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สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ท่ัวโลกเต็มไปด้วยข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่ล้วนส่ง ผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ที่สามารถเข้าถึง และมีความแม่น
ตรงของข่าวสารและข้อมูลมากกว่า ย่อมตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง การรับรู้
ข่าวสารและข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของการเรียนรู้ด้วย
ตนเองการเรียนรู้ด้วยตนเองคือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ความต้องการและความถนัดมีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการ
เรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง  
  ทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน เป็นทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้เพ่ือให้สามารถพัฒนา  

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต าราเล่มนี้ท าการรวบรวมและเรียงเรียง  

เนื้อหาที่เก่ียวกับทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกทักษะการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทักษะการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 

การคิดและการแก้ปัญหาและทักษะการมีจริยธรรมทางสารสนเทศ กลุ่มท่ีสองทักษะการรู้สารสนเทศ  
ประกอบด้วย ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและ 

ทักษะการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาคน 

รุ่นใหม่ ต าราเล่มนี้จึงเป็นต าราประกอบการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานส าหรับผู้เรียนทุกสาขาวิชา 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์โสภณ แดงประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ พิศชวนชม  

รองศาสตราจารย์ ดร. จ านง วงษ์ชาชมและรองศาสตราจารย์ ดร. น้ าทิพย์ วิภาวิน ที่เป็นแรงผลักดัน  

ชี้แนะแนวทางให้ค าปรึกษาการจัดท าต าราเล่มนี้ขึ้นมาและขอขอบคุณเอกสารที่ปรากฏในบรรณานุกรม 

ท้ายเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้น ามาใช้ในการเรียบเรียงต าราเล่มนี้ส าเร็จลงได้  หากมีข้อเสนอแนะ 

ประการใด ผู้เขียนยินดีรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขต าราให้มีความสมบูรณ์  
มากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้  
 

 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษที่  21 

ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของสังคมอย่างทั่วถึง ผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก
ศตวรรษท่ี 21 คือ การเรียนรู้ (learning skill) ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงศตวรรษท่ี 19-20 ส่งผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถ และทักษะ จ าเป็น ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ และการปรับตัวให้ทัดเทียมเท่ากับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการแข่งขันทางสังคมที่ค่อนข้างสูง  ดังนั้น การเสริมสร้างองค์
ความรู้ ทักษะเฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสมรรถนะของการรู้เท่าทัน จึงเป็นตัวแปร
ส าคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดย
ผสมผสานด้านความช านาญและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อความส าเร็จทั้งด้านการ
ท างานและการด าเนินชีวิต 
 จากบทความเรื่องทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่เขียนโดย ศ.น.พ. วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต
คือ 3R X 7C ประกอบด้วย 3R 1.(R) Reading (อ่านออก) 2. ( W) Riting (เขียนได้) 3. ( A) 

Rithmetics   (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่  1. Critical   thinking & problem solving (ทักษะ 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) 2. Creativity & innovation (ทักษะ 

ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 3. Cross-cultural   understanding (ทักษะด้านความเข้าใจ 

ต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) 4.  Collaboration,teamwork & leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า) 5. Communications,information & media literacy 

(ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) 6. Computing   & ICT literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ   7. Career &learning skills (ทักษะ
ด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้) การจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยเป้าหมายของการ
เรียนรู้ของคนไทยเพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคคลทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตมี
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ความรู้ที่เพียงพอส าหรับ การด าเนินชีวิตการประกอบอาชีพให้เป็นผู้มีทักษะความรู้และทักษะการคิด 
วิเคราะห์การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมมีความสามารถใน
การแสวงหาและเพ่ิมพูนความรู้ได้อย่างต่อเนื่องสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 

 

1.1 ความส าคัญของการเรียนรู้ 
การเรียนรู้เป็นกิจกรรมส าคัญที่มนุษย์ทุกคนท าตั้งแต่เกิดจนตาย  เนื่องจาก มนุษย์ทุกคน  

มีการเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะทางกาย ความหมายของสิ่ง  

ต่าง  ๆ ภาษาหลักการและเหตุผล การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจและความสัมพันธ์ของสิ่ง  

ต่าง  ๆ ที่เกิดข้ึนกับตนเองและสภาพแวดล้อมรอบตนเอง การเรียนรู้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ทักษะการเรียน จึงมีความส าคัญกับบุคคล ใน
การพัฒนาตนเองโดยเริ่มจากสร้างให้คนมีลักษณะเป็น ผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะน าไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนและให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การเรียนรู้จึงมีความส าคัญต่อบุคคลและสังคมในด้านต่าง  ๆ 
ดังต่อไปนี้  
 1.1.1 ด้านความเปลี่ยนแปลงของสังคม  การเรียนรู้ในสังคมปัจจุบันจะต้องเปิด ใจให้
ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารความเป็นไปของโลกสมัยใหม่ในทุก  ๆ ด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการแพทย์  ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้าน
การเมืองและด้านประชาคมอาเซียน  

1.1.2 ด้านการปรับตัว  การเรียนรู้ท าให้ปรับตัวให้ทันกับเวลา ความสัมพันธ์ของ  

บุคคล ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันน้อยลงและทุกคนต้องเผชิญสภาพต่าง  ๆ ด้วยตนเองท าให้
เกิดการชิงดีชิงเด่นกัน การให้ความช่วยเหลือการพ่ึงพาอาศัย ความร่วมมือต่าง  ๆ ค่อนข้าง
น้อยลง บุคคลจึงมีความอยากรู้อยากเห็นตลอดชีวิตเพ่ือให้มองเห็นตลอดชีวิตเพ่ือให้มองเห็นและ
รู้จักความส าคัญของสิ่งต่าง  ๆ ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิต  

1.1.3 ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ท าให้รู้จักใช้ประโยชน์จาก 

ข้อมูลข่าวสาร เมื่อสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นมีความแตกต่างกันในสังคมประเพณีหรืออารยธรรม
ต่าง ๆ ถูกครอบง าอย่างรวดเร็วจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ ดังนั้นบุคคลจึงต้องมีการเรียนรู้เพื่อรู้จักโลก
กว้างและรู้จักผสมผสานสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งใหม่ให้กลมกลืนกันเป็นอย่างดีและรู้จักเลือกสรรสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมมีการปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นตลอดเวลา 
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1.1.4 ด้านการเลือกรับและปฏิเสธ  การเรียนรู้ท าให้รู้จักเลือกรับและปฏิเสธ การรับ
ข้อมูลข่าวสารต้องมีวิจารณญาณ  สามารถคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองให้ดีในการเลือกรับข้อมูลที่มี
คุณค่าและเป็นประโยชน์ไว้และเลือกปฏิเสธข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 

1.1.5 ด้านการพัฒนาต่อยอดความรู้  การเรียนรู้ท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต่อความรู้โดย
การทุ่มเทศึกษาเรียนรู้สาขาวิทยาการที่ตนสนใจหรือเก่ียวข้องจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพ่ือ
สามารถถ่ายทอดความรู้  เรียนรู้จากประสบการณ์หรือความรู้ของผู้อื่น เพื่อน ามาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อยอดต่อไปในการใช้ประโยชน์ 

1.1.6 ด้านความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี  วิทยาการและมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้เทคโนโลยีต่าง  ๆ ที่ทันสมัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ต่าง  ๆ อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาอย่างคิดค้นผลการวิจัยองค์ความรู้ใหม่  ๆ อยู่
ตลอดเวลาบุคคลจึงต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดในสังคม จึงต้องมีการ
เรียนรู้เพื่อให้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการและน ามาใช้ได้อย่างทันท่วงทีเพ่ือลดปัญหา
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่อการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพให้น้อยลงที่สุด  

1.1.7 ด้านความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและการปกครอง  ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่า
เทียมกัน การเรียนรู้ของคนในสังคมจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้
ระหว่างกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศเพ่ือให้สังคมเสรี
ประชาธิปไตย จึงต้องเน้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้ทุกคนสามารถด ารงชีวิตและใช้
เสรีภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

1.2 องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้ทุกท่ี ทุกเวลา เนื่องจากองค์ความรู้ต่าง ๆ นั้นมีอยู่ในสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้คนผู้รู้รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน สภาพจริงในชุมชน
ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม การเมืองหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นใน 

การเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผู้ปฏิบัติการเรียนรู้ผู้สร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น การเรียนรู้จากวิถีชีวิตในสังคมเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน  
สร้างองค์ความรู้นั้นจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ ในการพัฒนาตน ซึ่งองค์ประกอบ
ของทักษะการเรียนรู้มีหลายองค์ประกอบ ทักษะการเรียนรู้ควรประกอบด้วยทักษะดังนี้ 

1.2.1 ทักษะการจัดตารางเวลา  ผู้เรียนควรพิจารณาว่าในวันหนึ่ง  ๆ ที่มี 24 ชั่วโมงท่านจะ
ท าอะไรบ้างจัดแบ่งเวลาอย่างไรเช่น เวลาใช้ในห้องเรียนเวลาทบทวนท าการบ้าน เวลารับประทาน
อาหาร เวลาพักผ่อน เวลาออกก าลังกาย เป็นต้น 
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1.2.2 ทักษะการอ่าน ส าหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษานี้ ความหมายของการอ่าน 

เพ่ือการเรียนรู้ หรือการอ่านอย่างมีความหมาย คือการได้ค้นพบความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของ 
ค าท่ีจะน ามาเรียงกันว่าคืออะไร ความสัมพันธ์ความคิด การน าเอาสิ่งที่เป็นความรู้ที่ได้จากการอ่าน 

ไปใช้และประยุกต์ดังนั้น ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องบังคับตนเองให้อ่านหนังสือเพ่ือให้ได้สาระสามารถบ่งชี้
แหล่งสาระนั้น สามารถเลือกและรวบรวมสาระสามารถแปลความหมายและสามารถน าสาระนั้น ๆ  
มาใช้ได้ 

1.2.3 ทักษะการจ า  การจ าคือพฤติกรรมที่เกิดข้ึนซึ่งสังเกตข้ึนโดยไม่ได้ต้องสังเกตซึ่งได้แก่ 
การระลึกได้ การจ าได้ การเรียนซ้ า เช่นเดียวกับหลักการท่องสูตรคูณในสมัยเด็กการทดสอบตัวเอง
ทันทีหลังการเรียนรู้ จะสามารถท าให้จ าได้ดีกว่าการท้ิงระยะแล้วท าการทดสอบการจัดระเบียบเพื่อให้
จ าง่ายเช่นการจัดกลุ่ม การออกเสียงเป็นจังหวะ การสร้างรหัส เป็นต้น 

1.2.4 ทักษะการจดบันทึก การศึกษาในระดับอุดมศึกษาผู้เรียนต้องรับผิดชอบในการ 
จดบันทึกข้อความจากค าบรรยาย หรืออภิปรายของผู้บรรยายเอง ดังนั้นทักษะการจดบันทึก จึงเป็น
เรื่องส าคัญมากลักษณะของการจดบันทึกท่ีดี พยายามรวบรวมกระดาษที่จดบันทึกไว้ด้วยกัน  ใช้ตัวย่อ
หรือเชาว์เลขส่วนตัวเพ่ือช่วยในการจ า พยายามเขียนให้อ่านออก และควรจัดบันทึกตัวอย่างเพ่ือขยาย
ความหลังฟังค าบรรยายทุกครั้ง ควรทบทวนค้นคว้าสอบถามและท าโน๊ตให้สมบูรณ์เป็นระบบ ง่ายต่อ
การจับน ามาท าความเข้าใจด้วยตนเอง  
 1.2.5 ทักษะการเขียนรายงาน  เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามักจะเน้นการศึกษา
ค้นคว้าโดยการให้ผู้เรียนไปค้นคว้าและเขียนเรียบเรียงตามหัวข้อที่รับผิดชอบ การเขียนรายงานจึงเป็น
การแสดงความสามารถของผู้เขียนในการรวบรวมเนื้อหาตีความสิ่งที่อ่านและการเขียนเพื่อสื่อให้
ผู้อ่านได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนนั้น ๆ หลังการเขียนรายงาน มีดังนี้ 
  1) เลือกหัวข้อที่จะเขียนรายงานโดยศึกษาสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้รอบคอบว่า
ต้องการอะไรบ้างในรายงาน 

  2) การใช้ห้องสมุดซึ่งเป็นเครื่องมือทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ผู้เรียน ที่ดีจะต้อง
ตรวจสอบทักษะการใช้ห้องสมุดเสียตั้งแต่แรก ๆ ที่เข้าศึกษาเพ่ือประหยัดเวลาในการค้นคว้า 
 1.2.6 ทักษะการเตรียมตัวสอบ การตรียมตัวสอบเป็นการช่วยให้ความสามารถท่ีมีอยู่ให้มาก
ที่สุดเพื่อใช้ในการสอบในการเรียนระดับอุดมศึกษานั้นจะต้องมีการสัมมนา การท ารายงาน ดังนั้นการ
ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนได้เห็นความก้าวหน้าของความรู้ของตนเองและยังเป็นการ
บังคับให้ผู้เรียนต้องขวนขวายตลอดภาคการเรียน ส่วนการเตรียมตัวในการสอบระดับอุดมศึกษาจะ
เป็นการสอบที่มีการก าหนดเวลา ดังนั้นเมื่อได้รับข้อสอบจึงควรจะท าการอ่านข้อสอบโดยตลอดเพ่ือให้
ทราบจ านวนข้อและแบบของค าถาม ซึ่งท าให้ผู้ตอบสามารถกะประมาณว่าตอบแต่ละข้อในแนวทาง
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ใดใช้เวลาเท่าใดที่ส าคัญหากแต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากันควรท าข้อที่มีคะแนนมากที่สุดก่อนและควร
ตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งทบทวนการตอบจนกว่าจะหมดเวลา 

1.2.7 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ อย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบทั้ งในส่วนตัว  ส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม  

1.2.8 ด้านความรู้  หมายถึง ความสามารถในการ เข้าใจ  การนึกคิดและ การน าเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียน
รู้ได้ด้วยตนเอง  

1.2.9 ด้านทักษะทางปัญญา  หมายถึง ความสามารถในการ วิเคราะห์ สถานการณ์ และใช้
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการ ทฤษฎีและ กระบวนการต่าง ๆ  ในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน 

1.2.10 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  หมายถึง 
ความสามารถในการ ท างานเป็นกลุ่ม  การแสดงถึง ภาวะผู้น าความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง  

1.2.11 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง 
ความสามารถในการวิ เคราะห์ เชิงตัวเลข ความสามารถในการ ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ ์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดการเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 จากข้างต้นสรุปได้ว่าองค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ ในยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์เป็น
ยุคแห่งการแข่งขันทางสังคม ส่งผลต่อการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมรอบ
ด้าน ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะเฉพาะทาง  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสมรรถนะของ
การรู้เท่าทัน จึงเป็นตัวแปรส าคัญท่ีต้องเกิดขึ้นกับตนเองในการเรียนรู้ร่วมสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ก่อให้เกิดวิวัฒนาการความก้าวหน้าในทุก ๆ มิติอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ส่งผลต่อวิถีกา รด ารงชีวิต ของสังคมอย่างทั่วถึง ดังนั้นการมีหลักการเรียนรู้จะส่งผลให้การ
เรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตที่บุคคลควรพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้จักเชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติงานและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือความอยู่รอดของตนเอง 
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1.3 ธรรมชาติของการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้ของมนุษย์มีความเป็นตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งท่ีเกิดข้ึนมาแล้วแต่จะมีความ

แตกต่างกันไปตามศักยภาพตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนั้น ๆ ส่วนมนุษย์ถือว่ามีวิวัฒนาการ
หรือการพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาดีกว่าสัตว์หรือสิ่ งมีชีวิตชนิดอื่ น ดังนั้นการด ารง
เผ่าพันธุ์จึงมีโอกาสและเจริญมาดีกว่าสิ่งมีชีวิตชนิด ธรรมชาติของการเรียนรู้ประกอบด้วย 
 1.3.1 จุดมุ่งหมายของผู้เรียน  (Goal) หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนต้องการหรือสิ่งที่ผู้เรียนมุ่งหวัง 
หากการเรียนอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย คือไม่ทราบว่าจะเรียนไปท าไมย่อมจะเกิดผลดีขึ้นได้ 
 1.3.2 ความพร้อม (Readiness) เป็นลักษณะตัวของผู้เรียนแต่ละคนหมายถึงวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน คนที่มีความพร้อมจะเรียนได้ดีกว่าทั้ง  ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ดังนั้นควรสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดข้ึนกับตนเองเพ่ือให้พร้อมที่จะเรียนได้ 
 1.3.3 สถานการณ์ (Situation) หมายถึง สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่มากระท าต่อผู้เรียน 
เช่น วิธีการสอน สถานการณ์ต่าง  ๆ ฯลฯ การเรียนรู้ได้ดี เมื่อได้เข้าไปมีประสบการณ์ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างแท้จริง 
  1.3.4 การแปลความหมาย  (Interpretation) เป็นการศึกษาลู่ทางในสถานการณ์ที่ก าลัง
เผชิญอยู่เพื่อเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายหรือการวางแผนการกระท าเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยพิจารณาน า
สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ การจะบรร ลุจุดมุ่งหมายนั้นอาจจะมีห ลายวิธีและ
อาจจะมีวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด การที่คนจะเลือกวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการแปลความหมายเป็น
ส าคัญ 

 1.3.5 ลงมือท า  (Action) เมื่อแปลสถานการณ์แล้ว ผู้เรียนจะลงมือตอบสนอง สถานการณ์
หรือสิ่งเร้าในทันที การกระท านั้นผู้เรียนย่อมจะคาดหวังว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะท าให้ตนเองบรรจุ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
 1.3.6 ผลท่ีตามมา  (Consequence) หลังจากตอบสนอ งสิ่งเร้าสถานการณ์แล้วผลที่ตามมา
คือ อาจจะประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายจะเกิดความพอใจ ถ้าไม่ประสบผลส าเร็จย่อมไม่พอใจ 
ผิดหวัง ถ้าประสบผลส าเร็จก็จะเป็นแรงจูงใจให้ท ากิจกรรมอย่างเดิมอีก ถ้าไม่บรรจุจุดมุ่งหมายอาจ
หมดก าลังใจ ท้อแท้ท่ีจะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมต่อไป 

 1.3.7 ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง  (Contradict) ซึ่งจะกระท าใน 2 ลักษณะคือปรับปรุงการ
กระท าของตนใหม่เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยย้อนไปพิจารณาหรือแปลสถานการณ์หรือสิ่งเร้าใหม่ 
แล้วหาวิธีแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางให้ได้ อีกประการหนึ่ง อาจ
เลิกไม่ท ากิจกรรมนั้นอีกหรืออาจกระท าซ้ า ๆ อย่างเดิมโดยไม่เกิดผล 
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   1.3.8 ความต้องการ  (Want) ผู้เรียนอยากทราบอะไร เมื่อผู้เรียนมีความต้องการอยากรู้
อยากเห็นในสิ่งใดก็ตามจะเป็นสิ่งยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 1.3.9 สิ่งเร้าที่น่าสนใจ  (Stimulus) ก่อนที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ต้องมีสิ่งเร้าที่น่าสนใจและน่า
สัมผัสท าให้ผู้เรียนดิ้นรนขนขวายและใฝ่ใจที่จะเร ียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจนั้น 

 1.3.10 การตอบสนอง (Response) เมื่อมีส่ิงเร้ามนุษย์จะสัมผัสโดยใช้ประสาทสัมผ ัสต่าง ๆ 
เช่น ตาดู หูฟัง ลิ้นชิม จมูกดม ผิวหนังสัมผัส ท าให้การแปลความสัมผัสสิ่งเร้า เป็นการรับรู้จ าได้ มีการ
เปรียบเทียบและคิดอย่างมีเหตุผล 
 1.3.11 การไดร้ับรางวัล (Reward) ภายหลังจากการตอบสนองอาจเกิดความพึงพอใจและ
น าผลจากการเรียนรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งอาจน ามาสู่รางวัลทางเศรษฐกิจหรืออาจได้รับการยก
ย่องได้รับเกียรติยศและความภาคภูมิใจในทางสังคมด้วย 

 ข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนรู้เริ่มเกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งเร้า ( Stimulus) มากระตุ้นบุคคลระบบ
ประสาทจะตื่นตัวเกิดการรับสัมผัส ( Sensation) ด้วยประสาทสัมผัสแล้วส่งกระแสประสาทไปยัง
สมองเพ่ือแปลความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้ ( Perception) ใหม่อาจสอดคล้อง
หรือแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิม แล้วสรุปผลของการรับรู้นั้น เป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบ
ยอด (Concept) และมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้า ตามท่ีรับรู้ซึ่งท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงว่าเกิดการเรียนรู้แล้ว  

 

1.4 ประเภทของการเรียนรู ้
 แบ่งประเภทของการเรียนรู้ ( Taxonomy of Learning Domain) ที่ควรพัฒนาบุคคลเป็น 3 

ด้าน ดังนี้  (เบนจามิน บลูม Benjamin Bloom,1931 : 99 ; อ้างอิงใน สิริอร วิชชาวุธ,2554 :  

132-145 )  

1.4.1 พุทธิพิสัย (Congnitive  Domain) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และพัฒนาการ 
ทางทักษะด้านเชาวน์ปัญญา (Mental skills ; knowledge) เป็นความสามารถด้านการระลึกหรือ 

สังเกตจดจ าข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ในการเรียนรู้ทางเชาวน์ปัญญามี 6 ลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ความรู้ (Knowledge) เป็นการจ าสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วในอดีต เมื่อจ าได้ก็จะ
สามารถสังเกตได้และระลึกได้ 
  2) ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถหรือทักษะ 3 ระดับ (1) การ
จับใจความและความเข้าใจความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้  (2) ความสามารถในการอธิบาย ตีความหรือ
ย่อความและ (3) สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

  3) การประยุกต์  (Application) เป็นความสามารถในการน าสิ่งที่เคยได้เรียนรู้ใน
อดีตมาใช้ใหม่ในสถานการณ์ใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการใช้กฎ วิธีการ ค าจ ากัดความ หลักการและทฤษฎี 
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  4) การวิเคราะห์  (Analysis) เป็นความสามารถท่ีจะแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งที่
ตนเรียนเป็นส่วน ๆ ได้ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และสังเกตรู้ได้ว่ามี
หลักการอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง การวิเคราะห์ต้องอาศัยความเข้าใจในเนื้อหาโครงสร้างที่รวมตัวกันเป็น
ความรู้ 
  5) การสังเคราะห์  (Synthesis) เป็นความสามารถท่ีจะน าชิ้นส่วนต่าง ๆ มารวมกัน
ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น เช่น ความสามารถในการเขียนเรียงความ สุนทรพจน์ 
  6) การประเมนิ  (Evaluation) เป็นความสามารถท่ีจะประเมินตัดสินใจคุณค่าของ
สิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น บทความ นิยาย รายงานวิจัย 

 1.4.2 จิตพิสัยหรือการเรียนรู้ทางอารมณ์ (Affective Domain) เป็นการเรียนรู้อารมณ์และ
เจตคติ บุคคลจะเรียนรู้การแสดงอารมณ์ผ่านประสบการณ์ของตนเอง เจตคติ ความสนใจ ความใส่ใจ
และการให้คุณค่าเป็นสิ่งส าคัญแสดงออกมาด้วยพฤติกรรมทางอารมณ์ ซึ่งถูกจัดรูปแบบการเกิดเป็น
ล าดับขั้นดังนี้  

1) การรับรู้สึกปรากฎการณ์ (Receiving Phenomean) บุคคลจะต้องรับรู้ 
ปรากฎการณ์มีความตั้งใจและปรารถนาที่จะฟัง ดู หรือสัมผัส เช่น ในขณะที่ผู้อื่นพูด จะฟังผู้อื่นด้วย 

ความเคารพหรือฟังเพ่ือจดจ า 
2) การตอบสนองต่อปรากฎการณ์ (Responding  to  Phenomena)  

บุคคลจะมีความกระตือรือร้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเช่น  
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน  การน าเสนอผลงาน การตั้งค าถามต่อความคิดใหม่เพ่ือจะเข้าใจใน
ปรากฎการณ์และรู้กฎการปฏิบัติอย่างปลอดภัย 

3) การให้คุณค่า (Valuing) บุคคลจะยึดติดสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ารูปแบบของ 
พฤติกรรมเริ่มจากการยอมรับจนถึงข้ันผูกพัน คุณค่าท่ีจะเกิดขึ้นจะค่อย  ๆ รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
กลายเป็นค่านิยมเฉพาะของตนในภายหลัง 

4) การจัดระบบ (Oraganuzation) บุคคลจะจัดระบบสิ่งนั้นเป็นกลุ่มก้อนและ 

เรียงล าดับก่อนหลังด้วยการน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างและความส าคัญต่อตัวเองและสร้างระบบ
คุณค่านิยมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นมา 

5) ค่านิยมฝังลึกภายใน (Internalizing Values) ระบบค่านิยมเกิดข้ึนและควบคุม 

พฤติกรรมของตนเอง บุคคลจะท าพฤติกรรมในสถานการณ์ทุกสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอจนสามารถ
ท านายได้และกลายเป็นบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น  
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 1.4.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นการเรียนรู้ทักษะทางกาย  (manual or 

Physical skills  ; skills) การพัฒนาพิสัยเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนา 7 

ขั้นตอนดังนี้ 
1) การรับรู้ (Perception) ความสามารถที่จะใช้สิ่งชี้แนะจากการรับรู้และชี้น าให้ 

เกิดกิจกรรมทางการกระท า ซึ่งกระบวนการนี้เริ่มตั้งแต่การได้รับการกระตุ้นทางการรู้สึกสิ่งที่ชี้น าใน
การเลือกและการแปลความ 

2) การตั้งค่า (Set) หรือความพร้อมในการกระท ารวมทัง้ 3 ด้านคือ ปัญญา  
กายและอารมณ์ ซึ่งเตรียมการไว้ส าหรับการตอบสนองสิ่งต่าง ๆ  

3) การตอบสนองจากตัวชี้แนะ (Guided Response) เป็นขั้นเริ่มต้นในการเรียนรู้ 
ทักษะที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการเลียนแบบการลองผิดลองถูก พฤติกรรมที่ถูกต้องมากขึ้นจนต้องมีการ
ฝึกฝน 

4) กลไก (Mechanism) เป็นขั้นกลางในการเรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อนเมื่อพฤติกรรม 

การตอบสนองที่ท าต่อสิ่งนั้น ๆ เริ่มช านาญขึ้น ผู้เรียนเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะของตนเองด้วยความมั่นใจ
มากยิ่งขึ้น 

5) พฤติกรรมซับซ้อน (Complex Overt Response) ทักษะทางกายที่มีความ 

ซับซ้อนและเคลื่อนไหวได้ประสานกันอย่างคล่องแคล่วว่องไว ถูกต้องและดีกว่าโดยอัตโนมัติ  
6) การปรับเปลี่ยน (Adaptation) เป็นขั้นที่มีทักษะช านาญจนสามารถปรับเปลี่ยน 

ท่าด้วยตนเอง 
7) ต้นฉบับ (Origination) เป็นขั้นที่บุคคลสามารถสร้างทักษะการเคลื่อนไหวของ 

ร่างกายหรือทักษะการคิดจนสามารถสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ 
 

1.5 กรอบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  

เมื่อก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์ของโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  ระบบการศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะ การณ์ที่เป็นจริง
ของสังคม  คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 20 ขององค์การ  UNESCO 

(1996 อ้างถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี ,2555) ได้รายงานว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต ” เป็นกุญแจส าคัญที่
ใช้ส าหรับเปิดเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยให้ความส าคัญกับ 

สี่เสาหลักท่ีเป็นรากฐานของการศึกษาในศตวรรษนี้ ได้แก่ 

      1) การเรียนเพื่อรู้ (learning to know)  

     2) การเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติ (learning to do)  
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      3) การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม (learning to live together)  

      4) การเรียนเพื่อชีวิต (learning to be) 

ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ใน 

ศตวรรษท่ี 21" แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนเอกชน ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นน า
ขนาดใหญ่เช่น องค์กรวิชาชีพ ระดับประเทศและส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ ซึ่งรวมตัวและก่อตั้ง
เป็นเครือข่ายองค์กร  ความร่วมมือเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st 

Century Skills) หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนจะต้องมีทักษะ
ส าหรับการ  ออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่มีบริบทท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม จึงได้พัฒนา
วิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ขึ้น (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) , 2555) ซึ่งจากกรอบความคิดนี้ท าให้ รูปแบบการศึกษาท่ัว
โลก รวมทั้งในประเทศไทย เกิดการตื่นตัว  ในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะตามกรอบดังกล่าว  

เพ่ือให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพเพียงพอ  สามารถ รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กรอบการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21  

จะเป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนต่อไป 
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ภาพที ่1.1 กรอบการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21 

(ที่มา : www. p21. Org (เครือข่าย P 21, 2012) 

 

จากภาพการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของกลุ่ม  องค์กร P 21 (Partnership 

for 21st Century Skills) ผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ทางหลักวิชาการ เพื่อจะได้น าความรู้ดังกล่าวมาเป็นพ้ืนฐานในกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างมี
วิจารณญาณและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็น
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและ
ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี นอกเหนือจากการสอนความรู้สาระวิชาหลัก  ซึ่งใน
ขณะเดียวกันกรอบความคิด ดังกล่าว จ าเป็นต้องมีระบบสนับสนุนการศึกษา อันได้แก่ มาตรฐานและ
การวัดผลการเรียนรู้ หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพและบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากข้ึน 
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1.6  ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  

โลกในศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว บางครั้งมีสิ่งที่พลิกผันและคาดไม่ถึงต่อการ
ด ารงชีวิตไม่น้อย ดังนั้นคนจึงจ าเป็นต้องมีทักษะในการเรียนรู้และการปรับตัว (วิจารณ์ พานิช , 2555 : 

11)ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 3 ยุค คือยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรมและยุค
ความรู้มีความแตกต่างกันมากหากเราต้องการ  ให้สังคมไทยด ารงศักดิ์ศรีและคนไทยสามารถอยู่ใน
สังคมโลกได้อย่างมีความสุข การศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่เป้าหมายในสู่ “ยุคความรู้”จุดท้าทายในการ
จัดการศึกษาควรไปในทิศน าทางของความสุขในการท างานอย่างมีเป้าหมายเพ่ือชีวิตที่ดีลูกศิษย์ใน 

ยุคความรู้กระตุ้นให้ศิษย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย  เรียนมาก ”ด้วยจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียน ผู้สอนต้องตอบได้ว่า ศิษย์ได้เรียนอะไรและเพ่ือให้ศิษย์ได้อะไร  การประสบ
ผลส าเร็จได้นั้น ผู้สอนต้องท าอะไร ไม่ท าอะไร การท าหน้าที่ผู้สอนจึงไม่ผิดทางคือ ท าให้ศิษย์เรียน 

ไม่สนุกหรือเรียนแบบขาดทักษะส าคัญ “ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21” ( 21st Century 
Skills) จะเกิดขึ้นได้จาก “ผู้สอนต้องไม่สอนแต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก” 

ในการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท าแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและ
สมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้  เรียกว่า PBL (Project-Based Learning) สาระวิชาก็มี
ความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้
สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดย ผู้สอน ช่วยแนะน าและช่วยออกแบบ
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  

การ เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีคิดให้สอดคล้องและสมดุลกับกา ร
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีนับวันจะมีการเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้
และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งนี้ถือว่า  เป็นเรื่องที่จะต้องอยู่คู่กันต้องเกื้อกูลกันจะแยกออกจากกัน
ไม่ได้ เมื่อมีการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่มีค าที่ส าคัญท่ีน่าสนใจคือค าว่า  “Teach Less”และ“Learn 
More” โดยความหมายแล้วหมายความว่าการเปลี่ยนวิธีการศึกษาด้วยการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจาก 
“ความรู้ (knowledge) ไปสู่ทักษะ (skill or practices)” ค าว่า “Teacher” ที่แปลว่า “ครู”นั้นถือ
ว่าเป็นค าเก่าไปแล้วนั้นจะถูกให้ความหมายหรือค าจ ากัดความเสีย  ใหม่ด้วยการเปลี่ยนมากเป็นเพียง 
“Facilitator” โดยระบุหน้าที่หรือค าจ ากัดความว่าเป็น “ผู้อ านวยการเรียนรู้  (Coach) หรือ ผู้ชี้แนะ” 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มี “ครู” เป็นหลักไปเป็น  “ผู้เรียน” เป็นหลัก 
ดังนั้นการเรียนรู้จึงจะต้องเรียนให้เลยจากเนื้อหาหลายส่วนก็ไม่จ าเป็นต้องสอนผู้เรียนซึ่งผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้เองแต่ต้องสร้าง “ทักษะและเจตคติ ” กับตัวของผู้เรียนขึ้นมาให้ได้  การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้แบบตัวใครตัวมัน ( Individual Learning) 

เพราะการเรียนรู้ในแบบใหม่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่แบ่งปันกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  นอกจากนี้ ควรให้
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ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีไปพร้อม  ๆ กันไม่ใช่แยกส่วนกันเรียนห้องเรียน เช่น เปลี่ยนจาก
ห้องเรียนธรรมดา (Class Room) เป็นสตูดิโอ (Studio) ส าหรับการท างานเป็นกลุ่ม ๆ กล่าวคือ  

การเรียนจะเปลี่ยนจาก Lecture Based เป็น Project Based ซึ่งจากเดิมที่ผู้เรียนเคยท าหน้าที่เป็น 
“กรรม” เปลี่ยนแปลงเป็นทั้ง “ประธาน” และ “กริยา” ไปพร้อม ๆ กัน คือเป็นผู้ลงมือท าโครงงาน 
(project) 

 

1.7 การสอนแห่งศตวรรษที่ 21   

 การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 นั้น ต้องมีความสัมพันธ์ กัน อย่างเป็นล าดับขั้นตอน และ
กระบวนการ  ซ่ึงผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้  เช่น การก าหนดปัญหาที่ผู้เรียน
สนใจ การท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน  ๆ ได้
ด้วยตนเองเป็นต้น และการสอนที่ถือว่ามีประสิทธิภาพนั้น ครูต้องมีคุณสมบัติมากกว่าการเป็นผู้ที่ท า
หน้าที่สอน( Instructor) กล่าวคือ ต้องสามารถชี้แนะการเรียนรู้ ( Learning Coaching) และผู้เรียน
ท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้ ( Learning Travel Agent) ซึ่งบทบาทของครูจากยุคสมัยก่อน จึง
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง  เมื่อก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากครูในโลกยุคใหม่ต้องมีความ
รอบรู้มากกว่าการเป็นผู้ดูแลรายวิชาที่สอนเท่านั้น แต่ผู้สอนยังต้องมีบทบาทในการ เพ่ิมพูนความรู้แก่
นักศึกษา  เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็น โดยเฉพาะด้านไอที ที่ได้ เข้ามามีบทบาททางการศึกษาและเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนท่ัวโลก ดังนั้นเทคโนโลยีที่สามารถน ามาประกอบการจัดกิจกรรมการ
สอนควรมีดังนี้ 
  1) การใช้วีดีทัศน์การใช้ภาพและเสียง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน
โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นนามธรรม การใช้วีดิทัศน์มีทั้งวีดีโอคลิป โปรแกรมกราฟฟิก ซึ่งแหล่งที่สามารถ
หาวีดี ทัศน์เหล่านี้คือ อินเทอร์เน็ต ซีดีดีวีดีที่มาพร้อมกับหนังสือเรียน (Textbook) ภาพยนตร์สารคดี
เว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งนี้วีดีทัศน์จะท าหน้าที่เป็นเพียงสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ของผู้สอนเท่านั้น โดยไม่
สามารถน ามาทดแทน การสอนได้ผู้สอนต้องสร้างบริบท (Context) หรืออรรถบท (Theme) ของ
บทเรียนโดยใช้วิดีทัศน์เป็นสื่อการเรียนรู้จึงจะมีความหมายส าหรับผู้เรียน  

2) เพลงและเสียง เพลงเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้เรียนได้ดีทั้งนี้มีการใช้เพลงเพื่อการเรียน 

การสอนมานานแล้วในวิชาเคมีเนื้อหาที่ใช้เพลงในกิจกรรมการเรียน ยกตัวอย่าง เช่น ตารางธาตุ ทั้งนี้ 
เพลงมีทั้งแบบส าเร็จที่ผู้สอนสามารถน ามาใช้ได้หรือการใช้ท านองแล้วใส่เนื้อร้องเอง รวมไปถึงให้ 
ผู้เรียนมีส่วนประพันธ์ท านองหรือค าร้องที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนก็เป็นเทคนิคที่กระตุ้นให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้ได้ดีนอกจากนี้เสียงยังมีส่วนส าคัญในการสร้างความเข้าใจ  
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  3) โปรแกรมประยุกต์  (Application Program) ผู้สอนสามารถใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มากมาย โดยอาจจะเริ่มต้นจากการใช้โปรแกรมประจ า
เครื่อง เช่น Microsoft Word Excel และ PowerPoint ไปจนถึงโปรแกรมเฉพาะ เช่น Crocodile 

Chemdraw  หรือโปรแกรมกราฟฟิก เช่น  Autodesk MAYA ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับทักษะของ ผู้สอนเองว่า
คุ้นเคย กับโปรแกรมใด นอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถสร้างภาพยนตร์สั้นได้เอง โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ
ภาพยนตร์เช่น Movie Maker หรือ Ulead โดยในปัจจุบันกล้อง  ถ่ายรูปหรือโทรศัพท์ก็สามารถถ่าย
ท าคลิปสั้น  ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเรียน นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมชนิด  Freeware ที่ไม่สงวน
ลิขสิทธิ์การใช้งานที่ ผู้สอนสามารถดาวน์โหลดเพ่ือใช้เป็นสื่อในการเรียนได้ตัวอย่างการใช้  โปรแกรม
ประยุกต ์

  4) เทคโนโลยีการสื่อสาร  ( Communication Technology) เทคโนโลยีการ
สื่อสารในปัจจุบันก้าวหน้าไปมากและสามารถดาวน์โหลดหรืออัพโหลด เพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหา 
(Content) ได้อย่างรวดเร็วทั้ง ภาพ เสียง ข้อความ วีดีโอ ทั้งแบบ Synchronizeและ Asynchronize 

เทคโนโลยีสื่อสารที่เป็นที่นิยมคือ เครือข่าย  สังคมออนไลน์ ( Online Social Network) การใช้
เครื่องมือค้นหาบนเว็บ ( Search Engine) การโต้ตอบผ่านกระดานสนทนา ( Web Board) การเขียน
บล็อก (Blog)  การโต้ตอบโดยใช้วีดิทัศน์  เช่น Youtube.com รวมไปถึงสื่อเนื้อหาอิเล็กโทรนิกส์
(Electronic Content) ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของรายการโทรทัศน์
สมาคมวิชาชีพครูองค์กรวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  

 

1.8 วิธีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ผู้สอนยุคใหม่จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดปรับวิธีสอน หรือมีกระบวนทัศน์ที่ถูกต้อง คือ ไม่เน้น
สอน แต่เน้นการจัดการเรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นและ ผู้เรียนต้องเรียนแบบให้รู้จริง ( Mastery 

Learning) เน้นลงมือปฏิบัติ (Action Learning) ไม่ใช่เรียนเพ่ือสอบหรือแค่เรียนรู้วิชา  แต่เรียนเพื่อ
การค้นหาศักยภาพของตนเอง กล่าวคือเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ สิ่งที่เป็นอันตรายยิ่งของระบบ
การศึกษาทั่วโลก  คือ teach to test ที่สอนเพ่ือไปสอบให้ได้และเอาผลการสอบเป็นปัจจัยหลัก ซึ่ง
เป็นอันตรายที่ท าลาย  เด็กเป็นที่สุด (วิจารณ์ พานิช , 2556) อีกประการหนึ่ง คือ ผู้สอนทั้งหลายต้อง
เป็นนักประเมินแบบเน้น  การประเมินเพ่ือพัฒนา ( Formative Assessment) ดังนั้นผู้สอนยุคใหม่จึง
ต้องสอนให้ ผู้เรียน ได้เรียนรู้ที่หลากหลายมีโอกาสฝึกทักษะ ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
หรือที่เรียกว่า Active Learning ซึ่งทางวิชาการเรียกว่า Constructionism เพราะฉะนั้น ถ้าต้องการ
ให้ลูกศิษย์เรียนรู้อย่างแท้จริง  ต้องให้เขาได้ลงมือท าและไตร่ตรอง ดังนั้น “ผู้สอน” ยังคงเป็นผู้ที่มี
ความหมายและปัจจัยส าคัญมากท่ีสุดในห้องเรียนและเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ 
เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของ ผู้สอน (McKinsey, 2007; วรากร สามโกเศศ , 2553; 
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ดิเรก พรสีมา, 2554) ผู้สอนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด จากกาทดสอบ
ระดับนานาชาติ ประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้สูงจะมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า
ประเทศอ่ืน ๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่ ากว่า ขณะเดียวกันประเทศที่มีประชากรมีการศึกษาดีมี
คุณภาพจะมีความเป็นประชาธิปไตยและเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมสูงกว่าประเทศที่มี
ประชากรมีการศึกษาต่ ากว่า ( Hanushek & Rivkin, 2010) ผู้สอนจึงต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพมี
ศักยภาพเป็น “ผู้สอนเพ่ือศิษย์” อย่างสมบูรณ์ มีทักษะการเรียนรู้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญใน
การท างานที่ประกอบด้วยความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการ  ท างานที่เน้นทักษะมากกว่าความรู้ 
(กฤษณพงศ์ กีรติกร, 2557) เปลี่ยนวิธีการสอนที่เคยเน้น “วิชาเป็นตัวตั้ง”เป็น“เน้นชีวิตผู้เรียนเป็น 

ตัวตั้ง” หรือมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสิ่งส าคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประสบ
ความส าเร็จประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ การใช้ระบบสารสนเทศ ( ICT) และการ
ปฏิรูปวิธีการเรียนการสอน 

 นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ให้ข้อเสนอแนะเอาไว้ในการฝึกฝนนักเรียน คือ  การฝึกตั้งค าถาม 
การตั้งค าถามที่ถูกต้องส าคัญกว่าการหาค าตอบดังนั้น ผู้สอนจึงต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งค าถาม
แปลก ๆ และร่วมกันหาวิธีทดลองหรือค้นคว้า เพื่อตอบค าถามนั้น ๆ ในทุกโอกาสของทุกกิจกรรม 
ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ว่าค าถามท่ีถูกต้องเป็นอย่างไรและน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ผู้สอนชักชวน
ผู้เรียนร่วมกันหาค าตอบที่น าไปสู่การเรียนรู้หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หัวใจของเรื่องนี้คือ จิตวิญญาณ
ของความไม่รู้หรือไม่รู้จริงหรือไม่เชื่อง่าย ๆ แล้วหาทางพิสูจน์เพื่อท้าทายความรู้เดิม ๆ  ทั้งของตนเอง
และของโลกมีความเข้าใจผิดที่เชื่อกันแพร่หลายในวงการศึกษาว่าผู้เรียนต้องเรียน ความรู้รายวิชา 
จนเข้าใจคล่องแคล่วก่อนแล้วจึงจะสามารถน าความรู้นั้นไปใช้งานได้ ผลการวิจัยสมัยใหม่บอกว่า 

การเรียนโดยประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อเรียนรู้ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กับการเรียนเนื้อหาการเรียนรู้ไม่ได้มีลักษณะเรียง  เป็นแถวจาก
เรียนรู้ทักษะหรือความรู้พ้ืนฐานไปสู่การเรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อนจากความรู้ ( Knowledge) ไปสู่ความ
เข้าใจ (Comprehension) การประยุกต์ใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ 
(Synthesis) และการประเมิน (Evaluation)ตามล าดับแต่ในความเป็นจริงการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ที่ซับซ้อนและการเรียนรู้จริงต้องเลย ( Beyond) การรู้เนื้อหาไปสู่ความเข้าใจแท้จริงในระดับที่เอาไป
ใช้ได้ในสถานการณ์จริง การเรียนรู้เนื้อหาไปพร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริง จึงให้ผล
การเรียนรู้ที่ลึกและเชื่อมโยงกว่าคือรู้จริง ขั้นตอนการเรียนรู้จากผลการวิจัยในยุคปัจจุบันคือจ าได้ 
(Remember) เข้าใจ (Understand) ประยุกต์ใช้ (Apply) วิเคราะห์ (Analyze) ประเมิน(Evaluate) 

และสร้างสรรค์ (Create) โดยที่ขั้นตอนเหล่านี้เกิดพร้อม  ๆ กันได้หรืออะไร  เกิดก่อนเกิดหลังได้ท้ังสิ้น 
รวมทั้งเกิดเรียงล าดับจากหลังไปหน้าก็ได้  ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องเข้าใจปัจจัยและยึด
หลักส าคัญในการจัดการเรียนรู้ คือ  1) ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้เรียนในสภาพที่
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ใกล้เคียงชีวิตจริงมากท่ีสุด ผู้เรียนจึงจะได้การเรียนรู้ในมิติท่ีลึกและกว้างกว่าการเรียนในห้องเรียนที่
เป็นเพียงการเรียนแบบสมมุติ 2) การจัดการเรียนรู้  ให้เป็นการเรียนรู้ในระดับการสร้างกระบวนทัศน์ 
การอบรมบ่มนิสัยหรือการปลูกฝังความเชื่อหรือค่านิยมเป็นการน าเอาประสบการณ์มาสั่งสมจนเกิด
เป็นกระบวนทัศน์ท าให้ละจากความเชื่อเดิม ๆ หันมายึดถือความเชื่อหรือกระบวนทัศน์ใหม่เป็นการ
เรียนรู้ (How to Learn, How to Unlearn/Delearn, How to Relearn) ที่ท าให้เป็นคนที่มี
ความคิดเชิงกระบวนทัศน์ชัดเจนและเกิดการเรียนรู้เชิงกระบวนทัศน์ใหม่ได้  แต่การจะมีทักษะหรือ
ความสามารถขนาดนี้ จ าเป็นต้องมีความสามารถรับรู้ข้อมูลหลักฐานใหม่ ๆ และน ามาสังเคราะห์เป็น
ความรู้เชิงกระบวนทัศน์ใหม่ได้ 3) การเรียนรู้ที่แท้จริงต้องขับดันด้วยฉันทะที่อยู่ภายใน  ผู้สอนจะท า
อย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพอใจจนเกิดแรงขับจากภายในที่จะเรียนรู้ 4) ผู้สอนต้องค านึง ถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ ผู้เรียน ผู้สอน ควรมีการจัดการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้
เฉพาะตัว  5) การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคม ดังนั้นผู้สอนต้องออกแบบกระบวนการทางสังค ม
เพ่ือให้ศิษย์เรียนสนุกเกิดนิสัยรักการเรียนและสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  ดังนั้น
ผู้สอนต้องเรียนรู้ทดลองวิธีปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาโดย ผู้สอนจะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
รวมกันเป็นชุมชนการเรียนรู้ ผู้สอน เพ่ือ ผู้เรียน เพ่ือที่ ผู้สอน จะได้ไม่โดดเดี่ยวมีเพ่ือนร่วมคิดร่วม
อุดมการณ์ร่วมเรียนรู้และบากบั่นในการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายและ
ออกแบบวิธีการให้สอดคล้องกัน ได้แก่ 

  1.8.1 การออกแบบการเรียนรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
การออกแบบ การเรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ควรมีเป้าหมาย คือ 
ผู้เรียนสามารถ ใช้เหตุผล 

  1.8.2. คิดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล หลากหลายแบบ ได้แก่ คิดแบบอุปนัย
(inductive) คิดแบบอนุมาน (Deductive) ขึ้นอยู่กับแต่สถานการณ์เป้าหมายคือ ผู้เรียนสามารถใช้
กระบวนการคิดอย่างเป็น ระบบ (Systems Thinking)  

1.8.3 วิเคราะห์และประเมินข้อมูลหลักฐาน การโต้แย้ง การกล่าวอ้างและความ 

เชื่อวิเคราะห์  เปรียบเทียบและประเมินความเห็นหลัก  ๆ สังเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่างสารสนเทศ
กับข้อโต้แย้ง  แปลความหมายของสารสนเทศและสรุปบนฐานของการวิเคราะห์เป้าหมายคือ ผู้เรียน
สามารถใช้ วิจารณญาณและตัดสินใจ 

1.8.4. ตีความและทบทวนอย่างจริงจัง (critical reflection) ตีความและทบทวน 

อย่างจริงจัง ( critical reflection) ในด้านการเรียนรู้และกระบวนการฝึกแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย
หลากหลายแบบ ทั้งโดยแนวทางท่ียอมรับกันทั่วไปและแนวทางท่ีแหวกแนวตั้งค าถามส าคัญที่ช่วยท า
ความกระจ่างให้แก่มุมมองต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ทางออกท่ีดีกว่า การเรียนทักษะเหล่านี้ท าโดย PBL 
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(Problerm-Based Learning) และต้องเรียนเป็นทีม ไม่ใช่เรียนจาก ผู้สอนในชั้นเรียนเป้าหมายคือ 
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ 
  1.8.5. การออกแบบการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือโลกในศตวรรษ
ที่ 21 ต้องการทักษะของการสื่อสารและความร่วมมือที่กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าโลกสมัยก่อนอย่าง
เทียบกันไม่ได้เลยผลจากเทคโนโลยีดิจิตอลและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Digital & Communication 

Technology) การออกแบบการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือเป้าหมายคือ ทักษะในการ
สื่อสารอย่างชัดเจน 

  1.8.6. เรียบเรียงความคิดและมุมมอง (Idea) ได้เป็นอย่างดี สื่อสารออกมาให้
เข้าใจง่ายและงดงามและมีความสามารถสื่อสารได้หลายแบบทั้งด้วยวาจา ข้อเขียนและภาษาที่ไม่ใช่
ภาษาพูดและเขียน เช่น ท่าทาง สีหน้า การฟังอย่างมีประสิทธิผล เกิดการสื่อสารจากการตั้งใจฟังให้
เห็นความหมาย ทั้งด้าน ความรู้ คุณค่า ทัศนคติและความตั้งใจ ใช้การสื่อสารเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
หลายด้านเช่น แจ้งให้ทราบบอกให้ท าจูงใจและชักชวนสื่อสารอย่างได้ผลในสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย รวมทั้งในสภาพที่สื่อสารกันด้วยหลายภาษาเป้าหมายคือ ทักษะในการร่วมมือกับผู้อ่ืน  

  1.8.7.การออกแบบการเรียนรู้  ทักษะด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรมโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกที่ไม่หยุดนิ่ง ผู้ที่จะสามารถด ารงชีพอยู่ได้ในยุคใหม่จึงต้องฝึกความคิด
สร้างสรรค์และคิดสร้างนวัตกรรม ซึ่งที่จริงมีอยู่แล้วในความเป็นมนุษย์แต่การเรียนรู้และการฝึกฝนที่ดี
จะช่วยให้มีความแหลมคมฉับไวและอดทน คนที่มีทักษะนี้สูงจะมีโอกาสท างานท่ีดีกว่ามีความก้าวหน้า
ในชีวิตกว่าและท าประโยชน์ให้แก่สังคมและแก่โลกได้ดีกว่า ความผิดพลาดอย่างยิ่งของการศึกษาคือ 
การกระท าผิดเป็นเสมือนสิ่งชั่วร้ายท่าทีเช่นนี้บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของ ผู้เรียน ความเข้าใจผิด
ของคนไทยที่จะต้องแก้คือ  คนส่วนใหญ่มักคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของอัจฉริยะซึ่งเป็นคน
จ านวนน้อยในความเป็นจริงแล้วทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วในรูปของจินตนาการแล ะ
การศึกษาต้องเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและของประชากรไทยทุกคนวิธีหนึ่งของการฝึก
ความคิดสร้างสรรค์คือ การจัดแข่งขันโครงการออกแบบการออกแบบการเรียนรู้ทักษะการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายคือ ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
  1.8.8.ใช้เทคนิคสร้างมุมมองหลากหลายเทคนิค  การระดมความคิด 
(Brainstorming) สร้างมุมมองแปลกใหม่ ทั้งท่ีเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยจากของเดิมหรือเป็นหลักการ
ที่แหวกแนวโดยสิ้นเชิงชักชวนกันท าความเข้าใจปรับปรุงวิเคราะห์และประเมินมุมมองของตนเองเพ่ือ
พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างสร้างสรรค์เป้าหมายคือ ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ 
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1.8.9. พัฒนา ลงมือปฏิบัติ และสื่อสารมุมมองใหม่กับผู้อ่ืนอยู่เสมอ เปิดใจรับ 

และตอบสนองต่อมุมมองใหม่  ๆ หาทางได้ข้อคิดเห็นจากกลุ่มรวมทั้งการประเมินผลงานจากกลุ่มเพื่อ
น าไปปรับปรุงการท างานด้วยแนวคิดหรือวิธีการใหม่  ๆ เข้าใจข้อจากัดของโลกในการยอมรับมุมมอง
ใหม่ มองความล้มเหลวเป็นโอกาสเรียนรู้เข้าใจว่าความสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นเรื่องระยะยาว 
เข้าใจวัฎจักรของความส าเร็จเล็ก ๆ และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ว่าจะน าไปสู่การสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเป้าหมายคือ การประยุกต์สู่นวัตกรรม 

 จากที่กล่าวมาคงจะช่วยให้ผู้สอนทราบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรับ ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

เป็นเช่นเพ่ือให้เป็น “ผู้สอนในศตวรรษท่ี 21” ส าหรับเตรียมคนที่มีความรู้  ออกไปเป็นคนท างานที่ใช้
ความรู้ (Knowledge Worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ ( Learning Person) ดังนั้นมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว การพัฒนาตนเองให้มีทักษะการเรียนรู้ ใน
การท าหน้าที่ของผู้สอนในศตวรรษที่ 21  ด้วยทักษะในการปฏิรูปวิธีการเรียนการสอน นั่นคือ ผู้สอน
ต้องท าหน้าที่เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ โดยยึดหลักส าคัญ ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงชีวิตจริงมากท่ีสุด โดยท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในมิติที่ลึกและกว้างกว่าในห้องเรียน พร้อมกับการสร้างกระบวนทัศน์ ซึ่งจ าเป็นต้อง
ฝึกให้ผู้เรียนรับรู้ข้อมูล  รอบด้านและสามารถน ามาสังเคราะห์เป็นความรู้เชิงกระบวนทัศน์ใหม่  ๆ ได้ 
นอกจากนี้ผู้สอน จะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ ผู้เรียนเกิดแรงขับจากภายในที่จะเรียนรู้ โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ ผู้เรียนตามศักยภาพและ มีกิจกรรมสังคมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน  

ด้วยความสนุกเพ่ือน าไปสู่ทักษะชีวิตเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาไปสู่นวัตกรรม 

 

1.9 ความจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
การเรียนรู้ ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลายเพียงพอไม่ว่าจะอายุ

เท่าใดสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งความจ าเป็นของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตมีหลายประการ ดังต่อไปนี้ 

1.9.1 การเปลี่ยนแปลงชีวิตการท างาน ธรรมชาติของงานเปลี่ยนแปลงไปและ 

ความต้องการทักษะจากลูกจ้างและผู้จัดการเปลี่ยนแปลงไปเช่น ความต้องการความรู้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อง 
สินค้าการเพิ่ม สัดส่วนแรงงานในภาคบริการองค์การต่าง ๆ ต้องการทักษะใหม ่ๆ และบทบาทของ 
เจ้าของกิจการในการ ฝึกอบรม ความรู้ไม่ถูกคาดหวังให้หยุดนิ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตถูกน ามาใช้ใน 

ทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะในด้านตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 1.9.2 โอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นวิธีการ 

ที่จะช่วย ให้ประชาชนเขาถึงการเป็นอยู่ที่ดีข้ึน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลการเข้าถึงจะช่วยสร้างทักษะตลอดชีวิตของประชากรเพ่ือไม่ให้คน
เหล่านั้นถูกแยกออกจากสังคม ดังนั้นการศึกษาและการฝึกอบรมควรจะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างสรรค์
สังคมรวมทั้งมีกลไกที่มิใช่เป็นการกีดกันคนออกไปจากสังคม 

  1.9.3 การเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม  การเปลี่ยนแปลงของประชากรและการ
อพยพโยกย้ายถิ่นเช่น สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มากขึ้น อายุท่ียืนขึ้นของประชากรคนที่มีทักษะและอายุ
น้อยเริ่มขาดแคลน โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีแรงงา นน้อย การท้าทายเรื่องประชากรส่งผลต่อ
การศึกษาและการฝึกอบรมดังนี้คือ ท าให้ประชาชนต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะผ่านระบบการศึกษาการ
ฝึกอบรมหรือผ่านการเรียนรู้จากการท างานเพ่ือสามารถท างานต่อไปได้หรือเป็นเจ้าของกิจการความ
ต้องการในการจัดหาข้อมูลและแนวทางเพ่ือให้เกิดการศึกษาอย่างต่อเนื่องส าหรับประชาชนในตลอด
ช่วงชีวิต นอกจากนั้นการอพยพโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลากหลายมากข้ึน ท าให้เกิดความ
จ าเป็นต้องปรับระบบการศึกษาให้มีความหลากหลายและใช้ภาษาท่ีหลากหลายมากข้ึน 

  1.9.4 ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี  ความรู้ในด้านสาธารณสุข
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสื่อสารการโทรคมนาคม ความเจริญกาวหน้าเหล่านี้มีผลกระทบ 

ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมากความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ท าให้ 
คนในสังคมต้องติดตามกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
  1.9.5 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ที่ประเทศส่วนใหญ่มีระบบการปกครองเป็น  

ประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้คนแสดงความคิดเห็นและมีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาความรู้ประเทศ  

ต่าง ๆ จึงมุ่งให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยการก าหนดเป็นนโยบายแผนการ
ศึกษาและแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตได้กลายเป็นหลักในการจัดการศึกษาของประเทศต่าง  ๆ 
ทั่วโลก 

  1.9.6 การศึกษาที่มีอยู่เอ้ือให้บุคคล  การ ได้รับการ ศึกษาตลอดทุกช่วงชีวิต 
การศึกษาที่ประเทศต่าง ๆ ด าเนินการอยู่มุ่งเน้นการศึกษาในระบบ ซึ่งเป็นการศึกษาเพียงช่วงชีวิตตน
เท่านั้นแต่ในหลายประเทศนอกจากการศึกษาดึงกล่าวแล้วยังให้ความส าคัญกับการศึกษาให้กับผู้เรียน
ให้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่อง ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยก็เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง
ของการศึกษา 
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 1.9.7 รูปแบบและวิธีการจดการศึกษา ที่เป็นอยู่ไม่ให้อิสระแก่ผู้เรียนและไม่เอ้ือต่อ
สภาพการด าเนินชีวิตเช่น เนื้อหาที่ก าหนดตายตัว สถานที่ก าหนดไว้ผู้เรียนไม่มีอิสระที่จะก าหนด
วิธีการเรียนรู้ของตนเองโดยเฉพาะผู้ที่ท างานต้องแสวงหาความรู้ที่ก าหนดไว้ตายตัวไม่ได้เนื่องจากต้อง
ท างานไปด้วย ดังนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเสนอวิธีการเรียนที่ยืดหยุ่น ซึ่งให้อิสระในการเลือกไม่ว่าจะ
เป็นวิธีเรียนหรือสถานที่เรียน 

   

1.10 บัณฑิตกับการเตรียมตัวในประชาคมอาเซียน 

 การเกิดข้ึนของประชาคมอาเซียนในอนาคตมีความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต ที่เคยด าเนินมาในอดีตของคนไทย ผู้เขียนแนวทางของบัณฑิตต้องมีการเตรียมตัวเองใน
ประชาคมอาเซียนดังนี้  
  1.10.1 ควรให้ความสนใจและตระหนักในผลที่เกิดขึ้น การรวมตัวของประเทศ 

ต่าง ๆ สู่ประชาคมอาเซียนทั้งในเชิงประโยชน์ที่ได้รับและข้อควรระวัง ดังนั้นการติดตามข้อมู ล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของประเทศเพ่ือนบ้านเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะจะน าไปสู่ความเท่าทัน
สถานการณ์ซึ่งจะน าไปสู่การปรับตัวและเตรียมการ 

1.10.2 การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน สังคมไทยยุคใหม่จะสะท้อนความ 

เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โจทย์ 
ส าคัญคือบัณฑิตจะใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ต่างวัฒนธรรมอย่างไร จะท างานร่วมกันด้วยความราบรื่นผู้คน 

ต่างวัฒนธรรมอย่างไร การเรียนรู้ของบัณฑิตจึงจ าเป็นต้องแสวงหาโอกาสเพ่ือเสริมทักษะการมี 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสามารถท่ีจะอยู่ร่วมกันด้วยดีภายใต้ความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม 

1.10.3. ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของตนเอง การเรียนรู้ในยุคใหม่ควรเป็นไป 

อย่างมีเป้าหมายมีทิศทางของการเรียนรู้ การเรียนในมหาวิทยาลัยควรเป็นไปเพ่ือสะสมความรู้และ 

ประสบการณ์ท่ีจะสร้างโอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมในตนเอง ท าให้ตนเป็นคนมีศักยภาพรอบด้าน  
(ทั้งทางการเรียนรู้การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร การมีวินัยในตนเอง การมีภาวะผู้น า) 

การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน สอนเราว่าจะต้องมีนิสัยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ความรู้เพื่อการด ารงตนให้อยู่รอดให้อย่างมีความสุข เป็นสิ่งที่นิสิตจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ 

1.10.4. บัณฑิตใหม่จ าเป็นต้องตระหนักถึงความเป็นชาติ ความด ารงอยู่ของรัฐ 

ชาติทบทวนและพิจารณาค่านิยมของคนในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญต่อความสุขสบายส่วนตัว ไม่สนใจ
กิจกรรมเพื่อสังคมและขาดความรู้ ความสนใจในความเป็นไปของบ้านเมือง หากบัณฑิตรุ่นใหม่ยังคง
ซึมซับรับเอาค่านิยมเหล่านี้ไว้ การด ารงรักษาความเป็นชาติในอนาคตจะเป็นไปได้ยาก 
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1.10.5. บัณฑิตต้องเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์และ 

วัฒนธรรม  เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีตสอนให้เรารัก
ชาติบนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ท าให้มุมมองต่อประเทศเพ่ือนบ้านในทางลบ หากเข้าใจทุก
วัฒนธรรมล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อคนในสังคม การมีมุมมองเช่นนั้นต่อประเทศเพ่ือนบ้านจะน าไปสู่
ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น 

1.10.6 สร้างโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

ให้มากขึ้น ให้สามารถสนทนาได้และสามารถสื่อสารในการท างานได้และถึงแม้ภาษาอังกฤษจะเป็น
ภาษากลางของอาเซียน แต่ทิศทางในอนาคตภาษาจีนจะมีความส าคัญ จึงควรให้ความสนใจใน
การศึกษาภาษาจีนด้วยเช่นกัน ควรสร้างโอกาสการเรียนรู้ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างโอกาสให้
ตนเองสามารถท างานในประเทศเพ่ือบ้านได้อีกด้วย 

 

1.11 ทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 

 โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  การใช้ชีวิตประจ าวันก็เช่นกันต้อง
มีการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเรียนรู้ในปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงเรียน
เฉพาะความรู้ ทักษะเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างเท่าทัน แต่ต้องได้รับการพัฒนาด้วย
เช่นกัน เมื่อสังคมประชาคมโลกมีการปรับตัวโรงเรียน มหาวิทยาลัยต้องปรับให้มีความสอดคล้อง
ควบคู่กันไป ผู้สอนและผู้เรียนก็ต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหล่านั้น ผู้เขียนขอเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันของ ผู้เรียนเพ่ือให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคนี้หรือศตวรรษท่ี 21 อันประกอบด้วยทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันที่
ควรมี ทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันที่เขียนไว้ในเล่มนี้ เป็นการเขียนในลักษณะที่มีข้อมูลประกอบ
เชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่ การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนและการปรับตัวที่ไม่ทันกับการสอนของผู้สอน
ดังกล่าว ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างความรู้และทักษะที่ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ในสถานศึกษากับความรู้และ
ทักษะที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้รวมทั้งวิธีการเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป  การปรับตัวไม่
ทันกับศาสตร์หรือองค์ความรู้สมัยใหม่ รวมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีการเรียนรู้อันหลากหลายที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอีกท้ังความต้องการของทักษะใหม่  ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
การท างานและการด ารงชีวิตในสังคมและชุมชนยุคใหม่ โดยช่องว่างดังกล่าวตอกย้ าความจ าเป็นใน
การปรับตัวของโลกแห่งการศึกษาเรียนรู้อย่างเร่งด่วน หนึ่งในความพยายามในการปรับตัวของโลก
แห่งการศึกษาเรียนรู้  
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ทักษะที่มีความจ าเป็นและได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบันได้แก่ ทักษะในด้านการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา  ทักษะในด้านการภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับสากล ทักษะในด้านการ
บริหารจัดการกับข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่มากมายมหาศาลรวมทั้งความสามารถในการใช้และเรียนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ให้สามารถเติบโตและเป็นพลเมืองที่พร้อมในการด ารงชีวิตและการท างานในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
นั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นในด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอนและการอบรม โดย
ส่วนหนึ่งก็คือท าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึงความส าคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
และการเรียนรู้ให้ตอบสนองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เรียกว่าผู้เรียนยุค 
Gen Net หรือผู้เรียนยุค Tweenies ผู้เรียนกลุ่มนี้ถือเป็นผู้เรียนในยุคแห่งอนาคตซึ่งได้รับการมองว่า
มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากผู้เรียนในยุคที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากการที่ผู้เรียนในกลุ่มดังกล่าว
เกิดมาพร้อมกับยุคที่คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน ฉะนั้นทักษะที่ผู้เรียนควรจะมีประกอบ
ในการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน เป็นลักษณะของผู้ เรียน ที่มีการเตรียมตัวเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการเพื่อการท างานหรือการตัดสินใจในสิ่งที่เกิดขึ้น  จากท่ีผู้เขียน
ท าการศึกษาค้นคว้าจึงขอน าเสนอเนื้อหาซึ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี ้
 กลุ่มแรกน าเสนอเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 

  1) ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาทั้งในทางตรงและทางอ้อม 
การเรียนรู้บางอย่างเกิดข้ึนได้เองโดยอัตโนมัติการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างมาก
เพราะจะกลายเป็นคนที่ขยันแสวงหาความรู้ใส่ตนเองและความรู้ที่ได้มาจะน ามาใช้ประโยชน์เมื่อมี
ความจ าเป็นเพราะการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ยาก ถ้ามีความขยันหมั่นเพียร นอกจากนี้ยังเป็น
การให้ความรู้แก่บุคคลอื่นด้วยโดยมีวิธีที่หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลการ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนาบุคลากร 

2) ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา การคิดเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมจะมีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลในสังคมมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนด้วยเหตุผล รู้จักคิดป้องกันหรือ 

การคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและมีความคิดในการพัฒนาปรับปรุงภาวะต่าง ๆ ในสังคมให้ดีขึ้น   
หากบุคคลคิดดี คิดถูกต้อง คิดเหมาะสมการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลและความเป็นไปของสังคม 

ก็จะด าเนินไปอย่างมีคุณค่าสูงด้วย ดังนั้นบุคคลจึงควรทราบเกี่ยวกับการคิดและ การแก้ปัญหารวมถึง
หาวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนากระบวนการคิดเพ่ือฝึกให้ตนเองเป็นบุคคลที่คิดอย่างเป็นระบบและคิด
ถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การด าเนินชีวิต การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์
แก่สังคม 
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     3) ทักษะการมีจริยธรรมทางสารสนเทศ การสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณมีความส าคัญและเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังผู้เรียน  

ให้รู้จักใช้สารสนเทศโดยชอบธรรมในทุกขั้นตอนทั้งในการแสวงหา การเข้าถึง การน าไปใช้เช่นการน า  

ข้อความหรือแนวคิดของผู้อื่นมาใช้ในงานของตนจ าเป็นต้องอ้างอิงเจ้าของผลงานเดิมการไม่น าข้อมูลที่  
ขัดต่อศีลธรรมและจรรยาบรรณของสังคมไปเผยแพร่คุณธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ วิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ เว็บไชต์ที่
เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  กลุ่มที่สองน าเสนอเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ ประกอบด้วย 

  4) ทักษะการรู้สารสนเทศ  เป็นทักษะพ้ืนฐานของการเรียนรู ้ตลอดชีวิตที่จ าเป ็นต่อ
การประยุกต์ใช้ในการศึกษาทุกระดับ การเป็นผู้รู้สารสนเทศ ต้องมีความสามารถในการระบุความ 

ต้องการสารสนเทศสามารถระบุแหล่งข้อมูลประเมินผล จัดระบบและผลิตสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการใช้งานและการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อก าหนดประเด็นหรือปัญหา ซึ่งผู้รู้
สารสนเทศต้องมีทักษะในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ปัจจุบันการอธิบายถึงทักษะ
การรู้สารสนเทศ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง 
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศในยุคดิจิทัลกับแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจ (ผู้เขียนขอน าเสนอใน
บทที่ 6 ,7 และ 8) 

  5) ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งใน
สังคมสารสนเทศ ผ็เขียนน าเสนอเกี่ยวกับความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลกระทบของเทคโนโลยีทีมีผลต่อสังคมมนุษย์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การรูดิจิทัล ความส าคัญ โมเดลการรู้ดิจิทัล การเรียนรู้ทักษะดิจิทัล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีสารสนเทศกับการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์กับการด ารงชีวิตประจ าวัน อินเทอร์เน็ต ล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้  

6) ทักษะการรู้การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ประกอบด้วยความสามารถใน 

การวิเคราะห์สื่อ (Analyze Media) โดยเข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพ่ือให้ตรงกับเป้าประสงค์ท่ี
ก าหนดสามารถใช้สื่อเพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างของปัจเจกชน รู้คุณค่าและสร้างจุดเน้น รู้ถึง
อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อการรู้ทันไอซีที ) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค์กร การประเมินและการสื่อสาร
ทางสารสนเทศใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการเข้าถึงสื่อทาง
สังคม (Social Media) ได้อย่างเหมาะสมมีความรู้พ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้ตามกรอบแห่ง
คุณธรรมจริยธรรมที่มีข้อมูลหลากหลายรอบด้าน 
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  7) ทักษะการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ต้องรู้ว่าห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวม 

สารสนเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์รู้วิธีการจัดเก็บสื่อรวมถึงรู้ขอบเขตและมีความสามารถในการใช้สารสนเทศทางเครือ 

ข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกสามารถใช้กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศจากเครือข่ายและการบูรณาการ 
สารสนเทศจากเครือข่ายกับสารสนเทศจากแหล่งอื่น ๆ รู้จักใช้เครื่องมือช่วยค้นต่าง ๆ รู้จักกลยุทธ์ 
ในการสืบค้นสารสนเทศแต่ละประเภทรวมทั้งบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดโดยเฉพาะห้องสมุดของ 
สถาบันการศึกษาท่ีผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ นอกจากนี้ต้องรู้แหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย 

 

1.12 บทสรุป 
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นบทบาทส าคัญประการหนึ่งของ การจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมุ่งให้ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  คิดอย่างมีวิจาร
ญาณ ฝึกการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม  ดังนั้นหากผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ จะท าให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระและต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง การเรียนรู้และทักษะ
เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ 
(perspectives) จากกระบวนการแบบดั้งเดิม ( tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ( new 

paradigm) ที่ให้โลกของผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งยังเป็น
การเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด
วิเคราะห์และ การแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวกความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความ
สร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อม่ันตนเอง ความยืดหยุ่น 
การจูงใจตนเองและความตระหนักในสภาพแวดล้อมและเหนืออ่ืนใด คือความสามารถใช้ความรู้อย่าง
สร้างสรรค์  ซึ่งถือเป็นทักษะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในสภาพสังคมปัจจุบัน  และเป็นสิ่งที่ท้า
ทายในการที่จะพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะทัศนคติค่านิยมและบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับ
อนาคตด้วยภาพในทางบวกที่มีทั้งความส าเร็จและมีความสุขดังภาพ 1.2 หลักการแห่งการเรียนรู้ 

 



25 

 

 

 

ภาพ  1.2 หลักการแห่งการเรียนรู้ (ผู้เขียน) 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนมีความรู้
เท่ากับนานาชาติ 

ส่งเสริมทักษะ
เพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

แหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

สร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ 

ส่งเสริมทักษะใน
ด้านต่าง ๆ 

เรียนรู้จากสภาพ
ความเป็นจริง 

หลักแห่ง 
การเรียนรู ้
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ค าถามทบทวน 

 

1. ทักษะการเรียนรู้หมายความว่าอย่างไร 

2. ทักษะการการเรียนรู้มีความส าคัญอย่างไร 

3. จงอธิบายองค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
3. องค์ประกอบของการเรียนรู้ในข้อใดส าคัญที่สุด เพราะอะไร  

4. ธรรมชาติของการเรียนรู้หมายถึง 
5. ประเภทของการเรียนรู้ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
6. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตอย่างไร 

7 กรอบในการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 มีอะไรบ้าง 
8. แนวทางการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่   21 มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลง จงยกตัวอย่าง 
9. ผู้เรียนในศตวรรษที่   21 ควรมีลักษณะอย่างไร 

10. จงอธิบายลักษณะบทบาทผู้สอนในศตวรรษท่ี 21  

11. การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความส าคัญอย่าไรบ้าง  
12.บัณฑิตกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนควรมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง  
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บทที่ 2 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

 สังคมท่ีเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วล้วนส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นย ากว่า ย่อมตัดสินในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง การ
รับรู้ข่าวสารและข้อมูลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะ เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยคือ การ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมโดยถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง 
ความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2553) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะใน
การจัดการเรียนรู้มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงโดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็น
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ท่ี ผู้สอนควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับ การเข้าถึง ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียน ในทุกระดับ และสร้าง เยาวชน
ยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 ที่ว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

  

2.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นวิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่นักการศึกษาให้ความส าคัญและ พยายาม
ส่งเสริมให้มีข้ึนในตัวผู้เรียน เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีผู้เรียนมีใจรักที่จะศึกษาค้นคว้าตามความต้องการก็
จะเกิดการศึกษาต่อเนื่องโดยไม่ต้องบังคับ หรือแนะน าตลอดเวลา  และมีแรงกระตุ้น ที่จะอยากรู้อยาก
เห็นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่หยั่งยืนอัน
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า  “self 
directed learning”มีนักวิชาการศึกษาได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้หลาย
แนวความคิดซึ่งมีความสอดคล้องกันดังนี้ ( Boud and Griffin,1987 :161 ; Borich, 1992 : 17 ; พัช
รี มะแสงสม,2544  : 10 ; ทิศนา แขมมณี,2552 : 125-126) การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการที่ผู้เรียนมี
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จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่มาจากความต้องการของตนเองมีทิศทางการท างานและความรับผิดชอบใน
งานของตน  วิธีการเรียนและวิธีสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างกระตือรือร้นเพ่ือให้ได้ความรู้โดยผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ในระดับสูงได้แก่  การ
ตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้  การ
รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดย มีผู้สอนอยู่ในฐานะกัลยาณมิตรท า
หน้าที่กระตุ้นและให้ค าปรึกษาผู้เรียนในการวินิจฉัยความต้องการก าหนดวัตถุประสงค์ออกแบบ
แผนการเรียนรู้และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์แหล่งข้อมูลรวมทั้งร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียนและติดตาม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย  
  สรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองหมายถึง การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ  หรือความ
ต้องการของตนโดยวิธีที่ตนเองถนัดและเลือกท าให้ความรู้ที่ได้มีความหมาย เพ่ือน าไปสู่ ความรู้ที่คงทน
เพราะเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติและคิดวางแผนในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตัวของผู้เรียนเอง
ด้วยความเต็มใจ อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาสติปัญญา ความมีเหตุผล ความคิดท่ีเป็น
ระบบระเบียบ ไม่ยอมรับหรือเชื่อสิ่งใดได้ง่าย ๆ หากยังไม่ได้พิสูจน์หรือคิดหาเหตุผลประกอบ  

 

2.2 ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ผู้สอนต้อง ปรับเปลี่ยน 

บทบาทของตนเอง จากการท าหน้าที่เป็นผู้สอนผู้ให้ความรู้ จัดการสอนโดยใช้ตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้  
สอนเน้นเนื้อหายึดต าราและแบบฝึกหัดเป็นหลัก  มาเป็นบทบาทของผู้อ านวยความสะดวก  ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ใช้ความรู้นั้น เพื่อน ามา ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัดความสนใจ ของตน สามารถ ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน ใฝ่รู้ เกิดคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค   ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้  

(Knowles,1975 ) 

 1) บุคคลที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนเอง  จะเรียนได้มากกว่าดีกว่ามีความตั้งใจมี
จุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจสูงกว่า สามารถน าประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้ได้ดีกว่าและยาวนานกว่า
คนที่เรียนโดยเป็นเพียงผู้รับหรือรอการถ่ายทอดจากผู้สอนเท่านั้น 

 2) การเรียนรู้ด้วยตนเองส่วนใหญ่มีลักษณะท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติ ตามพัฒนาการ 

ทางจิตวิทยาท าให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองให้มีวุฒิภาวะขึ้นเช่น จากความต้องการการพ่ึงพาผู้อื่น
ไปสู่ความเป็นตัวของตัวเองจากความสามารถต่ าไปสู่ความสามารถที่สูงขึ้นและจากการมีความ
รับผิดชอบต่ าไปสู่การมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นจนถึงความสามารถในการน าตนเอง 
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 3) การเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ  เป็นลักษณะที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาการใหม่  ๆ ทางการศึกษาเช่น หลักสูตรใหม่ ห้องเรียนแบบเปิดศูนย์บริการวิชาการโครงการ
การศึกษาอิสระมหาวิทยาลัยเปิดและอ่ืน ๆ ที่เน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4) การเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนสามารถปรับตนเอง ให้อยู่รอดทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ใหม ่ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในโลกการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 

 สรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง
มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเองสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้  ดังนั้น
ควรให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมิใช่การเรียนรู้ที่ถูกสอนอยู่ตลอดเวลา 

  

2.3 องค ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความต้องการและความถนัด
อย่างมีเป้าหมาย  รู้จักแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนและประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้
ของตนเอง ซึ่งท าด้วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้  การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นคุณลักษณะที่
ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประสิทธิภาพองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเองควรมีดังนี้   

2.3.1 การวิเคราะห ความต้องการของตนเอง เริ่มจากให้ผู้เรียนแต่ละคนบอกความ 

ต้องการและความสนใจของตนในการเรียน โดยมีเพ่ือนอีกคนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแนะน าและเพ่ือน
อีกคน ท าหน้าที่จดบันทึกและให้กระท าเช่นนี้หมุนเวียน  ทั้ง 3 คนแสดงบทบาทครบทั้ง  3 ด้านคือผู้
เสนอความต้องการ  ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้คอยจดบันทึก  การสังเกตการณ์เพ่ือประโยชน์ในการเรียน
ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุก ๆ ด้าน 

 2.3.2 การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ 
ผู้เรียนควรศึกษาจุดมุ่งหมายของวิชาแล้วเขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนของตนให้ชัดเจนเน้นพฤติกรรม
ที่คาดหวังวัดได้มีความแตกต่างของจุดมุ่งหมายในแต่ละระดับ  

2.3.3 การวางแผนการเรียน  ผู้เรียนก าหนดแนวทางการเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จัด
เนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการและความสนใจของตน  ระบุการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับตนเองมากที่สุด 

 2.3.4 การแสวงหาแหล่งวิทยาการทั้งท่ีเป็นวัสดุและบุคคล  

1) แหล่งวิทยาการที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 

เป็นต้น  

2) ทักษะต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยในการแสวงแหล่งวิทยาการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น  

ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการอ่าน เป็นต้น  
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2.3.5) การประเมินผล ควรประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตามที่ก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การเรียนไว้และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทัศนคติค่านิยมมี
ขั้นตอนในการประเมินคือ  

1) ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน  

2) ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ  

3) รวบรวมหลักฐานจากผลการประเมินเพ่ือตัดสินใจซึ่งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 

ข้อมูลที่สมบูรณ์และมีความเชื่อถือได้ 
  4) เปรียบเทียบข้อมูลก่อนเรียนกับหลังเรียนเพื่อดูว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าเพียงใด  

5.) ใช้แหล่งข้อมูลจากครูและผู้เรียนเป็นหลักในการประเมิน  

 

2.4 ประเภทของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต  ได้แบ่งประเภทของการ
เรียนรู้ด้วยตนเองไว้ดังนี้  (Gagne & Briggs,1984 : 187 ) 

2.4.1 แผนการเรียนอิสระ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้สอนกับผู้เรียนตกลงกันในเรื่องข องจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนแล้วให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะที่ก าหนดเอาไว้ แต่วิธีการศึกษานั้น
เป็นเรื่องของผู้เรียน ผู้สอนอาจแนะน าและจัดเตรียมวัสดุไว้ให้ 
 2.4.2 ศึกษาด้วยการควบคุมตนเอง  เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าจากสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผู้สอนช่วยแนะน าและจัดหาเอกสาร วัสดุตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก  

ไว้ให้ 
 2.4.3 โปรแกรมการเรียน  ซึ่งผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นกว้าง  ๆ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนโดยมีวิชาหลักวิชาเสริมและวิชาเลือก 

 2.4.4 การเรียนตามความเร็วของตนเอง  เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนตามอัตราความเร็ว 
หรือความสามารถของตนเองมีการก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ตลอดจนเกณฑ์ต่าง  ๆ ไว้เหมือนกันต่างกัน
เวลาที่ใช้ในการเรียน 

 2.4.5 การเรียนรู้ที่ผู้เรียนก าหนดขึ้นเอง เป็นการเรียนรู้ที่ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการเลือก
จุดมุ่งหมายของการเรียนด้วยตนเอง ทดสอบเองมีอิสระในการเลือกจุดมุ่งหมายใดก็ได้ 
 การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก  

การศึกษาในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพราะความรู้ต่าง  ๆ ไม่เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนหรือโรงเรียนเพียงอย่างเดียว  ความรู้เกิดจาก
แหล่งต่าง ๆ รอบตัวและวิทยาการใหม่ ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา ส่วนประเภทของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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เป็นวิธีการเรียนที่ผู้เรียนต้องการที่จะเรียนรู้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการเรียน ตาม
ความรู้ความสามารถของผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมีผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยชี้แนะและ
จัดเตรียมวัสดุหรืออุปกรณ์ไว้ใหเ้ท่านั้น  
 

2.5 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานและทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเป็น
ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ประเด็นส าคัญของทฤษฎีและส่วนที่เป็นการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้ (ทิศนา แขมมณ,ี 2552 : 85-89) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปรัชญาและมานุษยวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
จิตวิทยาด้านปัญญาเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงการได้มาซึ่ง ความรู้และน าความรู้นั้นมาเป็นของตนได้
อย่างไรซึ่ง Perkinได้อธิบายว่า Constructivism คือ การที่ผู้เรียนไม่ได้รับเอาข้อมูลและเก็บข้อมูล
ความรู้นั้นมาเป็นของตนทันทีแต่จะแปลความหมายของข้อมูลความรู้เหล่านั้น โดยประสบการณ์ของ
ตนและเสริมขยายและทดสอบการแปลความหมายของตนด้วยซึ่งสัมพันธ์กบทฤษฎีพัฒนาการทาง
ปัญญาของ Piaget และ Vygotsky ที่มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการค้นพบและประสบการณ์ 
ทฤษฎีนี้เกิดจากความคิดที่ว่าการเรียนรู้เกิดข้ึนได้จากการที่แต่ละบุคคลได้สร้างความรู้ขึ้นและท าให้
ส าเร็จ โดยผ่านกระบวนการของความสมดุล ซึ่งกลไกของความสมดุลเป็นการปรับตัวของตนเองให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้อยู่ในสภาพสมดุลประกอบด้วยกระบวนการ 2 อย่าง คือ  

  1) การซึมซาบหรือดูดซึม   (Assimilation) เป็นกระบวนการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมและซึมซาบหรือดูดซึมเอาประสบการณ์ใหม่เข้าสู่ประสบการณ์เดิมที่เหมือนหรือ  

คล้ายคลึงกันโดยสมองจะปรับเอาประสบการณ์ใหม่เข้ากับความคิด ความรู้ในโครงสร้างที่เกิดจาก  

การเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ 
  2) การปรับโครงสร้างทางปัญญา  (Accomodation) เป็นกระบวนการที่ต่อ
เนื่องมาจากกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม คือเมื่อได้ซึมซาบหรือดูดซึมเอาประสบการณ์ใหม่เข้าไป  

ในโครงสร้างเดิมแล้วท าการปรับประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความรู้เดิมที่มีอยู่ในสมอง
แต่ถ้าไม่เข้ากันจะสร้างโครงสร้างใหม่ข้ึนมาเพ่ือรับประสบการณ์ใหม่นั้น  

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะปะทะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคลจะมีระดับแตกต่างกันไป เรียกได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลมากขึ้นเป็นล าดับและ
ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองมีหลักการว่า การเรียนรู้คือ 
การแก้ปัญหาซึ่งขึ้นอยู่กับการค้นพบของแต่ละบุคคลและผู้เรียนมีแรงจูงใจจากภายใน  ผู้เรียนจะเป็นผู้
กระตือรือร้นมีการควบคุมตนเองและเป็นผู้ที่มีการตอบสนองด้วยจุดมุ่งหมายของการสอนจะมีการ
ยืดหยุ่นโดยยึดหลักว่า ไม่มีวิธีการสอนใดท่ีดีที่สุดดังนั้นเป้าหมายของการออกแบบการสอนก็ควร
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จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสร้างความคิดหรือปัญญาให้เป็นเครื่องมือส าหรับน าเอาสิ่งแวดล้อมของ
การเรียนที่มีประโยชน์มาช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการเรียนรู้  
  1) ผู้สอนต้องให้บริบทการเรียนรู้ที่มีความหมายเพ่ือสนับสนุนแรงจูงใจภายในของ
ผู้เรียนและการควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 

  2) สร้างรูปแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่รู้แล้วไปสู่สิ่งที่ไม่รู้รูปแบบนี้จะ
คล้ายกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ossuebell คือ ให้เรียนรู้จากสิ่งที่มีประสบการณ์ 

มาก่อนไปสู่สิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ 
  3) สร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบอนุมาน ( Deductive) และ
อุปมาน (Inductive) คือเรียนจากเรื่องทั่วไปไปสู่เรื่องเฉพาะเจาะจงและเรียนจากเรื่องเฉพาะหรือ
ตัวอย่างต่าง  ๆ ไปสู่หลักการโดยให้มีอย่างสมดุลไม่มากน้อยกว่ากันเพ่ือให้รู้วิธีการเรียนในการ
แก้ปัญหาทั้ง 2 แนวทาง 
  4) เน้นประโยชน์ของความผิดพลาดแต่ทั้งนี้การผิดพลาดนั้นจะเกิดประโยชน์ก็
ต่อเมื่อเป้าประสงค์ของกิจกรรมนั้นชัดเจนเพื่อผู้เรียนจะได้หาวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดไปสู่เป้าประสงค์นั้น
ได้ถูกต้อง 
  5) ให้ผู้เรียนคาดการณ์ล่วงหน้าและรักษาไว้ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนตามโอกาสอ านวย
เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้นี้ไม่มีการก าหนดแนวทางความคิดอย่างแน่นอนตายตัว ดังนั้นผู้เรียนอาจ
แสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ได้ตามสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ที่อ านวยให้ 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการสร้าง
ความรู้ (Process of Knowledge Construction) ของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจาก
ประสบการณ์  โดยจะไม่เน้น ที่เนื้อหาที่ผู้เรียนจะต้องเรียนแต่เน้นที่ตัวผู้เรียนและประสบการณ์ของ
ผู้เรียน นอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง ( Internal Mental  

Interraction) แล้วยังเป็นกระบวนการทางสังคม อีกด้วย ดังนั้น การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการ  

ทั้งด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้  มุ่งเน้นไปที่
เป้าหมายของการสอน ที่เปลี่ยนจากการถ่ายทอด สู่ผู้เรียนให้ ได้รับสาระความรู้ที่แน่นอนตายตัว
เปลี่ยนเป็น การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย ผู้เรียน จึงต้องจัดการกับ
ข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง  ๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้มี
บทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มในบริบทจริง ที่ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้น 
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2.6 ขั้นตอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความต้องการและความถนัดอย่างมีเป้าหมาย รู้จัก

แสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ด้วยตนเองนั้นการ จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมี 
5 ขั้น ดังนี้ (พจนา ทรัพย์สมาน,2550 : 17-18)   

ขั้นที่ 1 จุดประกายความสนใจ เป็นกิจกรรมสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน 

ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความส าคัญและประโยชน์ของสิ่งที่จะเรียน 

ขั้นที่ 2 วางแผนการเรียนรู ้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ของตนเองโดยร่วมกัน 

ก าหนดขอบเขตแนวทาง วิธีการเรียนรู้ ประเด็นเนื้อหาย่อย แนวทางการบันทึกและสรุปผลการเรียนรู้
พร้อม ทั้งจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้  

  ขั้นที่ 3 ลงมือเรียนรู้ตามแผน  ผู้เรียนลงมือศึกษาค้นคว้า ศึกษารวบรวมข้อมูล
ศึกษาปัญหา ศึกษาทดลอง ตามแผนที่วางไว้ ฯลฯ เพื่อแสวงหาและค้นพบความรู้ ข้อคิดแนวทางการ
ปฏิบัติ ฯลฯ ด้วยตนเอง 
  ขั้นที่ 4 น าเสนอข้อมูลการเรียนรู้ ผู้เรียนน าข้อมูลข้อค้นพบที่ได้จากการเรียนรู้  

มาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ประเมินค่าสรุปความคิดรวบยอด  

คุณค่าความส าคัญ แนวคิดแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง 
  ขั้นที่ 5 จัดท าชิ้นงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู้ ผู้เรียนน าความรู้ ข้อค้นพบข้อสรุป  

ที่ได้จากการเรียนรู้มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ขั้นตอน วิธีการเรียนรู้แสดงความรู้สึกต่อผลงาน แล้วน าผลงานมาแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประเมินซึ่งกันและกัน 

 การเรียนรู้ด้วยตนเองมีจุดเน้นที่ส าคัญอยู่ที่ท าให้ผู้เรียนเรียนด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน 
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและ ตัวของ
ผู้เรียนเอง ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างข้ึนด้วยตนเองนี้จะมีความหมายต่อผู้เรียนจะอยู่คงทน ผู้เรียนจะไม่ลืม
ง่ายและจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ดี นอกจากนั้นความรู้ที่สร้างขึ้นเองนี้ 
ยังจะเป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ ๆ ต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุด 
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2.7 ลักษณะส าคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 

การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้บุคคลมีลักษณะของการชี้น าตนเองในการเรียนรู้ ให้มี
ประสบการณ์และศักยภาพในการแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาตลอดชีวิตต่อไปมีดังนี้   

2.7.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลการเรียนรู้  

ได้แก่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานความต้องการของกลุ่มผู้เรียน  

2.7.2 การเรียนรู้ที่ค านึงถึงความส าคัญของผู้เรียน  เป็นรายบุคคลความแตกต่างใน
ความสามารถ ความรู้พื้นฐาน ความสนใจเรียน วิธีการเรียนรู้ จัดเนื้อหาและสื่อให้เหมาะสม  

2.7.3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูล ฝึกเทคนิคที่จ าเป็น  

  เช่น การสังเกต การอ่านอย่างมีจุดประสงค์ การบันทึก เป็นต้น  

2.7.4. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  การก าหนดให้ผู้เรียนแบ่งความรับผิดชอบ
ในกระบวนการเรียนรู้ การท างานเดี่ยวและเป็นกลุ่มที่มีทักษะการเรียนรู้ต่างกัน   

   2.7.5. การพัฒนาทักษะการประเมินตนเองและการร่วมมือในการประเมินกับผู้อ่ืน  การให้
ผู้เรียนเข้าใจความต้องการในการประเมินยอมรับการประเมินจากผู้อื่นเปิดโอกาสให้ประเมินหลาย
รูปแบบ 

กระบวนการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นวิธีการที่ผู้เรียนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยด าเนินการ ดังแสดงตารางที ่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 การตอบสนองของผู้เรียนและผู้สอนตามกระบวนการในเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ขั้นตอน การตอบสนองของผู้เรียน การตอบสนองของผู้สอน 

1. วินิจฉัย
ความต้องการ
ในการเรียนรู้
ของผู้เรียน  

1. ศึกษาท าความเข้าใจ 

ค าอธิบายรายวิชา  

2. วินิจฉัยความต้องการใน
การเรียนของตนเอง ทั้ง
รายวิชาและรายหัวข้อการ
เรียน  

3. แบ่งกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับ
ความต้องการในการเรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนมั่นใจ
ในการวินิจฉัยความต้องการใน
การเรียนของ 

1. กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
2. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ เนื้อหา 
กิจกรรมและการประเมินการเรียนรายวิชา  

3. อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจค าอธิบายรายวิชา  

4. ให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการวินิจฉัยความ
ต้องการใน 

การเรียน  

5. อ านวยความสะดวกใน 

การเรียนแบบร่วมมือในกลุ่ม  

2. ก าหนด
จุดมุ่งหมายใน  

การเรียน  

1. ผู้เรียนแต่ละคนเขียน
จุดมุ่งหมายการเรียนในแต่ละ
หัวข้อการเรียนที่วัดได้
สอดคล้องกับความต้องการใน
การเรียนของผู้เรียนและ
อธิบายรายวิชา  

1. ให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนใน 

การเขียนจุดมุ่งหมายการเรียน 

ที่ถูกต้อง  
 

3. วางแผน 

การเรียนโดย
เขียนสัญญา
การเรียน  

 

 

1. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความจ าเป็นและวิธีการวาง
แผนการเรียน  

2. เขียนสัญญาการเรียนที่
สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา รวมทั้งความต้องการ
และความสนใจของตนเอง ใน
การเรียนแต่ละครั้ง  

1. ให้ค าแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับความจ าเป็นและ
วิธีการวางแผนการเรียน  

2. ให้ค าแนะน าผู้เรียนในการเขียนสัญญาการเรียน  
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  

ขั้นตอน การตอบสนองของผู้เรียน การตอบสนองของผู้สอน 

4. เขียนโครงการเรียนรู้  
 

1. ร่วมกับผู้สอนและเพ่ือนเขียน
โครงการเรียนรู้ของทั้งชั้นโดย
พิจารณาจากโครงการเรียนรู้ที่
ผู้สอนร่างมาและสัญญาการ
เรียนของทุกคน  

 

1. ให้ค าแนะน าในการเขียน
โครงการเรียนรู้รายวิชา  
2. พิจารณาโครงการเรียนรู้
ร่วมกับผู้เรียนโดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 

อย่างทั่วถึง  
3. ร่วมกับผู้เรียนสรุปโครงการ
เรียนรู้ให้เหมาะสม  

5. ด าเนินการเรียนรู้  
 

1. ทบทวนความรู้เดิมของ
ตนเองที่จ าเป็นส าหรับการสร้าง
ความรู้ใหม่โดยการตอบค าถาม
หรือท าแบบทดสอบ  

2. ผู้เรียนแต่ละคนด าเนินการ
เรียนตามสัญญาการเรียนอย่าง
กระตือรือร้นโดยการสืบค้นและ
แสวงหาความรู้เพื่อสนองตอบ
ความต้องการในการเรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และใช้
แหล่งทรัพยากรการเรียนที่
เหมาะสมตามความต้องการของ
ตนเอง โดยน าความรู้และ
ประสบการณ์เดิมที่เก่ียวข้องกัน
มาใช้ในการค้นหาค าตอบ  

 

 

1. ทดสอบความรู้เดิมของ
ผู้เรียนโดยใช้เทคนิคการ 

ตั้งค าถามหรือทดสอบ  

2. ให้ความรู้เสริมเพ่ือให้แน่ใจ
ว่าผู้เรียนจะสามารถเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้  
3. ตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนค้นหาค าตอบและ
ประมวลค าตอบด้วยตนเอง  
4. สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม
การเรียน  

5. ให้ค าปรึกษาให้ข้อมูล 

ช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในกิจกรรมการเรียน 

ของผู้เรียนตามความจ าเป็น 

และความต้องการของผู้เรียน  
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  

ขั้นตอน การตอบสนองของผู้เรียน การตอบสนองของผู้สอน 

5. ด าเนินการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

3. แบ่งกลุ่มเรียนแบบร่วมมือ 

เพ่ือศึกษาในประเด็นที่ต้องตอบ
ค าถามโดยการปรับจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน
เป็นของกลุ่มแล้วแบ่งบทบาท
หน้าที่เพื่อแสวงหาความรู้โดย 

ใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือ
น าไปสู่การหาค าตอบทั้งนี้กลุ่ม
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอาจมีรูปแบบ
ในการท ากลุ่มท่ีแตกต่างกัน  

4. ใช้ความคิดอย่างเต็มที่มี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบคัดค้าน 

สนับสนุนและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและความรู้สึกที่เปิด 

กว้างในกลุ่มและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเพ่ือหาแนว
ทางการได้มาซึ่งค าตอบที่
ต้องการของตนเองและของกลุ่ม  

5. แสดงความสามารถของ
ตนเองและยอมรับ
ความสามารถของผู้อื่น  

6. ตัดสินใจและช่วยแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมการ
เรียน  

6. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความรู้
และประสบการณ์เดิมที่เก่ียว 

ข้องกันมาใช้ในการค้นหา
ค าตอบโดยให้ยกตัวอย่าง 
หรือเปรียบเทียบเหตุการณ์ 

ที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีเรียน  

7. ติดตามในการเรียนของ
ผู้เรียนตามสัญญาการเรียน 

และให้ค าแนะน า  

8. ติดตามเป็นระยะ ๆ และให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน  

9. บันทึกปัญหาและข้อขัดข้อง
ต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม
การเรียนเพื่อเสนอแนะการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

10. ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการท า
กิจกรรมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
อย่างเต็มที่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เรียนและไม่ตัดสิน
ว่าความคิดเห็นของผู้เรียนไม่
ถูกต้อง  
11. กระตุ้นให้ผู้เรียนสื่อสาร
ความรู้ความเข้าใจและแนวคิด
ของตนเองให้ผู้อื่น เข้าใจอย่าง
ชัดเจน  
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  

ขั้นตอน การตอบสนองของผู้เรียน การตอบสนองของผู้สอน 

5. ด าเนินการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

7. ฝึกปฏิบัติทักษะที่ต้องศึกษา
ตามจุดมุ่งหมายการเรียน  

8. ขอความช่วยเหลือจากผู้สอน 

ตามความเหมาะสม  

9. ปรึกษาผู้สอนเป็นระยะ ๆ 

ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาการเรียน
เพ่ือขอค าแนะน าช่วยเหลือ 

10. ปรับเปลี่ยนการด าเนินการ
เรียนตามความเหมาะสมและ
บันทึกสิ่งที่ปรับเปลี่ยนลงใน
สัญญาการเรียนให้ชัดเจนและ
น าไปเป็นข้อมูลในการวินิจฉัย
ตนเองเพ่ือตั้งจุดมุ่งหมายในการ
เรียนครั้งต่อไป  

11. อภิปรายและสรุปความรู้ที่
ได้ในกลุ่ม  

12. น าเสนอวิธีการเรียนและ
ความรู้ที่ได้ต่อทั้งชั้นโดยใช้
รูปแบบในการแสดงออกในสิ่งที่
ตนได้เรียนรู้ที่หลากหลาย  

13. อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

สะท้อนความรู้สึกและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการ
เรียนด้วยตนเองท่ีมี
ประสิทธิภาพ สิ่งสนับสนุนและ
สิ่งขัดขวางการเรียน  

 

12. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทั้ง
ในกลุ่มและชั้นเรียน  

13. สังเกตการเรียนของผู้เรียน 

บันทึกพฤติกรรมและ
กระบวนการเรียนของผู้เรียน 

รวมทั้งเหตุการณ์ที่ส่งผล 

ต่อการเรียน  

14. กระตุ้นให้ผู้เรียนสรุป
ความรู้ความเข้าใจในบทเรียน
ด้วยตนเอง 
15. กลั่นกรองแก้ไขและเสริม
สาระส าคัญของบทเรียนให้
ชัดเจนและครอบคลุม
จุดมุ่งหมายการเรียน  

16. ร่วมกับผู้เรียนอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพสิ่งที่สนับสนุนและ
สิ่งที่ขัดขวางการเรียน  
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

ขั้นตอน การตอบสนองของผู้เรียน การตอบสนองของผู้สอน 

5. ด าเนินการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

14. ร่วมกันสรุปประเด็นความรู้
ที่ได้ในชั้นเรียน  

15. เขียนรายงานผลการเรียน  

ทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการ
เรียนรวมทั้งความรู้สึกเก่ียวกับ
ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จในการ
เรียนเป็นรายบุคคลและราย
กลุ่ม  

 

6. ประเมินผลการเรียนรู้  
 

1. ประเมินผลการเรียนของ
ตนเองโดยเปรียบเทียบกับ
จุดมุ่งหมายในการเรียน 

ของตนเอง  
2. ให้เพ่ือนและครูช่วยสะท้อน
ผลการเรียน  

3. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เพ่ือน
ในกลุ่ม  

1. กระตุ้นให้ผู้เรียนตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจของตนเอง
ตลอดเวลา  

2. ประเมินการเรียนของผู้เรียน
จากการสังเกตพฤติกรรมใน 

การเรียนความสามารถใน 

การเรียนตามสัญญาการเรียน
และผลงานในแฟ้มสะสมงาน  

3. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
รายบุคคลและรายกลุ่มเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนด้วยตนเอง
และพฤติกรรมในการเรียน
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

ตามความเหมาะสม  
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2.8 หลักการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หลักการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองควรปฏิบัติได้ดังนี้  
 2.8.1 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ของผู้เรียน  เชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้และพัฒนา 
ตนเองได้ ทุกคนมีความสามารถใฝ่ดีและปรารถนาความสุขความส าเร็จในชีวิต  

 2.8.2 ตระหนักวาผู้สอนไม่ใช่ผู้บอกความรู้ แต่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ อ านวยการให้เกิด
การเรียนรู้ จัดเตรียมกิจกรรมช่วยเหลือดูแลให้ความสะดวกและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติ  

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.8.3 การพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รอบด้านให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข
โดยก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความสามารถรอบด้านให้กับผู้เรียน ทั้งด้านความรู้  

ความคิด คุณธรรม ค่านิยม ทักษะกระบวนการและการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในลักษณะหลอมรวมบูรณาการ 

 2.8.4 การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาสาระท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้การ
เรียนรู้สอดคล้องกับความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนและท้องถิ่น 

 2.8.5 การก าหนดเวลาเรียนแต่ละแผนที่เหมาะสม  ให้ผู้เรียนมีเวลาเพียงพอที่จะใช้
กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติตลอดแนวเพื่อแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
จัดเวลาในการสอนได้ตามตารางสอนปกต ิ 
 2.8.6 การสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน  ให้กับผู้เรียนนับก้าวแรกของการจัดการเรียนรู้
ที่ส าคัญ ความสนใจใคร่รู้ในสิ่งที่เรียนท าให้การจัดการเรียนรู้ประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์  
 2.8.7 ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง มีสิทธิที่จะตัดสินใจก าหนดเป้าหมาย  

การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ฯลฯ ตามความถนัดความสนใจ ผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนเลือกได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเองและใช้ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้เป็นแนวทางในการคิดและปฏิบัติงาน  

ตามล าดับขั้นเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาและค้นพบความรู้ของตนได้ด้วยตนเอง 

 2.8.8 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ  มีจุดเด่นเฉพาะตัว ผู้สอนต้องค้นให้พบและช่วยให้  

ผู้เรียนน าจุดเด่นและความสามารถของผู้เรียนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาส
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 2.8.9 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  น าข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้มาน าเสนอเพ่ือวิเคราะห์
อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อจ าแนกเปรียบเทียบ จัดล าดับเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ฯลฯ ท าให้สามารถสรุปและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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 2.8.10 การให้ผู้เรียนน าความรู้ข้อค้นพบ น ามาเสนอจัดท าชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ  
ตามความถนัดและความสนใจท าให้ความรู้ความคิดของผู้เรียนเป็นรูปธรรมชัดเจน ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจช่วยท าให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น 

 2.8.11 การใช้สื่อ อุปกรณ  เทคโนโลยี  ความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
ช่วยให ้ผู้เรียนสามารถสร้างสาระความรู้และผลงานต่าง  ๆ ด้วยตนเองได้ดี 
 2.8.12 การใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ในลักษณะร่วมคิดร่วมท าช่วย  

ให้มีความรู้ความคิดกว้างขวางซับซ้อน หลากหลายยิ่งขึ้นรวมทั้งมีการพัฒนาในทักษะต่าง  ๆ เช่น  

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะทางภาษา ทักษะด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง เป็นต้น  

 2.8.13 การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความถนัด  ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกันได้
เรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกันจะเอ้ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและความรู้และช่วยให้การเรียนรู้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 2.8.14 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อให้ทราบความส าเร็จและพัฒนาที่แท้จริง
ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ความคิด คุณธรรมค่านิยม ทักษะการปฏิบัติและการปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน ต้องประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามหลักการของ  การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 2.8.15 การน าผลการประเมินมาใช้ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลรวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจในลักษณะโครงงาน ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพที่ควรจะเป็นมีการพัฒนารอบด้านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี  คนเก่งและมี
ความสุขในที่สุด 

 การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ของตนได้ด้วยตนเอง มีข้ันตอนการเรียนรู้  ที่ผู้เรียนต้องคิด
ปฏิบัติจริงตามล าดับขั้น 5 ขั้น ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเหตุผลความส าคัญของสิ่งที่จะเรียน  

วางแผน ก าหนดขอบเขตแนวทางวิธีการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ บันทึกข้อมูล  การเรียนรู้ น าเสนอข้อมูล
การเรียนรู้ วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและจัดท าชิ้นงานเพ่ือน าเสนอผลการเรียนรู้ให้เป็น
รูปธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความส าเร็จของการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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2.9 หลักการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ประสบความส าเร็จ 
 การใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่ม ในสังคมปัจจุบัน  มีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ในสังคม
นั้น ๆ เช่น สังคมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษามีวิถีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างอิสระและเป็นการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ รวมถึงมีการเริ่มต้นชีวิตนักศึกษา กล่าวคือ การค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด การแสวงหาสิ่งใหม่  ๆ 
ให้แก่ชีวิต ดังนั้น  การใช้ชีวิตในระดับ มหาวิทยาลัยเป็นอีกส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่ส าคัญต่ออนาคต 
เนื่องจากต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่และจ าเป็นต้องมีการวางแผนการเรียนรู้ชีวิตจริง การ ใช้
ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณค่านั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อม ในทุก ๆ ด้านและพร้อมที่ เรียนรู้
อย่างไม่มีทีส่ิ้นสุด เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งตลอดชีวิตของมนุษย์ การเรียนรู้
ด้วยตนเองมีหลักในการพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จในชีวิตการศึกษา ซึ่งผู้เรียนจะประสบ
ความส าเร็จยิ่งขึ้นเมื่อผู้เรียนมีหลักการดังนี้ 

1) รู้ว่าต้องท าอะไร 

2) เข้าใจว่าเพราะเหตุใดต้องกระท าสิ่งนั้น 

3) รู้ว่าเมื่อไรถูกประเมินและประเมินด้วยวิธีใด 

4) มีโอกาสเข้าถึงสื่อที่สามารถเข้าใจได้ 
5) มีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ ที่ช่วยอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้  
6) ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากเพ่ือน  ผู้ปกครอง อาจารย์ 
7) ท างานตามจังหวะที่เหมาะสมกับตนเอง 

8) สนใจในสิ่งที่ก าลังท า 

9) ท ากิจกรรมอย่างหลากหลาย 

10) มีโอกาสทบทวนความก้าวหน้าของตนเอง 
 

2.10 กระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

กระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ความรับผิดชอบของผู้เรียน  เป็นสิ่งส าคัญที่จะน า
ผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง  เพราะความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นหมายถึง  การที่
ผู้เรียนควบคุมเนื้อหา กระบวนการองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของตนเอง  ซ่ึงได้แก่ 

การวางแผนการเรียนของตนเอง  โดยอาศัยแหล่งทรัพยากรทางความรู้ต่าง  ๆ ที่จะช่วยน าแผนสู่การ
ปฏิบัติแต่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เรียน ผู้เรียนต้องเตรียมการวางแผนการเรียนรู้ของตนและเลือก
สิ่งที่จะเรียนจากทางเลือกท่ีก าหนดไว้ รวมทั้งวางโครงสร้างของแผนการเรียนรู้ของตนอีกด้วย  ในการ
วางแผนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติงานที่ก าหนด วินิจฉัยความช่วยเหลือที่ต้องการและท าให้
ได้ความช่วยเหลือนั้นสามารถเลือกแหล่งความรู้  วิเคราะห์และวางแผนการการเรียนทั้งหมด  รวมทั้ง
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ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของตนในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนและผู้สอนควรมีบทบาท
อย่างไร ดังแสดงตารางที ่2.2  

ตารางที่  2.2 การเปรียบเทียบบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  บทบาทของผู้สอนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
1. การวิเคราะห ความต้องการในการเรียน  

1.1 วินิจฉัยการเรียนรู้  
1.2 วินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตน  

1.3 รับรู้และยอมรับความสามารถของตน  

1.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  
1.5 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่พอใจ  
ด้วยตนเอง  
1.6 มีส่วนร่วมในการระบุความต้องการใน  
การเรียน  

1.7 เลือกสิ่งที่จะเรียนจากทางเลือกต่าง ๆ  

ที่ก าหนด  

1.8 วางโครงสร้างของโครงการเรียนของตน  

1. การวิเคราะห ความต้องการในการเรียน  

1.1 สร้างความคุ้นเคยให้ผู้เรียนไว้วางใจ เข้าใจ  

บทบาทครูบทบาทของตนเอง  
1.2 วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียน  

และพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน  

1.3 ก าหนดโครงสร้างคร่าว ๆ ของหลักสูตร  

ขอบเขตเนื้อหากว้างๆ สร้างทางเลือกที่
หลากหลาย  

1.4 สร้างบรรยากาศให้เกิดความต้องการ 

การเรียน  

1.5 วิเคราะห์ความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน  

โดยการตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียน  

1.6 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทางเลือกนั้น  

1.7 แนะน าข้อมูลให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เอง  
2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  

2.1 ฝึกการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  

2.2 รู้จุดมุ่งหมายในการเรียน และเรียนให้บรรลุ  
จุดมุ่งหมาย  

2.3 ร่วมกันพัฒนาเป้าหมายการเรียนรู้  
2.4 ก าหนดจุดมุ่งหมายจากความต้องการของตน  

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  

2.1 ก าหนดโครงสร้างคร่าว ๆ วัตถุประสงค์ 
การเรียนของวิชา  

2.2 ช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนความต้องการที่มีอยู่ให้  
เป็นจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่วัดได้เป็นได้จริง  
2.3 เปิดโอกาสให้มีการระดมสมองร่วมแสดง  
ความคิดเห็นและการน าเสนอ  

2.4 แนะน าข้อมูลให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เอง  
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ตารางที่  2.2  (ต่อ)  

 

บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  บทบาทของผู้สอนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

3. การออกแบบแผนการเรียน  

3.1 ฝึกการท างานอย่างมีข้ันตอนจากง่ายไปยาก  

3.2 การใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมในการเรียน  

3.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผน  

3.4 ร่วมมือ ร่วมใจรับผิดชอบการท างานกลุ่ม  

3.5 รับผิดชอบควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของ  
ตนเองตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้  

3. การออกแบบแผนการเรียน  

3.1 เตรียมความพร้อมโดยจัดประสบการณ์การ  

เรียนรู้ เสริมทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้  
3.2 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วิธีการท างานต้อง  
ทราบว่าเรื่องใดใช้วิธีใด สอนอย่างไรมีส่วนร่วม  

ตัดสินใจเพียงใด  

3.3 ยั่วยุให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้  
3.4 ผู้ประสานสิ่งที่ตนเองรู้กับสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ  

3.5 แนะน าข้อมูลให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์เองจนได้
แนวทางท่ีต้องการ สร้างทางเลือกที่หลากหลาย 

ให้ผู้เรียนเลือกปฏิบัติตามแนวทางของตน  

4. การแสวงหาแหล่งวิทยาการ  

4.1 ฝึกค้นหาความรู้ตามที่ได้รับมอบหมายจาก  

แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

4.2 ก าหนดบุคคลและสื่อการเรียนที่เกี่ยวข้อง  
4.3 มีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลร่วมกับเพื่อนๆ  

ด้วยความรับผิดชอบ  

4.4 เลือกใช้ประโยชน์จากกิจกรรมและยุทธวิธีที่มี  
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

4. การแสวงหาแหล่งวิทยาการ  

4.1 สอนกลยุทธ์การสืบค้นข้อมูล ถ่ายทอด
ความรู้ ถ้าผู้เรียนต้องการ  

4.2 กระตุ้นความสนใจชี้แหล่งความรู้แนะน า 

การใช้สื่อ  

4.3 จัดรูปแบบเนื้อหาสื่อการเรียนที่เหมาะสม  

บางส่วน  

4.4 สังเกต ติดตามให้ค าแนะน าเมื่อผู้เรียนเกิด  

ปัญหาและต้องการค าปรึกษา  

5. การประเมินผลการเรียนรู้  
5.1 ฝึกการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
5.2 มีส่วนร่วมในการประเมินผล  

5.3 ผู้เรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเอง  

5. การประเมินผลการเรียนรู้  
5.1 ให้ความรู้และฝึกผู้เรียนในการประเมินผล
การ เรียนรู้ที่หลากหลาย  

5.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีการ เกณฑ์  
ประเมินผล และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

5.3 จัดท าตารางการประเมินผลที่จะใช้ร่วมกัน  

5.4 แนะน าวิธีการประเมินเมื่อผู้เรียนมีข้อสงสัย  
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2.11 ปัจจัยท่ีท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ  

 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Directed  Learning  Readiness : SDLR)  

เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้ที่มีความสนใจมีความรักจะเรียนรู้ด้วยตนเอง  วัดได้จาก
ความรู้สึกและความคิดเห็นที่ผู้เรียนมีต่อการแสวงหาความรู้  การที่บุคคลจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้นั้น
ต้องมีลักษณะความพร้อมของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 
 2.11.1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  หมายถึงการมีความสนใจในการเรียนรู้มากกว่าผู้อื่น  

มีความพึงพอใจกับความคิดริเริ่มของบุคคลมีความรักในการเรียนรู้และความคาดหวังว่าจะเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง แหล่งความรู้มีความดึงดูดใจมีความอดทนต่อการค้นหาค าตอบในสิ่งที่สงสัย  มีความสามารถ
ในการยอมรับและใช้ประโยชน์จากค าวิจารณ์ได้  การน าความสามารถด้านสติปัญญามาใช้ได้  มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 

2.11.2) มีอัตมโนทัศน ในด้านของการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมีความม่ันใจ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถจัดเวลาในการเรียนรู้ได้ มีระเบียบวินัยต่อตนเองมีความรู้ใน
ด้านความจ าเป็นในการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มีความคิดเห็นต่อตนเองว่าเป็นผู้ที่มี
ความอยากรู้อยากเห็น  

2.11.3) การมีความคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ความสามารถติดตามปัญหายาก  ๆ 

ได้อย่างคล่องแคล่ว  ความปรารถนาต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ  ชื่นชอบต่อการมีส่วนร่วมในการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีความเชื่อม่ันในความสามารถที่จะท างานด้วยตนเองได้ดี  ชื่นชอบในการ
เรียนรู้ มีความพอใจกับทักษะการอ่าน  การท าความเข้าใจ  มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งความรู้ต่าง  ๆ มี
ความสามารถในการวางแผนการท างานของตนเองได้  และมีความคิดริเริ่มในเรื่องการเริ่มต้นโครงการ
ใหม ่ๆ 

2.11.4) การมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน  ได้แก่ การมีทัศนะต่อตนเองในด้าน
สติปัญญาอยู่ในระดับปานกลางหรือสูงกว่า ยินดีต่อการศึกษาในเรื่องท่ียาก  ๆ ในขอบเขตที่ตนสนใจมี
ความเชื่อมั่นต่อหน้าที่ในการส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา  ชื่นชอบที่จะมีบทบาทในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความเชื่อม่ันต่อหน้าที่ในการส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา  

ชื่นชอบที่จะมีบทบาทในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเองและมีความสามารถในการตัดสินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้  

2.11.5) รักการเรียนรู้ ได้แก่ มีความชื่นชมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าในการเรียนรู้มีความสนุกสนานกับการสืบสวนหาความจริง 

 2.11.6) ความคิดสร้างสรรค  ได้แก่ มีความคิดที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ได้ดีสามารถคิดค้นวิธีการ
แปลกใหม่และความสามารถที่จะคิดวิธีต่าง ๆ ได้มากมายหลายวิธีส าหรับเรื่องนั้น ๆ  
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2.11.7) การมองอนาคตในแง่ดี  ได้แก่ การมีความเข้าใจตนเองว่าเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมีความสนุกสนานในการคิดถึงเรื่องในอนาคต  มีแนวโน้มในการมองปัญหาว่าเป็นสิ่งท้าทายไม่ใช่
สัญญาณให้หยุดกระท า 

 2.11.8) ความสามารถในการใช้ทักษะทางการศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหาคือ 

ความสามารถใช้ทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาได้แก่  ทักษะการฟัง  อ่าน เขียนและจ า  มีทักษะในการ
แก้ปัญหา 
 

2.12 บทสรุป 

 สังคมท่ีเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วล้วนส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นย ากว่า ย่อมตัดสินในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  ซ่ึง
การรับรู้ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง บุคคลมีการเรียนรู้เมื่อมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นการเรียนรู้มีความส าคัญ
ต่อบุคคลและสังคมในด้านต่าง  ๆ เช่น การก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุค
สมัยใหม ่โดยการเปิดใจให้ความสนใจติดตามข่าวสารความเป็นไปของโลก สมัยใหม่ในทุก ๆ ด้าน เช่น 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการแพทย์ ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้าน
สังคม ด้านการเมืองและด้านประชาคมอาเซียน ฯ ลฯ ท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้จาก
ประสบการณ์หรือความรู้ของผู้อื่นโดยการทุ่มเทศึกษาเรียนรู้ วิทยาการใหม่ ๆ ในสาขา ที่ตนสนใจหรือ
เกี่ยวข้องจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 การเรียนรู้ ด้วยตนเองถือว่า เป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิต และจัดว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที่ยอมรับสภาพความแตกต่างของบุคคล  สนองตอบความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียนทีจ่ะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง บนศักยภาพท่ีผู้เรียนแต่ละคนมีอยู่ เพ่ือที่ตนเองจะสามารถ
ทีจ่ะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีศักยภาพและมีความสุข  
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ค าถามทบทวน 

 

1.จงอธิบายความหมายการเรียนรู้ด้วยตนเองคืออะไร  

2.การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความส าคัญอย่างไร 
3. องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเองมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเองมีกี่ลักษณะ จงอธิบาย 

5. ขั้นตอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองมีกี่ข้ันตอนอะไรบ้าง  
6. จงยกตัวอย่างลักษณะส าคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีอะไรบ้าง  

7. หลักการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 5 ข้อ 

8. การเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จประกอบด้วยอะไรบ้าง   
9. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง 
10. ผู้เรียนสรุปบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มาพอสังเขป 

11. ผู้เรียนสรุปบทบาทของครูในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มาพอสังเขป. 

12. ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองเก่ียวกับหัวข้อต่อไปนี้ ตามความคิดเห็นของตนเอง 
  12.1 ความเห็นของผู้เรียนในเรื่องความหมายของความขยัน คือ 

  12.2 บุคคลที่ประสบผลส าเร็จในชีวิตเพราะความขยันหมั่นเพียรที่ผู้เรียนประทับใจ
มากที่สุด คือใคร เพราะเหตุใด 

  12.3 ความขยันหมั่นเพียรมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนอย่างไร 

  12.4 ความขยันหมั่นเพียรมีคุณค่าและประโยชน์ต่ออาชีพการงานอย่างไร 
  12.5 ความขยันหมั่นเพียรมีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อย่างไร
  12.6 ผลเสียที่เกิดจากความเกียจคร้านอย่างไร 

13. ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร (เขียนเป็นแผนผังความคิด) 
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บทที่ 3 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

 

 การด าเนินชีวิตของทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นวิวัฒนาการในการปรับตัวของ
มนุษย์ที่รู้จักคิดแก้ปัญหาเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีความแตกต่างกัน
ออกไป การรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยอาศัยผลผลิต
ทางด้านความคิดที่เกิดจากการคิดแก้ปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญท่ีสุดของการคิดทั้งมวล การ
คิดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมมนุษย์เช่นกัน ทักษะการคิด
แก้ปัญหาจึงเป็นอีกทักษะที่เก่ียวข้องและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และต้องสามารถเผชิญกับภาวะ
ที่เคร่งเครียดได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นทักษะการคิดและแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักการ
ใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะที่ต้องพัฒนา
ทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจในสภาพของสังคมอีกด้วย ซึ่งการด าเนินชีวิตในสภาพ
ความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันจึงต้องอาศัยการคิดที่ดีอยู่ตลอดเวลา การคิดที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
การอยู่รอดและความส าเร็จทั้งในการด าเนินธุรกิจและชีวิตการท างาน 

 

3.1 ความหมายของทักษะการคิด 

  การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมองที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เกิดการคิดจาก
ข้อมูล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ยั่วยุให้เกิดการแก้ปัญหา โดยการแยกแยะเชื่อมโยงเรียบเรียงแปล
ความหมายแนวความคิดข้ึนมาใหม่เพ่ือให้สัมพันธ์กับแนวคิดดั้งเดิม ด้วยเหตุและผลจากการศึกษา
ความหมายของการคิด ได้รับการบัญญัติขึ้นมาจากนักจิตวิทยาและนักวิชาการท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศหลายท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในที่นี้ได้รวบรวบมาบางส่วนเพื่อเป็นแนวทางในการ
เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในล าดับต่อไปได้ โดยผู้ให้ความหมายของการคิดไว้หลากหลายดังนี้  
(Hilgard,1975 : 336 ;  Matlin,1983 : 39  ; Byer,1985 : 297  ; ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ,2551 : 1  ; 

ชาติ แจ่มนุช,2545  :  1-2) กล่าวว่า การคิดเป็นกิจกรรมทางสมองเป็นกระบวนการทางปัญญาซ่ึง
ประกอบด้วยการสัมผัส การรับรู้ การรวบรวม การจ า การรื้อฟ้ืนข้อมูลเก่าหรือประสบการณ์ โดยที่
บุคคลน าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก็บไว้เป็นระบบการคิดเป็นการจัดรูปแบบของข้อมูลข่าวสารใหม่กับ
ข้อมูลเก่าผลจากการจัดสามารถแสองออกมาภายนอกให้ผู้อื่นรับรู้ได้  สภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบ
ส่งผลให้เกิดความคิดในการที่จะแก้ไขปรับตัวเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนน าความรู้ใหม่ท่ีได้เข้ารวมกับความรู้เดิมหรือประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อหา
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ค าตอบว่าคืออะไรหรืออาจกล่าวได้อีกลักษณะหนึ่งว่าเป็นการเอาข้อมูลที่เพ่ิงรับเข้ามาใหม่ไปรวมกับ
ข้อมูลเก่าท่ีระลึกได้เพ่ือสร้างเป็นความคิดหรือข้อตัดสิน 

จากความหมายของการคิดข้างต้นนั้น สรุปได้ว่าการคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง
และปฏิกิริยาของจิตที่ด าเนินไปอย่างมีวัตถุประสงค์และเป็นการค้นหาหลักการโดยการจ าแนก
แยกแยะความแตกต่าง จัดหมวดหมู่หรือคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงสัมพันธ์กับข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินอย่างมีระบบมีเหตุมีผลเพ่ือหาข้อสรุปอย่างมีหลักการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 

3.2 ความส าคัญของการพัฒนาการคิด 

 ปัจจุบันเรื่องของ “การคิด” และ “การให้สอนคิด” เป็นเรื่องที่จัดว่ามีความส าคัญยิ่ง ในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก หันมาศึกษาและเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้
เติบโตขึ้นอย่าง มีคุณภาพในทุก ๆ ด ้านทั้งทาง ด้านร่างกาย สติปัญญา ความมีคุณธรรมเพื่อเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศ การพัฒนาด้านสติปัญญา เป็นด้านที่มักได้รับ ความเอาใจใส ่สูงสุด เนื่องจาก
เป็นด้านที่เห็นผลเด่นชัด ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถสูง มักจะได้รับการยอมรับและได ้รับโอกาสที่
ดีกว่าผู้ที่มีความรู ้ความสามารถด้อยกว่าและเป็นที่เข้าใจกันว่าความรู้ความสามารถ นี้สามารถวัดและ
ประเมินกันได ้ด้วยปริมาณความรู ้ที่ผู ้เรียนสามารถตอบในการ ทดสอบต่าง ๆ อย่าง ไรก็ตามในสอง
ทศวรรษ ที่ผ่านมา วงการศึกษาท้ังในประเทศไทย และต่าง ประเทศ ต่าง ก็ได ้ค้นพบว่า การพัฒนา
สติปัญญาของผู้เรียนยังท าได้ในขอบเขตที่จ ากัดและยังไปไม่ถึงเปูาหมายสูงสุดที่ต้องการในประเทศ 

สหรัฐอเมริกามีผลการวิจัย นับเป็นร้อย ๆ  เรื่องท่ีบ่งชี้ว่า ในการสอบวิชาต่าง ๆ  ผู้ เรียนมักสามารถท า
ได้ดีในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับทักษะขั้นพ้ืนฐาน นี้ แต่เมื่อมาถึงส่วนมาที่ต้องใช้ความคิดและเหตุผล ผู ้เรียน
ยังไม่สามารถท าได้ดีเช่น ผู้เรียนชาวอเมริกันสามารถคิด ค านวณได้ ้ แต่ไม่สามารถใช้เหตุผลในการแก ้
โจทย์ปัญหาได้  สามารถเขียนประโยคได ้ถูกต้อง แต่ ไม่สามารถเขียนโต ้แย้งได้เป ็นต้น (Paul,1993) 

ส าหรับในประเทศไทยก็เช ่นกัน วงการศึกษาไทยได ้มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการคิดที่น ามาใช ้ใน
การสอนหลายเรื่อง อาทิเช ่น แนวความคิดเรื่องการสอนให ้คิดเป ็น ท าเป ็นและแก ้ปัญหาเป ็น การ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการคิดนี้จึงนับเป็นกระบวนการส าคัญที่จ าเป็นต้องเร่ง 
ปรับปรุงและพัฒนากันอย่างจริงจัง  
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3.3 การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับผู้เรียน 

การทักษะการคิดของผู้เรียนเหมือนเป็นเรื่องใหม่ส าหรับการศึกษาของไทย แต่ในความจริง
แล้วการพัฒนาทักษะการคิดเป็นเปูาหมายส าคัญที่ซ้อนเร้นอยู่ในการจัดการศึกษาในการสอนของครู
มาตั้งแต่อดีตแล้ว เพียงแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏในหลักสูตร หรือมี การวัดประเมินผล ออกมา  

พิจารณาได้จากการที่ครูจะชื่นชมกับนักเรียนที่สามารถตอบค าถามได้อย่างฉะฉาน คิดสร้างสรรค์ท า
สิ่งต่าง ๆ เพ่ิมเติมจาก สิ่งที่ได้สอนไปได้  ในขณะผู้สอนจะรู้ว่าเด็กคนไหนเรียนรู้ได้เร็วหรือช้า ซึ่งเด็ก
กลุ่มท่ี มีทักษะการคิดที่ดีมักจะตั้งค าถามหรือคิดด้วยค าถามว่า “อย่างไร ”มากกว่าด้วยค าถามว่า 
“อะไร” และถือได้ว่าเป็นเด็กที่มีทักษะการคิดที่ดีที่จะสามารถต่อยอดความรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ดีกว่า
เด็กท่ัวไปทักษะการคิดจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการเรียนการสอน 
ผู้สอนคือผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม ด้านการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
ซ่ึงอยู่กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ ผู้สอน ตลอดจนเทคนิค วิธีการที่ ผู้สอนเลือกใช้  โดย
เลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนสามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ ตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งการพัฒนาทักษะการคิด จะต้องเป็นการ จัดการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ท่ีเน้นกระบวนการ
มากกว่าเนื้อหาสาระวิชา โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ 

1. ด้านความรู้ (Knowledge) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) เนื้อหาสาระของวิชานักคิด 
คือสาระวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ประกอบด้วยเครื่องมือช่วยคิด กระบวนการคิด ทักษะการคิดและ (2) 

ความรู้บูรณาการคือสาระเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นสภาพการณ์ที่ก าหนดสภาพแวดล้อมรอบตัวปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันที่ถูกน ามาคิด ซึ่งเนื้อหาจะเป็นสาระของวิชาใดก็ได้ จึงเป็นความรู้เชิงบูรณาการ  

2. ด้านกระบวนการ (Process) คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิต 

3. เจตคติ (Attitude) คือ คุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์อันเกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ เช่น วินัยความรับผิดชอบความขยันการมีน้ าใจ เป็นต้น 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการจ าเป็นต้องอาศัยการออกแบบการจัดการที่ดี
เพราะความล้มเหลวในการออกแบบคือความล้มเหลวในการเรียนรู้ของผู้เรียนไปด้วย การสอ น
แบบเดิม ๆ ที่ ผู้สอน ใช้ความพยายามในการอธิบายให้กับ ผู้เรียนได้เข้าใจวิธีการคิดเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบหรือการขยายต่อยอดความรู้ที่ได้รับไปนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดข้ึนได้ยาก ขณะเดียวกันเมื่อการ
สอนต้องการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนก็ไม่ได้หมายความว่าการสอนดังกล่าวจะต้องแยกออกจาก
การสอนในเนื้อหาวิชาเรียนปกติ เพราะการพัฒนาทักษะนี้จะต้องบูรณาการร่วม กันกับการจัดการ
เรียนรู้ปกติแต่การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นต้องเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วย 
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เพราะทักษะดังกล่าวก็จะส่งผลกลับไปยังประสิทธิภาพการเรียนเนื้อหาวิชาดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้น
การปรับเปลี่ยนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  จะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลัก คือ 

1) การสอนเพื่อการคิด ( teaching for thinking) ประกอบด้วยการก าหนดกลยุทธ์การ
สอน กิจกรรมการเรียนรู้ของ ผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเข้าไปมีส่วนส่งเสริมผู้เรียน
ในการคิด กระบวนการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนในการฝึกและใช้การคิด โดยปกติการ
กระตุ้นการคิดส่วนใหญ่ของ ผู้สอนจะใช้การถามค าถามและค าถามที่แตกต่างกันก็จะท าให้เห็นถึง
ระดับการใช้ความคิด ค าถามจ านวนหนึ่งที่ผู้สอนถามในห้องเรียนเป็นการถามขั้นพ้ืนฐานที่ผู้เรียนตอบ
ออกมาระดับของการน าเสนอข้อมูลที่ ผู้สอนได้สอนไปเช่น ประเทศ อาเซียนสิบประเทศประกอบด้วย
ประเทศใดบ้าง  เป็นต้น ค าถามเหล่านี้ไม่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดมากนัก  ผู้สอนควรเลือกใช้
ค าถามท่ีกระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้มากกว่านี้เช่น คุณเห็นด้วยหรือไม่กับบอกเหตุผลให้ฟังหน่อยได้
ไหมว่า ท าไม เป็นต้น นอกจากประเด็นการตั้งค าถามในชั้นเรียนของ ผู้เรียน แล้ว การสร้างควา ม
รับผิดชอบและการกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนในชั้นเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งมี
วิธีการที่ท าได้ไม่ยาก เช่น การจัดให้ ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นกันภายในกลุ่ม การสร้าง
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดและแก้ไขปัญหา กิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนจะเป็น
กลไกส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดเช่น การที่ ผู้สอนออกแบบกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้อ่านหนังสือ
แล้วน าไปสู่การเล่าเรื่อง การอภิปราย การเขียน การร่วมกันแก้ไขปัญหา การโต้วาที เหล่านี้จะพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การสอนส าหรับการคิด ( teaching of thinking) หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวกับทักษะและ
กระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจ าแนก แยกแยะได้อย่างเป็นระบบกระบวนการ
นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์การสอนของที่จะต้องระบุถึงทักษะการคิดที่ต้องการในการสอนครั้ง
นั้น ๆ ซึ่งต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมเนื้อหาที่จะสอนเช่น เมื่อ ผู้สอน ต้องการฝึกทักษะการคิ ด
เปรียบเทียบ ผู้สอน ก็จะต้องเตรียมเนื้อหาเพ่ือการเปรียบเทียบทั้งในส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่
แตกต่างกันและให้ ผู้เรียนในชั้นเรียนได้อภิปราย ร่วมกันส าหรับการเปรียบเทียบประเด็นดังกล่า ว
กิจกรรมการเรียนก็อาจออกแบบโดยเริ่มจากการที่ ผู้สอน น าเสนอประเด็น โจทย์ที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบและให้ผู้เรียนได้ท าการสังเกตและบรรยายในสิ่งที่ตนเองเห็นให้ผู้เรียนได้ท ากา ร
เปรียบเทียบในส่วนที่เหมือนกันและจดบันทึกไว้ จากนั้นให้ผู้เรียนจดบันทึกอีกครั้งส าหรับส่วนที่
แตกต่างกันจากนั้นให้ ผู้เรียนก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ สรุปส่วนส าคัญท่ีเป็นความ
แตกต่างและความเหมือน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้สอนควรมีการสะท้อนผล
กลับไปยังผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะใหม่  ๆ ที่เกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมในครั้งนั้น ส าหรับในการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ครูสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียนได้ เช่น การใช้กราฟฟิก แผนผังองค์กร การใช้ mind map เป็นต้น 

3) การสอนเกี่ยวกับการคิด ( teaching about thinking) กระบวนการนี้เป็นให้
ความส าคัญกับการช่วยเหลือผู้เรียนให้พวกเขาตระหนักกับการใช้ความคิด การก าหนดวิธีการคิดของ
พวกเขาเอง ผู้เรียนจะต้องตื่นตัวเกี่ยวกับการรับรู้ว่าพวกเขารู้อะไรบ้างแล้วและยังไม่รู้อะไรอีกบ้างและ
ค้นหาว่าความรู้อะไรบ้างที่จะช่วยพวกเขาเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและความรู้อะไรที่สามารถ
น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของพวกเขาที่ผ่านมา ผู้เรียนอาจจะเกิดค าถามกับตัวของเขาเองก็
ได้ว่า อะไรคือไอเดียหลักของเรื่องนั้น ๆ 

 

3.4 องค์ประกอบของการคิด 

การคิดเป็นสิ่งที่นักการศึกษาทั่วไปมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นสิ่งส าคัญต่อการจัด
การศึกษาทุกระดับ ภารกิจเบื้องต้นของสถาบันการศึกษานับตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา 
คือผู้สอนท าหน้าที่สอนหรือปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในรายวิชา สาขาท่ีศึกษา ( Content 

Knowledge) และมีทักษะการคิด ( Cognitive Skills) ในขณะเดียวกันทักษะ การคิดจะเกิดขึ้นได้
จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบที่จ าเป็นต่าง ๆ ได้แก่ (ทิศนา แขมมณีและคณะ,2544  : 103 -112) 

 3.4.1 ผู้คิด คุณลักษณะทั้งทางด้าน  ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์จิตใจและสังคม รวมทั้ง
บุคลิกภาพของผู้คิดล้วนมีผลต่อการคิด 

 3.4.2 สิ่งเร้า หรือข้อมูลเนื้อหาที่กระตุ้นให้เกิดการคิดและใช้ในการคิดการมีข้อมูลในการคิด
อย่างเพียงพอช่วยให้การคิดมีความรอบคอบขึ้น 

 3.4.2 การรับรู้สิ่งเร้าหรือข้อมูล  การคิดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีการรับรู้สิ่งเร้าหรือ
ข้อมูลที่ผ่านมาโดยปกติคนเราจะเลือกรับรู้สิ่งเร้าที่มีความหมายต่อตน ท าให้การรับรู้สิ่งเร้าของแต่ละ  

บุคคลแตกต่างกัน 

 3.4.3 จุดมุ่งหมายของการคิด เมื่อสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลเกิดการคิดแล้ว การคิดก็เริ่มต้นโดย
มีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคิดเพ่ือหาค าตอบในประเด็นที่สงสัยคิดเพ่ือให้ได้ความคิดแปลก
ใหม่คิดเพ่ือแก้ปัญหา ฯลฯ 

 3.4.5 กระบวนการคิดหรือวิธีการคิด  หมายถึงกระบวนการทางสมองของบุคคลในการจัด
กระท ากับข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ 
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 3.4.6. กระบวนการคิดที่ใช้ในการรับและส่งข้อมูล/สิ่งเร้า  กระบวนการนี้มักเป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับทักษะการสื่อสาร (communicating skills) โดยทั่วไปถือว่าเป็นทักษะ 

การคิดพ้ืนฐาน (basic thinking skills) ซึ่งมีท้ังทักษะการรับข้อมูลเข้าและการส่งข้อมูลออก เช่น 

ทักษะการรับรู้  ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน ทักษะการแสดงออก  ทักษะการพูด
ทักษะการบรรยาย ทักษะการอธิบาย ทักษะขยายความและทักษะการท าความกระจ่าง ฯลฯ 

 3.4.7. กระบวนการคิดที่ใช้ในการจัดกระท ากับข้อมูล  (thinking process skills) 

โดยทั่วไปกระบวนการนี้จัดกลุ่ม ได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 

  1) กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดที่เป็นแกนส าคัญ ( core thinking skills) 

หมายถึงทักษะที่เป็นหลัก ใช้เป็นฐานในการคิดโดยทั่ว ๆ ไปมีลักษณะไม่ซับซ้อนมาก เช่นทักษะการ
สังเกต ทักษะการส ารวจ ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการจัดหมวดหมู่ 
ทักษะการจ าแนกความแตกต่าง  ทักษะการเชื่อมโยง  ทักษะการใช้เหตุผล  ทักษะการระบุ  ทักษะการ
ตีความ ทักษะการจัดล าดับ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการอ้างอิง ทักษะการแปลความ  ทักษะการ
ขยายความและทักษะการสรุปความ ฯลฯ 

  2) กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะ การคิดระดับสูง (higher order thinking skills)

หมายถึง ทักษะการคิดที่มีความ ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ทักษะการนิยาม ทักษะการผสมผสาน ทักษะ
การสร้าง ทักษะการปรับโครงสร้าง ทักษะการหาความเชื่อพ้ืนฐาน ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการ
ก าหนดเกณฑ์ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดระบบ ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการหาแบบ
แผน ทักษะการท านาย ทักษะการทดสอบ สมมติฐานและทักษะการประยุกต์ ฯลฯ 

  3) กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะการคิด หมายถึงทักษะการคิดที่มีลักษณะความเป็น
นามธรรมสูงจ าเป็นต้องอาศัยการตีความการจ ากัดขอบเขตและการนิยามให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
ขึ้นเช่น การคิดกว้าง การคิดลึกซึ้ง การคิดไกล (มีวิสัยทัศน์) การคิดชัดเจน การคิดละเอียดละออ  
เป็นต้น 

  4) กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดท่ีมีลักษณะเป็นกระบวนการหรือเป็นขั้นตอนที่เป็น
ล าดับต่อเนื่องที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้ครบขั้นตอนเพื่อให้สามารถ บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะใด ๆ  
ได้ดีซึ่งมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า “กระบวนการคิด” เช่น 

  กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์คือล าดับขั้นตอนในการด าเนินการคิดเพ่ือให้ได้สิ่ง
ใหม ่

กระบวนการคิดแก้ปัญหาคือล าดับขั้นตอนในการด าเนินการคิดเพ่ือให้ได้แนวทาง 
การแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ล าดับขั้นตอนในการด าเนินการคิดเพ่ือให้ได้ 
ค าตอบที่สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ 
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   5) กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมและประเมินการรู้คิดของตนเอง (meta-

cognition) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการตระหนักรู้ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลตระหนักรู้ 
(awareness) ถึงความคิดของตนเองในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งและด าเนินการวางแผน 

(planning) ควบคุมกับและตรวจสอบตนเอง (self-regulating or monitoring) และประเมินตนเอง 
(evaluating) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการกระท าของ ตนเองให้เป็นไปตามเปูาหมายโดย 

อาศัยความรู้ที่ตนสั่งสมไว้ในกรอบการรู้คิดของตน (metacognitive knowledge) 

  6) ผลของการคิด เมื่อด าเนินการคิดจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้วจะเกิดผลของการ
ทักษะการคิดนั้น ๆ ซึ่งจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (ก) ผลลัพธ์ของการคิด หมายถึงค าตอบที่เป็น
ผลของการคิดเรื่องทักษะการนั้น ๆ ถือเป็นการแสดงออกของความสามารถในการคิดของบุคคลนั้น(ข)

ทักษะกระบวนการคิดหมายถึงทักษะการความช านาญในการใช้ทักษะหรือกระบวนการคิดต่าง ๆ  

ในการคิดโดยปกติแล้วหากผู้คิดมีทักษะกระบวนการคิดท่ีดีก็มักจะได้ผลของการคิดที่ดีตามมาด้วย
และ (ค) คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการคิดซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากท้ังข้อ ก และ ข 

 

3.5 ระดับของการคิด  

 การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับระดับการคิดนั้น ๆ แบ่ง ระดับของความคิด  3 ระดับ คือ (สุวิทย์ มูลค า , 

2551 : 90-118และประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ,2551 : 7-8) 

3.5.1 การคิดระดับพื้นฐาน  ทักษะการคิดย่อยท่ีเป็นพื้นฐานเบื้องต้นต่อการคิดในระดับที่
สูงขึ้นหรือซับซ้อนขึ้นได้แก่ ทักษะการสื่อความหมายเป็นทักษะการรับสารที่แสดงถึงความคิดของผู้อื่น
เข้ามาเพ่ือรับรู้ ตีความหรือจดจ าเมื่อต้องการที่จะระลึกเพ่ือ น ามาเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดของ
ตนให้ผู้อ่ืน โดยแปลงความคิดให้อยู่ในรูปของภาษาต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นข้อความ ค าพูด ศิลปะดนตรี 
คณิตศาสตร์ ฯลฯ แต่ในที่นี้จะมุ่งกล่าวถึงการรับและการถ่ายทอดความคิดด้วย  ภาษาข้อความค าพูด 

ซึ่งนิยมใช้มากที่สุดโดยเฉพาะการเรียนในระบบโรงเรียนได้แก่ การอ่าน  การพูด การเขียน การรับรู้ 
การ จดจ า การคงสิ่งที่เรียนไปแล้วไว้ได้ภายหลังการเรียนนั้น การบอกความรู้ได้จากตัวเลือกที่
ก าหนดให้  การบอกความรู้ออกมาด้วยตนเอง การใช้ข้อมูล การบรรยาย  การอธิบายและการ ท าให้
กระจ่าง 
 3.5.2 การคิดระดับกลาง เป็นทักษะการคิดที่ต้องใช้ตัดสินใจและแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไปในชีวิต  

ประจ าวันเป็นทักษะที่ส าคัญสาหรับน าไปใช้ในการคิดระดับสูงซึ่งมีความสลับซับซ้อน การฝึกทักษะ 

การคิดระดับกลางส าหรับผู้เรียนเป็นการฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่ความรู้ 
ความคิดท่ีลุ่มลึกมากข้ึนเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้แก่ การสังเกต การส ารวจ การถามการเก็บ 
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รวบรวมข้อมูล  การจ าแนกแยกแยะ  การจัดหมวดหมู่  การเปรียบเทียบ  การเรียงล าดับ  การเชื่อมโยง  

การแปล การขยายความ การตีความ การให้เหตุผล การสรุปย่อ การสรุปอ้างอิง 
 3.5.3 การคิดระดับสูง เป็นการคิดท่ีมีความซับซ้อนสูงใช้ทักษะความคิดท่ีหลากหลายจะต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถและต้องใช้ทักษะการฝึกฝนมีทักษะพ้ืนฐานในการคิดหลาย  ๆ ทักษะมา
ประกอบกันเป็นกระบวนคิดมีการคิดอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบและเป็นกระบวนการในการพัฒนา
ความคิดให้ถึงระดับสูงได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีทักษะความคิดพ้ืนฐานและระดับกลางเข้ามาเป็นพื้นฐาน
ในการคิดเสมอและจะต้องมีทักษะการคิดดังกล่าวอย่างช านาญพอสมควรแล้วทักษะการคิดระดับสูง
ได้แก่ การแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ การคิดตัดสินใจ การวางแผน  การสรุปความ  การนิยาม การ
วิเคราะห์ การแก้ไขปรับปรุง การจัดระบบความคิด การคาดคะเนการพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน  การ
ทดสอบสมมติฐาน การประยุกต์ความรู้ การพิสูจน์ความจริง 
 ในการพัฒนาการคิดให้แก่ผู้เรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะความคิดท้ัง 
3 ระดับจะต้องมีทักษะการคิด  ระดับพ้ืนฐานและระดับกลางที่เพียงพอเสียก่อน  เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาการคิดระดับสูง โดย การคิดพ้ืนฐานที่ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดอยู่เสมอได้แก่  การคิด
วิเคราะห์ ซึ่งเป็นการคิดพ้ืนฐาน  ที่อยู่ในขั้นตอนหนึ่งของการคิดระดับสูงอันจะน าไปสู่การตัดสินใจท า
กิจการใด ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

3.6 กระบวนการของการคิด 

 การคิดของมนุษย์เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในสมอง ซึ่งมีความส าคัญต่อการเรียนรู้  
นักจิตวิทยาเชื่อว่ามนุษย์จะมีความคิดเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา  โดยไม่มีขอบเขตจ ากัด ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานที่ใดและอิริยาบถใด  การคิดเป็นกระบวนการทางสมอง มี 2 ลักษณะใหญ่  ๆ คือการคิดอย่างมี
จุดมุ่งหมายกับการคิดไปเรื่อย  ๆ อย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย (ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2544 : 2)          

การคิดอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้าที่เป็นปัญหาความต้องการ  
ความสงสัยมากระตุ้นท าให้จิตใจและสมองน าข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือที่จะท าให้ปัญหาความต้องการ หรือความสงสัยนั้นลดน้อยลงไปหรือหมดไป 

ในทางพุทธศาสนาวิธีการคิดก็เป็นวิธีการที่ใช้ส าหรับแก้ปัญหาที่มีมานานได้แก่ วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นการคิดท่ีก าจัดอวิชชาและบรรเทาตัณหา ดังนั้นการศึกษาในเรื่องของการคิดจึง
ต้องศึกษาท้ังกระบวนการท างานของสมองซึ่งเก่ียวข้องกับการคิดและลักษณะการคิดแบบต่างๆ 
เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาวิธีการคิดของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกระบวนการคิดของมนุษย์เป็น
กระบวนการที่มีขั้นตอนที่เริ่มจากสิ่งเร้ามากระตุ้น อาจเป็นเสียง วัตถุ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ 
รวมทั้งสิ่งเร้าที่เป็นเหตุของการคิดดังนี้ 
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3.6.1 สิ่งเร้าที่เป็นปัญหา เป็นสิ่งเร้าประเภทสถานการณ์  เหตุการณ์หรือสภาวะที่มากระทบ
แล้วต้องท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีจะท าให้ปัญหานั้นลดลงไปหรือหมดไปแต่ไม่อาจท าได้ด้วยวิธีง่าย  ๆ จึงท าให้
อยู่ในสภาพตัดสินใจไม่ได้  ไม่มีทางเลือกไม่มีวิธีการในทางปฏิบัติ  สภาพการณ์อยู่ในอันตรายหรือ
สภาพการณ์สู่ทางไม่ดี เป็นต้นจึงจ าเป็นต้องคิด (have to think) เพ่ือแก้ปัญหานั้น 

 3.6.2 สิ่งเร้าที่เป็นความต้องการ เป็นความต้องการสิ่งที่ดีข้ึน  ดีกว่าเดิม เช่น ท าได้เร็วขึ้นท า
ได้ง่ายขึ้นลงทุนน้อยลง ผิดพลาดน้อยลง ปลอดภัยมากขึ้นเป็นต้น จึงต้องการการคิด (want to think) 

มาเพ่ือท าให้ความต้องการหมดไป 

 3.6.3 สิ่งเร้าที่ชวนสงสัย เป็นสิ่งเร้าแปลก ๆ ใหม ่ๆ ที่มากระตุ้นให้สงสัยอยากรู้หรืออาจเกิด
จากบุคลิกภาพประจ าตัวที่เป็นผู้อยากรู้อยากเห็น ช่างคิดช่างสงสัย เมื่อกระทบสิ่งเร้าก็เกิดความสงสัย  

ท าให้ต้องการค าตอบจึงต้องการการคิดเพ่ือตอบข้อสงสัย 

         มนษุยจ์ะรับรูส้ิง่เร้าตา่ง  ๆ ทางประสาทสัมผัสทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย รวมทั้งรับรู้ภายใน
คือทางใจเมื่อรับรู้แล้วก็มีการเชื่อมโยงสิ่งที่รับรู้ใหม่นี้กับข้อมูล ความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่สะสม
อยู่ในสมองของมนุษย์เกิดเป็นมโนภาพใหม่ข้ึนในสมอง จึงเกิดเป็นความคิดข้ึนและท าให้ได้ผลของการ
คิดออกมานั่นคือมนุษย์จะเริ่มตอบสนองด้วยการแสดงออก อาจเป็นการพูดหรือการกระท า  ซึ่งอาจท า
ให้ได้แนวคิด ความรู้ ทางเลือกหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

จากกระบวนการของการคิดส่งผลให้เกิดเป็นผลของการคิด ซึ่งผลของการคิด คือ  ค าตอบ
หรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือน าไปแก้ปัญหาหรือท าให้ความต้องการหรือความสงสัยลดลงไปหรือ
หมดไป ผลของการคิดได้แก่ 

                1) บทสรุปหรือค าตอบที่ต้องการ 

                2) แผนปฏิบัติงานหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

                3) แนวคิดใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ ทางเลือกใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 

                4) วิธีการในการแก้ปัญหา 
                5) ข้อตัดสินใจ 

                6) ความเข้าใจที่สามารถอธิบายได้ 
                7) การท านาย หรือคาดการสิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

               สรุปกระบวนการคิดของมนษุยไ์ดด้งัภาพที ่3.1 
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ภาพที่ 3.1 แสดงกระบวนการคิดของมนุษย์ 
(ที่มา : ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะและคณะ,2546 : 5) 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งเร้า 

 

สถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
ความต้องการ 
ความสงสัย 

ข้อมูล/ความรู้/เนื้อหา 
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ 

รับรู้สิ่งเร้า 

 

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ผลของการคิด 

ค าตอบ/บทสรุป 

แผนปฏิบัติงาน 

แนวคิดใหม่ๆ 

ความรู้ใหม่ๆ 

สามารถตัดสินใจได ้

การท านาย 
    ฯลฯ 

วิธีท่ีมีประสิทธิภาพที่จะท าให้ปัญหาหรือ 

ความต้องการ หรือความสงสัยลดลงหรือหมดไป 

จิต (ใส่ใจ) 

สมอง (คิด) 
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3.7 ประเภทของการคิด 
 การคิดของมนุษย์ย่อมแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจ าวันตลอดจน
สภาพแวดล้อม ประเภทของการคิดแบ่งได้เป็นหลายชนิดแล้วแต่ว่าจะยึดลักษณะใดเป็นหลักในการ
แบ่ง จึงจัดประเภทของความคิดไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้  (กันยา สุวรรณแสง ,.2544 : 111-

119) 

 3.7.1 แบ่งตามขอบเขตความคิด  มี 2 ประเภท 

                  1) การคิดในระบบปิด  หมายถึงการคิดที่มีขอบเขตจ ากัดมีแนวความคิดไม่
เปลี่ยนแปลง เช่น  การคิดทางคณิตศาสตร์ การคิดทางตรรกศาสตร์ 
         2) การคิดในระบบเปิด  เป็นการคิดในขอบเขตของความรู้ความสามารถของแต่ละ
บุคคล ซึ่งแตกต่างกันตามสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ 
 3.7.2 แบ่งตามความแตกต่างของเพศ แบ่งได้เป็น 2 แบบ  

                   1) การคิดแบบวิเคราะห์  (analytical style) เป็นการคิดโดยอาศัยสิ่งเร้าที่เป็นจริง
เป็นเกณฑ์ การคิดแบบนี้เป็นการคิดของผู้มีอารมณ์ม่ันคง มองสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ถือเอาความคิดของตน
เป็นใหญ่เป็นการคิดซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะการคิดของเพศชายเป็น
ส่วนใหญ่  
                   2) การคิดแบบโยงความสัมพันธ์  (relational style) เป็นการคิดท่ีสัมพันธ์กับ
อารมณ์ มักยึดตนเองเป็นใหญ่เกิดจากการมองหาความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป เช่น
สัมพันธ์ทางด้านหน้าที่สถานที่หรือกาลเวลา โดยมากเป็นความคิดของเพศหญิง 
 3.7.3 แบ่งตามความสนใจของนักจิตวิทยา มี 3 แบบ 

                   1) ความคิดรวบยอด (concept) เป็นการคิดได้จากการรับรู้ มีการเปรียบเทียบทั้งใน
ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันโดยอาศัยประสบการณ์เดิม 

                   2) การคิดหาเหตุผล  (reasoning) การคิดหาเหตุผลแบบนี้เป็นการคิดทาง
วิทยาศาสตร์และจะต้องมีการทดสอบก่อน ดังนั้นการคิดหาเหตุผลจะต้องเริ่มต้นจากการตั้งสมมติฐาน
และการทดสอบสมมติฐานเสมอ  
                   3) ความคิดสร้างสรรค์  (creative thinking) เป็นการคิดเพ่ือสร้างสิ่งใหม่  ๆ  ขึ้นมา
โดยอาศัยการหยั่งเห็นเป็นส าคัญหรือเป็นการค้นหาความสัมพันธ์ใหม่  ๆ ระหว่างสิ่งต่าง  ๆ ท าให้
สามารถแก้ปัญหาคิดประดิษฐ์เครื่องมือหรือคิดหาวิธีการใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา 
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 3.7.4 แบ่งตามลักษณะของการคิด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

                     1) การคิดประเภทสัมพันธ์  (associative thinking) เป็นการคิดท่ีไม่มีจุดมุ่งหมาย
ไม่มีแนวทางคิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรื่องโน้นติดต่อกันไปเรื่อย ๆ ไม่มีการสรุปจ าแนกได้ดังนี้  
                         1.1) การคิดเลื่อนลอย การคิดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว  (autistic thinking) เป็น
การคิดเพ้อฝันคล้ายกับสร้างวิมานในอากาศแต่มักจะเป็นการคิดเก่ียวกับเรื่องราวของตัวเองมากกว่าที่
จะใช้เหตุผลตามความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากความเป็นจริงเกิดจากการที่บุคคลมีความ
ปรารถนาต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่สมประสงค์จึงเกิดการคิดเพ้อฝันชนิดนี้ขึ้นเป็นการสร้างโลก
ส่วนตัวขึ้นเป็นการฝันเฟื่อง (phantasy หรือ fantasy)  

                        1.2) ฝันกลางวัน การสร้างวิมานในอากาศ (day dreaming หรือ reverie) 

เป็นการคิดเพ้อฝันในขณะที่ยังตื่นอยู่ฝันโดยรู้ตัววาดภาพจินตนาการเรื่อยเปื่อยเช่น  คิดว่าถ้าบินได้
เหมือนนกจะเหินฟูาให้สนุกคิดว่าถ้าถูกล็อตเตอรี่ (lottery) จะซื้อรถยนต์จะเที่ยวรอบโลก ถ้าฝันเสมอ
บ่อย ๆ วันละนาน ๆ อาจเป็นอาการของคนมีปัญหาทางจิตใจ  
                        1.3) การฝันกลางคืน (night dreaming) เป็นลักษณะการฝันขณะหลับโดยไม่
รู้ตัวการฝันนี้เป็นการแสดงออกของความต้องการที่เก็บกดไว้ อาจมีสาเหตุหลายอย่าง เช่น ฝันโดย
เก็บเอาความกังวลใจตอนกลางวันไปฝันตอนกลางคืนหรือเกิดจากภาวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น         
ปวดฟันท าให้ฝันว่าถูกต่อยฟันร่วง  
                        1.4) การคิดที่เป็นอิสระ  (free association) เป็นการคิดที่ตามกันมาเป็นสาย
ความคิดจะตามกันมาเป็นสายไม่หยุดเช่น คิดถึงความสนุกสนานเมื่อตอนเป็นเด็ก  ๆ คิดถึงความกล้า
หาญของตนเองเมื่อตอนเป็นทหารคิดถึงอะไร  ๆ ไกลออกไปทุกที ซิกมันด์  ฟรอยด์ ( Sigmund 

Freud) นักจิตวิทยาวิเคราะห์เชื่อว่าการคิดที่เป็นอิสระเป็นการระบายความต้องการที่อยู่ภายใต้             

จิตไร้ส านึก (unconscious mind) การวิเคราะห์ผลจากการคิดที่เป็นอิสระจะช่วยให้เข้าใจปัญหาที่ 
ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนได้  
                        1.5) การคิดที่ถูกควบคุม  การคิดด้วยอารมณ์ท่ีคล้อยตามสิ่งเร้า  (controlled 

association) คือ คิดโดยอาศัยสิ่งที่เป็นแนวให้คิด เช่น ได้ยินคนพูดถึงฤดูหนาว ก็คิดถึงฤดูร้อน 

ฤดูฝน หมายถึงเริ่มคิดอะไรได้อย่างหนึ่งแล้วคิดเก่ียวกับเรื่องเดิมนั้นต่อเนื่องกันไปเรื่อย  ๆ ซึ่งการคิด
แบบนี้มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องอยู่ใต้การแนะน าคือถูกควบคุมให้คิดเฉพาะแต่เรื่องนั้น ๆ 

                   2) การคิดที่มีจุดมุ่งหมาย (directive thinking) การคิดโดยตรงที่ใช้ในการแก้ปัญหา  

การคิดหาเหตุผล จ าแนกเป็นแบบต่าง ๆ ได้ดังนี ้ 
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                        2.1) การคิดแบบวิเคราะห์วิจารณ์ หรือการคิดเชิงวิจารณ์  (critical thinking)  

คือการพินิจคิดหาเหตุผลโดยอาศัยพิจารณาข้อมูลและสถานการณ์ต่าง ๆ ว่ามีข้อเท็จจริงเพียงใด  
สิ่งใดดีหรือไม่ดีอย่างไร ผู้ใดถูกผู้ใดผิด เรื่องนั้นเป็นสาเหตุของเรื่องนี้หรือไม่แล้วประเมินหรือตัดสินลง
ความเห็นลงไป การคิดเชิงวิจารณ์แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ (1) การคิดแบบอุปมาน ( inductive 

thinking) เป็นการสรุปเป็นกฎทั่วไปจากการพิสูจน์ในสถานการณ์หนึ่งๆ  (2) การคิดแบบอนุมาน  

(deductive thinking) เป็นการคิดหาเหตุผลซึ่งอาศัยความรู้ที่ทราบกันหรือที่ตั้งสมมุติฐานไว้แล้วน า
ความรู้ย่อยอ่ืน ๆ ไปพิจารณาเปรียบเทียบ  
  2.2) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (creative thinking) เป็นการคิดค้นเพื่อที่จะพบ
ความสัมพันธ์ใหม่ของสิ่งต่าง  ๆ ที่มีประโยชน์คุณค่าและแปลกใหม่กว่าเดิม มีลักษณะและแนวใหม่
เป็นการประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ วิธีใหม่ข้ึนมาหรือคิดปรับปรุงวิธีการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวก
ขึ้น คิดโครงสร้างหรืองานขึ้นมาใหม่ศึกษาพบว่าบุคคลที่มีพลังทางจิตและทางกายเข้มแข็งจึงจะมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี 
                        2.3) การคิดแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการคิดหาทางแก้ไขอุปสรรค 

ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย บางครั้งเราตั้งจุดมุ่งหมาย (goal) เอาไว้แต่มีอุปสรรคมาขัดขวาง 
กางกั้นไม่ให้ส าเร็จบรรลุเปูาประสงค์จึงเกิดเป็นปัญหาขึ้น บุคคลจะพยายามคิดหาวิธีการขจัดปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้หมดไปเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
                        2.4) การคิดอย่างมีเหตุผล (reasoning thinking) เป็นการคิดโดยอาศัยข้อมูล
ต่าง ๆ พิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นความสามารถในการคิดหาเหตุผลทั้งท่ีเป็นอุปมานและ
อนุมาน (inductive and deductive thinking) 

  จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วนั้นสามารถสรุปได้ว่า การคิดแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภท
แรก คือ  การคิดอย่างไม่มีเปูาหมาย ซึ่งเป็น การคิดที่เกิดจากจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคล ไม่มี
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน โดยที่คนจะคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ แต่ความคิดนั้น จะไม่น าไปสู่จุดหมายและ
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ชัดเจน เช่น  การฝันกลางวัน การฝันกลางคืน การคิดอิสระ  เป็นต้น ส่วน
ประเภทที่สอง คือ การคิดอย่างมีเปูาหมาย  ซึ่งเป็น การคิดที่ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือปัญหาที่เกิดข้ึนรวมไปถึงการคิดเพ่ือสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อีกด้วย จึงกล่าว
ได้ว่าการคิดนี้เป็นการคิดที่มีประโยชน์ชัดเจนกว่าการคิดอย่างแรกได้แก่ การคิดวิจารณญาณ  การคิด
สร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา 
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3.8. ความหมายของการคิดแก้ปัญหา 
ทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเป็นทักษะในการใช้กระบวนการทางปัญญา เป็นการคิดท่ีมีเหตุผล

และมีทิศทาง ( Directed Thinking) ตัดสินใจกระท าการเมื่อเผชิญปัญหา การฝึกวิธีการแก้ปัญหา
อย่างสม่ าเสมอ จะท าให้เกิดการเรียนรู้ สามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีผู้ให้ความหมาย
ของการคิดแก้ไขปัญหาไว้หลากหลาย ดังนี้  (เปลว ปุริสาร ม,2543  :  27 ; ชาติชาย ปิวาสน์ ,2544 : 

13 ; อุมาวิชนีย์ อาจพรม, 2546 :  43 ; สุวิทย์ มูลค า,2551 :  15 และกัลยา ตากูล,2550 : 20)  

กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท างานของสมองที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิม 
มาช่วยในการพิจาร ณาลักษณะโครงสร้างของปัญหาอย่างพินิจพิเคราะห์และมีล าดับขั้นตอนที่ต้อง
อาศัยการเรียนรู้ประเภทหลักการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอันจะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้ปัญหานั้นหมดไปและบรรลุจุดมุ่งหมายตามต้องการ 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าการคิดแก้ปัญหาความสามารถในด้านคิดแก้ปัญหาว่า  เป็น
รูปแบบของการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มีความเก่ียวข้องกันตั้งแต่สองประเภทข้ึนไปและใช้หลักการนั้นมา
ประสมประสานกันจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรียกว่าความสามารถทางด้านการแก้คิดปัญหาโดย
มีการเรียนรู้ประเภทความคิดรวบยอดเป็นพ้ืนฐานของการเรียนที่ต้องอาศัยทักษะความสามารถในการ
มองเห็นลักษณะร่วมกันของสิ่งเร้าทั้งหลายประเภทความคิดรวบยอด 

 

3.9 องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการแก้ปัญหา 

 ในปัจจุบันนี้สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะได้รับอิทธิพลจากกระแส  

โลกาภิวัตน์ไม่ว่าผู้คนจะอยู่  ณ จุดใดของโลกก็สามารถรับรู้ ติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วและ  

กว้างขวางเนื่องจากการพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีให้ทันสมัย การพัฒนาที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตามปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดข้ึน
ได้ทุกเวลาและสามารถเกิดข้ึนได้กับทุกคน เมื่อเกิดปัญหามนุษย์จ าเป็นต้องขจัดปัญหาเหล่านั้น ออกไป 

การแก้ไขปัญหาให้ ประสบผลส าเร็จได้ นั้นจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ  ผู้เขียนขอน า
สรุปดังนี้ 
 3.9.1 ตัวผู้เรียน (Condition in Learner) ได้แก่ ระดับเชาว์ปัญญาลักษณะอารมณ์ อายุ  
แรงจูงใจและประสบการณ์ของผู้เรียน 

 3.9.2 สถานการณ์ที่เป็นปัญหา (Condition in Learning Situation) ถ้าปัญหาเป็นที่
น่าสนใจของผู้เรียนท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนหรือแก้ปัญหาหรือถ้ามีผู้ชี้แนะส าหรับปัญหายาก ๆ 
จะให้มองเห็นแนวทางแก้ปัญหาหรือถ้าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องหรือคล้ายคลึงกับปัญหาที่เคย
เรียนรู้มาแล้ว ก็จะท าให้การแก้ปัญหานั้นง่ายขึ้น 
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 3.9.3. การแก้ปัญหาเป็นหมู่  (Problem Solving in Group) คือการให้ผู้เรียนมีโอกาส  

ร่วมกันแก้ปัญหามีการอภิปรายและการถกเถียงกันซึ่งการแก้ปัญหาแบบนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อสมาชิก
ของกลุ่มมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะแก้ปัญหาให้ส าเร็จสมาชิกมีข้อมูลและความรู้ที่จะแก้ปัญหาทุกคนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นเท่ากันและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาได้แก่ ระดับเชาว์
ปัญญาของผู้เรียน สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาที่ความน่าสนใจ การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม โดยผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแก่การฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาให้กับ ผู้เรียน ซึ่งควรค านึงถึงองค์ประกอบที่กล่าวมาด้วย นอกจากนี้ควรให้ ผู้เรียนรู้จัก
การใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ หลากหลายวิธีมาใช้ในการแก้ปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด
แก้ปัญหาอย่างอิสระ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนไดพั้ฒนาทักษะด้านนี้ได้ดีมากข้ึน 

 

3.10 บทบาทของผู้สอนในการส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา 

 ระบบการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การศึกษาท่ี
ยอมรับกันว่าเป็นการสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของคนได้แก่การศึกษาที่เน้น 

ผ   ้เรี ยนเป็นศูนย์ กลาง หมายถึง การให้โอกาสแก่ผู้ เรียน ทุกคน ได้มีโ อกาสเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้ได้มากทีสุ่ดเท่าที่จะท าได้โดยปราศจากข้อ 

จ ากัดทั้งระดับสติปัญญา ความสามารถในการรับรู้และอ่ืน  ๆ อีกท้ังยังหวังว่าผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้
โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา และสถานที่  สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  

ได้ใช้ความคิดทั้งในการแก้ปูญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์  ความรู้ในทุกระดับ ความรู้ที่แพร่กระจาย
หรือเปิดให้ เกิดการรับรู้ได้มาก ขึ้นเข้าถึงได้ง่ายและสื่อสารกันง่ายข้ึน กลายเป็นความรู้ที่ต่อยอดไปสู่
ความรู้ใหม่ ๆ ต่างกับในอดีตที่ความรู้ยังคงอยู่ในสถาบันการศึกษา  จากปัจจัยของการเรียนรู้ และ
ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากดังได้กล่าวไว้ข้างต้น บทบาทของผู้สอนในการส่งเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาท าให้ ผู้สอนต้องปรับตัวในการถ่ายทอดความรู้ ตามแนวคิดของการเรียนรู้สมัยใหม่ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีอิสระในการรับรู้และสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ไขปัญหาในการน าความรู้ที่ได้รับทั้ง
จากภายใน และภายนอกห้องเรียนไปผนวกใช้กับการด ารงชีวิตประจ าได้ 
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3.11 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 

 การแก้ปัญหานั้นเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับสติปัญญาและการคิดดังนั้นการศึกษาด้าน  

การแก้ปัญหาจึงควรมีความเข้าใจการพัฒนาการทางสติปัญญาด้วย 

1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) 

เพียเจท์ได้ศึกษาพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยที่มีพัฒนาการ  

ทางสติปัญญาที่สมบูรณ์ เพียเจท์เชื่อว่า เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวโดยอาศัยขบวนการท างาน 

ที่ส าคัญของโครงสร้างทางสติปัญญาคือขบวนการปรับเข้าสู่โครงสร้าง ( Assimmilation) จะท าหน้าที่
รับข้อมูลเข้ามาตีความหมายเท่าที่ระดับสติปัญญาจะรับรู้ได้ โดยน าสิ่งใหม่มาปรับให้เข้ากับความรู้เดิม
ที่มีอยู่ ถ้าข้อมูลใหม่ที่รับเข้ามานั้นแตกต่างจากข้อมูลเดิมมากก็จะไม่สามารถเข้าใจข้อมูลใหม่ได้หมด
จึงต้องปรับข้อมูลก่อนรับเข้าไปในโครงสร้างทางความคิด ส่วนการปรับขยายโครงสร้ าง
(Accommodation) เป็นการปรับโครงสร้างที่มีอยู่แล้วภายในให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้โดยปรับ
โครงสร้างทางความคิดให้เหมาะกับประสบการณ์ที่จะรับเข้าไป นอกจากนี้เพียเจท์ยังเชื่อว่ าล าดับขั้น
ของพัฒนาการทางสมองของเด็กไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของวัฒนธรรมใดก็ตามจะเป็นอย่างเดียวกันและ
พัฒนาการทางความคิดของบุคคลจากวัยเด็กถึงวัยที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาที่สมบูรณ์มีการพัฒนา
เป็นล าดับขั้น (Stage) ตามวุฒิภาวะและมีความต่อเนื่องกันสภาพแวดล้อมมีส่วนช่วยในการกระตุ้น
เด็กให้ค้นพบความรู้ใหม่ท่ีจะน าเด็กไปสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ (วนิดา ราชรักษ์ , 2548: 13-

14) เพียเจท์ได้แบ่งล าดับขั้นของพัฒนาการทางสติปัญญาเป็น 4 ขั้น คือ 

 1) ระยะการแก้ปัญหาด้วยการกระท า  (Sensorimotor Stage) พัฒนาการขั้นนี้เริ่มตั้งแต่
แรกเกิดถึง 2 ปี เด็กจะเกิดการเรียนรู้จากประสาทสัมผัส เด็กมักจะหยิบจับวัตถุมาลูบคล าหรือเคาะ 
ฯลฯ ในขั้นนี้ความคิดความเข้าใจของเด็กจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น สามารประสานงานระหว่าง
กล้ามเนื้อมือและสายตา สามารถรู้ว่าสสารไม่หายไปจากโลก สามารถค้นหาวัตถุท่ีเปลี่ยนที่ไป
ตลอดจนสามารถ สื่อสารโดยใช้ภาษาได้ เด็กวัยนี้ชอบท าอะไรบ่อย ๆ ซ ้า ๆ เป็นการเลียนแบ บ
พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก เมื่อสิ้นสุดระยะนี้เด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างมี
จุดมุ่งหมายและสามารถแก้ปัญหาโดยเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่ความสามารถใน
การวางแผนของเด็กยังอยู่ในขีดจ ากัด 

 2) ระยะการแก้ปัญหาด้วยการรับรู้และยังไม่รู้จักใช้เหตุผล  (Proportional Stage) ระยะนี้
อยู่ในช่วงอายุประมาณ 2-7 ปีซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นย่อย ๆ อีก 2 ขั้น คือ ในช่วงอายุ 2-4 ปี เป็นช่วงที่
เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้นสามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เหตุการณ์หรือมากกว่ามาเป็นเหตุผล
เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันได้แต่เหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขต จ ากัด เพราะเด็กยังยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลางคือยึดความคิดของตนเองเป็นใหญ่และมองไม่เห็นเหตุผลของคนอ่ืน ความคิดและเหตุผล
ของเด็กวัยนี้จึงไม่ค่อยถูกต้องกับหลักความเป็นจริง ในช่วงที่ 2 ของระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ  ประมาณ 4-
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7 ปี เด็กจะมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวดีขึ้น รู้จักแยกแยะชิ้นส่วนของวัตถุเริ่มมีการ
พัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ แต่ยังไม่แจ่มชัดรู้จักแบ่งพวกแต่ยังคิดหรือตัดสินผลของการกระท า
ต่าง ๆ จากสิ่งที่เห็นภายนอกเท่านั้น 

 3) ระยะแก้ปัญหาด้วยเหตุผลกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete-Operation Stage)  

อยู่ในช่วงอายุ 7-11 ปีเป็นระยะท่ีเด็กเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้ดี เพราะเด็กเริ่มลดความคิดยึดตนเอง  

เป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มน าเอาเหตุผลรอบ ๆ ตัวมาคิดประกอบในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันเด็กวัยนี้สามารถคิดทบทวนกลับได้ นอกจากนี้ความสามารถในการจ าของเด็กในช่วง  

อายุนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถจัดกลุ่มหรือจัดพวกได้อย่างสมบูรณ์สามารถสนทนากับบุคคล  

อ่ืนและเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้ดี 
 4).ระยะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลกับสิ่งท่ีเป็นนามธรรม (Formal-Operation)  

อยู่ในช่วง อายุ 11 ปีขึ้นไป ขั้นนี้จะเป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก เพียเจท์ 
เชื่อว่า ความคิดความเข้าใจของเด็กในขั้นนี้จะเป็นขั้นท่ีสมบูรณ์ที่สุดคือเด็กจะสามารถคิดได้แม้สิ่งนั้น
ไม ่ปรากฏให้เห็นสามารถตั้งสมมติฐานและพิสูจน์ได้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยมีการคิดก่อนปัญหา
นั้น ๆ สามารถเข้าใจสูตรหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ดีพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัยนี้จะ
เจริญเติบโตเต็มที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่แต่อาจมีการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างจากผู้ใหญ่อยู่บ้าง เพราะมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 
 2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Jerome Bruner)  

ทฤษฎีของบรูเนอร์มีส่วนคล้ายคลึงกับทฤษฎีของเพียเจท์ค่อนข้างมาก โดยบรูเนอร์  เน้นที่
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาสติปัญญาและความคิดของเด็ก
และได้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ ได้แก่ หลักสูตรแบบเกลียว ( Spiral Curriculum) และการเรียนรู้จากการ
ค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) เป็นต้น บรูเนอร์ได้แบ่งการพัฒนาทางสติปัญญาออกเป็น 

3 ขั้น คือ 

 1.ขั้น Enactive Stage ขั้นนี้เปรียบได้กับข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว
(Sensorimotor Stage) ของเพียเจท์เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้จากการกระท า (Learning by Doing) 

มากที่สุด 

 2. ขั้น Iconic Stage ขั้นนี้เปรียบได้กับข้ันก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) 

ซึ่งจะครอบคลุมขั้นก่อนปฏิบัติการคิด ( Preconceptual Thought)และข้ันนึกออกเองโดยไม่ต้องใช้
เหตุผล ในวัยนี้เด็กเก่ียวข้องกับความจริงมากข้ึนโดยจะเกิดจากความคิดการรับรู้เป็นส่วนใหญ่อาจจะมี
จินตนาการบ้างแต่ยังไม่สามารถคิดได้ลึกซึ้งเหมือนขั้นปฏิบัติการคิดรูปธรรมของเพียเจท์ 
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 3. ขั้น Symbolic Stage เป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของบรูเนอร์ เปรียบได้กับขั้นปฏิบัติกา รคิด
ด้วยรูปธรรม (Concrete Opertion) ของเพียเจท์ขั้นนี้เด็กจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งของ
สามารถคิดรวบยอดหรือสังกัปในสิ่งต่าง ๆ ที่ซับซ้อนได้มากขึ้น 

 

3.12 ประเภทของการแก้ปัญหา 

เฟรดเดอริคเซน (Frederiksen. 1984: 363-367) ได้แบ่งการแก้ปัญหาออกเป็น 2 ประเภท 

คือ 

  1. ปัญหาที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ ( Well-Structured Problem) คือปัญหาที่ก าห นด
รายละเอียดไว้ชัดเจนครบถ้วนส าหรับให้ผู้เรียนแก้ปัญหาได้แก่ โจทย์คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 

วิทยาศาสตร์ 
 2. ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ (Ill-Structured Problem) คือตัวค าถามไม่กระจ่างชัด   

อาจเพราะมีความซับซ้อน ไม่ระบุรายละเอียดซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณาหรือไม่มีแนวทางในการ    

หาค าตอบเป็นปัญหาที่ผู้ตอบต้องใช้ความพยายามในการหาความสัมพันธ์และแยกแยะประเด็นของ 
ปัญหาโดยต้องอาศัยความรู้ด้านการคิดและความจ าเป็นที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เข้ามาช่ วยก่อนที่ 
จะด าเนินการคิดตามข้ันตอนของการแก้ปัญหาได้ 
 โธมัส (เปลว ปุริสาร ,2543 : 29 ; อ้างอิงจาก Thomas. 1972) จ าแนกลักษณะการแก้ปัญหา 

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1. ปัญหาที่มีค าตอบอยู่แล้วได้แก่ การค้นคว้าหาค าตอบในวิชาคณิตศาสตร์และ  

แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมักเป็นปัญหาที่พบในห้องเรียน 

   2. ปัญหาที่เปิดกว้างไม่มีกฎเกณฑ์ เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่  

ปัญหาส าหรับฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการแก้ปัญหามี 2 ประเภท คือ ปัญหาที่มีโครงสร้าง 
สมบูรณ์มีค าตอบอยู่แล้วและปัญหาที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์เป็นปัญหาที่เปิดกว้างผู้แก้ปัญหาจ าเป็น 

ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มาช่วยในการแก้ปัญหา 
 

3.13 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา 

การแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นควรค านึงถึงขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยโดย 

นักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งข้ันตอนในการแก้ปัญหาไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ส าคัญในการน ามาใช้ใน  

กระบวนการคิดและแก้ปัญหามี 6 ขั้นตอนดังนี้ (สุวิทย์ มูลค า,2551 : 33) 
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ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา  เป็นการทบทวนปัญหาที่พบเพื่อท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ในประเด็น
ต่าง ๆ รวมทั้งการก าหนดขอบเขตของปัญหา 

ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐานหรือหาสาเหตุของปัญหา เป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหา 
โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ช่วยในการคาดคะเนรวมทั้งการพิจารณาสาเหตุของปัญหาว่ามาจาก 

สาเหตุอะไรหรือจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้โดยวิธีใดบ้างซึ่งควรจะตั้งสมมุติฐานไว้หลาย ๆ อย่าง 
ขั้นที่ 3 วางแผนแก้ปัญหา  เป็นการคิดหาวิธีการ  เทคนิคเพ่ือแก้ปัญหาและก าหนดขั้นตอน

ย่อยของการแก้ปัญหาไว้อย่างเหมาะสม 

ขั้นที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้  
ซึ่งข้ันนี้จะเป็นขั้นของการทดลองและลงมือแก้ปัญหาด้วย 

ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมุติฐาน  เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์  
วินิจฉัยว่ามีความถูกต้องเที่ยงตรงและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดและทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 ขั้นที่ 6 สรุปผล เป็นการประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ที่ได้ผลดีที่สุด โดยอาจสรุปในรูปของหลักการที่จะน าไปอธิบายเป็นค าตอบตลอดจนน าความรู้ไปใช้ 
 

3.14 คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดและแก้ปัญหา 

การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งของการ 

ศึกษาในสังคมปัจจุบันที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเลือกตัดสินใจแนวทางการด าเนินชีวิตให้กับตนเองได้
อย่างเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียน  สามารถ เผชิญสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเรียนรู้ต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายจากข้อมูล
ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนซึ่งถือเป็นความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและจ าเป็น
จะต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง  ๆ ให้เป็นประโยชน์ ทุกคน
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน ผู้เรียนจะ
มีอิสระและศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ ซึ่งคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีมีลักษณะทักษะ
การคิดและแก้ปัญหาดังนี้ 

1.รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  หมายถึง เป็นลักษณะการคิดที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ผู้เรียนทีมี
ลักษณะการรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลสามารถจัดการกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับการด ารงชีวิตของตน
ได้ เพราะรู้จักคิดเป็นสามารถยับยั้งชั่งใจ ไม่เอาแต่อารมณ์ รู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรองก่อนท า ก่อนพูด
และก่อนคิด ลักษณะความคิดท่ีมีเหตุผลเป็นลักษณะความคิดท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเป็น
ความคิดท่ีไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อนและน าไปสู่การบรรลุเปูาหมาย สามารถน าไปประเมินข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับในชีวิตประจ าวัน 
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2.ตั้งใจค้นหาความจริง หมายถึง การแสวงหาสารสนเทศว่า เป็นกระบวนการค้นหาความรู้ 
หรือค าตอบในเรื่องใด เรื่องหนึ่งโดยการซักถามผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ การคาดเดาค าตอบเอง การรับฟัง 
ข้อมูลจากผู้อื่น การค้นหาค าตอบจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพ่ือ 

ตอบสนองความต้องการสารสนทศท่ีตนตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ ความต้องการสารสนเทศ 

เช่น บุคคลที่อยู่ในวัยเรียนยอมต้องเห็นความส าคัญของการหาความรู้ทางวิชาการ จึงต้องการหา 

ข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ผู้เรียนหนึ่งอาจมีความต้องการข้อมูลข่าวสาร มากกว่าหนึ่ง 
อย่างตัวอย่างเช่น ผู้เรียนอาจต้องการหาข้อมูลเพื่อท ารายงานในวิชาที่เรียน เพ่ือการตัดสินใจ เป็นต้น 

ซึ่งความตั้งใจในการค้นหาสารสนเทศในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เกิดขึ้นโดยที่ตนเองยังไม่มีความรู้ในเรื่อง 
นั้นเพียงพอหรืออาจรู้ยังไม่ชัดเจน เป็นต้น 

3.กระตือรือร้น หมายถึง ลักษณะของผู้เรียนทีต่้องการความส าเร็จในการท าสิ่งที่ส าคัญ 

ต่าง ๆ สิ่งที่จ าเป็นต้องมีคือความกระตือรือร้น การที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องมีมากกว่าความ
ตื่นเต้นของชีวิต ความกระตือรือร้นนั้นมีพลังที่สามารถท าให้ผู้คนรอบข้างสามารถสัมผัสได้ ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้นจะมีความรักในสิ่งที่ท า รู้คุณค่าในสรรพสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ ๆ ตัวของ
ผู้เรียนมองโลกในแง่ดีที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่เปูาหมายเป็นผู้ริเริ่มที่สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนนี้
สามารถสร้างความกระตือรือร้นที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องที่ผู้เรียนมีความสนใจอย่างแท้จริง 
 4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสนใจสิ่งรอบด้าน หมายถึงผู้เรียนที่มีความตระหนักรู ้และใช้ทักษะ
กระบวนการรู้คิดอย่างสม่ าเสมอจะเป็นผู้เรียนที่มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการเรียนรู้และมีความสามารถ
ในกาแก้ปัญหาอย่างดีทุกครั้งที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้ทีม่ีการพัฒนาตัวเองมีการพัฒนาตนเอง คือการ
ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการ การได้รับรู้ว่าตัวเองสามารถพัฒนาและดี
ขึ้นกว่าเดิมในทุก ๆ วัน เป็นวิธีที่เสริมสร้างความใฝุรู้ใฝุเรียนสนใจในสิ่งรอบด้านทุกๆ ช่วงเวลานั้นมี
คุณค่าและมีจุดมุ่งหมายเป็นความรู้สึกที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อและยังสร้างรากฐานแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้เรียนในสังคมสารสนเทศยุคใหม่ 
 5.เปิดใจรับความคิดใหม ่หมายถึง การเปิดใจด้วยความคิดในทางบวกจะท าให้ผู้เรียนคิด 

สร้างสรรค์ได้มากกว่าเปิดใจกว้างพร้อมรับสิ่งต่าง ๆ ผู้เรียนที่คิดเป็น คิดออก คิดคล่องแคล่วและคิด
สร้างสรรค์ได้มากกว่า ความคิดใหม่ๆ แนวทางใหม่ ๆ หรือมีสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่จะท าให้
ผู้เรียนมีความคิดท่ีหลากหลายและสามารถหาข้อสรุปที่มีความเหมาะสม 

 6. มมีนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์มีเมตตาไมตรีจิตที่ดีต่อกันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความรับยอมรับนับถือ ความไว้วางใจสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจะท าให้ผู้เรียนสามารถ
ควบคุมอารมณ์เปิดใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรามีความคิดท่ี
หลากหลายและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ 
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3.15 บทสรุป 
ในปัจจุบันนี้สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะได้รับอิทธิพลจากกระแส  

โลกาภิวัตน์ไม่ว่าผู้คนจะอยู่ ณ จุดใดของโลกก็สามารถรับรู้ ติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วและ  

กว้างขวาง เนื่องจากการพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีให้ทันสมัย การพัฒนาที่เป็นไปอย่าง  

รวดเร็วเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายที่ส่งผลกระทบต่อ ผู้เรียน ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  

และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เมื่อเกิดปัญหาจ าเป็นต้องขจัดปัญหาเหล่านั้นออกไปปัญหา ท าให้เกิด
การคิด เพราะการคิดเกิดขึ้นเมื่อ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือ ค าถาม 
จนเกิดสภาวะไม่สมดุลขึ้น ท าให้ไม่สบายกายไม่สบายใจ  ซึ่งจะเป็นสิ่งเร้า และกระตุ้นให้คิดหา ค าตอบ 

จนเมื่อสามารถหาค าตอบนั้นได้ผู้เรียนจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล ดังนั้นการคิดแก้ปัญหาเพื่อให้ตัวเอง
กลับสู่สภาวะสมดุล โดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกับสภาวะที่เราคาดหวัง
การคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ ส าคัญ ที่สุดอย่างหนึ่ง ส าหรับผู้เรียน  เพราะ ในชีวิตประจ าวัน การคิด
แก้ปัญหามิใช่เพียงแต่การรู้จักคิดและรู้จักการใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติวิธีคิ ด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของ
สังคมได้ดีอีกด้วย ซึ่งในระบบการศึกษาจะต้องให้ ความส าคัญ ในการพัฒนาและ ผู้เรียนให้มีโอกาสฝึก
ทักษะการคิดแก้ปัญหาให้มากข้ึน  
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ค าถามทบทวน 

 

1. จงอธิบายความหมายของทักษะการคิด 

2. จงอธิบายความส าคัญของทักษะการคิด 

3. ทักษะการคิดส าหรับผู้เรียนมุ่งสัมฤทธิ์ด้านใดบ้าง  
4. การสอนเพ่ือการคิดหมายถึง 

5. การสอนส าหรับการคิดหมายถึง 
6. องค์ประกอบส าคัญของการคิดมีอะไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป  

7. ระดับของการคิดมีก่ีระดับอะไรบ้าง จงอธิบาย 

8. ประเภทของการคิดมีก่ีประเภท จงอธิบายพอสังเขป 

9. การคิดแก้ไขปัญหาหมายถึง 
10. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการคิดแก้ปัญหาประกอบด้วยอะไรบ้าง  

11. ผู้สอนในบทบาทของการส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาควรเป็นอย่างไร  

12. ขั้นตอนในการแก้ปัญหาประกอบด้วยกี่ข้ันตอน อะไรบ้าง  

13. ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะของการมีทักษะการคิดและแก้ปัญหาควรมีลักษณะอย่างไร  
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บทที่ 4 

ทักษะการมีจริยธรรมทางสารสนเทศ 

 

บุคคลพึงตระหนักถึงตนเองในฐานะที่เป็นพลเมืองโลกและรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Statement Library, 2557) จริยธรรมเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลสังคม 
บุคคลจะเจริญงอกงามท้ังด้านสติปัญญาและจริยธรรมก็ด้วยการศึกษา การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือ 

ในการสร้างสรรค์สังคมมีคุณค่าและบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UNESCO, 2010)  

การให้การศึกษาอบรมด้านจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็นดังข้อความที่คัดมาจากพระราชด ารัสและ 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระราชทานแก่บุคคลและคณะบุคคลใน
โอกาสต่าง ๆ ดังนี้ “การด าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัว
และหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด น าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับ
เป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์” (Ch7news, 2557) 

จริยธรรมแยกออกเป็น จริย+ธรรม ซึ่งค าว่า จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควร
ประพฤติ ส่วนค าว่า ธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความดี หลักค าสอนของศาสนา หลัก
ปฏิบัติ เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกันเป็น “จริยธรรม” จึงมีความหมายตามอักษรว่า หลักแห่งความ
ประพฤติหรือแนวทางของความประพฤติ ซึ่งผู้มีจริยธรรมจะเป็นผู้เพียรพยายามมีสติปัญญาเป็น
ผู้เรียนที่ใฝ่หาความรู้สามารถน าไปประกอบอาชีพเป็นแกนหรือฐานให้กับสังคม คอมพิวเตอร์เข้ามา 
มีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มากยิงขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการจัดเก็บ
ข้อมูลประมวลผลสารสนเทศและเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่รวดเร็วส่งผลให้การด าเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งที่บ้านที่ท างานโรงเรียนและหน่วยงานธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ การสื่อสาร
และเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายเคลื่อนที่ตลอดจนเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด หากพิจารณาอีกด้านหนึ่งแล้ว คอมพิวเตอร์ก็อาจเป็นภัย
ได้เช่นเดียวกัน หากน าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันในสังคมในแต่
ละประเทศจึงได้ก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์รวมถึงกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ ส าหรับเนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
จริยธรรมทางสารสนเทศ เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนขอน าเสนอหลักคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมิติจริยธรรม การเขียนอ้างอิงการใช้สารสนเทศ รวมถึงข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิที่เก่ียวข้องกับการใช้สารสนเทศในสังคมปัจจุบัน 

 

4.1 ความส าคัญของจริยธรรม  
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 จริยธรรม หมายถึง การประพฤติท่ีเป็นแบบอย่างอันดีโดยมีพ้ืนฐานมาจากค าสั่งสอนทางพุทธ
ศาสนาที่ชุมชนนั้นยึดถือหรือการประพฤติปฏิบัติเนื่องจากวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่สืบต่อกันมา
และไม่ว่าจริยธรรมนั้นจะมีที่มาของศีลธรรมหรือวัฒนธรรมก็ดี แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม ก่อให้เกิด
ขวัญกาลังใจแก่คนในสังคมนั้นและเป็นสิ่งที่ควบคุมมิให้คนในสังคมประพฤติผิดท านองคลองท าหรือ 

ท าให้เสียหายแก่สังคมส่วนรวมจากความหมายข้างต้นจริยธรรมจึงครอบคลุมถึงการประพฤติใน
ภาพรวมของสังคมหรือแยกพิจารณาเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น จริยธรรมข้าราชการและพนักงานของรัฐ 

จริยธรรมครูจริยธรรมพ่อแม่ จริยธรรมลูก เป็นต้น ซึ่งในการประพฤตินั้นเป็นแบบอย่างที่ดีงามมี
เหตุผลและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมในกลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มบุคคลนั้น ๆ หากมีการแยกพิจารณา
เกี่ยวกับจริยธรรมของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จริยธรรมก็จะ
ช่วยเพิ่มความส าคัญและเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น  ดังนั้นหากผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีจริยธรรมก็จะช่วยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมหากมีการฝ่าฝืนจริยธรรมคือ  มีการประพฤติ
ปฏิบัติผิดท านองคลองธรรม ซึ่งผู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฝ่าฝืนจริยธรรมก็คือการ
ปฏิบัติผิดท านองคลองธรรมย่อมสร้างความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนได้ 
 

4.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศ 

ความต้องการสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ โดยอาจมี
ช่องว่างทางความรู้หรือค าถามหรือความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตอยู่
ตลอดเวลาและจ าเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศมาตอบค าถามหรือแก้ปัญหานั้น ๆ หรือน าสารสนเทศ
มาเติมช่องว่างทางความรู้และความต้องการสารสนเทศมีลักษณะเป็นพลวัตที่เปลี่ยนแปลงตลอด
กระบวนการแสวงหาสารสนเทศและข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการสารสนเทศของ 
ผู้ประกอบอาชีพเฉพาะด้านหรือเฉพาะกลุ่ม เช่น นักวิทยาศาสตร์มีความต้องการสารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนของการท าวิจัย ผู้ปฏิบัติงานในองค์การมีความต้องการสารสนเทศ 

เปลี่ยนไปตามการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเกษตรกรมีความต้องการสารสนเทศของที่ เปลี่ยนแปลง
ไปตามวิธีการเพาะปลูกหรือฤดูกาล เป็นต้น ความต้องการสารสนเทศจึงเป็นส่วนส าคัญที่ให้เกิด
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (อารีย์ ชื่นวัฒนา,2549 : 2-6)  
 การศึกษาค้นคว้าและการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ผู้ใช้จะต้องตระหนักในคุณค่าของ
สารสนเทศและสามารถน าสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง 
มีความสุขและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ โดยเฉพาะในส่วนการน าไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
วิชาการนั้นจะเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้ง ยังสร้างนิสัยรัก
การอ่าน ปลูกฝังจริยธรรมทางวิชาการให้แก่ผู้ใช้อีกด้วยเช่น การน าหรือคัดลอกข้อความประกอบการ
ศึกษาค้นคว้าจะต้องแจ้งรายละเอียดของสารสนเทศที่ใช้ประกอบ นอกจากจะเป็นการประกาศ
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ให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานแล้วยังใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าส่งผลให้เกิด การค้นคว้าอย่าง
ต่อเนื่อง ถือว่าเป็นคุณธรรมจริยธรรมอย่างหนึ่งในการใช้สารสนเทศที่พึงปฏิบัติ 
 

4.3 จริยธรรมกับสังคมในยุคสารสนเทศ 

 ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศไดเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตซึ่งมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เพราะมีการพัฒนาประเทศทุกด้านอย่างกว้างขวางขวาง 
มีการค้นคว้าทดลองวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิชาการต่าง ๆ ท าให้ 
ความต้องการข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นและจ านวนข้อมูลข่าวสารเองก็มีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจนเกิน 

ก าลังที่ผู้ใช้ข้อมูลจะใช้ได้ทันศูนย์สารนิเทศ  ส านักงานให้บริการข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุดและ
ส านักงานธุรกิจต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ประสบการณ์ปัญหาของจ านวนสารสนเทศที่เพ่ิมจ านวนอย่างไม่ 
หยุดยั้งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการจัดการทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาทางเทคนิควิธีการแก้ปัญหาและ
การล้นหลามของสารนิเทศ ซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่า “การทะลักทะลายของข่าวสาร” อย่างไรก็ดีการ
ให้บริการสารสนเทศยังเป็นสิ่งจ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาหน่วยงานและมีผลต่อการพัฒนา 

ประเทศชาติ จึงต้องหาวิธีการที่จะไดสารสนเทศทุกรูปแบบมาให้บริการมากที่สุด ยิ่งพบว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประโยชน์มากเพียงใดก็อาจเป็นภัยมากเท่ากัน หากผู้ใช้ไม่มีความรู้ความรับผิดชอบและ
น าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงได้มีการก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์รวมถึง
กฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ท าร้ายหรือละเมิดผู้อื่น ไม่โจรกรรมข้อมูลข่าวสารไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมสู่ 
สาธารณะและไม่น าเอาข้อมูลผู้ อ่ืนมาเป็นของตนเอง เมื่อพิจารณาถึงคุณธรรมจริยธรรมทาง
สารสนเทศ ผู้เขียนขอน าเสนอประเด็นที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPA      ร         

4 ประเด็นดังนี้ (สุทิติ ขัติติยะ,2557 : 35)  
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ภาพ 4.1 จริยธรรมของสารสนเทศ  PAPA  

(ที่มา : http://phonsana.blogspot.com/2015/11/blog-post_15.html) 
 

 1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)  

ความเป็นส่วนตัว หมายถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ โดยทั่วไปหมายถึงสิทธิ
ที่จะอยู่ตามล าพังและเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับ
ผู้อ่ืนสิทธินี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์การต่าง ๆ ปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อสังเกตดังนี้ 
  1.1 การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร์รวมทั้งการบันทึกการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุ่มข่าวสาร  

1.2 การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งท า 
ให้สูญเสียความเป็นส่วนตัว ซึ่งการกระท าเช่นนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม  

1.3 การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชน์ในการขยายตลาดทาง 
การค้า  

 1.4 การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์หมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูล
ส่วนตัวอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นมาใหม่แล้วน าข้อมูลดังกล่าวไปขายให้กับ
บริษัทคู่แข่ง 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ จึงควร
จะต้องระวังการให้ข้อมูลโดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีการใช้โปรโมชั่น หรือระบุให้มีการ
ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการเช่น ข้อมูลบัตรเครดิต เลขบัญชีธนาคารและท่ีอยู่อีเมล์ 
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 2. ความถูกต้อง (Information Accuracy)  

ในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการรวบรวมจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลนั้น คุณลักษณะที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือ ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วย
โดยทั่วไปจะพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ดังนั้น
ในการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนั้น ข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนที่จะนาเข้าฐานข้อมูลรวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ 
ควรให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองด้วย 

 3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 

 สิทธิความเป็นเจ้าของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สิน
ทั่วไปที่จับต้องได้เช่น สังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศมักจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เมื่อ
ท่านซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธิ์ นั่นหมายความว่าท่านจ่ายค่าลิ ขสิทธิ์ในการใช้
ซอฟต์แวร์นั้น ซึ่งลิขสิทธิ์ในการใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัท บางโปรแกรมอนุญาตให้
ติดตั้งได้เพียงเครื่องเดียว ในขณะที่บางโปรแกรมอนุญาตให้ใช้ได้หลายเครื่อง ตราบใดที่ท่านยังเป็น
บุคคลที่มีสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาการคัดลอกโปรแกรมให้กับบุคคลอื่น เป็นการกระท า 
ที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าท่านมีสิทธิในโปรแกรมนั้นในระดับใดเช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์หรือ
อาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ความคิด) ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ซึ่งสามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในสื่อต่าง ๆ ได้ เช่น เทป ซีดีรอม สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

 4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) คือการป้องกันการเข้าไปด าเนินการกับข้อมูล
ของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการรักษาความลับ ของข้อมูล ตัวอย่างสิทธิในการใช้งานระบบ
เช่น การบันทึก การแก้ไข/ปรับปรุงและการลบ เป็นต้น ดังนั้นในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มี
การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อ่ืนโดย
ไม่ได้รับความยินยอมนั้น ถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัวในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกัน หากผู้ใช้ร่วมใจกันปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของแต่ละ
หน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้ว การผิดจริยธรรมตามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นก็คงจะไม่เกิดข้ึน 

ดังนั้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกันให้เป็นระเบียบ หากผู้ใช้ร่วมใจกัน
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้ว การผิดจริยธรรมตามประเด็น
ดังที่กล่าวมาข้างต้นก็คงจะไม่เกิดข้ึน แตถ่้าผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมก็
อาจท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายอาทิเช่น 

  1) ท าให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ ในปัจจุบันจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของธุรกิจฝากไว้ในศูนย์ข้อมูลเช่น ข้อมูลลูกหนี้
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การค้า ข้อมูลสินค้าและบริการต่าง ๆ หากเกิดการสูญหายของข้อมูลอันเนื่องมาจากเหตุอุบัติภัย เช่น 

ไฟไหม้ น้ าท่วมหรือด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ท าให้ข้อมูลหายย่อมท าให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง 
  2) ท าให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว  

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีทางานตามค าสั่งของมนุษย์ การน ามาใช้ในทางใดจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้จริยธรรม
การใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญดังเช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีผู้สร้างโฮมเพจหรือสร้างข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพอนาจารหรือภาพที่ท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย นอกจากนี้ยังมีการ
ปลอมแปลงระบบจดหมายเพื่อส่งจดหมายถึงผู้อ่ืนโดยมีเจตนากระจายข่าวที่เป็นเท็จซึ่งจริยธรรม 

การใช้งานเครือข่ายจึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องปลูกฝังกันอย่างมาก 

 3) ท าให้เกิดความวิตกกังวล ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจของกลุ่ม
บุคคลบางกลุ่มที่มีความวิตกกังวลว่าคอมพิวเตอร์อาจท าให้คนตกงานมากข้ึนมีการใช้งานหุ่นยนต์มาใช้
งานมากขึ้นมีระบบการผลิตที่อัตโนมัติมากขึ้น ท าให้ผู้ใช้แรงงานอาจว่างงานมากขึ้นซึ่งความคิดเหล่านี้
จะเกิดกับบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น แต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีหรือมีการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นแล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น   

สังคมปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญเชื่อมโยงบุคคลในการติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศซึ่งกันและกันเรียกได้ว่าว่า เป็นยุคสมัยแห่งสารสนเทศ ( Information 

Age หรือ Information Era) บ้างก็เรียกว่า ยุคสมัยแห่งคอมพิวเตอร์ (Computer Age) อีกมุมมอง
หนึ่งก็เรียกว่า ยุคดิจิทัล (Digital Age) เพราะเป็นการปฏิวัติเชิงดิจิทัล (Digital Revolution) 

กล่าวคือ มีการเปลี่ยนผ่านไปจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) โดยที่เศรษฐกิจยุค
ปัจจุบัน ขับเคลื่อนบนการจัดการสารสนเทศ (Wikipedia, 2557) ชี้ว่าสังคมสารสนเทศมีความเสี่ยง
ต่อรูปแบบแปลกใหม่ที่หลากหลายสรุปประเด็นพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับสารสนเทศของ บุคคล
และองค์กรได้ 4 ประการ เรียกโดยย่อว่า PAPA ประกอบด้วย Privacy : ความเป็นส่วนตัวใน
สารสนเทศส่วนบุคคล Accuracy : ความถูกต้องแม่นย าของสารสนเทศ Property : ความเป็นเจ้าของ
และผู้ถือครองในสิทธิประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและ Accessibility : สิทธิในการเข้าถึง
สารสนเทศโดยบุคคลหรือองค์กรภายใต้เงื่อนไขและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

 

 

 

 

 

4.4 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมิติจริยธรรม 
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 ในปัจจุบันนี้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น เสมือนหนึ่งว่าเป็นเหรียญสอง
ด้าน ด้านแรกของเหรียญท าให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายส่งผลกระทบทางด้านบวกใน
ขณะเดียวกันเหรียญอีกด้านหนึ่งกลับท าให้เกิดผลเสียหายต่อการด ารงชีวิตประจาวันอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ถึงแม้ว่ารัฐจะได้มีมาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ตาม 

แต่มาตรการดังกล่าวก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองจึงท าให้ต้องหันมา
สนใจให้ความส าคัญกับจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์มากขึ้นซึ่งจ าแนก
ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศออกดังนี้ 
 4.4.1 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล 

  4.4.1.1 การใช้คุกกี้ในอินเทอร์เน็ตโดยมิได้ค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในปัจจุบันนี้  โดยเฉพาะการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเรามักจะ
พบเห็นอยู่เสมอว่าเมื่อเราเปิดอีเมล์ก็มักจะมีข้อมูลการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ หลายประเภทซึ่งก่อให้เกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่ายและร าคาญกับข้อความเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่ในอีเมล์ของเรา โดยเรียกข้อมูล
ดังกล่าวนี้ว่า อีเมล์ขยะ(Spamming ) ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงทาให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าเจ้าของ
สินค้าหรือผู้ที่ส่งอีเมล์ขยะมาให้เรานี้ พวกเขาได้ข้อมูลอีเมล์ของเราได้อย่างไร ซึ่งในกรณีนี้ผู้ที่ส่งอีเมล์
จะได้ข้อมูลอีเมล์ของเราหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การฝังโปรแกรม “คุกกี”้ไว้ตามเว็บไซด์ต่าง ๆ  

ที่เราเข้าไปดูประจาจากนั้นก็จะส่งคุกก้ีขยะมาให้ ซึ่งในประเด็นนี้หากพิจารณาถึงข้อกฎหมายของไทย
ก็อาจยังไม่เข้าองค์ประกอบเป็นความผิดตามกฎหมายได้ แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ของ
จริยธรรมแล้วจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว 

  4.4.1.2 การจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ต   การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางสังคมในอินเทอร์เน็ต (Social network) หรือเรียกว่า แชท
(Chat ในปัจจุบันนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมากซึ่งในการติดต่อสื่อสารนั้นจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ถ้าหากว่าผู้ใช้ได้พิจารณาถึงกาลเทศะหรือกาลเวลาที่เหมาะสมและจะต้องค านึงอยู่เสมอว่า
ในสังคมแห่งความเป็นจริงนั้น การติดต่อสื่อสารที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ การที่เราพบปะเห็นหน้าและรู้จัก
กันพอสมควรก่อนที่จะเชื่อใจกัน แต่ความเป็นจริงกลับพบว่าในการใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชนนั้นยัง
ขาดวิจารณญาณในการติดต่อสื่อสารดังกล่าวมาก เพราะเม่ือเยาวชนได้รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 

มักเชื่อใจกันในเวลาอันสั้นทั้งที่ ความเป็นจริงแล้วตนเองไม่เคยพบปะเห็นหน้าและรู้จักกันกับผู้ที่ 
ติดต่อกันมาก่อน จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิส่วนตัวโดยการล่อลวงหรือหลอกลวง 
ตามมา ซึ่งในการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่  ผู้ผลิตมักจะผลิต
ขึ้นมาเพ่ือที่จะให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงน ามาซึ่งความไม่ปลอดภัยและ
เป็นอันตราย เพราะการเข้าถึงข้อมูลซึ่งอาจเข้าไปโดยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายมาก เมื่อได้พบปะกันคนแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตอันเป็นการเปิดโอกาสให้เพ่ือนใหม่ใช้กลอุบาย
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ต่าง ๆ เพ่ือล่อหลวงและเมื่อมีการล่อลวงโดยการติดต่อสัมพันธ์กันก็จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจนเกิด
การพูดคุยกันโดยเปิดเผยความลับและเรื่องส่วนตัวในที่สุดและในปัจจุบันนี้ระบบอินเตอร์เน็ตได้มีการ
ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ทั้งในบ้านและสถาบันการศึกษา ร้านอาหารห้างสรรพสินค้าจ านวนมาก 

  4.4.1.3 การใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาการที่เราได้
ซื้อโปรแกรมอันมีลิขสิทธิ์นั้นมักจะพบว่ามีราคาแพงสูงมาก ดังนั้นจึงท าให้เกิดธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ขึ้นมานั่นก็คือ โปรแกรมเถื่อนนั่นเองและโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์นี้ก็จะท าให้เกิดปัญหาการรบกวน
ในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์เนื่องจากจะมีการเตือน (buynow) ให้ซื้อโปรแกรมปรากฏขึ้นมาบนจอแอล
ซีดีตลอดเวลา ซึ่งท าให้เกิดการรบกวนสมาธิในการท างานของเรา อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการซื้อ
โปรแกรมอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ ถ้ามีการนาไปท าซ้ าอีกก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ แต่เราสามารถยกขึ้น
เป็นข้ออ้างเพ่ือจะได้รับการยกเว้นตามกฎหมายเช่นกันในกรณีที่เราท าส าเนาตามสมควรเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการบ ารุงรักษาหรือป้องกันสูญหาย แต่ทั้งนี้จะต้องระมัดระวังเนื่องจากการท า
โปรแกรมอันเป็นงานสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องใช้เวลานาน  ในขณะที่การท าซ้ าใช้เวลา
ไม่ก่ีนาท ีดังนั้นในการท าซ้ าดังกล่าวจึงเป็นการท าผิดจริยธรรมได้ 
 4.4.2 ผลกระทบเทคโนโลยีสารสนเทศกับจริยธรรมและการเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบันที่สร้างข้ึนนั้นจะมีการเมืองหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแอบแฝง 
  4.4.2.1 การสร้างภาพของพระเอกหรือผู้ร้ายในภาพยนตร์ การที่มีบทแสดงของ
พระเอกที่จะต้องเป็นผู้ชนะและดีเด่นเสมอความส าเร็จและความสะใจถูกชูเป็นฮีโร่ มีความชอบธรรม
เสมอและสามารถแก้แค้นได้ ขณะที่ผู้ร้ายนั้นตามบทภาพยนตร์จะมีภาพเป็นคนไม่ดีทารุณโหดร้าย
สมควรตาย มีการดูถูกเหยียดหยามไม่ควรให้อภัย ดังนั้นเมื่อดูภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีการวิเคราะห์ถือได้ว่า
เป็นการชี้น าส่งผลให้ต้องการเลียนแบบโดยไม่ได้แยกแยะว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า ควรเชื่อ
หรือไม่ควรเชื่อ เป็นต้น 

  4.4.2.2 การเกิดกระแสโอเฟนเซอร์เพื่อคานอ านาจกับซอร์ฟแวร์กับการให้สิทธิ 
ในการใช้ในอดีตเรามักจะเข้าใจว่าบรรดาซอฟแวร์นั้นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวมีเฉพาะวินโดว์ 
(window) เท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีซอฟแวร์เรียกว่า”โอเฟนซอร์ซ ซอฟแวร์” (Open source 

Softwere) ที่บุคคลใดก็ได้ผู้อื่นสามารถน าไปใช้และพัฒนาต่อได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงแต ่

มีเงื่อนไขว่าจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขดัดแปลงและเผยแพร่ซอร์สโค๊ดได้ ซึ่งในขณะนี้ที่เรา
รู้จักคือ เพิร์ลโฟร์ฟอร์กลินุ๊กส์อะแพซี เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่น าไปใช้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟแวร์
และการอัพเกรด (Upgrade) และยังลดความเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วย ดังนั้นจึงส่งผลกระทบ
ถึงผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ 
 

  4.4.2.3 ข้อจ ากัดสิทธิของบุคคล เช่นเครื่องเอทีเอ็มไม่สามารถใช้งานได้กับคน 
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ตาบอดหรือคนพิการที่อยู่บนรถเข็นหรือคนที่มีปัญหาในการจ าในปัจจุบันนี้ การจัดท าเครื่องเอทีเอ็ม
เพ่ือให้บริการประชาชนนั้นไม่เอ้ือต่อการใช้งานให้กับคนพิการ จึงเสมือนหนึ่งว่าในการผลิตเครื่องมือ
สื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลส่วนใหญ่แต่มีบุคคลอีกลุ่มหนึ่งไม่สามารถใช้เครื่องมือ
สื่อสารนี้ได้ คือกลุ่มผู้พิการการที่ผลิตเครื่องมือสื่อสารออกมาท ามีผลกระทบในการจ ากัดสิทธิของ 
ผู้พิการ 
 4.4.3 ผลกระทบเทคโนโลยีสารสนเทศกับจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ การตอบโต้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคนกับคนหรือคนกับคอมพิวเตอร์เช่น Cyberspece internet World web 

เป็นภาวะที่เรียกกันว่า เสมือนจริง (Virtuality) ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มหรือมีการสร้างสังคมของ
ผู้สนใจหรือมีแรงปรารถนาที่คล้ายคลึงกัน เรียกว่าโลกเสมือนจริง (Virtual Community) โดยโลก
เสมือนจริงดังกล่าวนี้สามารถแยกกลุ่มตามความสนใจดังนี้คือ 

  4.4.3.1 ชุมชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Cyber Community) อินเทอร์เน็ต หมายถึง 
การรวมเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์รวมกันทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน  ซึ่งสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้โดยใช้ในการรับส่งข้อมูลโพรโตคอล(Protocol) มาตรฐานเดียวกัน โดยโพรโตคอล
ที่ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตเรียกว่า ทีซีพี/ไอพี(Transmission Control / Internet Protocol) ซึ่งเมื่อ
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตจึงเปรียบเสมือนชุมชนหนึ่งซึ่งเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ของคนทั่วทุกมุมโลกและมีบริการต่าง ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาเช่น ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicMail e-mail) ซึ่งใช้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

โดยที่ผู้ส่งและผู้รับจดหมายอยู่กันคนละมุมโลกแต่สามารถรับส่งจดหมายได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที 
นอกจากนี้ยังมีวีธีการสืบค้น (Gopher,world wide wed) ซึ่งเป็นการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งมีจานวนมากโดยมีการจัดอย่างเป็นระบบง่ายและสะดวกในการค้นหา
อีกด้วย 

  4.4.3.2  การศึกษาแบบเสมือนจริง(Virtual Education) การศึกษาเสมือนจริง 
เป็นการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารและสร้างขึ้นเพ่ืออานวยการสอนและการ
เรียนให้เกิดขึ้นโดยปราศจากชั้นเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ได้ส่งตรงไปยังผู้เรียน
โดยตรง โดยมีการคาดการณ์ในอนาคตว่าการศึกษาแบบเสมือนจริงมีแนวโน้มที่จะนาไปสู่ความเข้าใจ
การศึกษาเสมือนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แม้ในปัจจุบันนี้การศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ได้มีการ
วางแผนพัฒนาสู่การสร้างความสามารถการส่งการเรียนการสอนผ่านเว็บไซด์ การสอบ กระบวน
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์(e-education) เป็นสิ่งบ่งบอกถึงการแข่งขันทางด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ 
ซึ่งเทคโนโลยีการจัดการศึกษาการศึกษาเสมือนจริงในปัจจุบันส าหรับการเรียนการสอนแบบ 

elearningในประเทศท่ีพัฒนาแล้วคือ WWW ซึ่งเป็นบทเรียนบนอินเทอร์เน็ต 
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  4.4.3.3 การมีมิตรภาพแบบเสมือนจริง (Virtual Friendships) ในการใช้
อินเทอร์เน็ตนั้น หากผู้ใช้มีทัศนคติ ความรู้สึกที่ตรงต่อกันก็จะท าให้เกิดกลุ่มหรือมีการสร้างสังคม
รูปแบบเดียวกันในกลุ่มที่สนใจหรือมีแรงปรารถนาเดียวกัน 

  4.4.3.4 การมีองค์กรเสมือนจริง (Virtual Organization) 

แนวคิดองค์กรเสมือนจริงนี้ได้เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1980 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย 

ยึดถือหลักจินตนาเชื่อมโยงบุคคลที่อยู่ห่างไกลให้ได้บรรลุเป้าหมายเดียวกันซึ่งในการสร้างองค์กร 

เสมือนจริงนี้จะส าเร็จหรือไม่ต้องได้รับความร่วมมือจากมนุษย์ด้วยกันอยู่บนพื้นฐานการท างานที่ 
รวดเร็ว คล่องตัว ความรับผิดชอบโดยมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันคือองค์กรผลผลิตคนท างาน  

ระยะทาง สถานที่ตั้งองค์กรที่เสมือนจริงเป็นการจัดองค์กรสมัยใหม่ซึ่งยังไม่มีค าจ ากัดความที่เป็น 

ที่ยอมรับในขณะนี้ แต่พอที่จะให้ขอบเขตในค าจ ากัดความได้ว่าเป็นองค์กรที่ใช้เครือข่ายในการ 

เชื่อมโยงคน ทรัพย์สินและความคิดต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกลกันออกไปทั้งนี้เพ่ือสร้างและกระจายสินค้า 
และบริการโดยเจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องมีส านักงาน ซึ่งลักษณะขององค์กรคือใช้เทคโนโลยีและการ 

สื่อสารโทรคมนาคมสังคมเครือข่ายซึ่งมีการร่วมมือและพ่ึงพากันมีความยืดหยุ่นไว้วางใจในการบริการ 

โดยผลกระทบในโลกที่เสมือนจริงดังกล่าวนี้อาจน าไปสู่การถูกหลอกลวงได้ดังนั้น จึงเป็นเสมือนสิ่งที ่
สมมติขึ้นมาในทางจินตนาการ ท าให้ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ 
 

4.5 การเขียนอ้างอิงการใช้สารสนเทศ 

เมื่อผู้เรียนท าการศึกษารายงานหรือได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศ 

ต่างๆ น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงเป็นเนื้อหาของรายงานแล้ว เนื้อหาส่วนใดที่สรุปมา
หรือถอดความมาหรือคัดลอกมาจากความรู้ความคิดของผู้อ่ืนก็จะต้องอ้างอิงให้ผู้อ่านทราบถึงที่มา
ของแหล่งที่มาของข้อความส่วนนั้นซึ่งเรียกว่า การอ้างอิงแล้วต้องรวบรวมแหล่งที่อ้างอิงทั้งหมดมา
รวบรวมไว้ท้ายรายงานจัดท าเป็นบรรณานุกรม ซึ่งการเขียนอ้างอิงที่สมบูรณ์จะต้องชัดเจนและจะต้อง
เขียนให้ผู้อ่านทราบว่าจะอ้างอิงเรื่องอะไรของใครส่วนการเขียนบรรณานุกรมเป็นการน ารายละเอียด
จากหน้าปกในหรือหน้าลิขสิทธิ์มาเขียนเพ่ือเป็นการตรวจสอบรายละเอียดแหล่งที่มาของข้อมูลว่า 
มีความเชื่อถือได้มีการเรียงล าดับตามตัวอักษรในการศึกษาระดับอุดมศึกษา รูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมที่เราควรรู้จักและสามารถน าไปใช้ได้ในการศึกษาและในชีวิตประจ าวันได้แก่ 
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4.5.1 รูปแบบหนังสือทั่วไป  
 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :   ร     ม   “/” หมายถึง เว้นวรรคหรือกดแป้น Space bar 1  ร    
 

ตัวอย่าง 
น้ าทิพย์  วิภาวิน.  (2546).  ทักษะการใช้ห้องสมุดยุคใหม่.  กรุงเทพ ฯ : เอส อาร์ พริ้นติ้ง 
        แมสโปรดักส์ จ ากัด. 
พิมพันธ์  เตชะคุปต์, บรรณาธิการ.  (2544).  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : แนวคิด 

        วิธีและเทคนิคการสอน 2  กรุงเทพ ฯ :  เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมแนจเม้นท์. 
Anderswn, E.,Gosling, M. and Mortimer,M.(1999). Learn Basic Library Skills.Canberra : 

DocMatrix Pty. 
 

 4.5.2 รูปแบบหนังสือแปล 

 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(ชื่อผู้แปล,ผู้แปล).//แปลจาก/ชื่อเรื่องเดิม(ถ้ามี) 
///////สถานท่ีพิมพ์ : /ส านักพิมพ์./(ปีที่พิมพ์ต้นฉบับ (ถ้ามี)) 

 

 

หมายเหตุ  :   ร     ม   “/” หมายถึง เว้นวรรคหรือกดแป้น Space bar 1  ร ั้ง 
ตัวอย่าง 

สตีเวนสัน,วิลเลียม. (2536). นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จ 

         พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ..  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,  . 
Grmek, Mirko D.( 1990).  History of AIDS : Emerging and Origin of a Modern 

Pandemic. Translated by Russell C. Maulitz, and Jacalyn Duffin.  Princeton, 

N.J. : University Press. 

 

ชื่อผู้แต่ง.//.(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์ (ครั้งที่ 2             
///////สถานท่ีพิมพ์ :         ม    
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 4.5.3 รูปแบบวิทยานิพนธ์ 
 

          ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//.(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ปริญญา................. 
          ///////สาขาวิชา.............:           …............ 
 

หมายเหตุ  :   ร     ม   “/” หมายถึง เว้นวรรคหรือกดแป้น Space bar 1  ร ั้ง 
ตัวอย่าง 

เมสิริณ  ขวัญใจ.(2551).  เด็กกับการรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์.  ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต 

        สาขาการสื่อสารมวลชน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Ubonrat Klinhowhan.  (1999).  “Monetary Transmission Mechanism in Thailand.” 

        Master’s Thesis, Faculty of Economics, Graduate School, Thammasat University. 

 

 4.5.4  รูปแบบบทความในหนังสือ 

 

          ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อผู้แต่ง/(บรรณาธิการ), 
          ///////ชื่อหนังสือ  /(ครั้งที่พิมพ์./เลขหน้าที่บทความนั้นตีพิมพ์).//สถานที่พิมพ์ :   
         ///////ส านักพิมพ์.  
 

        หมายเหตุ  :   ร     ม   “/” หมายถึง เว้นวรรคหรือกดแป้น Space bar 1  ร ั้ง 
              ตัวอย่าง 

 ประภาวดี  สืบสนธ์. (2541). “หน่วยที่ 14 กระบวนการเขียนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ” ใน 

เอกสารสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยท่ี 9-15.  หน้า 293 – 350.  พิมพ์ครั้งที่ 4. 

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
McTaggart, J.M.E. (1993). The Unreality of Time. In Robin Le Poidevi and Murray 

MacBeath, eds.  Philosophy of Time,  23-34. Oxford : Oxford University Press, 
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 4.5.5  บทความในวารสาร 
 

          ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่), 
 ///////เลขที่หน้าที่ปรากฎ 

 

         หมายเหตุ  :   ร     ม   “/” หมายถึง เว้นวรรคหรือกดแป้น Space bar 1  ร ั้ง 
          ตัวอย่าง 
สมาน ลอยฟ้า. (2544) .  “การรู้สารสนเทศ :  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับสังคมสารสนเทศ”. 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  19 (1)   :  1-6. 

Kuhlthau, C. C. (1990).  Information skills for an information society : A review of 

research.  Information  Reports & Bibliographies, 19 (3), 14 -26. 

 

 4.5.6  บทความในหนังสือพิมพ์ 
 

          ผู้เขียนบทความ.//(ปี เดือน วัน). //"ชื่อบทความหรือชื่อข่าว ” ชื่อหนังสือพิมพ์ : เลขหน้า. 
 

         หมายเหตุ  :   ร     ม   “/” หมายถึง เว้นวรรคหรือกดแป้น Space bar 1  ร ั้ง 
         ตัวอย่าง 
อัครพงศ์  ผ่องสุวรรณ. (2543 มิถุนายน 25).  “อินเทอร์เน็ต 2000 มิติใหม่แห่งเทคโนโลยีและ 

 บริการ ” ประชาชาติธุรกิจ : 26-27. 

Natee Vichitsorasatra.(2000, July 21)   “Thailand to Lose Clout in Net Decisions ”  
  Nation: A1-A2. 
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 4.5.7  บทความในสารานุกรม  

 

            ผู้เขียนบทความ. //(ปีพิมพ์). //“ชื่อบทความ.” //ชื่อสารานุกรม). /เล่มที่) // : ). // เลขหน้า. 
 

           หมายเหตุ  :   ร     ม   “/” หมายถึง เว้นวรรคหรือกดแป้น Space bar 1  ร ั้ง 
         ตัวอย่าง 

เจริญ  อินทรเกษตร.  2515-2516   “ฐานันดร ”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11:          
        6912-6930. 

“องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ ”  (2539). สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราช 

 ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21: 293-321. 

Kaplan, L.(1975). “Library Cooperation in the United States ”  Encyclopedia of  

 Library and Information  Science 15: 241-244. 

 

 4.5.8 .สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

       ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก//. ปีที่จัดท า. //ชื่อเรื่องของแฟ้มข้อมูล/ [ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์]. // 
       ///////ครัง้ที่พิมพ์/เวอร์ชั่น(ถ้ามี). //สถานที่ผลิต  :                  ชื่อส านักพิมพ์ 

 

             หมายเหตุ  :   ร     ม   “/” หมายถึง เว้นวรรคหรือกดแป้น Space bar 1  ร ั้ง 
             ตัวอย่าง 
พิภพ  ลลิตาภรณ์. (2542). การจัดหาท าเลที่ตั้งและการวางผังโรงงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 [แผ่นดิสก์].  กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

Dye, Charles. (1999). Oracle Distributed System [Diskette].  Beijng: O'Reilly. 
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 4.5.9 แหล่งสารสนเทศที่ได้จากเว็บไซต์ 
 

  ผู้เขียนบทความ. //(ปีที่เผยแพร่). //"ชื่อบทความ."//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี/จาก//แหล่งที่เข้าถึงได้ 
 
  

  หมายเหตุ  :   ร     ม   “/” หมายถึง เว้นวรรคหรือกดแป้น Space bar 1  ร ั้ง 
             ตัวอย่าง 
พิณสุดา สิริรังศรี. (2556). การรู้สารสนเทศ : กลไกการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์.สืบค้นเมื่อ 2 

สิงหาคม 2559  จาก http : www. Dpu.ac.th / edr-health/if.pdf. 

Dewey,R.A.(2004).APA Style Resources by Russ Dewey. Retrieved September 8,2004 

 frome http : www.psywww.com/resource/apacrib.htm. 
  

4.6 ทรัพย์สินทางปัญญา  

ทรัพย์สินทางปัญญาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง “การสร้างสรรค์ทางปัญญาของ
มนุษย์ซึ่งแสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม” ทรัพย์สินทางปัญญานี้อาจเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความคิด 
แนวคิด กรรมวิธี หรือทฤษฎี ทรัพย์สินทางปัญญายังอาจปรากฏในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่นการ
ประดิษฐ์ สินค้า หรือสื่อรูปแบบอื่นที่จับต้องได้ นอกจากนี้ “ทรัพย์สินทางปัญญายังอาจรวมถึงความรู้ 
การค้นพบหรือการสร้างสรรค์” อีกด้วยจะเห็นได้ว่า ความหมายอย่างกว้างของทรัพย์สินทางปัญญานี้
เน้นที่ผลผลิตของสถิตปัญญาและความช านาญของมนุษย์ โดยไม่ได้ค านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์
หรือวิธีการสร้างสรรค์หรือวิธีการในการแสดงออกแต่อย่างใด 

4.6.1. ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)  

ความหมายอย่างกว้าง หมายถึงการสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ซึ่งแสดงออกในรูปแบบ
ใดก็ตามทรัพย์สินทางปัญญานี้อาจเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังเช่นระบบหรือ
ทฤษฎี ลิขสิทธิ์ นาฏกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมหรือความคิด แนวคิด การออกแบบลวดลาย
กรรมวิธีและอ่ืน ๆ ทรัพย์สินทางปัญญายังอาจปรากฏในรูปแบบที่จับต้องได้เช่น การประดิษฐ์ สินค้า
หรือสื่อรูปแบบอื่นท่ีจับต้องได้ นอกจากนี้ทรัพย์สินทางปัญญายังอาจรวมถึงความรู้การค้นพบหรือการ
สร้างสรรค์อีกด้วยจะเห็นได้ว่าความหมายอย่างกว้างของทรัพย์สินทางปัญญานี้เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง 
เช่น ความสามารถประสบการณ์หรือทักษะโดยผลิตผลหรือผลงานนั้นอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์สินค้าบริการหรือกรรมวิธีเป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เรื่องของลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมซึ่งได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) เครื่องหมายการค้า (Trademark) ความลับ

http://www.psywww.com/resource/apacrib.htm
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ทางการค้า (Trade Secrets) ชื่อทางการค้า (Trade Name) แบบผังภูมิทางวงจรรวม (Layout 

Designs of Integrated) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ (Geographical Indication) 

 

4.6.2 เหตุผลในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ระบบของทรัพย์สินทางปัญญาให้ความคุ้มครองที่กว้างขวาง ผู้ทรงสิทธิสามารถใช้ในการ
เยียวยาความเสียหายได้ในทางแพ่งหรือใช้กระบวนการทางอาญาหรือมาตรการทางบริหารที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันได้ในกระบวนการทางการแพ่งนั้นผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องให้มีการ
เยียวยาทางการเงิน เช่น ค่าเสียหายหรือเรียกให้ผู้ละเมิดกระท าการหรือละเว้นการกระท า อาทิให้
หยุดแจกจ่ายสินค้าที่ละเมิด การด าเนินคดีทางอาญาเป็นการที่โจทก์เรียกร้องให้ลงโทษทางอาญาแก่
จ าเลย เช่น จ าคุกหรือปรับในบางระบบกฎหมายอาจบัญญัติให้มีมาตรการทางบริหารเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเพ่ือแก้ไขขั้นตอนที่ผิดพลาดได้ เช่น การเพิกถอนการจดทะเบียน
เป็นต้น 

การคุ้มครองตามกฎหมายเกิดจากแนวความคิดในเรื่องความยุติธรรมตามธรรมชาติและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของบุคคลเป็นที่ยอมรับกันว่าผู้สร้างสรรค์งานเป็นผู้มีสิทธิ์โดยชอบที่จะได้
ประโยชน์จากอุตสาหกรรมของตนในทางกลับกันผู้ซึ่งเก็บเกี่ยวจากสิ่งซึ่งไม่ใช่ผลอันเกิดจากแรงงาน
ของตนจะต้องรับผิดต่อผู้ทรงสิทธิ ผู้ละเมิดถือว่าเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่ผู้ทรงสิทธิ เนื่องจาก
ผู้ทรงสิทธิไม่ได้รับค่าตอบแทนซึ่งเขาควรจะได้รับจากการใช้โดยมิได้รับอนุญาต ภายใต้หลักความเสี่ยง
ธรรม ระบบการคุ้มครองถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือให้ผู้ละเมิดที่มิได้รับอนุญาตต้องจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้ทรง
สิทธิในการละเมิดตามแนวคิดนี้วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามุ่งสนับสนุน
การสร้างสรรค์และให้ความยุติธรรมแก่บุคคลผู้สมควรในเวลานั้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
เพียงประเด็นภายในประเทศ ผลกระทบที่ใช้น ามาพิจารณาและมาตรการเยี่ยวยาความเสียหายโดย
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของบุคคลทั้งนี้ไม่ได้ค านึงถึงประเด็นในระดับชาติหรือสากลแต่อย่างใด 
ยุคสมัยต่อมาเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกันระหว่างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์ของ
ชาติ ประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญาน ามาเกี่ยวกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า 
เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นของสินค้าและบริการฉะนั้น การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เพียงพออาจเพ่ิมขอบการแข่งขันนอกกฎหมายและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
กับสินค้าคู่แข่ง เพราะไม่ได้รวมค่าวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการนั้น สถานการณ์นี้จึงถูกอ้างว่าเป็น
สาเหตุแห่งการบิดเบือนทางการค้า ประเทศซึ่งเผชิญหน้าหรือก าลังเผชิญหน้ากับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจึงร้องขอประเทศคู่ค้าของตนในการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ มิฉะนั้นจะมีมาตรการตอบโต้ทางการค้าตอบแทน มาตรการกระท าโดย
ฝ่ายเดียวและตามความสมัครใจแต่ก็ได้ผลในบางกรณีเนื่องจากยังไม่มีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศซึ่ง
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ครอบคลุมถึงเรื่องนี้โดยตรง ประเทศผู้ส่งออกต้องชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์ในการส่งออกของตน
กับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือที่จะตัดสินใจวาง
นโยบายว่าจะพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศหรือไม่ ความส าเร็จในการก่อตั้งองค์กร
การค้าโลก (WTO) เป็นพัฒนาการล่าสุดของกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศในการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจาแกตต์ (GATT) รอบอุรุกวัยได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องการค้าที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นนี้ถูกเสนอโดยกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมีประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจมากในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มประเทศเหล่านี้ตระหนักว่ากฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากไม่มีมาตรการบังคับในกรณีที่ประเทศสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ หากประเด็น
ในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวพันกับประเด็นในเรื่องการค้าระหว่างประเทศโดยการ
น าเอากระบวนการระงับข้อพิพาทมาใช้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับโลกก็จะเป็นจริง 
เนื่องจากเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต่างก็ขึ้นอยู่กับการส่งออกสินค้าและบริการ การท้าทาย
กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศใหม่นี้อาจน ามาซึ่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจการส่งออกของประเทศ 
กลไกลใหม่ซึ่งผูกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเข้ากับการค้าระหว่างประเทศ คือ ความตกลงว่า
ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือ TRIPs ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ในส่วนอารัมภบทของ TRIPs สะท้อนให้เห็นความเกี่ยวพันนี้ว่า "ปรารถนาที่
จะลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศและค านึงถึงความจ าเป็นที่จะ
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเพื่อให้
ม่ันใจว่ามาตรการและข้ันตอนการบังคับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า
โดยชอบ…"  

ดังนั้น เหตุในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีการพัฒนาขึ้น การคุ้มครองซึ่งเดิมเห็นว่า
เป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ทางปัญญาและตระหนักถึงความเป็นธรรมตามธรรมชาติของบุคคล 
ในเวลาต่อมาการคุ้มครองถูกปรับขยายขึ้นโดยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ เพ่ือให้หลุดรอด
จากการกระท าโดยฝ่ายเดียวที่ก าหนดโดยประเทศคู่ค้า ในที่สุดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก็ถูก
ยกขึ้นไปสู่ระดับระหว่างประเทศโดยสมบูรณ์เมื่อประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของการคุ้มครองในขั้นนี้ไม่ใช่มีเพียงเพ่ือกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์ทางปัญญาและ
ปกป้องผลประโยชน์ของบุคคลอีกต่อไปแต่ยังเพ่ือท าให้เศรษฐกิจของชาติมั่นคงขึ้นซึ่งการนี้ผู้ที่ถูก
กระทบไมใ่ช่เป็นเพียงบุคคลธรรมดาเท่านั้นแต่คือประเทศชาติโดยรวมนั้นเอง 
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4.6.3 ขอบเขตอ านาจแห่งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ตามหลักการการคุ้มครองคือการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ได้แก่ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ฯลฯ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวเป็นสิทธิในทางนิเสธที่จะท าให้
ผู้อ่ืนจากการกระท าซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายบัญญัติให้แก่ผู้ทรงสิทธิผู้ซึ่งละเมิดสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวจะได้รับการลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาตามแต่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎหมายของ
บางประเทศมีการให้สิทธิพิเศษอย่างอ่ืนนอกเหนือจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอีกด้วย มีการยอมรับ
แนวความคิดเรื่องสิทธิข้างเคียงซึ่งเป็นสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์ซึ่งผู้ทรงสิทธิไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว 
แต่มีสิทธิอย่างอ่ืนทีด้อยกว่า เช่น สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนเพ่ือปกป้องประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ของตน อย่างไรก็ตาม สิทธิข้างเคียงอาจครอบคุลมทั้งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและสิทธิในการได้รับ
ค่าตอบแทน ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของไทยบัญญัติว่า นอกจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแล้ว
นักแสดงยังมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากผู้น าสิ่งบันทึกเสียงซึ่งได้น าออกเผยแพร่เพ่ือวัตถุประสงค์ทาง
การค้าแล้วหรือน าเอาส าเนาของงานนั้นไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรง 

ระบบลิขสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบการประมวลกฎหมายมีบทบัญญัติให้
สิ่งที่เรียกว่า ธรรมสิทธิ หรือสิทธิของผู้สร้างสรรค์โดยเฉพาะเจาะจง สิทธิประเภทนี้ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ 
เพราะสิทธินี้ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ แม้ว่าผู้สร้างสรรค์นั้นจะไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ตามภายใต้หลักธรรม
สิทธิ ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิขอให้ระบุว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์ เมื่อผู้อ่ืนโฆษณางานของตน หรือมีสิทธิขอให้
ยุติการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงงานหากการนั้นจะท าให้เกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ต้องเสียหาย 
กฎหมายภายในของประเทศที่มีระบบของกฎหมายที่ต่างกันอาจมีความแตกต่างกันในการให้สิทธิ
เหล่านี้ภายใต้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของตน ตัวอย่างเช่น ประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณีจะ
ไม่นับบัญญัติธรรมสิทธิไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แต่จะอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมายอื่นในทางกลับกันประเทศที่ใช้ระบบประมลกฎหมาย จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์
อย่างธรรมสิทธิในขอบเขตของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเริ่มต้นจากงานภายในประเทศเท่านั้น การจะได้มา
ซึ่งความคุ้มครองจะต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นโดยเจาะจง เช่น สัญชาติ ถิ่นที่อยู่และ
สถานที่สร้างสรรค์ หรืองานโฆษณา ในยุคก่อนเข้าใจกันว่าผู้สร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยส่ วน
ใหญ่แล้วต้องมีสัญชาติของประเทศนั้น การให้ความคุ้มครองโดยจ ากัดนี้เป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอส าหรับ
กลุ่มประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตผลงาน ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งการคุ้มครองโดยสะดวกขึ้น 
กลไกลหลัก คือการท าความตกลงทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ภายในภูมิภาคขึ้น เพ่ือให้มั่นใจว่าการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศหนึ่งจะได้รับการ
คุ้มครองในประเทศข้างเคียงอ่ืน ๆ ด้วยอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยดีและได้
มีการน าไปใช้ในระดับสากลที่สุด 
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กลุ่มประเทศในภาคพ้ืนต่าง ๆ ได้ท าความตกลงระหว่างประเทศขึ้น เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายความคุ้มครองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อนุสัญญากรุงปารีสเพ่ือ
คุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1883) เป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกที่เปิดยุค
ใหม่ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ต่อมามีความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันตามมาเป็นล าดับ รวมทั้งอนุสัญญาเบิร์นเพ่ือคุ้มครองงานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม (ค.ศ 1886) อนุสัญญาโรมเพ่ือคุ้มครองนักแสดง ผู้ผลิตสื่อบันทึกเสียง และองค์กรแพร่
เสียงแพร่ภาพ (ค.ศ. 1961) สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (ค.ศ.1970) อนุสัญญาวอชิงตันว่า
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวงจรรวม (ค.ศ. 1989) ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การค้า หรือ Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in 

Counterfeit Goods (TRIPs) ซึ่งท าขึ้นในปี ค.ศ. 1995 สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ WIPO (ค.ศ. 1990) และ
สนธิสัญญาเกี่ยวกับการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง WIPO (ค.ศ.196) ตลอดจนความตกลงอ่ืน ๆ ที่ก าลัง
อยู่ในขั้นตอนการยกร่าง 

 

4.6.4 วิวัฒนาการของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

การพัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องในหลายแงมุมระบบการคุ้มครอง
นั้นได้มีการขยายความคุ้มครองไปยังสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองในแต่ละสาขามากข้ึนมีทั้งการขยายแขนง
ของทรัพย์สินทางปัญญาเองและขยายขอบเขตของการคุ้มครองพันธกรณีระหว่างประเทศเพ่ือ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาถูกก าหนดขึ้นภายใต้ ความตกลงระหว่างประเทศที่ส าคัญฉบับหนึ่งคือ 

TRIPs การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาถูกน าเข้ามาเกี่ยวพันกับกฎเกณฑ์ของการค้าระหว่างประเทศ
เพ่ือเป็นหลักประกันการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมายลิขสิทธิ์ดูเหมือนจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงการรวมสิ่งที่ไดรับการ
คุ้มครองใหม ๆ เพ่ิมเติมจากงานดั้งเดิมเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง งานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีไดรับการยอมรับเพ่ิมเติมจากงานลิขสิทธิ์แบบดังเดิมซึ่งครอบคลุมเฉพาะงานพ้ืนฐาน
ประเภทวรรณกรรมและศิลปกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งในระดับ ระหว่างประเทศและระดับ
ภายในประเทศยอมรับงานซึ่งไมเพียงแต่เกิดจากปัญหาและความช านาญของมนุษย์แต่ยังรวมถึงงาน 

ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีอีกด้วยความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับเช่น อนุสัญญาเบิรนเพ่ือ
คุม้ครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ. 1883 ซึ่งแกไขปรับปรุงหลายครั้งจนกระทั้งป ค.ศ 1971 

ความตกลง TRIPs สนธิสัญญา WIPO ปค.ศ. 1996 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นการยอมรับงานใหม่
และทันสมัยเช่น งานภาพถ่าย งานภาพยนตร์ งานโสตทัศน์และวัสดุล่าสุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตลอดจนฐานข้อมูลถือเป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ จึงมีความจ าเป็นได้ว่าการคุ้มครอง
ใหม่ ๆ จะเขาสู่ระบบลิขสิทธิ์ในอนาคตตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
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 เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการเพ่ิมสาขาของทรัพย์สินทางปัญญาในสมัยแรกของทรัพย์สิน
ทางปัญญาไดมีการยอมรับเพียง 2 แขนง คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินอุตสาหกรรม เชน สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้าและการออกแบบ แขนงแรกปรากฎให้เห็นในอนุสัญญาเบิรนเพ่ือคุมครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรมตั้งแตป ค.ศ. 1886 ขณะที่แขนงที่สองปรากฎอยูภายใตอนุสัญญาปารีส 

เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 หลังจากนั้นแขนงอ่ืน ๆ ของทรัพย์สินทาง
ปัญญาก็เกิดตามมาภายใตความตกลงระหวางประเทศอีกหลายฉบับ อนุสัญญา โรมเพ่ือคุมครอง
นักแสดง ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงและองคกรแพรเสียงแพรภาพ ปค.ศ. 1961 บัญญัติใหความคุมครองแก
สิทธิขางเคียง อนุสัญญาวอชิงตันที่เกี่ยวกับวงจรจัดท าขึ้นเมื่อปค.ศ. 1989 เพ่ือใหความคุมครองใน
ระดับระหวางประเทศแกการออกแบบผังภูมิวงจรรวมซึ่งมีคามหาศาลในทางเศรษฐกิจกับสินคาและ
บริการในยุคขอมูลขาวสารในปค.ศ. 1995 ความตกลง TRIPs ไดใหความกระจางแกปญหาที่มีมาอยู่ 
ชานานเรื่องการมีลิขสิทธิ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอรและฐานขอมูลองคกรทรัพยสินทางปญญาโลก 
(WIPO) ไดวางกฎเกณฑในการใหความคมุครองแกโปรแกรมคอมพิวเตอรและงานที่เกี่ยวของในป 

ค.ศ. 1996 แนวทางการพัฒนานี้จะด าเนินตอไป หากความกาวหนาทางเทคโนโลยีเรียกรองใหมีการ 
คุมครองทางกฎหมายแกผลผลิตทางปญญาชนิดใหมจากมันสมองของมนุษย 

 วิวัฒนาการของระบบทรัพยสินทางปญญาเปนพยานทีแ่สดงใหเห็นถึงการขยายขอบเขต  

แหงความคุมครอง ในแขนงของลิขสิทธิ์สิทธิแตเพียงผูเดียวในการใหเชาถูกบัญญัติขึ้นภายใตความ 

ตกลง TRIPs ขณะที่อนุสัญญาเบิรนไมไดบัญญัติถึงประเด็นดังกลาวไวแตอยางใด นอกจากสิทธิแต
เพียงผูเดียวในการท าซ้ าดัดแปลงและเผยแพรตอสาธารณชน ความตกลง TRIPs ยัง บัญญัติใหสิทธิ 
แตเพียงผูเดียวในการใหเชาโปรแกรมคอมพิวเตอรงานภาพยนตและสิ่งบันทึกเสียงอีกดวยกลุมสมาชิก
ขององคกรการคาโลกซึ่งยอมรับผูกพันตามความตกลง TRIPs จึงมีพันธะกรณีในการตรากฎหมาย
ภายในของตนใหสอดคลองกับความตกลง TRIPs เกี่ยวกับความคุมครองชนิดใหมนี้ในแขนงของ
สิทธิบัตรความตกลง TRIPs ระบุเรื่องสิทธิแตเพียงผูเดียวไวอยางชัดแจง ขณะที่อนุสัญญาปารีสเพ่ือ 

คุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรมปลอยใหการก าหนดเงื่อนไข ดังกลาวเปนเรื่องกฎหมาย
ภายในประเทศคูสัญญา 
 พัฒนาการอีกอยางหนึ่งของระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญา คือการรวมกฎเกณฑ 

ระหวางประเทศท้ังหลายไวในความตกลงฉบับเดียวกัน แนวทางนี้ไดมีการกลาวถึงในการเจรจา GATT 

รอบอุรุกวัยซึ่งปรากฏผลในความตกลง TRIPs กลยุทธ์ของความตกลง TRIPs คือ ความตกลงนี้จะ
ผูกพันประเทศสมาชิกของ WTO ใหตองยึดถือตามความตกลงระหวางประเทศส าคัญที่มีอยูจ านวน
หนึ่งซึ่งความตกลง TRIPs ไดอางตัวเปนฐานแหงการคุมครอง นอกจากนี้ความตกลง TRIPs เอง 
ยังสรางกฎเกณฑใหมขึ้นอีกดวยในเรื่องบรรดาความตกลงระหวางประเทศที่มีอยูแลวนั้นความตกลง 
TRIPs มิไดแทนที่ความตกลงดังกลาว แตท าหนาที่เปนสวนเพิ่มเติมความตกลงนั้น เพ่ือสรางความ 
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แข็งแกรงใหแกการคุมครองในระดับระหวางประเทศ กลุมประเทศสมาชิกของ WTO ซึ่งมิไดเปนภาคี
ในความตกลงดังกลาวจึงตองผูกพันตามความตกลงเหลานั้นโดยทางเทคนิค โดยผานพันธกรณ ี

ที่ก าหนดไวตามความตกลง TRIPs นั้นเอง 
 นอกจากนี้วิวัฒนาการที่เดนชัดของการคุมครองทรัพยสินทางปญญายังเก่ียวกับการพ่ึงพา  
ซึ่งกันและกันในประเด็นเรื่องการคาระหวางประเทศและทรัพยสินทางปญญา การเจรจา GATT รอบ
อุรุกวัยวางสถานะไววา การคุมครองทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวพันกันกับการคาระหวาง ประเทศ
เนื่องจากขาดความคมุครองที่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะน ามาซึ่งการบิดเบือนทางการคา ความเกี่ยว 

ของขององคประกอบทั้งสองไดรับรองในความตกลง TRIPs ภายใตกระบวนการระงับ ขอพิพาทและ
การใชความตกลง GATT ในปค.ศ.1994 และถือวาการบังคับทางการคาเปนสิ่งชอบดวยกฎหมายที่จะ
ปฏิบัติไดหากประทศสมาชิกของ WTO ไมปฏิบัติตามพันธกรณีในการใหความคุมครองเชื่อกันวากลไก
นี้จะท าใหการคุมครองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาวิธีการอยางเดิมภายใตบรรดาความตกลงระหวาง
ประเทศท่ีมีอยูซึ่งมีสภาพบังคับท่ีออนแอ 

 

 4.6.5 ประเภทของทรัพยสินทางปญญา 
 ตั้งแตความตกลง TRIPs ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากประชาคมโลกประเภทของ
ทรัพยสินทางปญญาก็ตองหลากหลายไปตามความตกลง TRIPs สวนที่ 2 ของความตกลง TRIPs ซึ่งมี
ชื่อวา "มาตรฐานเกี่ยวกับการมีขอบเขตและการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา" จ าแนกทรัพยสินทาง 
ปญญาออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์และสิทธิเกี่ยวเนื่อง สิ่งบ่ง 
ชี้ทางภูมิศาสตร การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบผังภูมิ (ภูมิสภาพ) ของวงจรรวมและการ 
คุมครองขอสนเทศที่ไมเ่ปดเผย 

 ปัจจุบันประเทศไทยได ตรากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย สินทางป ญญาขึ้นจ านวนหนึ่ ง  
นอกเหนือจากความตกลง TRIPs ประเทศไทยเปนภาคีเพียงอนุสัญญาเบิรนเพ่ือคุมครองงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรม ตั้งแตปพ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ขณะนี้ประเทศไทยภาคยานุวัตร  

อนุสัญญาเบิรนฉบับแกไขปรับปรุงที่กรุงปารีส ปค.ศ. 1971 แตประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีใน
อนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางอุตสากรรมเชนเดียวกับที่ยังไมไดเขาเปนภาคีใน
ความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาฉบับใดอีกเลยถึงกระนั้นกฎหมาย ทรัพยสิน
ทางปญญาปจจุบันของไทยก็ไดรับรองมาตรฐานระหวางประเทศอยางมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพ่ือ
ดุลยภาพในประโยชนแหงชาติและความรวมมือระหวางประเทศ พระราชบัญญัติทธิบัตรเครื่องหมาย
การคาเปนสิ่งยืนยันแนวทางนี้ เพราะขณะที่มีการรางกฎหมายเหลานี้มีการยอมรับกฎเกณฑนี้ใชกัน 

อยางกวางขวางโดยสมัครใจ 
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 ประเทศไทยเปนประเทศสมาชิกของ WTO และเปนประเทศก าลังพัฒนา การตรากฎหมาย
ใหมตลอดจนการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันใหสอดคลองเปนไปตามความตกลง TRIPs 

จะตองท าใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000 ) ขณะที่เดือน มิถุนายน  
พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000 ) กฎหมายทรัพยสินทางปญญาซึ่งแกไขปรับปรุงและตราขึ้นเพ่ือเปนไปตาม
ความตกลง TRIPs มีดังนี้ (1) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) (2) พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ในป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) (3) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ในปพ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) (4) พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 
2542 (ค.ศ. 1999) (5) พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 

 นอกเหนือจากกฎหมายดังกลาวขางตนแลวยังมีรางกฎหมายอีก 2 ฉบับ ซึ่งอยูในขั้นตอน 

กระบวนการทางนิติบัญญัติคือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและกฎหมายเกี่ยวกับการ 

คุมครองความลับทางการคาอยางไรก็ตามคาดกันวาประเทศไทยจะบรรลุตามพันธกรณีภายในป  

พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เมื่อไดรับการตราเปนกฎหมายเรียบรอยแลว 

 

4.7 ลิขสิทธิ์ (Copyright)  

ลิขสิทธิ์ (ใช้สัญลักษณ์ “©”  คือการคุ้มครองการแสดงออกทางด้านความคิด ซึ่งเป็นการ
สร้างสรรค์จากการริเริ่มของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องมีความใหม่ (Novelty) งานที่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นงานประเภทในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 

หรืองานภาพยนตร์ เป็นต้นและงานด้านอ่ืน ๆ ในแผนกวิทยาศาสตร์รวมทั้งสิทธิข้างเคียงที่เกิดจาก
การท างานด้านลิขสิทธิ์ออกแสดงผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถและ
ความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืนโดยงานที่สร้างสรรค์
ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันที 
ที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียนการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามิได้เป็นการ
รับรองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการแจ้งต่อหน่วยงานราชการว่าตนเองเป็น
เจ้าของสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์ที่แจ้งไว้เท่านั้น โดยผู้แจ้งต้องรับรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่น ามา
แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และหนังสือรับรองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้  
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 4.7.1 ประเภทของงานที่มีลิขสิทธิ์ 
 กฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก าหนดงานที่ได้รับการคุ้มครองอันได้แก่ งานสร้างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งาน
แพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะของผู้
สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใดกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความ
คุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายก าหนดได้แก ่

  1)     รร  รรม                   ร                 ม       ร  ร   โปรแกรม
  ม      ร  
  2)      ฎ รรม งานที่เก่ียวกับการน า การท าท่าร าหรือการแสดงประกอบขึ้นเป็น
เรื่องราวรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 

  3) งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานปะติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพประกอบ 
งานสถาปัตยกรรมหรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมติเก่ียวกับภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร์ งาน
ศิลปะประยุกต์รวมถึงภาพถ่ายของแผนผังของงานดังกล่าว 

  4) งานดนตรีกรรม เช่น ค าร้อง ท านอง การเรียบเรียงประสานรวมถึงโน๊ตเพลงที่
แยกและเรียบเรียงประสานแล้ว 

  5)                         เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ที่บันทึกเสียง ทั้งนี้ไม่
รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงอันสามารถที่จะน ามาเล่นซ้ าได้อีก 

  6)          ร             ร ร ม          ร          ร  (   ม   
  7)         ร            ร ร              โทรทัศน์ 
  8)                 รร               า  ร หรือแผนกศิลปะ 

 

 4.7.2 ประเภทของงานที่ไม่เป็นลิขสิทธิ์ 
 ผลงานต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่ 

  1) ข่าวประจ าวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานใน
แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

2) รัฐธรรมนูญและกฏหมาย 

3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจงและหนังสือโต้ตอบของกระทรวง  
ทบวง กรมหน่วยงานของรัฐหรือของท้องถิ่น 

4) ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัยและรายงานของทางราชการ 
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           5) ค าแปลและการรวบรวม ตามข้อ 1-4 ซ่ึงกระทรวง ทบวงกรมหรือหน่วยงานอ่ืน 

ใดของรัฐหรือท้องถิ่นจัดท าข้ึน 

  6) ความคิด ขั้นตอนกรรมวิธี ระบบวิธีใช้หรือท างาน แนวความคิด การค้นพบหรือ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 
 

4.7.3 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์และใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ 
สิทธิ์ในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันที นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจด 

ทะเบียน ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของตนเองโดยการเก็บรวบรวม 

หลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ท าการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิ์หรือความเป็น 

เจ้าของในโอกาสต่อไปเจ้าของลิขสิทธิ์นอกจากจะเป็นผู้สร้างสรรค์งานแล้ว บุคคลอื่นอาจมีสิทธิ์ในงาน 

ที่สร้างสรรค์นั้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ เช่น การสร้างสรรค์งาน 

ร่วมกัน การว่าจ้างให้สร้างสรรค์งาน การโอนสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เป็นต้น ดังนั้นผู้มีลิขสิทธิ์จะเป็นบุคคล  
หรือกลุ่มบุคคล ต่อไปนี้ 

1) ผู้สร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ทั้งที่สร้างสรรค์งานด้วยตนเองเพียงผู้เดียว หรือผู้สร้างสรรค์งาน 

ร่วมกัน 

2) ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง 
3) ผู้ว่าจ้าง 
4) ผู้รวบรวมหรือประกอบกันเข้า 

5) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่น 

6) ผู้รับโอนสิขสิทธิ์ 
7)ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นคนชาติภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญากรุงเบอร์นและ 

ประเทศในภาคีสมาชิกโองการค้าโลก 

8) ผู้พิมพ์โฆษณางานท่ีใช้นามแฝงหรือนามปากกาที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ 
 

4.7.4 การคุ้มครองลิขสิทธิ์และอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
การคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใด ๆ ต่องานอันมีลิขสิทธิ์ 

ของตนดังนี้  
1) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
2) การเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์และสิ่ง 
บันทึกเสียง  

4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 

5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในการเช่าซื้อ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนและให้เช่าต้นฉบับ 

 โดยทั่ว ๆ ไปการคุ้มครองลิขสิทธิ์ จะมีผลเกิดข้ึนโดยทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยความ 

คุ้มครองนี้จะมีผลตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และจะคุ้มครองต้อไปอีก 50 ปี นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ 
เสียชีวิต หากแต่มีงานบางประเภทจะมีการคุ้มครองที่แตกต่างกันไป โดยสรุปดังนี้  

1) ในงานทั่วไป ลิขสิทธิ์ จะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และจะมีต่อไปอีก 50 ปี นับตั้งแต่ 
ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย กรณีเป็นผู้สร้างสรรค์ร่วม ก็ให้นับจากผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายถึงแก่ความ 

ตายกรณีเปน็นิติบุคคล ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปี นับตั้งแต่ที่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น กรณีผู้สร้างสรรค์ใช้ 
นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับตั้งแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น 

2) งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี  
นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น 

3) งานที่สร้างสรรค์โดยการว่าจ้าง หรือตามค าสั่ง ให้มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น 

4) งานศิลปะประยุกต์ ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นกรณีท่ีได้มีการ 

โฆษณางานเหล่านั้น ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุต่อไปอีก 50 ปี นับตั้งแต่โฆษณา 

ครั้งแรก ยกเว้นในกรณีงานศิลปะประยุกตใ์ห้ลิขสิทธิ์มีอายุต่อไปอีก 25 ปี นับแต่โฆษณาครั้งแรก 

 

4.7.5 ประโยชน์ของลิขสิทธิ์ 
1. ประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

ลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดี่ยวที่จะกระท าการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ได้สร้างสรรค์ข้ึน หรือผลงานตาม
ข้อใดข้อหนึ่งดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์ ท าซ้ า หรือดัดแปลง จ าหน่าย ให้เช่า 
คัดลอก เลียนแบบ ท าส าเนา การท าให้ปรากฏต่อสาธารณชนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ของตน
ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

          2. ประโยชน์ของประชาชนหรือผู้บริโภค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์ มีผล
ให้เกดิแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าทางวรรณกรรม
และศิลปกรรมออกสู่ตลาดให้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ ความบันเทิงและได้ผลงานที่มี
คุณภาพ 
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4.7.6 การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
 ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้รับท าให้มีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์ นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ สามารถ
ตรวจค้นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้
หมายความว่าจะท าให้ผู้แจ้งได้รับสิทธิ์ในผลงานนั้น หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้นการแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ใด ๆ เพิ่มขึ้นจากสิทธิ์ที่มีอยู่เดิมของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง เอกสารและ
หลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย 

           1) แบบพิมพ์ค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จ านวน 2 ชดุ ซึ่งผู้แจ้งจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ให้ครบถ้วน เช่น ประเภทของงาน ชื่อผู้แจ้ง ชื่อผู้สร้างสรรค์ สถานที่ติดต่อ ลักษณะของงาน วิธีการ
สร้างสรรค์ เป็นต้น 

2 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล 
หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  
           3 ผลงานลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์ จ านวน 1 ชุด 

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ส่วนจัดการงานลิขสิทธิ์ ส านัก
ลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังกวัด ที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์มีภูมิล าเนาอยู่และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น การตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ ตรวจค้นได้ท่ีส่วน
จัดการงานลิขสิทธ์ ส านักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
 

4.8 สิทธิบัตร (Patent)  

สิทธิบัตร หมายถึงเอกสารสิทธิ์ที่แสดงถึงการจดทะเบียนคุ้มครองการประดิษฐ์และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทางอุตสาหกรมที่มีความใหม่และสามารถประยุกต์ใช้
ในทางอุตสาหกรรมได้ เป็นสิทธิพิเศษท่ีกฎหมายบัญญัติให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น
โดยการจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นไม่สามารถเผยแพร่การประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ก่อน
การจดสิทธิบัตรเว้นแต่เป็นการแสดงในงานที่หน่วยงานราชการได้จัดให้มีขึ้น การจดทะเบียนสิทธิบัตร
ในประเทศไทยจะให้ความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หากต้องการจะไดรับความคุ้มครองที่
ประเทศใดก็ต้องไปยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศนั้น ๆ  
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4.8.1 ประเภทของสิทธิบัตร  
รูปแบบหรือประเภทของสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 มี 3 ประเภทคือ 

1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบของ
สิ่งของเครื่องใช้ เช่น กลไกการท างานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลไกของเครื่องยนต์ สูตรยารักษาโรค 
เป็นต้นหรือรวมถึงการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า วิธีการในการ
เก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป 

2) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลายหรือสีสันที่
มองเห็นได้จากภายนอก เช่น การออกแบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ รถจักรยาน รถยนต์ แก้วน้ าให้มีรูปร่าง
เหมือนรองเท้าเป็นต้น 

3) อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)  หมายถึงเอกสารสิทธิที่แสดงถึงการจดทะเบียนคุ้มครอง
การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรมที่มีความใหม่ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้เช่นกัน แต่ต่างกับสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์ที่มี
เทคนิคไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร ผลงานหรือ
สิ่งประดิษฐ์นั้น ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ยังไม่เคยมีการใช้ หรือเผยแพร่ก่อนวันที่ยื่นหรือยังไม่เคย
เปิดเผยสาระส าคัญมาก่อนวันยื่นขอทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้ในทาง
อุตสาหกรรมได้ 
  

4.8.2 การขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรประดิษฐ์ 

กฎหมายก าหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการดังนี้ 
 1) เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่คือ ยังไม่เคยมีจ าหน่ายหรือขายมาก่อนหรือยังไม่เคย 

เปิดเผยรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใด ๆ ในทีวีหรือในวิทยุมาก่อน 

 2) มีข้ันตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือไม่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถท าได้ง่าย โดยผู้ที่มี
ความรู้ในระดับธรรมดา หรืออาจพูดได้ว่ามีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐ์ที่มีมาก่อน 

 3) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม
และพาณิชย์กรรมได้ 

การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้กฎหมายก าหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2อย่าง
ดังต่อไปนี้ 

 1) เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่คือ ยังไม่เคยมีจ าหน่ายหรือขายมาก่อนหรือยังไม่เคยเปิดเผย
รายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใด ๆ ในทีวีหรือในวิทยุมาก่อนและ 

 2)   ม ร          ร โ        ร              รรม      รรม เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรมได ้
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4.8.3 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรไม่ได้ 
 1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์พืช 

หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช เช่น แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พืชสมุนไพร ยารักษาโรคที่สกัดจาก
สมุนไพร เป็นต้น 

 2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น สูตรคูณ เป็นต้น 

 3) ร      ม      ร    ร           ร      ม      ร         ร กรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 4)   ธ   ร                 ร  ร     ร ม     ์หรือสัตว์ 
 5)   ร ร                   ม   เรียบร้อยศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพ

ของประชาชน เช่น ดารคิดสูตรยาบ้า เป็นต้น 

เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับ
สิทธิบัตรได้กฎหมายก าหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบท้ัง 2 อย่างดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่คือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีหรือขายมา
ก่อน หรือไม่เคยเปิดเผยในเอกสารสิ่งพิมพ์ใด ๆ ในทีวีหรือในวิทยุมาก่อน 

2. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมได้ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 

4.8.4 การขอรับความคุ้มครอง อายุสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร อย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่จะขอความ

คุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้  
อายุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุความคุ้มครอง  20 ปี นับจากวันที่ยื่นขอรับ

สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุคุ้มครอง 10 ปี นับจากวันที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 

อายุอนุสิทธิบัตร อนุสิทธิการประดิษฐ์ มีอายุความคุ้มครอง 6 ปี นับจากวันที่ยื่นขอรับซึ่ง
สามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมระยะเวลา 10    
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4.8.5 ประโยชน์ของสิทธิบัตร  
ประโยชน์ของสิทธิบัตรที่มีต่อประเทศไทยเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติเผยเป็นแหล่งรวม

ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นทั่วโลกที่ส าคัญที่สุดโดยเปิดเผยวิธีกรผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดทุก
สาขาทั่วโลก เมื่อสิทธิบัตรให้ความคุ้มครองเฉพาะในประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนไว้เท่านั้น 
ผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถน าเทคโนโลยีที่ไม่ได้มายื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ในประเทศไทยมาใช้
ผลิตสินค้าจ าหน่ายในประเทศได้ สามารถผลิตหรือส่งออกไปจ าหน่ายในประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน
สิทธิบัตรในเรื่องนั้น ๆ หรือน ามาใช้เป็นฐานความรู้ในการวิจัยพัฒนาและค่อยต่อยอดต่อไปได้ 

4.8.6 สิทธิบัตรในต่างประเทศ  
กฎหมายสิทธิบัตรในต่างประเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลกคือกฎหมายของ

สาธารณรัฐเวนีส หรือปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเมืองเวนีส ประเทศอิตาลี ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2017 

   ธ    ร       ร      ใช้อ้างอิงส าหรับการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นในประเทศไทยโดยจะ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานส าคัญทั่วโลก เช่น สิทธิบัตรยุโรป 
ส านักสิทธิบัตรอเมริกา ส านักสิทธิบัตรออสเตรเลียและส านักสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ปัจจุบัน
ระบบสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก 

 

4.9 การส่งเสริมจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552) 

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) หรือ 
ระบบสารสนเทศ (Information System) ทั้งนี้ในการจัดการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมถูกก าหนดให้
เป็นผล การเรียนรู้ด้านหนึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  

(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2548 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร์จ าแนกรายละเอียดย่อยของผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมไว้ ดังนี้ (1) 

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต (2) มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ ความเป็น
มนุษย์ (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (6) สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
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หลักสูตรคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยอาทิ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย  ญี่ปุ่น ได้น าแนวทางหลักสูตรของ 
ACM/IEEE มาพิจารณาประยุกต์ใช้ในการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตร (คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2554; คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, 2555 (ก) ; คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2555 

(ข) โดยไม่ได้ก าหนดรายวิชาในกลุ่มแกนสาระด้านจริยธรรมวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมไว้
เป็นรายวิชาแกน ซึ่งในทางปฏิบัติจริงผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ อาจจะมีการสอดแทรกผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานทั่วไปอาทิ ความตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบ และ/หรือจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับลักษณะรายวิชาที่ดูแล ทั้งนี้ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จริยธรรมได้แก่ การผสานแนวคิดเชื่อมโยงแนวทางวิธีการและ
รูปแบบการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้สอน ผู้สอนจะต้องน าเสนอแนวคิดให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างจริยธรรมกับบริบทของรายวิชานั้น ๆ มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างจิตส านึกมี
แนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น กระตุ้นให้มีความตั้งใจที่จะพยายามปฏิบัติตนอยู่
บนหลักจริยธรรมอันดีต่อไป (นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์ ,2551) งานวิจัยของศิริชัย นามบุรี และคณะ 
(2553) ได้ให้ความสนใจด้านการสร้างเสริมประเมินและปรับพฤติกรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ
ทางการเรียน โดยพัฒนาโมดูลการประเมินพฤติกรรม ส าหรับผนวกเข้ากับระบบบริหารจัดการการ
เรียนรู้ (LMS) ที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและผู้เรียนต้องควบคุมความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ความส าเร็จทางการเรียนในรูปแบบดังกล่าวนี้จึงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

4.10 บทสรุป 

การบรรจบรวมของโลกไร้พรมแดนกับข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ก่อให้เกิดประเด็นซับซ้อนทาง
จริยธรรม กฎหมายและสังคม พลเมือง โลกเผชิญหน้ากับค าถามท่ีซับซ้อนและยุ่งยากเกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการน าเสนอและ เข้าถึงสารสนเทศ สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ไอซีทีเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นของบุคคลในการรวบรวมสารสนเทศและองค์
ความรู้ จึงควรมีหลักประกันความเชื่อมั่นเฉกเช่นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ประการหนึ่งของมวลมนุษยชาติทั่ว
โลกตระหนักถึงปัญหาใหม่ด้านการละเมิดสิทธิ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอาทิ การแบ่งแยกความ
แตกต่างหรือความไม่เท่าเทียมเชิงดิจิทัล (Digital Divide) อาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime) ความ
มั่นคงปลอดภัยเชิงดิจิทัล (Digital Security) และความเป็นส่วนตัว (Privacy) จริยธรรมด้าน
คอมพิวเตอร์โดยให้นิยามว่า จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics) คือ หลักการเชิง
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติและปัญหาเชิงคุณธรรมที่เกี่ยวข้องในสังคมปัจจุบันที่มีวิถีอิงอาศัย



101 

 

คอมพิวเตอร์ เป็นฐานและระบุเนื้อหาสาระครอบคลุมจรรยามารยาทพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอินเทอร์เน็ต (Basic Netiquette) ลิขสิทธิ์ (Copyright) การลอกเลียน/ โจรกรรมผลงานทาง
ความคิด (Plagiarism) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) การใช้ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์และการเข้าถึง
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตด้วยความเคารพให้เกียรติ สังคมควรจัดให้มีการศึกษาด้านจริยธรรมทาง
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้ ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในสาขาวิชาการของตน ตระหนักถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสุญญากาศทางนโยบายการควบคุมดูแลที่ปรับเปลี่ยนไม่ทันตามเทคโนโลยี ศึกษา
และเข้าใจทางเลือกต่าง ๆ ในการใช้งานและประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องเรียนรู้อย่างเท่าทันต่อ
ประเด็นจริยธรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อีกตามพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมีความ
ชัดเจนในการตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็นในการศึกษาเรียนรู้จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจะได้ให้ความรู้คู่คุณธรรมแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างเสริมความเข้าใจถึง
ผลกระทบ ของไอทีทั้งในด้านที่เป็นคุณและเป็นโทษให้รู้จักใช้วิจารณญาณในการระมัดระวัง ป้องกัน
ความผิดพลาดต่าง ๆ สามารถน าวิชาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์
แก่สังคมส่วนรวม 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จริยธรรมทางสารสนเทศหมายถึง 
2. จริยธรรมทางสารสนเทศมีความส าคัญต่อการเรียนอย่างไรบ้าง 
3. จรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรบ้าง 
4. จริยธรรมกับสังคมในยุคสารสนเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

5. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) หมายถึง 
6. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) หมายถึง 
7. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) หมายถึง 
8. ถ้าผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมก็อาจท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
อย่างไรบ้าง 
9. ผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมิติจริยธรรม มีลักษณะอย่างไร 

10. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศกับจริยธรรมและการเมือง มีลักษณะอย่างไร 

11. การเขียนอ้างอิงการใช้สารสนเทศมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
12. จงยกตัวอย่างการเขียนอ้างอิงของทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  (อย่างละ 3 
รายการ) 
 12.1 หนังสือ 

 12.2 วารสาร 

 12.3 บทความ 

12.4 อินเทอร์เน็ต 

13. ทรัพย์ทางปัญญาหมายถึง 
14. ทรัพย์สินทางปัญญามีความส าคัญอย่างไร 

15. ทรัพย์สินทางปัญญามีก่ีประเภท  อะไรบ้าง 
16. ลิขสิทธิ์หมายถึง 
17. ลิขสิทธิ์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
18. สิทธิบัตร หมายถึง 
19. คุณสมบัติของสิทธิบัตรประกอบด้วยอะไรบ้าง 
20. การส่งเสริมจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาควรท าอย่างไร 
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บทที่ 5 

ทักษะการรู้สารสนเทศ 

 

การรู้สารสนเทศมีความจ าเป็นส าหรับทุกคน ทุกสาขาวิชาชีพเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวัน ท าให้รู้เท่าทันโลกมีความส าคัญต่อการศึกษาและหลักการประชาธิปไตย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษานั้น จากนโยบายปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ. 2542 จะเล็งเห็นถึง
แนวคิดที่ส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของการรู้สารสนเทศและความจ าเป็นที่จะต้องสร้างและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศมีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รู้จักสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิต 

ของตน สังคมและประเทศชาติมีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งความรู้รอบตัวทันโลก ทันเหตุการณ์ ทัน
เทคโนโลยี รู้จักคิดวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์และคิดอย่างเป็นระบบผู้เรียนต้องมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ที่หลากหลาย การรู้สารสนเทศจึงมีความจ าเป็นต่อนโยบายที่มุ่งให้ทุกคนเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเปลี่ยนจากการเน้นเนื้อหามาเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ โดยอิงแหล่ง
วิทยาการ ดังนั้นในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลผู้รู้
สารสนเทศเพ่ือสนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว นอกจากนี้การรู้สารสนเทศจะช่วย
ให้นักศึกษาสามารถรวบรวมและคัดเลือกสารสนเทศที่ดีที่สุดในการท ารายงานหรือการท าวิจัยเพ่ือให้
ได้ผลงานที่มีคุณภาพ อันจะน าซึ่งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่า  
 

5.1 พัฒนาการของการรู้สารสนเทศ 

การรู้สารสนเทศมาจากภาษาอังกฤษค าว่า information literacy เป็นค าศัพท์ที่มีการใช้กัน
อย่างแพร่หลายในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งมีพัฒนาการมาจากค าว่า 
literacy มาจากค าภาษาไทยว่าการรู้หนังสือหรือการอ่านออกเขียนได้คือมีลักษณะอ่านพูดฟังและ
เขียนได้ (สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์,2540) ฉะนั้นการรู้หนังสือจึงเป็นพ้ืนฐานของการรู้สารสนเทศโดย
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่มีการส ารวจการรู้หนังสือใน ค.ศ.1940 เพ่ือต้องการข้อมูลในการรู้
หนังสือด้วยการวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของประชาชน  

ต่อมาการรู้สารสนเทศ (Information literacy) เริ่มรู้จักกันเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐสอ
เมริกาในปีค.ศ. 1974 โดย พอลซูคาวสกี (Paul Zurkowski) อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรม
สารสนเทศ (information Industry Association) (Zurkkowski,1974) ถือว่าเป็นบุคคลแรกที่พูดถึง
ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศโดยได้กล่าวในรายงานเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วย
เรื่องห้องสมุดและการบริการสารสนเทศได้ตีพิมพ์ในหนังสือ "The Information service 

environment relations and practices"โดยได้แสดงความคิดเห็นว่าการรู้สารสนเทศเป็น
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ความสามารถในการใช้แหล่งสารสนเทศเพ่ือน ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการให้ตระหนักถึงความ
จ าเป็นของทักษะการรู้สารสนเทศ (แววตา เตชาทวีวรรณ ,2551) ต่อมาในปี ค.ศ. 1976 Lee 

Burchinalได้น าเสนอเรื่องการรู้สารสนเทศแก่ที่ประชุมด้านห้องสมุดที่  Texas A & M University 

และในช่วงทศวรรษ 1980 ความสนใจในเรื่องการรู้สารสนเทศมีเพ่ิมมากขึ้นโดยนักศึ กษาใน
สหรัฐอเมริกาให้ความสนใจด้านการสอนทักษะการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เป็นผู้ที่มี
ความสามารถที่จะแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ในยุคสารสนเทศ (สมาน ลอยฟูา,2544) 

ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 แนวคิดของการรู้สารสนเทศมีความชัดเจนและแพร่หลายอย่าง
รวดเร็วซึ่งเชื่อกันว่าการฝึกทักษะสารสนเทศมีความจ าเป็นในการสอนและควรมีหลักสูตรการศึกษา
แล้วบรรณารักษ์จะมีบทบาทด้านเป็นผู้สอนทักษะการใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้และต่อมาบทบาทในการสอน
ทักษะการใช้ห้องสมุดเกี่ยวกับการคิดแบบวิเคราะห์ (Critical thinking) ได้ถูกค้นพบและใช้เป็น
หลักสูตรในการเรียนการสอน (ศิวราช ราชพัฒน์, 2547) ในปีค.ศ. 1980 สมาคมห้องสมุดอเมริกัน 
(American Library Associaltion - ALA)ได้จัดตั้งคณะกรรมการการรู้สารสนเทศขึ้นและได้จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศชื่อว่าPresidential committee on information literacy โดย
กล่าวถึงความส าคัญของการบรรลุผลส าเร็จของการรู้สารสนเทศและเพ่ือให้ค านิยามและก าหนด
ทิศทางในเรื่องการรู้สารสนเทศแก่นักการศึกษาและบรรณารักษ์รายงานฉบับนี้ได้มีการเผยแพร่และ
ได้รับความสนใจทั่วโลก 

ในทศวรรษ 1990 การรู้สารสนเทศจึงเริ่มมีบทบาทในวงการศึกษาและบรรณารักษ์เพ่ิมมาก
ขึ้นท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทางการศึกษาของประเทศเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึง
มีการประกาศเรื่องวาระการรู้สารสนเทศแห่งชาติ (The National Forum on Information 

Literracy - NFIL) ขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีการประชุมเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศโดยมี
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 85 แห่งเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้เสนอแนะและ
กระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความส าคัญของการรู้สารสนเทศและกระตุ้นให้มีกิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้เกิดข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ปี ค.ศ. 1997 ได้มีการจัดตั้งสถาบันการรู้สารสนเทศ (The Institute of Information 

Literacy - NILI) ภายใต้การด าเนินงานของสมาคมห้องสมุดและวิจัย (Association of College and 

Reseearch Libraries - ACRL) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันต่าง ๆ ที่ร่วมมือกันให้
เกิดการรู้สารสนเทศอย่างกว้างขวางโดยจัดท าโครงการการรู้สารสนเทศร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาและได้มีการก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาปีค.ศ. 1998 
สมาคมห้องสมุดโรงเรียนอเมริกัน (The American Association of school Libraries) และสมาคม
การสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(The Association of Education and Technology) 
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มีความร่วมมือกันเพ่ือรณรงค์การใช้สารสนเทศและมีการก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับ
นักเรียนและนักศึกษาสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตื่นตัวในการใช้มาตรฐานการรู้สารสนเทศเพ่ือให้
นักเรียนและนักศึกษาได้เกิดทักษะการรู้สารสนเทศมากข้ึน (จุมพจน์  วนิชกุล, 2550) 

ปีค.ศ. 2000 สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัย (Association of College and Research 

Libraries - ACRL) ได้ก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (The 

information literacy standards for higher education) มาตรฐานดังกล่าวสามารถใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับการรู้สารสนเทศให้ประเทศต่าง ๆ และได้รับการแปลภาษาต่างประเทศหลาย
ภาษาเช่นภาษาสเปนภาษาเยอรมันและจีนเป็นต้นและในปี ค.ศ. 2001 สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและ
วิจัยได้เผยแพร่ Objectives for information literacy instruction : A model statement for 

academic librarians เพ่ือให้บรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือส าหรับการสอนการรู้สารสนเทศ
ในระดับอุดมศึกษาและใช้เป็นคู่มือส าหรับการเรียนการสอนและจัดบริการการสอนการรู้สารสนเทศ
แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการสร้างมาตรฐานการรู้สารสนเทศท าให้วงการห้องสมุดและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาได้มีการฟ้ืนตัวเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศแก่นักเรียนนักศึกษาและ
มีการก าหนดเรื่องการรู้สารสนเทศไว้ในหลักสูตรการศึกษานอกจากนี้ท าให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

ได้ตระหนักและตื่นตัวต่อการใช้สารสนเทศและให้ความส าคัญต่อทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนนอกจากนี้ยังมีประเทศที่ให้ความส าคัญของการรู้สารสนเทศอาทิเช่นประเทศ
อังกฤษในปีค.ศ. 1998 หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Standing Conference of 

National and University Libraries - SCONUL) ได้ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือเตรียมการจัดท า
ประกาศการรู้สารสนเทศส าหรับอุดมศึกษาในประเทศส่วนประเทศเยอรมันนีในปีค.ศ. 2001 สมาคม
ห้องสมุดเยอรมันได้จัดประชุมประจ าปีมีการพิจารณาถึงโครงการการจัดท าการรู้สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของประชาชนอย่างจริงจังในส่วนของประเทศออสเตรเลี ยมีสมาคมห้องสมุดและ
สารสนเทศแห่งออสเตรเลีย (Australian Library and Information Association) และห้องสมุด
มหาวิทยาลัยออสเตรเลียใต้ (University of South Australia Libraly) ได้มีการจัดประชุมระดับชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและบรรณารักษ์ระดับอุดมศึกษามีบทบาท
ส าคัญในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้สารสนเทศขึ้นภายในประเทศนอกจากนี้ประเทศ
ออสเตรเลียได้ร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์จัดตั้งสถาบันการรู้สารสนเทศแห่งออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ (Australian and New Zealand Institute for Information Literacy - ANZIL) และ
ได้จัดประชุมร่วมกับสภาบรรณารักษ์มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย (Council of Australia University 

Librarians - CAUL) จัดท าและปรับปรุงมาตรฐานการรู้สารสนเทศที่ใช้ทั้งในประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ในส่วนประเทศจีนปีค.ศ. 1980 รัฐบาลจีนได้สนับสนุนให้มีการสอนการใช้ห้องสมุดและการ
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รู้สารสนเทศในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีการจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยเรื่องการรู้
สารสนเทศหลายครั้งนอกจากนี้ประเทศญี่ปุุนโดยกระทรวงศึกษาธิการยังได้ก าหนดแนวทางนโยบาย
เกี่ยวกับการรูส้ารสนเทศเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสารสนเทศที่มีต่อสังคมและ
ประชาชนจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการรู้สารสนเทศในประเด็นของการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและประเทศสิงคโปร์ได้พัฒนาโครงการส าหรับการรู้สารสนเทศแห่งชาติและประกาศใช้
เป็นแนวทางการศึกษาแห่งชาติปีค.ศ. 1997 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรู้
สารสนเทศจึงได้จัดท าแนวทางด าเนินการเรื่องการรู้สารสนเทศและใช้เป็นกรอบการจัดท าหลักสูตร
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับ (จุมพจน์ วนิชกุล, 2550  ; ชุติมา  สัจจานันท์, 2544) 

ส าหรับในประเทศไทยนั้นสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
พระราชราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2497 ได้มีบทบาทส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การท าแผนพัฒนาห้องสมุดของประเทศเพ่ือสร้างมาตรฐานการรู้สารสนเทศโดยต้องการยกระดับ
ห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มีการด าเนินงานเพ่ือให้มีมาตรฐานและมีส่วนร่วมสร้างนิสัยรักการอ่าน
และการรู้สารสนเทศจะเห็นได้จากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้
สารสนเทศการอ่านการรู้หนังสือทั้งนี้เพ่ือการสร้างการรู้สารสนเทศในระยะยาวและแนวคิดเรื่องการรู้
สารสนเทศเริ่มเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2543 โดยส านักงานเพ่ือการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก (UNESCO) ได้จัดประชุมระดับนานาชาติเพ่ือเผยแพร่เรื่องการรู้สารสนเทศสู่ประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการรู้
สารสนเทศโดยก าหนดให้มีหลักการและจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศไว้ในหลักสูตรแต่ไม่ได้มี
หลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีชัดเจนจะใช้การบูรณาการอยู่
ในเนื้อหาวิชาการในกลุ่มสารการเรียนรู้และบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ส่วนใหญ่จะสอนเป็น
รายวิชาการใช้ห้องสมุด (Library skill) ที่เก่ียวกับการแนะน าห้องสมุดทรัพยากรสารสนเทศระบบการ
จัดหมวดหมู่หนังสือเครื่องมือช่วยขนการเขียนรายงานเป็นต้นแต่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ได้มีการสอนวิชาการรู้สารสนเทศเป็นรายวิชาหรือบูรณาการทักษะสารสนเทศในหลักสูตรระดับต่าง ๆ 

และในรายวิชาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา (ชุติมา สัจจานนท์, 2550 ; 2554 ; สมาน ลอยฟูา, 2554 ; 
ปาริชาต เสารยะวิเศษ, 2552 ; แววตา เตชาทวีวรรณ, 2550) ซึ่งวิชาการรู้สารสนเทศนั้นมี
วิวัฒนาการมาจากการสอนการใช้ห้องสมุดเดิมจะเน้นการสอนทักษะในการค้นหาและการใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ เพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษารู้จักใช้วิธีการใช้ห้องสมุดต่อมา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อห้องสมุดจึงมีการพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันการสอนการรู้สารสนเทศจะมีขอบเขตที่กว้างกว่า
การสอนการใช้ห้องสมุดและจะเน้นการใช้ความคิดในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง 
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ดังนั้นเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเตรียมทรัพยากรบุคคลให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง
ในสังคมการเรียนรู้ในประเทศไทยเรื่องการรู้สารสนเทศมีวงการบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์และวงการการศึกษาได้เริ่มตระหนักเห็นความส าคัญและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพ่ิม
มากขึ้นได้มีความตื่นตัวในเรื่องการศึกษาค้นคว้าวิจัยและมีผลงานวิจัยและบทความหลายเรื่องเกี่ยวกับ
การรู้สารสนเทศและมีการก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศของกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
นักเรียนและนักศึกษาแต่ในประเทศไทยยังไม่ให้ความส าคัญของการรู้ สารสนเทศในระดับชาติอย่าง
จริงจัง 
 

5.2 ความหมายของการรู้สารสนเทศ 

 การรู้สารสนเทศเป็นค าท่ีรู้จักและกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน ซึ่งแปลมาจาก 
Information Literacy ซึ่งมักมีผู้สับสนในบางครั้งจะใช้ค าว่า Information Competency หรือ   
Information Skills แต่ค าว่า  Information Literacy เป็นค าที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ดังนี้ 
(ครรชิต มาลัยวงศ์, 2552 : 50-51 ; ชุติมา  สัจจานันท์, 2550 : 27 ; สุจิน บุตรดีสุวรรณ,2550 : 73 ; 

และ Doyle,1994 : 3 ) “Information Literacy” หมายถึง ทักษะความรู้ความสามารถของบุคคลที่
จะบอกได้ว่าต้องการสารสนเทศอะไร สามารถค้นหา ประเมินและใช้สารสนเทศที่ได้มาอย่างมี
ประสิทธิภาพ การรู้จักเก็บและค้นคืนสารสนเทศ การรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตและเครื่องมือค้นคืน ข้อมูล 
ข่าวสาร สารสนเทศตลอดจนเรื่องราวต่าง ๆ จากระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้งานและมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่ค้นคืนได้ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเป็นเรื่องที่แท้จริงเพียงใด มี
ความทันสมัยที่ควรจัดเก็บหรือไม่และมีความสามารถจัดเก็บ ปูองกันข้อมูลที่เป็นความลับได้สามารถ
ตระหนักว่า สารสนเทศที่ถูกต้องและสมบูรณ์คือพ้ืนฐานส าหรับการตัดสินใจสามารถรู้ถึงความต้องการ
สารสนเทศ ก าหนดค าถามพ้ืนฐานของความต้องการสารสนเทศได้สามารถระบุความต้องการ
สารสนเทศได้ สามารถพัฒนากลยุทธ์การค้นหาสารสนเทศได้ตามความต้องการ สามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ สามารถประเมินสารสนเทศได้ สามารถจัดระบบ
ของสารสนเทศเพ่ือใช้ในทางปฏิบัติได้ สามารถบูรณาการสารสนเทศใหม่ให้อยู่ในรูปแบบองค์ความรู้
ได้ สามารถใช้สารสนเทศในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหาได้ 
 สรุป “การรู้สารสนเทศ” หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้
แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคคลผู้รู้สารสนเทศจะต้องมีทักษะความสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้และประสบผลส าเร็จในสภาพที่แวดล้อมด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยี สามารถใช้ชีวิต
ให้เป็นประโยชน์มีสุขภาพที่ดีและพอใจต่อสังคมแห่งประชาธิปไตย สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมั่นกับอนาคตที่ดีในยุคใหม่และสามารถค้นหา
สารสนเทศที่ต้องการได้บูรณาการและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
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5.3 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ 

การพัฒนาเพ่ือให้บุคคลก้าวทันกับยุคสังคมสารสนเทศนั้นต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถทางสารสนเทศเพ่ิมขึ้นเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ให้
เข้าถึงสารสนเทศจากสารสนเทศทุกรูปแบบและทั่วทุกมุมโลกโดยให้รู้จักการแสวงหาคัดเลือกเข้าถึง
แล้วดึงสารสนเทศออกมาเป็นความรู้น าสู่การใช้ปัญญาเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน
บุคคลจึงจ าเป็นต้องรู้สารสนเทศเพ่ือบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมสามารถ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้มีความเข้มแข็งขึ้นซึ่งสามารถก้าวเข้าสู่
สังคมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนดังนั้นการรู้สารสนเทศจึงเป็นทักษะที่บุคคลทุกกลุ่ม
ต้องเข้าใจให้มากขึ้นเพราะการรู้สารสนเทศเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ท าให้บุคคลมีความส าเร็จการรู้
สารสนเทศจึงมีความส าคัญโดยจ าแนกได้ดังนี้ 

   5.3.1 ด้านการศึกษา การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 กระบวนการเรียนรู้ 
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student – centered) ผู้สอนเป็นเพียงผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้การเรียนรู้ 
เป็นการสร้างประสบการณ ์โดยเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Learning by  

  discovery) เป็นการศึกษาที่ผู้ เรียนจะสามารถเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปอย่างไร
(Learning how to learn) (สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน,2555) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนในยุค 

  ปัจจุบันจะต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   5.3.2 ด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน ผู้รู้สารสนเทศจะสามารถวิเคราะห์ประเมิน 

และน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองเช่น น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองทั้งทางด้านการกินอยู่ หลับนอนอีกท้ังใช้ในการตัดสินใจ 

   5.3.3 ด้านการประกอบอาชีพ บัณฑิตจ านวนมากไม่น้อยที่ถูกประเมินว่ามีความรู้
ความสามารถไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ โลกของความรู้เปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้บัณฑิตจ าเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรียนรู้
เพ่ิมเติมในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงานรวมถึงต้องมีศักยภาพที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรับข้อมูล ความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยไปตลอดชีวิตการท างานความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ หากนักศึกษา
ไม่มีทักษะการรู้สารสนเทศ ไม่สนใจความรู้ใหม่ ๆ ก็กลายเป็นบุคคลที่ขาดศักยภาพไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานโดยเฉพาะประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตลาดแรงงานจะ
เปิดกว้างไร้พรมแดนมากขึ้น ตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ผู้เรียนก็มีคู่แข่งเพ่ิมขึ้น หากเรายังท าตัว
เหมือนเดิมมีความรู้เท่าเดิมตามที่เรียนมาในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ความรู้ใหม่เพ่ิมอย่าง
รวดเร็วเป็นทวีคูณจากอดีต เราก็จะสามารถอยู่รอดได้ในสังคมใหม่ นักศึกษาจึงต้องเป็นผู้ใฝุรู้และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จบเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น 
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5.3.4 ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง บุคคลจ าเป็นต้องรู้สารสนเทศเพ่ือทราบ 

ข้อมูลทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอันจะท าให้เราสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ทาง 
สังคมเศรษฐกิจ การเมืองอีกทั้งการรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง จะช่วยให้เราเกิดการตัดสินใจได้อย่าง 
ถูกต้องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

นอกจากองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศท้ัง 4 ประการแล้ว ผู้เรียนยังจ าเป็นต้องมีทักษะที่
ส าคัญประกอบ ดังนี้  

1) การรู้ห้อง(Library literacy) ผู้เรียนต้องรู้ว่าห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศ
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์รู้
วิธีการจัดเก็บสื่อรู้จักใช้เครื่องมือช่วยค้นต่าง ๆ รู้จักกลยุทธ์ในการค้นคืนสารสนเทศ แต่ละประเภท
รวมทัง้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดโดยเฉพาะห้องสมุดของสถาบันการศึกษาที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่
จะตอ้งรู้จักอย่างลึกซึ้งในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วการรู้ห้องสมุดครอบคลุมการรู้ แหล่งสารสนเทศ
อ่ืนๆ ด้วย 

2) การรู้คอมพิวเตอร์ (Computer literacy) ผู้เรียนต้องรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์การเชื่อมประสานและการใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์เช่น การพิมพ์เอกสารการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อ 
สารรวมถึงการรู้ที่ตั้งของแหล่งสารสนเทศเป็นตน       

3) การรู้เครือข่าย (Network literacy) ผู้เรียนต้องรู้ขอบเขตและมีความสามารถใน
การ ใช้สารสนเทศทางเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันทัว่โลก สามารถใช้กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศจาก 

เครือข่ายและการบูรณาการสารสนเทศจากเครือข่ายกับสารสนเทศจากแหล่งอ่ืน ๆ 

4) การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น (Visual literacy) ผู้เรียนสามารถเข้าใจและแปล
ความหมายสิ่งที่เห็นได้รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นและ
สามารถใช้ สิ่งที่เห็นนั้นในการท างานและการด ารงชีวิตประจ าวันของตนเองได้เช่น สัญลักษณ์ของ
รายการ โทรทัศน์  

5) การรู้สื่อ (Media literacy) ผู้เรียนต้องสามารถเข้าถึงวิเคราะห์และผลิตสารสนเทศ
จากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ภาพยนตร์ดนตรีหนังสือพิมพ์นิตยสารเป็นต้นรู้จักเลือกรับสารสนเทศ จาก
สื่อที่แตกต่างกันรู้ขอบเขตและการเผยแพร่สารสนเทศของสื่อเข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อและ สามารถ
พิจารณาตัดสินได้ว่าสื่อนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 
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6) การรู้สารสนเทศดิจิทัล (Digital literacy) ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้สารสนเทศ
รูปแบบซึ่งน าเสนอในรูปดิจิทัลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอย่างการรู้ดิจิทัล เช่น สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีเข้าถงึในระยะไกลมาใช้โดยสามารถประเมินความ
น่าเชื่อถือของสารสนเทศและเว็บไซต์ได้รู้จักโปรแกรมการค้นหาสามารถสืบคน้โดยใช้การสืบค้นขัน้สูง 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต์  
การอ้างอิง สารสนเทศจากเว็บไซต์เป็นต้น  

7) การมีความรู้ด้านภาษา (Language literacy) ผู้เรียนมีความสามารถก าหนด 

ค าส าคัญในการสืบค้นโดยเฉพาะการค้นสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตและการน าเสนอสารสนเทศที่ค้น
มาได้ มีความรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นภาษาสากลและสารสนเทศส่วนใหญ่
เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ 

8) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ตัดสินใจเลือกรับสารสนเทศท่ีน าเสนอไว้หลากหลาย โดยการพิจารณาทบทวนหาหลักฐาน 
เหตุผล จากสิ่งที่เคยจดจากคาดการณ์โดยยังไม่เห็นคล้อยตามสารสนเทศท่ีน าเสนอเรื่องนั้นๆ ทันที
ต้องพิจารณาและไตร่ตรองด้วยความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจเชื่อ 

9) การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ (Information ethic) การสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณมีความส าคัญและเป็นเปูาหมายหลักของการจัดการศึกษา เพ่ือ
ปลูกฝังผู้เรียนให้รู้จักใช้สารสนเทศโดยชอบธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรมทางสารสนเทศเช่น การน า
ข้อความหรือแนวคิดของผู้อื่นมาใช้ในงานของตน จ าเป็นต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานเดิม รวมถึงการ
ไม่น าข้อมูลที่ขดัต่อศีลธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณของสังคมไปเผยแพร่ เป็นต้น 

 

5.4 ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ 

  สิ่งส าคัญที่สุดของการรู้สารสนเทศก็คือสามารถสร้างให้บุคคลเป็นผู้รู้สารสนเทศเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต น าสารสนเทศไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนประมวลลักษณะ
ของผู้รู้สารสนเทศควรมีลักษณะดังนี้ 

     1) การตระหนักถึงความจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศ รู้ว่าเมื่อไรต้องใช้สารสนเทศ 

   2) การตระหนักว่าสารสนเทศที่ถูกต้องและสมบูรณ์เป็นพ้ืนฐานการตัดสินใจที่ชาญ
ฉลาด  

3) การก าหนดขอบเขตปัญหาและสารสนเทศที่ต้องการได้ สามารถตั้งค าถามสิ่งที่ 
ต้องการได ้ 

4) รู้แหล่งสารสนเทศท่ีต้องการ 

 



111 

 

5) เข้าถึงและค้นคืนสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6) ร่วมมือกับผู้อ่ืนและได้รับบริการสารสนเทศจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อมีความ 

ต้องการ 
7) สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ 
8) บูรณาการสารสนเทศท่ีเลือกสรรแล้วสู่ฐานความรู้ของตนเองได้ 
9) จัดสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือการน าไปใช้ 
10) ใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสนองวัตถุประสงค์เฉพาะการคิด 

สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

11) ตระหนักถึงบทบาททางเศรษฐกิจกฎหมายสังคมที่มีผลกระทบถึงการใช้และการ 

เข้าถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 

จากข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้รู้สารสนเทศจึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ส าคัญคือ รู้ความ
ต้องการ สารสนเทศ สามารถค้นหาและประเมินค่าสารสนเทศ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical 

thinking) ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญของการรู้สารสนเทศและยังสามารถสื่อสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเข้าใจเรื่องจริยธรรมในการใช้ 
สารสนเทศ 

 

5.5 การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 

 การรู้สารสนเทศมีความจ าเป็นส าหรับทุกคนทุกสาขาวิชาชีพ เป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ 

การด ารงชีวิตประจ าวันท าให้รู้เท่าทันโลกกว้างมีความส าคัญต่อการศึกษาและหลักการประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษานั้น จากนโยบายปฏิรูปการศึกษาปีพ.ศ. 2542 จะเห็นถึงแนวคิด
ที่ส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของการรู้สารสนเทศและความจ าเป็นที่จะต้องสร้างและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศและจากการพัฒนารูปแบบการรู้สารสนเทศ (Information Literacr 

Models) พบว่ารูปแบบการรู้สารสนเทศที่มีการน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศใน
สถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ 
 5.5.1 The SCONUL “Seven Pillar” Model 

 รูปแบบการรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ จัดท าข้ึนใน 

ปี ค.ศ. 1999 โดยสมาคมห้องสมุดวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ
อังกฤษ (The UK Society of College, National and University Libraries : SCONUL) ใช้ชื่อว่า  
The Seven Pillars of Information Literacy รูปแบบได้น าเสนอถึงเสาหลักของการรู้สารสนเทศว่า
มีองค์ประกอบ 7 ประการดังภาพ  5.1 
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ดังภาพ  5.1 The SCONUL “Seven Pilars” Model :  

(ท่ีมา  :  https://www.flickr.com/photos/ergonomic/3477213735) 
  

 จากภาพ 5.1 เสาหลักของการรู้สารสนเทศว่ามีองค์ประกอบ 7 ประการดังนี้ 
 ประการที่ 1 ความสามารถในการก าหนดความตองการสารสนเทศ (The ability to 

recognize a need for information) 

 ประการที่ 2 ความสามารถในการจ าแนกความแตกตางของสารสนเทศแตละประเภท (The 

ability to distinguish ways in which the information “gap” may be addressed) 
 ประการที่ 3 ความสามารถในการก าหนดกลยุทธการสืบคนสารสนเทศ (The ability to 

construct strategies for locating information) 

 ประการที่ 4 ความสามารถในการก าหนดแหลงและเขาถึงสารสนเทศ (The ability to 

locate and access information) 

 ประการที่ 5 ความสามารถในการเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศทีไ่ดรับจากแหลง 
สารสนเทศแตกตางกัน (The ability to compare and evaluate information obtained from 

different Sources) 

https://www.flickr.com/photos/ergonomic/3477213735
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 ประการที่ 6 ความสามารถในการจัดระบบประยุกตและสื่อสารสารสนเทศดวยวิธีการตาง ๆ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณการใชสารสนเทศ (The ability to organize, apply and 

communicate information to other in ways appropriate to the situation) 

 ประการที่ 7 ความสามารถในการสังเคราะหสารสนเทศเพ่ือสรางความรูใหม (The ability 

to synthesis and build upon existing information, contributing to the 

creation of new knowledge) 

 5.5.2 The McKinsey Strategic Problem - Solving Model  

เป็นรูปแบบการรูสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการสอนการรูสารสนเทศให้แกนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยอาร์แคนซัส (University of Arkansas)ซึ่งความ
ร่วมมือระหว่างอาจารย์ในคณะธุรกิจและบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยเปนกุญแจที่น าไปสู
ความส าเร็จของหลักสูตรนี้รูปแบบการรูสารสนเทศแบบนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา The McKinsey 

Model เปนรูปแบบที่เกี่ยวกับกลยุทธการแกปญหาโดยใชสารสนเทศ ดังภาพที่ 3.2(Donaldson, 

2004) 

 

 

 

 

ภาพ 5.2 The McKinsey Strategic Problem - Solving Model 

(ท่ีมา : http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/donaldson.html) 
 

http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/donaldson.html
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 จากภาพ 5.2  รูปแบบกลยุทธการแกปญหาโดยใชสารสนเทศ The McKinsey Model 

เริ่มต้นความต้องการด้านธุรกิจแต่มีการปรับให้เข้ากับการรู้สารสนเทศนั้นคือ เริ่มต้นจากความต้องการ 

ตองการสารสนเทศ (Information Need) ซึ่งความต้องการนี้มาจากปัญหาธุรกิจหรือปัญหาวิจัย
กรณีศึกษาหรืองานที่ก าหนดในชั้นเรียน หลังจากนั้นเป็นกระบวนการการวิเคราะหสารสนเทศ 
(Analyzing Information) ซึ่งก็คือการศึกษาและตรวจสอบแต่ละปัญหาและต้องระบุอย่างชัดเจน 

ในกระบวนการการวิเคราะห์สารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1. การวิเคราะห์ปัญหาหรือที่เรียกว่า “การก าหนดกรอบของปัญหา” (Farming 

the Problem) ก็จะท าใหเกิดสมมุติฐานขั้นตนซึ่งน าไปสูวิธีแกปญหา 

  2. การออกแบบการวิเคราะหเพ่ือพิจารณาในประเด็นตาง ๆ (Designing) ซ่ึงผู้เรียน
จะตองตัดสินใจเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ที่จะน ามาพิสูจนสมมุติฐานนักศึกษาไดเรียนรูการพัฒนาโครงราง
ของสิ่งที่รูและสิ่งที่ตองการรูและนักศึกษาอาจจะคนพบสารสนเทศท่ีตองการในขัน้ตอนนี้ยังประกอบ
ไปดวยการพัฒนาแผนการท างานของกลุมที่ศึกษา 

  3. การรวบรวมขอมูล (Gathering Data) ในขั้นตอนนี้บรรณารักษ์สามารถแนะน า
เกีย่วกับแหลง สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ซึ่งรูปแบบนี้เน้น 

การใชรายงานการค้นพบข้อเท็จจริง (fact finding) และการสัมภาษณโดยนักศึกษาจะตองมีการ
จัดการ (Managing) เกีย่วกับทีมการจัดการตนเองและการจัดการเวลาตองมีความเขาใจถึง
ความส าคัญของการจัดการเวลา กลาวคือตองพยายามคนหาขอมูลที่เกีย่วของใหมากที่สุดโดยใช
เวลานอยที่สุดและการใชแหลงสารสนเทศบุคคลที่เปนผูเชี่ยวชาญเปนการใชเครื่องมือที่ส าคัญมาก 

  4. การตีความ (Interpreting) ในขั้นตอนนี้เปนขัน้ตอนสุดทายเปนการตีความผลที่
ไดหมายถึง การวิเคราะหและประเมินเพ่ือที่จะทดสอบสมมุติฐานซึ่งความรวมมือระหวางการสอนของ
อาจารยและบรรณารักษท าใหเรื่องนี้มคีวามส าคัญมาก 

  หลังจากนั้นเปนสวนของวิธีการแกปญหา (Solution) ซ่ึงเปนการน าเสนอผล (Final 

Presentation) ที่ไดสรางขึ้นโดยมีโครงสรางเนื้อหาที่ชัดเจน และมีความเหมาะสมกับผูฟง 
 5.5.3 The Big 6 Skills Information Literacy Model Big 6 Skills  

เปนรูปแบบทักษะหกประการที่จ าเปนส าหรับการแกไขปญหาเกี่ยวกับสารสนเทศ 

(Information problem-solving) ซึ่งพัฒนาโดย ไอเซนเบิรกและเบอรโควิซ (Eisenberg and 

Berkowitz) สถาบันการศึกษาและหองสมุดหลายแหงของหลายประเทศไดน าไปประยุกตใชใน
หลักสูตรการรูสารสนเทศ เชน ประเทศสิงคโปรไดจัดท าแนวทางด าเนินการเรื่องการรูสารสนเทศโดย
ยึดรูปแบบ Big 6 Skills เปนกรอบการพัฒนาหลักสูตรการสอนเรื่องการรูสารสนเทศเพ่ือใชกับการ
สอนทุกระดับ (ชุติมา สัจจานันท, 2544) รูปแบบนี้ประกอบดวย 6 ทักษะ ดังนี้ (Eisenberg and 

Berkowitz, 2002) 
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ขัน้ที่ 1 ทักษะในการก าหนดสารสนเทศท่ีตองการ (Task Definition) เปนการระบุปญหา
และก าหนดสารสนเทศท่ีจ าเปนส าหรับปญหานั้น 

ขั้นที่ 2 ทักษะในการใช้กลยุทธการแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking Strategies) 

เปนความสามารถในการตัดสินใจเลือกแหลงสารสนเทศและประเมินความแตกตางของแหลงสารสน
เทศและจัดล าดับความนาเชื่อถือ 

ขั้นที่ 3 ทักษะในการระบุแหลงและวิธีการเขาถึงสารสนเทศ (Location and Access) 

ขั้นที่ 4 ทักษะในการใชสารสนเทศ (Use of Information) เป็นทักษะในการอาน การฟง 
การดูและการสัมผัส เพื่อน าสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการที่สุดมาใช 

ขั้นที่ 5 ทักษะในการสังเคราะหสารสนเทศ (Synthesis) หมายถึง การจัดการสารสนเทศจาก 

แหลงตาง ๆ แลวน าเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นที่ 6 ทักษะในการประเมินสารสนเทศ (Evaluation) หมายถึง กระบวนการของการ
ประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสารสนเทศ 

 5.5.4 Bruce’ s seven faces of Information Literacy Model  
รูปแบบการรูสารสนเทศแบบนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา The Relational Model of 

Information Literacy ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบรูซ (Bruce) เมือ่ปค.ศ. 1997 อธิบายถึงการรูสารสนเทศใน
ลักษณะของความสัมพันธ 7 ดาน รูปแบบนี้ สรางข้ึนจากค าศัพทของการรูสารสนเทศจากมุมมองที่ 
แตกตางกัน 7 วิธีและประสบการณการ ใชสารสนเทศ ซึ่งแตละวิธีก็จะแสดงใหเห็นประสบการณของ
การรูสารสนเทศในแงมุมตาง ๆ หรือเปนแนวคิด ของการรูสารสนเทศที่แสดงถึงความสัมพันธ์ 
ระหว่างสวนประกอบในดานตาง ๆ ไดแก (Bruce, 1997; Bruce, 2002) 

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคนคืนและการสื่อสาร (information technology 

for retrieval and communication) 

  2. แหลงสารสนเทศ (information sources) 

  3. กระบวนการทางสารสนเทศ (information process) 

  4. การควบคุมสารสนเทศ (information control) 

  5. โครงสรางของความรู (knowledge construction) 

  6. การเพ่ิมของความรู (knowledge extension) 

  7. ปญญา (wisdom) 
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5.5.5 Model of the information literate university (ILU)  

เปนรูปแบบการรูสารสนเทศที่น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของผูรูสารสนเทศ 
(Model of the information literate university) รูปแบบนี้พัฒนาขึ้นโดย Webber and 

Johnston (2003) ซึ่งตองการใหสมาชิก ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไดแก ผูบริหาร นักวิชาการและ
นักวิจัย รวมถึงนักศึกษา เปนผูรูสารสนเทศ การ จัดการเพ่ือการรูสารสนเทศไดประยุกตใชกลยุทธ 

การคิดทบทวน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอการวางแผน การแบงสวนและระบบการบริหาร แตเมื่อ
บุคลากรที่เปนนักวิชาการเปนผูรูสารสนเทศแลวก็จะสามารถจูงใจใหคิดเรื่องการสอนของตนและ
วิธีการที่จะท าใหเขาใจคือฝกฝนและมีรากฐานจากความรู ดังนั้น การเปนมหาวิทยาลัยของผู รู
สารสนเทศก็จะสามารถรูลวงหนาถึงโอกาสเพ่ือการสรางความรูการเพ่ิมปริมาณความรูและสติปญญา  
รูปแบบนี้ไดอธิบายถึงองคประกอบในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยของผูรสูารสนเทศ  
วาม ี5 ดาน ไดแก (Webber and Johnston, 2004) 

  1) การจัดการเพ่ือการรูสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยกลยุทธทรัพยากร นโยบายและ
โครงสราง พ้ืนฐาน 

  2) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการรูสารสนเทศ 

  3) หลักสูตรเกี่ยวกับการรูสารสนเทศที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกฝนการรู
สารสนเทศและการเรียนรูการสอนและการประเมินผล 

  4) การวิจัยเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ 

  5) บัณฑิตและนักศึกษาท่ีเปนผูรสูารสนเทศ 

 จากการศึกษารูปแบบการรูสารสนเทศทั้ง 5 รูปแบบ พบวา The Big 6 Skills Information 

Literacy Model และ The McKinsey Strategic Problem - Solving Model มีแนวคิดที่คลายกัน 
คือ เปนรูปแบบที่อธิบายถึงกระบวนการแกไขปญหาทางสารสนเทศ (Information problem-

solving) สวน The SCONUL “Seven Pillars” Model อธิบายถึงองคประกอบของการรูสารสนเทศ 
Bruce’ s seven faces of Information Literacy Model ไดอธิบายการรูสารสนเทศที่แสดงถึง
ความสัมพันธของสวนประกอบ 7 ดานที่มีความเกี่ยวของกันและ Model of the information 

literate university(ILU) ไดอธิบายภาพกวางของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยของผูรู
สารสนเทศ ซึ่งสาระส าคัญของรูปแบบการรู สารสนเทศทั้งหมดนี้มีความส าคัญและเปนเรื่องที่ 
สถาบันอุดมศึกษาตองค านึงถึงในการที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนผูรสูารสนเทศ 
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5.6 การสอนการรู้สารสนเทศ 

 การรู้สารสนเทศสามารถเรียนได้ทุกที่แหล่งส าคัญที่สุดที่จะสร้างทักษะการรู้สารสนเทศได้ดี
คือ สถาบันการศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษามีห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ ต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้เรียนได้รับ
การฝึกอบรมอย่างมีแบบแผนและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า โดยสามารถน าความรู้นี้ไป
ประกอบอาชีพหรือพัฒนาวิชาชีพได้และเพ่ิมพูนความรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้เขียนขอน าเสนอภาพรวมของการสอนการรู้สารสนเทศในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนี้ 
 5.6.1 การสอนการรู้สารสนเทศในประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีการสอนการรู้สารสนเทศเช่นเดียวกับในต่างประเทศ โดยมีวิวัฒนาการมาจาก
การสอนการใช้ห้องสมุดหรือการสอนทางบรรณานุกรม เดิมนั้นจะเน้นการสอนทักษะในการค้นหา
และวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการให้นักศึกษารู้จัก
วิธีการใช้ห้องสมุด รู้จักการใช้เครื่องมือช่วยค้น เช่น บัตรรายการดรรชนีเป็นต้นรวมทั้งสอน วิธีการใช้
หนังสืออ้างอิงและการเขียนรายการ ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อห้องสมุดและสังคม
รอบตัว โดยเฉพาะระบบสารสนเทศอัตโนมัติซึ่งระบบดังกล่าวได้เปลี่ยนการจัดการสารสนเทศให้ผู้ใช้
สามารถสืบค้นสารสนเทศได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยียังได้เปลี่ยนแนวคิด กระบวนการและ
วิธีการด้านเอกสารใหม่ เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ ได้เปลี่ยนรูปแบบของเอกสารจากแบบเส้นตรง (Linear)  

ซ่ึงเป็นการน าเสนอเอกสารต่อกันไปจนจบ เป็นแบบการย่อยไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง (Branching) การ
เชื่อมโยงการบูรณาการและการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั้นการสอนการใช้ห้องสมุดจึงได้มี
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประเมินสารสนเทศ ตลอดจนเทคนิคการคิดวิเคราะห์ (สมาน ลอยฟูา, 2545 : 27) โดยจะเพ่ิมเติม
เนื้อหาเกี่ยวกับการค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลทรัพยากร สารสนเทศ หรือโอแพค (OPAC) 

ฐานข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตและได้ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาจากกการสอนใช้ห้องสมุดเป็นชื่ออ่ืน ๆ เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการค้นคว้าวิธีการค้นหาสารสนเทศและ ห้องสมุด 

 การใช้ห้องสมุดและทักษะการเรียนรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้าเป็นต้น โดยมีขอบข่าย 

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการรู้สารสนเทศและมีเปูาหมายหลักคือ เพ่ือสร้างผู้รู้สารสนเทศ 

(ชุติมา สัจจานันท์, 2544 : 57) การสอนเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาของไทยเริ่มเปิด
สอนเป็นครั้งแรก ปี พ.ศ. 2500 ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร) และที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตรเริ่มเปิด สอนวิชาการใช้ห้องสมุดตั้งแต่ พ.ศ. 2500 แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและในปี
2501 ได้เปิดสอนวิชานี้ แก่นักศึกษาภาคสมบท จนกระทั่ง พ.ศ. 2505 ได้ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ 
โดยใช้ชื่อว่าการใช้ ห้องสมุด (L.S 101 Know Your Library) จ านวน 1 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 2 
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ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษามีความคิดรวบยอดว่า ห้องสมุดสามารถช่วยการเรียนให้
ได้ผลในขณะที่ ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการท างานให้มีประสิทธิภาพเมื่อเรียนส าเร็จ
เนื้อหาที่สอนเน้นให้ รู้จักวิธีค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด ต่อมาในปี พ.ศ 2517 วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษายกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒและมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาการใช้ห้องสมุดได้
เปลี่ยนชื่อเป็นบรรณ 101 ห้องสมุดการศึกษาค้นคว้า จ านวน 2 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์และปรับปรุง เนื้อหาเพ่ิมหัวข้อ การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์ ให้ละเอียดยิ่งขึ้น 
จัดเป็นวิชาพ้ืนฐานบังคับ ทั้ง 8 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตประสานมิตร ปทุมวัน พลศึกษา บางแขน 
บางแสนพิษณุโลก มหาสารคามและสงขลา ในปี พ.ศ. 2530 มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2534 การรู้สารสนเทศ นอกจากมีการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้ว ห้องสมุดยังเป็นมี
หน่วยงาน ส าคัญท่ีมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการรู้สารสนเทศ ผู้ใช้ที่นิยมให้บริการโดยทั่วไป ได้แก่ 

(ชูศรี วงศานุวัตร ,2541 : 14-18) 

  1) การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่มักจะท างานในช่วงเปิดเทอมภาค
เรียนต้น เป็นการแนะน าสภาพทั่วไปของห้องสมุด เกี่ยวกับการด าเนินงาน การบริการ การจัดองค์กร
ระบบการ จัดทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ในห้องสมุด การน าชมห้องสมุดโดยบรรณารักษ์วีดิทัศน์
หรือสไลด์ 
  2) การสอนการค้นหาสารสนเทศของห้องสมุด โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
และจัด ประชุมรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ บริการสอนการค้นหาสารสนเทศในช่วงเวลาที่พัก
เที่ยง วันเสาร์-อาทิตย์ หรือการประชุมปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดบริการสอน
การค้นหาสารสนเทศตามสาขาวิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามความต้องการของอาจารย์ 
  3) การค้นฐานข้อมูล เป็นการสอนการค้นฐานข้อมูลเบื้องต้นคือ การเข้าถึงรายการ
ห้องสมุด ตามทางเลือกในเมนูของซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือค้นหาข้อมูลในห้องสมุด โดยเลือก
ค้นจากรายการผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ค าส าคัญ เลขเรียกหนังสือ 

  4) การค้นหาสารสนเทศส าหรับการเขียนรายงาน โดยมีการสอนการพัฒนา
เปูาหมายในการ ค้นหา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนรายงาน มีการแนะน าสิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ใช้ให้การช่วยเหลือในการระบุค าส าคัญเพ่ือค้นหาสารสนเทศที่ต้องการโดยเน้น
การค้นหา สารสนเทศจากฐานข้อมูลในรูปบรรณานุกรม สาระสังเขป และบทความวารสาร 

  5) การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยการใช้โปรแกรมค้นหา 

  6) บทเรียนส าเร็จรูป เป็นการให้ผู้ใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  7) โปรแกรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า เพ่ือพัฒนาการเรียนแก่ผู้ใช้บริการเช่น การ
แนะ แนวอ่าน การบริการสารสนเทศทันสมัยหรือบริการสารสนเทศส าเร็จรูปเฉพาะเรื่องเป็นต้น 
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  8.คู่มือการใช้ห้องสมุด เป็นเอกสารที่แนะน าการใช้ห้องสมุด การสอนการรู้
สารสนเทศนั้น ได้มีการสอนทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยมีวิวัฒนาการมาจากการสอนการใช้
ห้องสมุด 

 

5.6.2 การสอนการรู้สารสนเทศในต่างประเทศ  

 การสอนการรู้สารสนเทศในต่างประเทศมีการสอนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ 

อุดมศึกษาการสอนในระดับอุดมศึกษานี้มีการจัดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยรูปแบบการสอนการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษามีหลากหลายรูปแบบ เช่นการก าหนดเป็น
รายวิชา (Stand-Alone Courses or Classes) การสอนทางออนไลน์ (Online Tutorials)

แบบฝึกหัด (Workbooks) การสอนแบบสัมพันธ์กับรายวิชา (CoursesRelatedlnstruction) และ
การสอนแบบบรูณาการกับรายวิชา (Course-lntegrated lnstruction) (Spitzer, Eisenberg, 

Lowe,2009; Plotnick, 2009) 

 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะก าหนดรูปแบบในการให้การศึกษาตามสภาพและความเหมาะสม 

ของตน เช่น มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ค (State University of New York: SUNY) ได้มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (lnformation Literacy lnitiveCommittee) โดยมีรอง 
อธิการบดีฝุายวิชาการ (Academic Vice President) เป็นประธานและมีกรรมการประกอบด้วย 

ผู้แทนจากสภาอาจารย์คณาจารย์และบรรณารักษ์คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ก าหนดมาตรฐานของการรู้สารสนเทศของนักศึกษาและสร้างตัวชี้วัด 

(indicator) ส าหรับมาตรฐานทุกข้อ (State University of New York, 1997) 
 มหาวิทยาลัยคาลการี(The University of Calgary) ประเทศแคนาดา (University of 

Calgary, 2009) มีการสอนการรู้สารสนเทศ โดยบรูณาการกับรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ระสาขามี 
เปูาหมายหลักเพ่ือพัฒนาความสามารถในการรู้สารสนเทศ ได้ก าหนดความสามารถหลักของการรู้ 
สารสนเทศ ไว้ดังนี้ 
 1. เข้าใจขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการใช้  

2. การเข้าถึงและการค้นคืนสารสนเทศ  

3. การวิเคราะห์และการสังเคราะห์สารสนเทศท่ีต้องการได้  
4. การประเมินความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของสารสนเทศที่ค้นคืนได้ท าซ้ า 

และแก้ไข ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 2-4 และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้รับสารสนเทศที่ต้องการ 

เนื้อหาวิชาการรู้สารสนเทศประกอบด้วย 
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1. การสอนการใช้ห้องสมุดท่ัวไปโดยสอนเกี่ยวกับ  

1.1 ความรู้พื้นฐานของการใช้ห้องสมุด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด บริการ 

ของห้องสมุด การใช้เครื่องมือช่วยค้น เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ หรือโอแพค(OPAC)  

เป็นต้น 

  1.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เป็นการสอนความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้ 
แปูนพิมพ์เมาส์ อินเทอร์เน็ต ประวัติและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต โปรแกรมค้นหาเว็บ (Web 

Browser) การเชื่อมโยงและยูอาร์แอล (URL) การเปรียบเทียบโปรแกรมค้นหา (Search Engines) 

  1.3 เทคนิคขั้นสูงในการค้นหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เป็นการสอนวิธีการ 

ค้นหาสารสนเทศ โดยการใช้โปรแกรมค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้แบบตรรกบูลีน ความ  

แตกต่างระหว่างโปรแกรมค้นหาแต่ละชนิด การประเมินเว็บไซต์และความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ 

บนเว็บไซต์ 

  1.4 ทักษะการค้นคว้าในห้องสมุด เป็นการสอนการก าหนดประเด็นปัญหาการ 

จัดระบบของสารสนเทศแต่ละชนิด การค้นหาสารสนเทศในห้องสมุด การพัฒนากลยุทธ์ในการค้นหา 

สารสนเทศ การเลือกดรรชนีวารสาร การค้นหาสารสนเทศวารสาร รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น 

ตรรกบูลีน การตัดค า อรรถาภิธาน การค้นโดยการก าหนดปีพิมพ์ เป็นต้น 

  2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สอนเกี่ยวกับการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ด ไมโครซอฟต์เอกเซล 

ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ การใช้โปรแกรมค้นหาเว็บ เช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  

 มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย (University Putra Malaysia) (Universiti Putra 

Malaysia,2000) มีโปรแกรมที่เก่ียวกับการรู้สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 2 โปรแกรมดังนี้ 
  1. โปรแกรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เป็นการแนะน าการใช้ห้องสมุดในภาค
การศึกษาแรก ให้แก่นักศึกษาปี 1 ทุกสาขาและทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับอนุปริญญาปริญญาตรี
นักศึกษาที่เรียนไกลและบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. โปรแกรมการรู้สารสนเทศเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถแสวงหา 

สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือ สามารถค้นพบสารสนเทศประเมินสารสนเทศจากแหล่งที่ 
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝึกอบรมให้นักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ  

10 คนหรืออาจมากกว่านั้นเนื้อหาของโปรแกรม ประกอบด้วย 
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   2.1 กลยุทธ์ในการค้นหาสารสนเทศประกอบด้วย การก าหนดหัวข้อ การ
ค้นหา สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ การประเมินผลการค้นและการเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นเอกสาร
ฉบับเต็ม การเขียนรายงานหรือโครงการต่าง ๆ รูปแบบของบรรณานุกรม และการสาธิตเกี่ยวกับการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และวีดีรอม 

   2.2 การใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ หรือโอแพค (OPAC) ของ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัย 

   2.3 วารสารออนไลน์และฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ 

   2.4 อินเทอร์เน็ต 

  กล่าวโดยสรุป การสอนการรู้สารสนเทศได้มีการสอนทั้งต่างประเทศและในประเทศ
ไทยโดยมี วิวัฒนาการจากการสอนใช้ห้องสมุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรู้จักวิธีการใช้ห้องสมุด
และสามารถใช้เครื่องมือช่วยค้นหาต่าง ๆ ได้ต่อมาเม่ือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อห้องสมุด โดยได้ 
น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้น ซึ่งส่งผลกระทบท าให้การสอนใช้
ห้องสมุดได้มี การเปลี่ยนแปลงและจ าเป็นต้องพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันการสอนการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษามีหลายรูปแบบเช่น  
ก าหนดเป็นรายวิชาการสอนแบบบูรณาการกับรายวิชาการสอนทางออนไลน์และมีโปรแกรมการรู้
สารสนเทศ เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถแสวงหาสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การรู้สารสนเทศนอกจากมีการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้ว ห้องสมุดได้ส่งเสริมการรู้สารสนเทศโดย
จัดให้มีบริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้เช่น การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่การสอนการค้นคืน
สารสนเทศ ทั้งนี้ก็เพ่ือต้องการให้ผู้ใช้หรือนักศึกษาเป็นผู้รู้สารสนเทศ 

 

5.7 ทักษะทีจ่ าเป็นต่อการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

การพัฒนาเพ่ือให้บุคคลมีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศนั้นต้องอาศัยทักษะความรู้ความ
เข้าใจด้านการรู้ต่าง ๆ ดังนี้ (ชุติมา สัจจานนท์, 2550  ; สีปาน ทรัพย์ทอง, 2548) 

5.7.1 การรู้แหล่งสารสนเทศ (information sources literacy) คือการรู้ว่าแหล่ง 
สารสนเทศเป็นที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ หรือให้บริการเฉพาะวิชาเฉพาะ
ด้านโดยมีทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภททั้งรูปของสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโสดทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องรู้ระบบการจัดเก็บการสืบค้นการบริการของแต่ละประเภทเพ่ือให้การเข้าใช้บริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5.7.2 การรู้สื่อ (Media literacy) คือสามารถเข้าถึงวิเคราะห์สื่อสารสารสนเทศ 

ต่าง ๆ ได้เช่นโทรทัศน์วิทยุวารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์หนังสือต าราเอกสารเป็นต้นมีความรู้ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตหรือการเผยแพร่ของสื่อและสามารถเลือกรับสารสนเทศจากสื่อที่แตกต่างกันได้ 
5.7.3 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology literacy) คือความคอมพิวเตอร์ 

ขั้นพ้ืนฐานในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และมีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกระบวนการเข้าถึงและสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศ
หรือทั้งที่อยู่บนเครือข่ายโดยใช้เครื่องมือช่วยค้นต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเช่นฐานข้อมูลของห้องสมุด
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

        5.7.4 การรู้สารสนเทศดิจิทัล (Language literacy) คือความรู้ความสามารถใน
การเข้าถึงและใช้สารสนเทศที่อยู่ในรูปดิจิทัลต่าง ๆ ได้รู้จักโปรแกรมการสืบค้นรู้และเข้าใจการถ่าย
โอนสารสนเทศดิจิทัลไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ได้สามารถเลือกรับสารสนเทศดิจิทัลที่มี
คุณภาพได้ 

         5.7.5 การรู้ด้านภาษา (Language literacy) คือการมีความรู้หรือทักษะภาษาเช่น
ภาษาไทยภาษาอังกฤษจะท าให้การก าหนดค าค้นประเภทค าส าคัญหรือหัวเรื่องส าหรับการสืบค้น
สารสนเทศง่ายยิ่งขึ้นและการน าเสนอหรือการถ่ายทอดสารสนเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจเพราะทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าคัญโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ประเทศต่าง  ๆ
ทั่วโลกต้องใช้เพื่อติดต่อสื่อสารและเผยแพร่สารสนเทศระหว่างกัน 

           5.7.6 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) คือสามารถคิดอย่างมีระบบ
คิดเพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือน ามาเลือกรับสารสนเทศที่น าเสนอไว้หลากหลายโดยใช้วิจารณญาณ
ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบก่อนที่จะเลือกรับสารสนเทศต่าง ๆ ที่น าเสนอไว้ซึ่งเป็นกระบวนการ
ส าคัญในเรื่องการรู้สารสนเทศและเป็นการสร้างผู้รู้สารสนเทศให้รู้จักน าวิธีดังกล่าวมาใช้เพ่ือแสวงหา
เข้าถึงประเมินวิเคราะห์สังเคราะห์ก่อนใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

5.7.7 การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ (Information ethic) คือมีความรู้ความ 

เข้าใจเมื่อน าข้อความหรือแนวคิดของผู้อ่ืนมาใช้ในงานของตนจ าเป็นต้องอ้างอิงเจ้าของผลงานเดิมเพื่อ 

หลีกเลี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์และรู้จักใช้สารสนเทศโดยไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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ภาพ 5.3  ทักษะจ าเป็นต่อการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (ผู้เขียน) 
 

 

5.8  มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 

 มาตรฐานการรูสารสนเทศมีความส าคัญตอความส าเร็จของบุคคลในหลาย ๆ ดานอาทิใน 

ดานการศึกษาดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยและการที่
เปนผูรสูารสนเทศก็จะท าใหบุคคลมีอ านาจในการตอรองในสังคมสารสนเทศ ดังนั้นประชากรที่เปนผูรู
สารสนเทศจึงถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากท่ีสุดของประเทศในยุคนี้ การรู้สารสนเทศกลายเปน 

สิ่งจ าเปนตอการด ารงชีวิตประจ าวัน การท างานและการตัดสินใจของบุคคลทุกสาขาอาชีพ หนวยงาน
และองคกรสวนใหญในปจจุบันและอนาคตยังตองการบุคลากรที่มีคุณลักษณะใหมคือเปนผูที่มีทักษะ
สารสนเทศ ผู้เขียนขอน าเสนอมาตรฐานการรู้สารสนเทศ 

 

 

 



124 

 

5.8.1 มาตรฐานการรูสารสนเทศระดับอุดมศึกษา 

มาตรฐานการรูสารสนเทศระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาโดยสมาคม 

หองสมุดมหาวิทยาลัยและการวิจัยซึ่งเป็นชมรมหนึ่งของสมาคมหองสมุดอเมริกามีสาระส าคัญ
ประกอบดวยมาตรฐาน หลัก 5 มาตรฐาน ตัวชี้วัดความส าเร็จจ านวน 22 ตัวชี้วัด และดัชนีชี้วัดระบุ
ผลลัพธ 84 ขอเพ่ือใชในการประเมินความก้าวหน้าในการรูสารสนเทศของผูเรียนในระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (Association of Colleges and Research Libraries,2000) (สุจิน บุตรดี
สุวรรณ, 2550 : 76-80) ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถก าหนดชนิดและขอบเขตของ
สารสนเทศทีต่นเองตองการได 

 เครือ่งมือชี้วัดความส าเร็จ (Performance Indicators) ไดแก 

 1. ผเูรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถก าหนดและอธิบายสารสนเทศท่ีตองการไดอยางชัดเจน 

ผลลัพธที่ได ้ 
 1.1 สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวเรื่องในการท าวิจัยหรือสารสนเทศที่

ตนเองตองการคนหาในหองเรียนกับผูสอนกับกลุมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 1.2 สามารถพัฒนาความตองการเนื้อหาของงานวิจัยของตนเองเปนค าพูดไดและตั้ง
ค าถามการวิจัยได 

 1.3 สามารถค้นหาแหล่งสารสนเทศทีจ่ะน ามาสนับสนุนหัวข้องานวิจัยของตนเองได้ 
 1.4 สามารถก าหนดหรือปรับปรุงสารสนเทศท่ีตนเองต้องการได 

 1.5 สามารถอธิบายและแยกแยะแนวคิดหลักและค าศัพท์ที่จะใช้ในการอธิบายถึง 
สารสนเทศทีต้่องการได 

 1.6 สามารถตระหนักรูวาการผลิตสารสนเทศชิ้นใหมโ่ดยน าสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมาเชื่อมโยงกับความคิดดั้งเดิม การทดลองหรือการวิเคราะห์ท าให้เกิดสารสนเทศชิ้นใหม่ 

2. ผเูรียนที่เป็นผู้รสูารสนเทศสามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศและ 

สารสนเทศที่น่าเชื่อถือได 

 ผลลัพธที่ได 

 2.1 รูวาสารสนเทศที่เปนทางการ (Formally) และไมเปนทางการ (Informally) 

ถูกผลิตขึ้นอย่างไร มีการจัดการอย่างไรและถูกเผยแพรอย่างไร 

  2.2  ระ   กว่าความสามารถถูกจัดแบงไดตามสาขาวิชาซึ่งชวยใหสามารถเขาถึง
สารสนเทศไดงายยิ่งขึ้น 
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  2.3 สามารถจ าแนกคุณคาและความแตกตางของแหลงสารสนเทศที่มีศักยภาพ 

(Potential Resources) ที่อยูในรูปแบบที่หลากหลายไดเชน สื่อประสม (Multimedia) ฐานขอมูล
เว็บไซตชุดขอมูล โสตทัศนวัสดุและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ 

  2.4 สามารถจ าแนกวัตถุประสงคและผูใชแหลงสารสนเทศท่ีมีศักยภาพเหลานั้นได 

เชน ความแตกตางระหวางแหลงสารสนเทศที่ไดรับความนิยมและแหลงสารสนเทศทางวิชาการไดแยก
ความแตกตางระหวางสารสนเทศที่เปนปจจุบันและแหลงขอมูลที่เปนประวัติศาสตรได 

  2.5 สามารถแยกความแตกตางของแหลงสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิไดพรอมทั้ง 
สามารถตระหนักรูไดวาแหลงแตละชนิดมีความส าคัญตางกันอยางไรและจะใชงานอยางไร 
  2.6 สามารถเขาใจวาสารสนเทศควรไดมาจากขอมูลดิบจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ 
 3. ผเูรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายและประโยชนในการไดมาซึ่ง
สารสนเทศทีต่นเองต้องการได 

  ผลลัพธที่ได 

  3.1 สามารถพิจารณาความเปนไปไดในการไดมาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการและ
สามารถขยายขอบเขตกระบวนการค้นหาสารสนเทศจากแหลงอ่ืน ๆ ได 

  3.2 สามารถทีจ่ะพิจารณาความเปนไปไดในการไดมาซ่ึงสารสนเทศภาษาอ่ืนเพื่อ
รวบรวม สารสนเทศที่ตองการเพิ่มเติมและสามารถเขาใจบริบทของสารสนเทศได 

  3.3 สามารถวางแผนและก าหนดระยะเวลาในการแสวงหาสารสนเทศท่ีตองการ 

 4. ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถทบทวนการประเมินธรรมชาติของสารสนเทศและการ
ขยายความต้องการสารสนเทศได 

  ผลลัพธที่ได้ 
  4.1 สามารถทบทวนว่าสารสนเทศท่ีมีอยู่ในเบื้องต้นสามารถตอบค าถามการวิจัยได
อย่างชัดเจนหรือต้องการการปรับปรุงใหม่ 
  4.2 สามารถอธิบายเกณฑมาตรฐานในการตัดสินใจใหรือเลือกใช้สารสนเทศได้ 
 

 มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 เครือ่งมือชี้วัดความส าเร็จ (Performance Indicators) ไดแก  

  1. ผเูรียนที่เป็ผู้รู้สารสนเทศสามารถเลือกการค้นหาอยางมีหลักการ (Investigative 

Methods) หรือเลือกระบบการคนคืนสารสนเทศ เพ่ือใชในการเขาถึงสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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  ผลลัพธที่ได 

  1.1 สามารถจ าแนกวิธีการคนหาสารสนเทศอยางมีหลักการไดอยางเหมาะสม 

  1.2 สามารถส ารวจถึงผลดีและความเหมาะสมของวิธีการค้นหาสารนเทศอย่างมี
หลักการต่าง ๆ ได้ 
  1.3 สามารถส ารวจถึงขอบเขตเนื้อหาและโครงสร้างของระบบการคนคืนสารสนเทศ 

  1.4 สามารถคัดเลือกแนวทางการเขาถึงสารสนเทศที่ตองการจากวิธีการคนหา
สารสนเทศอย่างมีหลักการหรือใช้ระบบการค้นคืนสารสนเทศท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพได 

 2. ผเูรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถสรางและออกแบบกลยุทธการสืบคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ผลลัพธที่ได 

2.1 สามารถพัฒนาวางแผนการวิจัยใหสอดคลองกับวิธีการในการส ารวจสารสนเทศ 

ทีต่องการไดอยางเหมาะสม 

2.2 สามารถก าหนดค าคน (Keywords) ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Synonyms)  

และค าที่มีความหมายเก่ียวของ (Related Terms) ที่ตองการใชส าหรับการสืบคนสารสนเทศท่ีตอง
การได 

  2.3 สามารถเลือกศัพทควบคุม (Controlled Words) ที่ใช้ในสาขาวิชาหรือใช้ใน
แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ค้นคืนได้ 
  2.4 สามารถสรางกลยุทธ์การสืบค้นโยใช้ค าสั่งสืบค้นที่เหมาะสมกับระบบการคนคืน 

สารสนเทศไดเชน การใชตรรกบูลีน การตัดค า การก าหนดระยะหางของค าในเครื่องมือสืบคน 

บนอินเตอรเน็ต ได (Search Engines) 

  2.5 สามารถใชกลยุทธการสืบคนที่เหมาะสมกับระบบการคนคืนสารสนเทศที่
หลากหลาย 

  2.6 สามารถสืบค้นโดยเลือกใชวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสมกับสาขาวิชา 

 3. ผเูรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถค้นคืนสารสนเทศออนไลนหรือสามารถใชวิธีการอ่ืน ๆ 
ในการคนคืนได 

  ผลลัพธที่ได 

  3.1 สามารถใชระบบการสืบคนที่หลากหลายเพื่อการคนคืนสารสนเทศที่อยูใน
รูปแบบที่แตกตางกันได้ 
  3.2 สามารถใชระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรหรือระบบอ่ืน ๆ เชน ดรรชนีหรือ 
ระบบเลขหมเูพ่ือใช้ในการเข้าถึงสารสนสเทศในห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้  
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  3.3 สามารถใชบริการออนไลนแบบพิเศษ หรือบริการผูใชสวนบุคคลที่มีในสถาบัน 

เพ่ือใหไดมาซึ่งสารสนเทศท่ีตองการไดเชน บริการยืมระหวางหองสมุด บริการจัดสงเอกสาร สมาคม
วิชาชีพ หนวยงานวิจัยของสถาบัน แหลงขอมูลชุมชน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เปนตน 

  3.4 สามารถใช้การส ารวจ การส่งจดหมาย การสัมภาษณหรือรูปแบบอ่ืนของ
เครือ่งมือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารนสนเทศเบื้องต้นที่ต้องการ 

 4. ผเูรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถปรับปรุงกลยุทธการสืบคนตามความจ าเปนได 

  ผลลัพธที่ได 

  4.1 สามารถประเมินปริมาณคุณภาพและผลลัพธที่เก่ียวของจากการสืบคนเพ่ือเลือก 

ระบบการค้นคืนท่ีเหมาะสมหรือเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการสืบคน 

  4.2 สามารถก าหนดปัญหาในการค้นคืนสารสนเทศและตัดสินใจปรับปรุงกลยุทธ์
การสืบค้นใหม่ถ้าจ าเป็น 

  4.3 สามารถเริ่มต้นสืบค้นใหม่อีกครั้งโดยใช้กลยุทธ์การสืบค้นที่ปรับปรุงใหม่ได้ 
 5. ผูเรียนทีเ่ปนผูรสูารสนเทศสามารถคัดลอก บันทึกและจัดการสารสนเทศและแหลง 
สารสนเทศได้ 
  ผลลัพธ์ที่ได ้

       5.1 สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการคัดลอกสารสนเทศที่ต้องการได้ เช่น 
ฟังก์ชั่นของโปรแกรมในการคัดลอก (Copy) และวาง (Paste) การถ่ายเอกสารการใช้สแกนเนอร์  
การใช้อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ได้ 
  5.2 สามารถจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมมาได้ 

      5.3 สามารถแยกแยะความต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศแต่ละประเภทและเข้าใจถึง
องค์ประกอบและโครงสร้างของประโยคที่ถูกต้องในการอ้างอิงแหล่งสารสนเทศได้ 
      5.4 สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันไว้ใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป 

      5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการสารสนเทศท่ีได้รับการคัดเลือก
และถูกจัดระบบไว้แล้วได้ 
 

 มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มา
อย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้รับเข้ากับความรู้เดิมได้    
 เครือ่งมือชี้วัดความส าเร็จ (Performance Indicators) ไดแก 

 1. ผเูรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถสรุปใจความส าคัญท่ีไดมาจากสารสนเทศท่ีรวบรวมมา 
ได้ 
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  ผลลัพธที่ได 

  1.1 สามารถอานเอกสารและจับประเด็นส าคัญได 

  1.2 สามารถสรุปประเด็นส าคัญของเอกสารด้วยส านวนของตนเองและเลือกใช้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

1.3 สามารถเลือกเนื้อหาค ากล่าวที่เหมาะสมเพ่ือการคัดลอกมาอ้างอิงได้ 
 2. ผเูรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถก าหนดและประยุกตใชเกณฑมาตรฐานในการประเมิน 

สารสนเทศและแหลงที่มาได 

  ผลลัพธที่ได 

  2.1 สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ ไดเพ่ือประเมิน
ความนาเชื่อถือความถูกตอง ความเทีย่งตรง ชวงเวลาของสารสนเทศได้ 
  2.2 สามารถวิเคราะหโครงสรางและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนข้อโต้แย้งหรือวิธีการ 

ของสารสนเทศท่ีตนเองมีได 

  2.3 สามารถแยกแยะความแตกตางของสารสนเทศท่ีมีอคติสารสนเทศท่ีไมนาเชื่อถือ
ได้ 
  2.4 สามารถท าความเขาใจวัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมของ 
สารสนเทศที่ถูกสรางข้ึนไดรวมทัง้เขาใจอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

 3. ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดและประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
สารสนเทศและแหลงที่มาได้    

ผลลัพธ์ที่ได้ 
3.1 สามารถเขาใจถึงความสัมพันธของแนวคิดตาง ๆ ในสารสนเทศและสามารถ 

เชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ เหลานั้นกับความรูเดิมที่มีอยูในการสรางสารสนเทศใหมที่นาเชื่อถือโดยมี 
ขอมูลอางอิง 
  3.2 สามารถขยายรายละเอียดการสังเคราะหสารสนเทศในขั้นแรกออกไปไดในกรณ ี

ที่ตองสรางสมมติฐานใหมซ่ึงตองการสารสนเทศสนับสนุนเพิ่มเติม 

   3.3 สามารถใชประโยชนจากคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เชน โปรแกรม 

สเพรดชีส (Spread Sheets) ฐานขอมูลสื่อประสม อุปกรณโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ ในการจับประเด็น
แนวคิดและขอเท็จจริงตาง ๆ 

 4. ผเูรียนทีเ่ปนผูรสูารสนเทศสามารถเปรียบเทียบความรูใหมกับความรูเดิมเพ่ือพิจารณา
เกีย่วกับสารสนเทศที่เพ่ิมคุณคา (Value Added) การโตแยงสารสนเทศหรือลักษณะพิเศษของ
สารสนเทศได้ 
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  ผลลัพธที่ได 

  4.1 สามารถพิจารณาไดวาสารสนเทศที่ไดเพียงพอในการวิจัยหรือตองการ
สารสนเทศอ่ืนเพ่ิมหรือไม่ 

4.2 สามารถใชการคิดอยางมีเหตุผลในการพิจารณาโตแยงหรือยืนยันสารสนเทศ 

ที่เราใช้เปรียบเทียบกับแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ ได้ 
4.3 สามารถเขียนสรุปใจความส าคัญจากสารสนเทศท่ีรวบรวมมาได 

4.4 สามารถทดสอบทฤษฎีดวยเทคนิคทีเ่หมาะสมของสาขาวิชานั้น ๆ เชน การ 
สรางสถานการณจ าลอง การทดลอง เปนตน 

  4.5 สามารถตัดสินความถูกตองของสารสนเทศไดโดยการตั้งค าถามถึงแหลงที่มา 
ของขอมูล การจ ากัดเครื่องมือหรือกลยุทธที่ใชในการรวบรวมสารสนเทศ การพิจารณาความเปน 

เหตุเปนผลของ บทสรุป 

4.6 สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศใหมกับสารสนเทศหรือความรูเกาได้ 
4.7 สามารถเลือกสรรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาที่สนับสนุนหัวเรื่องหรือประเด็นที่ก าลัง  

คนควาได 

 5. ผูเรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถตัดสินใจที่จะเพ่ิมหรือลดสารสนเทศได 

  ผลลัพธที่ได 

  5.1 สามารถจับประเด็นตาง ๆ ที่พบจากสารสนเทศได 

  5.2 สามารถตัดสินใจที่จะเพ่ิมหรือลดสารสนเทศได 

 6. ผูเรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถท าความเขาใจและตีความสารสนเทศเพ่ือการอภิปราย
กับบุคคลอื่นผเูชี่ยวชาญหรือผูปฏิบัติงานได 

  ผลลัพธที่ได 

  6.1 สามารถมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียนได 

  6.2 สามารถมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ
อภิปรายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน e-mail จดหมายขาว (bulletin board) และหองสนทนา  
(chat room) ได้ 
  6.3 สามารถสอบถามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญโดยใชเครือ่งมือตาง ๆ ไดเชน  
การสัมภาษณบริการอินเทอรเน็ตแบบไมคิดเงินที่ใหผูใชเขาไปรวมสนทนาทาง e-mail ได (listserv) 
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 7. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศสามารถตัดสินใจไดวา ค าถามการคนควานั้นตองปรับเปลี่ยน
ใหม หรือไม 

ผลลัพธที่ได้ 
7.1 สามารถตัดสินใจไดวาสารสนเทศที่ไดมานั้น เพียงพอกับความตองการหรือไม 

หรือวายังตองการสารสนเทศเพ่ิมจากท่ีอ่ืนอีก 

  7.2 สามารถปรับปรุงกลยุทธการสืบคนและเพ่ิมเติมแนวคิดการสืบคนที่จ าเปนเขาไป 

ใหมได 

  7.3 สามารถพิจารณาแหลงคนควาขอมูลที่ใชในปจจุบันและหาแหลงคนควาใหมได้ 
 

 มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนที่เปนผูรสูารสนเทศในฐานะบุคคลหรือสมาชิกของกลุมสามารถใช 

สารสนเทศในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคเฉพาะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 เครือ่งมือชี้วัดความส าเร็จ (Performance Indicators) ไดแก 

 1. ผูเรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถใชสารสนเทศที่มีอยูเดิมและสารสนเทศที่ไดมาใหม 

ในการวางแผนและสรางสารสนเทศชิ้นใหมได้ 
  ผลลัพธที่ได 

  1.1 จัดระบบเนื้อหาของสารสนเทศในลักษณะที่สนับสนุนตามวัตถุประสงคและ 

รูปแบบของผลงานใหมเชน การสรุปความ การเขียนเนื้อหาคราว ๆ ภาพเลาเรื่อง (story board)  

เปนตน  

  1.2 เชื่อมโยงความรูและทักษะจากประสบการณเดิมในการวางแผนและสราง 
สารสนเทศชิ้นใหมได 

  1.3 เชื่อมโยงสารสนเทศเดิมและสารสนเทศใหมรวมถึงการคัดลอกขอความหรือการ  
ถายทอดขอความในลักษณะที่สนับสนุนตามวัตถุประสงคของผลงานใหมได้ 
  1.4 สามารถปรับเปลี่ยนขอความ รูปภาพและขอมูลที่อยูในรูปดิจิตอลจากแหลง 
ขอมูลเดิมใหอยูในรูปแบบขอมูลใหมได้ 
 2. ผูเรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถทบทวนกระบวนการในการพัฒนาผลงานชิ้นใหมได้ 
  ผลลัพธที่ได 

  2.1 สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนหรือล าดับของกิจกรรมของการผลิตสารสนเทศ 

ไดแก การคนหา การประเมิน และการสื่อสารสารสนเทศ 

  2.2 สามารถทบทวนถึงสาเหตุที่ท าใหผลงานลมเหลว หรือประสบความส าเร็จและ 

กลยุทธที่เคยเลือกใชได 
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 3. ผูเรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถน าสารสนเทศท่ีผลิตใหมไปสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

  ผลลัพธที่ได 

  3.1 สามารถเลือกวิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการเผยแพรผลงานแกผูใช้ 
  3.2 สามารถใชประเภทของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการผลิต 

ผลงานได 

  3.3 สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เราตองการสื่อสารและการสื่อสารขอมูลเขาดวยกันได้ 
  3.4 สามารถสื่อสารขอมูลไดอยางชัดเจนและผูชมสนใจ 

 

  มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศมีความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมายและ
ประเด็นของสังคมที่เกี่ยวของกับการใชและการเขาถึงสารสนเทศ รวมถึงการใชสารสนเทศอยาง 
ถูกตองตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย 

 เครือ่งมือชี้วัดความส าเร็จ (Performance Indicators) ไดแก 

 1. ผูเรียนที่เปนผูรูสารสนเทศมีความเขาใจเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจ สังคม 

เกีย่วกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลลัพธที่ได 

  1.1 สามารถแยกแยะและอภิปรายเกี่ยวกับความเปนสวนตัวและการปองกันสิทธิ 
ในสารสนเทศที่เปนสิ่งตีพิมพและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสได 

  1.2 สามารถแยกแยะและอภิปรายเกี่ยวกับสารสนเทศท่ีสามารถเขาถึงไดโดยไม่ 
คิดมูลค่า (free-based) และสารสนเทศเชิงพาณิชยได (fee-based) 

  1.3 สามารถแยกแยะและอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิในการจ ากัดค าพูด (censorship 

 of speech) และสิทธิในการพูดได (freedom of speech) 

  1.4 สามารถแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในเรื่องทรัพยสินทางปญญา (intellectual 

property) 

 2. ผเูรียนทีเ่ปนผูรสูารสนเทศสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบายขององคกรจรรยาบรรณ
ในการเขาถึงและใชแหลงขอมูลสารสนเทศ 

  ผลลัพธที่ได้ 
  2.1 สามารถมีสวนรวมในการอภิปรายผานทางอิเล็กทรอนิกส (electronics 

discussions) โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ เชน มารยาทในการใชอินเตอรเน็ต 

  2.2 สามารถเขาใจวัตถุประสงคของการใชรหัสลับและรูปแบบรหัสประจ าตัวแบบ 

อ่ืน ๆ ในการเขาถึงสารสนเทศ 
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  2.3 สามารถยอมรับนโยบายของหนวยงานที่ใช้เป็นแหล่งเข้าถึงสารสนเทศ 

  2.4 สามารถใชแหลงสารสนเทศอุปกรณระบบและเครื่องอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
ไดอยางถูกตอง   

2.5 สามารถรับจัดเก็บและเผยแพรอักษรขอมูลรูปภาพและเสียงไดอยางถูกตองตาม 

กฎหมาย 

  2.6 สามารถแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการที่จะไมคัดลอกผลงานของบุคคล 

อ่ืนโดยไมไดอางอิงหรือแอบอางคัดลอกผลงานของผูอ่ืนเปนของตนเอง 
  2.7 สามารถแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในเรื่องนโยบายการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย 
(human research) 

 3. ผูเรียนที่เปนผูรสูารสนเทศสามารถใชแหลงตาง ๆ ในการสื่อสารผลงานได 

  ผลลัพธที่ได้ 
  3.1 สามารถเลือกรูปแบบเอกสารสารสนเทศที่มีการอางอิงที่มาท่ีชัดเจนและใน 

การใชงานสารสนเทศที่มีท่ีมาทุกครั้งจะตองมีการอางอิงที่มาของสารสนเทศ 

  3.2 สามารถเผยแพรสารสนเทศที่ไดรับการอนุญาตใหเผยแพรและถูกตองตาม 

ลิขสิทธิ์เทานั้น 

 

5.8.2 มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกานับว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการริเริ่มจัดทามาตรฐานการรู้
สารสนเทศขึ้นเป็นประเทศแรก ซึ่งเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1989 โดยได้เผยแพร่เอกสาร Presidential 

Committee on Information Literacy ที่ได้ก าหนดลักษณะองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ ของ
การรู้สารสนเทศนั่นคือความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อไรต้องการที่จะใช้สารสนเทศความสามารถ 

ความสามารถในการก าหนดความต้องการสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มีการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งมาตรฐานการรู้
สารสนเทศออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาคือ มาตรฐาน
การรู้สารสนเทศ 9 ประการสาหรับนักเรียน (1998) (The Nine Information Literacy Standard 

for Student Learning) และกลุ่มที่สอง มาตรฐานการรู้สารสนเทศสาหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(2000) (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) ซึ่งมีเนื้อหา
ประกอบด้วย มาตรฐานที่ส าคัญในการรู้สารสนเทศของผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จและผลลัพธ์ที่ได้ 
 จากการสอนเพ่ือให้ห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ในประเทศยึดเป็นแม่แบบรวมถึงสามารถนาไปใช้ในการ
จัดการสอนการรู้สารสนเทศแก่ผู้เรียนได้อย่างประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
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   สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดมาตรฐานความสามารถในการ
รู้สารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางสาหรับอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือประเมินความสามารถทางการรู้
สารสนเทศของนักศึกษา เมื่อเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2001 ได้เสนอวัตถุประสงค์ของการสอนการรู้
สารสนเทศแก่ผู้เรียนได้อย่างประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

  สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดมาตรฐานความสามารถในการ
รู้สารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางสาหรับอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือประเมินความสามารถทางการรู้
สารสนเทศของนักศึกษา เมื่อเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2000 ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ข้อ ดัชนีชี้วัด
22 ข้อ ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 ได้เสนอวัตถุประสงค์ของการสอนการรู้สารสนเทศไว้เป็นตัวแบบสาหรับ
บรรณารักษ ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็น
ผลผลิตจากสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นผู้รู้สารสนเทศ โดยสามารถนาไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

 (ACRL, 2001)  

  มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาสามารถระบุและแสดงความต้องการสารสนเทศที่ต้องการได้มี
ดัชนีชี้วัดดังนี้ 

  ดัชนีชี้วัดที่ 1 นักศึกษาสามารถระบุและแสดงความต้องการสารสนเทศของตนเองได้ชัดเจน 

โดยแสดงออกถึงลักษณะเหล่านี้ คือ 

 1.1 ปรึกษาหารือกับผู้สอน และมีส่วนร่วมในการอภิปรายในห้องเรียน ในกลุ่มทางาน เพ่ือ
ก าหนดหัวข้องานวิจัย หรือความต้องการสารสนเทศ  

1.2 สามารถพัฒนาโครงเรื่อง และก าหนดขอบเขตของประเด็นที่ต้องการจะศึกษา  

1.3 ส ารวจแหล่งสารสนเทศท่ัวไป เพ่ือให้เข้าใจในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษามากขึ้นโดยนักศึกษา
สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างสารสนเทศท่ัวไปกับแหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาได้และทราบ
ว่าเมื่อใดควรใช้แหล่งสารสนเทศประเภทใดเช่น เพ่ือใช้ในการก าหนดเค้าโครงเรื่องเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการก าหนดคาศัพท์เพ่ือใช้ในการค้นคว้าต่อไป เป็นต้น  

1.4 ระบุหรือปรับสารสนเทศที่ต้องการใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการสารสนเทศได้ 
โดยนักศึกษาสามารถปรับปรุงแก้ไขขอบเขตหัวข้อที่ศึกษาให้กว้างขึ้นหรือแคบลงสามารถก าหนด
ทิศทางของคาถามที่เกี่ยวกับสารสนเทศที่ต้องการได้ใช้แหล่งสารสนเทศพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจหัวข้อที่ศึกษาในระยะเริ่มแรก มีการปรึกษาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ และ
บรรณารักษ์เพ่ือช่วยในการก าหนดหรือจัดการกับหัวข้อที่ศึกษา 
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1.5 ระบุแนวคิดหลักและก าหนดคาศัพท์ ที่สอดคล้องกับสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้โดย
นักศึกษาก าหนดค าต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการระบุแหล่งสารสนเทศของหัวข้อที่ศึกษา
รวมทั้งสามารถระบุและใช้แหล่งทั่วไปหรือแหล่งที่เฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมกับหัวข้อเรื่องที่ศึกษา
เพ่ือค้นหาค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสารสนเทศได้ สามารถตัดสินใจถ้าหากหัวข้อที่ศึกษานั้น
มีหลายแง่มุม หรืออาจจาเป็นที่จะต้องก าหนดหัวข้อในบริบทที่กว้างขึ้น  

1.6 สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการสารสนเทศใหม่กับความรู้ ความคิดที่มีอยู่เดิมเพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่ได้ 

ดัชนีชี้วัดที่ 2 นักศึกษาสามารถระบุประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศต่างๆ คาด
ว่ามีสารสนเทศที่ต้องการได้ โดยแสดงออกถึงลักษณะเหล่านี้ คือ  

2.1 ทราบว่าสารสนเทศที่ได้รับมีการผลิตการจัดการและการเผยแพร่ทั้งอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการได ้โดยอธิบายถึงขบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสาขาวิชาของหัวข้อที่ศึกษาให้นิยาม
เครือข่ายการติดต่อบนอินเทอร์เน็ตของนักวิชาการเฉพาะสาขาที่ท าวิจัยในขอบเขตเรื่องเดียวกันซึ่งมี
ชื่อเรียกว่า Invisible College เช่น บริการจดหมายข่าว (Listserv) และอธิบายถึงประโยชน์ของสิ่ง
เหล่านี้ได ้

2.2 ทราบว่าความรู้มีการจัดระบบแตกต่างกันไปตามแต่ละวิชา เช่น ทางด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ  

2.3 สามารถแยกแยะคุณค่าและความแตกต่างของสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อ
ประสม ฐานข้อมูล เว็บไซต์ ชุดข้อมูล เสียง ภาพและหนังสือ เป็นต้น  

2.4 สามารถแยกแยะสื่อตามวัตถุประสงค์ของการผลิต สาหรับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้เช่น
สารสนเทศทั่วไปกับสารสนเทศทางวิชาการ สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันกับสารสนเทศท่ีเป็นอดีต  

2.5 อธิบายความแตกต่างระหว่างแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติภูมิโดยตระหนักว่า
แหล่งสารสนเทศเหล่านั้นมีคุณค่าและการใช้ที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสาขาวิชา  

2.6. เข้าใจได้ว่าสารสนเทศท่ีต้องการอาจสร้างด้วยข้อมูลดิบซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
 ดัชนีชี้วัดที่ 3 นักศึกษาสามารถพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการหาสารสนเทศกับประโยชน์ที่
จะได้รับ โดยแสดงออกถึงลักษณะเหล่านี้ คือ  

3.1 ก าหนดแหล่งที่มีสารสนเทศท่ีต้องการใช้และตัดสินใจขยายกระบวนการค้นหสารสนเทศ
จากแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น การยืมระหว่างห้องสมุด การใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศจากที่อ่ืน 

นอกเหนือจากแหล่งที่เคยใช้ การใช้ภาพ วีดิโอ ข้อความหรือเสียงได้สามารถก าหนดแหล่งท่ีมี
สารสนเทศโดยตรงและใช้บริการอ่ืนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีต้องการ  
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3.2 พิจารณาถึงความยืดหยุ่นของภาษาหรือทักษะทางภาษา เช่น ภาษาต่างประเทศ หรอื
ภาษาพ้ืนฐานทางสาขานั้น เพ่ือช่วยในการรวบรวมสารสนเทศท่ีต้องการและเข้าใจบริบทของเรื่อง  

3.3 ก าหนดแผนและช่วงระยะเวลาทั้งหมดในการได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการใช้ 
 ดัชนีชี้วัดที่ 4 นักศึกษาสามารถประเมินขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้ โดย
แสดงออกถึงลักษณะเหล่านี้ คือ  

4.1 ทบทวนสารสนเทศท่ีต้องการในตอนต้น โดยตั้งค าถามให้ชัดเจน หรืออาจมีการปรับปรุง
แก้ไข และกลั่นกรองอีกครั้ง โดยสามารถประเมินจาก  

4.1.1 ปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการก าหนดหัวข้อวิจัย โดยพิจารณาจาก  

จานวนและเนื้อหาสารสนเทศที่ค้นพบในตอนต้น  

4.1.2 ตัดสินได้ว่าสารสนเทศใดที่จ าเป็นหรือไม่จ าเป็นเพ่ือยกเลิกหัวข้อ ทั้งนี้ข้ึนอยู่  
กับความส าเร็จหรือล้มเหลวของการค้นคืนสารสนเทศในตอนต้น  

4.2 อธิบายเกณฑ์ที่จะใช้ในการตัดสินใจและการเลือกสารสนเทศที่จะใช้โดยสามารถ 

ประเมินได้จาก 

  4.2.1 ความสนใจของผู้ใช้ว่าจะมีผลต่อการเลือกสารสนเทศอย่างไร 

  4.2.2 ผลงานที่ต้องการว่าจะมีผลการเลือกสารสนเทศอย่างไร  

4.2.3 หลักการต่าง ๆ เช่น ความแพร่หลาย มีผลต่อการเลือกสารสนเทศ 

 มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  

ประสิทธิผล มีดัชนีชี้วัด ดังนี้ 
 ดัชนีชี้วัดที่ 1 นิสิตสามารถเลือกวิธีการหรือระบบการค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมและดี
ที่สุด เพ่ือเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้ โดยแสดงออกถึงลักษณะเหล่านี้ คือ  

1.1 ความสามารถในการเลือก วิธีการที่ใช้ศึกษาได้เหมาะสม เช่น ใช้วิธีทาการทดลองสาธิต 

การเลียนแบบ หรือลงภาคสนาม  

1.2 ศึกษาถึงผลประโยชน์และการประยุกต์วิธีการศึกษาหลาย ๆ วิธี 
1.3 ศึกษาขอบเขต เนื้อหาและการจัดระบบค้นหาสารสนเทศโดยอธิบายถึงโครงสร้างและ

องค์ประกอบของระบบหรือเครื่องมือที่ใช้ค้นคืนสารสนเทศ โดยไม่ค านึงถึงรูปแบบ เช่น ดัชนี  
อรรถาภิธานและสามารถใช้ค าแนะน าการใช้หรือเมนูการช่วยเหลือ (Help) บนอินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาสารสนเทศที่มีอยู่ในระบบ เข้าใจความแตกต่างระหว่างดรรชนีกับฐานข้อมูลออนไลน์ความ
แตกต่างระหว่างฐานข้อมูลเอกสารเต็มรูป (Full Text) กับฐานข้อมูลบรรณานุกรม สามารถคัดเลือก
เครื่องมือ เพ่ือค้นหาสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้เหมาะสม 
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 1.4 สามารถเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ 
จากวิธีการศึกษาระบบการค้นคืนสารสนเทศ สามารถเลือกแหล่งสารสนเทศที่เหมาะสม เช่น
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ก าหนดวิธีการในการบันทึกสารสนเทศ เช่น พิมพ์ผลบันทึก
ลงแผ่นดิสก์ ถ่ายเอกสาร หรือจดบันทึก 

 ดัชนีชี้วัดที่ 2 นักศึกษาสามารถก าหนดกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ และด าเนินการตาม
วิธีการค้นที่ออกแบบไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงออกถึงลักษณะเหล่านี้ คือ 

 2.1 วางแผนการค้นคว้าได้เหมาะสมกับวิธีที่ศึกษาโดยอธิบายกระบวนการทั่ว ๆ ไปของการ
ค้นหาสารสนเทศและอธิบายได้ว่าสารสนเทศที่ต่างชนิดกันมีวัตถุประสงค์การใช้งานแตกต่างกัน  

2.2 ก าหนดค าส าคัญ ค าต่างกันที่มีความหมายเหมือนกันและค าที่สัมพันธ์กับสารสนเทศที่
ต้องการใช้ได้ โดยสามารถก าหนดค าส าคัญ หรือวลีที่เป็นตัวแทนของหัวข้อที่ศึกษาทั้งในแหล่งทั่ว ๆ 

ไป เช่น บัตรรายการ ดัชนีวารสาร แหล่งออนไลน์และแหล่งเฉพาะสาขาวิชา เป็นต้น การก าหนด
ค าศัพท์ที่ใช้เป็นทางเลือก เช่น ค าต่างกันที่มีความหมายเหมือนกันค าที่มีความหมายกว้างกว่าหรือ
แคบกว่าและวลีที่แทนหัวข้อที่ศึกษาได้ 

2.3 เลือกค าศัพท์ควบคุมที่เฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชา หรือแหล่งค้นคืนได้สามารถใช้ข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ที่ให้ความรู้พ้ืนฐานทั่วไป เช่น สารานุกรม พจนานุกรม คู่มือ อรรถาภิธาน เพ่ือให้
ทราบถึงคาศัพท์ควบคุมเฉพาะสาขาและอธิบายหัวข้อที่ศึกษาได้ นอกจากนี้สามารถอธิบายได้ว่าศัพท์
ควบคุมคืออะไร ใช้เพื่ออะไรและจะใช้เมื่อใด 

 2.4 ก าหนดกลยุทธ์การค้นหาสารสนเทศ โดยใช้คาสั่งที่เหมาะสมกับระบบการค้นคืน
สารสนเทศที่เลือกไว้ เช่น ตัวปฏิบัติการตรรกะบูลีน การตัดปลายค า การใช้ค าใกล้เคียงในกรณีที่ใช้
เครื่องมือช่วยค้นหรือใช้เครื่องมือที่อยู่ภายในแหล่งนั้น ๆ เช่น ใช้ดรรชนีส าหรับการค้นหาในหนังสือ 

เป็นต้นและสามารถบอกได้ว่าเมื่อใดควรค้นหาจากเขตข้อมูลใด เช่น ผู้แต่ง ชื่อเรื่องหัวเรื่อง เข้าใจ 

การค้นหาโดยใช้ตรรกบูลีน ค าใกล้เคียง ค าสาคัญ เทคนิคการตัดปลาย า การใช้ดรรชนีได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

2.5 น ากลยุทธ์การค้นหาไปใช้ในระบบการค้นคืนสารสนเทศต่าง ๆ โดยการใช้เครื่องมือช่วย
ค้นที่แตกต่างกัน ใช้ค าสั่งต่างกัน โปรโตคอลต่างกันและตัวปฏิบัติการค้นหาที่ต่างกันได้โดยสามารถใช้
คาแนะนาการใช้บนหน้าจอ (Help Screen) เพ่ือให้เข้าใจโครงสร้างการค้นหาและค าสั่งของระบบ
การค้นคืนสารสนเทศนั้น ๆ มีความรู้ในการค้นหาขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง สามารถจากัดและขยายผล
การค้นได ้รวมทั้งใช้กลยุทธ์การค้นหาให้สอดคล้องกับสารสนเทศที่ต้องการใช้และแหล่งสารสนเทศใช้ 
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 2.6 ด าเนินการค้นหาโดยใช้วิธีการได้เหมาะสมกับประเด็น หรือเรื่องที่ศึกษาได้โดยสามารถ
ระบุแหล่งบรรณานุกรม สิ่งพิมพ์ และแหล่งอ้างอิงได้เหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษาใช้บรรณานุกรม 

สารานุกรม พจนานุกรม หรือหนังสืออ้างอิงประเภทอ่ืน ๆ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ได้สามารถใช้ส่วนต่าง ๆ 

ของหนังสือ เช่น ดรรชนี สารบัญ ค าแนะนาผู้ใช้ แผนภูมิ รายการโยงเพ่ือหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน
หนังสือดังกล่าวได้ 
 ดัชนีชี้วัดที่ 3 นักศึกษาสามารถค้นคืนสารสนเทศออนไลน์ หรือสารสนเทศจากบุคคล  

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้โดยแสดงออกถึงลักษณะเหล่านี้ คือ  

3.1 ใช้ระบบการค้นหาสารสนเทศระบบต่าง ๆ ในการค้นคืนสารสนเทศ ในรูปแบบที่
หลากหลายได้ โดยสามารถบอกได้ว่าสารสนเทศลักษณะใดที่ไม่สามารถค้นหาได้จากทางออนไลน์หรือ
ในรูปแบบดิจิทัล แต่สามารถค้นหาได้จากสิ่งพิมพ์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น วีดิทัศน์วัสดุย่อส่วน สื่อ
ประสมทราบถึงรูปแบบของสารสนเทศ เช่นหนังสือ บทความวารสาร โดยดูจากการอ้างอิงและ
สามารถใช้แหล่งสืบค้นที่แตกต่างกันได้ เช่น ใช้บัตรรายการในการค้นหาหนังสือใช้ดัชนีการค้นหา
บทความวารสาร เป็นต้น 

3.2 ใช้แผนการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบต่าง ๆ เช่นเลขเรียกหนังสือ หรือดรรชนีเพื่อค้นหา
สารสนเทศในห้องสมุดหรือแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ได้ โดยสามารถใช้เลขเรียกหนังสือหรือดัชนีในการ
ระบุท่ีอยู่ของสารสนเทศในห้องสมุด สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างบัตรรายการและดัชนี
วารสารได้  

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์ (University of Louisville Libraries) (Eisenberg, 

Lowe,Spitzer, 2009, p.135) สนับสนุนการพัฒนาการรู้สารสนเทศเฉพาะบุคคลด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ดังนี้ 
1. ร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการการรู้สารสนเทศไว้ใน โปรแกรมการ

สอนของมหาวิทยาลัย  

2. ส่งเสริมใช้ทรัพยากรห้องสมุดด้วยรูปแบบต่าง ๆ  

3. จัดเตรียมการสอนทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

4. ท าการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการและความสม่ าเสมอในการพัฒนาทักษะ 

การรู้สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยไอโอวา (The University of lowa) (University of lowa, 2002) มีการสอน
การรู้สารสนเทศ โดยร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและบรรณารักษ์ ได้ประยุกต์มาตรฐานการรู้
สารสนเทศของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห้งสหรัฐอเมริกามาเป็นตัวก าหนดความสามารถ
การรู้สารสรเทศของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวทางในการสอนการรู้สารสนเทศ ดังนี้ 
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1. ก าหนดปัญหาที่จะศึกษา  

2. ก าหนดแหล่งสารสนเทศท่ีเหมาะสม  

3. พัฒนากลยุทธ์การค้นหาสารสนเทศ  

4. การประเมินสารสนเทศ  

5. เข้าใจระบบการสื่อสารทางวิชาการ  

6. เข้าใจจริยธรรมในการใช้สารสนเทศหลักสูตรการสอน ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
  6.1 การก าหนดแหล่งสารสนเทศ  

6.2 ประเภทของสารสนเทศ  

6.3 การก าหนดค าศัพท์ในการค้น  

6.4 กลยุทธ์ในการค้นหาสารสนเทศ  

6.5 การค้นหาสารสนเทศบนเว็บ  

6.6 ฐานข้อมูล  

6.7 การประเมินสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์  

6.8 การประเมินสารสนเทศบนเว็บ 

มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) (Eisenberg, Lowe, Spitzer, 2009,p.134) 

ห้องสมุดโอลิน ครอซ ยูริส (Olin Kroch Uris) ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล ได้มีบทเรียนเร็วรูปที่มุ่ง
ให้ผู้ใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยรูปแบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต โดยได้แบ่งการสอนการรู้
สารสนเทศไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การก าหนดเรื่อง  

2. การค้นหาสารสนเทศ  

3. การใช้หมวดหมู่ค้นหาหนังสือ  

4. การใช้ดรรชนีค้นหาบทความวารสาร  

5. การค้นหาแหล่งสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต  

6. การประเมินสารสนเทศ  

7. การอ้างอิงแหล่งสารสนเทศ 

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับการสอบถามบรรณารักษ์โดยตรง  
มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล ควีนส์แลนด์(Central Queensland University:CQU,2006)ได้วางแผนการ
สอนการรู้สารสนเทศ สาหรับปี ค.ศ. 2002 โดยการจัดการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นและตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน ทั้งในเรื่องของเนื้อหา รูปแบบการสอน ระยะเวลาและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้
วิธีการสอนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์ เนื้อหาที่สอน ได้แก่ 
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  1. ความรู้เกี่ยวกับแห่งสารสนเทศ  

2. การค้นหาสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา  

3. การระบุแหล่งสารสนเทศ การประเมิน การจัดการ และการใช้สารสนเทศ  

4. การค้นคืนสารสนเทศ  

5. การท าความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบต่างกัน เช่น กราฟ แผนภูมิ  
สถิติ แผนผัง ตาราง เป็นต้น  

6. วิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยวิลไฟรด์ ลอร์เรียล (Wilfrid Laurier University, 2006) ได้สร้างโปรแกรมการ 

สอนการรู้สารสนเทศทางออนไลน์ที่เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าใช้ได้
จากเว็บไซต์ http://www.wlu.ca/wwwlib/infolit/tutorial/ วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการที่จะสร้าง
ทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่นักศึกษาและต้องการปรับปรุงระบบของโปรแกรมการสอนการรู้
สารสนเทศให้ดียิ่งขึ้นและต้องการทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ 

มหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดา(The florida lnternational University) มีการพัฒนา
วิชาการรู้สารสนเทศ โดยประยุกต์จากวัตถุประสงค์การสอนการรู้สารสนเทศของสมาคมห้องสมุด
วิทยาลัยและวิจับแห่งสหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีการสอนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากเว็บไซต์ http://intra.fiu.edu/library/tutorial/ และการสอนการรู้สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดามี 7 หัวข้อ ดังนี้ (Florida lnternational University, 2006) 
  1. นิยามสารสนเทศที่ต้องการใช้  

2. กลยุทธ์ในการค้นหาสารสนเทศ  

3. การระบุแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศ  

4. การประเมินสารสนเทศ  

5. การตีความสารสนเทศ  

6. การสื่อสารสารสนเทศ  

7. การประเมินกระบวนการและผลงานที่ท า 
รายวิชาการรู้สารสนเทศจะสอนทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ไว้ด้วย ได้แก่ ทักษะการใช้

แปูนพิมพ์ เมาส์ วินโดวส ์อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมค้นหาเว็บโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล การค้นคืนสารสนเทศ โดยห้องสมุดมีการจัดปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการแนะน า
สารสนเทศการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศหรือโอแพค (OPAC) การใช้ตรวจดรรชนีวารสาร  

ฐานข้อมูล ความเข้าใจในเรื่องการบริการยืมระหว่างห้องสมุด การบริการเอกสารระยะไกล เกณฑ์  
ที่ใช้ในการประเมินสารสนเทศ กลยุทธ์ในการค้นหาสารสนเทศ การกาหมดคาค้นวลีและค าอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้อง เทคนิคการค้นหาอย่างง่ายและการใช้ตรรกบูลีน 
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 มหาวิทยาลัยเท็กซัส (Texas University) ได้สร้างโปรแกรมการรู้สารสนเทศ ที่เน้นให้
นักศึกษาสามารถเข้าใช้ได้ที่เว็บไซต์ http:tilt.lib.utsystem.edu/nf/intro/internet2.htm โดยได้มี
การน าเสนอเนื้อหาไว้ 3 Module ดังนี้  

1. การเลือกแหล่งสารสนเทศ  

2. การเข้าถึงสารสนเทศ  

3. การประเมินสารสนเทศ 

ทั้งนี้ก็เพ่ือต้องการสร้างทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่นักศึกษา (Texas University, 200 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) ออกแบบโปรแกรมการรู้
สารสนเทศสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดให้นิสิตทางานวิจัยเพ่ือให้มีความสามารถในการ
ค้นหาสารสนเทศ จะเน้นการพัฒนาทักษะการค้นหาฐานข้อมูล เครื่องมือช่วยค้นบนเว็บและโปรแกรม
การจัดทาบรรณานุกรมที่ชื่อ Endnote การสอนทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศจะเน้นทักษะการใช้
โปรแกรมประมวลผลคาสาหรับวิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ทักษะในการใช้โปรแกรมตาราง
ค านวณ การสร้างเว็บไซต์และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการนาเสนอ ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากเว็บไซต ์http://lip.anu.edu.au/ (Australian National University, 2006) 

 

5.8.3 มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับประชาชน 

 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และลักษณะการรู้สารสนเทศ : เทคนิคเดลฟาย (Standards Indicators 

and Characteristics Information Literacy :  Delphi Technique) ผลการวิเคราะห์ค าตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญน ามาสรุปเป็นมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และลักษณะการรู้สารสนเทศส าหรับประชาชนทั่วไป
ปรากฏผล 5 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ 39  ลักษณะ (หนูไกร  บุตตะวงษ์. 2549 : 69-75) 
 มาตรฐานที่ 1 การระบุความต้องการสารสนเทศและก าหนดขอบเขตสารสนเทศที่ต้องการ 
 ตัวบ่งชี้ 1.1 ผู้รู้สารสนเทศสามารถระบุความต้องการสารสนเทศ ลักษณะการรู้สารสนเทศมี
ดังนี้ 

1.1.1  ระบุปัญหา สาเหตุที่ต้องการสารสนเทศ 

1.1.2  ก าหนดขอบเขตสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ 

1.1.3  ตัดสินใจได้ว่ามีความพอใจในสารสนเทศที่ค้นพบหรือต้องการ 

สารสนเทศอันเพ่ิมเติม 

1.1.4  สนทนากับผู้อื่นเกี่ยวกับสารสนเทศที่ต้องการ 
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 ตัวบ่งชี้ 1.2 ผู้รู้สารสนเทศสามารถระบุประเภทและรูปแบบของสารสนเทศท่ีต้องการ 
ลักษณะการรู้สารสนเทศมีดังนี้ 

1.2.1  ส ารวจแหล่งสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ 

1.2.2  ระบุแหล่งสารสนเทศในชุมชนและแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่ตรงกับความต้องการ 

    1.2.3 จ าแนกความแตกต่างของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล 

1.2.4  จ าแนกสารสนเทศตามแหล่งที่มา เช่น สารสนเทศปฐมภูมิและสารสนเทศทุติยภูมิ 
1.2.5  เลือกใช้แหล่งสารสนเทศตามความต้องการ เช่น บุคคล เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ 

 ตัวบ่งชี้ 1.3 ผู้รู้สารสนเทศสามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับจากสารสนเทศ 

ที่ต้องการลักษณะการรู้สารสนเทศมีดังนี้ 
1.3.1  พิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าสารสนเทศไปใช้ 
1.3.2  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าจากการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ 

    1.3.3  เลือกเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย 

              1.3.4  ก าหนดช่วงเวลาในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศ 

ไปใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การเข้าถึงสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 

 ตัวบ่งชี้ 2.1 ผู้รู้สารสนเทศสามารถเลือกวิธีการค้นหาสารสนเทศหรือเลือกเครื่องมือเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการ ลักษณะการรู้สารสนเทศมีดังนี้ 

2.1.1 คัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพ่ือเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการใช้ 
2.1.2 ใช้เครื่องมือเข้าถึงสารสนเทศในการค้นหาสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ปรึกษากบั 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศหรือศึกษาคู่มือเกี่ยวกับเครื่องมือเข้าถึงสารสนเทศ 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 ผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดวิธีการค้นหาสารสนเทศ ลักษณะการรู้สารสนเทศ
มีดังนี้ 

2.2.1 ใช้ทักษะวิธีการค้นหาที่หลากหลาย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การส ารวจ  
การสัมภาษณ์หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

2.2.2 ก าหนดค าส าคัญหรือค าที่สัมพันธ์กับสารสนเทศที่ต้องการ 

    2.2.3 วางแผนการค้นหาอย่างเป็นระบบ 
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มาตรฐานที่ 3 การประเมินค่าสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 

 ตัวบ่งชี้ 3.1 ผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินค่าสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศท่ีเข้าถึงอย่างมี
วิจารณญาณ ลักษณะการรู้สารสนเทศมีดังนี้ 

3.1.1 ปริมาณและความต้องการสอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการ 

3.1.2 ใช้เหตุผลในการยอมรับหรือปฏิเสธสารสนเทศที่ค้นพบ 

3.1.3 ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเพ่ือเชื่อมความรู้หรือสิ่งที่ค้นพบ 

3.1.4 เปรียบเทียบสารสนเทศเรื่องเดียวกันจากหลายๆ แหล่ง 
3.1.5 เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างของสารสนเทศ 

3.1.6 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสารสนเทศเช่น ความน่าเชื่อถือของ 
เจ้าของสารสนเทศ 

 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการสารสนเทศ 

 ตัวบ่งชี้ 4.1 ผู้รู้สารสนเทศสามารถสรุปถอดความหรือบันทึกสารสนเทศ ลักษณะการรู้
สารสนเทศมีดังนี้ 

4.1.1 รวบรวม บันทึก จัดล าดับความส าคัญของสารสนเทศ 

4.1.2 จัดเก็บสารสนเทศไว้ใช้งาน 

4.1.3 อ่านข้อความและสรุปใจความส าคัญของเรื่องเป็นค าพูดของตนเอง 
4.1.4 คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือจัดการสารสนเทศที่ต้องการ เช่น  

การถ่ายเอกสาร 

ตัวบ่งชี้ 4.2 ผู้รู้สารสนเทศสามารถเผยแพร่สารสนเทศไปสู่บุคคลอื่นได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
ลักษณะการรู้สารสนเทศมีดังนี้ 

4.2.1 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเผยแพร่สารสนเทศ 

   4.2.2 เผยแพร่สารสนเทศไปสู่บุคคลอื่นได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม 

 

มาตรฐานที่ 5 การใช้สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ 

 ตัวบ่งชี้ 5.1 ผู้รู้สารสนเทศปฏบิัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ในการเข้าถึง
สารสนเทศและการใช้สารสนเทศ ลักษณะการรู้สารสนเทศมีดังนี้ 

5.1.1 ไม่แอบอ้างเอาผลงานหรือความคิดของผู้อื่นมาเป็นของตน 

5.1.2 ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

5.1.3 ปฏิบัติตามกฎหมายและ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์และใช้ 
 อย่างถูกต้อง 
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5.1.4 อ้างอิงแหล่งสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผู้รู้สารสนเทศเข้าใจบริบททางวัฒนธรรม จริยธรรม กฎหมายและสังคม 

ที่แวดล้อมสารสนเทศลักษณะการรู้สารสนเทศมีดังนี้ 
5.2.1 เคารพและปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับสิทธิหน้าที่ของประชาชนตามที่กฎหมาย 

ก าหนด 

     5.2.2 มีความเข้าใจสิทธิของตนเองเก่ียวกับการใช้สารสนเทศตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540  

     5.2.3 มีความเข้าใจเข้าถึงสารสนเทศที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายกับเสียค่าใช้จ่ายและใช้อย่าง
ถูกต้อง 
 

5.9 บทสรุป 

โลกในยุคปัจจุบันก าลังด าเนินอยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกัน ได้มากขึ้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) 

ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ถูกส่งผ่านไปยังส่วนต่างๆ ของโลกอย่างรวดเร็วและ
มากมาย จนกล่าวได้ว่า สังคมโลกยุคปัจจุบันและอนาคตเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge 

based Society) องค์ความรู้และสารสนเทศ คือปัจจัยส าคัญในการอยู่รอดของสังคมยุคใหม่ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญเป็นกลุ่มพลังเลือดใหม่ที่จะสร้างสรรค์สังคมที่อุดมไปด้วยปัญญาพัฒนา
ประเทศชาติด้วยภูมิความรู้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนไม่เกิดปัญหาตามมาอย่างยุคโลกาภิวัฒน์
ที่ผ่านมาจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความใฝุรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ (Keep on 

learning and creativity) เพ่ือก้าวทันความรู้และนวัตกรรมอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเพ่ือสร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ การแข่งขันของโลกโดยเฉพาะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีท าให้เกิดข้อมูลข่าวสารที่แพร่กระจายถึงกันทั่วโลก เกิดสภาวะโลกไร้
พรมแดน การ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ท าให้สังคมต้องมีการปรับตัว หากสังคมใดยังคงด ารงอยู่แบบเดิม 
ขาดการศึกษาค้นคว้า ไม่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นสังคมที่มีแต่การเลียนแบบและการถูก
ครอบง าทางความคิด ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง จะเป็นสังคม
ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ าและอยู่รอดยาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ ยนแปลง
สังคมใหม่ให้เป็นสังคมฐานความรู้ มีผู้คนที่รู้จักคิด สามารถสร้างหรือผลิตงานใหม่ที่มีการพัฒนา
เชื่อมโยงความรู้ เป็นสังคมที่มีเหตุมีผล และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ในการนี้นักศึกษาในฐานะ
เยาวชนคนยุคใหม่จึงต้องสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
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ให้ได้มากที่สุด โดยต้องมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ข้อมูลที่มากมายหลากหลายทั้งที่เป็น
ประโยชน์และก่อให้เกิดโทษ รู้จักเลือกรับหรือปฏิเสธและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณคือ การมีทักษะทางด้านสารสนเทศเพ่ือสร้างการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุดทั้งต่อตนเองสังคม ประเทศชาติและโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5.4    การรู้สารสนเทศ (เพ็ญพันธ์  เพชรศรและพิมพา อินแบน, 2554 : 10 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

 

ค าถามทบทวน 

 

1. การรู้สารสนเทศหมายความว่าอย่างไร 

2. ทักษะการรู้สารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง 
3. ทักษะการรู้สารสนเทศในมหาวิทยาลัยมีความส าคัญอย่างไร 

4. จงยกตัวอย่างลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ 

5. จงอธิบายความส าคัญของการรู้สารสนเทศในมหาวิทยาลัยมาพอสังเขป 

6. จงยกตัวอย่างลักษณะการสอนการรู้สารสนเทศในมหาวิทยาลัยมาพอสังเขป 

7. การเรียนรู้ในห้องเรียนแตกต่างจากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร 

8. บทบาทของห้องสมุดกับการสอนการรู้สารสนเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

9. จงอธิบายมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษา มาพอสังเขป 

10. จงอธิบายมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับประชาชน มาพอสังเขป 

11. การรู้สารสนเทศมีความส าคัญต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างไร 

12. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ค ากล่าวที่ว่า “ถ้าเราให้ปลา  เขากินอ่ิมได้เพียงมื้อเดียว     
ถ้าเราสอนวิธีหาปลา เขาจะหารับประทานอาหารได้เองตลอดชีวิต”   (Give  a  man  a fish  and  

he  can  eat  for  a   day.  Teach  a  man  to  fish and  he  can  eat   for  the   rest  

of  his  life 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 6 

ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและในการจัดการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ
ต่อการปฎิรูปการศึกษา เพ่ือช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา
ผลงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรวมถึง
พัฒนาผู้เรียน ทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญที่ผู้เรียนควรมีคือ ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีซึ่ง
ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสารสนเทศ (Information) เน้นทักษะการเข้าถึงและรู้
แหล่งสารสนเทศประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศและสามารถน าสารสนเทศไปใช้อย่าง
สร้างสรรค์ 2) ด้านสื่อ (Media) เน้นทักษะการเข้าถึงวิเคราะห์ ประเมินและสร้างสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 
3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สื่อสารและเทคโนโลยีเครือข่ายในการจัดการข้อมูล ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอน
มาเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ค าแนะน าปรึกษากับผู้เรียนในการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการที่ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือโปรแกรมส านักงานเท่านั้น หากหมายรวมถึงการที่ผู้เรียนสามารถดูแล
รักษาเครื่องมอืหรือระบบต่าง ๆ ในระดับพ้ืนฐาน เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนน าเสนอถึงทักษะการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT literacy) ความสามารถของแต่ละบุคคลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่องมือการสื่อสารในการเข้าถึงสารสนเทศการจัดการ การเชื่อมโยง การประเมิน การล าดับเนื้อหา
และการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการมีทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงเป็นการผสมผสานทักษะการอ่าน การรู้สารสนเทศและการรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เข้า
ด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลัก  

 

6.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยค าสองค าคือ เทคโนโลยีและสารสนเทศ มาจาก
ภาษาอังกฤษว่า Information เกิดจากการผสมค าระหว่างสารสนเทศ ( Information) กับค าว่า 
(Technology) หมายถึงการน าเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้  ระเบียบ วิธีการ
กระบวนการตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ใน
ระบบงานเพ่ือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

 สารสนเทศ (Information) หมายถึง หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ไม่ว่าจะปรากฏ
ในรูปของตัวอักษร ตัวเลข เสียงและภาพหรือในรูปแบบอ่ืนใดที่สามารถสื่อความหมายได้สารสนเทศ
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เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก่อให้เกิดสังคมแห่งปัญญาและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม ในวงการคอมพิวเตอร์การสื่อสารและธุรกิจนิยมใช้ค าว่า สารสนเทศ ซึ่งมีความหมายโดย
กว้าง คือ ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการเพ่ือการเผยแพร่
และน ามาใช้ในงานต่าง ๆ  
 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึงหมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ไม่ว่าจะปรากฏ
ในรูปของตัวอักษร ตัวเลข เสียงและภาพหรือในรูปแบบอ่ืนใดที่สามารถสื่อความหมายได้สารสนเทศ
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก่อให้เกิดสังคมแห่งปัญญาและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม ในวงการคอมพิวเตอร์การสื่อสารและธุรกิจนิยมใช้ค าว่า สารสนเทศ ซึ่งมีความหมายโดย
กว้าง คือ ข้อมูลขา่วสารความรู้ต่าง ๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการเพ่ือการเผยแพร่
และน ามาใช้ในงานต่าง ๆ  
 เมื่อรวมค าว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เครื่องมือสมัยใหม่ที่ใช้ในการจัดกระท ากับ
ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ เช่น จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 
ส่งผ่านหรือแพร่กระจายสารสนเทศ จัดระบบสารสนเทศ ค้นคืนสารสนเทศรวมทั้งดัดแปลง ตัดต่อ 
เพ่ิมเติม วิเคราะห์สังเคราะห์สารสนเทศให้ได้ผลออกมาตามความต้องการซึ่งสารสนเทศมีมากมาย
มหาศาล เมื่อก่อนที่จะมีเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ออกมา บรรดาข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ มี
การผลิตและเผยแพร่กระจายไม่มากมาย ไม่กว้างขวางอีกทั้งไม่รวดเร็วมากนัก แต่เมื่อมนุษย์ค้นคิด
ประดิษฐ์เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนมาได้ท าการผลิตการจัดกระท าการแพร่กระจาย การ
จัดเก็บและดัดแปลงข้อมูลและสารสนเทศถึงยุคที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการระเบิดหรือการทะลักทะลาย
ของข้อมูลสารสนเทศ ( explosion of information) ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักท่ีส าคัญ 

ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมถึงการกระท าในลักษณะอ่ืน ๆ อีกได้แก่ (1) ย่อ หรือขยายขนาด
เพ่ิมจ านวนหรือปริมาณ (2) รับหรือส่งข้อมูลสารสนเทศทั้งระยะใกล้และไกล (3) ดัดแปลงข้อมูล
สารสนเทศ หรือตัดต่อแต่งเติม (4) ค้นคืนข้อมูลสารสนเทศที่เก็บไว้ และ(5) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศให้ต่างไปจากเดิม 

 

6.2 ความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความ
สะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีที่ท าให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น สิ่งที่เป็นจุด
เปลี่ยนของสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนได้แก่ 

6.2.1 สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ สภาพของสังคมโลกได้
เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้ง จากสังคมความเป็นอยู่แบบเร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรที่รู้จักกับการ
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เพาะปลูกและสร้างผลิตผลทางการเกษตรท าให้มีการสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความ
จ าเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากและต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรม ท าให้สภาพ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมเมือง มีการรวมกลุ่มอยู่อาศัยเป็นเมืองมีอุตสาหกรรม
เป็นฐานการผลิต สังคมอุตสาหกรรมได้ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน และก าลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมสารสนเทศ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น มีการใช้เครือข่าย เช่น
อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการท างานต่าง ๆ การด าเนินธุรกิจใช้สารสนเทศอย่างกว้างขวาง เกิดค าใหม่ว่า 
ไซเบอร์สเปซ มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในไซเบอร์สเปซ เช่น การพูดคุย การซื้อสินค้าและบริการ 
การท างานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท าให้เกิดสภาพที่เสมือนจริงมากมาย เช่นห้องสมุดเสมือน
จริง ห้องเรียนเสมือนจริง ที่ท างานเสมือนจริง ฯลฯ  

6.2.2 เทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและตอบสนองตามความต้องการ การใช้เทคโนโลยี
ปัจจุบันเป็นแบบบังคับ เช่น การดูโทรทัศน์ วิทยุ เมื่อเราเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ เราไม่สามารถเลือก
ตามความต้องการได้ ถ้าสถานีส่งสัญญาณใดมาเราก็จะต้องชม ดังนั้นเมื่อเปิดวิทยุจะมีเสียงดังขึ้นทันที 
หากไม่พอใจก็ท าได้เพียงเลือกสถานีใหม่ แนวโน้มจากนี้ ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เรียกว่า 
on demand เราจะมี TV on demand มีวิทยุแบบตามความต้องการ เช่น เมื่อต้องการชม
ภาพยนตร์เรื่องใดก็เลือกชม และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ หากจะศึกษาหรือเรียนรู้ก็มี education on 

demand คือสามารถเลือกเรียนตามต้องการได้ การตอบสนองตามความต้องการเป็นหนทางที่เป็นไป
ได้ เพราะเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าจนสามารถน าระบบสื่อสารมาตอบสนองตามความต้องการ
ของมนุษย์ได ้ 

 6.2.3 ท าให้เกิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา เมื่อการสื่อสารแบบสอง
ทางก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้น การโต้ตอบผ่านเครือข่ายท าให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริง เรามีระบบ 
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระบบประชุมบนเครือข่ายมีระบบ Tele-education มีระบบการค้าบนเครือข่าย 
ลักษณะของการด าเนินธุรกิจเหล่านี้ท าให้ขยายขอบเขตการท างานหรือด าเนินกิจกรรมไปทุกหนทุก
แห่ง และด าเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เราจะเห็นจากตัวอย่างที่มีมานานแล้ว เช่น ระบบเอทีเอ็ม ท า
ให้การเบิกจ่ายได้เกือบตลอดเวลาและกระจายไปใกล้ตัวผู้รับบริการมากขึ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การบริการจะกระจายมากยิ่งขึ้นจนถึงที่บ้าน ในอนาคตสังคมการท างานจะกระจายจน
งานบางงานอาจนั่งท าที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ และเวลาใดก็ได้  
 

 

 

 6.2.4 ท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก ความเกี่ยวโยง
ของเครือข่ายสารสนเทศท าให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์ ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจ ากัด
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ภายในประเทศ ก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก ทั่วโลกจะมีกระแสการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าบริการ
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเอ้ืออ านวยให้การด าเนินการมี ขอบเขต
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ระบบเศรษฐกิจของโลกจึงผูกพันกับทุกประเทศและเชื่อมโยงกันแนบแน่นขึ้น  

   6.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน หน่วยงานภายในเป็นแบบ
เครือข่ายมากข้ึน แต่เดิมการจัดองค์กรมีการวางเป็นล าดับขั้นมีสายการบังคับบัญชาจากบนลงล่าง  
แต่เมื่อการสื่อสารแบบสองทางและการกระจายข่าวสารดีขึ้น มีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร
ผูกพันกันเป็นกลุ่มงาน มีการเพ่ิมคุณค่าขององค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดโครงสร้างของ
องค์กรจึงปรับเปลี่ยนจากเดิม และมีแนวโน้มที่จะสร้างองค์กรเป็นเครือข่ายที่มีลักษณะการบังคับ
บัญชาแบบแนวราบมากข้ึน หน่วยธุรกิจจะมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็น 

เครือข่าย สถานะภาพขององค์กรจึงต้องแปรเปลี่ยนไปตามกระแสของเทคโนโลยี เพราะการด าเนิน
ธุรกิจต้องใช้ระบบสื่อสารที่มีความรวดเร็วเท่ากับแสง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ง่ายและ
รวดเร็ว  

6.2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนการด าเนินการระยะยาวขึ้น อีกท้ังยังท า 
ให้วิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น แต่เดิมการตัดสินปัญหาอาจมีหนทางให้เลือกได้
น้อย เช่น มีค าตอบเดียว ใช่ และ ไม่ใช่ แต่ด้วยข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจท าให้วิถี
ความคิดในการตัดสินปัญหาเปลี่ยนไป ผู้ตัดสินใจมีทางเลือกได้มากขึ้น มีความละเอียดอ่อนในการ 

ตัดสินปัญหาได้ดีข้ึน 

         6.2.7 เป็นเทคโนโลยีเดียวที่มีบทบาทที่ส าคัญในทุกวงการ จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างมาก ลองนึกดูว่าขณะนี้เราสามารถชมข่าว ชมรายการทีวี ที่ส่ง
กระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่าง ๆ ได้ทั่วโลก เราสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันทีเราใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกัน และติดต่อกับคนได้ทั่วโลก จึงเป็นที่แน่ชัดว่าแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจึงมีลักษณะเป็นสังคมโลกมากข้ึน  

 

6.3 ผลกระของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมมนุษย์ 

ปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีการปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ ตลอดเวลาท าให้ทุกวงการวิชาชีพต้องหันมา
ปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันต่อสังคมสารสนเทศและสอดคล้องกับกระแสโลก ฉะนั้น
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีผลกระทบต่อสังคมมนุษย์ดังนี้ 

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงเรื่องความรู้สึกตลอดเวลา คนจ านวนไม่น้อยเกิดความรู้สึกว่าสรรพ
สิ่งเคลื่อนไหวเร็วขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศทีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าด้านโทรคมนาคม ท าให้ระบบเศรษฐกิจเป็นจริงขึ้นมา พรมแดนของประเทศ
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กลายเป็นสิ่งไร้ความหมายการบริการด้านการเงินได้รับแรงเสริมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่
หยุดยั้ง รวมทั้งผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะในส านักงานท าให้วิธีคิดและ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การท างานไม่จ าเป็นต้องอยู่ในส านักงาน
ตลอดเวลาอีกแล้ว  

6.3.2 ผลกระทบด้านการเมืองและการตัดสินใจ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่ละเอียดและปราณีตมากข้ึน ท าให้การตัดสินใจไม่เป็นไปตามค่านิยมแต่จะเป็นการ
ตัดสินใจบนข้อมูลและข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความคิดเห็นที่มีการเก็บรวบรวมและมีวิธีการวิเคราะห์
ประกอบด้วย ส่วนรูปแบบการเมืองจะได้รับผลกระทบคือ ระบบเผด็จการจะลดน้อยลง เนื่องจากไม่
สามารถควบคุมข่าวสารได้ ระบบการสื่อสารที่กระจายอ านาจท าให้ประชาชนมีอ านาจมากข้ึนสามารถ 

ติดตามการท างานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            6.3.3 การเกิดขึ้นของชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตจะเกิดชุมชนใหม่ที่เรียกว่า “ชุมชน
อิเล็กทรอนิกส์” ที่ปรากฏขึ้นเมื่อทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์ และกลุ่มที่มีความสนใจเหมือนกันจะติดต่อ
โดยผ่านบริการของสหกรณ์โทรคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถจัดการให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความรู้ซึ่งกันและกันได้และข้อมูลที่น ามาแลกเปลี่ยนกันนี้จะถูกบันทึกไว้และจะเรียกกลับมาใช้อีก
เมื่อไหร่ก็ได้  
            6.3.4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่ได้เป็นตัวการท าให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าในเทคโนโลยี
ต่างๆ และเทคโนโลยีเหล่านั้นเองท่ีท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้โดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณหรือจ าลองแบบมวลอากาศเพ่ือ
พยากรณ์ทางด้านอุตุนิยมวิทยาการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือตรวจสอบ
การบุกรุกท าลายป่าหรือการใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบการแพร่มลพิษในน้ าหรือในอากาศ  

            6.3.5  ผลกระทบด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านการศึกษามาก 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 

Instruction-CAI) หรือ เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียน (Computer Assisted Learning-CAL) 

ซึ่งหมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอนและการเรียนรู้ โดยมีผลท าให้นักเรียน นักศึกษา 
หรือประชาชนที่อยู่ในที่ห่างไกลสามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับคนเมือง นอกจากนี้ยังมีส่วนท าให้ผู้สอน
มีเวลามากขึ้นที่จะท าการศึกษาวิจัย น าเสนอผลงานใหม่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ 

            6.3.6 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อปัจเจกบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศนับว่ามีผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การเลือกซื้อของ การพักผ่อน การฝาก-

ถอนเงิน การรักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งผลกระทบต่อบุคคลที่ส าคัญดังนี้ ผลกระทบที่มีผลต่อสภาวะ
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จิตใจ การที่สภาพแวดล้อมทีการกระตุ้นมากเกินไป ข่าวสารข้อมูลมีมากเกินไป ทางเลือกต่าง ๆ มีมาก 
ท าให้เกิดการตัดสินใจของมนุษย์ด้อยประสิทธิภาพลงเมื่ออยู่ในภาวะที่ถูกกระตุ้นมากไป การย้อนกลับ
ไปสู่ศาสตร์ลี้ลับ เนื่องมาจากการสูญเสียอ านาจควบคุมพลังและศาสตร์ต่าง ๆ ก้าวไปไกลเกินกว่าที่
มนุษย์จะควบคุม มนุษย์จึงเลิกสนใจวิทยาศาสตร์แต่หันมาสนใจศาสตร์ลี้ลับต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ  

           6.3.6. ความเป็นส่วนตัวลดลง ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวทุกอย่างของมนุษย์ได้ ผลกระทบต่อวิธีคิดมนุษย์ มนุษย์จะสามารถ
เก็บข้อมูลมากท่ีสุดในเวลาอันสั้นแล้วทิ้งไป แต่จะน าเอาข้อมูลเพียงเล็กน้อยมาสรุปรวมกันเป็นทัศนะ
ใหม่ จะไม่รับแนวคิดที่ส่งผ่านมาท้ังกระบวนอีกต่อไป 

 

6.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 

 แนวโน้มในอนาคตภายในครอบครัวจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันกันมาก
ขึ้น เช่น โทรศัพท์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วีดิเท็กซ์ ไมโครคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีความส าคัญมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การ
ประมวลผล การเรียกใช้ และการสื่อสารสารสนเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่  ในยุคนี้คงจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่า
เทคโนโลยีไม่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะทุกคนล้วนใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในชีวิตในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การตื่นนอนจนถึงการเข้านอน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็น
สิ่งที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ชีวิตประจ าวันมีแต่ความเร่งรีบต้อง
แข่งขันกับเวลา การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่
นอกจากจะช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานแล้วยังช่วยย่นระยะเวลาท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้สั้นลง 
การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันก็เปรียบเสมือนดาบสองคม  ซึ่งผลของเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยรวมได้แก่ 

 6.4.1 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอ านวยความ
สะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น 

 

 6.4.2 สารสนเทศกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา การเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษามีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดีทัศน์ 
เครื่องฉายคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน ค านวณระดับคะแนน 
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จัดชั้นเรียน ท ารายงานเพ่ือให้ผู้บริหารช่วยจัดการศึกษา จัดตาราง ค านวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน 
ท ารายงานเพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน  ปัจจุบันมีการเรียนรู้การ
สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น 

 6.4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่าง
จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศเช่น การดูแลรักษาป่า จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียวมี การ
ติดตามสภาพข้อมูลอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจ าลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุง
แก้ไข การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าในแม่น้ าต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ลอดจนการใช้ระบบการ
ตรวจวัดระยะไกลมาช่วยที่เรียกว่าโทรมาตร เป็นต้น 

 6.4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหาร มีการใช้
เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ 
ระบบป้องกันภัย ระบบเฝ้าระวังที่คอมพิวเตอร์ควบคุมการท างาน 

 6.4.5 การผลิตในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องหาวิธีในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท 
มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การด าเนินการและยังรวมปถึงการให้บริการกับ
ลูกค้า เพ่ือให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น 

 ผลกระทบของเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชิตประจ าวัน บทบาทแนวโน้มที่ส าคัญมาก
ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่จงควรเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจะเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 

 

6.5 เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการติดต่อสื่อสาร 
 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้มีการน ามาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ ทั้ง
ในด้านการศึกษา ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การท างาน การศึกษาหาความรู้ ท าให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบันดีขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ก็น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบคอมพิวเตอร์ 
เข้ามาอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน การติดต่อประสานงานกับทางราชการและในธุรกิจเอกชน
ทางด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยวก็ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการลูกค้าผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ท าได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์   เทคโนโลยีการสื่อสารสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในธุรกิจเพ่ือสร้างผลประโยชน์ และอ านวยความสะดวกได้มากมาย เช่น  Videoconference, Voice 

Mail, Fax, GroupWare, Collaboration,EDIและGPS เป็นต้น พัฒนาการและการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ในองค์การ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดความท้า
ทายแก่ผู้บริหารในอนาคตให้น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ  โดยผู้บริหารต้องมี
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ความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถตัดสินใจน าเทคโนโลยีมา
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราสามารถจ าแนกผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการท างานของ
องค์การออกเป็น 5 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 6.5.1 การปรับปรุงรูปแบบการท างานขององค์การ เทคโนโลยีหลายอย่างได้ถูกน าเข้ามาใช้
ภายในองค์การและส่งผลให้กระบวนการในการท างานได้เปลี่ยนรูปแบบไป ตัวอย่างเช่น การน าเอา
เทคโนโลยีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail) เข้ามาใช้ภายในองค์การ ท าให้การส่งข่าวสาร
ไม่ต้องใช้พนักงานเดินหนังสืออีกต่อไป ตลอดจนลดการใช้กระดาษท่ีต้องพิมพ์ข่าวสาร และสามารถส่ง
ข่าวสารไปถึงบุคคลที่ต้องการได้เป็นจ านวนมาก และรวดเร็ว หรือเทคโนโลยีส านักงานอัตโนมัติ 
(Office Automation)   ที่เปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการท างานและประสานงานของผู้บริหารใน
ระดับต่าง ๆ ขององค์การ 

 6.5.2 การสนับสนุนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์    โดยเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตสารสนเทศ
ที่ส าคัญให้แก่ผู้บริหารที่จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่ง
ขัน โดยอนาคตการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีความรุนแรงมากขึ้น การบริหารงานของผู้บริหาร
ที่อาศัยเพียงประสบการณ์และโชคชะตาอาจจะไม่เพียงพอ แต่ถ้ามีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมา
ประกอบในการตัดสินใจ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น  ดังนั้นใน
อนาคตจะต้องสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสารสนเทศท่ีดีให้กับตนเองและองค์การ 

 6.5.3 เครื่องมือในการท างาน เทคโนโลยีถูกน าเข้ามาใช้ภายในองค์การ เพ่ือให้การท างาน
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถที่จะน ามาประยุกต์ใน 

หลาย ๆ ด้าน โดยเทคโนโลยีจะช่วยเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการท างานให้ดีขึ้น หรือ
แม้กระทั่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของแรงงานและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ลง แต่ยังคงรักษา หรือเพ่ิม
คุณภาพในการท างานหรือการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น  ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าเทคโนโลยีจะถูกน าเข้ามาใช้
ในการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงกระบวนการในการด าเนินขององค์การมากข้ึนในอนาคต 

 6.5.4 การเพิ่มผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปัจจุบันคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล หรือ PC ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน
เหมือนอย่างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ในท้องตลาดยังมีชุดค าสั่งประยุกต์ (Application 

Softwareอีกมากมายที่สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และผลผลิตของงานได้อย่างมากและเมื่อต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ากับระบบ
เครือข่าย ก็จะท าให้องค์การสามารถรับส่งข้อมูลและข่าวสารจากทั้งภายในและภายนอกองค์การได้
อีกด้วย ดังนั้นในอนาคตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะกลายเป็นเครื่องมือหลัก 

 6.5.5 เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ในช่วงแรกของการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานทางธุรกิจ
คอมพิวเตอร์จะถูกใช้เป็นเพียงอุปกรณ์หลักที่ช่วยในการเก็บและค านวณข้อมูลต่าง ๆ เท่านั้น ปัจจุบัน
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คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาให้มีศักยภาพจากทั้งภายในองค์การหรือภายนอกองค์การ โดยไม่จ ากัด
ขอบเขตว่าผู้ใช้จะอยู่ห่างไกลกันเท่าใด ปัจจุบันผู้ใช้สามารถติดต่อเพ่ือที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งกันและกันได้จากทุกหนทุกแห่งทั่วโลก คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทที่ส าคัญมากกว่าการเป็นเครื่องที่
เก็บและประมวลผลข้อมูลเหมือนอย่างในอดีตต่อไป 

 ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันนี้มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ และยิ่งในยุคของโลกาภิวัฒน์ซึ่ งเป็นยุคที่โลกไร้
พรมแดน สามารถท าการติดต่อกันได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจ การเมือง รวมไปถึงด้าน
วัฒนธรรม จึงส่งผลให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง การใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ าวันด้วย และนอกจากประโยชน์ใน
ด้านการติดต่อสื่อสารแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศก็ยังมีความส าคัญต่อการท างานของหน่วยงานหรือ
บริษัทบางบริษัทที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานอีกด้วย นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงประชาชน
โดยทั่วไปที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานด้วย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก หรือวัยผู้ใหญ่ เช่น เด็กก็ใช้
คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งานหรือว่าเล่นเกมส์ เป็นต้น ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตประจ าวันในปัจจุบันนี้นั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย หรือ
กล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้ยากที่การใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเลย หรือถ้ามีก็อาจจะเป็นเพียงส่วนน้อย ดังนั้น การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงต้องมีความเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา 

 

6.6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) กับการเรียนการสอนในการ
เรียนรู้ในยุคใหม่ ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้รับความรู้อย่าง
เดียว มาเป็นทั้งผู้แสวงหาความรู้ ผู้สร้างความรู้ผู้เผยแพร่ความรู้ผ่านทางการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยลักษณะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ควรมุ่งเน้นการใช้
ใน 3 ลักษณะคือ 1) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้เป็นลักษณะที่
อาจารย์หรือผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้
ความคิด และประสบการณ์ต่างๆ ไปยังผู้เรียนหรือผู้ร่วมในชั้นเรียน 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ แสวงหาความรู้และเข้าถึงความรู้ 3) การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือและช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงสรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสารในยุคปัจจุบันนั้น ควรให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการเลือกใช้เทคโนโลยี
มากกว่าการให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีหรือความทันสมัยเทคโนโลยี  เป็นส าคัญที่เหมาะสมในการ
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พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษามี 4 รูปแบบซ่ึงมีความสัมพันธ์กัน ดังในภาพ 
6.1 
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ภาพ 6.1 รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา  

 รูปแบบที่ 1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการน าเสนอเนื้อหาอย่างมีพลัง (Present Dynamic 

Contents) เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาน าเสนอเนื้อหาสาระด้วยสื่อที่
หลากหลาย ที่ช่วยในการน าเสนองานได้อย่างมีพลังได้แก่ MSPowerPoint,Pezzi, YouTube ผู้สอน
ใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอเนื้อหาสาระ(MS PowerPoint, Pezzi) ผ่านสื่อที่หลากหลายทั้งข้อความ
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ภาพ เสียง วิดีทัศน์และภาพเคลื่อนไหว (YouTube, Audio Clip, Picture) ร่วมกับกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การสาธิต การ อภิปราย การเล่าเรื่อง เป็นต้น โดยผู้สอน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าถึงการใช้และการประเมินสื่อสารสนเทศ  และเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากตัวอย่างสื่อวิดีทัศน์
(YouTube) ผู้สอนอาจมีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนเป็นรายกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้า
และน าเสนอสาระความรู้ที่ผ่านทางการน าเสนองานหน้าชั้นโดยใช้โปรแกรมการน าเสนองานใน
ลักษณะสื่อผสมร่วมกับการอภิปรายการสาธิตบทบาทสมมติและการเล่า กระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ิมขึ้นจึงท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการน าเสนอความรู้ที่หลากหลายและมีพลังได้รับการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศทักษะด้าน
สื่อ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนทักษะการท างานร่วมกัน 

 รูปแบบที่ 2 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นสาระความรู้ (Access Information) โดยการ
มอบหมายงานผู้สอนแนะน าและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการส ารวจสืบค้นเลือกท าความ
เข้าใจวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้ของตนโดยค านึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง น าเสนอตัวอย่างในการ
เลือกวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นมาจัดการและผสมผสานเพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนผ่านทาง Blog ของผู้สอนโดยใช้เทคโนโลยีและโปรแกรม เช่น WWW 

,Google, Google Map, Google, Earth, Yahoo, search ผู้เรียนสามารถส ารวจสืบค้นเลือกท า
ความเข้าใจวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของตนได้  ตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้สารสนเทศและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ
ทักษะด้านสื่อทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 รปูแบบที่ 3 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างและเผยแพร่ผลงาน (Creation and Sharing) 

ท าให้ผู้สอน สามารถออกแบบให้ผู้เรียนพัฒนาชิ้นงานได้ในลักษณะที่หลากหลายและเอ้ือให้การ
น าเสนอและเผยแพร่ชิ้นงาน ท าได้ทั้งในและนอกชั้นเรียนเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักในการเป็น
ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้ไปยังสังคมภายนอก ไม่เฉพาะแต่ภายในชั้นเรียนเท่านั้นโดยลักษณะของ
ชิ้นงานอาจเป็นได้ในหลายลักษณะเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ (รายงาน), สื่อวิดีทัศน์, สื่อภาพ, YouTub สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลิตและเผยแพร่ชิ้นงานใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารแสดงความคิดเห็น
ในชิ้นงานของผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์เมื่อผู้เรียนน าเสนอและเผยแพร่ชิ้นงานทั้งในและนอกชั้นเรียน 
(อินเทอร์เน็ต) ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้และการเผยแพร่
สารสนเทศ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารทักษะด้านสารสนเทศทักษะด้านสื่อทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รูปแบบที่ 4 การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์และการสะท้อนกลับ (Interaction 

and Reflection) เป็นลักษณะของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (FaceBook, Skype, 

Email, Blog) เป็นช่องทางในการเข้าถึงและท าความรู้จักซึ่งกันและกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสาระความรู้ต่าง ๆ ทั้งในลักษณะรายบุคคลและรายกลุ่ม ท าให้ผู้สอนรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
การน าเสนอความรู้สะท้อน ความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการท างานร่วมกันได้และช่วยให้การ
ปฏิบัติงานกลุ่มสามารถเป็นไปได้โดยง่ายและรวดเร็วโดยไม่จ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่อีกทั้งยัง
ช่วยสะท้อนให้ผู้สอนได้รับทราบความคิดและตัวตนของผู้เรียนและผู้เรียนก็สามารถประเมินตนเอง
ผ่านทางการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี พัฒนาทักษะในการท างานร่วมกันทักษะในการ
สื่อสารทักษะด้านสารสนเทศทักษะด้านสื่อทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย รวมทั้ง 4 รูปแบบควบคู่กันไปในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษาที่ส าคัญใน
ยุคสารสนเทศได้แก่ 

1. ทักษะทางภาษา ภาษาท่ีส าคัญที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางของโลก 
ประชาชนอาเซียนจึงควรมีทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานในระดับเพียงพอที่จะสื่อสารกันในโลก
อินเทอร์เน็ตได้ เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง เป็นต้น นอกจากนี้ อาจจะพัฒนาทักษะทางภาษา
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้กันมากและมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก  

  2. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เนื่องจากการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรทัศน์ รวมถึงอุปกรณ์พกพา
ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท๊บเล็ต ไอเพดและอ่ืน ๆ ประชาชนปัจจุบันจึงต้องมีความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวไม่อย่างก็อย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง  

  3. ทักษะในการสืบค้น ในโลกอินเทอร์เน็ต มีสารสนเทศต่าง ๆ จ านวนมากที่ไม่สามารถอ่าน 
ฟังได้โดยใช้เวลาเพียงชั่วอายุคน ทักษะในการสืบค้นข้อมูลหรือสารสนเทศที่ต้องการผ่าน เครื่องมือ
ค้นหา (search engine) อาทิ การสืบค้นผ่าน google จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เช่น การสืบค้น
โดยการใส่เครื่องหมายค าพูด แตกต่างจากการไม่ใส่เครื่องหมายค าพูดอย่างไร การใส่เครื่องหมาย + 
ระหว่างค าค้นมีประโยชน์อย่างไร หรือการสืบค้นค าที่ต้องการเฉพาะจากเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง 
จะต้องพิมพ์ค าค้นในลักษณะใด เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การสืบค้นมีประสิทธิภาพคือได้สารสนเทศที่
ต้องการโดยใช้เวลาน้อยที่สุด 

4. ทักษะในการวิเคราะห์  หลายครั้งที่การสืบค้นเรื่องเดียวกัน นอกจากจะได้ข้อมูลชุด
เดียวกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากการคัดลอกต่อ ๆ กันมาแล้ว บางครั้งอาจจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
ผู้ที่ต้องการใช้สารสนเทศจึงจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานหรือจ าเป็นต้องหาความรู้พ้ืนฐานประกอบ เพื่อ
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ตรวจสอบได้ระดับหนึ่งว่าสิ่งที่สืบค้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือเพียงใด โดยหนทางหนึ่งที่สามารถท าได้
ง่ายคือการสืบค้นไปถึงแหล่งอ้างอิง การสืบค้นเรื่องที่เก่ียวข้อง หรือสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างประเทศ 
และน ามาเปรียบเทียบกันหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือมากท่ีสุด  

  5. ทักษะในการจัดเก็บ  บางครั้งสารสนเทศท่ีได้จากอินเทอร์เน็ต ผู้สืบค้นยังไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้ในขณะนั้นเลย แต่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศจากแหล่งอ่ืนมาประกอบด้วย 
ทักษะในการจัดเก็บข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้ เช่น ทักษะการจัดเก็บข้อความ 
การจัดเก็บภาพ การจัดเก็บภาพและเสียง การจัดเก็บหน้าเว็บไซต์ทั้งหน้าและอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถใน
ไปใช้งานตามเวลา สถานที่ที่ต้องการหรือใช้ง่านในขณะที่ออกจากอินเทอร์เน็ตได้  
  6. ทักษะในการเชื่อมต่อระหว่างชนิดอุปกรณ์  มีคนอีกจ านวนไม่น้อยที่มีโอกาสใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่สามารถสร้างข้อมูลดิจิทัลหรือสร้างเอกสารต่าง ๆ แต่ไม่มีทักษะในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น 
ถ่ายภาพมาแล้วไม่รู้ว่าจะน าเข้าคอมพิวเตอร์อย่างไร สร้างไฟล์น าเสนอมาแล้วไม่ทราบว่าจะแปลงไป
ใช้งานกับอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งได้อย่างไร รวมถึงการใช้งานข้ามค่ายผู้ผลิต ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
จ าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถส่วนบุคคล และลดอุปสรรคในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้น้อยลง  
  7. ทักษะในการสังเคราะห์  ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
สารสนเทศใหม่เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การใช้อินเทอร์เน็ตมีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีท่ีต้องการ
เผยแพร่อาหารของประเทศตนเองโดยใส่ข้อความและเสียงประกอบ ผู้จัดท าจะต้องทราบว่าจะหา
ภาพที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากแหล่งใด จะใส่ตัวอักษรด้วยเครื่องมืออะไร จะใส่เพลงประกอบภาพด้วย
โปรแกรมอะไร ซึ่งทั้งหมดเป็นการสังเคราะห์สิ่งที่กระจัดกระจายกันอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ น ามา
ประกอบขึ้นมาให้เป็นงานชิ้นใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน  

  8. ทักษะในการเผยแพร่ การน าเสนอผลงานผ่านเครือข่ายในลักษณะของการเผยแพร่ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผู้เผยแพร่ยังจ าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะในการน าข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ
ต่าง ๆ ออกสู่ประชาคมหรือชุมชนด้วย เช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ การน าภาพถ่ายไปเผยแพร่กับบริการฟรีต่าง ๆ การเผยแพร่ข้อความและภาพผ่านเว็บบอร์ด 
การเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บบล็อก/เว็บไซต์ การเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านยูทูป เป็นต้น 

9. ทักษะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  ปัจจุบันมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
หลายประเภท เช่น facebook, line, instagram, twitter และอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องมีทักษะใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ดังกล่าว เช่น ทักษะในการน าเข้าข้อมูลที่ไม่มีข้อห้าม ไม่ผิด
กฎหมาย ทักษะในการรักษามารยาทในการสนทนา ทักษะในการแสดงความคิดเห็นไม่ให้เกิดเป็น
ประเด็นขัดแย้ง การยอมรับความแตกต่างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนี้จะ
ช่วยให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์และเกิดผลในเชิงบวกตามที่ต้องการ  
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  10. ทักษะในการดูแลความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร วัยรุ่นมักจะเป็นวัยที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ค่อนข้างหละหลวมมากกว่าวัยอื่น ๆ เช่น ให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าในโลก
อินเทอร์เน็ต เช่น ที่อยู่ ข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ ยังขาดความระมัดระวังเก่ียวกับการจัดเก็บรหัสการ
ใช้งานหรือบอกรหัสการใช้งานให้เพื่อน ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากตามมาในภายหลัง เช่น ถูกล่อลวง 
มีการน าเข้าข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์โดยบุคคลอ่ืน สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมี
ความตระหนักและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการเข้าใจงานและการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการมี
ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น รู้วิธีเข้ารหัสไฟล์ไม่ให้เปิดอ่านโดยพลการได้ รู้วิธีการ
ติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูก
คุกคามจากผู้ไม่พึงประสงค์ได้ เป็นต้น  

 

6.7 ความหมายของการรู้ดิจิทัล 

 การรู้ดิจิทัล หมายถึงการอ่านและการเขียนข้อความดิจิทัล เช่น ความสามารถ “อ่าน” 
เว็บไซต์โดยผ่านการเชื่อมหลายมิติและ “การเขียน” โดยการอัพโหลดภาพถ่ายดิจิทัล เพ่ือเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมทักษะการท างานที่จ าเป็นในการด าเนินการและการสื่อสารด้ วยเทคโนโลยีและสื่อ 
นอกจากนี้ยังหมายถึงความรู้ ความสามารถในการเข้าถึงและเลือกใช้สารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดียที่
น าเสนอผ่านคอมพิวเตอร์จากแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตได้ตรงตามความต้องการ โดยใช้
สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์เป็นส่วนส าคัญในการประเมินสารสนเทศที่พบจากอินเทอร์เน็ต การจัด
เรียงล าดับสารสนเทศที่ถูกแสดงในรูปแบบของไฮเปอร์มีเดียที่เชื่อมโยงกันอย่างอิสระ การสรุปองค์
ความรู้ที่น่าเชื่อถือและการสืบค้นผ่านเครื่องมือสืบค้นในการค้นหาสารสนเทศจากเว็บไซต์ที่มีอยู่เป็น
จ านวนมาก โดยค านึงถึงการรู้คุณภาพของสารสนเทศรูปแบบดิจิทัลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจน
ความสามารถในการใช้สารนเทศอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ประเภทที่คุ้มครอง
สารสนเทศนั้นเอาไว้ 
 

 

 

6.8 ความส าคัญของการรู้ดิจิทัล 

การรู้ดิจิทัล เป็นการผนวกกันของทักษะความรู้และความเข้าใจที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้  เพ่ือที่จะ
มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีความปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัลมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ออนไลน์อย่าง
ปลอดภัย  หากผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ที่จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงชีวิตการท างานในอนาคตกุญแจส าคัญที่ควรเป็น
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษา  ความสามารถที่จะวิเคราะห์
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และประเมินที่แท้จริง ในด้านทักษะการคิดวิจารณญาณ เช่น ความรู้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ตระหนักถึงกล
ยุทธ์ทางการค้าหรืออคติจากสื่อต่าง ๆ การเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดจนความปลอดภัยใน
การใช้งานตีกรอบอยู่ในกิจกรรมที่ใช้กระดาษและปากกาเท่านั้น 

การเรียนรู้ดิจิทัล จะมีผลส าคัญซึ่งผู้เรียนและครูผู้สอนจ าเป็นต้องรู้สึกได้ว่าต่อสังคมโดยรวม 
ต่อความเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ในทุกวิชา และเข้าใจว่าการบริการ
และการจ้างงาน การเข้ากลุ่มทางสังคม และเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งที่รู้ในเรื่องต่างๆ 
โอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนอาจส่งผลกระทบ เทคโนโลยี ก าลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เรา
ศึกษาค้นคว้าต่อการขยายโอกาสทางธุรกิจ เช่น ภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ระบบการ
พัฒนาการเรียนรู้ดิจิทัลเป็นเรื่องเก่ียวกับ จีพีเอส เรื่องเล่าออนไลน์ แบบจ าลองทางฟิสิกส์ และการใช้
การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของความรู้ ความเข้าใจทัศนภาพ  โปรแกรมการท าแผนที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อครูทุกคนสามารถน าเสนอมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องวิธีการ การเรียนภูมิศาสตร์การศึกษา
วิทยาศาสตร์อาจรับรู้วิธีการที่เทคโนโลยี สามารถเพ่ิมคุณค่าในการเรียนของผู้เรียน โต้ตอบด้วยภาพ 

การรู้ดิจิทัลในรายวิชาต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการสอนอย่างสิ้นเชิง 
ทักษะต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นความรู้แบบดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งค าถามที่ส าคัญ 
ทักษะของการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ความผูกพันของผู้เรียนกับเนื้อหาวิชา  การ
พัฒนาการเรียนรู้ดิจิทัลเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของความรู้ความเข้าใจ ผู้สอนทุก
คนสามารถน าเสนอมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องวิธีการที่เทคโนโลยีสามารถเพ่ิมคุณค่าในการเรียนของ
ผู้เรียนนอกจากนี้ยังช่วยให้ออนไลน์อย่างปลอดภัยหากผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจที่
เหมาะสมและมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงชีวิต
การท างานในอนาคต 

 

 

 

 

 

6.9 โมเดลการรู้ดิจิทัล 

การผนวกกันของทักษะความรู้และความเข้าใจที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เพื่อที่จะมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่และมีความปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัลมากข้ึน ทักษะความรู้และความเข้าใจนี้เป็นกุญแจส าคัญที่
ควรเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและ
ควรจะผนึกผสานอยู่ในการเรียนการสอนของทุกรายวิชาทุกระดับชั้น 
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ภาพ 6.2 Digital literacy model 

(ท่ีมา  :  https://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/296-knowledges/20738-digital-

literacy) 
โมเดลข้างต้นน าเสนอส่วนประกอบต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันภายใต้การรู้ดิจิทัล 

ครอบคลุมตั้งแต่ประเด็นขั้นพ้ืนฐานไปจนกระทั่งขั้นที่สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นการพัฒนาเชิงตรรกะจากทักษะ
ขั้นพ้ืนฐานไปสู่ทักษะที่สูงขึ้น แต่การปฏิบัตินั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามล าดับขั้นส่วนมากขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของผู้เรียนรู้แต่ละคน นิยามของค าว่า การรู้หนังสือ หรือ Literacy แบบดั้งเดิมนั้น เน้น
ทักษะซึ่งเก่ียวข้องกับการคิดค านวณ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการคิดเชิงวิเคราะห์ ด้วย
เป้าหมายคือการพัฒนานักคิดและผู้เรียนผู้ซึ่งสามารถเข้าร่วมสังคมในวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทักษะ
ทั้งหมดดังกล่าวจ าเป็นส าหรับการมีส่วนร่วมในสังคมดิจิทัล นับว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุดทักษะและ
ความสามารถทั้งหมดมีมีความจ าเป็น 

เทคโนโลยีให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในชนิดใหม่ของการเรียนรู้ ชุมชน สังคมและกิจกรรมการ
ท างานทุกคนจะต้องมีความรู้ดิจิทัลเพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุด จากโอกาสเหล่านี้ หลักฐานที่แสดงให้เห็น
ว่าในขณะที่เยาวชนคนหนุ่มสาวรู้สึกม่ันใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนี้ ไม่ได้เป็นสิ่งบ่งบอกถึงสมรรถนะ
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หรือความสามารถที่แท้จริงในด้านทักษะการคิดวิจารณญาณ เช่น ความตระหนักถึงกลยุทธ์ทางการค้า
หรืออคติจากสื่อต่าง ๆ ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนี้การเรียนรู้ดิจิทัลจะมีผล
ส าคัญต่อสังคมโดยรวม การศึกษาในระดับอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ การ
ประกันโอกาสของผู้เรียนให้เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเชื่อมโยงสู่สังคมโลก สนับสนุนความเป็น
พลโลกของคนรุ่นใหม่ พอเพียง และทั่วถึง ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับพ้ืนฐานเพ่ือสามารถ
เข้าถึง ค้นคว้า รวบรวม และปนระมวลผลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ น าไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ตลอดจนรู้จักบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศ ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและ
พัฒนาจริยธรรมเชิงบวกในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตอดชีวิตและพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างยั่งยืน 

 

6.10 ความสามารถส าหรับการรู้ดิจิทัล 

 การรู้ดิจิทัลมีความหมายมากกว่าทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างง่าย ความเข้าใจรวมถึงทักษะ 

ที่ซับซ้อน มากขึ้นขององค์ประกอบและการวิเคราะห์ ความสามารถในการสร้างความหลากหลายของ
เนื้อหาที่มีการใช้ เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ทักษะและความรู้ที่จะใช้ความหลากหลายของการใช้งาน
ซอฟต์แวร์สื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตความสามารถในการเข้าใจสื่อดิจิทัล เนื้อหาการใช้งานและความรู้ความสามารถในการ
สร้างด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีองค์ประกอบดังนี้ คือ การรู้ใช้ (Use) รู้เข้าใจ(Understand) รู้สร้าง 
สรรค์(Create) เป็นค าที่แสดงลักษณะความรู้สามารถดิจิทัล (อนุชา โสมาบุตร,2559 : 126-127) 

6.10.1 ใช้ (Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับค าว่า “ใช้” ครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคขั้นพ้ืนฐาน 
คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลค า (Word processor) เว็บเบราว์เซอร์ 
(Web browser) อีเมล และเครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ สู่เทคนิคขั้นสูงขึ้นส าหรับการเข้าถึงและการใช้
ความรู้ เช่น โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล หรือ เสิร์ชเอนจิน (Search engine) และฐานข้อมูล
ออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เช่น Cloud computing 

6.10.2 เข้าใจ (Understand) คือชุดของทักษะที่จะช่วยผู้เรียนเข้าใจบริบทและประเมินสื่อ
ดิจิทัล เพ่ือให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรที่ท าและพบบนโลกออนไลน์ จัดว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและ
ที่จ าเป็นที่จะต้องเริ่มสอนเด็กให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเค้าเข้าสู่โลกออนไลน์ เข้าใจยังรวมถึงการตระหนัก
ว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและมุมมองของผู้เรียนอย่างไรมีผลกระทบต่อความ
เชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับโลกรอบตัวผู้เรียนอย่างไร เข้าใจยังช่วยเตรียมผู้เรียนส าหรับเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ที่ผู้เรียนพัฒนาทักษะการจัดการสารสนเทศเพ่ือค้นหา ประเมินและใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือติดต่อสื่อสาร ประสานงานร่วมมือและแก้ไขปัญหา 
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6.10.3 สร้าง (Create)  คือความสามารถในการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย การสร้างด้วยสื่อดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่การรู้
วิธีการใช้โปรแกรมประมวลผลค าหรือการเขียนอีเมล แต่มันยังรวมความสามารถในการดัดแปลงสิ่งที่
ผู้เรียนสร้างส าหรับบริบทและผู้ชมที่แตกต่างและหลากหลาย ความสามารถในการสร้างและสื่อสาร
ด้วยการใช้ Rich media เช่น ภาพ วิดีโอและเสียง ตลอดจนความสามารถในการมีส่วนร่วมกับ Web 

2.0 อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ เช่น Blog การแชร์ภาพและวิดีโอ และ Social media 

รูปแบบอื่นๆ 

  สิ่งส าคัญ คือ การพัฒนาการรู้ดิจิทัลคือกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะเฉพาะที่มี
ความจ าเป็นส าหรับการรู้ดิจิทัลจะแตกต่างจากคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับความต้องการและ
สถานการณ์ของผู้เรียน ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่การรับรู้ขั้นพ้ืนฐานและการฝึกอบรมสู่การประยุกต์ใช้
งานทีม่ีความยุ่งยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น นอกจากนี้การรู้ดิจิทัลกินความมากกว่าแค่การรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี แต่มันยังครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับจริยธรรมสังคมและการสะท้อน 
(Reflection) ซึ่งฝั่งอยู่ในการท างาน การเรียนรู้ การพักผ่อนและชีวิตประจ าวัน 

  

6.11 การเรียนรู้ทักษะดิจิทัล  
การเรียนรู้ทักษะดิจิทัล คือการผนวกกันของทักษะและความรู้ความเข้าใจที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้

เพ่ือท่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีความปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัลมากข้ึน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนทุก 

คนต้องรู้ทักษะดิจิทัล ‘การรู้ดิจิทัล’ (Digital Literacy) เกี่ยวข้องกับการรวมกันของทักษะต่อไปนี้ 
6.11.1 ทักษะด้านการท างานของเทคโนโลยี รู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยรูปแบบการท างานและการพัฒนาของการสื่อสารที่ครอบคลุมมากขึ้นได้ก่อให้เกิด
การน าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนในการก าหนดความต้องการของตลาดแรงงานผู้ว่าจ้าง
ส่วนใหญ่ก าหนดทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ไว้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับ
พนักงานใหม่ เพราะพนักงานที่มีทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์จะสามารถท างานได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6.11.2 การคิดเชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลดิจิทัล ซ่ึงการ
คิดเชิงวิเคราะหเปรียบเหมือนการเห็น “ ผลลัพธ ” ของบางสิ่งและไม่ดวนสรุปทันที วาเกิดจากสาเหตุ
ใด มีองค์ประกอบใด มีความเป็นมาอย่างไรแต่พยายามหาขอเท็จจริงที่ถูกตองเสียกอนวา ผลลัพธที่
เราเห็นนั้น เกิดจาก“สาเหตุที่แทจริงคืออะไร” โดยมาจากสมมุติฐานที่ ทุกสิ่งที่เกิดข้ึนมานั้น ยอมมี 

ที่มาที่ไป ยอมมีเหตุมีผลและมีองคประกอบยอย ๆ ซอนอยูภายใน ซึ่งอาจจะสอดคลองหรือตรงกัน 
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ขามกับสิ่งที่ปรากฏภายนอก ดังนั้นการจะเขาใจสภาพที่แทจริงจึงจ าเปนตองมีการวิเคราะหเพ่ือตอบ
ค าถามวา “สิ่งนี้เปนมาจากอะไรและเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น” กอนที่เราจะสรุปความหรือตัดสินใจ 

บางอยางเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและเรื่องนั้น 

6.11.3 ทักษะการท างานร่วมกัน : รู้วิธีการกระท าอย่างสมเหตุสมผล, ออนไลน์อย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสม ซึ่งจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนถือเป็นหัวใจส าคัญด้วยเหตุนี้จุดมุ่งหมายควรต้องมี
ความชัดเจน และสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจอย่างดี เพราะจะน าไปสู่แนวทางแนวทางในการท างาน
ว่าต้องท าอย่างไร จึงจะบรรลุตามเป้าหมายของงาน ให้ได้ผลของงานออกมาได้อย่างดีที่สุดการ
ตัดสินใจสั่งการเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานของการบริหารงาน ผู้น าทีมเป็นบุคคลส าคัญในการที่จะมี
ส่วนในการตัดสินใจ วิธีการที่ผู้น าใช้ในการตัดสินใจหลายวิธีคือ ผู้น าตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหา โดยไม่ต้อง
ซักถามคนอ่ืนหรือผู้ผู้น าจะรับฟังความคิดเห็นก่อนตัดสินใจ กล่าวคือผู้น ายังคงตัดสินใจด้วยตนเองแต่
ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้น าได้รับมาจากสมาชิกของทีม บางครั้งผู้น าอาจจะตัดสินใจ
ร่วมกับทีมงานที่คัดเลือกมาโดยน าเอาปัญหามาให้ทีมงานอภิปราย แล้วให้ทีมงานตัดสินใจหรือทีมงาน 
อาจจะมอบหมายการตัดสินใจให้คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มย่อยที่เห็นว่าเหมาะสมก็ได้ 

6.11.4 การตระหนักรู้ทางสังคม : เข้าใจว่าจะใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีใด กับใคร เมื่อใดการอยู่ 
รวมกันในสังคมอย่างปกติสุข คนในสังคมตองมีความใสใจ สนใจบุคคลและเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคม 
รวมทั้งตองมีการตระหนักรู้ทางสังคม เพราะการตระหนักรูทางสังคมมีสวนเกี่ยวของกับการรูส านึก
และความสามารถทีจ่ะอยูรว่มกับผูอ่ืนในสังคมได้ 

The International Society for Technology in Education (ISTE) ได้พัฒนามาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ดิจิทัลที่นอกเหนือจากความเข้าใจในการใช้งาน ได้แก่ 

 

 

 

 

 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทาง
สมองในการคิดหลายทิศทาง ซึ่งมีองค์ประกอบความสามารถในการริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความ
ยืดหยุ่นในการคิดและความสามารถในการแต่งเติมและให้ค าอธิบายใหม่ที่เป็นการติดตามหลักเหตุผล
เพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแต่องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของความคิดสร้างสรรค์คือ
ความคิดริเริ่ม  

 การสื่อสารและการท างานร่วมกัน สิ่งจ าเป็นในการท างานร่วมกันคือการสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นศิลปะในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่กันกับบุคคล   เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความรักใคร่  ความนับถือ  ความจงรักภักดีและความร่วมมือดังนั้นทักษะด้านนี้จึงเป็นทักษะส าคัญ
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อันดับต้น ๆ ในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนเพราะทักษะด้านนี้เป็นกลไกที่สามารถลดความขัดแย้งและ
ยังเป็นการช่วยอ านวยการให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และจะน ามาซึ่งความส าเร็จ 

 การวิจัยและความสามารถด้านสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศเลือกวิธีการ
ค้นหาสารสนเทศที่เหมาะสม ก าหนดกลยุทธ์การค้นคืนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นคืน
สารสนเทศออนไลน์หรือสารสนเทศจากบุคคลโยใช้วิธีที่หลากหลายสามารถปรับกลยุทธ์การค้นคืนที่
เหมาะสมตามความจ าเป็น รวมถึงการสรุปแนวคิดส าคัญจากสารสนเทศใช้เกณฑ์การประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และความ
ทันสมัย สามารถสังเคราะห์แนวคิดหลักเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
เพ่ือพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่เพ่ิมขึ้น อะไรคือสิ่งที่ขัดแย้งกัน และอะไรคือสิ่งที่คล้อยตามกันใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สารสนเทศใหม่ผนวกกับสารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงานหรือการกระท าตามหัวข้อที่ก าหนดทบทวนกระบวนการ พัฒนาการผลิตผล
งานของตนเองและสามารถสื่อสารหรือเผยแพร่ผลงานของตนเองต่อบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นทักษะที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งในการท างานและบริหารงานเพราะการปฏิบัติงานไม่ว่าในต าแหน่งใด ๆ ก็ตามจะต้องเผชิญ
กับปัญหาและสภาวะการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นความสามารถในการจัดการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างมีระบบไม่เกิดความเครียดทางกายจิตใจเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะท าให้
ปัญหาไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข  การแก้ปัญหาต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ
เริ่มตั้งแต่การก าหนดและแยกแยะสาเหตุของปัญหามีการตั้งเป้าหมายในการด าเนินการแก้ไขและ
วิเคราะห์รวมถึงวิธีการและการวัดผลหลังการแก้ไขและสร้างมาตรฐาน 

 

 

 

 ความเป็นพลเมืองดิจิทัลมาตรฐานเหล่านี้สามารถน ามาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการ 

ก าหนดผลส าเร็จสู่การยกระดับเยาวชนไทยสู่มาตรฐานสากล ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญต่อการรู้ดิจิตอลคือ ทั้ง
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยผู้สอน
ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์มีทักษะต่อไปนี้  

เป้าหมาย : สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล ใช้เทคโนโลยีเพ่ือวิจัย จัดระบบ 
ประเมิน และสื่อสารสารสนเทศ  ใช้เครื่องมือสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่าย (คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น
มีเดีย ฯลฯ) และ social network อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเข้าถึง (access) จัดการ (manage) 

ผสมผสาน (integrate) ประเมิน (evaluate) และสร้าง(create) สารสนเทศ เพื่อท าหน้าที่ใน
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เศรษฐกิจฐานความรู้ ปฏิบัติตามคุณธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6.12 8 ทักษะแห่งโลกดิจิตอล ในการ “ใช้เทคโนโลยี” เพื่อให้ไม่ถูก “เทคโนโลยีใช้ 
 ปาร์ค ยูฮุน นักวิจัยด้านการศึกษาและนโยบายดิจิตอช แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนาน 

หยางยาง ประเทศสิงคโปร์ เขียนบทความลงเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของสภาเศรษฐกิจโลก (Work 

Economic Forum : WEF) ระบุในระยะเวลาสิบปีข้างหน้า ประชากรโลกร้อยละ 90 จะเข้าถึง 
อินเทอร์เน็ต อันจะขับเคลื่อนสังคมโลกให้ก้าวไปสู่สภาวะที่ทุกสิ่งจะเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ต 
(Internet of Everything) หรือ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things ; loT) ซึ่งท าให้โลก
เสมือนและโลกทางกายภาพเชื่อเข้าหากันอย่างใกล้ชิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาตร์ สภาวะ
ดังกล่าวน าไปสู่โอกาสที่มากมาย แต่ในมุมกลับก็น ามาสู่ความไม่แน่นอนอีกมากมายด้วยเช่นกัน 
สภาวะดังกล่าวน าไปสู่โอกาสที่มากมาย แต่ในมุมกลับก็น ามาสู่ความไม่แน่นอนอีกมากมายเช่นกัน 
ดังนั้นการลองจินตนาการถึงโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมในอนาคตเป็นเรื่องที่คาดเดาด้วย
เงื่อนไขเหล่านี้ ปารค์เสนอความไม่แน่นอนของยุคดิจิตลอล ดังนั้นจึงควรติดอาวุธให้เยาวชน
ประกอบด้วยทักษะ 8 ทักษะดังภาพ 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

 
 

ภาพ 6.3  8 ทักษะแห่งโลกดิจิตอล 

(ที่มา : www.dqproject.org) 
 

 เด็กยุคใหม่เป็นคนยุคเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z) มีพฤติกรรมชอบใช้อินเทอร์เน็ต หรือ
ที่เรียก กันว่าเป็นชาวเน็ต (netizen) นอกจากนี้แล้วผู้สอนต้องรู้และเข้าใจด้วยว่ามีเด็กส่วนหนึ่งที่ต้อง
เผชิญกับปัญหา ต่าง ๆ อีก เช่น เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยเหตุผลความ 

จeเป็นต่าง ๆ ของ ครอบครัว บางคนต้องเผชิญกับสภาพบ้านแตกสาแหรกขาดซึ่งในปัจจุบันมี
แนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เด็กบางคน ถูกท าร้ายจากผู้ปกครองตนเอง อันเนื่องมาจากความยากจนพ่อ
แม่ติดสุรายาเสพติด สภาพทางเศรษฐกิจ ของครอบครัวมีความแตกต่างกันมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
มลพิษทางสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของ เด็กท้ังสิ้น ซึ่งอาจท าให้เด็กมีสมาธิสั้นขาดแรง
บันดาลใจ มีความรู้ผิด ๆ ได้เรียนรู้แบบผิวเผินไม่รู้จัก mastery learning ฉะนั้นทักษะแห่งโลก
ดิจิตอลในการ “ใช้เทคโนโลย”ี เพ่ือให้ไม่ถูก “เทคโนโลยีใช้ประกอบด้วย 

 

 6.12.1 อัตลักษณ์ในโลกดิจิตอล (Digital identity) กล่าวคือ คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิตอล 

http://www.dqproject.org/
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จะต้องมทีักษะในการสร้าง บริหารอัตลักษณ์และชื่อเสียงในโลกออนไลน์ของตัวเองให้เป็น ซึ่งนั่นรวม
ไปถึงการจัดการกับตัวตัวตนในโลกออนไลน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วย 

6.12.2 การใช้เครื่องมือและสื่อดิจิตล (Digital use) หมายถึงทักษะในการใช้เครื่องมือและ
สื่อในยุคดิจิตอล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถสร้างสมดุลให้กับชีวิตออนไลน์และออฟไลน์
ได้อย่างดี มิใช่ดังที่เห็นปัจจุบันคือ หลายคนถูกเทคโนโลยีใช้ มิใช่ใช้เทคโนโลยี 

6.12.3 การอยู่ในโลกดิจิตอลอย่างปลอดภัย (Digital safety) หมายถึงทักษะในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในโลกออนไลน์ เช่น การไม่ไปรังแกและสามารถจัดการกับการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง รวมไปถึงเนื้อหาต่าง ๆ ที่สุ่มเสี่ยงเช่น เนื้อหาที่มีความรุนแรง ลามก
หยาบคาย 

6.12.4 ความปลอดภัยในโลกดิจิตอล (Digital security) ซ่ึงหมายถึงการมีความสามารถ
ในการตรวจสอบเบื้องต้นว่าตนเองมีภัยคุกคามในโลกไซเบอร์หรือไม่ เช่น การแฮกเฟสบุ๊ก บัญชีผ็ใช้
อีเมล์ เครื่องมือสื่อสารติดไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ ถูกขโมยรหัสผ่าน แฮกบัญชีธนาคาร ฯลฯและ
ครอบคลุมถึงการป้องกันการหลีกเลี่ยงและจัดการอย่างถูกวิธีเมื่อเจอภัยคุกคามหรือถูกละเมิดความ
ปลอดภัยด้วย 

6.12.5 การแสดงอารมณ์ในโลกดิจิตอลอย่างชาญฉลาด (Digital emotional 

intelligence) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือทักษะในการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ เช่น การแสดงความเห็นอก
เห็นใจ เสียใจ เห็นด้วย ยินดี สนุกสนาน ฯลฯ เพ่ือสานสัมพันธ์กับคนในโลกออนไลน์ 

6.12.6 การสื่อสารในโลกดิจิตอล (Digital communication) คือ ความสามารถในการ
สื่อสาร ปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกับผู้อ่ืนโยใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล 

6.12.7 การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล (Digital Rights) หมายถึงความเข้าใจในสิทธิ
เฉพาะตัวและสิทธิทางกฎหมาย รวมไปถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นและหลีกเลี่ยงถ้อยค าแห่งความเกลียดชังของทั้งตัวเองและผู้อ่ืน 

6.12.8 การรู้ดิจิตอล (Digita Literacy) ทักษะนี้ดูเหมือนจะครอบคลุมทักษะอ่ืน ๆ ทั้ง 7
ข้อที่กล่าวมาข้างต้น แต่ปาร์คระบุรายละเอียดว่าหมายถึง ความสามารถในการค้นหาประเมิน 

ใช้ประโยชน์แบ่งปันและสร้างสรรค์เนื้อหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบหรือคิด
เชิงประมวลผล (computational thinking) 

 

 

 

 

6.13 บทสรุป 
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โดยรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทั้ง 4 ลักษณะ อันได้แก่ การ
น าเสนอเนื้อหาอย่างมีพลัง การสืบค้นสาระความรู้การสร้างและเผยแพร่ผลงานและการปฏิสัมพันธ์
และการสะท้อนกลับนี้สามารถน าไปบูรณาการปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาต่าง  ๆ 
ในระดับอุดมศึกษาได้เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในลักษณะ
ดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การสืบค้นสาระความรู้การเข้าถึงความรู้การเก็บรวบรวมและการสังเคราะห์ความรู้  จนเกิดเป็นองค์
ความรู้ของตนเองและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการน าเสนอผลงานของตนเองใน
สาระวิชานั้น ๆ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาใช้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ติดต่อสื่อสารและ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ได้โดยง่ายและรวดเร็ว ท าให้การท างาน
ร่วมกันเป็นไปได้โดยไม่ติดขัดในเรื่องของเวลาและสถานที่อีกต่อไป นอกเหนือจากนั้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างและเผยแพร่ผลงาน ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาชิ้นงานให้มีคุณภาพเพ่ือเผยแพร่ผลงานยังสาธารณชน ตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้และการเผยแพร่ สารสนเทศ ตลอดจนเข้าใจและรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศที่มีในปัจจุบันได้มากขึ้น จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
อันได้แก่ ทักษะในการท างานร่วมกัน ทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่ไปกับสาระความรู้ที่ได้รับ  
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ค าถามทบทวน 

 

 1. จงอธิบายความหมายของการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
 3. ในชีวิตประจ าวันผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรบ้าง 
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการศึกษาอย่างไรในสังคมปัจจุบัน 

 5. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็นต่อผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร 

 6. จงอธิบายความหมายของการรู้ดิจิทัล  
 7. การรู้ดิจิทัลมีความส าคัญต่อผู้สอนอย่างไรบ้าง 
 8. การรู้ดิจิทัลมีความส าคัญต่อผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
 9. การรู้ดิจิทัลส่งผลกระทบต่อผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
 10. องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัลประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 11. การเรียนรู้ดิจิทัลเกี่ยวข้องกับทักษะใดบ้าง  (ยกตัวอย่าง  3 ทักษะ) 
 12. การรู้ดิจิทัล ครอบคลุมถึงความสามารถของผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
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บทที่ 7 

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ  
 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเห็นได๎วําอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ความคิด ความเชื่อ 
ทัศนคติพฤติกรรมมีผลกระทบตํอเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงวัฒนธรรม โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและเยาวชนทั่วไปซึ่งยังขาดวุฒิภาวะขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เนื้อหาที่มากับสื่ออยํางเหมาะสมยังขาดทักษะในการอํานและเขียนสื่อ อันหมายถึงการวิเคราะห์และ
ผลิตสื่อด๎วยวิจารณญาณของตนเอง ดังนั้นหากไมํสามารถท าความเข๎าใจสื่อและวิเคราะห์สื่อได๎อยําง
เหมาะสมแล๎วยํอมมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของการปลูกฝังความคิดความเชื่อในทางใดทางหนึ่งตามที่
สื่อน าเสนอ นอกจากนั้นอินเทอร์เน็ตยังเป็นสื่อที่ เปลี่ยนแปลงโฉมหน๎าการศึกษาของระดับ
มหาวิทยาลัย จะเห็นได๎จากการที่ผู๎เรียนเปิดใจรับอินเทอร์เน็ต เพ่ือแสวงหาข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ใน
การน าไปใช๎ประโยชน์ส าหรับการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ต๎องการและตอบสนองความต๎องการ
สารสนเทศของตนเองจากอินเทอร์เน็ต 

ดังนั้นผู๎เรียนในยุคนี้นอกจากจะต๎องมีทักษะในการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลขําวสารแล๎วยังต๎องมี
ทักษะการรู๎เทําทันสื่อและสารสนเทศที่จะมุํงเน๎นการสร๎างความรู๎ เสริมทักษะความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนจึงสํงผลให๎การสอนเรื่องการรู๎เทําทันสื่อและสารสนเทศจากสื่อ
อินเทอร์เน็ตส าหรับผู๎เรียนกลายเป็นบทบาทส าคัญอีกประการหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา  
 

7.1 ความเป็นมาของการรูเท่าทันส่ือ  

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก (UNESCO) 

เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการสํงเสริมรู เทําทันสื่อ ซึ่งบทบาทดังกลําวในปฏิญญา 
Grunwald ค.ศ.1982 โดยมีจุดมุํงหมายในการสํงเสริมความเข๎าใจเชิงวิเคราะห์ของพลเมืองในการ
สื่อสารที่เกี่ยวข๎องกับการเมือง และสนับสนุน โครงการตาง ๆ ที่เป็นการแนะน าเกี่ยวกับการรู๎เทําทัน
สื่อและสารสนเทศซึ่งเป็นสํวนส าคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน (UNESCO, 2010) โดย 

ในชํวงทศวรรษ 1990 การรู๎เทําทันสื่อเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาเป็นการขับเคลื่อนการรู๎เทําทันสื่อ 

 (media literacy education) ที่เกิดข๎อค าถามและความคิดเห็นตําง ๆ จ านวนมากเกี่ยวกับการรู 
เทําทันสื่อวําเกี่ยวข๎องกับอะไรบ๎าง แตํการศึกษาในขณะนั้นยังคงเป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนอยํางจ ากัด 

ส าหรับเหตุการณ์ส าคัญที่แสดงให๎เห็นความส าคัญกับการรู๎เทําทันสื่อนั้นเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ.
1992 มีการจัดประชุมผู๎น าจ านวน 30 คน ที่เป็นสมาชิกของสถาบัน  Aspen Media Literacy 

Leadership เป็นการประชุมที่มีการก าหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยใช๎สถานที่ภายในสถาบันคือ 
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Wye Conference Center ซึ่งการประชุมในครั้งนั้นชํวยให๎ผู๎น าในสาขาวิชาตํางๆ ได๎มีโอกาสพบปะ
พูดคุยแบํงปันประสบการณ์สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางกัน ก าหนดนิยามของการรู๎เทําทันสื่อ  
การวางแผนกลยุทธ์และประสานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับการรู๎เทําทันสื่อ (Center for Media 

Literacy,2011a, b) 

 อยํางไรก็ตาม ยูเนสโก (UNESCO, 2010) ไดขับเคลื่อนการรูเทําทันสื่อให๎เกิดประโยชน์ใน 

วงกว๎าง โดยในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2008 ก าหนดให๎ผู๎เชี่ยวชาญจากภูมิภาคตําง ๆ ทั่วโลกด าเนินการ
เกี่ยวกับการแนะน าองค์ประกอบการรู๎เทําทันสื่อและสารสนเทศในหลักสูตรการฝึกอบรมครูทั่วโลก 
และในเวลาตํอมาก็ได๎ก าหนดเป็นพันธกิจที่มุํงเน๎นแหํงสังคมการรู๎เทําทันสื่อและสารสนเทศ โดยให๎
การสนับสนุนการพัฒนาสารสนเทศแหํงชาตินโยบาย การรู๎เทําทันสื่อและการศึกษาการรูสื่อและ
สารสนเทศ ซึ่งมุํงกิจกรรมการฝึกอบรมผูสอนเพ่ือใหผู๎สอนตระหนักถึงความส าคัญของการรูสื่อและ
สารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอน และสามารถบูรณาการในการเรียนการสอนไดอยําง
เหมาะสม โดยมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความรูเชิงวิเคราะห์และเครื่องมือการวิเคราะห์สื่อ 

และสารสนเทศ การให๎อ านาจผู๎บริโภคสื่อในฐานะที่มีความเป็นอิสระและการเป็นอิสระและการเป็น
พลเมืองตลอดจนการใช๎สื่ออยํางมีวิจารณญาณ 

 

7.2 ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ 

 แนวคิดการรู๎เทําทันสื่อเกิดขึ้นครั้งแรกในชํวงศตวรรษที่ 17 จากการประชุมระดับโลกวําด๎วย
การรู๎เทําทันสื่อโดยองค์กรยูเนสโก มีการรํางค าประกาศวําด๎วยสื่อมวลชนศึกษาเพ่ือสํงเสริมให๎มีการ
จัดการเรียนการสอนเรื่องสื่อตั้งแตํระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมและเป็นสื่อกลางสร๎างความเข๎าใจเรื่องสื่อให๎กับผู๎สอน นอกจากนี้ยังสํงเสริมให๎มีงานวิจัยและ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประโยชน์ของสื่อมวลชนศึกษาสํงผลให๎ในหลาย ๆ ประเทศเกิดความตื่นตัวด๎าน
การศึกษาเพ่ือให๎เกิดการรู๎เทําทันสื่อ ในชํวงปี 1970                               ได๎เข๎ามา 
มีบทบาทตํอชีวิตประจ าวันของคนในสังคมตะวันตกเป็นอยํางมาก เมื่อมีการบริโภคสื่อมากขึ้นยํอมมี
ประเด็นของอิทธิพลและผลกระทบตามมาจากการศึกษาความหมายของการรู๎เทําทันสื่อจาก
นักวิชาการซึ่งมีการให๎ความหมาย (เอ้ือจิตร วิโรจน์ไตรรัตน์,2540 : Considine & Haley,1999 

:James Potter,2001 ;                                         จินตนา ตันสุวรรณนานนท์,2550)  
สรุปได๎วํา การรู๎เทําทันสื่อมีสองแนวทาง แนวทางแรกคือในด๎านความสามารถของบุคคลที่มีตํอสื่อ
หมายถึงความสามารถในการเข๎าถึง ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ สื่อสารตัดสินและประเมินคําของภาษา
และสัญลักษณ์ของสื่อและสารสนเทศจากสื่อ สามารถแยกแยะข๎อเท็จจริง คํานิยม ความเชื่อที่ได๎จาก
สื่อ สามารถสร๎างสรรค์เนื้อหาสื่อได๎ตรงตามความต๎องการในรูปแบบของตนเองและอีกแนวทางหนึ่ง
คือในเชิงการท าความเข๎าใจในกลยุทธ์และวิธีที่สื่อน าเสนอวํา การรู๎เทําทันสื่อนั้นหมายถึง การรู๎เนื้อหา 
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หลักไวยากรณ์ รู๎ภาษาของสื่อที่น าเสนอเข๎าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อ เข๎าถึงวิเคราะห์ประเมินและ
สามารถตอบโต๎กับสื่อมวลชนได๎ 
 

7.3 ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ 

 การู๎เทําทันสื่อมีความส าคัญที่เป็นการให๎อ านาจแกํพลเมืองในการสร๎างและพัฒนาสมรรถนะ 
ทัศนคติและทักษะที่จ าเป็นตํอความเข๎าใจในหน๎าที่ของสื่อ เพ่ือให๎เป็นผู๎ที่มีทักษะและความสามารถใน
การวิเคราะห์การประเมินและการใช๎สื่อในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของบุคคล 

 (UNESCO, 2010) ซึ่งการที่บุคคลจะเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ เป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นผู๎เรียนที่ประสบความส าเร็จในการศึกษาเลําเรียนหรือเป็นผู๎บริโภคที่มีความรอบรู ความเข๎าใจ
และความรอบคอบได๎นั้น บุคคลจ าเป็นต๎องพัฒนาทักษะเกี่ยวข๎องกับสื่อและสารสนเทศซึ่งมีความ
ซับซ๎อนมากขึ้น ความส าคัญของการรู๎เทําทันสื่อมี 5 ประการดังนี้ (Masterman,1985)  

 7.3.1 อิทธิพลของสื่อในกระบวนการประชาธิปไตย   จ าเป็นต๎องมีทักษะ 3 อยํางใน
วัฒนธรรมสื่อสากล เพ่ือเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดแก การคิด วิเคราะห์ การแสดงออก
ในแบบของตนเองและการมีสํวนรํวมซึ่งทักษะเหลํานี้เกิดขึ้นจากการรู๎เทําทันสื่อชํวยให๎พลเมืองใน
อนาคตมีความเข๎าใจในวาทกรรมทางการเมืองและสามารถตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงได๎ 
 7.3.2  ผู้บริโภคสื่อมีจ านวนมากและมีการครอบง าสังคมโดยสื่อ การเผยแพร ขําวสารผําน
สื่อตําง ๆ ในแตํละวัน เชํน โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เครือขํายสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ เป็นต๎น ซึ่งการมี
ทักษะการรู๎เทําทันสื่อจะชํวยให๎ประชาชนมีความปลอดภัยจากรูปภาพและสารที่น าเสนอผํานสื่อ
ดังกลําว 

7.3.3  อิทธิพลของสื่อเป็นตัวก าหนดการรับรู้ ความเชื่อและทัศนคติโดย ประสบการณสื่อ
ของบุคคลมีผลกระทบส าคัญตํอความเข๎าใจ การตีความและการกระท าของบุคคลซึ่งการรู๎เทําทันสื่อ
ชํวยให๎บุคคลสามารถเข๎าใจอิทธิพลของสื่อและชํวยแยกบุคคลออกจากอิทธิพลของสื่อได๎ 

7.3.4  ความส าคัญที่เพิ่มขึ้นของการสื่อสารที่เห็นได้จากสารสนเทศ การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนมักได๎รับอิทธิพลจากรูปภาพที่เห็น เชํน ตราสัญลักษณ์ของหนํวยงาน 
ปูายประกาศขนาดใหญํ โทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ การเรียนรู๎ วิธีการอํานสิ่งที่ต๎องการสื่อสารด๎วย
ภาพเป็นสิ่งจ าเป็น การด าเนินชีวิตในโลกของสื่อมีความหลากหลาย 

 

 

7.3.5  ความส าคัญของสารสนเทศในสังคมและความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ในสังคมความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การประมวลผลสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศเป็นสํวนส าคัญหลักของผลิตภาพประเทศแตํความเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อทั่วโลกก าลัง
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เผชิญกับความท๎าทายกับความคิดเห็นที่อิสระและมุมมองที่หลากหลาย การรู๎เทําทันสื่อจะชํวยให๎
ผู๎สอนและผู๎เรียนสามารถเข๎าใจวําสารสนเทศมาจากไหนและจะค๎นหามุมมองที่เป็นทางเลือกอยํางไร 

จากความส าคัญของการรู๎เทําทันสื่อที่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสังคมสารสนเทศที่มีสภาพสังคมที่
สื่อมีบทบาทอยํางมากตํอการด าเนินชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  
 

7.4 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ 

 ทักษะที่ก าลังมีความส าคัญมากข้ึนทุกขณะ คือทักษะ “การรู๎เทําทันสื่อ” ซึ่งคือความสามารถ
ใน “การอํานสื่อออก เขียนสื่อได๎” หรือ ความสามารถในการเข๎าใจเนื้อหาที่สื่อเสนอ รู๎จักแสวงหา
ข๎อมูลหลายแหลํง วิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ คัดกรอง สามารถใช๎ประโยชน์ และพัฒนาสื่อในแบบ
ฉบับของตนเองได๎ องค์ประกอบของการรู๎เทําทันประกอบด๎วย 5                  

7.4.1 การเปิดรับสื่อ  คือมิติในการรับสื่อ ตามทฤษฎีการสื่อสารของ Berlo ที่วําด๎วย
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ที่เป็นสื่อกลางในการสํงผํานสารจากผู๎สํงสารไปยังผู๎รับสารอันได๎แกํ หูตา จมูกลิ้น 
สัมผัสจะเป็นสิ่งที่เปิดมิติการรับสื่อของผู๎รับ โดยสื่อมวลชนจะสํงผํานประสาทสัมผัสทางด๎านหูกับตา 
มากกวําประสารทสัมผัสด๎านอื่น ๆ เนื่องจากข๎อจ ากัดของสื่อเองและในการนี้ประสาทสัมผัสการใช๎สื่อ
ให๎เกิดประโยชน์การประเมินคําสื่อการเข๎าใจสื่อ มิติในการรับสื่อการวิเคราะห์สื่อจะสํงข๎อมูลไปยัง
ระบบสมองเพ่ือตีความและรับรู๎ตํอไป การรู๎เทําทันสื่อคือการรู๎เทําทันการเปิดรับสื่อของประสาท
สัมผัสของตนเอง เมื่อเปิดรับแล๎วสมองจะสั่งการคิดและปรุงแตํงให๎เกิดอารมณ์ตําง ๆ ตามมาการรู๎เทํา
ทันสื่อในขัน้ของการรับรู๎อารมณ์ของตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ตอ๎งแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกัน
ไมํหลงใหลไปตามการชี้น าของสื่อเชํน การท าให๎เกิดความต๎องการสินค๎าโฆษณา การเลียนแบบดาราที่
เห็นวําสวยหลํอตามแฟชั่นการแสดงอารมณ์รักโลภ โกรธ หลง ตามภาพยนตร์หรือละครตํางๆ 
ความคิดจะท าให๎เรารับรู๎ความจริงวําอะไรเป็นสิ่งที่สื่อสร๎างขึ้น อะไรเป็นความจริงที่มีอยูํจริงอารมณ์ที่
เกิดขึ้นจากการน าเสนอสื่อที่เร๎าอารมณ์ประเภทตําง ๆ เป็นการรู๎ไมํเทําทันสื่อ เพราะถ๎าเรารู๎เทําทัน 
สื่อ เราจะเห็นเหตุและผลตําง ๆ อนั เป็นที่มาของผลประโยชน์ทางธุรกิจของสื่อ 

 7.4.2 การวิเคราะห์สื่อ การวิเคราะห์สื่อหรือการอํานสื่อ หมายถึง การแยกแยะองค์ประกอบ
ในการน าเสนอของสื่อใน ประเด็นของวัตถุประสงค์ของสื่อดังนี้ 
  1) กลุํมเปูาหมายของสื่อ  

2)  สิ่งที่สื่อน ามาเสนอสํงผลกระทบตํอสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอยํางไร 

 

3) รูปแบบการน าเสนอของสื่อ  

4) ข๎อมูลที่น ามาเสนอเป็นข๎อเท็จจริงหรือความเห็น 

5) ปัจจัยเกี่ยวกบับริบททางสังคม ศีลธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณีคํานิยม 
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ที่สื่อน าเสนออยูํในกรอบของจรรยาบรรณหรือไมํ สํงเสริมคุณธรรมให๎กับสังคมหรือไมํ  
6) การวิเคราะห์ประเด็นตําง ๆ เหลํานี้จะท าให๎เราเห็นภาพภาพความเป็นจริงของ 

สื่อได๎อยํางชัดเจน 

 7.4.3 การเข้าใจสื่อ การเข๎าใจสื่อหรือการตีความสื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผู๎รับสารหลังจาก
เปิดรับสื่อไปแล๎ว เพื่อที่จะท าความเข๎าใจในสิ่งที่ผู๎อื่นน าเสนอเข๎าใจภาษาเฉพาะของสื่อแตํละประเภท 
และรู๎จักที่มาของข๎อมูลประเภทตําง ๆ ซึ่งผู๎รับสารแตํละคนจะมีความเข๎าใจสื่อได๎ไมํเหมือนกันตีความ
ไปคนละแบบขึ้นอยูํกับประสบการณ์เดิมพ้ืนฐานการศึกษาและคุณสมบัติตําง ๆ ในการเรียนรู๎ 
ตลอดจนการรับรู๎ข๎อมูลของแตํละบุคคลที่ไมํเทํากันมากํอน 

 7.4.4 การประเมินค่าสื่อ หลงัจากการที่ผู๎รับสารผํานการวิเคราะห์และการท าความเข๎าใจสื่อ
แล๎ว ผู๎รบัสารควรที่จะท าการประเมินคําสิ่งที่สื่อน ามาเสนอวํามีคุณภาพและคุณคํามากน๎อยเพียงไร  
ไมํวําจะเป็นเนื้อหาที่สื่อน าเสนอ หรือวิธีการน าเสนอในรูปแบบใดก็ตามสื่อได๎ใช๎เทคนิคอะไรกํอให๎เรา
เกิดความสนใจความพอใจขึ้น หรือท าให๎หลงเชื่อไปโดยขาดการวิคราะห์อยํางทํองแท๎ 
 7.4.5 การใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ๎าผู๎รับสารได๎ใช๎การวิเคราะห์และท าความเขา๎ใจใน
องค์ประกอบขั้นต๎นทั้ง 4 มาได๎เป็นอยํางดีแล๎วเทํากับวําวําผู๎นั้นไดผ๎ํานกระบวนการการรู๎เทําทันสื่อที่
ครบถว๎น แตํยังไมํเพียงพอเพราะเม่ือเราเข๎าใจองค์ประกอบสื่ออํานสื่อได๎ประเมินคําได๎โดยใช๎องค์
ปัญญาที่เกิดขึ้นแตํเราทุกคนไมํสามารถออกไป จากโลกของสื่อได๎ความจ าเป็นที่จะต๎องอยูํโลกของสื่อ
ตํอไปเราควรที่จะปฏิบัติได๎ดังนี้ 
  1) น าสิ่งที่ตนวิเคราะห์ไปใช๎ประโยชน์ได๎ 
  2) เลือกรับสื่อเป็น 

  3) สามารถสํงสารตํอได๎ 
  4) มีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได๎ 

  

7.5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ 

 การรู๎เทําทันสื่อเป็นแนวคิดท่ีได๎รับการยอมรับอยํางกว๎างขวางในระดับสากลถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเสริมสร๎างพลังอ านาจในการบริโภคสื่ออยํางชาญฉลาดของผู๎บริโภคสื่อเพราะหากบุคคล
ใดขาดการรู๎เทําทันสื่อยํอมตกเป็นเหยื่อของข๎อมูลขําวสาร ดังนั้นการที่บุคคลในสังคมจะสามารถรู๎เทํา
ทันสื่อได๎ยํอมต๎องอาศัยทักษะในการเข๎าถึง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมินเนื้อหาสารทักษะ
การสร๎างสรรค์และทักษะการมีสํวนรํวม รวมทั้งยังต๎องค านึงถึงปัจจัยตําง ๆ ทั้งปัจจัยสํวนบุคคลและ
ปัจจัยสภาพแวดล๎อมที่ล๎วนสํงผลตํอการรู๎เทําทันสื่อ ปัจจัยที่สํงผลตํอการรู๎เทําทันสื่อวํามีดังนี้ 
(Buckingham และคณะ,2005 และ Livingstone และคณะ, 2007)  

7.5.1 อายุ (Age) เป็นปัจจัยที่มีผลตํอการเข๎าถึงและการตอบสนองตํอสื่อ ซึ่งเมื่อเปรียบ 



178 

 

เทียบระหวํางผู๎ที่มีอายุมากกับคนวัยหนุํมสาวพบวําผู๎ที่มีอายุมากมีระดับของการเข๎าถึงสื่อใหมํน๎อย
กวําคนวัยหนุํมสาวแตํมีความเข๎าใจอยํางพินิจพิเคราะห์สูงกวํา 

7.5.2 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio - Economic Status  : SES)  
หมายรวมถึงรายได๎การศึกษาและระดับชั้นทางสังคม ซึ่งล๎วนมีผลตํอการเข๎าถึงความเข๎าใจและการ
สร๎างสรรค์ในมิติของการรู๎เทําทันสื่อ เชํนรายได๎มีความส าคัญตํอการเข๎าถึงสื่อหรือการศึกษา 
มีความส าคัญอยํางมากตํอความเข๎าใจอยํางพินิจพิเคราะห์  

7.5.3 เพศ (Gender) เป็นปัจจัยที่มีนัยส าคัญท่ีเชื่อมโยงกับทักษะระดับสูงที่เพ่ิมข้ึนโดย 

อยูํบนพื้นฐานของการเข๎าถึงสื่อเชํน เพศชายมีโอกาสในการสร๎างสรรค์เนื้อหาสื่อในเว็บไซต์และ 

สื่อชุมชนมากกวําเพศหญิง  
7.5.4 ความพิการหรือการไร้ความสามารถ (Disability) ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญของ

ประชาชนอยํางมีนัยส าคัญแตํทั้งนี้ข้ึนกับลักษณะของเทคโนโลยีและลักษณะของการรู๎เทําทันสื่อ  
(หรือการใช๎เทคโนโลยี)  

7.5.5 การออกแบบของเทคโนโลยีและเนื้อหา (Design) พบวําถ๎าสื่อและแบบเรียน
ทางการสื่อสารและเทคโนโลยีได๎รับการออกแบบมาอยํางดีดังนั้นความจ าเป็นในเรื่องของทักษะการ
รู๎เทําทนัสื่อก็จะลดน๎อยลงแตํถ๎าหากวําการออกแบบเทคโนโลยีและเนื้อหาไมํมีคุณภาพยํอมมีผลท าให๎
ความจ าเป็นในการรู๎เทําทันสื่อเพ่ิมมากข้ึน 

7.5.6 ความตระหนักของผู้บริโภค(Consumer Awareness) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
กํอให๎เกิดความเชื่อถือในเนื้อหาสื่อ ตลอดจนสถาบันสื่อและในบริบทที่เป็นข๎อก าหนดของสื่ออันจะ
เป็นการลดความเชื่อที่ไร๎เหตุผล  

7.5.7 คุณค่าที่รับรู้ได้ (Perceived Value) เชํนอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อมีคุณคําที่รับรู๎ได๎จึงท า
ให๎การรู๎เทําทันสื่อสามารถเพ่ิมข้ึน อยํางมีนัยส าคัญ  

7.5.8 ความสามารถในตน (Self - Efficacy) เป็นองค์ประกอบส าคัญของการรู๎เทําทันสื่อ
โดยเป็นการผสมผสานเชื่อมโยงระหวํางทักษะและความมั่นใจในตนเองในการใช๎สื่อซึ่งน าไปสูํการ
ค๎นคว๎าและการเรียนรู๎ที่มากข้ึน  

7.5.9 เครือข่ายทางสังคม (Social Networks) บทบาทส าคัญตํอบุคคลในการสํงเสริม
เพ่ือให๎ได๎รับและคงไว๎ซึ่งการเข๎า ถึงสื่อโดยเฉพาะเครือขํายที่ไมํเป็นทางการจะชํวยสํงเสริมทุนทาง 
สังคมในชุมชนได๎เป็นอยํางดี  
 

7.5.10 ส่วนประกอบทางครอบครัว (Family Composition) กลําวคือครอบครัวที่มีเด็ก ๆ ในบ๎าน 
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จะชํวยเพิ่มการรู๎เทําทันสื่อในแงํของการเข๎าถึงสื่อใหมํได๎งํายขึ้นโดยเด็ก ๆ สามารถท าให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชํองวํางระหวํางวัยและชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎ปกครองของตนอยําง
ไมํเป็นทางการ  

7.5.11 สถานที่ท างาน (Work) ชํวยท าให๎บุคคลที่ท างานกับเทคโนโลยีสื่อใหมํได๎มีโอกาส
เรียนรู๎และเพ่ิมประสบการณ์มากขึ้นสํงผลให๎การรู๎เทําทันสื่อเพ่ิมข้ึน  

7.5.12 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Stakeholders)  

ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งหลาย ไมํวําจะเป็นนักการศึกษา กลุํมผู๎บริโภค โรงงานอุตสาหกรรมและรัฐบาล
ล๎วนมีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันในการท าให๎มีประสบการณ์และความช านาญด๎านสื่อข๎อมูลขําวสารและ
การสื่อสารได๎อยํางลึกซึ้งและกว๎างขวางซึ่งยํอมสํงผลให๎การรู๎เทําทันสื่อเพ่ิมมากขึ้น 

 

7.6 แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่อ 

การรู๎เทําทันสื่อมีแนวคิดที่มุํงให๎ความส าคัญกับผู๎ผลิตสาร  ผูร๎ับสารและเนื้อหาของสารซึ่ง
นับเป็นสํวนส าคัญในการเข๎าถึง การวิเคราะห์การประเมินการสร๎างสื่อของบุคคล ซึ่งศูนย์การรู๎เทําทัน
สื่อ (Center for Media Literacy) ได๎ก าหนดค าถามส าคัญ 5 ข๎อโดยการรู๎เทําทันสื่อและการสืบเสาะ 

(inquiry-based media literacy) ประกอบด๎วย ข๎อค าถามที่เกิดจากแนวคิดหลัก 5 ประการ (Five 

core concepts) ดังรายละเอียดในตาราง 7.1 (Center for Media Literacy, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 7.1 ข้อค าถามที่เกิดจากแนวคิดหลัก 5 ประการ 
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ข้อ ค าส าคัญ (Keyword) 5 แนวคิดหลัก 

(Five Core Concepts) 

5 ค าถามหลัก 

(Five Key Questions) 

1 ความเป็นเจ๎าของผลงาน 

(Authorship) 

เนื้อหาของสื่อที่ประเภทเกิด
จากการประกอบสร๎าง 

ใครคือผู๎สร๎างขําวนี้ 

2 รูปแบบ (Format) เนื้อหาของสื่อมีการประกอบ 

สร๎างโดยใช๎ภาษาท่ีเป็นไป
ตามหลักเกณฑทางภาษา 

อะไรคือวิธีการที่ใช๎ 
เพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ผู๎รับสาร 

3 ผู๎รับสาร (Audience) ผู๎รบัสารที่แตกตํางกันมี
ประสบการณ์เนื้อหาของสื่อ
เดียวกันที่แตกตํางกัน 

ผู๎รับสารที่แตกตํางกันมี
ความเข๎าใจในสารที่
แตกตํางกันอยํางไร 

4 เนื้อหา (Content) สื่อมีคํานิยมและทัศนคติแฝง 
อยูํ 

อะไรคือรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต คานิยมและทัศนคติที่มี
การน าเสนอหรือตัดออก
จากขําวสาร นี้ 

5 จุดมุงหมาย (Purpose) สื่อสํวนใหญํสร๎างข้ึนเพื่อ
แสวงหาผลก าไรหรืออ านาจ 

ท าไมจึงมีการเผยแพรํ
ขําวสารนี้ 

 

จากตาราง 7.1 จะเห็นวําค าส าคัญท่ีใช๎แทนแนวคิดเกี่ยวกับการรูเทําทันสื่อมีรายละเอียดที่
สามารถน าไปใช๎ในการวิเคราะห์สื่อดังนี้ 

1. ความเป็นเจ้าของผลงาน (Authorship) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณา การประกอบ
สร๎าง (Constructedness) และตัวเลือก (Choice) โดยการประกอบสร๎างเกี่ยวกับความเข๎าใจวํา
เนื้อหาสื่ออาจมีการน าเสนอที่ไมํเป็นกลาง ซึ่งมีการน าเสนอผํานสื่อตําง ๆ เชํน ปูายประกาศ ใบปลิว 
ขําวโทรทัศน์ โดยผู๎เขียนอาจเป็นคนเพียงคนเดียวหรือหลายคน สํวนตัวเลือกเกี่ยวข๎องกับเนื้อหาของ
สื่อที่ได๎ผํานการคัดเลือกให๎เผยแพรํซึ่งอาจมีเนื้อหาเพียงบางสํวนที่ได๎รับเลือกให๎เผยแพรํเทํานั้น 

 

 

 2 รูปแบบ (format) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการส ารวจรูปแบบเนื้อหาของสื่อและวิธีการ
ประกอบสร๎าง มีองค์ประกอบที่ใช๎รํวมกันคือค า ดนตรี  สี การเคลื่อนไหว มุมกล๎องและอ่ืน ๆ ซึ่ง
รูปแบบการสื่อสารขึ้นกับภาษาเชิงสร๎างสรรค์  (Creative language)  เป็นการสื่อสารจากสิ่งที่เห็น 
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เชน  แสงสวําง การจัดวางองค์ประกอบ มุมกลอง การแกไขการใช๎อุปกรณ์ประกอบฉาก ภาษาทําทาง 
สัญลักษณ์ตําง ๆ เป็นต๎น ซึ่งสามารถสื่อความหมายที่หลากหลายและสร๎างความเข๎าใจใช๎ไวยากรณ์ 
วากยสัมพันธ์และระบบค าอุปมาของสื่อโดยเฉพาะภาษาท่ีมองเห็น  (Visual language) 

 3 ผู้รับสาร (Audience) เป็นแนวคิดเก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของผู๎รับสารกับสื่อที่ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งความแตกตํางทางความคิดมีอิทธิพลตํอการตีความเนื้อหาของสื่อที่หลากหลายและ
ความที่คล๎ายคลึงกันจะสร๎างความเข๎าใจให๎เกิดข้ึนได๎ บุคคลแตํละคนรับสารจากสื่อที่แตกตํางกัน 

โดยขึ้นกับประสบการณของบุคคล เชํน อายุ เพศ การ ศึกษา การอบรมเลี้ยงดูเป็น การให๎ความส าคัญ
ในการสร๎างการตีความเนื้อหาของสื่อเพ่ือประเมินขําวน าไปสูํการยอมรับหรือปฏิเสธ การตีความความ
ที่หลากหลายท าให๎เกิดการสร๎างและการยอมรับและการเคารพในวัฒนธรรมที่แตกตํางและการ
ตระหนักถึงความส าคัญในการคิดเห็นของคนสํวนน๎อย โดยเฉพาะในโลกที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น แนวคิดนี้ให๎ความส าคัญตํอความเข๎าใจวําผู๎ผลิตสื่อก าหนดกลุํมเปูาหมายของ
ประชากรที่มีความแตกตํางกันอยํางไร โดยการตีความของแตํละคน อาจแตกตํางกันแตํผู๎รับสารต๎อง
คิดผํานการประกอบสร๎างของเนื้อหาของสื่อและยืนยันการตีความด๎วยหลักฐาน 

 4 เนื้อหา (Content) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อที่ผํานการประกอบสร๎างและเป็น
ตัวเลือกที่สะท๎อนคํานิยม ทัศนคติและมุมมองของบุคคลในการประกอบสร๎างซึ่งสิ่งเหลํานี้แฝงอยูํใน
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และโฆษณา สามารถระบุแหลงที่เป็นทางเลือกทั้งขําวสารและความ
บันเทิงและประเมินตัวเลือกท่ีมีคํานิยมแฝงอยูํ ผู๎รับสารต๎องมีทักษะต๎องมีทักษะการตั้งค าถามและระบุ
คํานิยมที่ชัดเจนและคํานิยมที่ซํอนเร๎นในการน าเสนอผํานสื่อทั้งที่เป็นขําวสาร ความบันเทิงและ
อินเทอร์เน็ตซึ่งจะชํวยให๎ผู๎รับสารสามารถตัดสินใจอยํางชาญฉลาดในการยอมรับหรือปฏิเสธขําวสาร
ทั้งหมด 

 5.จุดมุ่งหมาย (Purpose) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณาที่เหตุจูงใจ (Motive) และ
จุดมุํงหมายของเนื้อหาของสื่อ เนื่องจากขําวสารผํานสื่ออาจมีอิทธิพลจากเงิน ความเป็นอิสระและ
อุดมการณ์แตํผู๎รับสารจะต๎องพิจารณาวัตถุประสงค์ เชิงเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการแจ๎งให๎ทราบ การ
โน๎มน๎าวหรือความบันเทิง ซึ่งสื่อจ านวนมากมักสร๎างข้ึนในเชิงธุรกิจเห็นได๎จากสื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสาร
ที่ให๎ความความส าคัญกัลป์การลงโฆษณาเป็นล าดับแรก ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปต๎องการให๎สื่อก าหนด
จุดมุํงหมายทั้งมุํงเน๎นผลทางธุรกิจและอุดมการณ์ควบคูํกันไป 

 

 

7.7 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการรู้เท่าทันสื่อ 

 การรู๎เทําทันสื่อเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับคนในยุคปัจจุบัน การสํงเสริมให๎การรู๎เทําทันสื่อ 
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และสารสนเทศจากรายงาน Learning for the 21st Century ได๎กลําว ถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ท างานและใช๎ชีวิตในสังคมสารสนเทศ “ประชาชนต๎องการรู๎มากกวําเนื้อหาความรู๎หลัก พวกเขา
จ าเป็นต๎องรู๎วําจะใช๎ความรู๎และทักษะของตนที่มีอยูํอยํางไร ทั้งการคิดอยํางมีวิจารณญาณการ
ประยุกต์ความรู๎ในสถานการณ์ใหมํ การวิเคราะห์ข๎อมูลขําวสาร การสื่อสาร การมีสํวนรํวม การแก๎ 

ปัญหาการตัดสินใจ นอกจากนั้นพวกเขาจะต๎องเป็นผู๎ที่เรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาความรู๎ของตนเองให๎
ทันสมัยอยูํเสมอ” และมีการระบุถึงทักษะที่จ าเป็นในการรู๎เทําทันสื่อไว๎ดังนี้ (Center for Media 

Literacy, 2008) 

 7.7.1 ทักษะในการเข้าถึง (Access  skill) ทักษะนี้จะชํวยให๎บุคคลสามารถรวบรวมข๎อมูล
ที่เหมาะสมและมีประโยชน์และสามารถท าความเข๎าใจความหมายของเนื้อหาสารได๎อยํางมี 
ประสิทธิภาพ 

 7.7.2 ทักษะการวิเคราะห์ (Analyze  Skill) ทักษะนี้จะชํวยให๎บุคคลสามารถตรวจสอบ
การออกแบบทั้งรูปแบบของเนื้อหาสาร โครงสร๎างของเนื้อหาสารและล าดับเหตุการณ์ของเนื้อหาสาร 

รวมถึงสามารถใช๎แนวคิดตําง ๆ ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในการท าความเข๎าใจบริบท
ของเนื้อหาสารที่น าเสนอ 

 7.7.3 ทักษะการประเมินเนื้อหาสาร (Evaluate Skill) ทักษะนี้จะชํวยให๎บุคคลสามารถ
เชื่อมโยงเนื้อหาสารไปยังประสบการณ์ สํวนบุคคลและท าการตัดสินเกี่ยวกับความถูกต๎องคุณภาพและ
ความเกี่ยวข๎องของเนื้อหาสาร 

 7.7.4 ทักษะการสร้างสรรค์ (Create  Skill) ทักษะนี้จะชํวยให๎บุคคลสามารถเขียน
ความคิดของพวกเขา โดยใช๎ข๎อความเสียงและหรือภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพส าหรับวัตถุประสงค์ที่
แตกตํางกัน รวมทั้งสามารถใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อสร๎างสรรค์เนื้อหาสารของพวกเขา 
 7.7.5 ทักษะการมีส่วนร่วม (Participate  Skill) ทักษะนี้จะชํวยให๎บุคคลสามารถเข๎าไปมี
สํวนรํวมหรือปฏิสัมพันธ์ซึ่งจะสํงผลมหาศาลในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 

  แนวคิดเก่ียวกับทักษะการรู๎เทําทันสื่อข๎างต๎นสอดคล๎อง กับที่คณะกรรมาธิการยุโรป 
(Celot & Perez Tornero , 2009) กลําวถึงโครงสร๎างของการรู๎เทําทันสื่อวําประกอบด๎วย 2 มิติคือ 

  1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (Environmental  Factors) เป็น
ระดับพ้ืนฐานซึ่งเป็นชุดของปัจจัยที่ เป็นไปตามบริบทที่มีผลตํอบุคคลแตํละคนและเชื่อมโยงกับ
สื่อมวลชนศึกษาและสิทธิ ของพลเมือง ซึ่งประกอบด๎วย 2 มิติยํอย ได๎แกํ 

 

   1.1 ความสามารถในการเข๎าถึงสื่อ (Media  Availability) ได๎แกํ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 
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   1.2 บริบทการรู๎เทําทันสื่อ (Media  Literacy  Context) ได๎แกํสื่อมวลชน
ศึกษานโยบายการรู๎เทําทันสื่อประชาสังคมและอุตสาหกรรมสื่อ 

  2) ความสามารถส่วนบุคคล (Individual  Competences) หมายถึง 
ความสามารถเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกปฏิบัติทางทักษะ (การเข๎าถึง, การวิเคราะห์และ
การสื่อสาร) เพ่ือเพ่ิมระดับของความตระหนัก การวิเคราะห์อยํางวิพากษ์และความสามารถท่ี
สร๎างสรรค์เพ่ือแก๎ปัญหาซึ่งประกอบด๎วย 2 มิติยํอย ได๎แกํ 
   2.1 ความสามารถของบุคคล (Personal  Competences) ประกอบด๎วย 

    2.1.1 ทักษะการใช๎สื่อ(Use  Skills) เป็นเงื่อนไขแรกของการ
พัฒนาการรู๎เทําทันสื่อซึ่งเป็นการประสานระหวํางความสามารถในการเข๎าถึงสื่อและทักษะที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติได๎แกํการใช๎สื่ออยํางเหมาะสมและคลํองแคลํว ทักษะทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและ
การใช๎อินเทอร์เน็ตที่รุดหน๎า 

    2.1.2 ท าความเข๎าใจในสื่ออยํางพินิจพิเคราะห์ (Critical 

Understanding) เป็นสํวนส าคัญสุดของความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะสํวนบุคคลและสื่อโดยที่แตํละ
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสื่ออยํางไรขึ้นกับความเข๎าใจอยํางพินิจพิเคราะห์ทั้งในแงํของเนื้อหาและบริบท 
ได๎แกํ ความรู๎เกี่ยวกับสื่อและข๎อบังคับของสื่อ ความเข๎าใจในเนื้อหาสื่อและพฤติกรรมของผู๎ใช๎สื่อ 

   2.2 ความสามารถทางสังคม (Social  Competences) ประกอบด๎วย 
ความสามารถทางการสื่อสารได๎แกํ การมีสํวนรํวม ความสัมพันธ์ทางสังคมและการสร๎างสรรค์ เนื้อหา 
องค์ประกอบของความสามารถของบุคคลและความสามารถทางสังคมสามารถสรุปได๎ดังตารางที่ 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7.2 องค์ประกอบของความสามารถของบุคคลและความสามารถทางสังคมสามารถ 
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ความสามารถ 

(Competences) 

การกระท า 
 (Action) 

มิติทักษะส่วนบุคคล 

(Individual Skills 

Dimensions) 

เป้าหมาย  
(การด าเนินการที่มีความ

เกี่ยวข้องกัน) 
ความสามารถของ
บุคคล (Personal 

Competences) 

ทักษะการใช๎สื่อ (Use 

Skills) 

ทักษะที่เกี่ยวข๎องกับเทคนิค 

(Technical Skills) ทักษะที่
เกี่ยวกับ การด าเนินการทาง
สื่อท่ีต๎องการการใช๎เครื่องมือ
สื่ออยํางมีประสิทธิภาพ 

การใช๎สื่อ (Using Media) 

การใช๎เครื่องมือ 

 ท าความเข๎าใจในสื่อ
อยํางพินิจ พิเคราะห ์

(Critical 

Understanding 

ความสามารถเกีย่วกับการรับรู ๎
(Cognitive Skills) 

ความสามารถท่ีเชื่อมโยงกับ
ความรู๎และการ ด าเนินการ
เกี่ยวกับเครื่องหมายและ 

สัญลักษณ์:การเข๎ารหัส/ การ
ถอดรหัส/การตีความ/ การ
ประเมินตัวบทสื่อ 

การประเมินและการไดม๎า
ในการ รายงานของสื่อและ
เนื้อหาสื่อ (Evaluating 

and Taking Account of 

Media and Media 

Content) ความเข๎าใจและ
ความตระหนัก 

ความสามารถทาง
สังคม (Social 

Competences) 

การสื่อสาร 
(Communicate) 

ทักษะทางการสื่อสารและการ
มี สํวนรํวม(Communicative 

and Participative Skills) 

ความสามารถในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับ บุคคลอื่นและ
การรักษาเครือขําย 

การสร๎างความสมัพันธ์ทาง
สังคม (Building Social 

Relations) เครือขํายทาง
สื่อ  

การมีสํวนรํวมในแวดวง
สาธารณะ (Participating 

in Public Sphere)  

 ทักษะการมีสํวนรํวมของ
พลเมือง (Citizen’s 
Participation Skills) 

ความเป็นพลเมืองที่คลํองตัว  

การสร๎างและผลติเนื้อหา 
(Creating andProducing 

Content) การสร๎างสื่อ 

ที่มา : Celot, P.&Perez Tornero, J.M. (2009). Study on Assessment Criteria for  

Media Literacy: Final Report. Brussels: The European Commission 

การรู๎เทําทันสื่อ (Media literacy) หมายถึง ความสามารถในการเข๎าถึงวิเคราะห์ประเมิน
และสร๎างสรรค์สื่อในหลาย ๆ รูปแบบอยํางไรก็ตามเมื่อใช๎กันตํอ ๆ มาค าก าจัดความก็เริ่มมีการ
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เปลี่ยนแปลงไปทีละน๎อยจนกระทั่งในปัจจุบัน ค าวํา “การรู๎เทําทันสื่อ” ถือวําเป็นสิ่งส าคัญในการให๎
การศึกษาแกํผู๎เรียนในยุคสังคมสารสนเทศที่วัฒนธรรมทางสื่อเฟ่ืองฟูค าจ ากัดความในปัจจุบันจึง
ครอบคลุมถึงวิธีการที่มีความส าคัญและสมควรจะต๎องให๎การศึกษาโดยการก าหนดกรอบในการเข๎าถึง 
วิเคราะห์ประเมินและสร๎างสรรค์การสื่อข๎อความในหลาย ๆ รูปแบบนับแตํด๎านสิ่งพิมพ์จนถึงสื่อภาพ
และเสียง อยํางโทรทัศน์หรือวีดิโอ จนกระทั่งอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น “การรู๎เทําทันสื่อ” คือการ
สร๎าง ความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในสังคมรวมทั้งทักษะที่ส าคัญในการสอบถามหาข๎อมูลและ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 

การรู๎เทําทันสื่อจะต๎องมีการน าไปปรับใช๎ใน 4 รูปแบบ คือ เข๎าถึง (access) วิเคราะห์ 
(analyse) ประเมิน (evaluate) และสร๎างสรรค์ (create) และท้ัง 4 รูปแบบนี้สามารถใช๎ได๎กับสื่อ 

ทุกประเภท นับตั้งแตํสื่อสิ่งพิมพ์การกระจายเสียงจนถึงสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเริ่มมีอิทธิพลอยําง
กว๎างขวางในปัจจุบัน อยํางไรก็ตามการให๎ความส าคัญกับการรู๎เทําทันสื่อจะแสดงออกให๎เห็นอยําง
ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สุดด๎วยการก าหนดนโยบายและหลักสูตรการศึกษา  

1. การเข้าถึง การเข๎าถึงสื่อจะเป็นไป ในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวและเป็นกระบวนการทาง
สังคมท่ีมีความตํอเนื่อง เมื่อประชาชนสามารถเข๎าถึงสื่อได๎แล๎วความสามารถในการรู๎เทําทันสื่อก็จะมี
การพัฒนาไปเรื่อย ๆ ท าให๎ผู๎บริโภคสื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องและมีความรู๎เกี่ยวกับสื่อมาก
ขึ้น อยํางไรก็ตามตราบใดที่สภาพแวดล๎อมทางสังคมยังเกิดความเหลื่อมล้ า และไมํมีความเทําเทียมกัน
ระหวํางในเมืองกับชนบท วัตถุ ทรัพยากรที่บํงชี้ถึงความเจริญ ยํอมจะสํงผลท าให๎เกิดความไมํเทํา
เทียมกันในการเข๎าถึงสื่อการสื่อสารหรือความรู๎ตําง ๆ การพัฒนาทักษะการรู๎เทําทันสื่อในการเข๎าถึง
โดย 

1) อํานเนื้อหาจากสื่อนั้น ๆ และท าความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ 

2) จดจ าและเข๎าใจความหมายของค าศัพท์ สัญลักษณ์ และเทคนิคที่ใช๎ในการสื่อสาร 

3) พัฒนากลยุทธ์เพ่ือหาที่มาของข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ที่หลากหลาย 

4) เลือกคัดกรองข๎อมูลประเภทตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ท่ี 

ต๎องการ 

 

 

 

2. การวิเคราะห์ ผู๎บริโภคสื่อทุกวันนี้ เมื่อเข๎าถึงสื่อได๎แล๎วก็จะต๎องมีทักษะหรือ 

ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อและความหมายที่สื่อสารออกมาด๎วยโดยเฉพาะอยํางยิ่งสื่อโทรทัศน์ 
ผู๎ชมมีความจ าเป็นอยาํงยิ่งที่จะต๎องมีความเข๎าใจนับตั้งแตํตัวแทนผู๎ผลิตรายการ หมวดหมูํประเภท 
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รายการเทคโนโลยี ภาษา กลุํมตัวแทนที่สื่อสะท๎อนให๎เห็น จนกระท่ังประเภทของกลุํมผู๎ชมในปัจจุบัน 

          ผู๎บริโภคยังจ าเป็นที่จะต๎องมีทักษะหรือความสามารถในการวิ เคราะห์สื่อที่เผยแพรํทางเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให๎สามารถใช๎ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ให๎ได๎สูงสุด โดยอาจใช๎วิธีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ การแยกองค์ประกอบยํอยตําง ๆ หรือการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเหตุและผลการท า
ความเข๎าใจเนื้อหาบริบทที่ต๎องการสื่อ เชํน 

1) ใช๎ความรู๎และประสบการณ์เดิมเพ่ือท านายผลที่จะเกิด 

2) ตีความเนื้อหา โดยใช๎หลักการวิเคราะห์พ้ืนฐาน 

3) ใช๎กลวิธีตําง ๆ ได๎แกํการเปรียบเทียบ/หาความแตกตําง/ข๎อเท็จจริง 

ความคิดเหน็เหตุและผล การล าดับความส าคัญ 

4) ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจเป็น 

พ้ืนฐานของการสร๎างสรรค์และตีความหมาย 

3. การประเมิน ในสํวนของการเข๎าถึง หรือการวิเคราะห์นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการ  
ประเมินสื่อไปพร๎อม ๆ กันด๎วยแตํในข้ันตอนของการประเมินนี้เป็นเรื่องที่คํอนข๎างยากในการตัดสิน 

ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ เชํน นโยบายของรัฐ ข๎อก าหนดกฎหมายหรือเกณฑ์ในการ 
ประเมินตําง ๆ ได๎แกํ ความงาม บรรทัดฐานทางการเมือง คํานิยม อุดมคติหรือเศรษฐกิจแม๎แต ํ

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประเมินเอง ก็ยังเป็นเรื่องที่บางครั้งคํอนข๎างจะขัดแย๎งกัน เพราะต๎อง 
พิจารณาให๎ดีวํา การประเมินคุณภาพสื่อนั้นจะตั้งอยูํบนหลักการประชาธิปไตยที่สํงเสริมความ 

อิสระเสรี ความหลากหลาย ความเทําเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ าในการเป็นตัวแทนหรือสะท๎อน 

ภาพสังคมเชํน สะท๎อนให๎เห็นภาพของคนทุกชนชั้นในสังคม ไมํใชํวําจะสะท๎อนให๎เห็นแตํชีวิตของคน 

ที่หรูหรา ฟูุงเฟูอในสังคมหรือวําจะให๎การประเมินสื่อยึดมั่นกับขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิมที่แสดงถึง  
การแบํงแยกระหวํางความดีและความชั่วอยํางชัดเจนเป็นต๎น 

4. การสร้างสรรค์เนื้อหา ถ๎าพิจารณาทักษะหรือความสามารถ 3 ด๎านที่กลําว 

มาแล๎ว เบื้องต๎นทักษะในข๎อนี้หรือการสร๎างสรรค์เนื้อหานั้นจะเป็นทักษะที่เสริมเข๎ามากลําวคือ 
ผู๎บริโภคสื่อจ าเป็นจะต๎องมีทักษะ 3 ข๎อ คือ ความสามารถ ในการเข๎าถึงวิเคราะห์และประเมินสื่อ 
ขณะที่ผู๎ผลิตหรือผู๎สร๎างสื่อ จ าเป็นจะต๎องมีทักษะหรือความสามารถทางด๎านการสร๎างสรรค์เนื้อหา
ด๎วย ความสามารถในการสร๎างสรรค์ที่ผู๎ผลิตจะต๎องมียกตัวอยํางเชํน การเรียนรู๎กระบวนการในการ
สร๎างข๎อก าหนดตําง ๆ การผลิตสื่อที่แสดงออกมาในเชิงสัญลักษณ์ ความเข๎าใจอันลึกซ้ึงเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมและจริยธรรมในการผลิตสื่อแบบมืออาชีพซึ่งมีวิธีการสร๎างสื่อแบบสร๎างสรรค์ ดังนี้ 

1) ใช๎ประโยชน์จากขั้นตอนการระดมสมอง วางแผน เรียบเรียงและแก๎ไข 
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2) ใช๎ภาษาเขียนและภาษาพูดอยํางมีประสิทธิภาพที่สุดตามหลักของ 

ภาษาศาสตร์ 

3) สร๎างสรรค์และเลือกภาพอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเปูาหมายตําง ๆ 

ที่ก าหนดไว๎ 

เทคนิค 3 ขั้นตอนของการรู๎เทําทันสื่อ ขั้นตอนที่ 1 คือ ความตระหนักถึงความส าคัญของการ
เลือกและลดเวลาในการชมโทรทัศน์ วิดิทัศน์ เลํนเกมส์ ชมภาพยนตร์และสื่อแบบตําง ๆ ขั้นตอนที่ 
2 คือ เรียนรู๎ทักษะเฉพาะในการวิเคราะห์สื่อเรียนรู๎ที่จะวิเคราะห์และตั้งค าถามวําอะไรอยูํในกรอบ 
สร๎างสรรค์สื่ออยํางไร และมีสารใดที่ไมํได๎น าเสนอทักษะในการวิเคราะห์เป็นการเรียนรู๎ที่ดีที่สุดด๎วย
วิธีการตั้งค าถามในห๎องเรียนในกิจกรรมกลุํมสัมพันธ์พร๎อม ๆ กับการสร๎างสรรค์และผลิตสื่อด๎วย
ตนเองและขั้นตอนที่ 3 คือ การค๎นหาประเด็นในระดับลึกขึ้น ใครผลิตสื่อและเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร 
ใครได๎ก าไร ใครเสียและใครเป็นผู๎ตัดสินใจในการผลิตสื่อ ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม คนในสังคมสร๎างความหมายจากประสบการณ์ที่ได๎รับผํานสื่ออยํางไรและสื่อสร๎าง
วัฒนธรรมบริโภคนิยมอยํางไร 

 

7.8 แนวทางการรู้เท่าทันสื่อและวิเคราะห์สื่อ  
7.8.1 สื่อคือสิ่งท่ีสร้างข้ึน ( Media are Constructions)  เนื้อหาของสื่อ ไมํได๎เกิดข้ึนเอง

แตํเป็นสิ่งที่ถูกสร๎างขึ้น มีการออกแบบแก๎ไข ผลิต ตกแตํง องค์ประกอบตําง ๆ ให๎เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือความต๎องการของผู๎ผลิตหรือผู๎สนับสนุน (Sponsor) ดังนั้นเนื้อหาของสื่อสํวนใหญํจึง
มาจากความต๎องการของผู๎ผลิต ที่ต๎องการจะนําเสนอสินค๎าในทางบวกของตัวเอง เชํน โฆษณา
แฮมเบอร์เกอร์ดูนํากินชิ้นใหญํ แตํในความเป็นจริงอันเล็กนิดเดียว โฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก ภาพ
นางแบบกํอนและหลังใช๎ผลิตภัณฑ์ดูแตกตํางกันมาก เพราะมีการตกแตํงรีทัชภาพนางแบบ  
เป็น ต๎น 

 7.8.2 สื่อมีเป้าหมายทางธุรกิจ/โฆษณา  (Media Constructions have Commercial 

purposes) สํวนใหญํแล๎วเนื้อหาของสื่อจะมีนัยทางธุรกิจแฝงอยูํ เนื่องจากสื่อมีการประเมินผล
ประกอบการ ก าไร ขาดทุนโดยแตํละธุรกิจต๎องเอาตัวรอดจากการขาดทุน ผู๎ผลิตสามารถก าหนด
วัตถุประสงค์ในการนําเสนอ เพ่ือน าไปสูํการจูงใจผู๎บริโภค แตํความจริงที่เกิดข้ึนคือ สื่อยํอมไมํสามารถ
ทําหน๎าที่โดยเที่ยงธรรม หากขําวสารใดมีผลกระทบตํอภาพลักษณ์และธุรกิจของผู๎มีอ านาจ สื่อก็อาจ
หลีกเลี่ยงหรือน าเสนอแตํเพียงผิวเผินหรือแม๎กระทั่งจงใจน าเสนอหรือบิดเบือนให๎เป็นประโยชน์แกํ
ผู๎สนับสนุนโฆษณาเสียด๎วยซ้ า เชํน โฆษณาแฝงผําน ฉากละครหรือการให๎ตัวละครพูดถึงสินค๎านั้น 
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ซ๎า ๆ การเชิญชวนให๎สํง SMS เพ่ือตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นที่จริงแล๎วก็เป็นความรํวมมือ
ทางธุรกิจระหวํางสื่อกับบริษัทมือถือที่ต๎องการหารายได๎จากการสํง SMS จ านวนมาก ๆ ใช๎ดารา
นักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาสินค๎า แตํที่จริงแล๎วนักแสดงอาจไมํได๎ใช๎ผลิตภัณฑ์นั้น 

จริง ๆ 

 7.8.3 สื่อสร้างค่านิยมและอุดมคติ (Media messages contain Values and 

Ideologies) เนื้อหาของสื่อมีการสื่อความหมายทั้งทางตรงและทางอ๎อม ถึงแม๎วําจุดประสงค์ของการ
ผลิตเนื้อหานั้นและเนื้อหาของสื่อจะเต็มไปด๎วยการสื่อความหมายเชิงบวก แตํก็สามารถให๎ผู๎รับคิดเห็น
เป็นเชิงลบได๎ หรือเรียกได๎วําน าเสนอสองแงํสองงําม หรือน าเสนอแบบอคติ ตามวัตถุประสงค์ของ
ผู๎ผลิต ทัศนคติบางอยํางที่คิดเห็นไมํตรงกันอาจถูกปกปิดหรือบิดเบียนได๎ เชํน ละครโทรทัศน์ที่มี
เนื้อหาชิงรักหักสวาท สร๎างคํานิยมให๎เป็นภรรยาน๎อยไมํต๎องท างานอะไร แคํแตํงเสริมเติมสวยไปวัน ๆ 
ก็สบายไปตลอด คูํรักดาราที่ท าตัวเจ๎าชู๎หรือเลิกกันเป็นวําเลํน สร๎างกระแสการมีกิ๊กให๎กับเด็กวัยรุํน 
การเลําขําวโดยผู๎ด าเนินรายการ ด๎วยลีลาการเลําบวก การวิพากษ์วิจารณ์อยํางออกรส อาจท าให๎ผู๎รับ
สารคล๎อยตามทัศนะที่ผู๎เลําขําวน าเสนอ 

 7.8.4 สื่อท าให้มีผลที่ตามมาทางการเมืองและสังคม (Media messages have Social 

and Political Consequences) เนื้อหาของสื่อที่สื่อมวลชนน าเสนอนั้นมีอิทธิพลตํอทัศนคติทาง
การเมืองและสังคม การฟังขําวสาร จากสื่อเพียงด๎านเดียวอาจจะท าให๎ผู๎ฟังรู๎สึกเอนเอียงไปฝุายใดฝุาย
หนึ่งได๎ หรือท าให๎พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามสื่อ เชํน กรณีเกิดการยิงพระตายในวัดระหวําง
บิณฑบาต ที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2557 ที่ผํานมา ทางต ารวจได๎มีการรวบรวมหลักฐานเพ่ือหา
คนมารับโทษ ทางต ารวจและผู๎เกี่ยวข๎องไมํสามารถแก๎ไขและสรุปคดีดังกลําวได๎ เพราะมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับบุคคลทีมีชื่อเสียงในจังหวัดอุดรธานี  
 7.8.5 ส่ือแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์และข้อจ ากัด (Each Medium has a unique Aesthetic 

Form) สื่อแตํละประเภทมีรูปแบบลักษณะและกระบวนการนําเสนอที่แตกตํางกันไป มีการใช๎เทคนิค 
ตัดตํอแตํงภาพใช๎ดนตรีมุมกล๎อง เพ่ือประกอบความหมายหรือมีนัยส าคัญแอบแฝง ซึ่งในกระบวนการ 

ผลิตนี้เอง ที่ทําให๎ "สาร" บางอยํางถูกตัดตอน ปรับแตํงลดปริมาณและคุณภาพ รวมถึงอาจกลายเป็น
การสร๎างความจริงเทียมขึ้นในที่สุด เชํน การพาดหัวขําวของหนังสือพิมพ์ใช๎คําที่นําสนใจ ตัวใหญํ ๆ 
ท าให๎ผู๎อํานเตะตา และเกิดความรู๎สึกอยากอํานเนื้อขําวจนต๎องควักสตางค์ซื้อ แตํในเนื้อขําวอาจไมํ
แรงเหมือนพาดหัวขําว การออกอากาศทางโทรทัศน์มีข๎อจ ากัดเรื่องเวลา ท าให๎ต๎องตัดทอนเนื้อหาให๎
สั้นกระชับ ซึ่งบางครั้งอาจทําให๎เกิด ความเข๎าใจคลาดเคลื่อนหรือผิดประเด็น เป็นต๎น 

 อาจกลําวได๎วํา เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการผลิตเนื้อหาสื่อและเผยแพรํอยํางมี
ประสิทธิภาพอยํางยิ่ง เทคโนโลยีด๎านการสื่อสารก๎าวหน๎าไปมากเทําใด สื่อยิ่งต๎องแขํงขันกันมากขึ้น 
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และยิ่งทําให๎สื่อใช๎เทคโนโลยี ขั้นสูงไปในการสร๎างเทคนิควิธีกลยุทธ์เพื่อเอาชนะใจ"ลูกค๎า" คือผู๎รับสาร
มากขึ้นเทํานั้น 

 แนวทางของการรู๎เทําทันสื่อ อันได๎แกํการตั้งคําถาม การวิพากษ์วิจารณ์และการคิดเชิง
วิเคราะห์การ เป็นผู๎บริโภคท่ีกระตือรือร๎น แสวงหาข๎อมูลเพิ่มเติม ความเห็นเพ่ิมเติม การตอบสนอง
ไปสูํสื่อมวลชน เป็นเรื่องที่ ต๎องฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด๎วยตัวของผู๎บริโภคสื่อทุกคน การสร๎างกิจกรรม
รู๎เทําทันสื่อ ต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่จะต๎องรํวมแรงรํวมใจกันกระตุกเตือนสังคมวําถึง
เวลา แล๎วที่สื่อจะต๎องปฏิรูปและคนไทยจะต๎องรู๎เทําทันสื่อ 

 

7.9 บทบาทการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 

 ทุกคนสามารถมีสํวนชํวยในการสํงเสริมการรู๎เทําทันสื่อในสังคมไทย เริ่มที่ตัวเอง ขยายสูํคน
รอบข๎าง เริ่มที่บ๎าน ขยายสูํชุมชน สังคมและประเทศชาติในที่สุด ผู๎ที่มีบทบาทการสํงเสริมการรู๎เทํา
ทันสื่อมีดังนี้ 
 7.9.1 พ่อแม่และผู้ปกครอง ควรเป็นตัวอยํางที่ดีในการบริโภคสื่อ เพราะพฤติกรรม ความคิด 
หรือรสนิยมตําง ๆ ของลูกมักจะคล๎ายกับพํอแมํ เพราะเติบโตมาด๎วยการเลี้ยงดูและอยูํกับสิ่งแวดล๎อม
ที่พํอแมํจัดให๎ ในการบริโภคสื่อ ลูกจะมองวําพํอแมํทําอะไรใช๎อะไร ฉะนั้นการที่พํอแมํผู๎ปกครองเป็น
ตัวอยํางที่ดีในการบริโภคสื่อ รู๎จักเลือกสื่อและบริโภคอยํางพอดีทั้งเนื้อหาและปริมาณและสอนให๎ลูก
เทําทันสื่อ สร๎างคํานิยมในการบริโภคสื่อให๎กับลูกหรือพูดคุยวิเคราะห์สื่อรํวมกันก็เทํากับเป็นการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันให๎ลูกแตํเยาว์วัย หากพํอสูบบุหรี่ก็ยากท่ีลูกจะเชื่อคําสอนวําอยําสูบบุหรี่ มันไมํดีพํอแมํควรมี
ข๎อตกลงในการใช๎สื่อกับลูก เชํน การใช๎สื่อไอซีที จ าเป็นจะต๎องมีกฎกติกามารยาทเป็นต๎นวําระยะเวลา
ในการใช๎งาน ข๎อพึงระวังในการใช๎งาน อะไรที่ท าได๎อะไรที่ท าไมํได๎ ต๎องไมํมีความลับในครอบครัว  

พํอแมํควรแนะน าสื่อสร๎างสรรค์ท่ีเหมาะกับชํวงวัยของลูก ปลูกฝังคํานิยมทัศนคติที่ดีในการใช๎ชีวิตและ
การบริโภคสื่อ  
 7.9.2 ผู้สอนและสถาบันการศึกษา ควรสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการรู๎เทําทันสื่อเข๎าไปใน
หอ๎งเรียน ในวิชาที่เรียน หัวใจของการสอนให๎รู๎เทําทันสื่อคือการฝึกคิดฝึกปฏิบัติหลาย ๆ รอบ ผู๎สอน
ควรน าขําวสารข๎อมูลหรือเนื้อหาจากสื่อหลากหลาย ประเภทเข๎ามาในห๎องเรียนเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกตั้ง
คําถาม ตีความ วิเคราะห์เนื้อหาประเมินคุณคําและคาดการณ์ผลกระทบตํอผู๎รับสื่อฝึกสร๎างและ
สื่อสารเนื้อหาที่ผํานกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก๎ไขเรียบเรียงใหมํไปยังเพ่ือน ๆ ยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งจะท าให๎
ผู๎เรียนมีทักษะการรู๎เทําทันสื่อที่แข็งแรงขึ้นตามล าดับ ควรจัดกิจกรรมรณรงค์การรู๎เทําทันสื่อใน
รณรงค์สํงเสริมรํวมกิจกรรมเทําทันสื่อกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎
เกิดความตื่นตัวและเกิดกระแสความนิยมใหมํที่เป็นผู๎บริโภคสื่ออยํางชาญฉลาด ใช๎สื่ออยํางเหมาะสม
และพอเพียง 
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 7.9.3 ผู้ผลิตและสื่อมวลชน ต๎องค านึงถึงจรรยาบรรณเป็นหลัก ได๎แกํ การซื่อสัตย์ตํอขําว 
น าเสนอสิ่งที่เป็นจริง ไมํบิดเบือน ไมํเอนเอียง น าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ตํอสังคมมากกวําจ านวนเงิน
ที่จะเข๎ากระเป๋า ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู๎บริโภค และไมํได๎ท าให๎เกิดการพัฒนาอยํางสมดุลและยั่งยืน 
สื่อควรพัฒนามาตรฐานในการน าเสนอ  

 7.9.4 รฐับาล ควรมีการออกกฎหมายควบคุมสื่อและโฆษณาและมีการบังคับใช๎กฎหมาย
อยํางเข๎มแข็งจริงจัง ควรมีองค์กรทําหน๎าที่ควบคุมดูแลจรรยาบรรณของสื่อให๎ได๎มาตรฐานสํงเสริม
กลไกการเฝูาระวังสื่อร๎ายที่ทําลาย สังคมตําง ๆ ควรมีนโยบายสํงเสริมสนับสนุนการเรียนรู๎เทําทันสื่อ
ผํานสถาบันตําง ๆ ควรสร๎างการมีสํวนรํวม ให๎กับผู๎เรียนในเรื่องของสื่อ 

 

7.10 แกนความคิดหลักของการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ  

แกนความคิดหลักในการศึกษาการรู๎เทําทันสื่อที่ควรยึด เป็นหลักในการจัดการเรียนรู๎มีดังนี้ 
(โตมร อภิวันทนากร,2552 ; พรทิพย์ เย็นจะบก,2552 และ Thoman & Jolis, 2008) 

 แกนความคิดที่ 1 เนื้อหาสื่อทั้งหลายถูกสร้างข้ึนมา สื่อแตํละประเภทที่เผยแพรํมายังบุคคล
ล๎วนผําน กระบวนการผลิตที่มีการวางแผน คิดออกแบบและเลือกสรรโดยใช๎หลักจิตวิเคราะห์ 
หลักการตลาด การประเมินทัศนคติของสังคมและการทดสอบความแมํนย าในการสื่อสารเพ่ือให๎แนํใจ
วําสารที่อยูํในสื่อนั้นสามารถตอบสนองสร๎างความสนใจ ประทับใจอยูํในใจและกระตุ๎นความต๎องการ
ของผู๎บริโภคสื่อได๎ ฉะนั้นทุกสิ่งที่บุคคลรับรู๎จากสื่อจึงเป็นความจงใจของผู๎ผลิตที่ต๎องการให๎สื่อนั้น
สร๎าง ความรู๎สึกและพฤติกรรมตามที่เจ๎าของสื่อคาดหวัง นอกจากนั้นผู๎ผลิตสื่อยังตั้งใจที่จะน าเสนอ
ความจริงเพียงบางสํวน โดยสร๎างความจริงเสมือนให๎ผู๎บริโภคสื่อเกิดความเชื่อและคล๎อยตามหัวข๎อ 

แกนความคิดที่ 1 นี้ แสดงให๎เห็นวํา “ไมํมีความบังเอิญในสื่อที่สร๎างขึ้นมีแตํความจงใจของผู๎ผลิต” 
เป็นการเผยให๎เห็นความซับซ๎อนของสิ่งที่ถูกประกอบสร๎างขึ้นที่เรียกวํา “สื่อ” เพ่ือไปสูํความตระหนัก
และมีวิจารณญาณเมื่อเสพสื่อ 

 แกนความคิดที่ 2 เนื้อหาสื่อถูกสร้างขึ้นโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ท าให๎จดจ าและเข๎าใจตามที่สื่อ
ต๎องการ สื่อแตํละประเภทมีการใช๎เทคนิคที่แตกตํางกันไปตามกลวิธีและ ลีลาการน าเสนอของสื่อผําน
ภาพ สี เสียง จังหวะ ซึ่งเป็นภาษาท่ี สื่อใช๎ในการสื่อสารเพ่ือโน๎มน๎าวให๎บุคคลรู๎สึกคล๎อยตามและจดจ า 

ด๎วยการเจาะลึกเข๎าไปถึงแกํนความรู๎สึกที่ลึกที่สุดในใจซึ่งอยูํเหนือ ความคิดแบบมีเหตุผล จนกระทั่ง
บุคคลเกิดความเข๎าใจและเชื่อ ตามท่ีสื่อนั้นต๎องการ ฉะนั้นการท าความเข๎าใจถึงเทคนิควิธีการตํางๆใน
การสื่อสารจะชํวยให๎บุคคลมีกรอบเพ่ือวิเคราะห์และอําน ความหมายของสื่อนั้น ๆ ได๎ และจ าเป็นต๎อง
ฝึกฝนให๎การมองอยํางวิเคราะห์ในรายละเอียดของสื่อเกิดเป็นนิสัยประจ าตัว เพ่ือพัฒนาเป็น
ความสามารถในการค๎นหาความหมายและท าความเข๎าใจตํอ สิ่งที่สื่อก าลังกระท าตํอบุคคลนั้น 
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 แกนความคิดที่ 3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต่างกัน  ท าให๎บุคคลอํานเนื้อหาสื่อและ
รู๎เทําทันมากยิ่งขึ้น ผู๎บริโภคสื่อแตํละคนมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ประสบการณ์ อายุ เพศ การศึกษา 
วัฒนธรรมที่แตกตํางกัน เหลํานี้จึงท าให๎การตีความเนื้อหาของสื่อเดียวกันแตกตํางกันได๎การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานประสบการณ์อันหลากหลายท าให๎เห็นมุมมองที่กว๎างขวางรอ 

ด๎านขึ้นอันเป็นจุดแข็ง ของการคิดวิเคราะห์รํวมกันท าให๎ได๎ข๎อสรุปที่มีมิติหลากหลายยิ่งขึ้น ท าให๎เห็น
ถึงเจตนาและเข๎าใจมากขึ้น และเป็นวิธีที่ชํวยให๎บุคคลสามารถตัดสินใจได๎อยํางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การใช๎แนวปฏิบัตินี้เชํนนี้ในการพิจารณาสื่อท าให๎บุคคลสามารถอํานสื่อได๎อยํางรู๎เทําทันมากข้ึน
จนมีความพร๎อมที่จะยอมรับหรือปฏิเสธเนื้อหาสื่อตําง ๆ ได๎ ซึ่งอ านาจในการยอมรับหรือปฏิเสธ
เนื้อหาที่ สื่อน าเสนอถือเป็นอ านาจพื้นฐานระดับบุคคลและเป็นสิทธิที่มีอยูํกับตนเอง 
 แกนความคิดที่ 4 มีค่านิยมและทัศนคติแฝงมากับสื่อ  สื่อเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร๎าง ดังนั้น
สื่อจึงถูกออกแบบและผลิตมาเป็นอยํางดีเพ่ือท าหน๎าที่สํงสารอยํางมีเปูาหมายชัดเจน  นอกจากนั้นสื่อ
ยังมีบทบาทในการเป็นนักเลําเรื่อง วิธีการที่สื่อแตํละประเภทใช๎มีจุดมุํ งหมายเพ่ือปลูกฝังคํานิยมและ
โน๎มน๎าวให๎เกิดความเชื่อใหมํ ฉะนั้นการวิเคราะห์คํานิยมและทัศนคติแฝงและฝึกหัดประเมินสิ่งที่สื่อ
บอกเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู๎เรื่องสื่อ ซึ่งต๎องอาศัยการฝึกฝนให๎เกิดเป็นความสามารถประจ าตัว
เพ่ือที่ บุคคลนั้นจะสามารถก าหนดการใช๎ชีวิตอยํางเหมาะสมกับตนเอง มากกวํายอมตามแบบที่สื่อ
บอกให๎เป็น 

 แกนความคิดที่ 5 เจตนาของเนื้อหาสื่อ  ผลประโยชน์และอ านาจ เจตนาของรายการ
โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต หรือบทความในนิตยสารคือ การท าให๎มีจ านวนผู๎อําน ผู๎ชม ผู๎ฟังใน
ปริมาณที่มาก เพ่ือวําเจ๎าของสื่อจะได๎ขายเวลาหรือพ้ืนที่ให๎แกํผู๎สนับสนุนที่ต๎องการโฆษณาสินค๎าซึ่ง
มักเป็นโฆษณาที่โน๎มน๎าวให๎ผู๎บริโภคสื่อเกิดความรู๎สึกต๎องการในสิ่งที่ไมํได๎เป็นความจ าเป็นอยําง
แท๎จริง นี่คือสิ่งที่ต๎องยอมรับวําสื่อคือ ธุรกิจและธุรกิจคือสื่อ ซึ่งมีเปูาหมายคือ การสร๎างผล ก าไรอัน
เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ 

 นอกจากผลประโยชน์ของสื่อในลักษณะดังกลําวแล๎ว สื่อยังมีศักยภาพในการสร๎างกระแส
ดึงดูดความสนใจของผู๎คนกับ บางเหตุการณ์ที่สื่อเป็นผู๎ก าหนดวาระนั้นขึ้น การกระท าดังกลําว เป็น
การใช๎อ านาจในเชิงควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมทั้งโดยตั้งใจและไมํตั้งใจ นอกจากเหตุผลทาง
ธุรกิจและเหตุผลทางการเมืองที่เก่ียวข๎องด๎วยแล๎ว สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารยังมุํงให๎เกิดประโยชน์
และอ านาจของผู๎ใช๎สื่อนั้น แม๎กระทั่งในระดับบุคคล เชํน การใช๎สื่อใหมํ อยํางเชํน โทรศัพท์มือถือหรือ
อินเทอร์เน็ตที่ผู๎ใช๎สื่อ นั้นสามารถใช๎อ านาจในทางที่สร๎างสรรค์และท าลายได๎ 
 เมื่อสื่อมีอ านาจและผลกระทบตํอผู๎คนในสังคม แตํในอีกด๎านหนึ่งสื่อท าหน๎าที่ให๎ความรู๎ 
พัฒนาความคิดของผู๎คนและเมื่อสื่อสามารถสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในเรื่องการเมือง หรือ
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เรื่องสาธารณะ ตํางก็ยิ่งเห็นชัดวําสื่อได๎ท าหน๎าที่มํุงที่จะเสริมอ านาจประชาชนและสํงเสริม
ประชาธิปไตยซึ่งมีเจตนาในการสร๎างประโยชน์ให๎แกํผู๎รับสื่อเชํนกัน 

 

7.11 แนวคิดการจัดการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ  

การออกแบบและพัฒนาเป็นแผน กิจกรรมหรือแผนการเรียนรู๎เพื่อการศึกษาการรู๎เทําทันสื่อ
วํา ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอนดังนี้ (โตมร อภิวันทนากร, 2552และ ThomanและJolis,2008)  

7.11.1 ตระหนักถึงผลกระทบ (Awareness) เป็นการกระตุ๎นหรือเปิดประเด็นให๎ผู๎เรียนเกิด
แงํคิดมุมมองในการอํานสื่อที่พวกเขา ไมํเคยค านึงถึงมากํอนวําการน าเสนอของสื่อแตํละครั้งอาจสํงผล 

กระทบตํอผู๎รับสื่ออยํางไร 

7.11.2 วิเคราะห์การกระท า (Analysis) เป็นการอํานภาษาของสื่อเชิงลึกมากกวําการเข๎าใจ
ความหมายหรือการตีความ โดยอาศัยแนวทางของ 5 แกนความคิดหลัก ได๎แกํ ไมํมีความบังเอิญในสื่อ 
มีแตํความจงใจของผู๎ผลิต เนื้อหาสื่อถูกสร๎างขึ้นโดยใช๎กลวิธีตําง ๆ ท าให๎จดจ าและเข๎าใจตามที่สื่อ
ต๎องการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ตํางกันท าให๎บุคคลอํานเนื้อหาสื่อและรู๎เทําทันมากยิ่งขึ้น  
มีคํานิยมและทัศนคติแฝงมากับสื่อด๎วยและเจตนาของเนื้อหาสื่อคือ ผลประโยชน์และอ านาจมาใช๎ใน
การวิเคราะห ์

7.11.3 ไตร่ตรองและสะท้อนกลับ (Reaction) เป็นการแสดงความคิดเห็นตํอสื่อหรือตั้ง
ค าถามกลับตํอสื่อซึ่งสะท๎อนความคิดเห็นผํานการไตรํตรองและพิจารณาสื่อนั้นแล๎ววําอะไรคือสิ่งที่
บุคคล “ควรจะคิด” และ “ควรจะท า” เมื่อการสื่อสารของสื่อสํงผลกระทบตํอศาสนา ประเพณี 
ศีลธรรม คุณธรรมตํอสังคม กระแสสังคมหรือหลักพ้ืนฐานประชาธิปไตยตลอดจนแนวทางการด าเนิน
ชีวิตของผู๎รับสาร 

7.11.4 ปฏิบัติการโต้ตอบหรือสนับสนุนยอมรับ (Action) การสนับสนุนให๎ผู๎เรียนยืนยัน
ความคิดด๎วยการแสดงออกและผลักดันให๎เกิดความเคลื่อนไหวระดับสังคมไมํวําจะเป็นการปฏิเสธหรือ 

ยอมรับในหลักการ หรือผลกระทบที่มาจากการน าเสนอของสื่ออันเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎ เรียนไมํละเลย
กับสิ่งที่มีผลกระทบกับสังคมและสนับสนุนให๎เป็นพลเมืองที่ตื่นตัวตํอเรื่องสาธารณะปฏิบัติการนี้ควร
เชื่อมโยงผู๎เรียนกับบุคคลอ่ืนในสังคม เพ่ือค๎นหาวิธีการหรือ ความรํวมมือในการจัดการแก๎ปัญหาหรือ
ผลิตและเผยแพรํสื่อเพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดภาวะเทําทันสื่อในสังคม 

 

 

 

แนวคิดการจัดการศึกษาการรู๎เทําทันสื่อประกอบ ด๎วย 4 ขั้นตอน ได๎แกํ การสร๎างความ
ตระหนักถึงผลกระทบจากสื่อ วิเคราะห์การกระท าจากการอํานภาษาของสื่อ ไตรํตรองและสะท๎อน
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กลับตํอสื่อและปฏิบัติการโต๎ตอบหรือสนับสนุน ยอมรับตํอสื่อบนแนวความคิดที่วํา เนื้อหาสื่อทั้งหลาย
ถูกสร๎างข้ึนมาโดยใช๎กลวิธีตําง ๆ ท าให๎จดจ าและเข๎าใจตามที่สื่อต๎องการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ที่ตํางกันท าให๎บุคคลอํานเนื้อหาสื่อรู๎เทําทันมากยิ่งขึ้นถึงคํานิยมและทัศนคติที่แฝงมากับสื่อและต๎อง
ท าความเข๎าใจวําเจตนาของเนื้อหาสื่อคือผลประโยชน์และอ านาจ 

 

7.12 บทสรุป 

 การรู๎เทําทันสื่อ "รู๎เทําทันสื่อ" คือ ทักษะ หรือความสามารถในการ "ใช๎สื่ออยํางรู๎ตัว" และ "ใช๎ 
สื่ออยํางตื่นตัว"ค าวํา "การใช๎สื่ออยํางรู๎ตัว" สามารถอธิบายหรือขยายความได๎วําสามารถตีความ 
วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อสามารถโต๎ตอบกับมันได๎อยํางมีสติและรู๎ตัวสามารถตั้งค าถามวํา
สื่อถูกสร๎างขึ้นได๎อยํางไร เชํน ใครเป็นเจ๎าของสื่อ ใครผลิตและผลิตภายใต๎ข๎อจ ากัดใด ควรเชื่อหรือไมํ 
หรือมีคํานิยมความเชื่ออะไรที่แฝงมากับสื่อนั้น พวกที่ผลิตสื่อหวังผลอะไร  

 การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎เพ่ือที่จะเทําทันสื่อได๎นั้นประกอบด๎วยองค์ประกอบที่ส าคัญคือ
การเข๎าถึงสื่อ คือ การได๎รับสื่อประเภทตํางๆ ได๎อยํางเต็มที่และรวดเร็วสามารถรับรู๎และเข๎าใจเนื้อหา
ของสื่อประเภทตํางๆได๎อยํางเต็มความสามารถ พร๎อมทั้งท าความเข๎าใจความหมายอยํางมี
ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ คือ การตีความเนื้อหาสื่อตามองค์ประกอบและแบบฟอร์มของสื่อ แตํละ
ประเภทวําสิ่งที่สื่อน าเสนอนั้นสํงผลกระทบอะไรบ๎างตํอสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจโดยใช๎พื้น
ความรู๎เดิมและประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น โดยอาจใช๎วิธีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ การแยกองค์ประกอบยํอยตํางๆ หรือการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเหตุและผลการท าความ
เข๎าใจเนื้อหาบริบทที่ต๎องการสื่อ การประเมินคําสื่อ เป็นผลจากการวิเคราะห์สื่อที่ผํานมาท าให๎
สามารถที่จะประเมินคุณภาพ ของเนื้อหาที่มี คุณคําตํอผู๎รับสารมากน๎อยเพียงใด สามารถน าไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ตํอผู๎รับสารในด๎านใดได๎บ๎าง คุณคําท่ีเกิดข้ึนเป็นคุณคําที่เกิดขึ้นทางใจ อารมณ์ 
ความรู๎สึก หรือมีคุณคําทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรมหรือประเพณี ความสามารถใน
การประเมินเนื้อหา โดยสร๎างความเกี่ยวข๎องของเนื้อหากับประสบการณ์ พร๎อมเสนอความเห็นใน
แงํมุมที่หลากหลาย  การเรียนรู๎สื่อ รวมถึงการพัฒนาทักษะ การสร๎างสื่อในแบบฉบับของตนเองขึ้นมา 
เมื่อผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินคําสื่อได๎อยํางถํองแท๎แล๎ว ทุกคน
จะต๎องวางแผน เขียนบท ค๎นคว๎าข๎อมูลเนื้อหามาประกอบ 

 

 

 

ค าถามทบทวน 
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 1. จงอธิบายความหมายของการรู๎เทําทันสื่อ 

 2. การรู๎เทําทันสื่อมีความส าคัญอยํางไร 

 3. การรู๎เทําทันสื่อมีผลกระทบตํอผู๎เรียนอยํางไรบ๎าง 
 4. องค์ประกอบของการรู๎เทําทันสื่อประกอบด๎วยอะไรบ๎าง 
 5. ปัจจัยที่สํงผลตํอการรู๎เทําทันสื่อประกอบด๎วยอยํางไรบ๎าง  (ยกตัวอยําง  5 ข๎อ) 
 6. แนวคิดหลักของการรู๎เทําทันสื่อประกอบด๎วยอะไรบ๎าง 
 7. ทักษะที่จ าเป็นตํอการรู๎เทําทันสื่อประกอบด๎วยทักษะส าคัญอะไรบ๎าง  (ยกตัวอยําง  5 ข๎อ) 
 8. ผู๎เรียนมีวิธีการเข๎าถึงสื่ออยํางไร   
 9. ผู๎เรียนมีการวิเคราะห์สื่อในการน าไปใช๎อยํางไรบ๎าง   
 10. ผู๎สอนและสถาบันการศึกษามีบทบาทตํอการสํงเสริมการรู๎สื่อยํางไร 

 11. แกนความคิดหลักของการรู๎เทําทันสื่อประกอบด๎วยอะไรบ๎าง 
12. หัวใจส าคัญของการรู๎เทําทันสื่อคืออะไร 
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บทที่ 8 

ทักษะการใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้  

 

โลกปัจจุบันได้พัฒนาสู่ระบบ “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้” (knowledge-based  

economy society) โดยมีการสร้างต้นทุนทางปัญญา ซึ่งศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ  

ขึ้นอยู่กับการสร้างองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และแหล่งบริการความรู้แก่ประชากรในประเทศ  

น ามาสู่ความจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาคนในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่ 
ก้าวหน้าได้ด้วยตนเอง ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาปัญญาคือ แหล่งการเรียนรู้ สังคมต้องมีการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานในการจัดการแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีการระดมและกระจายทรัพยากร 

การเรียนรู้อย่างกว้างขวางให้ทั่วถึงอย่างเป็นธรรมและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี 
ความสอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระบวนทัศน์ที่กว้างขวาง 
ด้านการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง ที่ต้องการทั้งการเข้าถึงที่เปิดกว้างต่อบริการการศึกษา ทักษะขั้นพ้ืนฐานเป็น 

สิ่งจ าเป็นที่จะเรียนสร้างข้ึนได้หลายวิธีเสริมสร้างความร่วมมือ การสร้างบรรยากาศการเรียนที่มี 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง 
และความก้าวหน้าทางของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้สารสนเทศมีปริมาณเพ่ิมมาก 

ขึ้นและมีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบเนื้อหา วิธีการเข้าถึงที่มีหลายช่องทางและความต้องการ  
ความคาดหวังตลอดจนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการก็เปลี่ยนแปลงไป  
 

8.1 การรู้ห้องสมุด  
การรู้ห้องสมุด คือ การรู้ทักษะในการใช้ห้องสมุด เช่น รู้วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศใน

ห้องสมุด ดังนั้นการรู้ห้องสมุดจึงเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาการของห้องสมุด อนาคตของการรู้
ห้องสมุดจึงขึ้นอยู่กับอนาคตของห้องสมุด การสอนการรู้ห้องสมุดจะเป็นหน้าที่หลักของบรรณารักษ์ 
เกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยายในห้องเรียน การปรึกษากันแบบตัวต่อตัว การน าเสนอด้วย
ภาพยนต์ วีดีโอและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มเป้าหมายในการสอนส่วนใหญ่หมายถึงผู้เรียนใน
มหาวิทยาลัย ผู้เรียนใหม่ส่วนใหญ่จะมีทักษะในการใช้ห้องสมุดน้อย ผู้เรียนที่เมื่อตอนอยู่ชั้นมัธยมได้
เข้าไปใช้ห้องสมุดอยู่บ้าง การเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย การรู้ห้องสมุดจะเป็นกุญแจส าคัญอย่าง
ยิ่งช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการศึกษา เพ่ือให้เกิดการรู้ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 3 ค าท่ีพบเห็นการใช้อยู่เสมอ คือ bibliographic instruction (การสอนการเข้าถึง
บรรณานุกรม) User education และ Library instruction ทั้งสองค าหลังมีความหมายเหมือนกัน
คือ การสอนการใช้ห้องสมุด ( Robert Coravu,2010) 
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8.1.1 การสอนการเข้าถึงบรรณานุกรม เป็นการสอนโดยบรรณารักษ์ โดยสอนวิธีการค้นหา
ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ได้ด้วยตนเองในห้องสมุดมหาวิทยาลัย การสอนการเข้าถึงบรรณานุกรมอาจเป็นการสอนโดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชาหรือเป็นการสอนแบบบูรณาการกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร แต่การสอนการ
เข้าถึงบรรณานุกรมโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่เรียนในหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีค้น
สารสนเทศด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.1.2 การสอนการใช้ห้องสมุด เป็นค าที่กว้างกว่าการสอนการเข้าถึงบรรณนุกรม โดยสอน
วิธีใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด บริการของห้องสมุด และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ห้องสมุด โดยผู้สอนอาจเป็นบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่บรรณารักษ์ การสอนอาจเป็นการ
สอนแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการในกลุ่มหรือการพบกันแบบตัวต่อตัวการสอนการใช้ห้องสมุด
ตั้งใจที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการค้นหาและจ าแนกสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถประเมินสารสนเทศด้วยตนเอง 
 

8.2 ความส าคัญของห้องสมุดกับการศึกษา 

 ในสังคมสารสนเทศห้องสมุดจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมการจัดการความรู้ทุก 

รูปแบบ ในด้านการศึกษาการสอนภายในระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนที่ผู้เรียนจะต้องค้นหาข้อมูล  
สารสนเทศที่ต้องท าการค้นคว้าก่อนน ามาอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนรู้ของ 
แต่ละรายวิชา ห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่ด าเนินกิจการในลักษณะการให้บริการการจัดบริการห้องสมุด 

ที่มีประสิทธิภาพจะท าหน้าที่ประเทืองปัญญาและท าให้ผู้ใช้บริการเห็นคุณค่าของห้องสมุด ผู้เขียน 

สรุปใจความส าคัญของการให้บริการของห้องสมุดดังนี้ 
 8.2.1 เป็นการส่งเสริมการศึกษา การเรียนในระดับอุดมศึกษานั้นมีความส าคัญมากที่ 
ผู้เรียนต้องศึกษาหาความรู ้ด้วยตนเองของผู้เรียน รวมถึงผู ้สอนในระดับมหาวิทยาลัยก็ต้อง
ศึกษาหาความรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยมีรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ดังนั้นห้องสมุดนับเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่ง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง  ๆ อันเป็นผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
ในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน 

8.2.2 เป็นการสนองความต้องการและความสนใจ ในการศึกษาค้นคว้าของผู้ใช้ทุกระดับ 

ด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมโดยผู้ใช้บริการจะได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจ โดยห้องสมุดอ านวยความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ 

 

8.2.3 ช่วยในการค้นคว้าวิจัย ในทุกสาขาอาชีพจ าเป็นต้องท าการวิจัยเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ  



197 

 

เป็นการพัฒนาวิชาการในสาขาอาชีพนั้น นักวิจัยต้องมีข้อมูลเป็นจ านวนมากซึ่งไม่อาจหาซื้อเองได้ 
ทั้งหมดและยากที่จะรวบรวมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ห้องสมุดซึ่งรวบรวมข้อมูลไว้แล้วยังจัดบริการต่าง ๆ  
เพ่ือช่วยเหลือนักวิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการจ าเป็นอย่างกว้างขวาง ครบถ้วนและทันใช้งาน 

8.2.4 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อหนังสือหรือสื่อสารสนเทศ 

อ่ืน ๆ มาอ่านใช้เอง เพราะผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างหลากหลาย
กว้างขวาง 
            8.2.5 ประหยัดเวลาในการแสวงหาสารสนเทศ เนื่องจากห้องสมุดได้จัดระบบและมี 

วิธีการสืบค้นที่ช่วยให้เข้าถึงสารนิเทศได้รวดเร็ว ทั้งมีบริการที่เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึง 
                 สารสนเทศทั้งท่ีมีอยู่ภายในห้องสมุดและจากแหล่งภายนอก 

8.2.6 เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ การอ่านหนังสือหรือประกอบ 

               กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งพักใจให้ที่อาศัยห้องสมุดเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ นับว่า  

               เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความสุขทางจิตใจ ถือเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมี  
               คุณค่าเป็นการพักผ่อนทางความคิด อารมณ์และคลายกังวล                

8.2.7 เป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้เป็นคนทันสมัย ก้าวทันโนการเปลี่ยนแปลงทันต่อเหตุการณ์ 
                 ตลอดเวลาเพ่ือหาความเพลินเพลินใจในยามว่างโดยห้องสมุดจะมีหนังสือและนิตยสารบันเทิงไว้ 
               บริการแก่ผู้ใช้อย่างเหมาะสมสามารถเลือกใช้สารสนเทศตามความต้องการผู้ใช้ 

ความส าคัญต่อห้องสมุดการบริการเป็นภารกิจหลักของห้องสมุดสร้างการรับรู้หรือ 

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด ท าให้ผู้ใช้เห็นว่าห้องสมุดเป็นที่พ่ึงได้ ควรได้รับการสนับสนุนเนื่องจาก
ได้รับบริการตามที่คาดหวังและพึงพอใจเกิดการยอมรับและศรัทธา น าไปสู่การได้รับความร่วมมือ
สนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกความส าคัญต่อองค์กรที่ห้องสมุดสังกัด บริการของห้องสมุดเป็น 

ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ความส าคัญต่อผู้
ให้บริการ ด้านผู้ปฏิบัติงานนั้นการบริการช่วยให้มีอาชีพและมีรายได้ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ประกอบ
ภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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8.3 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แหล่งรวบรวมขุมทรัพย์ 
หอ้งสมุดเป็นแหล่งส าคัญของชาติในการถ่ายทอดความรู้ ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ยังคงยึดมั่น

ในหลักการดังกล่าว ห้องสมุดจึงได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับสภาพสังคมที่ให้ความส าคัญกับฐานความรู้ห้องสมุดจึงมีขอบข่ายให้บริการกว้างขวางมากขึ้นมีชื่อ
เรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่น ศูนย์ข้อมูลการศึกษา ศูนย์เอกสารและศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดเป็น
สถาบันที่ท าหน้าที่จัดเก็บรวบรวมสารสนเทศและอารยธรรมของมนุษยศาสตร์ในทุกยุคทุกสมัย ระบบ
และวิธีการจัดเก็บหนังสือและสารสนเทศในห้องสมุดยุคเดิมที่จัดจ าแนกประเภทหนังสือและให้บริการ
ต่าง ๆ ในระบบมือทั้งหมดนั้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้สารสนเทศของผู้บริการใน
โลกยุคข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบและวิธีการ
จัดเก็บเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ความพร้อมที่จะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิมคงจะเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศทั้งหลายและการเสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม การเพ่ิมพูนทักษะโดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีจะทวีความส าคัญยากขึ้น เพราะพัฒนาการของห้องสมุดใน
อนาคตคงจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่จะช่วย
อ านวยความสะดวกในการบริการสารนิเทศให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่คงจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่เห็นตัวที่ใช้บริการ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง                                                                                                             

การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบช่วยเพ่ิมความรวดเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาที่ต้องการเป็นการแพร่กระจายความรู้ให้ผู้ใช้
ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่เช่นเดียวกับการด าเนินงานขององค์กร
ในลักษณะ e-Office และ e-Commerce เป็นต้น การใช้ห้องสมุดที่ดีและประสบผลส าเร็จต้องมีการ
วางแผนการจัดระบบที่ชัดเจน เพราะการน าเสนอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่สนใจเป็นผู้ที่ต้องการ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ข้อมูลต่าง ๆ ที่น าเข้าห้องสมุดออนไลน์นี้จะต้องมีข้อเท็จจริงเพ่ือความ
เข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้ที่ออกแบบ E – Learnnig ว่าข้อมูลมีความน่าสนใจ
เพียงไร  ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ทั่วโลกโดยไม่จ าเป็นว่าข้อมูลนั้นจะมาจากส่วนใด 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งรวบรวมขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างมากมาย ในลักษณะที่สื่อประเภท
อ่ืนไม่สามารถกระท าได้ ผู้เรียนจะมีความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลในลักษณะใดก็ได้ เช่น การค้นหา
หนังสือหรืออ่านบทคัดย่อจากห้องสมุดออนไลน์ , การเข้าไปอ่านหนังสือนิตยสารต่าง ๆ เช่น
วรรณกรรม  ต ารา  วารสารหรือเอกสารทางวิชาการบนเครือข่าย ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สร้างขึ้น สามารถส่งเสริมและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและบุคลากรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยัง
สามารถบันทึกลงบนแผ่นข้อมูลเพ่ือใช้งานในระบบออฟไลน์ ท าให้สามารถขยายผลไปยังพ้ืนที่ซึ่งไม่
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สามารถใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตได้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้จากระบบที่พัฒนาขึ้นได้ต่อไป 

 

8.4 ห้องสมุดกับประชาคมอาเซียน 

 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในเรื่อง 
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
บรรณารักษ์จัดหาทรัพยากรสารนิเทศจะต้องเตรียมตัวด้านทักษะความรู้ความสามารถเพ่ิมเติมในเรื่อง 
สมรรถนะมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับสภาพแวดล้อมการท างาน หากสภาพแวดล้อมการท างาน 

เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการ โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของ 
อาเซียน บรรณารักษ์จากประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการอาจมีทักษะด้านภาษาเป็นอย่างดี 
ประเทศไทยภาษาอังกฤษมิใช่ภาษาทางการนั้น บรรณารักษ์บางคนอาจประสบปัญหาในเรื่องการใช้ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ท าให้อาจจะต้องมีการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือช่วยให้การ 

ท างานร่วมกันในเครือข่ายวิชาชีพ สะดวกมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สมาชิก การจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการจัด 

กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ 
ประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะและแนวทางในการจัดบริการเชิงรุก 

ของห้องสมุด ได้แก่ การระบุเขตข้อมูลและการ Create List ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคม 

อาเซียน การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านอาเซียน รวมถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องรูปแบบ 

การจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน 

การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการตลอดจนการน ามาใช้เผยแพร่ ดูว่า
ผู้ใช้สามารถรับสื่อ/ข่าวสารทางใดบ้าง เช่น การติดตามหรือรับข่าวสารทางโทรศัพท์ social network 

เป็นต้น กระบวนการพัฒนาทรัพยากร พิจารณาว่ากลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดที่ให้บริการคือกลุ่มใด ประเด็นที่
ต้องพิจารณาคือ ผู้ใช้มีความต้องการที่หลากหลาย ความจ าเป็นในการแบ่งปันทรัพยากรและ
ตอบสนองความต้องการได้ครบทุกคน นโยบายการพัฒนาทรัพยากร ซึ่งจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้ เราคิดถึง
เป้าหมายนึกถึงผู้ใช้ความผูกพันกับเป้าหมายและแผนงาน ทักษะที่เพ่ิมคุณค่า เช่น การท าวิจัย ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี ทักษะการพร้อมปรับตัวและทักษะที่ไม่เกี่ยวโดยตรงกับสายงาน ทัศนคติ ค่านิยม
และคุณสมบัติส่วนบุคคล 
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8.5 การพัฒนาห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ห้องสมุดได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดที่มีชีวิต เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้มีหนั งสือ สื่อการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยมีคุณภาพหลากหลายมีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพน าไปสู่การพัฒนาตนเองชุมชน และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมการพัฒนาห้องสมุดให้มีหนังสือ สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีคุณภาพหลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้ บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพโดยเครือข่ายร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญและการปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องสมุดที่ชีวิตชีวา อาจเริ่ม
จากการท าให้ห้องสมุดไม่มีขอบเขต อาณาจักร เปลี่ยนจากการให้บริการเชิงรับเป็นเชิงรุกผู้ใช้บริการ
สามารถเขา้ถึงบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็วแบบไร้พรมแดน บริการสื่อการเรียนรู้และความบันเทิง 
ท   มีความหลากหลายทันสมัย จัดหาหนังสือและสื่อใหม่ ๆ มาให้บริการแก่สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนการ
จัดวางอุปกรณ์ภายในห้องสมุดให้แปลกตา แต่งแต้มสีสันอาคารสถานที่อยู่เสมอ การจัดบรรยากาศให้
ผ่อนคลาย มีความยืดหยุ่นตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ลดความเป็น
ทางการลงให้มากที่สุด จัดแสดงสื่อต่าง ๆ ให้มีความโดดเด่น เร้าใจโดยการแสดงของจริง สัมผัสได้
ทดลองได้ น าเสนอสถิติข้อมูลใหม่ ๆ ทุกวันให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแสดง
สินค้าพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเปิดโอกาสให้สมาชิกมาใช้ห้องสมุดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
เต็มที่ปราศจากข้อจ ากัด 

นอกจากนั้น ควรมีการจัดบริการอินเตอร์เน็ตคุณภาพสูงบริการดูหนัง ฟังเพลง มุมบริการ
อาหารว่าง เครื่องดื่ม มุมเสวนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจมีร้านค้าเล็ก ๆ เพ่ือจ าหน่ายหนังสือใหม่ ๆ 
ยอดนิยมราคาพิเศษรวมทั้งมีระบบแลกเปลี่ยนหนังสือและสื่อส าหรับสมาชิก ตลอดจนกาก าหนดเวลา
เปิด-ปิด บริการห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยอาจก าหนดให้มีเวลาเปิดเป็น 
ช่วง ๆ ภายในวันเดียวกัน เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเจ้าหน้าที่มีเวลาท างานด้านเทคนิคอย่าง
เต็มที ่บทบาทหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ห้องสมุดคือ การพัฒนาให้เป็นหน่วยจัดการความรู้ 
ท าหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้แสวงหา สร้างองค์ความรู้
ใหม ่ๆ มาพัฒนาทักษะการเรียนรู้และกระตุ้นส่งเสริมให้รักการเรียนรู้ รวมทั้งการออกแบกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการการเรียนรู้ ก็จะท าให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดมี
ชีวิตและสามารถเปลี่ยนบทบาทจาก Service center ให้เป็น Learning center ได้ในที่สุด 

 

http://www.tallasseelibrary.com/2015/01/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%83.html
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8.6 การเลือกสรรสื่อการอ่านในห้องสมุด 

 ในยุคสังคมข่าวสารที่มีปริมาณสารสนเทศท่ีมากขึ้นอย่างมหาศาล การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

ที่สอดคล้องกับความต้องการจึงมีความส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเป็นศูนย์กลางของ 
ทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งการฟังเป็น พูดเป็น เขียนเป็นนั้นมีความสัมพันธ์กันและมี 
ทักษะการอ่านเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องในยุคท่ีข้อมูลข่าวสารมีอยู่ในหลากหลาย 

รูปแบบ การเลือกสรรสื่อการอ่านจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการเลือกสรรสื่อการอ่านแต่ละครั้ง 
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เช่น การอ่านเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อความเพลิดเพลิน  
การอ่านเพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  องค์ประกอบของการพิจารณาเลือกสื่อการอ่าน มีดังนี้ 
 8.6.1 ความน่าเชื่อถือของทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีการพิจารณาจาก 

  1.1 ผู้แต่ง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในเรื่องที่จะเขียนเป็น 

อย่างดี โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ต าแหน่ง หน้าที่ ผลงาน และรายการบรรณานุกรมที่ใช้ประกอบการ 

ค้นคว้า 
  1.2  รายการอ้างอิง บรรณานุกรม และค าวิจารณ์ การระบุแหล่งอ้างอิงหรือ 

บรรณานุกรมประกอบการค้นคว้า ท าให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือหรือพิจารณาจากข้อคิดเห็นและค า 

วิจารณ์ประกอบ 

  1.3 ส านักพิมพ์ แต่ละส านักพิมพ์มีประสบการณ์การพิมพ์งาน แต่ละด้านแตกต่าง 
กัน ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ด้านปรัชญาศาสนา ด้านหนังสืออ้างอิง เป็นต้น 

 8.6.2 ความเหมาะสมของสื่อการอ่านกับผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องพิจารณา วัตถุประสงค์ของ 
ผู้เขียนว่าน าเสนอในเชิงวิชาการ กึ่งวิชาการ หรือในเชิงสารคดี และจัดท าขึ้นส าหรับผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย 

ใด 

 8.6.3 เนื้อหา ความถูกต้องของเนื้อหาที่ตรงกับข้อเท็จจริงและทันสมัยเป็นเรื่องส าคัญการ 

เลือกสื่อการอ่านที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยหรือมีการจัดพิมพ์เนื้อหาที่สมบูรณ์กว่าฉบับเก่า 

 8.6.4 ความนิยม อาจมีการพิจารณาเลือกจาก หนังสือที่ได้รับความนิยม หนังสือที่ได้รับ 

รางวัล หนังสือเป็นที่นิยมและกล่าวขวัญถึง หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 8.6.5 ประโยชน์และความคุ้มต่อการอ่าน พิจารณาจากความคิดที่ดีของผู้เขียน มีความคิด 

ริเริ่มสร้างสรรค์ การเลือกวิธีเขียนที่มีความเหมาะสมกับภาษา เนื้อหา สื่อความหมายได้ตามต้องการ  
ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยและระดับของผู้อ่าน 

 นิสัยรักการอ่านและการอ่านหนังสือไม่ใช่ทักษะที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่ต้องมีการ 

เรียนรู้และฝึกฝนจนอ่านได้คล่องแคล่ว ผู้เรียนจึงต้องอ่านให้มากและท าความเข้าใจสิ่งที่อ่าน การอ่าน 

และการศึกษาค้นคว้าจึงมีความสัมพันธ์กันโดยมีห้องสมุดเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากร 

สารสนเทศหลากหลายประเภทให้ผู้เรียนได้เลือกใช้ตามความต้องการให้บรรลุการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
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8.7 กลยุทธ์การค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 
 การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วนั้นจ าเป็นจะต้องมีเครื่องมือช่วยค้น ซึ่งถือว่าเป็นบริการ
ที่ห้องสมุดจัดไว้ให้บริการ วิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดเรียกว่า การเข้าถึงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีออนไลน์ ( Online  Public Access Catalog หรือย่อว่า OPAC) วิธีการ
ค้นแบบนี้ผู้ใช้สามารถชื่อแต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่องและค าส าคัญ เพื่อหาสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ปัจจุบันข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนมากขึ้นในการให้บริการ เทคนิค
การสืบค้นข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย 

 8.7.1 รู้ว่าต้องการค้นเรื่องอะไร ระบุความความต้องการหรือเป้าหมายให้มีความชัดเจนว่า
เราต้องการข้อมูลเรื่องใดก าหนดขอบเขตของเรื่อง 
 8.7.2 หาแหล่งข้อมูลหรือเครื่องมือในการค้น ผู้เรียนควรท าการส ารวจแหล่งข้อมูลของ
สารสนเทศทีต่้องการว่ามีเพียงพอหรือไม่ สามารถค้นหาได้จากที่ใดบ้างรวมถึงความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล  
 8.7.3 ก าหนดค าที่ใช้โดยวิเคราะห์ค าถามของเรื่องที่ต้องการ การตอบค าถามเหล่านี้ แล้ว
น าเฉพาะค านามจากค าตอบที่ได้มาเป็นค าค้น เช่น  What  (อะไร) Where  (ท่ีไหน) When (เม่ือไร) 
How (อย่างไร) Why (ท าไม) 
 8.7.4 ก าหนดแนวทางในการสืบค้น  การก าหนดโดยใช้ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่องหรือค า
ส าคัญเป็นเป้าหมายส าคัญอีกประการหนึ่งเพ่ือให้บรรลุถึงการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ 

 8.7.5 สืบค้นสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือช่วยค้น เครื่องมือในการสืบค้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
จะน าพาไปสู่ข้อมูลที่เราต้องการ ผู้เรียนควรมีทักษะการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล 

 8.7.6 เลือกและค้นหาสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้
จากการสืบค้นมีจ านวนมาก บางข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ตรงกับความต้องการโดยตรง ผู้เรียนจึงควร
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับก่อนน าไปใช้ประโยชน์ 
 

8.8 การรู้ห้องสมุดกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงซึ่งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของ 
ชาติโดยมีพันธกิจและภารกิจในการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 : 5-6)การศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา นอกจากผู้เรียนจะมุ่งศึกษาหาความรู้จากผู้สอนแล้ว ยังจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วย 

ตนเองจากต ารา เอกสารต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นผู้ที่จะศึกษาในระดับ 

นี้อุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านความใฝ่รู้ และมีความสามารถในการติดตามความรู้ทาง 
วิชาการท่ีเกิดข้ึนใหม่อยู่เสมอ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ จึงต้องสอนและแนะน าวิธีการแสวงหา 
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ความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น คือ การที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาท ารายงานหรือภาคนิพนธ์ 
ประกอบรายวิชาที่เรียน การศึกษาค้นคว้าและการท ารายงาน หรือภาคนิพนธ์ นอกจากจะเป็นการฝึก 

ให้นิสิตแสวงหาความรู้หรือค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะใน 

การคิดให้รู้จักคิดเป็นระบบและคิดอย่างมีเหตุผล ท าให้เกิดวิจารณญาณและโลกทัศน์กว้างไกล ซึ่งจะ 

ส่งผลให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงทักษะการรู้ห้องสมุดให้เกิด 

ประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดังนี้ 
  8.8.1 การก าหนดขอบเขตสารสนเทศที่ต้องการ ผู้เรียนมีความต้องการสารสนเทศท่ีเกิด 

จากความต้องการอยากรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือสนองความต้องการในเรื่องต่าง ๆ เช่น เพ่ือ 

ประกอบการเรียน เพ่ือการตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาและวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ตามความต้องการ 

สารสนเทศในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเกิดข้ึน โดยที่ตนเองยังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเพียงพอหรืออาจจะยัง 

ไม่มีความชัดเจน 

8.8.2 การเข้าถึงสารสนเทศ ผู้เรียนทราบและมีความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงสารสนเทศท่ี 

ตนเองต้องการได้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมากมายหลากหลายใน
สังคมสารสนเทศปัจจุบัน 

8.8.3 การประเมินสารสนเทศ ผู้เรียนรวบรวมสารสนเทศท่ีได้จากการค้นหาซึ่งมีจ านวนมาก 

และมีความหลากหลายจะต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ซึ่งบางรายการอาจจะเชื่อถือได้ แต่บาง
รายการอาจจะไม่น่าเชื่อถือ สิ่งที่ผู้เรียนควรน ามาประกอบการพิจารณาได้แก่ แหล่งที่มาของข้อมูล 
เจ้าของผลงาน แหล่งที่พิมพ์ รวมถึงความทันสมัยของเนื้อหากับเวลาที่ผู้เรียนต้องการอาจมีความ
ล้าสมัย เป็นต้น 

8.8.4 การใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สารสนเทศนับเป็นเป้าหมายส าคัญของ 
ผู้เรียนในการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เช่น ประกอบการท ารายงาน  การตัดสินใจ
ซื้อสินค้า ประกอบการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยผู้เรียนควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือให้
บรรลุผลได้มากที่สุด 

8.8.5 การใช้สารสนเทศอย่างถูกกฎหมาย ผู้เรียนมีค้นหาข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการใช้ 
สารสนเทศไม่ว่าจะในด้านใด ต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน เพ่ือแสดงถึงการใช้
สารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย  

ทะนุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง 
ต่อเนื่องและตลอดชีวิต บทบาทส าคัญของห้องสมุด คือการสอนให้ผู้ใช้รู้จักกระบวนการ ขั้นตอนใน 
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การด าเนินกิจกรรมทุกอย่างที่ต้องใช้สารนิเทศ เพราะห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  

โดยบรรณารักษ์เป็นสื่อกลางระหว่างสารสนเทศและผู้ใช้บริการจึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการ 

ใช้ห้องสมุด  

 

8.9 วิธีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา 

การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้บริการและผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ใช้เพื่อให้ 
ทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุด โดยการใช้สื่อและเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่แตกต่างกัน และเพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่แท้จริง เทคนิค 

รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดได้มีการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
และเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ผู้เขียนขอน าเสนอเสนอวิธีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดังนี้ 

8.9.1 การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด มุ่งส าหรับให้ความรู้กับผู้เรียนเข้าศึกษาใน 

สถาบันอุดมศึกษาใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงการบริการของห้องสมุด ทั้งแหล่งสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 

และอิเล็กทรอนิกส์ การปฐมนิเทศจึงเป็นวิธีการเบื้องต้นในการให้ความรู้กับผู้เรียนและเป็นพื้นฐาน
ของการส่งเสริมการรู้สารนิเทศในขั้นต่อ ๆ ไปการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนั้นจะท าให้ผู้ใช้สามารถ
ทราบได้ว่า ห้องสมุดมีลักษณะอย่างไร มีการบริการอะไรบ้าง มีแหล่งสารสนเทศประเภทใดท่ี
ให้บริการภายในห้องสมุด  

8.9.2 การสอนสืบค้นข้อมูลออนไลน์ การมุ่งให้ผู้เรียนสามารถท่ีจะเข้าถึงสืบค้นสารสนเทศ 

ที่ตนเองต้องการได้ สามารถค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการได้สะดวก รวดเร็วตรง
กับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด 

8.9.3 การสอนทดลองใช้ฐานข้อมูล  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีความร่วมมือกับ 

ห้องสมุดเครือข่ายต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการที่ตอบสนองของการศึกษาของสถาบันแต่
ละแห่งการสอนการทดลองใช้ฐานข้อมูลถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ควรจัด เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าถึง
สารสนเทศและตระหนักถึงประโยชน์ของฐานข้อมูลต่าง ๆ  น าไปใช้ประกอบการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาให้มีความยั่งยืนตลอดไป 

8.9.4 การจัดงานสัปดาห์หนังสือ กิจกรรมการสัปดาห์หนังสือรูปแบบหนึ่งทีจะกระตุ้นให้ 
ผู้เรียนมีความสนใจและรักการอ่าน โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการสั่ง
หนังสือจากส านักพิมพ์ต่าง ๆ ที่น ามาจัดแสดงภายในห้องสมุดหรือมหาวิทยาลัย จะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นสนใจในการเข้าใช้บริการของห้องสมุดมากยิ่งข้ึน 
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8.9.5 การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมตอบปัญหาเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ 

ห้องสมุดอาจมีการตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนมีการกระตุ้นการใช้ห้องสมุด  อาจมีการตอบค าถามชิง
รางวัลในหน้าเว็บของห้องสมุด ให้รางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจกับผู้เรียน เช่น หนังสือ ปากกา  
การเพ่ิมจ านวนทรัพยากรในการยืมของห้องสมุดให้กับผู้เรียน  เป็นต้น 

 การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดจึงมีความหมายครอบคลุมการด าเนินการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิม 

จ านวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด และเพ่ิมปริมาณการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดโดย 

การด าเนินการเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ใช้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร 

สารสนเทศ บริการสารสนเทศ โดยเข้าถึงสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีห้องสมุดได้จัดไว้ให้  
การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผลให้ 
การลงทุนของห้องสมุดในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือน ามาให้บริการผู้ใช้เป็นไปอย่าง 
คุ้มค่ามากยิ่งข้ึน อีกท้ังการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกอยากอ่านมีนิสัย 

รักการอ่านและสามารถแสวงหาความรู้ที่ตนเองต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างทัศนคติ 
ที่ดีต่อห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ สร้างมิตรภาพระหว่างบรรณารักษ์และผู้ใช้ห้องสมุด  

 

8.10 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  

 การน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ในงานห้องสมุด เป็นงานที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง 
ส าหรับผู้บริหารห้องสมุดจะต้องมีการด าเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อพิจารณาตัดสินใจน าระบบ 

ห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการด าเนินงานของระบบงานห้องสมุด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนด 

เป้าหมายและเตรียมการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดให้ชัดเจนเพื่อการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นเป้าหมายของการจัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติหลัก ๆ ที่ส าคัญคือ จะต้อง 
ช่วยให้บรรณารักษ์สามารถคัดเลือก จัดหา จัดหมวดหมู่ ท ารายการค้นหา ค้นคืน เผยแพร่หรือให้ยืม 

สารสนเทศแก่ผู้ใช้ได้อย่างแม่นย ารวดเร็ว และหยัดเวลาหรือค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้มือ  

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบ่งออกเป็นระบบงานย่อยได้หลายงาน ดังนี้ (พรพรรณ จันทร์แดง,2557  
: 18-19)  
 8.10.1 การสืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์ หรือ OPAC เป็นระบบงานที่ใช้ในการสืบ 

ค้นหารายการสารสนเทศในห้องสมุด ในอดีตการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้ใช้บัตรรายการ แต่สมัยปัจจุบัน 

ได้ใช้การสืบค้นสารสนเทศทางออนไลน์แทน ซึ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เพราะสามารถสืบค้นได้ทุก 

เวลาและทุกสถานที่ รายละเอียดที่ปรากฏในฐานข้อมูล OPAC ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลรายละเอียดทาง 
บรรณานุกรมของสารสนเทศ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ พิมพ์ลักษณ์ หัวเรื่อง เลขเรียก 

หนังสือ ฯลฯ ห้องสมุดบางแห่งได้น าภาพหน้าปกของสารสนเทศแสดงในรายการสืบค้นด้วย 
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 8.10.2 การยืม-   สารสนเทศ (Circulation)         งานที่ใช้ส าหรับการยืม-  น 

สารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่เก่ียวข้องกับผู้ใช้โดยตรง มีฟังก์ชั่นที่ส าคัญคือ บริการยืม-  น บริการยืมต่อ 

บริการจอง บริการยืมหนังสือส ารอง การช าระและการยกเว้นค่าปรับ การจัดจ าหน่าย การจัดการ 
หนังสือหาย การจัดการข้อมูลสมาชิกและการจัดท ารายงานหรือสถิติต่าง ๆ (สายพิณ วิไลรัตน์,2551 : 

169) 
 8.10.3 การจัดท ารายการสารสนเทศ (Cataloging)                               

      ข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของสารสนเทศแต่ละรายการ เปรียบเสมือนการ 

ลงทะเบียนและการวิเคราะห์หมวดหมู่ของสารสนเทศทางออนไลน์ ซึ่งข้อมูลที่น าเข้าระบบจะไปแสดง 
ให้ผู้ใช้สืบค้นผ่านทาง OPAC ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมด 

 8.10.4 การจัดหาสารสนเทศ (Acquisition) เป็นระบบงานที่ใช้ในการจัดซื้อจัดหา 
สารสนเทศของห้องสมุด มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการขัดซื้อจัดหา บริษัทร้านค้าที่ท าการ 

ติดต่องบประมาณท่ีใช้จ่ายไปและงบประมาณที่คงเหลือ รวมถึงแสดงให้ทราบว่าสารสนเทศที่ท าการ 

จัดซื้อจัดหานั้นก าลังอยู่ในข้ันตอนใด 

 8.10.5 วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control) เป็นระบบงานที่ใช้กับงานวารสาร 

และหนังสือพิมพ์ แสดงถึงรายละเอียดของรายการทะเบียนวารสารออนไลน์ วารสารฉบับไหนที่ 
มาแล้ว วารสารฉบับไหนที่ยังไม่ได้รับ รวมถึงการเตือนเพ่ือทวงถามวารสารฉบับที่ขาดหายไป (Claim) 
นอกจากนี้ ยังบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารที่อยู่ในขั้นตอนของการส่งเย็บเล่ม (Biniding) เช่น  
รอการเย็บเล่ม อยู่ที่แผนกเย็บเล่ม หรือเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว 

 8.10.6 การจัดการและบริหารระบบ (Administration) เป็นระบบงานที่ใช้ส าหรับผู้ดูแล 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติขององค์กร ซึ่งมีหน้าที่ในการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของระบบของ 
เจ้าหน้าที่แต่ละคน หรือของผู้ใช้แต่ละราย ตลอดจนการเฝ้าติดตามข้อมูลและการรายงานออกมาใน 

รูปแบบของสถิติและตัวเลขต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบ 

และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานในระบบต่าง ๆ  
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ภาพ 8.1 ระบบงานย่อยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

8.11 ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 
 ในยุคแห่งสังคมแห่งการเรียนรู้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การ
จัดการศึกษาก็มีความจ าเป็นต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันต้องเป็นการศึกษาที่ช่วย
พัฒนาศักยภาพสามารถท าได้ตั้งแต่จุดแรกเริ่มและตลอดช่วงวัยของชีวิตการศึกษาเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดข้ึน ไม่ใช่เกิดเฉพาะในห้องเรียนโดยผู้สอนเท่านั้น การศึกษาดังกล่าวเกิดขึ้นได้ในทุกโอกาส 
ทุกเวลา ทุกสถานที่ แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ความหมายว่า ถิ่นที่อยู่ 
บริเวณศูนย์รวม บ่อเกิด ทีม่ีสาระเนื้อหาเป็นข้อมูลความรู้หรือเรียกว่า องค์ความรู้ที่ปรากฏอยู่รอบตัว
ของมนุษย์ เพ่ือได้รับข้อมูลความรู้จากประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทั้ง หู ตา จมูก ลิ้น กายและใจแล้วจะเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคม
รอบ ๆ ตัวเราทีเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นสิ่งทีม่ีอยู่ในธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเป็นแหล่ง
ความรู้ที่ท าให้คนในสังคมเกิดการเรียนรู้และเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 

OPAC 

ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม 

ฐานข้อมูลสมาชิก 

การยืม-   สารสนเทศ 

การจัดท ารายการ
สารสนเทศ

การจัดหา
สารสนเทศ

วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

การรายงาน 
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 จากการให้ความหมายข้างต้นสรุปความหมายของแหล่งการเรียนรู้ได้ว่า หมายถึง แหล่งทีใช้ 
ในการศึกษาหาความรู้ อาจเป็นสถานทีบุ่คคลหรือแหล่งสื่อต่าง ๆ ทัง้ทีเ่กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
และมนุษย์สร้างข้ึนที่ท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 

8.12 ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ 
         การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยและความเป็นสากลเป็นการเรียนรู้คู่ขนานระหว่างความรู้สากลกับความรู้ท้องถิ่นเพราะ
ท้องถิ่นเป็นระบบความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านมิติสัมพันธ์การสั่งสมและถ่ายทอดผ่าน
รุ่นสู่รุ่น อีกท้ังความรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคลที่เป็นข้อควรปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
และเทคโนโลยีมีความสอดคล้องกับสังคมการด ารงชีวิตของผู้เรียน ถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบคู่ขนาน
ระหว่างความรู้ท้องถิ่นสู่สากล แหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญช่วยพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ในยุค
ความรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นใหม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนี้  
 8.12.1 แหล่งที่มีสาระเนื้อหาที่เป็นข้อมูลความรู้  ให้มนุษย์เกิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลกว่าเดิม
ช่วยให้เกิดความสนใจในเรื่องส าคัญ ช่วยยกระดับความทะเยอทะยานของผู้ศึกษา จากการน าเสนอ
สาระความรู้ หรือภาพในอุดมคติ หรือเสนอผลส าเร็จและความก้าวหน้าของงาน หรือชิ้นงาน หรือ
เทคโนโลยี หรือบุคคลต่าง ๆ ของแหล่งเรียนรู้ 
 8.12.2 ส่ือการเรียนรู้ การเรียนรู้สมัยใหม่ที่ให้ทัง้สาระ ความรู้ ก่อให้เกิดทักษะและช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมากยิ่งขึน้ 

 8.12.3 แหล่งช่วยเสริมการเรียนรู้ของการศึกษาประเภทต่าง ๆ ทัง้การศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 8.12.3 แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มนุษย์สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ในการหาความรู้ 
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยไม่จ ากัด เพศ วัย ระดับความรู้ความสามารถ 

 8.12.4 แหล่งที่มนุษย์สามารถเข้าไปปฏิสัมพันธ์ในการหาความรู้ จากแหล่งก าเนิดหรือ 

แหล่งต้นตอของความรู้ เช่น จากโบราณสถาน โบราณวัตถุ พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
ตามธรรมชาติของสัตว์ เป็นต้น 

 8.12.5 แหล่งที่มนุษย์สามารถเข้าไปปฏิสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ เกีย่วกับวิทยาการ 

ใหม่ ๆ ทีไ่ด้รับการคิดค้นข้ึน และยังไม่มีของจริงให้เห็น เช่น การดูภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสื่ออ่ืน ๆ 

ในเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ขึน้มาใหม่ 
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 8.12.6 แหล่งส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างคนในท้องถิ่นกับผู้เข้าศึกษาในการท า 

กิจกรรมร่วมกัน ช่วยสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมช่วยเสริมการเรียนรู้ของ
การศึกษาประเภทต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ 

สรุปความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ได้ว่า แหล่งการเรียนรู้ช่วยเชื่อมโยงเรื่องราวในท้องถิ่นสู่ 
การเรียนรู้สากล พัฒนาคุณลักษณะและความคิด ความเข้าใจในคุณค่า และทัศนคติ ค่านิยม ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน รักการเรียนรู้ มีทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถจัดการความรู้ ซึ่งมีความส าคัญและมี
ความหมายอย่างมากส าหรับผู้เรียน 

 

8.13 แหล่งการเรียนรู้ 
 ปัจจุบันเป็นยุคของสังคมสารสนเทศหรือยุคข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการ
ตัดสินใจของบุคคลในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการ
ปกครอง รวมถึงการประกอบอาชีพ หากบุคคลใดไม่ใช้หรือก้าวไม่ทันสารสนเทศอาจท าให้ เสียโอกาส
และไม่ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ แหล่งสารสนเทศมิใช่เพียงแต่ให้บริการในลักษณะของห้องสมุดเท่านั้น แต่
ยังให้บริการที่หลากหลายรูปแบบและลักษณะแตกต่างกันออกไป ผู้เขียนน าเสนอแหล่งสารสนเทศที่
น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

8.13.1 พิพิธภัณฑ์  คือสถานที่รวบรวมวัตถุธรรมชาติ วัตถุท่ีประดิษฐ์คิดค้นขึ้นศิลปวัตถุ  
โบราณวัตถุและสิ่งที่น่าสนใจมีการจัดเก็บอย่างมีระเบียบพร้อมด้วยค าอธิบายรายละเอียดที่ควร 

ทราบ  เป็นศูนย์รวบรวมสงวนรักษา ศึกษาวิจัยและจัดแสดงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นซึ่งเป็นหลักฐาน 

ผลงานของมนุษย์ด้วย จึงเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีคุณค่ายิ่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผล 

ก าไร โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าวิจัยและความเพลิดเพลินโดยแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวกับมนษุย์และสภาพแวดล้อม  สิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุ แต่ได้รวมถึง 
สิ่งมีชีวิตด้วยโดยรวมไปถึงสัตว์  สวนพฤกษชาติ  วนอุทยาน  สถานที่สงวนสัตว์น้ าและสถานที่จัดเป็น 

เขตสงวนอ่ืนๆ รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถาน  พิพิธภัณฑ์ที่ใกล้ผู้เรียนที่น่าสนใจใน 

จังหวัดอุดรธานีคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่ง 
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  จัดแสดง 
วิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 5,000-1,400 ปีมาแล้ว และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ให้รับรู้ถึงการด ารงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ซึ่งร่องรอยของมนุษย์ 
สมัยก่อนจะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านความรู้ 
ความสามารถหรือภูมิปัญญา อาทิ เครื่องมือในการด ารงชีวิตและการสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ 
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ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ที่ครอบคลุมไปถึงแหล่งโบราณคดี โดยมีหลักฐานอ้างอิง
ถึงการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นของมนุษย์มาหลายพันปี  ด้วยเหตุนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง 
จึงเป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการมรดกโลก องค์การยูเนสโก (Unesco) ให้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
อันดับที่ 359 ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็น "แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง" และ
นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอันดับที่ 4 ของประเทศไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 8.13.2 หอจดหมายเหตุ   หมายถึงหน่วยงานหรือสถาบันของทางราชการหรือเอกชนที่ท า 
หน้าที่รวบรวมอนุรักษ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน หรือสังคมเอกสารดังกล่าว 

ประกอบด้วย  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือโต้ตอบ  รายงาน เป็นต้น มีประโยชน์ต่อการ 

ศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์  กฎหมาย  การบริหาร  สังคมศาสตร์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ 
เอกสารการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นสมบัติของพลเมืองของรัฐนั้น  จึงเป็นความจ าเป็น 

ความจ าเป็นที่รัฐจะต้องตั้งหอจดหมายเหตุ  เพื่อเก็บรักษาเอกสารส าคัญดังกล่าว  ซึ่งเอกสารมี 
ปริมาณมหาศาลที่หน่วยงานของรัฐสร้างขึ้น  หรือรับไว้ตามกระบวนการของการปฏิบัติงานที่มีคุณค่า 
ทางการบริหารงาน  ทางกฎหมายและการค้นคว้าวิจัย  ที่สมควรจัดเก็บไว้ถาวรเป็นจดหมายเหตุ   
เอกสารปริมาณน้อยแต่ทรงคุณค่าอย่างมหาศาลนี้จะมีสารสนเทศท่ีแสดงสภาวะของรัฐนั้น  ในแต่ละ 

ยุคสมัยทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองผ่านทางกระบวนการท างานของหน่วยงานรัฐที่สะท้อนภารกิจ 

ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความส าเร็จและความล้มเหลวของงานรวมถึงวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ 
เกิดข้ึนเช่น  สภาวะสงคราม  การอพยพ  ภัยพิบัติต่าง ๆ และแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ท่ีล่วงเลยมาแล้ว 

เป็นประวัติศาสตร์ เอกสาร จดหมายเหตุของหน่วยงาน เช่น เอกสารการด าเนินงานตามแผนงาน   
โครงการต่างๆ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเพื่อ 

การก าหนดนโยบายวางแผน  การตัดสินใจเพื่อการวินิจฉัยสั่งการในกิจกรรมการด าเนินงานที่ก าหนด 

ไว้ในปัจจุบัน  เอกสารที่เป็นหลักฐานทางกฎหมายยังใช้อ้างอิงเพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
เมื่อมีการฟ้องร้อง และเอกสารทางการเงินจะแสดงสถานะทางการเงินและการใช้จ่ายของหน่วยงาน  
หากน าเอกสารจดหายเหตุของหน่วยงานหนึ่งมา  รวบรวมไว้เอกสารทั้งหมดจะสะท้อนประวัติ  
พัฒนาการเหตุการณก์ิจกรรมส าคัญ  อันมีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติของหน่วยงานนั้นตลอดจน 

สะท้อนผลงานของบุคคลส าคัญผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามท่ีปรากฏในเอกสาร สามารถใช้อ้างอิง 
ประวัติ แนวความคิด  ทัศนคติ มุมมองของบุคคลนั้นที่จะสะท้อนจากการวินิจฉัยในการสั่งการ 

หรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ กล่าวได้ว่า สารสนเทศจากจดหมายเหตุเป็นเสมือนความทรงจ าที่จะ
สะท้อนถึงความรู้  พฤติกรรม  แนวความคิด  ทัศนคติในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตถะอยู่ใน
เอกสาร การด าเนินงานของส่วนราชการ  สถาบัน  เอกชน  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ กัน 
ดังนั้น เมื่อเอกสารจดหมายเหตุได้สะสมรวมกัน  ก็จะสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของชาติซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามการ
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เปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง  เอกสารจดหมายเหตุจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ประเภทหนึ่งของชาตินั้นและเมื่อน ามาอยู่ในภาพรวมก็จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกประเภท
หนึ่ง  ลักษณะของหอจดหมายเหตุใกล้ตัวผู้เรียนคือ  อาคารหอประวัติ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า 
“อาคารวังแดง” เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันนับว่า
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของอาคาร  สถานที่ถึง 4 ยุค คือ (1) โรงเรียนกรมฝึกหัดครูอุดรธานี (2) 
วิทยาลัยครูอุดรธานี (3) สถาบันราชภัฏอุดรธานี และปัจจุบันคือ (4) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยจ ัดเก็บรวบรวมความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้ที่เข้าศึกษาได้เยี่ยมชม ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจใกล้ตัวผ็เรียนอีกแหล่ง
หนึ่ง 
 8.13.3 ศูนย์สารสนเทศ  (Information Center)   หรือศูนย์เอกสาร (Document  

Center)  เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีท าหน้าที่จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เฉพาะสาขา
ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการวิจัยและเพ่ือการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานสารสนเทศโดยตรง  ตัวอย่างศูนย์สารสนเทศ ได้แก่ ศูนย์สนเทศสิทธิบัตร ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  หอเอกสารแห่งประเทศไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์สนเทศ 

ทางการเกษตรแห่งชาติ  ของส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เอกสารบริษัท
ปูนซีเมนต์ไทยเป็นต้น ปัจจุบันจัดพิมพ์เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ออกเผยแพร่ด้วยเทคโนโลยีใหม่  ๆ 
ศูนย์เอกสารสารสนเทศส าหรับผู้เรียนที่ใกล้ตัวคือ ส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ซ่ึงท าการจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานีเป็นหลักและมีจังหวัดหนองคาย
หนองบัวล าภูบ้างที่เด่น ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษา 

8.13.4 ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึงการจัดเก็บรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศด้วย
คอมพิวเตอร์อย่างมีระบบ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ด้วยระบบออนไลน์ สารสนเทศอยู่ในรูปแบบดิจิทัลสามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันสมัยและใน
ปริมาณมาก ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามารถสืบค้นฐานข้อมูล เพ่ือ
การศึกษาเป็นลักษณะการบริการสืบค้นผ่านทางมหาวิทยาลัยที่ทางส าหรับสถาบันอุดมศึกษาทาง
ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้บอกรับฐานข้อมูล ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกสาขาวิชาดังนี้ 

1) TDC (ThaiLIS)  เป็นฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  งานวิจัย   
บทความวารสาร และหนังสือหายาก  (ฉบับภาษาไทย ) ในรูปแบบของเอกสารเต็มฉบับเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของ รัฐ/เอกชน/สถาบัน  ใช้งานได้เฉพาะเครือข่ายเท่านั้น
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2) ProQut  Dissertations & Theses เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก  ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกทุกสาขา  ให้ข้อมูลบรรณานุกรม ปี ค.ศ 1861- ปัจจุบัน  
สาระสังเขป ปี ค.ศ 1980-ปัจจุบัน 

3) ProQuest  Dissertation  Full  Text เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก  จากสถาบันต่างๆ  ที่มีชื่อเสียง  ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ 19917- ปัจจุบันมี
บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม  ของวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3,850 ชื่อเรื่อง 
  4) Dissertation Abstracts Online (DAO) / Digital Dissertation เป็นฐานข้อมูล 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ 
และออสเตรเลีย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไห้ข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขปตั้งแต่ปี 1861 ถึง
ปัจจุบัน 

  5) ERIC Educational Database  เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา เป็นบทคัดย่อของ 
เอกสาร บทความในวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกด้าน ไห้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป  
มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1966  จนถึงปัจจุบัน 

  6) ABI/INFORM  เป็นฐานข้อมูลวารสารภาษาต่างประเทศทางด้านบริหารธุรกิจ 
การบัญชี การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ การตลาด เทคโนโลยีและ
โทรคมนาคม ไห้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปวารสาร 1916 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปี1971 ถึงปัจจุบัน  
มีเอกสารเต็มรูปกว่า 919 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปี 1991 เป็นต้นมา 

7) IEEE  Xplore เป็นฐานข้อมูลวารสารภาษาต่างประเทศทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ไห้เอกสารเต็มรูปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฟิสิกส์ประยุกต์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  8) ACM Digital Database เป็นฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  9) Encyclopedia Americana Online เป็นสารานุกรมที่รวบรวมความรู้ในทุก
แขนงวิชาไว้ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 

 8.13.5 แหล่งสารสนเทศในอินเทอร์เน็ต แหล่งสารสนเทศที่รวบรวม สื่อสารและให้บริการ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดทาโดยบุคคล หน่วยงาน หรือองค์การต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของผู้ผลิตใน
กลุ่มต่างๆ ดังนี้แหล่งสารสนเทศที่ปรากฏอยู่บนเครือข่าย www นั้นจะมีที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เรียกว่า 

URL (Universal/Uniform Resource Locators) ซึ่งประกอบด้วย wwwชื่อย่อ/อักษรย่อของ
หน่วยงาน.ชื่อย่อของโดเมน ดังตัวอย่าง URL ของกลุ่มต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเครือข่าย www แหล่งสาร
มนเทศในอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจมีมากมาย เช่น www.tkpark.or.th แนวคิดการจัดตั้งอุทยานการ
เรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาส าคัญของสังคมไทยในสภาวการณ์ที่โลกมีการ

http://www.tkpark.or.th/
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ “คน” อันเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ประเทศตามกรอบทิศทางและแนวทางการดาเนินการที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 สืบเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนโดย
ยึดหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้สานักงานอุทยานการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค ์3 ประการ คือ (1) ภารกิจการเป็นแหล่งการเรียนรู้
ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ทันสมัย (2) ภารกิจส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และ
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต (3) ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมี
โอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยนและแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม 

ผลผลิต หรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในรูปแบบที่หลากหลาย 

 

8.14 การเลือกสรรแหล่งการเรียนรู้ 
 การวางแผนเลือกสรรแหล่งการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการศึกษาใน
สภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน ซึ่งความส าเร็จของการเรียนรู้ มีเงื่อนไขและปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวผู้เรียนที่
ต้องมีวินัย ความมุ่งมั่นและนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ดังนั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะ
เกิดขึ้นได้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนด้วยการเตรียมความ
พร้อมให้กับตนเองในด้านต่าง ๆ รู้จักวิธี เรียนในชั้นเรียนและเรียนด้วยตนเองตลอดจนรู้จักใช้
ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าต่อไปการเลือกแหล่งการเรียนรู้สิ่งที่
ผู้เรียนควรค านึงถึงควรประกอบด้วย  

8.14.1 ความน่าเชื่อถือ นับเป็นสิ่งแรกที่ผู้เรียนจะต้องน ามาพิจารณาประกอบการค้นหา
ข้อมูล แหล่งข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ว่ามีจริงหรือเป็นที่รู้จักของบุคคลต่าง ๆ 

          8.14.2 มีความสะดวกคล่องตัวในการไปใช้แหล่งการเรียนรู้  สะดวกส าหรับผู้เรียนในการ
เดินทางไปศึกษา พาไปฟังบรรยาย พาฝึกงาน ดูการสาธิต หรือภูมิปัญญามีความสะดวก รวมทั้งการ
มาสอนท่ีสถานศึกษา  

         8.14.3 เวลา แหล่งความรู้ที่เลือกใช้สามารถจัดได้ตรงกับเวลาเอ้ือประโยชน์ต่อการสอนเรียน
การสอนโดยไม่กระทบต่อเวลาเรียนที่ระบุไว้ตามหลักสูตร 

          8.14.4 การสนับสนุนและความร่วมมือ  การสนับสนุนระหว่างสถานศึกษากับแหล่งการ
เรียนรู้และการแก้ปัญหาร่วมกัน  



214 

 

8.14.5 งบประมาณ การไปศึกษายังแหล่งการเรียนรู้ที่เลือกไว้นั้น สถานศึกษาต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพียงพอ 

 

8.15 บทสรุป 

ห้องสมุดที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้บริการที่สะดวก รวดเร็วแก่
ผู้ใช้บริการ สารสนเทศท่ีให้บริการในห้องสมุดมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยได้น าเอาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มาใช้ในการจัดการสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งการบริการในปัจจุบันไม่มีข้อจ ากัดของเวลา สถานที่ในการใช้บริการ
สามารถสืบค้นได้ตามคงวามต้องการของผู้ใช้บริการ หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางระหว่างผู้ใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ท าให้ผู้เรียนรู้ว่าห้องสมุด
มีบริการ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ และพยายามส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความ
ต้องการที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพิ่มมากข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ทักษะการใช้ห้องสมุดจึงเป็น
กุญแจส าคัญของการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะเป็นตัวน าพาให้ผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
 แหล่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้มีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ในยุค
ความรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นใหม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นแหล่งที่มีสาระเนื้อหาที่เป็นข้อมูล
ความรู้ ให้มนุษย์เกิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลกว่าเดิมช่วยให้เกิดความสนใจในเรื่องส าคัญ เป็นสื่อการ
เรียนรู้ การเรียนรู้สมัยใหม่ที่ให้ทั้งสาระความรู้ ก่อให้เกิดทักษะและช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมาก
ยิ่งขึ้นช่วยเสริมการเรียนรู้ของการศึกษาประเภทต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาอีกท้ังเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มนุษย์สามารถท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์ในการหาความรู้
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยไม่จ ากัด เพศ วัย ระดับความรู้ความสามารถ 
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ค าถามทบทวน 

 

 1. จงอธิบายความหมายของการรู้ห้องสมุด 

 2. ห้องสมุดมีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
 3. ห้องสมุดกับสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 4. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง 
 5. ห้องสมุดกับประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 6. จากค ากล่าวที่ว่า  “ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ” หมายความว่าอย่างไร 

 7. องค์ประกอบในการเลือกสื่อการอ่านในห้องสมุดควรพิจารณาจากสิ่งใดบ้าง 
 8. กลยุทธ์การค้นหาข้อมูลที่ต้องการของผู้เรียนประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 9. การรู้ห้องสมุดกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 10. วิธีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษามีอะไรบ้าง  (ยกตัวอย่าง 3 ข้อ) 
 11. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง 
 12. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีความส าคัญต่อห้องสมุดอย่างไร 

 13. จงอธิบายความหมายของแหล่งการเรียนรู้  
 14. แหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญต่อผู้เรียนอย่างไร 

 15. จงยกตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นของผู้เรียนที่น่าสนใจ  (ยกตัวอย่าง 3 แห่ง) 
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