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การรสู ารสนเทศ
เพือ่ มาตรฐานการเรียนรอู ยางมีประสิทธิภาพ
ผศ.วรวิทย นิเทศศิลป
อาจารยประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม

การรสู ารสนเทศมีความสำคัญตอการศึกษาทัง้ ระดับอุดมศึกษา และทุก ๆ ระดับสำหรับ
ผทู กี่ ำลังศึกษา รวมถึงนักวิจยั คนควา นักวิชาการศึกษา สายงานบริหาร การจัดการ และบุคคล
ทัว่ ไป ศาสตรความรทู กุ ๆ ดานยอมตองอาศัยมาตรฐานทางวิชาการ เพือ่ ผลงานการศึกษาคน
ควาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีประสิทธิภาพ เปนทีย่ อมรับนับถือกันอยางทัว่ หนา
รศ.ดร.ฉลอง ทับศรี มหาวิทยาลัยบูรพา กลาวถึง “ เทคโนโลยีสารสนเทศ “ ไววา มี
ลักษณะความสามารถในการเขาถึงผใู ชอยางทันที ไดทกุ ที่ ไดทกุ คน เทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ตัวมันเองมีสมรรถภาพสูง ประโยชนหรือโทษทีเ่ กิดขึน้ อยกู บั การนำไปใชงาน โรงเรียนและระบบ
การศึกษาไทย นาจะไดรบั ประโยชนอยางมหาศาลในการใชสอื่ มหัศจรรยนี้ การสรางประโยชนและ
ปองกันไมใหโทษขึน้ อยกู บั ผเู กีย่ วของหลาย ๆ ฝาย ทีจ่ ะตองวางแผน จักการใชประโยชนมนั ให
ได
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จากขอความขางตน ประโยชนของสารสนเทศมีมหาศาล แตจะมีประโยชน หรือใหโทษ
ยอมขึน้ อยกู บั ผใู ชงานสือ่ มหัศจรรยนี้ ขอดี คือ สมรรถภาพทีส่ งู รวดเร็วทันใจ ใชงานไมยาก ไม
กำหนดเวลา สถานที่ และบุคคลผใู ชงาน ดวยขอดีทหี่ ลากหลายจึงมีผทู นี่ ยิ มใชงานเปนจำนวน
มาก
รศ.ดร.น้ำทิพย วิภาวิน ผอู ำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม กลาวถึงความ
สำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในงานวิจัยเรื่อง Information Literacy Skills of
University Students in Thailand คือ การสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู การ
แสวงหาความรู เพือ่ ใหพรอมรับการเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิง่ แวดลอมโดย
เฉพาะอยางยิง่ ความสามารถในการสืบคนหาขอมูลทีต่ อ งการ ทักษะการเรียนรสู ารสนเทศ เปนทักษะ
การเรียนรตู ลอดชีวติ และเปนทักษะพืน้ ฐานของการเรียนรดู ว ยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ การ
มีทกั ษะการรสู ารสนเทศ จึงเปนเสมือนผมู ปี ญ
 ญา มีความสามารถในการคนควา แกปญ
 หาเฉพาะ
หนาได จึงมีการกำหนดมาตรฐานการรสู ารสนเทศของผเู รียนแตละระดับ เพือ่ สงเสริมใหผเู รียน
มีทกั ษะการรสู ารสนเทศตามมาตรฐาน โดยทักษะการรสู ารสนเทศ เปนทักษะในการระบุความตอง
การ คนหา วิเคราะหและใชสารสนเทศ เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจ เปน
ทักษะสำคัญในการรวู ธิ กี ารเรียนรอู ยางมีประสิทธิภาพ
สารสนเทศเขามามีอทิ ธิพลตอการดำเนินกิจกรรมของมนุษย ไดกลายเปนปจจัยพืน้ ฐาน
ในการศึกษาคนควาของนักศึกษาทุก ๆ ระดับการศึกษา สามารถเขาถึงไดจากแหลงตาง ๆ ไมวา
จะเปนแหลงคนควาสวนตัว หรือสวนรวม หองสมุดไดเปดบริการใหผสู นใจใครรทู กุ คนใชงานได
ทีบ่ า น ทีท่ ำงาน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยไดรวบรวมสารสนเทศชนิดและประเภทตาง ๆ อยาง
มาก และหลากหลายวิธกี ารเขาถึงสารสนเทศ ดวยความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และการสือ่ สารทำใหแหลงสารสนเทศตาง ๆ นำเครือ่ งคอมพิวเตอรมาใชประโยชนในการบริหาร
จัดการเพือ่ การเขาถึงสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตอสือ่ สารถึงกันไดโดยการ
เชือ่ มโยงเครือขายอินเทอรเน็ตทัว่ โลก จึงกลายเปนแหลงสารสนเทศทีใ่ หญทสี่ ดุ มนุษยใชงานมาก
ทีส่ ดุ และใหความสำคัญทีส่ ดุ ในโลก ณ ปจจุบนั นี้
มาตรฐานและทักษะการรสู ารสนเทศของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา นานาประเทศได
ใหความสำคัญ สงเสริม สนับสนุน เพือ่ ใหนกั ศึกษามีความรอู ยางมีคณ
ุ ภาพ ผเู ขียนคนควางาน
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วิชาการในการเขียนงานวิจยั ไดพบเอกสารเปนงานวิชาการทางการวิจยั ทัง้ ของประเทศสหรัฐ
อเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด มีการกำหนดมาตรฐานการรู
สารสนเทศระดับอุดมศึกษากันแลว แตผเู ขียนยังไมพบการกำหนดมาตรฐานและทักษะการรู
สารสนเทศของประเทศไทย ผอู า นลองศึกษาอยางไตรตรอง และพิจารณาตามไป ของแตละประเทศ
มีดงั นี้

 ⌦ 
Association of College and Research Library , (ACRL) เมือ่ ป ค.ศ. ๒๐๐๐
สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและการวิจยั แหงสหรัฐอเมริกา ไดกำหนดมาตรฐานการรสู ารสนเทศของ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ นักศึกษาสามารถกำหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีต่ อ งการ
ไดอยางชัดเจน
มาตรฐานที่ ๒ นักศึกษาสามารถเขาถึงสารสนเทศทีต่ อ งการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๓ นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงทีผ่ ลิตสารสนเทศไดอยาง
มีวจิ ารณญาณ รวมทัง้ สามารถบูรณาการสารสนเทศทีค่ ดั เลือกแลวเขากับระบบฐานความรแู ละ
คานิยมของตนเองได
มาตรฐานที่ ๔ นักศึกษาในฐานะบุคลากรและสมาชิกของกลมุ ตาง ๆ สามารถใช
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคทตี่ งั้ ไว
มาตรฐานที่ ๕ นักศึกษามีความเขาใจในประเด็นดานเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่
แวดลอมสารสนเทศรวมทัง้ ผลทีเ่ กิดจาการใชการเขาถึงสารสนเทศอยางถูกตองทัง้ ทางจริยธรรมและ
กฎหมาย
มาตรฐานทีก่ ำหนดไวจะมีดชั นีชวี้ ดั การดำเนินงาน และดัชนีผลลัพธทตี่ ามมา หากนัก
ศึกษาสนใจ ผเู ขียนขอแนะนำใหผอู า นไดศกึ ษาเพิม่ เติมที่
[http://www.ala.org/informationliteracycompetency.cfm]
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 ⌦
Society of College, National and University Libraries, (SCONUL) ตัง้ อยใู น
ประเทศอังกฤษ ไดพฒ
ั นารูปแบบของการรสู ารสนเทศขึน้ มาแทนการกำหนดมาตรฐาน ดังเชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการกำหนดเปนโมเดล เรียกวา Seven Pillars of Information
Literacy กำหนดทักษะไว ๗ ดาน คือ
๑. ความสามารถในการตระหนักวาตนเองตองการสารสนเทศ
๒. ความสามารถในการแสดงใหเห็นความแตกตางของวิธีการระบุชองวางทาง
สารสนเทศ
๓. ความสามารถในการสรางกลยุทธในการกำหนดแหลงทีเ่ ก็บสารสนเทศ
๔. ความสามารถในการกำหนดทีเ่ ก็บและเขาถึงสารสนเทศ
๕. ความสามารถในการเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศที่ไดรับจากแหลง
สารสนเทศตาง ๆ
๖. ความสามารถในการจัดการ ประยุกต และแลกเปลีย่ นสารสนเทศกับผอู นื่ อยางเหมาะ
สมในสถานการณตา ง ๆ กัน
๗. ความสามารถในการสังเคราะห และพัฒนาสารสนเทศทีม่ อี ยู ไปสกู ารสรางองคความ
รใู หมได
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Council of Australian University Librarian, (CAUL) คณะกรรมการบรรณารักษ
อุดมศึกษาประเทศออสเตรเลีย ไดนำมาตรฐาน ACRL ไปประยุกตใชในป ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยมีการ
เปลีย่ นแปลงจากคำวานักศึกษา เปนคำวา บุคคลทัว่ ไป รวมถึง ผใู ชทวั่ ไปไมจดั และไดเพิม่ มาตรฐาน
ที่ ๗ ขึน้ ในฉบับทีห่ นึง่ คือ มาตรฐานทีก่ ำหนดวา “ผรู สู ารสนเทศ ตระหนักดีวา การเรียนรตู ลอด
ชีวติ และการมีสว นรวมในฐานะเปนพลเมืองนัน้ ตองมีทกั ษะการรสู ารสนเทศ” สวนในฉบับที่
สอง เผยแพรในป ค.ศ. ๒๐๐๔ ไดยกเลิกมาตรฐานขอนี้ และเปลีย่ นชือ่ จากคำวา มาตรฐาน
มาเปนกรอบโครงสราง โดยการกำหนดวา บุคคลผรู สู ารสนเทศ ควรมีลกั ษณะ ดังนี้
๑. สามารถตระหนักถึงความตองการสารสนเทศรวมทัง้ สามารถกำหนดลักษณะและ
ขอบเขตของสารสนเทศทีต่ อ งการได
๒. สามารถคนหาสารสนเทศทีต่ อ งการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. สามารถประเมินผลเชิงวิเคราะหกบั สารสนเทศและกระบวนการคนหาสารสนเทศ
ทีต่ อ งการได
๔. สามารถจัดการกับสารสนเทศทัง้ ทีค่ น หามาได หรือทีส่ รางขึน้ ใหม
๕. สามารถประยุกตใชสารสนเทศเดิมทีม่ อี ยเู ขากับสารสนเทศใหม เพือ่ สรางแนวความ
คิดใหม หรือสรางความเขาใจใหมได
๖. สามารถใชสารสนเทศดวยความเขาใจและยอมรับในประเด็นทางวัฒนธรรม
จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมทีแ่ วดลอมขณะใชสารสนเทศนัน้ ๆ ได
มาตรฐานการรสู ารสนเทศของประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด มีสาระทีน่ า สนใจ
อยางยิง่ หากนักศึกษาสนใจ ผเู ขียนขอแนะนำ ใหผอู า นไดศกึ ษาเพิม่ เติมที่
[http://www.anziil.org]
สรุปไดวา สหรัฐอเมริกา มี ๕ มาตรฐาน ทีส่ ำคัญมาก ๆ คือ มีความสามารถทีจ่ ะกำหนด
ลักษณะขอบเขต การเขาถึง ประเมิน บูรณาการใชสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคทตี่ งั้ ไว เขาใจเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมทีแ่ วดลอมสารสนเทศรวมทัง้ ผลทีเ่ กิด
จากการใชการเขาถึงสารสนเทศอยางถูกตองทัง้ ทางจริยธรรมและกฎหมาย สวนอังกฤษกำหนดทักษะ
๗ ดาน คือ การตระหนัก เห็นความแตกตาง สรางกลยุทธในการกำหนดแหลงทีเ่ ก็บสารสนเทศ
กำหนดทีเ่ ก็บและเขาถึง เปรียบเทียบและประเมิน การจัดการ ประยุกต และแลกเปลีย่ น การ
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สังเคราะห และพัฒนาสารสนเทศทีม่ อี ยู ไปสกู ารสรางองคความรใู หมได สวนออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด กำหนดวา บุคคลผรู สู ารสนเทศ ควร ตระหนัก กำหนด ขอบเขต คนหาสารสนเทศ
ทีต่ อ งการได ประเมินผลเชิงวิเคราะห จัดการกับสารสนเทศทัง้ ทีค่ น หามาได หรือทีส่ รางขึน้ ใหม
ประยุกตใช สรางแนวความคิดใหม หรือสรางความเขาใจใหมได ใชสารสนเทศ และยอมรับประเด็น
ทางวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมทีแ่ วดลอมขณะใชสารสนเทศนัน้ ๆ ได
ปจจุบนั ประเทศไทยใหความสำคัญตอการพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ ระบบ และทุก ๆ
ระดับ แตนกั การศึกษาทัง้ หลายควรสรางมาตรฐาน “ การรสู ารสนเทศ...เพือ่ มาตรฐานการเรียน
รอู ยางมีประสิทธิภาพ “ ใหนกั ศึกษาทุกคนของประเทศไทยยึดถือปฏิบตั ิ เพือ่ การเรียนรอู ยางมี
ประสิทธิภาพ
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