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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาสภาพและความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ               
การบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศ
ไทย  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล จ านวนแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคืน 380 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.0  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  
1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  พบว่า โรงเรียน
ส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป                 
ทั้ ง  2  ภ าค เรี ยน  ครู ส่ วน ให ญ่ ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบ บท ดลอง และการสอนแบ บ 
สืบเสาะหาความรู้ 2) ความส าคัญของการรู้สารสนเทศของนักเรียน พบว่า ครูมีความเห็น
ว่า ทักษะการรู้สารสนเทศจะช่วยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ( X =3.13, S.D.= 
0.87) ทักษะการรู้สารสนเทศจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีขึ้น ( X =2.99,                
S.D.=2.77) และนักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศ ( X =2.58, S.D.=0.92)               
3) ความจ าเป็นในการบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  พบว่า  ครู
ส่วนใหญ่เห็นว่าจ าเป็นต้องบูรณาการการรู้สารสนเทศเข้าในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( X =3.13, S.D.=0.87)    
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ABSTRACT 
The purpose of this research was 1) to study the integration of 

information literacy in teaching and learning in secondary schools and 2) to 
study the opinion of teachers toward the integration of information literacy. 
The sample of the study is 400Science teachers. The tool for gathering 
information was questionnaire. There were 380 returned questionnaires 
(98.5 %). The research data were analyzed by percentage, mean and 
standard deviation. The research findings found that: 1) Most of secondary 
schools provided the chemistry, physics, biology and General science 
courses in both semesters. Most the teaching methods teachers used were 
experimentation and inquiry approaches. 2) Most of teachers agreed that 
information literacy was importance for the students. Information literacy 
skills would help students as lifelong learning ( X =3.13, S.D. = 0.87), help 
students learn themselves better ( X =2.99, S.D.=2.77) and students need 
information literacy skills ( X =2.58, S.D.=0.92).  3). Integration of information 
literacy into the each subject course was necessary ( X =3.13, S.D.=0.87). 

 
ค าส าคัญ   

การรู้สารสนเทศ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
ความส าคัญของปัญหา 

แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 8 โดยมีเป้าหมายคือ การพัฒนาคนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
ประชาชนทุกคนมีความจ าเป็นที่จะต้องรับรู้ ข่าวสาร ความรู้ แนวคิด และวิธีการใหม่ๆ           
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้น จึงต้องเสริมสร้างให้มีการศึกษาต่อเนื่องที่เข้มแข็ง โดยการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ ใช้แหล่งความรู้หลากหลาย และมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการค้นคืนข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ได้ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว 
สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องแม่นย า (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
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การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องอาศัยการรู้สารสนเทศ 
(Information literacy) เป็นพ้ืนฐาน ทั้งนี้เพราะการรู้สารสนเทศเป็นความสามารถของ
บุคคลที่เข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็นของสารสนเทศ รู้และก าหนดแหล่งสารสนเทศที่
เหมาะสม รู้วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ  สามารถประเมินคุณภาพของสารสนเทศ จัดการ
สารสนเทศและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (Doyle, 1992) นอกจากนี้  การรู้
สารสนเทศยังเป็นเงื่อนไขหลักของสังคมในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 
2548)  เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการศึกษาทุกระดับ และเป็นทักษะพ้ืนฐาน
ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ และมีความส าคัญต่อความส าเร็จของบุคคลในด้านต่างๆ  
ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเป็นพลเมืองดีใน
สังคมประชาธิปไตย และประชากรที่เป็นผู้รู้สารสนเทศถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก
ที่สุดของประเทศในยุคนี้อีกด้วย (สมาน ลอยฟ้า, 2544 ; รังสรรค์ สุกันทา, 2543) ดังนั้น
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศ จึงต้องจัดให้มีขึ้นในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา   

จากผลการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินระดับการรู้สารสนเทศของนักเรียน
และนักศึกษาในประเทศไทย ตั้ งแต่ปีพ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ระดับการรู้
สารสนเทศของนักเรียนและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศมีความแตกต่างกัน  ซึ่ง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, 2554)  ส าหรับการรู้สารสนเทศ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เมื่อพิจารณาในด้านความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ   
การค้นคืนสารสนเทศ  การใช้สารสนเทศ และการประเมินการรู้สารสนเทศ  พบว่า การรู้
สารสนเทศในแต่ละประเด็นมีความแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ  ปานกลาง                
(นงลักษณ์  แสงโสดา , 2553; อุทุ มพร ชื่ นวิญญา, 2554; ยุวดี  ดอกรังกูล , 2550;                
สุดใจ บุษบงค์, 2550)  

การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศเป็นสิ่งที่ส าคัญ เนื่องจากนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการคิดวิเคราะห์และการอ่าน ดังผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในรอบสอง พ.ศ.2549-2553 ซึ่งพบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษามี
ปัญหาเรื่องการใช้ภาษาทั้งการอ่านและการเขียน ส่งผลต่อการเรียนของเด็กที่ตกต่ าลง 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 2552) การพัฒนาการรู้
สารสนเทศจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการรู้สารสนเทศเป็นทักษะซึ่งเกิดจาก
การฝึกปฏิบัติบ่อยๆ และอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย แต่ในทางปฏิบัติ การจัดการเรียนการ
สอนยังไม่ได้เน้นการบูรณการการรู้สารสนเทศเข้าไปในแต่ละสาระการเรียนรู้ การเรียนการ
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สอนยังไม่เอ้ือให้นักเรียนได้ฝึกคิดและวิเคราะห์ด้วยตนเอง และแสดงออกทางความคิดได้
อย่างเต็มที่ และการสอนการรู้สารสนเทศยังขึ้นอยู่กับการตระหนักถึงความส าคัญและ
ความรู้ความสามารถของผู้สอนแต่ละคน   

จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้แหล่งข้อมูลเป็นฐาน และแบบสืบ
เสาะหาความรู้ พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบดังกล่าวยังมีการประยุกต์ใช้แนวคิด
การรู้สารสนเทศมาใช้ข้างน้อย (อาภรณ์ แสงรัศมี, 2543; ล าดวน โสตา, 2545; สุกัญญา 
ทองวัฒน์, 2545; จันทร์ ติยะวงศ์, 2549; ชูศรี วังศานุวัตร, 2552; ศิริภรณ์ ตันนะสา, 
2554) และหากน าแนวคิดการรู้สารสนเทศมาใช้  ส่วนใหญ่เป็นการใช้แนวคิดการรู้
สารสนเทศเพียงบางส่วน และบางขั้นตอนตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศเท่านั้น                  
(ศิริพร ทวีชาติ, 2545; วราภรณ์ สินถาวร, 2553; อุทุมพร ชื่นวิญญา, 2554) ดังนั้น  
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาการรู้สารสนเทศที่สมบูรณ์  และอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน มีวิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนที่
สอดคล้องและเหมาะสม  ใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างหลากหลาย และสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก การเรียนการสอนการรู้สารสนเทศใน
โรงเรียนไม่ปรากฏเป็นรายวิชา (อุทุมพร ชื่นวิญญา, 2554)  ดังนั้น การศึกษาถึงสภาพ
การบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ในระดับ
มัธยมศึกษาจึงจะช่วยให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาการรู้สารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

สภาพและความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบูรณาการการรู้สารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาสภาพและความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบูรณาการการรู้สารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย 
ประชากรในการวิจัยคือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ จ านวนครู 9,500 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐ ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณโดยใช้สูตรการสุ่มตัวอย่างของ Yamanae  
(1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน โดยใน
การศึกษาครั้งนี้จะก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ จ านวน 400 คน การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  (Multi-stage random sampling) 
ซึ่งด าเนินการดังนี้ ขั้นที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) โดยแบ่งจ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตามภูมิภาคทั้งหมด 4 ภาค               
ได้ประชากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ จ านวนครู  9,500 คน คือ ภาคเหนือ 1,824 คน ภาคกลาง 
2,544 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,736 คน ภาคใต้ 1,344 คน ขั้นที่ 2  กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย โดยมาจากการสุ่มตัวอย่างจ านวนผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งตามขนาดของโรงเรียน 4 ขนาด ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้กลุ่มตัวอย่างครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐทั่ว
ประเทศ จ านวนครู 384 คน คือ ภาคเหนือ 74 คน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
6 คน ขนาดใหญ่  8 คน ขนาดกลาง 30 คน ขนาดเล็ก 30 คน ภาคกลาง 103 คน 
ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 21 คน ขนาดใหญ่ 19 คน ขนาดกลาง 34 คน 
ขนาดเล็ก 29 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 152 คน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ 15 คน ขนาดใหญ่ 13 คน ขนาดกลาง 53 คน ขนาดเล็ก 71 คน และภาคใต้ 55 คน 
ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 4 คน ขนาดใหญ่ 8 คน ขนาดกลาง 18 คน ขนาด
เล็ก 25 คน เครื่องมือที่ ใช้ เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
เท่ากับ 0.946  ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                     
2) สภาพการบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ความคิดเห็นของครูต่อการบูรณาการการรู้
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน 380 ชุด              
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คิดเป็นร้อยละ 95.0 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพทั่วไปของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมปีที่ 4 
 ครูส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นครูช านาญการขึ้นไป และมีประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากกว่า 10 ปี  
 2. สภาพจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี และ
ชีววิทยา ทั้ง 2 ภาคเรียน ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบทดลอง รองลงมาคือ การสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ และการสอนแบบการบรรยาย    
 3. การบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นการศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
    3.1 หลักสูตร ครูส่วนใหญ่เห็นว่าหลักสูตรมีการก าหนดแนวคิดเกี่ยวกับ
การรู้สารสนเทศไว้ในหลักสูตรเฉพาะแนวคิดการน าสารสนเทศไปใช้และการดึงสารสนเทศ
ที่ตรงกับความต้องการมาใช้    
    3.2 ครูผู้สอน ครูส่วนใหญ่น าแนวคิดการรู้สารสนเทศไปใช้ในการสอนคือ                
การก าหนดแหล่งสารสนเทศที่ต้องการและการเลือกแหล่งสารสนเทศต่างๆ การก าหนด
ปัญหาสารสนเทศหรือขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ การน าสารสนเทศไปใช้ และ             
การดึงสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการมาใช้ และการประเมินผลลัพธ์และกระบวนการที่
จัดท าขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า     
  3.3 แหล่งเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคือ ห้องสมุด 
รองลงมาคือ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และสวนพฤกษศาสตร์  
  3.4 ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า   
ในการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศดังต่อไปนี้ เครื่องสแกน เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แตค่รูให้นักเรียนค้นหาสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต   
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          3.5 ผู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ผู้สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ บรรณารักษ์  เจ้าหน้าที่ โสตทัศนศึกษาเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    
  3.6 แผนการสอน ครูส่วนใหญ่มีการก าหนดแนวคิดการรู้สารสนเทศไว้ใน
แผนการสอน ได้แก่ มีการก าหนดแหล่งสารสนเทศที่ต้องการและการเลือกแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ มีการสังเคราะห์สารสนเทศที่ค้นได้จากแหล่งต่างๆและการน าเสนอ
สารสนเทศ และมีการน าสารสนเทศไปใช้และการดึงสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมา
ใช้  
  3.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้  
  การน าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า/โครงงาน การอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันของนักเรียน การท างานกลุ่ม และการท ารายงานการศึกษาค้นคว้า  
  3.8 ผู้เรียนในการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่
สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น อินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุด นักเรียนมีความรับผิดชอบการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถก าหนดแหล่งสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการ  
        4. ความคิดเห็นของครูต่อการบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียน            
การสอน 
          4.1 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศของนักเรียน 
       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความเห็นว่า 
การรู้สารสนเทศจะช่วยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.13, 
S.D.=0.87) การรู้สารสนเทศช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง  
( X =2.99, S.D.=2.77) และเห็นว่า นักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =2.58, S.D.=0.92) ตามล าดับ 
  ส าหรับทักษะการรู้สารสนเทศที่นักเรียนควรจะต้องมีนั้น ทักษะการรู้
สารสนเทศต่อไปนี้ครูส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีในระดับปานกลางคือ การสังเคราะห์สารสนเทศ
ที่ค้นได้จากแหล่งต่าง ๆ และการน าเสนอสารสนเทศ ( X =3.36, S.D.=0.92) การก าหนด 
แหล่งสารสนเทศที่ต้องการและการเลือกแหล่งสารสนเทศต่างๆ  ( X =3.15, S.D.=0.88) 
การประเมินผลลัพธ์และประเมินกระบวนการที่จัดท าขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า  ( X =3.14, 
S.D.=0.90) การค้นหาสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ ( X =3.10, 
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S.D.=0.93) และการน าสารสนเทศไปใช้และการดึงสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมาใช้  
( X =3.08, S.D.=0.83) ตามล าดับ 
  4.2 ความจ าเป็นในการบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอนพบว่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เห็นว่าจ าเป็นต้อง
บูรณาการการรู้สารสนเทศเข้าในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาระ               
การเรียนรู้ในระดับปานกลาง ( X =3.13, S.D.=0.87) ส่วนแนวคิดการรู้สารสนเทศที่ควร  
บูรณาการเข้าในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย 1) การน าสารสนเทศไปใช้และการดึงสารสนเทศท่ีตรงกับความ
ต้องการมาใช้ ( X =3.25, S.D.=0.97)  2) การประเมินผลงานและประเมินกระบวนการที่
จัดท าขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า ( X =3.16, S.D.=0.94) 3) การสังเคราะห์สารสนเทศที่ค้น
ได้จากแหล่งต่างๆและการน าเสนอสารสนเทศ  ( X =3.11, S.D.=0.92) 4) การค้นหา
สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ  ( X =3.10, S.D.=1.04) 5) การก าหนด
แหล่งสารสนเทศที่ต้องการและการเลือกแหล่งสารสนเทศต่างๆ ( X =3.05, S.D.=0.95) 
และ 6) การก าหนดปัญหาหรือขอบเขตของสารสนเทศที่ ต้องการใช้  ( X =2.80, 
S.D.=1.06) ตามล าดับ นอกจากนี้ ครูส่วนใหญ่เห็นว่า การน าแนวคิดการรู้สารสนเทศมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องนั้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =2.83, S.D.=0.95) 
  4.3 องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการรู้สารสนเทศใน               
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนใน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
   4.3.1 ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
พบว่า องค์ประกอบทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความส าคัญในระดับปานกลางคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ( X =3.28, S.D.=0.95) อุปกรณ์
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( X =3.21, S.D.=0.64) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( X =3.19, 
S.D.=0.64) ห้ องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์  ( X =3.18, S.D.=0.62) และผู้ ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ ( X =3.12, S.D.=0.91)  ตามล าดับ 
              4.3.2 แหล่งเรียนรู้  
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    พบว่า แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความส าคัญในระดับ            
ปานกลางคือ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( X =3.25, S.D.=0.84) ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ( X =3.13, S.D.=0.81) ห้องสมุด ( X  =3.10, S.D.=0.72)  และแปลงเกษตร 
( X =3.03, S.D.=0.79)  ตามล าดับ 
   4.3.3 ผู้สอน 
      พบว่า ครูเห็นความส าคัญของการพัฒนาการรู้สารสนเทศแก่
นักเรียนในระดับปานกลาง ( X =3.41, S.D.=0.73) รองลงมาคือ ครูสามารถน าแนวคิดการ
รู้สารสนเทศมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ ( X =3.38, S.D.=0.72) และครูมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการรู้สารสนเทศในระดับปานกลาง  ( X =3.19, S.D.=0.94) 
เช่นกัน 
   4.3.4 ผู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
   พบว่า ครู เห็ นว่ าผู้ สนั บสนุนการจัดการเรียนการสอนมี
ความส าคัญในระดับปานกลาง ดังนี้  บรรณารักษ์ ( X =3.40, S.D.=0.72) เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีความส าคัญ ( X =3.32, S.D.=0.71) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  
( X =3.26, S.D.=0.61) และเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ( X =3.22, S.D.=0.71)  ตามล าดับ 
      4.3.5 แผนการสอน  
   พบว่า ครูเห็นว่าแผนการสอนควรมีการบูรณาการแนวคิดการรู้
สารสนเทศดังต่อไปนี้อยู่ในระดับปานกลาง 1) ก าหนดให้นักเรียนสามารถระบุปัญหา
สารสนเทศหรือขอบเขตของสารสนเทศที่นักเรียนต้องการใช้ ( X =3.37, S.D.=0.77)                
2) ก าหนดให้นักเรียนสามารถค้นหาสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ               
( X =3.26, S.D.=0.68) 3) ก าหนดให้นักเรียนสามารถก าหนดแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ
และการเลือกแหล่งสารสนเทศต่างๆ ( X =3.25, S.D.=0.59) 4) ก าหนดให้นักเรียนสามารถ
สังเคราะห์สารสนเทศที่ค้นได้จากแหล่งต่าง ๆ และการน าเสนอสารสนเทศ ( X =3.17, 
S.D.=0.58) 5) ก าหนดให้นักเรียนสามารถประเมินผลงานและประเมินกระบวนการท างาน
ที่นักเรียนจัดท าขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า ( X =3.14, S.D.=0.56) และ 6) ก าหนดให้
นักเรียนสามารถน าสารสนเทศไปใช้ และการดึงสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมาใช้มี
ความส าคัญในระดับมาก ( X =3.12, S.D.=0.64) ตามล าดับ 
   4.3.6 กิจกรรมการเรียนรู้  
   พบว่า ครูเห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีความส าคัญในระดับ               
ปานกลาง ดังนี้  การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ( X =3.88, S.D.=1.07) การท ารายงาน
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การศึกษาค้นคว้า ( X =3.27, S.D.=0.61) การน าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า/โครงงาน                   
( X =3.22, S.D.=0.62) และการท าแบบฝึกหัด ( X =3.21, S.D.=0.89) ตามล าดับ 
   4.3.7 วิธีการสอน 
   พบว่า วิธีการสอนที่มีความส าคัญในระดับมากคือ การสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ ( X =3.90, S.D.=0.77) การสอนแบบโครงงาน ( X =3.87, S.D.=0.73) 
และการสอนแบบทดลอง ( X =3.59, S.D.=0.74) และวิธีการสอนที่มีความส าคัญในระดับ
ปานกลางคือ การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย ( X =3.36, S.D.=1.07)  
           4.3.8 สื่อการเรียนการสอน 
      พบว่า สื่อการเรียนการสอนที่มีความส าคัญในระดับมากคือ               
ใบงาน ( X =4.11, S.D.=0.72) เอกสารประกอบการสอน/หนังสือเรียน ( X =3.81, 
S.D.=0.85) ของตัวอย่าง ( X =3.70, S.D.=0.63) รูปภาพ ( X =3.66, S.D.=0.88) และ
แหล่งสารสนเทศบนเว็บ ( X =3.55, S.D.=0.97) ตามล าดับ 
   4.3.9 วิธีการประเมินผลการเรียน  
   พบว่า วิธีการประเมินผลการเรียนที่มีความส าคัญในระดับมาก
คือ การประเมินผลจากการท าโครงงานของนักเรียน ( X =4.09, S.D.=0.70) และ                        
การประเมินผลจากการมอบหมายให้ท าแบบฝึกหัด ( X =3.77, S.D.=0.97)  
 
   4.3.10 ผู้เรียน  
   พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า หลังจากการเรียนในกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ในระดับมากคือ นักเรียน
สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น อินเทอร์เน็ต และ
ห้องสมุด ( X =4.06, S.D=0.85) สามารถท ารายงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี               
( X =4.06, S.D.=0.85) และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ( X =4.05, S.D.=0.74)  
 
อภิปรายผล 
 จากสภาพการบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ครูกว่าร้อยละ 50 เห็นว่าแนวคิด
เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศมีระบุไว้ในหลักสูตร และครูได้น าแนวคิดการรู้สารสนเทศไปสู่การ
สอน แต่เป็นการน าแนวคิดเพียงบางส่วนของการรู้สารสนเทศเท่านั้น เช่น การก าหนด
ปัญหาสารสนเทศหรือขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ และการก าหนดแหล่งสารสนเทศ  
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เป็นต้น และประเด็นที่ส าคัญคือ ยังมีครูอีกจ านวนไม่น้อยคือ กว่าร้อยละ 40 ที่ยังไม่ได้น า
แนวคิดการรู้สารสนเทศไปสู่การสอน ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูเหล่านี้ยังไม่ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาการรู้สารสนเทศให้แก่นักเรียน ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาที่
พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การรู้สารสนเทศจะช่วยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อยู่ในระดับปานกลาง และเห็นว่า นักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศ และการรู้
สารสนเทศช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีขึ้นอยู่ในระดับน้อย นอกจากนี้ ครูยังเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาการรู้สารสนเทศแก่นักเรียนในระดับปานกลาง ครูมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการรู้สารสนเทศในระดับปานกลาง และครูยังสามารถน าแนวคิดการรู้
สารสนเทศมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ในระดับปางกลางอีกด้วย ซึ่งผล
การศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Islam & Murno (2006) ที่ศึกษาพบว่า 
ครูผู้สอนวิชาแกนระดับมัธยมศึกษาไม่มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศและ
ผลการวิจัยของ Chuang (2003) ที่พบว่า ระดับการรู้สารสนเทศของครูมัธยมศึกษา
ตอนต้นอยู่ในระดับปานกลาง  
            ในการบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้
มีความส าคัญในระดับปานกลางคือ แผนการสอน ตัวผู้สอน แหล่งเรียนรู้ ทรัพยาการ และ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                     
เป็นต้น ส าหรับผลการพัฒนาการรู้สารสนเทศแก่นักเรียน ครูเห็นว่า นักเรียนควรมีทักษะ
การรู้สารสนเทศในระดับมากดังนี้ นักเรียนสามารถค้นคืนข้อมูล และแสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น อินเทอร์เน็ต และห้องสมุด สามารถท ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้เป็นอย่างดี และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งเป็นความคาดหวังที่สูง ในขณะที่ครูให้
ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะดังกล่าวในระดับปานกลาง จากผลการศึกษา  
สะท้อนให้เห็นว่าการรู้สารสนเทศในมุมมองของครูผู้สอนยังไม่ใช่ทักษะส าคัญที่จะต้อง
พัฒนาให้แก่นักเรียน แต่ในสังคมปัจจุบันและอนาคต การรู้สารสนเทศถือเป็นทักษะพ้ืนฐาน
ที่ทุกคนต้องมี ดังนั้น การเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการรู้สารสนเทศที่
ถูกต้องให้บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียนจึงมีความส าคัญ             
อย่างยิ่ง และเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนการรู้สารสนเทศในโรงเรียนมีความแตกต่าง
กับในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาโดยเฉพาะ และยังมีห้องสมุด
เป็นฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนโดยท าหน้าที่ในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะดังกล่าวควบคู่ไป
ด้วย ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ครูเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนการรู้
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สารสนเทศในโรงเรียน (สุดใจ บุษบงค์, 2550) ดังนั้น สิ่งที่โรงเรียนจ าเป็นต้องด าเนินการ 
คือ การบูรณาการแนวคิดการรู้สารสนเทศเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
สาระการเรียนรู้  และเพ่ือให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติจริง จึงควรบูรณาการแนวคิดการรู้
สารสนเทศเข้าไปในแผนการสอนตามความเหมาะสมของเนื้อหาการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 
 ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้นและรวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคตนั้น มีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้ 
 1. ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดการรู้สารสนเทศ ซึ่งโรงเรียน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการโดยเร่งด่วน เช่น จัดการประชุม สัมมนาเกี่ยวกับ
เรื่องการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ หรือ การศึกษาดูงานสถานการศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในเรื่องการพัฒนาการรู้สารสนเทศ 
 2. ในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น ครู
ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อดูว่าเนื้อหาใดบ้างที่มีความเหมาะสมและสามารถบูรณาการ
แนวคิดการรู้สารสนเทศเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน 
 3. ในการจัดท าแผนการสอนหรือแผนการเรียนรู้  ควรปรากฏแนวคิดและ
กระบวนการพัฒนาการรู้สารสนเทศอย่างชัดเจน และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 
 4. โรงเรียนต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยเฉพาะ
ห้องสมุด เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเป็น
ส าคัญ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาโดยน ารูปแบบการบูรณาการการรู้สารสนเทศที่เป็นผลการวิจัย
ในครั้งนี้ไปใช้กับโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างจากโรงเรียนที่เป็นหน่วยศึกษาในงานวิจัยนี้            
เพ่ือยืนยันความน่าเชื่อถือและน าไปสู่การปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการบูรณาการการรู้
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ  
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