
และระดับน้อย 1 ปั ญหา ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 7 แห่ ง
ประสบปั ญหาด้านอื่น ๆ ในระดับปานกลางทุกปั ญหา โดยปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดของห้องสมุด
มหาวิท ยาลัย ของรั ฐและในกากับ ของรั ฐ และห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่ น ความน่ าเชื่อถือ
ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว (3.43 และ 3.18 ตามลาดับ) ส่ วนปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน คือ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และ
คณาจารย์ให้ความสนับสนุนและความร่ วมมือในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ไม่เพียงพอ (3.43)
ผลการศึกษาที่พบว่า ปั ญหาด้านอื่น ๆ ที่ห้องสมุดมหาวิท ยาลัย ประสบในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ยง
ต่า ง ๆ ในการใช้ง าน เช่ น ความน่ า เชื่ อถือ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว (3.28) อาจ
เนื่ องจากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็ นเทคโนโลยีเปิ ดที่ไม่มีการเฝ้ าดูแล (Monitor) (Godwin 2007: 106)
และเป็ นเทคโนโลยีที่ มี แม่ข่า ยอยู่ภายนอกองค์ก ร (External Hosting) (Kelly 2008: 23) ทั้งนี้
ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Luo (2010) ที่พบว่า ปั ญหาหนึ่ งในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ คือ การกระทาที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์ เกิ ดขึ้นได้ใน
การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
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ตอนที่ 3 การไม่ ใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศ
ตอนที่ 3 เป็ นการน าเสนอข้อมู ล เกี่ ย วกับ การไม่ ใ ช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้
สารนิ เทศ ประกอบด้วย สาเหตุที่ไม่ใช้ แผนการใช้ ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่สนใจจะใช้
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุ ปได้ดงั นี้
1. สาเหตุทไี่ ม่ ใช้
ผลการศึ ก ษาสาเหตุ ที่ ห้ อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย ไม่ ใ ช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้
สารนิ เทศ (ตารางที่ 29) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 31 แห่ ง (ร้อยละ
72.09) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะบุคลากรของห้องสมุดมีจานวนจากัด และบุคลากรที่มีอยู่มี
ภาระงานมากอยู่แล้ว รองลงมา จานวน 17 แห่ งเท่ากัน (ร้อยละ 39.53) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพราะบุ คลากรของห้องสมุ ดไม่มีค วามรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศ และผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่แตกต่าง
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐและในก ากับ ของรั ฐ จานวนมากที่ สุ ด 12 แห่ ง (ร้ อยละ 66.67) ห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนมากที่สุด 8 แห่ ง (ร้ อยละ 66.67)
และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สุด 11 แห่ง (ร้อยละ 84.62) ไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพราะบุคลากรของห้องสมุดมีจานวนจากัด และบุคลากรที่มีอยู่ มีภาระงานมากอยูแ่ ล้ว
ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 31 แห่ง (ร้อยละ 72.09) ไม่ใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพราะบุคลากรของห้องสมุดมีจานวนจากัด และบุคลากรที่มีอยูม่ ีภาระงานมาก
อยูแ่ ล้ว อาจเนื่องจากความไม่เพียงพอของบุคลากร เป็ นปัญหาที่ม กั พบในการสอนการรู ้ ส ารนิ เทศ
อยู่แ ล้ว (Idiodi 2005; Lwehabura and Stilwell 2008; สัจ จารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี ,
และอโนทัย ตรี วานิช 2553; Baro and Keboh 2012; Detlor et al. 2012) ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว
ยังเป็ นไปในทานองเดี ยวกันกับผลการศึกษาของ ฐิ ติ ค าหอมกุล (2554) ที่พ บว่า ปั ญหาในการ
ส่ งเสริ มการรู ้ สารนิ เทศที่ มี ค ่า เฉลี ่ ย สู งสุ ดส าหรั บปั ญหาเกี่ ยวกับบุ คลากรนั้น คื อ ห้องสมุ ดไม่ มี
บรรณารักษ์เพียงพอในการปฏิบตั ิงานด้านการส่ งเสริ มการรู้สารนิเทศ (3.35)
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2. แผนการใช้
ผลการศึ ก ษาแผนการใช้เ ทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศของ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 30) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ จานวน 23 แห่ ง (ร้อยละ
53.49) ไม่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 20 แห่ ง (ร้อยละ
46.51) มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดยห้องสมุดที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จานวน
มากที่สุด 9 แห่ ง (ร้ อยละ 45.00) คาดว่าจะใช้ภายในระยะเวลามากกว่า 1 ปี
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐส่ วนใหญ่ จานวน 10 แห่ ง (ร้อยละ 55.56) และห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเอกชนส่ วนใหญ่ จานวน 9 แห่ ง (ร้อยละ 69.23) ไม่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ส่ ว นห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏส่ วนใหญ่ จานวน 8 แห่ ง
(ร้อยละ 66.67) มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จานวนมากที่สุ ด 4 แห่ ง (ร้อยละ 50.00)
และห้องสมุ ดมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 แทบทั้งหมด จานวน 3 แห่ ง
(ร้อยละ 75.00) คาดว่าจะใช้ภายในระยะเวลามากกว่า 1 ปี ส่ วนห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและ
ในกากับของรัฐที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จานวนมากที่สุด 4 แห่ง (ร้อยละ 50.00) คาดว่าจะ
ใช้ภายในระยะเวลา 7 - 12 เดือน
ผลการศึกษาที่พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ จานวน 23 แห่ ง (ร้อยละ 53.49) ไม่มี
แผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Daniels and Huxor (2011) ที่พบว่า
แทบทั้งหมดของห้องสมุ ดสถาบันอุ ดมศึ กษาที่ ย งั ไม่ ได้ใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ในการสอนการรู้
สารนิเทศ กาลังพิจารณาที่จะเริ่ มใช้อยู่
3. ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทีส่ นใจจะใช้
ผลการศึกษาประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสนใจจะใช้เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศ (ตารางที่ 31) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ทั้งหมด จานวน 20 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม รองลงมา
จานวน 17 แห่ง (ร้อยละ 85.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยีการแบ่งปันสื่ อ
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทั้งหมด จานวน 8 แห่ ง
เท่ากัน (ร้ อยละ 100.00) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
แผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทั้งหมด จานวน 8 แห่ ง (ร้อยละ 100.00) และห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เอกชนที่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทั้งหมด จานวน 4 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) สนใจจะใช้
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม
ผลการศึ ก ษาที่ พ บว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มี แผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทั้งหมด
จานวน 20 แห่ง (ร้อยละ 100.00) สนใจจะใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม อาจเนื่องจากเทคโนโลยี
ดังกล่าว เป็ นเทคโนโลยีที่คุน้ เคยกันดีมากที่สุด (Kent 2008) และได้รับความนิ ยมในหมู่ผเู้ รี ยน
(Godwin 2007: 108) อีกทั้ง ยังสามารถช่วยส่ งเสริ มทักษะการรู้สารนิเทศได้ครบทุกมาตรฐานของ
ACRL (Bobish 2011) นอกจากนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสัมพันธ์กบั ผลการศึกษาของงานวิจยั นี้ ที่
พบว่า เทคโนโลยีดงั กล่าว เป็ นเทคโนโลยีซ่ ึ งห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศ จานวนมากที่สุด 26 แห่ง (ร้อยละ 92.86) ใช้
4. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภาพรวม (ตารางที่ 32) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเห็นว่า ปั จจัย
ภายในห้องสมุดและปั จจัยภายนอกห้องสมุด เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทั้งสอง
ปัจจัย โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ปัจจัยภายในห้องสมุด (4.12)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ห้องสมุด
มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ และในก ากับ ของรั ฐ ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน เห็นว่า ปั จจัยภายในห้องสมุดและปั จจัย
ภายนอกห้องสมุด เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปั จจัย โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ดของห้องสมุ ด มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ และห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัยเอกชน คือ ปั จจัยภายในห้องสมุด (4.01 และ 4.07 ตามลาดับ) ส่ วนปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ คือ ปัจจัยภายนอกห้องสมุด (4.35)
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ทั้งนี้ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ยังศึกษาโดยจาแนกตามปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปั จจัยภายในห้องสมุด และปั จจัยภายนอกห้องสมุด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ปัจจัยภายในห้ องสมุด
ผลการศึ กษาปั จจัยภายในห้องสมุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 33) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 42 - 43 แห่ ง เห็ นว่า ปั จจัยภายในห้องสมุดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปั จจัย
โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ นโยบายของผูบ้ ริ หารห้องสมุด (4.33)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 17 - 18 แห่ ง ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 12 แห่ ง และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
จานวน 13 แห่ ง เห็ นว่า ปั จจัยภายในห้องสมุดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปั จจัย โดย
ปั จจัยที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน คือ นโยบายของผูบ้ ริ หารห้องสมุด (4.42 และ 4.23 ตามลาดับ)
ส่ วนปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ คือ ความเพียงพอ
ของบุคลากรห้องสมุด (4.50)
ผลการศึกษาที่พบว่า ปั จจัยภายในห้องสมุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้ สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ นโยบายของผูบ้ ริ หาร
ห้องสมุด (4.33) อาจเนื่ องจากนโยบายของผูบ้ ริ หารห้องสมุดสามารถใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน
และช่วยกระตุน้ การดาเนิ นงานของบุคลากรได้ นอกจากนี้ นโยบายของผูบ้ ริ หารห้องสมุด ยังเป็ นสิ่ งที่
ช่ วยให้ความมัน่ ใจถึ งความสนับสนุ นต่ าง ๆ เช่ น งบประมาณ เวลา และทรั พยากรอื่ น ๆ ดังนั้น
นโยบายของผูบ้ ริ หารห้องสมุ ด จึ งเป็ นปั จจัยภายในห้องสมุดที่ส าคัญและมีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศ ในขณะที่การขาดนโยบายอาจเป็ นปั จจัยขัดขวางใน
ทานองเดียวกับที่การขาดนโยบายเป็ นอุปสรรคต่อการสอนการรู้สารนิเทศ (Baro and Keboh 2012)
ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน เตชะมณี ,
และอโนทัย ตรี วานิ ช (2553) ที่พบว่า หนึ่ งในปั จจัยสนับสนุ นการพัฒนาทักษะการรู้สารนิเทศ
ของนักศึกษาในระดับมาก 5 อันดับแรก คือ การที่สถาบันมีนโยบายการพัฒนาทักษะการรู้สารนิเทศ
อย่างชัดเจน (ร้อยละ 83.3)
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4.2 ปัจจัยภายนอกห้ องสมุด
ผลการศึกษาปั จจัยภายนอกห้องสมุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู้สารนิเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 34) โดยรวม พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 42 - 43 แห่ ง เห็นว่า ปั จจัยภายนอกห้องสมุดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมากทุกปั จจัย
โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของ
มหาวิทยาลัย (4.21)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา จ าแนกตามประเภทของห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย พบว่ า
ห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย ของรั ฐและในกากับ ของรั ฐ จานวน 17 - 18 แห่ ง เห็ นว่า ปั จจัย ภายนอก
ห้องสมุ ดมี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจใช้ใ นระดับมากที่ สุ ด 1 ปั จ จัย และรดับมาก 6 ปั จจัย ห้อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 12 แห่ ง เห็นว่า ปั จจัยภายนอก
ห้องสมุดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ในระดับมาก 5 ปัจจัย และระดับปานกลาง 2 ปั จจัย ส่ วนห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 12 - 13 แห่ ง เห็นว่า ปั จจัยภายนอกห้องสมุดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ใน
ระดับมากทุกปั จจัย โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของ
รัฐ คือ ความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของผูเ้ รี ยน (4.59) ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ของห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัย ราชภัฏ คื อ ความพร้ อมด้า น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (4.42) ส่ วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน คือ ความสนับสนุ นและความร่ วมมือของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องใน
มหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ (4.15)
ผลการศึกษาที่พบว่า ปั จจัยภายนอกห้องสมุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู ง สุ ด คือ ความพร้อม
ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย (4.21) อาจเนื่องจากการสอน
การรู ้ ส ารนิ เ ทศโดยใช้เ ทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 จ าเป็ นต้อ งใช้อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ และเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สัจจารี ย ์ ศิริชยั , ยุพิน
เตชะมณี , และอโนทัย ตรี วานิ ช (2553) ที่พบว่า โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารนิ เทศ
และระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารนิ เทศในสถาบัน (ร้อยละ 90.5 เท่ากัน) เป็ นปั จจัยอันดับแรกใน
บรรดาปั จจัย สนับสนุ นการพัฒนาทักษะการรู้ สารนิ เทศของนักศึกษาในระดับมาก 5 อันดับแรก
ในขณะที่จุดบริ การที่ให้นักศึกษาเข้าถึ งเทคโนโลยีสารนิ เทศมีจานวนจากัด (ร้ อยละ 73.8) และ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยีสารนิ เทศที่มีคุณภาพต่าและไม่เพียงพอ (ร้อยละ 69.0) เป็ นปั จจัย
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สองอันดับแรกในบรรดาปั จจัย ขัดขวางการพัฒ นาทัก ษะการรู ้ ส ารนิ เ ทศของนัก ศึก ษาในระดับ
มาก 5 อันดับแรก

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูบ้ ริ หารห้องสมุด ผูเ้ รี ยน และผูส้ อนการรู้
สารนิเทศในบริ บทของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ดังนี้
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้บริ หารห้ องสมุด
1. ควรส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ โดยให้ความสนับสนุน
ต่า ง ๆ เช่ น บุค ลากรสาหรับ การสอนการรู ้ส ารนิ เทศที่มีความเชี่ ย วชาญในปริ มาณที่เพีย งพอ
ความพร้ อมด้านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และการประสานความร่ วมมือ
ระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในมหาวิทยาลัย
2. ควรกาหนดนโยบายที่ชดั เจนสาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบุคลากร
3. ควรมีแผนงานด้านบุคลากรและการมอบหมายภาระงานที่สอดคล้องกับจานวนบุคลากร
รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรที่ ส อนการรู้ ส ารนิ เ ทศมี โ อกาสพัฒ นาความรู้ แ ละทัก ษะในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศด้วยการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรประเภทต่าง ๆ
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้เรี ยน
1. ควรพิจารณาเปิ ดรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการศึกษานอกจากการใช้งานใน
เชิ ง สัง คมและความบัน เทิง อีก ทั้ง ควรให้ค วามร่ ว มมือ กับ ผู ส้ อนการรู ้ส ารนิ เ ทศในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้ สารนิ เทศ
2. ควรแสวงหาความรู ้และทักษะที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
สาหรับการเรี ยนรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิผล ปลอดภัย และมีจริ ยธรรม
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ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้สอนการรู้สารนิเทศ
1. ควรพัฒนาความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศ
ด้วยความกระตือรื อร้น และควรทดลอง ตลอดจนสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อจะได้คน้ พบแนวทาง
ที่เป็ นไปได้ซ่ ึงดีที่สุดสาหรับการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวเพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
2. ควรใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อสอนการรู้ส ารนิ เ ทศทุ ก ทัก ษะ
และควรใช้เ ทคโนโลยีเ ว็บ 2.0 ประเภทต่า ง ๆ อย่า งหลากหลายในการสอนการรู ้ ส ารนิ เ ทศ
เนื่องจากการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ประเภทต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรี ยนรู้ได้
อย่างกว้างขวาง (Magnuson 2013: 250)
3. ควรสอนการรู้สารนิเทศเชิงรุ ก โดยใช้วธิ ี การที่ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในการเรี ยนการ
สอน มิ ใช่ เป็ นเพียงผูร้ ั บโดยไม่ มีส่วนร่ วมด้วยการเป็ นผูฟ้ ั งหรื อผูร้ ั บสารนิ เทศ เพื่อให้เกิ ดผลลัพธ์
ทางการเรี ยนรู้ที่พึงประสงค์ได้มากขึ้น ทั้งนี้ แนวทางการสอนดังกล่าวยังส่ งผลที่ยง่ั ยืนต่อผูเ้ รี ยนมาก
เสี ยจนกระทัง่ การสอนการรู ้สารนิ เทศเชิงรุ กเพียงครั้งเดียวก็อาจจะเพียงพอ (Detlor et al. 2012: 148149, 153, 156) ด้วยเหตุ น้ ี การสอนการรู้สารนิ เทศเชิ งรุ กจึงสามารถช่ วยบรรเทาปั ญหาข้อจากัด
เกี่ยวกับเวลาและบุคลากรได้
4. ควรประสานความร่ วมมือกับคณาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิเทศ เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีกบั คณาจารย์สามารถช่วยส่ งเสริ มการสนับสนุนการสอนการรู้
สารนิเทศ (Detlor et al. 2011: 578)
5. ควรดาเนิ นการให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศและความสาคัญ
โดยเฉพาะการเป็ นผูม้ ีทกั ษะดังกล่าวด้วยการสอนการรู้สารนิเทศที่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทั้งนี้ ในกรณี
ของผูเ้ รี ยนที่มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไม่เพียงพอนั้น ควรจัดการฝึ กอบรมให้กบั
ผูเ้ รี ยนด้วย
6. ควรศึกษาความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิ ดขึ้นในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อให้สามารถ
ขจัด ปั ญ หาและใช้เ ทคโนโลยี ดัง กล่ า วเพื่ อ สอนการรู้ ส ารนิ เ ทศได้อ ย่า งเหมาะสม โดยอาจขอ
คาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อนักเทคโนโลยีประกอบ
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แนวทางสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. เนื่ องจากการวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจที่ เน้นระเบีย บวิธีวิจยั เชิ งปริ ม าณ จึง ควร
ดาเนิ นการศึ กษาการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั อื่น ๆ เช่น ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ หรื อการผสมผสานระหว่างระเบียบวิธีวิจยั เชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่ลึกซึ้ งขึ้น
2. เนื่ องจากการวิจยั นี้ มุ่งศึกษาการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศในมุม
ของผูส้ อนในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเท่านั้น จึงควรดาเนินการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในมุม
ของผูเ้ รี ยนด้วย เช่น การรับรู ้และสัมฤทธิ ผลในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน (Luo 2010: 39) ความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยน ปัญหาที่ผเู้ รี ยนประสบ และความต้องการของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
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ชุดที่ ………......

แบบสอบถาม
เรื่อง การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศในห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
คาชี้แจง
การวิ จัย นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาการใช้เ ทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู ้ ส ารนิ เ ทศใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้านทักษะการรู ้สารนิ เทศที่สอน ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้ วิธีการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 รวมถึงการไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู ้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้านสาเหตุที่ไม่ใช้ แผนการใช้ และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูอ้ านวยการ / หัวหน้าห้องสมุด / ผูร้ ับผิดชอบหลักในการสอนการรู ้สารสนเทศ
ในห้องสมุดที่มีฐานะเป็ น ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอนการรู ้สารนิเทศของห้องสมุด (5 ข้อ)
ตอนที่ 2
การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ (5 ข้อ)
ตอนที่ 3
การไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ (5 ข้อ)
คาตอบที่ ไ ด้รับจากท่า น จะเป็ นประโยชน์อย่า งยิ่ง ต่อการวิจยั และจะใช้เ พื่อการศึ กษาวิจ ยั
เท่า นั้น การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะเป็ นไปในภาพรวม โดยไม่มีการระบุ ชื่อห้องสมุดใด ๆ
โดยเฉพาะ ผลที่ ได้รับจากการวิจยั จะสามารถใช้เป็ นแนวทางในการใช้ และส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ขอความกรุ ณาให้ ท่านโปรดอ่ าน
คาอธิ บายศั พ ท์ ก่ อ นการตอบแบบสอบถามเพื่อ ความเข้ าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับนิยามศัพท์ ที่ใช้ ในการวิจัย
และผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ สาหรับการให้ความร่ วมมือในการวิจยั
อาจารย์ ดร. อรนุช เศวตรัตนเสถียร
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุ ณาส่ งแบบสอบถามคืนมายังผู้วิจัย ด้ วยซองเปล่ าติดสแตมป์ ที่จ่าหน้ าถึงผู้วิจัยซึ่ งแนบมาพร้ อมกันนี้
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คาอธิบายศัพท์
1. เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Web 2.0) หมายถึง เทคโนโลยีที่อนุญาตให้ผใู ้ ช้มีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์
เนื้อหา สร้างความรู ้ และแบ่งปันสารนิเทศ (Information)
2. การรู้ สารนิเทศ (Information Literacy – IL) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการระบุความต้องการ
สารนิเทศ เข้าถึง ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้สารนิ เทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล และมีจริ ยธรรม
ไม่วา่ สารนิเทศนั้นจะมาจากแหล่งใด ๆ
3. การสอนการรู้ สารนิเทศ (Information Literacy Instruction – ILI) หมายถึง โปรแกรมการสอน
การรู ้สารนิ เทศรู ปแบบต่าง ๆ ของห้องสมุด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการรู ้สารนิ เทศ ไม่ว่าจะเป็ นการสอน
แบบอิสระที่หอ้ งสมุดจัดขึ้นเอง การสอนแบบเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายวิชาในหลักสู ตร การสอนแบบ
เป็ นรายวิช าหนึ่ งในหลักสู ตร การสอนแบบผนวกไปตลอดการเรี ย นการสอนในหลักสู ตร หรื อ
การสอนแบบบทเรี ยนออนไลน์ (Online Tutorial)

ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการสอนการรู้สารนิเทศของห้ องสมุด
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ ท่านเลื อก และ/หรื อกรอกข้อความลงใน
ช่องว่างที่กาหนดไว้
1. ห้องสมุดของท่านดาเนิ นงานสอนการรู ้สารนิเทศหรื อไม่
 สอน (โปรดตอบข้ อ 2-5 ต่ อไป สาหรับห้ องสมุดที่ดาเนินงานสอนการรู้ สารนิเทศ)
 ไม่สอน เพราะ (โปรดระบุ).............................................................................................................
(สิ้นสุ ดการตอบแบบสอบถาม สาหรั บห้ องสมุดที่ไม่ ดาเนินงานสอนการรู้ สารนิเทศ และ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างยิ่ง)
2. ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอนการรู ้สารนิเทศในห้องสมุดของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บรรณารักษ์ ฝ่ าย / งาน (โปรดระบุ) ...............................................................................................
 เจ้าหน้าที่ ฝ่ าย / งาน (โปรดระบุ) ...................................................................................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................
3. ใครคือกลุ่มเป้ าหมายที่หอ้ งสมุดของท่านสอนการรู ้สารนิเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 นิสิต / นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี )
 นิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท -และปริ ญญาเอก)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................
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4. ห้องสมุดของท่านสอนการรู ้สารนิเทศในรู ปแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 แบบอิสระที่หอ้ งสมุดจัดขึ้นเอง
 แบบเป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร
 แบบเป็ นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตร
 แบบผนวกไปตลอดการเรี ยนการสอนในหลักสูตร
 แบบบทเรี ยนออนไลน์ (Online Tutorial)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................
5. ห้องสมุดของท่านใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศหรื อไม่
 ใช้ (โปรดตอบต่ อไปเฉพาะตอนที่ 2 ในหน้ า 3-10)
 ไม่ใช้ (โปรดตอบต่ อไปเฉพาะตอนที่ 3 ในหน้ า 10-13)

ตอนที่ 2 การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ ท่านเลื อก และ/หรื อกรอกข้อความลงใน
ช่องว่างที่กาหนดไว้
1. ห้องสมุดของท่านใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนทักษะการรู ้สารนิ เทศมาตรฐานใด และในประเด็น
เรื่ องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศที่ต้องการ และในประเด็นเรื่ อง
 การระบุและแสดงความต้องการสารนิเทศ
 การระบุประเภทและรู ปแบบของแหล่งสารนิเทศอย่างหลากหลาย
 การพิจารณาค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของการได้มาซึ่ งสารนิเทศที่ตอ้ งการ
 การทบทวนลักษณะและขอบเขตของความต้องการสารนิเทศ
 มาตรฐานที่ 2: การเข้ าถึงสารนิเทศที่ต้องการอย่ างมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ และใน
ประเด็นเรื่ อง
 การเลื อกวิธีการค้นหาหรื อระบบค้นคื นสารนิ เทศที่ เหมาะสมที่ สุดเพื่ อการเข้าถึ ง
สารนิเทศที่ตอ้ งการ
 การกาหนดและดาเนินการใช้กลยุทธ์การสื บค้นที่ออกแบบมาเป็ นอย่างดี
 การค้นคืนสารนิเทศแบบออนไลน์หรื อแบบไปด้วยตนเองโดยใช้วิธีการต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย
 การปรับปรุ งกลยุทธ์การสื บค้นในกรณี ที่จาเป็ น
 การสรุ ป บันทึก และจัดการสารนิเทศ รวมถึงแหล่งที่มาของสารนิเทศ
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 มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิเทศและแหล่ งที่มาของสารนิเทศเชิงวิพากษ์ รวมถึงการผนวก
สารนิเทศที่เลือกสรรแล้ วกับฐานความรู้ และระบบค่ านิยมของตน และในประเด็นเรื่ อง
 การสรุ ปแนวคิดหลักจากสารนิเทศที่รวบรวมได้
 การแสดงและประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินสารนิเทศและแหล่งที่มาของ
สารนิเทศ
 การสังเคราะห์แนวคิดหลักเพื่อสร้างแนวคิดใหม่
 การเปรี ยบเทียบความรู ้ใหม่กบั ความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อทราบถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ้น ความ
แตกต่าง หรื อลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารนิเทศ
 การระบุได้วา่ ความรู ้ใหม่มีผลกระทบต่อระบบค่านิยมของบุคคลหรื อไม่ และดาเนินการ
ประนีประนอมความแตกต่างนั้น
 การตรวจสอบความเข้าใจและการตี ความสารนิ เทศด้วยการอภิ ปรายกับบุ คคลอื่ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ และ / หรื อนักปฏิบตั ิ
 การระบุได้วา่ คาถามเริ่ มต้นควรได้รับการปรับปรุ งหรื อไม่
 มาตรฐานที่ 4: การใช้ สารนิเทศอย่ างมีประสิ ทธิผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ใด ๆ โดยเฉพาะ
ไม่ ว่าจะในระดับบุคคล หรือในฐานะสมาชิกของกลุ่ม และในประเด็นเรื่ อง
 การประยุกต์ใช้สารนิ เทศใหม่และที่ มีอยู่เดิ มในการวางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์หรื อ
ผลงาน
 การปรับปรุ งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
 การสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อผลงานไปยังผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ผล
 มาตรฐานที่ 5: การเข้ าใจประเด็นต่ าง ๆ ทางด้ านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสั งคม ที่เกี่ยวข้ อง
กับการใช้ สารนิเทศ รวมถึงการเข้ าถึงและใช้ สารนิเทศอย่ างมีจริ ยธรรมและเป็ นไปตาม
กฎหมาย และในประเด็นเรื่ อง
 การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านจริ ยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ
สารนิเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ นโยบายของสถาบัน และธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารนิเทศ
 การแสดงการรับรู ้ถึงการใช้แหล่งสารนิ เทศ (การอ้างอิง) ในการสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อ
ผลงาน
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2. ในการสอนการรู ้สารนิเทศ ห้องสมุดของท่านใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เหล่านี้ หรื อไม่ และในกรณี ของ
เทคโนโลยีที่ใช้ ห้องสมุดของท่านมีวิธีการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวอย่างไร

2.1 เทคโนโลยีบล็อก (Blog)
(หมายถึง เทคโนโลยีที่เจ้าของบล็อกสามารถเขียนเนื้ อหาในรู ปของการบันทึกไดอารี่ (Diary) ซึ่ ง
เรี ยงลาดับจาก วันล่าสุ ดขึ้ นมาก่อน โดยผูเ้ ข้าชมสามารถแสดงความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับเนื้ อหา
ที่ นาเสนอได้ นอกจากนี้ ในบล็อก อาจมีการให้การเชื่ อมโยง (Link) หรื อสื่ ออื่น ๆ ประกอบ
ตัวอย่าง เช่น Blogger GotoKnow และ Wordpress)
 ไม่ใช้
 ใช้ และใช้สาหรับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
 การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน
 การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ สอน ข่ าวสารเกี่ ยวกับการเรี ย นการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
 การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
 การเป็ นช่องทางในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................

2.2 เทคโนโลยีการส่ งข้ อความโต้ตอบแบบทันที (Instant Messaging - IM)
(หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยให้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถสื่ อสารระหว่างกันได้แบบทันที
ด้วยข้อความ เสี ยง หรื อภาพเคลื่อนไหว โดยสามารถรับ -ส่ งแฟ้ มข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ระหว่าง
กันได้ ตัวอย่าง เช่น Google+ Hangouts (Google Talk) MSN Messenger Skype และ
Yahoo! Messenger)
 ไม่ใช้
 ใช้ และใช้สาหรับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
 การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน
 การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ สอน ข่ าวสารเกี่ ยวกับการเรี ย นการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
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 การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
 การเป็ นช่องทางในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................

2.3 เทคโนโลยีการแบ่ งปันสื่อ (Media Sharing)
(หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถดาวน์โหลด (Download) รวมทั้งนาเสนอ (Upload) และ
แบ่งปันสื่ อต่าง ๆ บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ภาพ สไลด์ และวีดิทศั น์ โดยผูเ้ ข้าชมสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับสื่ อต่าง ๆ ได้ ตัวอย่าง เช่ น Flickr Picasa Slideshare และ
Youtube)
 ไม่ใช้
 ใช้ และใช้สาหรับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
 การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน
 การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ สอน ข่ าวสารเกี่ ยวกับการเรี ย นการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
 การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
 การเป็ นช่องทางในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................

2.4 เทคโนโลยีพอดแคสต์หรือการเผยแพร่ สื่อเสียงหรือวีดทิ ัศน์ แบบดิจทิ ัล (Podcasting)
(หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถดาวน์โหลดแฟ้ มข้อมูลเสี ยงหรื อวีดิทศั น์ เพื่อไปฟั ง/ชมได้
ตามต้องการด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ องเล่น MP3 เครื่ อง iPod
และโทรศัพท์มือถือ ตัวอย่าง เช่น Audacity iTunes และ Podomatic)
 ไม่ใช้
 ใช้ และใช้สาหรับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
 การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน
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 การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ สอน ข่ าวสารเกี่ ยวกับการเรี ย นการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
 การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
 การเป็ นช่องทางในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................................

2.5 เทคโนโลยีโซเชียลบุ๊กมาร์ กหรือการคั่นหน้ าแบบรวมกลุ่ม (Social Bookmark)
(หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการรวบรวมรายการเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วจัดเก็บไว้บนเว็บไซต์แบบ
ออนไลน์ เพื่อแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นเข้ามาใช้ได้ ตัวอย่าง เช่น CiteULike Connotea Del.icio.us
Diigo และ Furl)
 ไม่ใช้
 ใช้ และใช้สาหรับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
 การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน
 การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ สอน ข่ าวสารเกี่ ยวกับการเรี ย นการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
 การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
 การเป็ นช่องทางในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................

2.6 เทคโนโลยีเครือข่ ายทางสังคม (Social Networking)
(หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยสร้างเครื อข่ายหรื อชุ มชน โดยผูใ้ ช้แต่ละคนต้องสร้ างโปรไฟล์
(Profile) เพื่อเป็ นพื้นที่ดิจิทลั ของตนแล้วเชิ ญผูอ้ ื่นให้เข้ามาเป็ น “เพื่อน” (Friend) เพื่อการติดต่อ
รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลและสื่ อต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น Facebook LinkedIn และ MySpace)
 ไม่ใช้
 ใช้ และใช้สาหรับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
 การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน
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 การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ สอน ข่ าวสารเกี่ ยวกับการเรี ย นการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
 การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
 การเป็ นช่องทางในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................

2.7 เทคโนโลยีโลกเสมือน (Virtual World)
(หมายถึง เทคโนโลยีที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนโลกเสมือนแบบ 3 มิติ โดยผูใ้ ช้จะสร้างตัวแทนของ
ตนในโลกเสมือนนั้น ซึ่ งเรี ยกว่า Avatar เพื่อให้สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ หรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั
Avatar อื่น ๆ ที่อยูใ่ นโลกเสมือนนั้นได้ ตัวอย่าง เช่น ActiveWorlds และ SecondLife)
 ไม่ใช้
 ใช้ และใช้สาหรับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
 การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน
 การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ สอน ข่ าวสารเกี่ ยวกับการเรี ย นการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
 การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
 การเป็ นช่องทางในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................

2.8 เทคโนโลยีวกิ ิ (Wiki)
(หมายถึง เทคโนโลยีที่คล้ายเทคโนโลยีบล็อก หากแต่เนื้ อหาที่สร้างขึ้นนั้น ผูเ้ ข้าชมสามารถร่ วม
สร้างสรรค์ แก้ไข หรื อลบเนื้ อหาได้ ตัวอย่าง เช่น PBWorks (PBWiki) Wikipedia และ
Wikispaces)
 ไม่ใช้
 ใช้ และใช้สาหรับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และการจัด
ระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
 การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน
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 การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ สอน ข่ าวสารเกี่ ยวกับการเรี ย นการสอน และการให้การเข้าถึ ง
ทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
 การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู ้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้สารนิเทศ
 การเป็ นช่องทางในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................
3. ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ ห้องสมุดของท่านจัดการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะใด
 ลักษณะการสอนแบบเผชิญหน้ากับผูเ้ รี ยน (Face to Face)
 ลักษณะการสอนแบบออนไลน์ (Online)
 ลักษณะการสอนแบบเผชิญหน้ากับผูเ้ รี ยน และแบบออนไลน์ผสมกัน
.

4. ห้องสมุดของท่านประสบปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศในระดับใด
ระดับของปัญหาที่ประสบ
ประเภทของปัญหา

ปัญหาด้ านการดาเนินงาน
4.1 ห้องสมุดมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศไม่ชดั เจน
4.2 ห้ อ งสมุ ด มี ง บประมาณส าหรั บ การใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่ อสอนการรู ้ สารนิ เทศ
ไม่เพียงพอ
4.3 ห้องสมุดมีบุคลากรที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศไม่เพียงพอ
4.4 ห้องสมุดมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศไม่
เพียงพอ
4.5 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................

มาก

ไม่

มาก ปาน น้ อย น้ อย ประสบ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ปัญหา
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ระดับของปัญหาที่ประสบ
ประเภทของปัญหา

ปัญหาด้ านผู้เรียน
4.6 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 ไม่เพียงพอ
4.7 ผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสนใจหรื อความร่ วมมือใน
การใช้เ ทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู ้
สารนิเทศ
4.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................
ปัญหาด้ านผู้สอน
4.9 ผูส้ อนมีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศไม่เพียงพอ
4.10 ผูส้ อนมีเวลาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู ้สารนิเทศไม่เพียงพอ
4.11 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................
ปัญหาด้ านอื่น ๆ
4.12 ผู ้ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งในมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ ให้ความ
สนั บ สนุ นและความร่ วมมื อในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศไม่
เพียงพอ
4.13 มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้
บริ การแก่ผเู ้ รี ยนไม่เพียงพอ
4.14 การสื่ อสารอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยมี
ความเร็ วต่า
4.15 เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มี ความเสี่ ยงต่ าง ๆ ใน
การใช้ง าน เช่ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความ
ปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว
4.16 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................

มาก

ไม่

มาก ปาน น้ อย น้ อย ประสบ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ปัญหา
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5. โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างที่กาหนดไว้ หากท่านมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 สิ้นสุ ดการตอบแบบสอบถาม

สาหรับห้ องสมุดทีใ่ ช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ 
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างยิง่ ที่กรุ ณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 3 การไม่ ใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ ท่านเลื อก และ/หรื อกรอกข้อความลงใน
ช่องว่างที่กาหนดไว้
1. เพราะเหตุใด ห้องสมุดของท่านจึงไม่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ห้องสมุดไม่มีนโยบายในการนาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ
 ห้องสมุดไม่มีงบประมาณสาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ
 บุคลากรของห้องสมุดมีจานวนจากัด และบุคลากรที่มีอยู่ มีภาระงานมากอยูแ่ ล้ว
 บุคลากรของห้องสมุดไม่ให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ
 บุ ค ลากรของห้อ งสมุ ด ไม่ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในการใช้เ ทคโนโลยี เ ว็บ 2.0 เพื่ อ สอนการรู ้
สารนิเทศ
 ห้องสมุดไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่จะใช้สาหรับการสอนการรู ้สารนิ เทศด้วย
เทคโนโลยีเว็บ 2.0
 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่แตกต่างกัน
 ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ ไม่ให้ความสาคัญใน
การสนับสนุนและให้ความร่ วมมือในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ
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 มหาวิทยาลัยไม่มีความพร้ อมเกี่ ยวกับสาธารณู ปโภคด้านเทคโนโลยีสารนิ เทศ เช่ น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สาหรับผูเ้ รี ยน และความเร็ วของการสื่ อสารอินเทอร์เน็ต
 เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงในเรื่ องความน่าเชื่ อถือ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัวใน
การใช้งาน
 เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เรี ยนรู ้และใช้งานยาก
 เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีพฒั นาการอย่างรวดเร็ ว ยากต่อการติดตาม
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................................
2. ห้องสมุดของท่านมีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศหรื อไม่
 ไม่มี (โปรดข้ ามไปตอบ ข้ อ 4.)
 มี โดยคาดว่าจะใช้ภายในระยะเวลา
 1-6 เดือน
 7-12 เดือน  มากกว่า 1 ปี  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................
3. หากห้องสมุดของท่านมีแผนการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ ห้องสมุดของท่าน
สนใจจะใช้เทคโนโลยีประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เทคโนโลยีบล็อก (Blog) ซึ่ งหมายถึง เทคโนโลยีที่เจ้าของบล็อกสามารถเขียนเนื้ อหาในรู ปของ
การบันทึ กไดอารี่ (Diary) ซึ่ งเรี ย งลาดับจากวันล่าสุ ดขึ้ นมาก่อน โดยผูเ้ ข้า ชมสามารถแสดง
ความคิ ด เห็นเกี่ ย วกับ เนื้ อ หาที่ นาเสนอได้ นอกจากนี้ ในบล็อก อาจมีการให้การเชื่ อมโยง
(Link) หรื อสื่ ออื่น ๆ ประกอบ ตัวอย่าง เช่น Blogger GotoKnow และ Wordpress
 เทคโนโลยีการส่ งข้ อความโต้ ตอบแบบทันที (Instant Messaging – IM) ซึ่ งหมายถึง เทคโนโลยี
ที่ ช่วยให้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปสามารถสื่ อสารระหว่างกันได้แบบทันที ดว้ ยข้อความ เสี ยง
หรื อภาพเคลื่อนไหว โดยสามารถรับ-ส่ งแฟ้ มข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ระหว่างกันได้ ตัวอย่าง เช่น
Google+ Hangouts (Google Talk) MSN Messenger Skype และ Yahoo! Messenger
 เทคโนโลยีการแบ่ งปันสื่ อ (Media Sharing) ซึ่ งหมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถดาวน์โหลด
(Download) รวมทั้งนาเสนอ (Upload) และแบ่ งปั นสื่ อต่ าง ๆ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เช่ น ภาพ
สไลด์ และวีดิทศั น์ โดยผูเ้ ข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่ อต่าง ๆ ได้ ตัวอย่าง เช่ น
Flickr Picasa Slideshare และ Youtube
 เทคโนโลยีพอดแคสต์ หรือการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทัศน์ แบบดิจิทัล (Podcasting) ซึ่ งหมายถึง
เทคโนโลยี ที่ช่วยให้ส ามารถดาวน์โหลดแฟ้ มข้อมูลเสี ยงหรื อวี ดิทัศ น์ เพื่ อไปฟั ง/ชมได้ต าม
ต้องการด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ องเล่น MP3 เครื่ อง iPod
และโทรศัพท์มือถือ ตัวอย่าง เช่น Audacity iTunes และ Podomatic
 เทคโนโลยีโซเชี ยลบุ๊กมาร์ กหรื อการคั่นหน้ าแบบรวมกลุ่ม (Social Bookmark) ซึ่ งหมายถึง
เทคโนโลยี ที่ ใช้ใน การรวบรวมรายการเว็บไซต์ต่ า ง ๆ แล้วจัด เก็บ ไว้บนเว็บไซต์แ บบ
ออนไลน์ เพื่อแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นเข้ามาใช้ได้ ตัวอย่าง เช่น CiteULike Connotea Del.icio.us
Diigo และ Furl
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 เทคโนโลยีเครื อข่ ายทางสั งคม (Social Networking) ซึ่ งหมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยสร้าง
เครื อข่ายหรื อชุ มชน โดยผูใ้ ช้แต่ละคนต้องสร้างโปรไฟล์ (Profile) เพื่อเป็ นพื้นที่ ดิจิทลั ของตน
แล้วเชิ ญผูอ้ ื่นให้เข้ามาเป็ น “เพื่อน” (Friend) เพื่อการติดต่อ รวมทั้งแบ่งปั นข้อมูลและสื่ อต่าง ๆ
ตัวอย่าง เช่น Facebook LinkedIn และ MySpace
 เทคโนโลยีโลกเสมือน (Virtual World) ซึ่ งหมายถึง เทคโนโลยีที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนโลก
เสมือนแบบ 3 มิติ โดยผูใ้ ช้จะสร้างตัวแทนของตนในโลกเสมือนนั้น ซึ่ งเรี ยกว่า Avatar เพื่อให้
สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ หรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั Avatar อื่น ๆ ที่อยูใ่ นโลกเสมือนนั้นได้ ตัวอย่าง
เช่น ActiveWorlds และ SecondLife
 เทคโนโลยีวกิ ิ (Wiki) ซึ่ งหมายถึง เทคโนโลยีที่คล้ายเทคโนโลยีบล็อก หากแต่เนื้ อหาที่สร้างขึ้น
นั้น ผูเ้ ข้า ชมสามารถร่ ว มสร้ า งสรรค์ แก้ไ ข หรื อ ลบเนื้ อ หาได้ ตัว อย่ า ง เช่ น PBWorks
(PBWiki) Wikipedia และ Wikispaces
 เทคโนโลยีอนื่ ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................
4. ปั จจัยต่อไปนี้ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศในห้องสมุดของ
ท่านในระดับใด

ประเภทของปัจจัย
ปัจจัยภายในห้ องสมุด
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

นโยบายของผูบ้ ริ หารห้องสมุด
ความเพียงพอของงบประมาณห้องสมุด
ความเพียงพอของบุคลากรห้องสมุด
ความสนใจของผูส้ อน
ความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศของผูส้ อน
4.6 ความพร้ อ มด้า นอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
ห้องสมุด
4.7 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............................................
ปัจจัยภายนอกห้ องสมุด
4.8 ความสนับสนุ นและความร่ วมมือของผูม้ ีส่วน
เกี่ ยวข้ อ งในมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น ผู ้ บ ริ หาร
มหาวิทยาลัย และคณาจารย์

ระดับความมีผลต่ อการตัดสิ นใจ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ไม่ มผี ล
ต่ อ
การ
ตัดสิ นใจ
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ระดับความมีผลต่ อการตัดสิ นใจ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ประเภทของปัจจัย

ไม่ มผี ล
ต่ อ
การ
ตัดสิ นใจ

4.9 ความพร้ อ มด้า นอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ และ
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
4.10 ความสนใจและความร่ วมมือของผูเ้ รี ยน
4.11 ความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ของผูเ้ รี ยน
4.12 สมรรถนะของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
4.13 ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความเป็ น
ส่ วนตัวของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
4.14 ความเป็ นมิ ตรต่ อผูใ้ ช้ของเทคโนโลยีเว็บ 2.0
(หมายถึง ความง่ายต่อการเรี ยนรู ้ ใช้ ทาความเข้าใจ
หรื อจัดการ)
4.15 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................
5. โปรดกรอกข้อ ความลงในช่ อ งว่า งที่ กาหนดไว้ หากท่ า นมี ข ้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม เกี่ ย วกับการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิเทศ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 สิ้นสุ ดการตอบแบบสอบถาม

สาหรับห้ องสมุดทีไ่ ม่ ใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างยิง่ ที่กรุ ณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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No. ………......

QUESTIONNAIRE FOR THE RESEARCH PROJECT
“THE IMPLEMENTATION OF WEB 2.0 TECHNOLOGY FOR
INFORMATION LITERACY INSTRUCTION IN UNIVERSITY LIBRARIES”
This research was aimed to investigate the implementation of Web 2.0 technology for information
literacy instruction in university libraries in terms of information literacy skills being taught, types of
Web 2.0 technology that are implemented, ways of implementing Web 2.0 technology, and problems in
Web 2.0 technology implementation. Additionally, in case of the university libraries which do not apply
Web 2.0 technology to their information literacy instruction, the research also explores their reasons,
implementation plan, and factors important to their decisions on the implementation of Web 2.0
technology. The data will be collected from the Library Director / Library Head / Library staff member who is
responsible for information literacy instruction in the university libraries, which are regarded as the central ones.
The questionnaire is divided into three parts:
Part 1 Preliminary Data on Information Literacy Instruction of the Library (5 questions)
Part 2 Implementation of Web 2.0 Technology for Information Literacy Instruction (5 questions)
Part 3 Non-Implementation of Web 2.0 Technology for Information Literacy Instruction (5 questions)
Your answers are invaluable and they will be used for this research only. The data will be presented and
analysed as a whole, without any reference to any specific library. The research results will be useful to
the implementation of Web 2.0 technology for information literacy instruction in university libraries,
including the reinforcement of the implementation. Please read the glossary before completing the
questionnaire so that you could have the same understanding of the definitions used in the research.
Your co-operation will be of great help and appreciated.
Thank you for your kind co-operation.
Dr. Oranuch Sawetrattanasatian
Department of Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Please complete and return the questionnaire to the researcher in the provided envelope by

20 September 2013.
If you have any enquiries, please contact the researcher via her e-mail address at
Oranuch.S@Chula.ac.th.
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Glossary
1. Web 2.0 Technology: the technology that allows users to participate in the creation of content and
knowledge as well as information sharing
2. Information Literacy (IL): abilities of an individual to determine the information needs, including
access, evaluate, analyse, synthesise, and use information effectively and ethically, through
whichever channel
3. Information Literacy Instruction (ILI): information literacy programs organized by a library in order to
foster learners’ information literacy skills. This may be in the form of independent instruction offered by
the library as supplemental instruction to a curriculum, subject-related instruction as add-in session(s) for
a curriculum, stand-alone instruction as an independent curricular course, curriculum-integrated
instruction interwoven into an entire curriculum, or online tutorial

Part 1: Preliminary Data on Information Literacy Instruction of the Library
Please put a tick  in an appropriate box(es)  and/or fill in the blank.
1. Does your library provide information literacy instruction?
 Yes. (Please continue with Questions 2-5 if your library provides information literacy
instruction.)
 No, because (Please specify.) ……………………………………………………………………
(Please stop completing the questionnaire if your library does not provide information
literacy instruction. Thank you very much.)
2. Who is responsible for information literacy instruction in your library? (You can choose more than
one answer.)
 Librarian(s) in the department of (Please specify.) ……………………………………………...
 Library officer(s) in the department of (Please specify.) ………………………………………...
 Other (Please specify.) ...................................................................................................................
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3. Who is the target audience for your library’s information literacy instruction? (You can choose
more than one answer.)
 Undergraduate students
 Graduate students
 Other (Please specify.) ...................................................................................................................
4. Which approach does your library take to providing information literacy instruction? (You can choose
more than one answer.)
 Independent instruction offered by the library as supplemental instruction to a curriculum
 Subject-related instruction as add-in session(s) for a curriculum
 Stand-alone instruction as an independent curricular course
 Curriculum-integrated instruction interwoven into an entire curriculum
 Online tutorial
 Other (Please specify.) ...................................................................................................................
5. Does your library implement Web 2.0 technology into information literacy instruction?
 Yes. (Please continue with Part 2 only, pages 3-10.)
 No. (Please continue with Part 3 only, pages 11-14.)

Part 2: Implementation of Web 2.0 Technology for Information Literacy Instruction
Please put a tick  in an appropriate box(es)  and/or fill in the blank.
1. Which information literacy skill(s), in terms of standard(s) and performance indicator(s), does your
library implement Web 2.0 technology into instruction? (You can choose more than one answer.)
 Standard 1: Determines the nature and extent of the information needed for the
following performance indicator(s)
 Defines and articulates the need for information
 Identifies a variety of types and formats of potential sources for information
 Considers the costs and benefits of acquiring the needed information
 Reevaluates the nature and extent of the information need
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 Standard 2: Accesses needed information effectively and efficiently for the following
performance indicator(s)
 Selects the most appropriate investigative methods or information retrieval systems
for accessing the needed information
 Constructs and implements effectively-designed search strategies
 Retrieves information online or in person using a variety of methods
 Refines the search strategy if necessary
 Extracts, records, and manages the information and its sources
 Standard 3: Evaluates information and its sources critically and incorporates
selected information into his or her knowledge base and value system for the following
performance indicator(s)
 Summarizes the main ideas to be extracted from the information gathered
 Articulates and applies initial criteria for evaluating both the information and its sources
 Synthesizes main ideas to construct new concepts
 Compares new knowledge with prior knowledge to determine the value added,
contradictions, or other unique characteristics of the information
 Determines whether the new knowledge has an impact on the individual’s value
system and takes steps to reconcile differences
 Validates understanding and interpretation of the information through discourse with other
individuals, subject-area experts, and / or practitioners
 Determines whether the initial query should be revised
 Standard 4: Individually or as a member of a group, uses information effectively to
accomplish a specific purpose for the following performance indicator(s)
 Applies new and prior information to the planning and creation of a particular product or
performance
 Revises the development process for the product or performance
 Communicates the product or performance effectively to others
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 Standard 5: Understands many of the economic, legal, and social issues surrounding
the use of information and accesses and uses information ethically and legally for the
following performance indicator(s)
 Understands many of the ethical, legal and socio-economic issues surrounding
information and information technology
 Follows laws, regulations, institutional policies, and etiquette related to the access
and use of information resources
 Acknowledges the use of information sources in communicating the product or
performance
2. In teaching information literacy, does your library implement the following types of Web 2.0
technology? If yes, how does your library apply each type to information literacy instruction ?

2.1 Blog
(Blog is the technology which allows the owner of the blog writes the content (posts) in the
form of a diary, dated and arranged with the most recent first. Visitors can also post their
comments on the posts. A blog may include links and other media. Some examples of blog
tools are Blogger, GotoKnow, and Wordpress.)
 No.
 Yes, it is applied to information literacy instruction by being used for (You can choose more
than one answer.)
 instructor’s (instructors’) own personal purposes (e.g. information sources for
teaching, organisation and management of teaching materials)
 examples to illustrate the concept of information literacy to learners
 distribution of teaching content, news relevant to the instruction, and resource /
information access to learners
 cases, which learners will study and complete their assignments, so that they can
understand the concept of information literacy
 means of interaction, between instructor(s) and learners, and between learners
 places where learners share, work, and present their works
 other (Please specify.) .....................................................................................................
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2.2 Instant Messaging (IM)
(Instant messaging is the technology which helps two or more people to communicate promptly
through messages, voice, or video. Additionally, it can be used for transferring electronic files.
Some examples of instant messaging tools are Google+ Hangouts (Google Talk), MSN
Messenger, Skype, and Yahoo! Messenger.)
 No.
 Yes, it is applied to information literacy instruction by being used for (You can choose more
than one answer.)
 instructor’s (instructors’) own personal purposes (e.g. information sources for
teaching, organisation and management of teaching materials)
 examples to illustrate the concept of information literacy to learners
 distribution of teaching content, news relevant to the instruction, and resource /
information access to learners
 cases, which learners will study and complete their assignments, so that they can
understand the concept of information literacy
 means of interaction, between instructor(s) and learners, and between learners
 places where learners share, work, and present their works
 other (Please specify.) .....................................................................................................

2.3 Media Sharing
(Media sharing is the technology which facilitates downloading, uploading, and sharing various
media, such as pictures, slides, and videos, on the Internet. It also lets visitors give comments.
Some examples of media sharing tools are Flickr, Picasa, Slideshare, and Youtube.)
 No.
 Yes, it is applied to information literacy instruction by being used for (You can choose more
than one answer.)
 instructor’s (instructors’) own personal purposes (e.g. information sources for
teaching, organisation and management of teaching materials)
 examples to illustrate the concept of information literacy to learners
 distribution of teaching content, news relevant to the instruction, and resource /
information access to learners
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 cases, which learners will study and complete their assignments, so that they can
understand the concept of information literacy
 means of interaction, between instructor(s) and learners, and between learners
 places where learners share, work, and present their works
 other (Please specify.) .....................................................................................................

2.4 Podcasting
(Podcasting is the technology which enables individuals to download sound or video files and
listen to / watch them whenever they desire with a variety of devices, for example, computers,
MP3 players, iPods, and mobiles. Some examples of podcasting tools are Audacity, iTunes,
and Podomatic.)
 No.
 Yes, it is applied to information literacy instruction by being used for (You can choose more
than one answer.)
 instructor’s (instructors’) own personal purposes (e.g. information sources for
teaching, organisation and management of teaching materials)
 examples to illustrate the concept of information literacy to learners
 distribution of teaching content, news relevant to the instruction, and resource /
information access to learners
 cases, which learners will study and complete their assignments, so that they can
understand the concept of information literacy
 means of interaction, between instructor(s) and learners, and between learners
 places where learners share, work, and present their works
 other (Please specify.) .....................................................................................................

2.5 Social Bookmark
(Social bookmark is the technology which is used for collecting and storing bookmarks on an
online web site, so they can be shared with others. Some examples of social bookmark tools are
CiteULike, Connotea, Del.icio.us, Diigo, and Furl.)
 No.
 Yes, it is applied to information literacy instruction by being used for (You can choose more
than one answer.)
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 instructor’s (instructors’) own personal purposes (e.g. information sources for
teaching, organisation and management of teaching materials)
 examples to illustrate the concept of information literacy to learners
 distribution of teaching content, news relevant to the instruction, and resource /
information access to learners
 cases, which learners will study and complete their assignments, so that they can
understand the concept of information literacy
 means of interaction, between instructor(s) and learners, and between learners
 places where learners share, work, and present their works
 other (Please specify.) .....................................................................................................

2.6 Social Networking
(Social networking is the technology which allows an individual to create a network or
community by establishing a profile and, then, inviting others to be “friends” in order that they
can communicate as well as share information and media with each other. Some examples of
social networking tools are Facebook, LinkedIn, and MySpace.)
 No.
 Yes, it is applied to information literacy instruction by being used for (You can choose more
than one answer.)
 instructor’s (instructors’) own personal purposes (e.g. information sources for
teaching, organisation and management of teaching materials)
 examples to illustrate the concept of information literacy to learners
 distribution of teaching content, news relevant to the instruction, and resource /
information access to learners
 cases, which learners will study and complete their assignments, so that they can
understand the concept of information literacy
 means of interaction, between instructor(s) and learners, and between learners
 places where learners share, work, and present their works
 other (Please specify.) .....................................................................................................
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2.7 Virtual World
(Virtual world is the technology in which the environment is virtual three-dimensional. In this
environment, a person will create his/her persona, called avatar, to do any activities and interact
with other avatars. Some examples of virtual world tools are ActiveWorlds, and SecondLife.)
 No.
 Yes, it is applied to information literacy instruction by being used for (You can choose more
than one answer.)
 instructor’s (instructors’) own personal purposes (e.g. information sources for
teaching, organisation and management of teaching materials)
 examples to illustrate the concept of information literacy to learners
 distribution of teaching content, news relevant to the instruction, and resource /
information access to learners
 cases, which learners will study and complete their assignments, so that they can
understand the concept of information literacy
 means of interaction, between instructor(s) and learners, and between learners
 places where learners share, work, and present their works
 other (Please specify.) .....................................................................................................

2.8 Wiki
(Wiki is the technology which resembles blog. However, the content on wiki can be written,
edited, or deleted by visitors. Some examples of wiki tools are PBWorks (PBWiki), Wikipedia,
and Wikispaces.)
 No.
 Yes, it is applied to information literacy instruction by being used for (You can choose more
than one answer.)
 instructor’s (instructors’) own personal purposes (e.g. information sources for
teaching, organisation and management of teaching materials)
 examples to illustrate the concept of information literacy to learners
 distribution of teaching content, news relevant to the instruction, and resource /
information access to learners
 cases, which learners will study and complete their assignments, so that they can
understand the concept of information literacy
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 means of interaction, between instructor(s) and learners, and between learners
 places where learners share, work, and present their works
 other (Please specify.) .....................................................................................................
3. To implement Web 2.0 technology into information literacy instruction, which mode of instruction
does your library put into practice?
 Face to face instruction
 Online instruction
 Both of the above
.

4. How problematic are these problems in the implementation of Web 2.0 technology for
information literacy instruction in your library?
Problems

Problems Relevant to Operation
4.1 The library does not have a clear policy on implementing Web 2.0
technology into information literacy instruction.
4.2 The library does not have sufficient budget for implementing
Web 2.0 technology into information literacy instruction.
4.3 The library does not have enough staff to implement Web 2.0
technology into information literacy instruction.
4.4 The library does not have adequate computer facilities for
implementing Web 2.0 technology into information literacy
instruction.
4.5 Other (Please specify.) ................................................................

most problematic
very problematic
quite problematic
not very problematic
least problematic

Level of Problem

Not
problematic
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Problems

Problems Relevant to Learners
4.6 Learners do not have enough knowledge and skills to use Web 2.0
technology.
4.7 Learners are not interested or do not give co-operation in
implementing Web 2.0 technology into information literacy
instruction.
4.8 Other (Please specify.) ................................................................
Problems Relevant to Instructor(s)
4.9 Instructor(s) does (do) not have enough knowledge and skills
to implement Web 2.0 technology into information literacy
instruction.
4.10 Instructor(s) does (do) not have sufficient time to implement
Web 2.0 technology into information literacy instruction.
4.11 Other (Please specify.) ..............................................................
Other Problems
4.12 Stakeholders in the university, such as administrative board,
and faculty members, do not give enough support and cooperation in implementing Web 2.0 technology into
information literacy instruction.
4.13 The university does not provide learners with adequate
computer facilities.
4.14 The university Internet connection is low speed.
4.15 There are some risks in using Web 2.0 technology, such as
the issues of authority, security, and privacy.
4.16 Other (Please specify.) ..............................................................

most problematic
very problematic
quite problematic
not very problematic
least problematic

Level of Problem

Not
problematic
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5. Please fill in the blank if you have any additional suggestions on the implementation of Web 2.0
technology for information literacy instruction.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 Please stop completing the questionnaire for

the libraries which implement Web 2.0 technology
into information literacy instruction.
Thank you very much for your kind co-operation to complete the questionnaire. 

Part 3: Non-Implementation of Web 2.0 Technology for
Information Literacy Instruction
Please put a tick  in an appropriate box(es)  and/or fill in the blank.
1. Why does your library not implement Web 2.0 technology into information literacy instruction?
(You can choose more than one answer.)
 The library does not have a policy on implementing Web 2.0 technology into information
literacy instruction.
 The library does not have any budget for implementing Web 2.0 technology into information
literacy instruction.
 The library has a limited number of staff and existing staff already have a lot of works to do.
 Library staff are not interested in implementing Web 2.0 technology into information literacy
instruction.
 Library staff do not have the knowledge or skills to implement Web 2.0 technology into information
literacy instruction.
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 The library is not well-equipped with computer facilities for implementing Web 2.0 technology
into information literacy instruction.
 Learners have different knowledge and skills to use Web 2.0 technology.
 Stakeholders in the university, such as administrative board, and faculty members, do not put
an importance on supporting and co-operating in the implementation of Web 2.0 technology
for information literacy instruction.
 The university does not have the readiness of information technology infrastructure, such as
computer facilities for learners, and the speed of the Internet connection.
 Web 2.0 technology involves some risks of authority, security, and privacy.
 Web 2.0 technology is difficult to learn and use.
 Web 2.0 technology has rapidlydeveloped, so it is hard to follow.
 Other (Please specify.) ..................................................................................................................
2. Does your library have a plan to implement Web 2.0 technology into information literacy instruction?
 No. (Please go to Question 4.)
 Yes, my library plans to implement it into information literacy instruction within
 1-6 months
 7-12 months
 more than a year
 Other (Please specify.) ................................................................
3. If your library plans to implement Web 2.0 technology into information literacy instruction, which types
of the technology are your library interested in utilizing? (You can choose more than one answer.)
 Blog (Blog is the technology which allows the owner of the blog writes the content (posts) in
the form of a diary, dated and arranged with the most recent first. Visitors can also post their
comments on the posts. A blog may include links and other media. Some examples of blog
tools are Blogger, GotoKnow, and Wordpress.)
 Instant Messaging (IM) (Instant messaging is the technology which helps two or more people
to communicate promptly through messages, voice, or video. Additionally, it can be used for
transferring electronic files. Some examples of instant messaging tools are Google+ Hangouts
(Google Talk), MSN Messenger, Skype, and Yahoo! Messenger.)
 Media Sharing (Media sharing is the technology which facilitates downloading, uploading,
and sharing various media, such as pictures, slides, and videos, on the Internet. It also lets
visitors give comments. Some examples of media sharing tools are Flickr, Picasa, Slideshare,
and Youtube.)
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 Podcasting (Podcasting is the technology which enables individuals to download sound or video
files and listen to / watch them whenever they desire with a variety of devices, for example,
computers, MP3 players, iPods, and mobiles. Some examples of podcasting tools are Audacity,
iTunes, and Podomatic.)
 Social Bookmark (Social bookmark is the technology which is used for collecting and storing
bookmarks on an online web site, so they can be shared with others. Some examples of social
bookmark tools are CiteULike, Connotea, Del.icio.us, Diigo, and Furl.)
 Social Networking (Social networking is the technology which allows an individual to create
a network or community by establishing a profile and, then, inviting others to be “friends” in
order that they can communicate as well as share information and media with each other. Some
examples of social networking tools are Facebook, LinkedIn, and MySpace.)
 Virtual World (Virtual world is the technology in which the environment is virtual threedimensional. In this environment, a person will create his/her persona, called avatar, to do any
activities and interact with other avatars. Some examples of virtual world tools are
ActiveWorlds, and SecondLife.)
 Wiki (Wiki is the technology which resembles blog. However, the content on wiki can be
written, edited, or deleted by visitors. Some examples of wiki tools are PBWorks (PBWiki),
Wikipedia, and Wikispaces.)
 Other (Please specify.) .................................................................................................................
4. How important are these factors when deciding on the implementation of Web 2.0 technology for
information literacy instruction in your library?
Level of Importance

Internal Factors
4.1 Policy of the library administrators
4.2 Sufficiency of library budget
4.3 Adequacy of library staff

not very important
least important

very important
quite important

most important

Factors
Not
Important
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Level of Importance

4.4 Enthusiasm of instructor(s)
4.5 Instructor’s (Instructors’) knowledge and skills to
implement Web 2.0 technology into information
literacy instruction
4.6 Library Readiness of computer facilities
4.7 Other (Please specify.) ...................................................
.

External Factors

4.8 Support and co-operation of stakeholders in the university,
such as administrative board, and faculty members
4.9 University readiness of computer facilities and Internet
4.10 Learners’ interest and co-operation
4.11 Learners’ knowledge and skills to use Web 2.0
technology
4.12 Capacity of Web 2.0 technology
4.13 Authority, security, and privacy of Web 2.0
technology
4.14 User-friendliness of Web 2.0 technology
(User-friendliness is the ease of learning, using,
understanding, or managing.)
4.15 Other (Please specify.) .................................................

not very important
least important

very important
quite important

most important

Factors
Not
Important
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5. Please fill in the blank if you have any additional suggestions on the implementation of Web 2.0
technology for information literacy instruction.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 Please stop completing the questionnaire for

the libraries which do not implement Web 2.0 technology
into information literacy instruction.
Thank you very much for your kind co-operation to complete the questionnaire. 
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างข้ อมูลโดยสรุปเกีย่ วกับการสอนการรู้ สารนิเทศ
และการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
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ตัวอย่ างข้ อมูลโดยสรุปเกีย่ วกับการสอนการรู้ สารนิเทศ
และการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้ สารนิเทศของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ข้อมูล ในส่ วนนี้ เป็ นการนาเสนอข้อมูลโดยสรุ ปเกี่ยวกับการสอนการรู ้ส ารนิ เทศ และ
การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 3 แห่ ง คือ
1) สานักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ งจัดเป็ นห้องสมุดในกลุ่มห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ของรั ฐและในก ากับ ของรั ฐ 2) ส านัก วิทยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่ งจัดเป็ นห้องสมุดในกลุ่มห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
และมหาวิทยาลัย ราชภัฏ และ 3) ส านัก หอสมุ ดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่ งจัดเป็ น
ห้องสมุดในกลุ่มห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
ข้อมูลที่นาเสนอ ประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งสรุ ปจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม
โดยผูว้ ิจยั ได้รับ อนุ ญาตจากผูอ้ านวยการห้องสมุ ดทั้ง 3 แห่ ง ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่ าว และ
ข้อมูล ที่ เก็ บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ เพิ่ม เติม ด้วยการสัมภาษณ์ ผูอ้ านวยการห้องสมุด หรื อ
บุคคลที่ผอู้ านวยการห้องสมุดมอบหมาย ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างยิง่ ไว้ ณ ที่น้ ี
ข้อมูลโดยสรุ ปเกี่ ยวกับการสอนการรู้สารนิ เทศ และการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู ้ สารนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ ง มีรายละเอียดดังนี้
สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสอนการรู้สารนิเทศ
สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาเนินงานสอนการรู้สารนิเทศ โดยมี
บรรณารั ก ษ์ภ ารกิ จ / งานส่ ง เสริ ม การรู้ ส ารนิ เ ทศ จานวน 3 คน เป็ นผูร้ ั บผิดชอบ และมี นิสิ ต /
นักศึกษาทั้งระดับปริ ญญาบัณฑิ ต (ปริ ญญาตรี ) และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท และปริ ญญา
เอก) เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการสอนการรู้สารนิ เทศ สาหรับรู ปแบบในการสอนการรู้ สารนิ เทศนั้น
ได้แก่ แบบอิสระที่หอ้ งสมุดจัดขึ้นเอง และแบบบทเรี ยนออนไลน์ (Online Tutorial)
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การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ
สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนทักษะ
การรู ้สารนิเทศในมาตรฐานและประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศที่ตอ้ งการ ในประเด็นเรื่ อง
- การระบุและแสดงความต้องการสารนิเทศ
- การระบุประเภทและรู ปแบบของแหล่งสารนิเทศอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึ ง สารนิ เทศที่ ตอ้ งการอย่า งมี ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ ใน
ประเด็นเรื่ อง
- การเลือกวิธีการค้นหาหรื อระบบค้นคืนสารนิเทศที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการเข้าถึง
สารนิเทศที่ตอ้ งการ
- การกาหนดและดาเนินการใช้กลยุทธ์การสื บค้นที่ออกแบบมาเป็ นอย่างดี
- การค้นคืนสารนิ เทศแบบออนไลน์หรื อแบบไปด้วยตนเองโดยใช้วิธีการ
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
- การปรับปรุ งกลยุทธ์การสื บค้นในกรณี ที่จาเป็ น
มาตรฐานที่ 4: การใช้สารนิเทศอย่างมีประสิ ทธิผลเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ
ไม่วา่ จะในระดับบุคคล หรื อในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ในประเด็นเรื่ อง
- การประยุกต์ใช้สารนิเทศใหม่และที่มีอยูเ่ ดิมในการวางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์
หรื อผลงาน
- การปรับปรุ งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
- การสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อผลงานไปยังผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารนิเทศ รวมถึงการเข้าถึงและสารนิเทศอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย ในประเด็นเรื่ อง
- การแสดงการรับรู้ถึงการใช้แหล่งสารนิเทศ (การอ้างอิง) ในการสื่ อสารผลิตภัณฑ์
หรื อผลงาน
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เหตุผลที่สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู ้ ส ารนิ เ ทศนั้น เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน ผู้ใ ช้ใ ช้เ ทคโนโลยี ดัง กล่ า วและมี ค วามคุ ้น เคย การใช้
เทคโนโลยีดงั กล่าวเพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศ จึงนับได้ว่าเป็ นการจัดบริ การเชิ งรุ กเพื่อเข้าไปหาผูใ้ ช้
และช่ วยให้ผูใ้ ช้มีท างเลื อกเพิ่ม ขึ้ น โดยสานัก งานวิทยทรัพ ยากร จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
จัด การเรี ยนการสอนในลักษณะการสอนแบบเผชิ ญหน้ากับ ผูเ้ รี ยน (Face to Face) และแบบ
ออนไลน์ (Online) ผสมกัน
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศนั้น มีจานวน 6 ประเภท โดยในการเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้น้ นั พิจารณาจาก
ความคุ ้น เคยและประสบการณ์ ใ นการใช้เ ทคโนโลยีข องผูใ้ ช้แ ละผูส้ อนซึ่ งเป็ นบุ ค ลากรของ
ห้องสมุด วิธีการใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภท มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
เทคโนโลยีบล็อก (Blog) ใช้สาหรับ
- การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
- การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที (Instant Messaging - IM) ใช้สาหรับ
- การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และ
การจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
- การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน
- การเป็ นช่ องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน
เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ (Media Sharing) ใช้สาหรับ
- การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และ
การจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
- การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิ เทศให้แก่
ผูเ้ รี ยน
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- การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึ งทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
- การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
เทคโนโลยีพอดแคสต์หรื อการเผยแพร่ สื่อเสี ยงหรื อวีดิทศั น์แบบดิจิทลั (Podcasting) ใช้สาหรับ
- การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และ
การจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
- การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิ เทศให้แก่
ผูเ้ รี ยน
- การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึ งทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
- การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
- การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม (Social Networking) ใช้สาหรับ
- การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และ
การจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
- การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิ เทศให้แก่
ผูเ้ รี ยน
- การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึ งทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
- การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
- การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
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เทคโนโลยีวกิ ิ (Wiki) ใช้สาหรับ
- การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และ
การจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
- การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิ เทศให้แก่
ผูเ้ รี ยน
- การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึ งทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
- การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
ส่ ว นปั ญ หาที่ ส านัก งานวิทยทรั พ ยากร จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย ประสบในการใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้ สารนิ เทศนั้น มีจานวนทั้งสิ้ น 12 ปั ญหา ประกอบด้วย ปั ญหา
ด้านการดาเนินงาน ปั ญหาด้านผูเ้ รี ยน ปัญหาด้านผูส้ อน และปัญหาด้านอื่น ๆ เช่น
ปัญหาด้านการดาเนินงาน
- ห้องสมุดมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ไม่ชดั เจน
- ห้องสมุดมีงบประมาณสาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศไม่เพียงพอ
- ห้องสมุดมีบุคลากรที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่
เพียงพอ
ปัญหาด้านผูเ้ รี ยน
- ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไม่เพียงพอ
- ผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสนใจหรื อความร่ วมมือในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศ
ปัญหาด้านผูส้ อน
- ผูส้ อนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ไม่เพียงพอ
- ผูส้ อนมีเวลาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ
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ปัญหาด้านอื่น ๆ
- การสื่ อสารอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีความเร็ วต่า
- เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น ความน่าเชื่อถือ
ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การสอนการรู้สารนิเทศ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี
ดาเนิ นงานสอนการรู้ สารนิ เทศ โดยมีบรรณารักษ์ ฝ่ าย / งานบริ การ และแผนกพัฒนาสารนิ เทศ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ จานวน 5 คน เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบ และมี นิสิ ต / นัก ศึ ก ษาทั้งระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ต
(ปริ ญ ญาตรี ) และระดับบัณฑิ ตศึ กษา (ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) รวมถึ งผูส้ นใจอื่ น ๆ เป็ น
กลุ่ มเป้ าหมายในการสอนการรู ้ สารนิ เทศ สาหรับรู ปแบบในการสอนการรู้ สารนิ เทศนั้น คือ แบบ
อิสระที่หอ้ งสมุดจัดขึ้นเอง
การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนทักษะการรู้สารนิเทศในมาตรฐานและประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศที่ตอ้ งการ ในประเด็นเรื่ อง
- การระบุและแสดงความต้องการสารนิเทศ
- การระบุประเภทและรู ปแบบของแหล่งสารนิเทศอย่างหลากหลาย
- การพิจารณาค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของการได้มาซึ่ งสารนิเทศที่ตอ้ งการ
มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ ในประเด็นเรื่ อง
- การเลื อกวิธีการค้นหาหรื อระบบค้นคื นสารนิ เทศที่ เหมาะสมที่สุ ดเพื่อ
การเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการ
- การสรุ ป บันทึก และจัดการสารนิเทศ รวมถึงแหล่งที่มาของสารนิเทศ
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มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิเทศและแหล่งที่มาของสารนิเทศเชิงวิพากษ์ รวมถึงการผนวก
สารนิเทศที่เลือกสรรแล้วกับฐานความรู้และระบบค่านิยมของตน ในประเด็นเรื่ อง
- การแสดงและประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินสารนิ เทศและ
แหล่งที่มาของสารนิ เทศ
- การเปรี ยบเทียบความรู้ใหม่กบั ความรู้ที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อทราบถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ้น
ความแตกต่าง หรื อลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารนิเทศ
มาตรฐานที่ 4: การใช้สารนิเทศอย่างมีประสิ ทธิผลเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ
ไม่วา่ จะในระดับบุคคล หรื อในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ในประเด็นเรื่ อง
- การประยุกต์ใช้สารนิเทศใหม่และที่มีอยูเ่ ดิมในการวางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์
หรื อ ผลงาน
- การสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อผลงานไปยังผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารนิเทศ รวมถึงการเข้าถึงและสารนิเทศอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย ในประเด็นเรื่ อง
- การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของสถาบัน และธรรมเนียม
ปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารนิเทศ
- การแสดงการรับรู้ถึงการใช้แหล่งสารนิ เทศ (การอ้างอิง) ในการสื่ อสาร
ผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
เหตุผลที่สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศนั้น เนื่องจากเทคโนโลยีดงั กล่าว สามารถใช้
เป็ นตัวเชื่ อมระหว่างห้องสมุดกับผูใ้ ช้ และยังช่วยให้ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้
โดยสานักวิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รีไ ด้
จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะการสอนแบบเผชิญหน้ากับผูเ้ รี ยน (Fact to Face)
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีใช้เพื่อสอนการรู ้ สารนิ เทศนั้น มีจานวน 4 ประเภท โดยในการเลือกประเภทของ
เทคโนโลยีที่ใช้น้ นั พิจารณาจากเทคโนโลยีที่ผใู้ ช้ส่วนใหญ่ใช้ และประสิ ทธิ ภาพของเทคโนโลยีใน
การนามาใช้งาน วิธีการใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภท มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
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เทคโนโลยีบล็อก (Blog) ใช้สาหรับ
- การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และ
การจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
- การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน
- การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที (Instant Messaging - IM) ใช้สาหรับ
- การใช้งานส่ วนตัวของผูส้ อน (เช่น การใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสอน และ
การจัดระเบียบ การจัดการทรัพยากรในการสอน)
- การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน
เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ (Media Sharing) ใช้สาหรับ
- การเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศให้แก่ผเู้ รี ยน
- การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึงทรัพยากร / ข้อ มูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
- การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม (Social Networking) ใช้สาหรับ
- การเป็ นช่องทางในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยน
ด้วยกัน
- การเป็ นพื้นที่ในการแบ่งปั น ทางาน และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน
ส่ วนปั ญหาที่ สานักวิท ยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ประสบในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิ เทศนั้น มีจานวนทั้งสิ้ น 5
ปั ญหา ประกอบด้วย ปั ญหาด้านการดาเนินงาน ปัญหาด้านผูเ้ รี ยน และปัญหาด้านผูส้ อน เช่น
ปัญหาด้านการดาเนินงาน
- ห้องสมุดมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ไม่ชดั เจน
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ปัญหาด้านผูเ้ รี ยน
- ผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสนใจหรื อความร่ วมมือในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศ
ปัญหาด้านผูส้ อน
- ผูส้ อนมีเวลาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
การสอนการรู้สารนิเทศ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดาเนิ นงานสอนการรู้สารนิ เทศ โดยมี
บรรณารั กษ์ แผนกส่ งเสริ มสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจยั จานวน 4 คน เป็ นผูร้ ับผิดชอบร่ วมกับ
หัวหน้าแผนกบริ หาร จานวน 1 คน และมีนิสิต / นักศึกษาทั้งระดับปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี )
และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) รวมถึงอาจารย์ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการสอน
การรู ้สารนิเทศ สาหรับรู ปแบบในการสอนการรู้สารนิเทศนั้น ได้แก่ แบบอิสระที่หอ้ งสมุดจัดขึ้นเอง
การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่ สอนการรู้สารนิเทศ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนทักษะการรู้
สารนิเทศในมาตรฐานและประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1: การกาหนดลักษณะและขอบเขตของสารนิเทศที่ตอ้ งการ ในประเด็นเรื่ อง
- การระบุและแสดงความต้องการสารนิเทศ
- การระบุประเภทและรู ปแบบของแหล่งสารนิเทศอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ 2: การเข้าถึ ง สารนิ เทศที่ ต้องการอย่า งมี ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ ใน
ประเด็นเรื่ อง
- การค้นคืนสารนิ เทศแบบออนไลน์หรื อแบบไปด้วยตนเองโดยใช้วิธีการ
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
- การปรับปรุ งกลยุทธ์การสื บค้นในกรณี ที่จาเป็ น
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มาตรฐานที่ 3: การประเมินสารนิเทศและแหล่งที่มาของสารนิเทศเชิงวิพากษ์ รวมถึงการผนวก
สารนิเทศที่เลือกสรรแล้วกับฐานความรู้และระบบค่านิยมของตน ในประเด็นเรื่ อง
- การแสดงและประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินสารนิ เทศและ
แหล่งที่มาของสารนิ เทศ
- การเปรี ยบเทียบความรู้ใหม่กบั ความรู้ที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อทราบถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ้น
ความแตกต่าง หรื อลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารนิเทศ
- การระบุได้ว่าความรู้ใหม่มีผลกระทบต่อระบบค่านิยมของบุคคลหรื อไม่
และดาเนิ นการประนี ประนอมความแตกต่างนั้น
มาตรฐานที่ 4: การใช้สารนิเทศอย่างมีประสิ ทธิผลเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ
ไม่วา่ จะในระดับบุคคล หรื อในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ในประเด็นเรื่ อง
- การสื่ อสารผลิตภัณฑ์หรื อผลงานไปยังผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ 5: การเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารนิเทศ รวมถึงการเข้าถึงและสารนิเทศอย่างมีจริ ยธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย ในประเด็นเรื่ อง
- การแสดงการรับรู้ถึงการใช้แหล่งสารนิ เทศ (การอ้างอิง) ในการสื่ อสาร
ผลิตภัณฑ์หรื อผลงาน
เหตุผลที่สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิ เทศนั้น เนื่ องจากเทคโนโลยีดงั กล่าวสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
ช่ วยให้สามารถให้บริ การผูใ้ ช้ได้ตลอดเวลา และยังส่ งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างห้องสมุด
กับผูใ้ ช้ โดยสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จดั การเรี ยนการสอนในลักษณะ
การสอนแบบเผชิญหน้ากับผูเ้ รี ยน (Face to Face)
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ สานัก หอสมุด กลาง มหาวิท ยาลัย หอการค้า ไทยใช้เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศนั้น มีจานวน 3 ประเภท โดยในการเลือกประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้น้ นั พิจารณาจาก
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผูใ้ ช้ และความนิยมในการใช้เทคโนโลยีของผูใ้ ช้เป็ นสาคัญ
วิธีการใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภท มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
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เทคโนโลยีการส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันที (Instant Messaging - IM) ใช้สาหรับ
- การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
- การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน
เทคโนโลยีการแบ่งปั นสื่ อ (Media Sharing) ใช้สาหรับ
- การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึ งทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
- การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
เทคโนโลยีเครื อข่ายทางสังคม (Social Networking) ใช้สาหรับ
- การเผยแพร่ เนื้ อหาที่สอน ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการให้
การเข้าถึ งทรัพยากร / ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผเู้ รี ยน
- การเป็ นกรณี (Case) ให้ผเู้ รี ยนใช้ศึกษา และทางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ
- การเป็ นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน
ส่ วนปั ญหาที่สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประสบในการใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู ้สารนิ เทศนั้น มีจานวนทั้งสิ้ น 12 ปั ญหา ประกอบด้วย ปั ญหาด้านการดาเนินงาน
ปั ญหาด้านผูเ้ รี ยน ปั ญหาด้านผูส้ อน และปัญหาด้านอื่น ๆ เช่น
ปัญหาด้านการดาเนินงาน
- ห้องสมุดมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ไม่ชดั เจน
- ห้องสมุดมีงบประมาณสาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้
สารนิ เทศไม่เพียงพอ
- ห้องสมุดมีบุคลากรที่จะใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่
เพียงพอ

242
- ห้องสมุดมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อ
สอนการรู ้ สารนิ เทศไม่เพียงพอ
ปัญหาด้านผูเ้ รี ยน
- ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไม่เพียงพอ
- ผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสนใจหรื อความร่ วมมือในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอน
การรู้สารนิเทศ
ปัญหาด้านผูส้ อน
- ผูส้ อนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศ
ไม่เพียงพอ
- ผูส้ อนมีเวลาในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศไม่เพียงพอ
ปัญหาด้านอื่น ๆ
- เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มีความเสี่ ยงต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น ความน่าเชื่อถือ
ความปลอดภัย และความเป็ นส่ วนตัว

