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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี จําแนกตามเพศ ชั้นปี
และสาขาวิชา 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี จําแนกตามเพศ ชั้นปี
และสาขาวิชา 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสติ
ระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของนิสิตแต่ละชั้นปี จํานวน 359 คน
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ F-test วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient: r) ระหว่างตัวแปร ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05
ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรม ของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.58 และ ̅ = 3.57) 2)
นิสิตระดับปริญญาตรีที่มเี พศต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศไม่แตกต่างกัน 3) นิสิตระดับปริญญาตรีที่มี
ชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศมากกว่า
นิสิตชั้นปีที่ 2 4) นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศด้านความต้องการ
สารสนเทศและด้านการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน โดยนิสิตสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มีพฤติกรรม
สารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และนิสิตสาขาวิชากลุ่ม
ภาษามีพฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 5) นิสิต
ระดับปริญญาตรีที่มีเพศต่างกันและชั้นปีที่ต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน 6) นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมด้านการเป็นผู้นําความคิดแตกต่าง
กัน โดยนิสิตสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมนวัตกรรมด้านการเป็นผู้นําความคิดมากกว่านิสิต
สาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 7) พฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความสัมพันธ์เชิงบวกทั้งโดยรวม (r = .698) และรายด้าน
คําสําคัญ: พฤติกรรมสารสนเทศ พฤติกรรมนวัตกรรม นิสิตระดับปริญญาตรี

ABSTRACT
This descriptive research aims to 1) investigating information behavior and
innovation behavior of undergraduate students 2) comparing those of information
behavior according to gender, study year, and subject 3) comparing those of
innovation behavior according to gender, year, and subject, and 4) examining
relationship between information behavior and innovation behavior of undergraduate
students. The samples of this research were 359 undergraduate students in faculty of
humanities and social sciences, Burapha University through stratified random
sampling and used 5 - rating scale questionnaire as a research instrument for data
collection. Data were analyzed by mean, standard deviation, F-test and Pearson’s
correlation coefficient (r).
The research found that: 1) Information behavior and innovation behavior
of undergraduate students in faculty of humanities and social sciences were at a high
level as a whole ( ̅ = 3.58 and ̅ = 3.57) 2) There was no significant difference in
information behavior among those of students with different gender, except junior
students and senior students significantly gained more at .05 level in information
seeking than those of sophomore students, and student in social sciences gained
more in information need than those of students in humanities whereas students in
language gained more in information seeking than those of humanities. 3) There was
no significant difference in innovation behavior as a whole and each aspect among
those of students with different gender, study year, except students in social
sciences gained more in thinking leader than those of students in humanities 4)
There was a positive relationship as a whole and each aspect between information
behavior and innovation behavior of undergraduate students in faculty of humanities
and social sciences. (r = .698)
Keywords: Information behavior, Innovation behavior, Undergraduate student
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลังและความสําคัญของการวิจัย
จากนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)
เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเน้นระบบเศรษฐกิจแบบสร้างคุณค่า (Value-based economy) และนวัตกรรมที่มี
การเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในภาคการผลิตและบริการผ่านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ (สุรัชพงศ์ สิกขาบัณฑิต, ม.ป.ป.) ปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลให้การดําเนินนโยบายนี้บรรลุ
ความสําเร็จได้คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้เป็นบุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถ
มีศักยภาพในการแข่งขันสูง ทั้งนี้รัฐบาลไทยกําหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีประเด็นสนับสนุนอีกหลายด้าน เช่น ด้านการพัฒนาสังคมไทยทีม่ ี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต นอกจากนี้แล้วหนึ่งในยุทธศาสตร์
ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คือ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และปรับเปลีย่ นแรงงานให้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการปรับระดับทักษะและ
มีทักษะที่หลากหลาย (Reskilling, upskilling and multiskilling) ในแรงงานปัจจุบัน โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะเพื่อรองรับงานที่ไม่ใช่งานประเภทที่ทําแบบซ้ําเดิม มีลกั ษณะเป็นงานเฉพาะด้านหรือ
อาชีพที่เน้นโครงงาน (Non - routine/ task special/ project - based jobs) มากขึ้น โดยรัฐบาล
จะวางระบบเพือ่ บูรณการการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลง
และกําหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยกําหนดเป้าหมายไว้ 4 ประการ ดังนี้ 1. ช่วยบุคคลให้รู้ถึง
ทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ 2. พัฒนาระบบการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนา
ทักษะให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 3. ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางวิชาชีพบนฐาน
ทักษะและความเชี่ยวชาญ 4. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
ทักษะฝีมือ มีแนวคิดด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ โดยผลิตบุคลากรและแรงงานที่มีศักยภาพ
เข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตและสามารถแข่งขันในระดับสากล
คําว่า พฤติกรรม อาจอธิบายได้ว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคลโดยมี
พื้นฐานที่มาจากความรู้และทัศนคติของบุคคล ความแตกต่างของแต่ละบุคคลก่อให้เกิดประสบการณ์
ที่สั่งสมทีแ่ ตกต่างกัน อันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ สารสนเทศเป็นสิง่ จําเป็นในการ
ดําเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน เป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน
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สําหรับคําว่า พฤติกรรมสารสนเทศ (Information behavior) วิลสัน (Wilson, 2000)
ได้อธิบายว่า เป็นพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ที่เชื่อมโยงแหล่งและช่องทางของสารสนเทศ รวมถึง
การค้นหาสารสนเทศและการใช้สารสนเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม พฤติกรรมสารสนเทศ คือ การค้นหา
สารสนเทศอย่างมีจุดประสงค์ เป็นความต้องการที่ต่อเนื่อง ทําให้พึงพอใจต่อเป้าหมาย การค้นหา
สารสนเทศของบุคคลอาจเป็นการค้นด้วยแรงงานคนหรือระบบมือ เช่น หนังสือพิมพ์ ห้องสมุด
หรืออาจติดต่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศเว็บ (WWW) ทั้งนี้ประเด็นของความสนใจการศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
สารสนเทศของมนุษย์ มีขอบเขตที่ครอบคลุมหลายแง่มุม ทั้งเรื่องของการแสวงหา การค้นหา
การค้นคืน และการใช้สารสนเทศ สุธรรม อุมาแสงทองกุล (2548) กล่าวถึงการศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ห้องสมุดในประเทศไทยว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและ
การใช้สารสนเทศในประเด็นต่าง ๆ อาทิ แหล่งสารสนเทศ สื่อหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ เช่น
หนังสือ วารสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูล ฯลฯ วิธีการสืบค้นข้อมูลและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ต่อบริการห้องสมุดหรือสารสนเทศที่ได้รับเป็นหลัก ส่วนการนําเสนอพฤติกรรมในแง่อื่น ๆ ยังมี
ค่อนข้างจํากัด ประเด็นพฤติกรรมที่นิยมศึกษา เช่น ลักษณะการสืบค้นสารสนเทศของผู้ใช้ การ
ประเมินผลลัพธ์รายการบรรณานุกรมเอกสารที่ได้จากการสืบค้น
คําว่า นวัตกรรม (Innovation) เป็นคําศัพท์ทกี่ ล่าวถึงและถูกใช้อย่างแพร่หลาย มีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้คําจํากัดความไว้ หลายมุมมอง เช่น แคนเตอร์ (Kanter, 1988) อธิบายว่า นวัตกรรม
หมายถึง การกระทําด้วยการผลิตหรือการปรับปรุงที่ได้จากแนวคิดที่มีประโยชน์ ฮิกกินส์ (Higgins,
1995) กล่าวว่า นวัตกรรม คือ กระบวนการในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทีม่ ีคุณค่าต่อปัจเจกบุคคล
กลุ่ม สังคม หรือองค์การ สําหรับประเทศไทย สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้
และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งให้ความสําคัญเรื่องนวัตกรรม โดย
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรุ่นใหม่ โครงการ ชื่อ “STEAM
4 INNOVATOR” สร้างแนวคิดพัฒนานวัตกรรมให้กับเยาวชน เป้าหมายคือ การสร้างสังคมที่มี
วัฒนธรรมนวัตกรรมอย่างแพร่หลายให้เกิดขึ้นและสร้างความเจริญกับประเทศชาติ หยวน และ
มาร์ควอทต์ (Yuan & MarQuardt, 2015) กล่าวว่า คุณค่าของนวัตกรรมเพื่อความสําเร็จขององค์การ
เป็นสิ่งที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง คําว่า พฤติกรรมนวัตกรรม (Innovation behavior) หมายถึง การ
แนะนํา การประยุกต์ แนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการดําเนินงาน ของบุคคลในหน้าที่
การทํางาน หน่วยงาน หรือองค์กร พฤติกรรมนวัตกรรมอาจแสดงออกในฐานะสมาชิกหรือกลุ่มคนใน
องค์การ เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ และพฤติกรรมที่หลากหลาย เช่น ผลิต ส่งเสริม สนับสนุน ริเริ่ม
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ความคิดใหม่ ๆ ประเด็นที่นา่ สนใจศึกษาคือ วิธีการที่จะกระตุ้นให้บุคลากรมีแนวคิดใหม่ ทดลอง
ลงมือทําหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เดอร์จูง และเด็น ฮาทอก (De Jong & Den Hatog, 2010) อธิบายว่า พฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรม คือ พฤติกรรมทางตรงของบุคคลต่อการริเริ่ม หรือความตั้งใจที่จะเริ่มต้น (ในระดับบทบาท
กลุ่มงานหรือองค์การ) ความคิด กระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการทํางานใหม่ ๆ ซึ่งจะครอบคลุม
ตั้งแต่ขั้นการสร้างจนถึงการพัฒนานวัตกรรม จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมเป็นการรวม
องค์ประกอบของพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อการสร้างนวัตกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งล้วนมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้แลกเปลี่ยน เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ ๆ และนําไปใช้ประโยชน์
จากการศึกษาของแคนเตอร์ (Kanter, 1988) ค้นพบว่า การนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมขึ้น
ในองค์การได้นั้น ต้องมีการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับบุคคล กลุ่มงาน และองค์การ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลนั้นเป็นผลของพฤติกรรมที่มคี วามซับซ้อน
และประกอบด้วยพฤติกรรมที่สําคัญ 3 ประการดังนี้
1. การสร้างความคิด (Idea generation) คือการสร้างแนวคิดที่แปลกใหม่และมีประโยชน์
ในทุกขอบเขต (Domain) ในขั้นตอนนี้การรับรู้ปัญหาที่เกี่ยวกับงาน (Perceived work related
problems) ความไม่ลงรอย (Incongruities) ความไม่ต่อเนื่อง (Discontinuities) และแนวโน้ม
ที่เกิดขึ้น (Emerging trend) จะเป็นตัวส่งเสริมความคิดทีแ่ ปลกใหม่
2. การสนับสนุนความคิด (Idea promotion) เมื่อบุคคลได้สร้างความคิดใหม่ของเขา
ขึ้นมาแล้วนั้น เขาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมเพื่อหาเพื่อนผู้สนับสนุน (Backer) และ
ผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) ให้กับแนวคิดของตน หรือเพื่อสร้างผู้สนับสนุนทีส่ ามารถให้อํานาจที่จําเป็น
เบื้องหลังเพื่อให้ความคิดของตนเป็นที่ประจักษ์ (Realized)
3. การทําให้ความคิดเป็นจริง (Idea realization and innovation) ดังที่ แคนเตอร์
(Kanter, 1988) ได้กล่าวถึงการเกิดนวัตกรรมว่า เริ่มจากการตระหนักปัญหาและการสร้างความคิด
หรือทางเลือกสําหรับแก้ปัญหานั้น ต่อมาจึงเข้าสู่ขั้นที่สอง ซึ่งผู้มีนวัตกรรมจะแสวงหาสิ่งที่จะมา
สนับสนุนความคิดของเขา และพยายามที่จะสร้างสิ่งสนับสนุนทางแก้ปญ
ั หาดังกล่าว และในขั้น
สุดท้ายผู้มีนวัตกรรมก็จะเติมเต็มความคิดนั้นด้วยการผลิตตัวต้นแบบ (Prototype) หรือโมเดล
(Model) สําหรับชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสได้หรือไม่ก็เป็นประสบการณ์
(Experienced) ที่สามารถแพร่กระจาย (Diffused) ผลิตได้จํานวนมาก (Mass-produced) และ
กลายเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ (Turned to productive use)
สก็อต และบรูซ (Scott & Bruce, 1994) ได้ให้คําจํากัดความของ พฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคลว่าเป็นการผลิตหรือการนําความคิดที่มีประโยชน์ไปใช้ (Adoption) หรือลงมือ
ปฏิบัติ (Implementation) โดยภาพรวมแล้วพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมเป็นผลลัพธ์ของการมี
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสถานการณ์ทําให้ก่อเกิดแนวคิดที่สามารถผลิตผลงานและผลิตภัณฑ์
ใหม่ทมี่ ีประโยชน์ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงความคิดใหม่ ๆ เป็นการกระทําของบุคคลที่มาจาก
ความคิดสร้างสรรค์
เครยเชน และสตรีท (Kleysen & Street, 2001) ได้ศึกษาพฤติกรรมนวัตกรรมส่วนบุคคล
ในการทํางานพบว่า สามารถจําแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ การแสวงหาโอกาส การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบ การเป็นผู้นําความคิด และการประยุกต์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ค้นคว้าในประเทศไทย เช่น สุดารัตน์ เหลาฉลาด และอารีย์วรรณ อ่วมตานี (2550) ที่พบว่า
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมในการคิดริเริม่ แนวใหม่ โดยมีการ
ผสมผสานบูรณาการ และเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ค้นหาโอกาสที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ ไปใช้ในองค์การ การคิดวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปญ
ั หาในงาน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์
กับแนวคิดใหม่ได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มองว่า กระบวนการเรียนรู้ในยุคใหม่เป็น
การเรียนรู้จากเนื้อหาไปสู่ความเข้าใจในระดับที่สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงซึ่งเป็นลักษณะของ
การจําได้ เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินผล และสร้างสรรค์ กล่าวได้ว่า พฤติกรรมสารสนเทศ
และพฤติกรรมนวัตกรรมเป็นพฤติกรรมที่มคี วามจําเป็นต่อการเรียนรู้ ช่วยแก้ไขปัญหา และการใช้ชีวิต
และการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ได้ นอกจากนี้นวัตกรรมยังเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน และการจะก่อร่างความคิดได้จําเป็นต้องมีสารสนเทศหรือความรู้ที่เพียงพอ เพื่อสร้าง
แนวคิด นําเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นจริง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แยกเป็นหลายกลุ่มสาขาวิชา โดยมี
เป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้คู่คุณธรรม และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
สร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีขีดความสามารถและศักยภาพสูง เข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อเป็นกําลัง
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมเพื่อทํา
ความเข้าใจถึงกระบวนการคิด และวิธีการเรียนรู้ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศ
กับพฤติกรรมนวัตกรรมที่นิสติ แสดงออก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงคณะฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการศึกษา การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อกําหนดนโยบายพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มี
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คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ มีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมหรือผลิตผลงานที่มี
ประโยชน์ต่อตนเองและการทํางานเพื่อพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จําแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จําแนกตาม เพศ ชั้นปี และสาขาวิชา
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวนทั้งหมด 3,495 คน (ข้อมูลจํานวนนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลคือ ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562 (ธันวาคม พ.ศ. 2562 - มีนาคม
พ.ศ. 2563)
2. การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยสุ่มกลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของนิสิตแต่ละชั้นปี ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 359 คน (ดังตารางที่ 3-1)
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เพศ ชั้นปี และสาขาวิชาที่ศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสารสนเทศ จํานวน 20 ข้อ แบ่งข้อคําถามเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ 1. ความต้องการสารสนเทศ 2. การแสวงหาสารสนเทศ 3. การประเมินคุณภาพสารสนเทศ
และ 4. การใช้สารสนเทศ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรนวัตกรรม จํานวน 20 ข้อ แบ่งข้อคําถามเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ 1. การแสวงหาโอกาส 2. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. การเป็นผู้นําความคิด และ 4. การนํา
ความคิดไปประยุกต์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนการสอนของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการวิจยั
1. ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ข้อมูลที่ค้นพบสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตร
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรม
ของนิสิตระดับปริญญาตรีให้มีศักยภาพการทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นิยามศัพท์เฉพาะ
พฤติกรรมสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งสารสนเทศ
เพื่อเข้าถึงสารสนเทศที่ตนต้องการ ประกอบด้วย 1. ความต้องการสารสนเทศ 2. การแสวงหา
สารสนเทศ 3. การประเมินคุณภาพสารสนเทศ และ 4. การใช้สารสนเทศ
พฤติกรรมนวัตกรรม หมายถึง การแสดงออกของตนเองในด้านของการริเริ่มหรือตั้งใจ
ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยอาจจะแสดงออกใน
รูปของวิธีการคิด กระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการเรียนและการทํางาน
พฤติกรรมนวัตกรรม แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. การแสวงหาโอกาส 2. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. การเป็นผู้นาํ ความคิด และ 4. การนําความคิดไปประยุกต์
นิสิต หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่กําลังศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ในปีการศึกษา 2562
สาขาวิชากลุ่มภาษา หมายถึง นิสิตที่สังกัดและมีแผนการเรียนในกลุ่มภาษา ได้แก่
ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาไทย
สาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ หมายถึง นิสิตที่สังกัดและมีแผนการเรียนในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาสารสนเทศศึกษา
สาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ หมายถึง นิสิตที่สังกัดและมีแผนการเรียนในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา
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สมมติฐานการวิจัย
1. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรม
สารสนเทศแตกต่างกัน
2. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรม
สารสนเทศแตกต่างกัน
3. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มสี าขาวิชาต่างกันมี
พฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน
4. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรม
นวัตกรรมแตกต่างกัน
5. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรม
นวัตกรรมแตกต่างกัน
6. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มสี าขาวิชาต่างกันมี
พฤติกรรมนวัตกรรมแตกต่างกัน
7. พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความสัมพันธ์เชิงบวก
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

นิสิตปริญญาตรี
เพศ, ชั้นปี, สาขาวิชา

ตัวแปรตาม

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

พฤติกรรมสารสนเทศ
ความต้องการสารสนเทศ
การแสวงหาสารสนเทศ
การประเมินคุณภาพสารสนเทศ
การใช้สารสนเทศ

พฤติกรรมนวัตกรรม
การแสวงหาโอกาส
การคิดริเริม่ สร้างสรรค์
การเป็นผู้นาํ ความคิด
การนําความคิดไปประยุกต์

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากกรอบแนวคิดข้างต้น ผู้วิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2 ประเด็น
คือ พฤติกรรมสารสนเทศ (Wilson, 2000; 2005; Bates, 1989; Ellis & Haugan, 1997) โดยจําแนก
พฤติกรรมสารสนเทศเป็น 4 ด้าน คือ 1. ความต้องการสารสนเทศ 2. การแสวงหา 3. การประเมิน
คุณภาพสารสนเทศ 4. การใช้สารสนเทศ และพฤติกรรมนวัตกรรม (Kanter, 1989; DeJong, 2007;
De Jong & Den Hatog, 2010) โดยจําแนกพฤติกรรมนวัตกรรมเป็น 4 ด้าน คือ 1. การแสวงหา
โอกาส 2. การคิดดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. การเป็นผู้นําความคิด 4. การนําความคิดไปประยุกต์ ทั้งนี้
เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สารสนเทศ: ความหมายและบทบาท
คําว่า สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่มีการบันทึก ประมวลผลเพื่อเผยแพร่ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนบุคคลและสังคม (ประภาวดี สืบสนธ์, 2543) ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ให้ความหมายว่า สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร การแสดง การชี้แจงแนะนําเกี่ยวกับข่าวสารหรือ
ข้อมูลต่าง ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) อาจกล่าวโดยรวมว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ มีการประมวลผลอย่างเป็นระบบ แล้วนํามาบันทึก รวบรวม และจัดเก็บไว้ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ สิง่ พิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์
ตามความต้องการของผู้ใช้ ตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของแต่ละบุคคล ส่วนคําว่า แหล่ง
สารสนเทศ หมายถึง แหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่ผ้ใู ช้สามารถศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีทั้ง
แหล่งสารสนเทศที่จัดให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้โดยตรง และแหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่
แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล แหล่งที่เป็นสื่อมวลชน รวมถึงแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งใน
ปัจจุบันมีบทบาทสําคัญเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของไอซีที ทําให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงและ
เผยแพร่สารสนเทศได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้สารสนเทศมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
มีคุณภาพที่หลากหลาย ทั้งสารสนเทศที่เป็นจริง- เท็จ/ ถูก-ผิด ในสังคมปัจจุบันทุกคนทุกอาชีพล้วน
แต่มีความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตนต้องเกี่ยวข้อง การแสวงหา
ข้อมูล ความรู้เพื่อใช้แก้ไขปัญหา รวมถึงเพื่อให้การดําเนินชีวิตที่ดี สะดวกสบายยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ใช้
สารสนเทศจําเป็นต้องมีทักษะและความรู้ ความสามารถที่จําเป็นเพื่อการแสวงหาและเลือกใช้
สารสนเทศเหล่านั้นอย่างมีสติ มีวิจารณญาณ การรู้สารสนเทศ
เรื่องการแสวงหาสารสนเทศ ลาสท์ เท็ด และฮารท์ลี่ (Large, Tedd & Hartly, 2001)
ได้อธิบายว่า สิ่งแรกของการแสวงหาสารสนเทศ คือ ผู้ใช้ (User) ผู้สืบค้น (Searcher) หรืออาจ
เรียกว่า ผู้แสวงหาสารสนเทศ (Information seeker) ตามแนวคิดของการแสวงหาสารสนเทศถือว่า
ผู้แสวงหาสารสนเทศนั้นมีความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ โดยทั่วไป คือ มีความต้องการที่ชัดเจนกว่า
และมีความตระหนักรู้ว่าจะต้องสืบค้นสารสนเทศมาให้ได้ เมื่อบุคคลนั้นตระหนักถึงความต้องการแล้ว
จึงจะเริ่มต้นการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค
ของการแสวงหาสิ่งที่ต้องการ เช่น ปัญหาของปริมาณสารสนเทศทีม่ ีจํานวนมากต้องอาศัย
ความสามารถในการสืบค้น การคัดกรอง ปัญหาการใช้ระบบสืบค้นที่มีความซับซ้อน ซึง่ ต้องอาศัย
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ทักษะและประสบการณ์ในการสืบค้น รวมถึงอุปสรรคของผู้แสวงหาสารสนเทศแต่ละคนที่มีพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศไม่เหมือนกัน ทั้งนี้กข็ ึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ประสบการณ์ ความรู้ของ
ผู้แสวงหาสารสนเทศ อันจะส่งผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการแสวงหาสารสนเทศของ
แต่ละบุคคล เช่น ผู้ที่มที ักษะการสืบค้นหรือใช้งานเป็นประจําก็จะประสบความสําเร็จมากกว่าผู้ที่
ไม่เคยสืบค้นสารสนเทศเลย
วิลสัน (Wilson, 2000) ให้ความหมายของคําว่า พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ คือ
การแสวงหาสารสนเทศอย่างมีวัตถุประสงค์โดยเป็นผลมาจากความต้องการใดความต้องการหนึ่ง ทั้งนี้
ระหว่างการแสวงหาสารสนเทศบุคคลผู้นั้นต้องปฏิสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศซึ่งอาจเป็นระบบ
สารสนเทศทีจ่ ดั ทําด้วยมนุษย์ เช่น ห้องสมุด หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์หรือระบบสารสนเทศที่จัด
กระทําด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น ฐานข้อมูล สารสนเทศเวิลด์ไวด์์เว็บ (WWW) กล่าวโดยสรุป การ
แสวงหาสารสนเทศ คือ การกระทํา วิธีการ หรือกิจกรรมของบุคคล เมื่อบุคคลรับรู้และยอมรับว่า
ตนเองประสบปัญหา และต้องการสารสนเทศเพื่อนํามาช่วยในการแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นจะยุติเมื่อบุคคลนั้น ๆ ไม่มีความต้องการสารสนเทศอื่นอีก
ธณิศา สุขขารมย์ (2547) กล่าวว่า พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศมีองค์ประกอบที่สําคัญ
4 ประการ คือ 1. บุคคลผู้มีความต้องการสารสนเทศเริ่มต้น เมื่อพบว่าตนเองมีความต้องการ
สารสนเทศเพือ่ นํามาใช้ ช่วยแก้ปัญหาหรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2. ความต้องการ
สารสนเทศ เกิดขึ้นจากการที่บุคคลตระหนักถึงความไม่รู้หรือมีความไม่แน่ใจในการปฏิบัติงาน หรือ
เกิดความจําเป็นเพื่อศึกษาหาความรู้หรือปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ส่งผลให้บุคคลนั้น ๆ เริ่มแสวงหา
สารสนเทศเพือ่ หาคําตอบปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 3. แหล่งสารสนเทศ เกิดขึ้นจากการที่บุคคล
ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศเพื่อตอบคําถาม แก้ปัญหาหรือตัดสินใจ บุคคลจะพิจารณาแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ ทีม่ ีอยู่เพื่อแสวงหาสารสนเทศโดยจะตัดสินใจเลือกวิธีการในการแสวงหาสารสนเทศ
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับสารสนเทศที่ตรงความต้องการ ซึ่งแหล่งสารสนเทศที่บุคคลต้องตัดสินใจ
เลือกเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการนั้นมี 3 ระดับ ได้แก่ (ประภาวดี สืบสนธิ์, 2532) ระดับที่ 1 คือ
การแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งที่สะดวกและประหยัดที่สุด โดยปกติแล้วผู้แสวงหาสารสนเทศจะใช้
ข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด ได้แก่ บุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน ระดับที่ 2 คือ การ
แสวงหาสารสนเทศจากผู้ที่ทํางานในสถาบันที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ต้องการนั้น
และอาจรู้สถานการณ์ ความต้องการสารสนเทศที่ผ้แู สวงหาประสบอยู่ ระดับที่ 3 คือ การแสวงหา
สารสนเทศจากแหล่งที่ไม่ใช่บุคคล เช่น การใช้บริการห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศต่าง ๆ
4. สารสนเทศที่สนองความต้องการของบุคคล เป็นกิจกรรมขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศ สารสนเทศที่ได้รับนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่บุคคลมีความต้องการและแสวงหา
สารสนเทศจากแหล่งบุคคลที่พึงพอใจที่สุดเพื่อนําสารสนเทศที่ได้นั้นมาใช้ตอบคําถามหรือข้อสงสัย
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ใช้แก้ปัญหาหรือเป็นแนวทางเพื่อการตัดสินใจดําเนินงาน รวมถึงการนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการศึกษาหาความรู้ก็เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องการ
และแสวงหาสารสนเทศ อาจกล่าวได้ว่าสารสนเทศมีบทบาทและความสําคัญต่อทุกคนในสังคม
ในหลายแง่มมุ / หลายด้าน เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง วัฒนธรรม เป็นปัจจัยสําคัญ
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและช่วยพัฒนา
ประเทศสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกภาคส่วน

ความหมายของพฤติกรรมสารสนเทศ
คําว่า “พฤติกรรม” มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้หลายแบบ ดังเช่น
พฤติกรรม หมายถึง การกระทําทุกอย่างของมนุษย์กระทําโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ไม่ว่าคนอื่นจะ
สังเกตเห็นการกระทํานั้นได้หรือไม่ และไม่ว่าการกระทํานั้นจะเป็นสิ่งที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์
ดังนั้น การเดิน การคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติตามหน้าที่ การละทิ้งหน้าที่ สิ่งต่าง ๆ นี้ล้วนเป็น
พฤติกรรมทั้งสิน้ (ปรีชา วิหคโต, 2543)
พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตจะสังเกตได้หรือไม่ได้ก็ตาม
อาจเป็นพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก คําว่า พฤติกรรมภายใน หมายถึง กิจกรรมหรือ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น รวมถึงความคิด ความรู้สกึ ทัศนคติความเชื่อ ส่วนคําว่า พฤติกรรมภายนอก
หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการกระทําของบุคคลที่แสดงออก เห็นได้ด้วยการพูด การกระทํา กิริยาท่าทาง
ของบุคคล (Hillhard, 1996 อ้างถึงใน อรอุษา จันทรวิรุจ, 2544, หน้า 21)
พฤติกรรม หมายถึง การกระทําซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความต้องการของ
จิตใจที่ ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งอาจสังเกตเห็นได้้โดยทางตรงหรือทางอ้อม บางลักษณะอาจ สังเกตได้
โดยไม่ใช้เครื่องมือหรือต้องใช้เครื่องมือช่วย (ลักขณา สริวัฒน์, 2544, หน้า 17)
พฤติกรรม หมายถึง การกระทําอันเกิดจากการกระตุ่้นหรือถูกจูงใจจากสิ่งเร้า การกระทํา
หรือพฤติกรรมเหล่านี้ เกิดขี้นหลังจากที่บุคคลได้ใช้กระบวนการกลั่นกรอง ตกแต่งและตั้งใจที่จะทําให้้
เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นได้สัมผัสและรับรู้ ความแตกต่างของพฤติกรรมส่วนบุคคลที่กระทํา มักมีสาเหตุ
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และวิธีการที่ต่างกันในแต่ละกรณี และไม่คงที่ตามปัจจัยด้านเวลา สถานที่ หรือ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง (สุรพล พะยอมแย้ม, 2545, หน้า 18) หากแยกกระบวนการของพฤติกรรม
จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. ส่วนการแสดงออกหรือกิริยาท่าทาง (Acting) 2. ส่วนการคิด
เกี่ยวกับกิริยานั้น (Thinking) 3. ส่วนความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะนั้น (Feeling)
กล่าวโดยสรุป พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต ทั้งสังเกตได้
และสังเกตไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นหรือถูกจูงใจจากสิ่งเร้าต่าง ๆ พฤติกรรมอาจแบ่งออกเป็น 2
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ประเภท คือ 1.พฤติกรรมที่ติดตัวมาแต่กําเนิด (Unlearned behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่อินทรีย์
ทําได้เองโดยที่อินทรีย์มิได้มีโอกาสเรียนรู้มาก่อนเลย พฤติกรรมติดตัวมาแต่กําเนิดอาจเกิดขึ้นนาน
ภายหลังการกําเนิดอินทรีย์ก็ได้ และมักหลีกหนีประสิทธิผลการเรียนรู้ไม่ได้ 2. พฤติกรรมที่เป็นผลของ
การเรียนรู้ (Learned behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่อนิ ทรีย์ทําขึ้นหลังจากที่ได้เรียนรู้หรือ
เลียนแบบจากบุคคลอื่นในสังคม พฤติกรรมประเภทนี้อาจเรียกว่า พฤติกรรมทางสังคม (สุชา
จันทร์เอม, 2540)
นอกจากนี้ พฤติกรรมยังสามารถจําแนกได้ 2 แบบ คือ 1. พฤติกรรมภายในหรือ
พฤติกรรมปกปิด (Covert behavior) หมายถึง การกระทํากิจกรรมที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลซึ่งสมอง
จะทําหน้าที่รวบรวมและสั่งการ มีทั้งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ
ค่านิยม ซึ่งอยู่ในสมองของคนไม่สามารถสังเกตเห็นได้้ 2. พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมเปิดเผย
(Overt behavior) คือ ปฏิกิริยาของบุคคลหรือกิจกรรมของบุคคลที่ปรากฏออกมาให้บุคคลอื่น
เห็นได้ เช่น ทางวาจา การกระทํา กริยาท่าทางต่าง ๆ พฤติกรรมภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญของการอยู่
ในสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ
นักจิตวิทยาแบ่งพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. พฤติกรรมที่มมี าแต่
กําเนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการเรียนรู้มาก่อน ได้แก่ ปฏิกิรยิ าสะท้อนกลับ (Reflect action) เช่น
การกะพริบตา หรือเป็นสัญชาตญาณ (Instinct) เช่น ความกลัว การดิ้นรนเอาตัวรอด 2. พฤติกรรมที่
เกิดจากอิทธิพลของกลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมทีเ่ กิดจากการที่บุคคลติดต่อ สังสรรค์และมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นในสังคม เช่น มารยาททางสังคม การทักทาย
ดังนั้น มนุษย์มวี ิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม อาจแบ่งออกเป็น
4 ลักษณะ คือ
1. การปรับเปลี่ยนทางด้านสรีระร่างกาย เช่น การปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด
2. การปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น
การปรับอารมณ์และความรู้สกึ ให้สอดคล้องกับบุคคลอื่น ๆ รู้จักการยอมรับผิด
3. การปรับเปลี่ยนทางด้านสติปัญญา เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ การมีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
4. การปรับเปลี่ยนอุดมคติ หมายถึง สามารถปรับเปลี่ยนหลักการ แนวทางบางส่วนบาง
ตอนเพื่อให้เข้ากับสังคมส่วนใหญ่ได้ โดยพิจารณาจากความจําเป็นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย อันเป็นประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อสวัสดิภาพของตนเองและของกลุ่ม
พฤติกรรมของมนุษย์มีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 1. การรับรู้ (Perception) เป็นการแปล
ความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเร้ามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้าและส่งกระแส
ประสาทไปยังสมองเพื่อการแปลความ 2. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
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บุคคลค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองของ
สัญชาตญาณ อุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ 3. การคิด (Thinking) เป็นกระบวนการของสมองในการ
สร้างสัญลักษณ์หรือภาพให้ปรากฏในสมอง เพื่อเป็นตัวแทนของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ

การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
อรอุมา สืบกระพัน (2552) กล่าวว่า พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง
การกระทํา วิธีการ หรือกิจกรรมที่แสดงออกมาอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ
ที่ต้องการ จากนั้นสารสนเทศที่ได้จะผ่าน การประมวลผล วิเคราะห์ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์หรือสนอง
ความต้องการของตนเอง
นักวิชาการหลายท่านมีความสนใจศึกษาเรื่องพฤติกรรมสารสนเทศ ดังเช่น วิลสัน
(Wilson, 2000) ได้ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981-1999 และได้พัฒนา
โมเดลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศหลายตัวแบบ ผลจากงานวิจัยการแสวงหาสารสนเทศ ในปี
1981 วิลสันได้เสนอโมเดลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ โดย
เริ่มจากผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้นําไปสู่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่แตกต่าง
กัน และในปี 1999 ได้พัฒนาโมเดลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศทีค่ รอบคลุมและเป็น
กระบวนการ เมื่อผู้ใช้สารสนเทศทราบถึงสารสนเทศที่ต้องการแล้วมักแสดงพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ ดังนี้ 1. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ได้รับแรงผลักดันมาจากความต้องการ
สารสนเทศที่เรียกว่า ความต้องการ (Need) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจะครอบคลุม
พฤติกรรมหรือกิจกรรม 2 ด้าน คือ พฤติกรรมการแสวงหาและพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ 2. ผู้ใช้
จะแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับบุคคลรอบข้างโดยใช้วิธีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคล
ต่าง ๆ เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 3. หากยังไม่ได้รับสารสนเทศเพียงพอ ผู้ใช้
จะแสวงหาสารสนเทศจากระบบสารสนเทศภายในซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใกล้ตัว หากได้รับ
สารสนเทศตามความต้องการแล้วการแสวงหาสารสนเทศนั้นถือว่าประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่ได้รับ
สารสนเทศที่ตอ้ งการก็ถือว่าการแสวงหาสารสนเทศนั้นล้มเหลว 4. ถ้าการแสวงหาสารสนเทศจาก
ระบบภายในล้มเหลวหรือสารสนเทศที่ได้รบั ไม่เป็นที่พอใจ ผู้ใช้จะเปลี่ยนไปใช้ระบบสารสนเทศอื่นที่
อยู่ภายนอกแทน 5. หากไม่สามารถแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการหรือหาไม่พบอาจย้อนกลับไปค้นหา
สารสนเทศอีกครั้ง 6. ถ้าการแสวงหาสารสนเทศประสบความสําเร็จ ผู้ใช้จะนําสารสนเทศที่ได้รับ
นําไปใช้ตามวัตถุประสงค์และถือว่าความต้องการสารสนเทศเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ ไม่ว่าสารสนเทศ
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ที่ได้รับนั้นมาจากระบบการบริการหรือแหล่งสารสนเทศ ซึง่ สารสนเทศที่ได้รับนี้จะถูกถ่ายทอดไปยัง
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
ในปี ค.ศ. 1989 - 1993 แอลลิส และฮัวแกน (Ellis & Haugan, 1997) ได้พัฒนาโมเดล
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ เป็นผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
การเริ่มต้น การเชื่อมโยง การสํารวจเลือกดู การแยกแยะ การตรวจสอบและการคัดเลือก ต่อมาใน
ปี 1997 ได้ปรับปรุงโมเดลโดยเพิ่มอีก 2 ขั้นตอน คือ การทวนสอบความถูกต้องและการสิ้นสุด รวม
ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การเริ่มต้น (Starting) เป็นการเริ่มต้นกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
ซึ่งอาจเป็นการทํางานใหม่หรือการสนใจศึกษาหาความรู้ใหม่จากการสอบถามเพื่อนร่วมงาน ผู้รู้หรือ
การอ่านตําราในเรื่องนั้น ๆ 2. การเชื่อมโยง (Chaining) เป็นการเชื่อมสารสนเทศจากการอ้างอิงหรือ
บรรณานุกรม อาจเป็นการเชื่อมโยงแบบย้อนหลัง คือ การเชื่อมโยงกับรายการอ้างอิงหรือ
บรรณานุกรมในเอกสารที่มีอยู่หรือเป็นการเชื่อมโยงแบบไปข้างหน้า คือ การเชื่อมโยงว่ามีเอกสารใด
อ้างถึงเอกสารที่มีอยู่บ้าง 3. การสํารวจเลือกดู (Browsing) เป็นการค้นหาเรื่องที่ต้องการหรือสนใจ
อย่างกว้าง ๆ โดยการสํารวจสารสนเทศในสาขาวิชาที่สนใจเพื่อเลือกดูหนังสือหรือบทความที่ตรงกับ
ความสนใจเฉพาะ เป็นการเลือกดูอย่างคร่าว ๆ ซึ่งต่างจากการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงที่มีการค้นหา
จากหัวข้อหรือชื่อเรื่องโดยตรง 4. การแยกแยะ (Differentiating) เป็นการแยกแยะสารสนเทศที่
แสวงหาได้โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร เป็นเกณฑ์ เพื่อคัดกรองสารสนเทศที่ต้องการ
5. การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการตรวจสอบวรรณกรรมหรือสารสนเทศใหม่ในสาขาวิชาหรือ
เรื่องราวที่สนใจ/ คุ้นเคย เช่น การติดตามจากรายชื่อหนังสือใหม่ของสํานักพิมพ์ ในสาขาวิชานั้น ๆ
หรือการติดต่อสื่อสารกับนักวิจัย 6. การคัดเลือก (Extracting) เป็นการดึงสารสนเทศทีต่ ้องการจาก
รายงานการวิจัย บทความ วารสาร หนังสือ ฐานข้อมูล ดัชนีค้นเรื่อง เอกสารประกอบการประชุม
ซึ่งเป็นสารสนเทศเพียงบางส่วนที่สามารถนําไปใช้ เช่น ผลการศึกษาหรือผลวิจัย ผูแ้ สวงหาสารสนเทศ
จําเป็นต้องระบุสารสนเทศทีต่ ้องการก่อน จึงจะสามารถดึงสารสนเทศออกมาได้ 7. การทบทวนสอบ
ความถูกต้อง (Verifying) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศที่ได้รับ 8. การสิ้นสุด
(Ending) เป็นการแสวงหาสารสนเทศขั้นสุดท้ายเพื่อเก็บรวบรวมสารสนเทศที่แสวงหาทั้งหมดเข้า
ด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจว่าได้สารสนเทศที่ต้องการครบถ้วน แอลลิสปรับปรุงตัวแบบดังกล่าวให้สมบูรณ์
ถือเป็นตัวแบบที่ยอมรับและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนือ่ งจากเป็นตัวแบบพื้นฐานของการวิจัยเชิง
ทดลอง และถูกนําไปใช้ในการศึกษาอีกหลายสาขาวิชาและหลากหลายกลุ่มผู้ใช้ เช่น พฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศตามแบบเว็บบราวเซอร์ (การค้นสารสนเทศ WWW) เช่น การเริ่มต้นจากหน้าเว็บ
ไซต์หน้าหนึ่ง หรือ 2-3 หน้าในเว็บไซต์หนึ่งเพื่ออ่านหรือหาข้อมูลที่สนใจอื่น ๆ ต่อไป (Starting)
จากนั้นก็ดูลิงก์์หรือเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าเว็บเพจหนึ่ง คือ สามารถลิงก์์เชื่อมโยงได้ทั้งเดินหน้า
และถอยหลัง (Chaining) อ่านหน้าเว็บไซต์ แบบสแกนโดยเลือกดูผ่าน ๆ เฉพาะเรื่องที่สนใจก่อน
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(Browsing) ทําสัญลักษณ์เพื่อแยกแหล่งทรัพยากรที่สนใจไว้เพื่อสามารถกลับมาเลือกใช้เพื่ออ้างอิง
ต่อไปได้ง่าย (Differentiating) บอกรับเป็นสมาชิกหรือรับแจ้งรายการสารสนเทศใหม่ ๆ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามข่าว (Monitoring) และค้นหาสารสนเทศจากแหล่งที่ต้องการจริง ๆ จาก
สารสนเทศทั้งหมดเพื่อนําออกมาใช้ (Extracting) (Meho & Tibbo, 2003)
วิลสัน (Wilson, 2005, pp. 32-33) กล่าวว่า ความสําคัญในการพัฒนาโมเดลพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศ โดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตระหนักถึงปัญหาด้านพฤติกรรมผูใ้ ช้
สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ ก็อดโบว (Godbold, 2006, p. 269) ได้ศึกษาและพัฒนาโมเดล
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศโดยการรวมแนวความคิดจากโมเดลของ วิลสัน และเดอร์วิน
(Wilson, 2005; Dervin, 1999) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โมเดลเกิดความยืดหยุ่นและมีความหลากหลาย
และได้รับสารสนเทศทุกรูปแบบที่ผ่านเข้าสู่ช่องว่างด้วยการใช้โมเดลพฤติกรรมการแสวงหาอย่าง
เจาะลึกเข้าถึงสารสนเทศ โดยเริ่มต้นที่ความรู้ (knowledge: K) ผ่านเข้าสู่กระบวนการของวงล้อการ
แสวงหาสารสนเทศ (Information: I) เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ (K’)
ตัวแบบ Berrypicking ของเบท (Bates’ Berrypicking model) นําเสนอตัวแบบค้นหา
สารสนเทศตัวแบบใหม่ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ใน
สถานการณ์จริงมากกว่าตัวแบบพื้นฐานที่เน้นระบบเป็นศูนย์กลาง เบท เรียกตัวแบบนี้ว่า
“Berrypicking” โดยมีแนวคิดว่ากระบวนการสืบค้นสารสนเทศไม่ได้มีขั้นตอนที่เป็นลําดับขั้น ผู้ใช้
จะสืบค้นสารสนเทศจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยการเริ่มต้นค้นจากการหาหัวข้อกว้าง ๆ หรืออ้างอิง
รายการใดรายการหนึ่งก่อน จากนั้นผู้ใช้ก็จะค้นหาสารสนเทศ ต่อไปยังแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ
ที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งผู้ใช้จะค้นพบแนวความคิดใหม่ ๆ และค้นพบแนวทางที่จะค้นคืนต่อ ๆ ไป
อาจจะเกิดข้อคําถามใหม่ ๆ และผู้ค้นก็จะค้นคืนสารสนเทศประเด็นใหม่โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน
(Bates, 1989) ตัวแบบ Berrypicking มีความแตกต่างจากตัวแบบการสืบค้นสารสนเทศพื้นฐาน
4 ประการ คือ 1. ลักษณะของข้อคําถามจะไม่คงที่ แต่จะมีพัฒนาการไปเรื่อย ๆ 2. ผู้คน้ จะได้รับ
สารสนเทศเพิม่ ขึ้นทีละเล็กทีละน้อย แทนทีจ่ ะได้รับสารสนเทศคราวละมาก ๆ 3. ผู้ค้นจะใช้เทคนิค
ที่หลากหลายมากกว่าการค้นคืนจากรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียว 4. ผู้ค้นจะ
แสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศทีห่ ลากหลายมากขึ้น มากกว่าการค้นคืนสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมเท่านั้น ตัวแบบ Berrypicking ไม่ได้เน้นขั้นตอนของการค้นคืนสารสนเทศ
แต่เป็นการนําเสนอกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศที่สําคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1. การติดตามเชิงอรรถ
หรือรายการอ้างอิง (Footnote chasing) หรือการเชื่อมโยงย้อนหลัง (Backward chaining) เป็น
การติดตามแสวงหาสารสนเทศจากรายการอ้างอิงในเชิงอรรถที่พบในหนังสือหรือบทความที่สนใจ
ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การใช้
กลยุทธ์ดังกล่าวผสมผสานกับการเชื่อมโยง ร้อยเรียงวิธีการอื่น ๆ ผู้ค้นสารสนเทศจะสามารถ
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หลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการที่ต้องแสวงหาสารสนเทศทั้งหมดจากมวลทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยว
ข้องได้ 2. การสืบค้นจากดัชนีรายการอ้างอิง (Citation index) หรือการเชื่อมโยงข้างหน้า (Forward
chaining) เป็นการค้นหาสารสนเทศโดยเริม่ จากรายการอ้างอิงรายการใดรายการหนึ่งในดัชนี
รายการอ้างอิงเพื่อสํารวจว่า มีผ้ใู ดนําผลงานดังกล่าวไปอ้างอิงบ้าง 3. การสืบค้นจากวารสาร
(Journal run) เป็นการค้นหาสารสนเทศจากวารสารสําคัญ ๆ ในสาขาวิชานั้นๆ โดยกําหนดชื่อ
วารสารหลักในสาขาวิชาที่ต้องการสืบค้น และสํารวจวารสารชื่อนั้น ๆ ย้อนหลังทุกฉบับตามจํานวน
ปีที่ต้องการ รวมถึงสืบค้นจากวารสารฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กําลังค้นหา การสืบค้นวิธีนี้ทํา
ให้ได้บทความในเรื่องที่ต้องการจํานวนมาก เนื่องจากวารสารหลักในสาขาวิชาต่าง ๆ จะมีบทความที่
เกี่ยวข้องสูงกว่าวารสารอื่น ๆ 4. การสํารวจชั้นหนังสือ (Area scanning) เป็นการสํารวจหนังสือที่อยู่
ในชั้นเดียวกันเพื่อให้ได้หนังสือในเนื้อหาที่ต้องการหลายเล่ม 5. การสืบค้นโดยใช้บริการบรรณานุกรม
และดัชนีและสาระสังเขป (Subject searches in bibliographies and abstracting and indexing
services) เป็นกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศแบบพื้นฐานดั้งเดิมโดยสืบค้นจากหัวเรื่องและคําค้นใน
บรรณานุกรม สาระสังเขป และดัชนีจํานวนมากที่จัดเรียงรายการตามหัวเรื่อง (Subject) ของรายการ
บรรณานุกรม สาระสังเขป และดัชนี 6. การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author searching) เป็นการสืบค้น
ในกรณีทที่ ราบว่ามีผู้แต่งคนใดเขียนเรื่องในสาขาที่ต้องการ อาจใช้ชื่อผู้แต่งคนนั้นในการสืบค้นเพื่อให้
ได้งานเขียนของผู้แต่งคนนั้นเพิ่มเติมในหัวข้อเดียวกัน จากการศึกษาตัวแบบ Berrypicking ซึ่งเป็น
ตัวแบบสําหรับการค้นหาสารสนเทศและเป็นตัวแบบในการนําไปสู่แนวทางการออกแบบฐานข้อมูล
และส่วนต่อประสาน (User interface) ที่ช่วยให้การสืบค้นสารสนเทศทีผ่ ู้ใช้สารสนเทศต้องการทําได้
ด้วยความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ แต่พฤติกรรมการสืบค้นสารสนเทศของบุคคลอาจใช้วิธีการเดิม ทําซ้ํา ๆ
ค้นด้วยวิธีใหม่ หรืออาจใช้หลายวิธีประกอบกันเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ดังนั้นพฤติกรรม
สารสนเทศจะสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ วิลสัน และเวลส์ (Wilson & Walsh,
1996) ได้วิเคราะห์รายงานการวิจัยมากกว่า 30 เรื่อง (ระหว่างปี ค.ศ. 1961 ถึง 1994) ได้จําแนก
อุปสรรคที่ขัดขวางการแสวงหาสารสนเทศทีพ่ บในรายงานการวิจัยทั้งหมด แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่
ได้แก่
1. ลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personal characteristic) ได้แก่ ความสับสนจากการได้รับ
สารสนเทศทีข่ ดั แย้งกัน ลักษณะทางกายภาพ เช่น ความพิการทางด้านร่างกาย ความบกพร่อง
ทางการพูดหรือการได้ยิน สติปัญญาและอารมณ์ของผู้แสวงหาสารสนเทศ ระดับการศึกษาและ
พื้นความรู้เดิม และตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ เป็นต้น
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2. อุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจ (Economic barrier) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายโดยตรงจากการ
แสวงหาสารสนเทศ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเข้าใช้บริการแหล่งสารสนเทศ และเวลาที่สูญเสียไปกับการ
แสวงหาสารสนเทศ
3. อุปสรรคทางสังคมหรืออุปสรรคระหว่างบุคคล (Social/ Interpersonal barrier)
เกิดจากการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งบุคคลหรือจากแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องอาศัย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังคม เช่น การสือ่ สารระหว่างผู้แสวงหาสารสนเทศกับ
ผู้ให้สารสนเทศ ความร่วมมือของผู้ใช้สารสนเทศ เป็นต้น
4. อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมหรือจากสถานการณ์ (Environmental/ Situational
barrier) ได้แก่ ข้อจํากัดทางด้านเวลา สภาพภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมชุมชน
5. ลักษณะเฉพาะของแหล่งสารสนเทศ (Information source characteristic) ได้แก่
ความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ และช่องทางการรับหรือ
เผยแพร่สารสนเทศ

ความหมายและความสําคัญของนวัตกรรม
นวัตกรรม มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ คําว่า “innovation” มาจากรากศัพท์ภาษาละติน
คําว่า “Innovare” มีความหมายว่า ทําสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ส่วนคําศัพท์ในภาษาไทยมีรูปศัพท์มาจาก
ภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง กรรม แปลว่า การกระทํา
เมื่อรวมความจึงหมายถึง การกระทําของคนที่ใหม่ ในพจนานุกรมไทยฉบั บราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ให้ความหมายคำว่า นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นใหม่หรือ
แปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(2549) ให้ความหมาย นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ทมี่ ี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการและนักจิตวิทยาหลายคนได้ให้ความหมายและนิยาม
ของ “นวัตกรรม” โดยมีหลากหลายแนวคิด เช่น ดามานพัว (Damanpour, 1991) กล่าวว่า
นวัตกรรมเป็นการนําอุปกรณ์ ระบบ นโยบาย โปรแกรม กระบวนการ สินค้าหรือบริการที่สร้าง
ขึ้นมาใช้ โดยสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งใหม่ในองค์การ ดรักเกอร์ (Drucker, 1985) ได้นิยามว่า นวัตกรรม
คือ เครื่องมือทีส่ ําคัญสําหรับผู้ประกอบการเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง นวัตกรรมเป็นความสามารถที่ถกู
แสดงออกมาในรูปแบบของการฝึกฝน ศักยภาพในการเรียนรู้ และการนําไปปฏิบัติได้จริง นอเรีย และ
กูลาติ (Nohria & Gulati, 1996) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ในการสร้างและปรับเปลี่ยนความคิดทีน่ ําไปสู่การพัฒนาสินค้า บริการ กระบวนการ
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โครงสร้าง หรือนโยบายที่มีความใหม่ต่อองค์การ และพยัต วุฒิรงค์ (2557, หน้า 12) ให้นิยามว่าคือ
สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในหน่วยงาน องค์กร ประเทศหรือในโลก และต้องสามารถนํามาใช้ได้จริงเพื่อ
สร้างให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือจิตใจ
อาจสรุปนิยามศัพท์ นวัตกรรม ได้ว่าเป็นสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ใด
ศาสตร์หนึ่งเข้ากับศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรืออาจเป็นเพียงศาสตร์ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นสิ่งสร้างสรรค์ที่ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาใหม่จากต้นแบบที่มีอยู่เดิมหรือเป็นสิ่งที่
ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างสิ้นเชิงโดยมนุษย์ เป็นได้ทั้งลักษณะนามธรรมและรูปธรรม มีขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสร้างประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต ปัจเจกบุคคลหรือ
องค์กร องค์กรที่แสวงผลกําไรหรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกําไร โดยนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกการออกแบบบริการ (Service design) ในฐานะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้าง
ศักยภาพการให้บริการและนําไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร อีกทั้งนวัตกรรมยังเป็นสิ่ง
ที่แสดงตัวตนของแต่ละองค์กรโดยจะเป็นตัวกําหนดคุณลักษณะของสรรพสิ่งตามที่มนุษย์จะรับรู้และ
ตีความหมายซึง่ สิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งแทนมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรนั้น ๆ
ดรักเกอร์ (Drucker, 1993) ได้ให้คํานิยามอย่างกว้าง ๆ แบบทั่วไปว่า นวัตกรรมเป็นความสัมพันธ์
กันของความรู้ที่ใช้ในการผลิตความรู้ใหม่ ๆ แต่ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) และให้กรอบความคิดว่า นวัตกรรมเป็นกระบวนการรูปแบบใหม่ที่ผ่าน
กระบวนการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ รูปแบบ การคิด ผลิตภัณฑ์หรือการ
วางแผน สิ่งเหล่านี้ต้องไม่ซ้ํา มีความแปลกใหม่ โดดเด่น และที่สําคัญต้องมีประโยชน์โดยกว้าง
สามารถสร้างมูลค่าได้ (ดังภาพที่ 2-1) อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เป็นแก่นหลักของการให้คํานิยามของ
นวัตกรรมจะประกอบด้วย 3 มิติ ดังนี้ 1. ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ทถี่ ูกพัฒนาขึ้น
อาจมีลักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ โดยจะปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้น
ใหม่ก็ได้ 2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic benefits) มิตินี้มักถูกกล่าวถึงเสมอ ในมุมมอง
นวัตกรรมต้องสามารถทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึน้ จาการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ทั้งนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจวัดได้
เป็นตัวเงินโดยตรงหรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้ (ทางอ้อม) และ 3. การใช้ความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์
(Knowledge and creativity idea) หมายถึง สิ่งที่จะถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ต้องเกิดจากการใช้
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่เป็นการลอกเลียนแบบ
การทําซ้ํา (Nohria & Gulati, 1996; Drucker, 1993; Damanpour, 1991)
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ความใหม่
(Newness)
ความคิด
สร้างสรรค์
(Creative
Thinking)

สามารถขยาย
ผลสร้างมูลค่าเพิม่
ต่อเนื่องได้

นวัตกรรม

สามารถใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
(Economic Benefit)

มีความแตกต่าง
ไม่ซ้ํา หรือเลียนแบบ

ภาพที่ 2-1 ลักษณะสําคัญของนวัตกรรม
จากการศึกษาของแคนเตอร์ (Kanter, 1988) พบว่า การนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมขึ้นใน
องค์กรได้นั้นต้องมีการแสดงพฤติกรรมที่เกีย่ วข้องทั้งในระดับบุคคล กลุม่ งาน และองค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ทั้งนี้พฤติกรรมของคนเราจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่
ปัจจัยสองอย่าง คือ ความสามารถและการรับรู้ความสามารถของตน (Self - efficacy) อีกทั้ง
พฤติกรรมส่วนบุคคลมีความซับซ้อน และความแตกต่างเฉพาะบุคคล พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมมี
ลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. การสร้างความคิด (Idea generation) คือ การสร้างแนวคิดที่แปลกใหม่และมี
ประโยชน์ในทุกขอบเขต (Domain) ในขั้นตอนนี้การรับรู้ปัญหาที่เกี่ยวกับงาน (Perceived work
related problems) ความไม่ลงรอย (Incongruities) ความไม่ต่อเนื่อง (Discontinuities) และ
แนวโน้มที่เกิดขึ้น (Emerging trend) จะเป็นตัวส่งเสริมความคิดที่แปลกใหม่
2. การสนับสนุนความคิด (Idea promotion) เมื่อบุคคลได้สร้างความคิดใหม่ของเขา
ขึ้นมาแล้วนั้น เขาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมเพื่อหาเพื่อน ผู้สนับสนุน (Backer) และ
ผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) ให้กับแนวคิดของตน หรือแสวงหาและสร้างผู้สนับสนุนที่จะสามารถให้อํานาจที่
จําเป็นเบื้องหลังเพื่อทําให้ความคิดของตนเป็นที่ประจักษ์ (Realized)
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3. การทําให้ความคิดเป็นจริง (Idea realization and innovation) ดังที่ แคนเตอร์
(Kanter, 1988) ได้กล่าวถึงการเกิดนวัตกรรมว่า เริ่มจากการตระหนักปัญหาและการสร้างความคิด
หรือทางเลือกสําหรับแก้ปัญหานั้น ต่อมาจึงเข้าสู่ขั้นที่สอง ซึ่งผู้มีนวัตกรรมจะแสวงหาสิ่งที่จะมา
สนับสนุนความคิดของเขา และพยายามที่จะสร้างสิ่งสนับสนุนทางแก้ปญ
ั หาดังกล่าว และในขั้น
สุดท้าย ผู้มีนวัตกรรมก็จะเติมเต็มความคิดนั้นด้วยการผลิตตัวต้นแบบ (Prototype) หรือโมเดล
(Model) สําหรับชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม อาจจะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้หรือเป็นประสบการณ์
(Experienced) ที่สามารถแพร่กระจาย (Diffused) ผลิตได้จํานวนมาก (Mass-produced)
และกลายเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ (Turned to productive use)
กระบวนการสร้างนวัตกรรม คือ การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม อาจแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน
ดังนี้ (รักษ์ วรกิจโภคาทร, 2547)
1. การรับรู้ถึงโอกาส การศึกษารวบรวมเอกสารแนวคิดหลักการ เพื่อหาปัญหา ข้อมูล
เบื้องต้น เช่น สํารวจว่ามีพัฒนาการของเรื่องที่สนใจอย่างไร มีใครที่เคยประสบปัญหาเรือ่ งนี้มาก่อน
หรือไม่ หรือคนที่มีปัญหานี้เขามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อหากรอบแนวคิดหรือแนวทาง
ที่จะนํามาแก้ปญ
ั หาของตนเองต่อไป อาจทําได้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสวงหาแนวคิดและ
หลักการ และศึกษาเอกสารงานวิจัยและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. การพัฒนาแนวคิด คือ การเลือกกรอบแนวคิดมาใช้วางแผนสร้างนวัตกรรมโดย
พิจารณาเลือกจากลักษณะของนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดี เช่น มีการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการและ
ความจําเป็น น่าเชื่อถือและเป็นไปได้สูงที่จะสามารถแก้ปญ
ั หาและพัฒนาต่อยอดได้ มีแนวคิดหรือ
หลักการทางวิชาการรองรับจนน่าเชื่อถือ สามารถนําไปใช้ได้จริง ใช้ง่าย สะดวกต่อการใช้และการ
พัฒนาต่อไป และมีผลการพิสจู น์ว่าใช้ได้ในสถานการณ์จริง สามารถแก้ปัญหาได้อย่างน่าพอใจ
3. การแก้ไขปัญหา คือ การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สามารถนํามาแก้ไขปัญหา
ที่มี จะสร้างและดําเนินการตามขั้นตอน เช่น วิเคราะห์จุดประสงค์ กําหนดเป้าหมายและการออกแบบ
ลงมือทํา ตรวจสอบคุณภาพ ทดลองใช้ระยะสั้นเพื่อปรับปรุงและนําไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือการ
พัฒนาการเรียนรู้
4. การพัฒนาต้นแบบ คือ การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเพื่อพิสูจน์ว่านวัตกรรม
ที่สร้างมานั้น สามารถนํามาใช้ได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ มีวิธีการทําได้หลายรูปแบบ เช่น การ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ การบรรยายคุณภาพ การหาประสิทฺธิภาพของนวัตกรรม และการ
ประเมินผล
5. การแก้ไขจุดบกพร่อง คือ การปรับปรุงนวัตกรรมที่สร้างขึ้น นําความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงนวัตกรรมให้มีคุณภาพ เหมาะสมที่จะนําไปใช้ได้มากขึ้น หาค่าประสิทธิภาพ
โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจและการบรรยายคุณภาพก่อนการทดลองใช้และหลังการทดลองใช้กับ

21
ผู้ใช้หรือผู้เรียนรู้แบบกลุ่มเล็กจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นรายละเอียดเพื่อจะปรับปรุง
นวัตกรรมได้ง่ายขึ้น
การจําแนกประเภทของนวัตกรรม สามารถแบ่งโดยใช้เกณฑ์ได้หลายแบบ เช่น ตาม
ลักษณะ ขอบเขต วัตถุประสงค์ของการนําใช้
การจําแนกนวัตกรรมตามระดับของการเปลี่ยนแปลง อาจแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical innovation) คือ มีระดับความใหม่ทแี่ ตกต่างไปจาก
กรรมวิธีและแนวคิดเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งหมายถึงเป็นการออกแบบและใช้แนวคิดใหม่ทั้งหมดในการ
พัฒนานวัตกรรม ได้ต้นแบบใหม่ มีรายละเอียดขององค์ประกอบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมใหม่
ทั้งนี้ประมาณการว่ามีเพียง 10 % ของนวัตกรรมทั้งหมด ตัวอย่างของนวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลัน
เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล ที่เปลี่ยนจากกล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิลม์ 2. นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
(Increment innovation) จะพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิดหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มี
อยู่เดิม ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีอยู่เดิม
ตัวอย่างเช่น เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ ๆ ทีม่ ีระบบฟอกอากาศ ฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ โดยปกติแล้ว
นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมีโอกาสและความถีข่ องการเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่านวัตกรรมใน
ลักษณะเฉียบพลันที่มีความสําคัญต่อการดําเนินงาน สร้างความเป็นผู้นําตลาด และก่อให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูง (Schilling, 2008; รักษ์ วรกิจโภคาทร, 2547) จุดเริ่มต้นหรือปัจจัยหลักของ
กระบวนการสร้างนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ ๆ จะก่อให้เกิดผลลัพท์หรือนวัตกรรมในรูปแบบและ
ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น การจัดการและต่อยอดองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การปรับปรุง
และพัฒนา ความต้องการแก้ปัญหา (ภาพที่ 2-2)
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นวัตกรรม

ความคิด
สร้างสรรค์
(Creative
Thinking)

นวัตกรรม

การปรับปรุงและพัฒนา
(Improvement)

กระบวน
การสร้าง
นวัตกรรม

การจัดการและต่อยอด
องค์ความรู้
(Knowledge Management)

นวัตกรรม

ความต้องการ
แก้ปัญหา
(Problem)

นวัตกรรม

ภาพที่ 2-2 กระบวนการสร้างนวัตกรรม
การจําแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ 1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
หมายถึง การพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือวิธีการใช้ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เป็นผลผลิตที่อาจอยู่ในรูปตัวสินค้าหรือบริการ (Smith, 2006
อ้างถึงใน สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์, อัจฉรา จันทร์ฉาน และประกอบ คุปรัตน์,
2533) 2. นวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง การประยุกต์แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ
ที่ส่งผลให้การทํางาน กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นชัดเจน ดังนั้น
ส่วนใหญ่จะมุ่งไปเรื่องของการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรมหรือ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลิตผล (Schilling, 2008)
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2553) กล่าวถึงการจําแนกนวัตกรรมตามวัตถุประสงค์การ
นําไปใช้ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) คือ หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
การดําเนินการปรับเปลี่ยนขนาดเล็กจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า (Langley,
Pals & Ortt, 2005 อ้างถึงใน สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2553) นอกจากนี้สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (2553) อธิบายว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ นวัตกรรมในรูปแบบของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบการใช้นวัตกรรมที่สามารถเห็นได้
อย่างชัดเจน เช่น สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อน รวมถึงสินค้าเดิมที่พัฒนาให้มี
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ความโดดเด่นแตกต่างไปจากสินค้าเดิมที่มอี ยู่ในตลาด นอกจากนี้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยังสะท้อนให้
เห็นถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กร (Shu, Zhou, Xiao & Gao, 2014
อ้างถึงใน สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2553)
2. นวัตกรรมบริการ (Service innovation) คือ แนวคิดและพัฒนาการให้บริการของ
องค์กรซึ่งการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ เป็นสิง่ สําคัญและจําเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบริการซึ่งการให้บริการมักจะมุ่งเน้นไปที่ตัวลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ (Lee & Chen, 2009; Gallouj & Weinstein, 1997 อ้างถึงใน สํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ, 2553) ทั้งนี้ นวัตกรรมบริการเป็นรูปแบบการใช้นวัตกรรมที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน มีลักษณะที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible) ซึ่งหมายรวมถึงวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ (จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์, 2558)
3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) คือ กระบวนการ การดําเนินงานใหม่
หรือปรับปรุงกระบวนการเดิมที่มีอยู่ให้ดีขนึ้ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิค อุปกรณ์ หรือ
ซอฟต์แวร์ (Software) ต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุน พัฒนากระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตหรือการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ (OECD, 2005) สอดคล้องกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2553) อธิบายว่า
นวัตกรรมกระบวนการเป็นรูปแบบการใช้นวัตกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะเป็น
การปรับเปลี่ยนแนวทาง กระบวนการ กระบวนการผลิต หรือวิธีการในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม
เช่น ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจ (B2B E-commerce) ที่ช่วยลดความจําเป็นของการ
จัดทําเอกสารของภาคธุรกิจ (กระดาษ) ส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน คําจํากัดความของ
นวัตกรรมกระบวนการอีกด้าน คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ที่เป็นสื่อกลาง
ระหว่างปัจจัยนําเข้า (Input) และปัจจัยนําออก (Output) (Langley, Pals & Ortt, 2005 อ้างถึงใน
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2553)
แหล่งที่มาของนวัตกรรม
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2549) อธิบายว่า จุดกําเนิดนวัตกรรมในองค์กรอาจมาจากสอง
แหล่งสําคัญ คือ 1. การคิดค้นภายในองค์กร องค์กรมักนิยมจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน
องค์กรและจัดหาผู้ที่มีความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ หรือพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ซึ่งการ
เกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องนั้นโดยทั่วไปมักเกิดจากการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้สร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยการใช้วัฒนธรรมองค์กรเป็นกลไกผลักดันให้บุคลากรทั้งหมดขององค์กรตื่นตัว สร้าง
ความแปลกใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้กับองค์กร 2. การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และรับ
นวัตกรรมจากภายนอก คือ การเปิดรับแนวคิดใหม่จากภายนอกซึ่งจะทําให้แนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็วและหลากหลายมากกว่า รวมถึงอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ํากว่าการพัฒนาเองทั้งหมด
โดยอาจใช้วิธีการจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าหรือมีความร่วมมือกับหน่วยงาน

24
พันธมิตรที่มีความพร้อมและบุคลากรในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพื่อร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม
จากความถนัดของทั้งคู่ ทั้งนี้จุดกําเนิดของนวัตกรรมที่สําคัญ คือ มนุษย์ ปัจจุบันมีความสนใจศึกษาถึง
ความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการเพื่อจะนํามาใช้ประโยชน์ด้านบริหารจัดการ พบว่ามี
ความสนใจศึกษาใน 2 มิติ คือ ความสามารถนวัตกรรมระดับองค์กรและความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล (Miller & Friesen, 1983 อ้างถึงใน สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ, 2533)
กล่าวโดยสรุป นวัตกรรม หมายถึง การนําความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้าง
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิง่ อื่น ๆ ซึ่งจะทําให้เกิดสิ่งใหม่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด โดยนวัตกรรมนี้จะเป็นตัวสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันและผลกําไรให้กับองค์กรในระยะยาว

ความหมายของพฤติกรรมนวัตกรรม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมในแง่ของการคิด การกระทํารวมถึง
พฤติกรรม การแสดงออกของมนุษย์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาหรือคิดค้นแนวคิดใหม่ ๆ
ที่นําไปสู่การปรับปรุงหรือสร้างนวัตกรรม พบว่า มีการใช้คําศัพท์ที่หลากหลาย เช่น พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม พฤติกรรมสร้างนวัตกรรม พฤติกรรมเชิง
นวัตกรรม เมื่อสังเกตจะพบคําศัพท์หลักร่วมกันสองคํา คือ พฤติกรรมกับนวัตกรรม สําหรับแนวคิด
และขอบเขตของพฤติกรรมนวัตกรรม อาจเป็นพฤติกรรมการริเริ่มหรือตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่
หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีประโยชนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของวิธีการคิด กระบวนการ
การให้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการทํางาน (De Jong, 2007)
การศึกษากระบวนการหรือองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม อาจแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ใหญ่ คือ 1. ระดับบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง การจูงใจ ความสามารถในการคิด
ทักษะและความรู้ 2. ระดับกลุ่ม เช่น รูปแบบของผู้นํา กระบวนการทํางานในกลุ่ม ภาวะผู้นํา 3.
ระดับองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศการทํางาน โครงสร้างองค์กร ความผูกพันกับองค์กร
(De Jong, 2007) พฤติกรรมนวัตกรรมอาจแยกแยะว่า เป็นความตั้งใจในการสร้าง กระทํา ส่งเสริม
และรับรู้ถึงแนวคิดใหม่ในงาน หน้าที่ กลุ่มงานหรือองค์กร เพื่อการแสดงถึงสิ่งที่ก่อประโยชน์ต่อ
บทบาทตนเอง ต่อกลุ่มหรือองค์กร นอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์/ ต่อเนื่องกับ
พฤติกรรมนวัตกรรมส่วนบุคคล เช่น การคาดหวังผลลัพธ์เชิงบวก เมื่อบุคคลเชื่อว่า พวกเขามี
พฤติกรรมนวัตกรรมจะช่วยพัฒนาบทบาท หน้าที่ในงานหรือกลุ่มงาน รวมถึงการมีภาพลักษณ์ที่ดี
อาจแปลความได้ว่า เมื่อมีการคาดหวังจึงเกิดความพยายามในการกระทําสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองของ
การบริหารองค์กรมองว่า พฤติกรรมนี้มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการแข่งขันและการอยู่รอด
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ทั้งนี้องค์กรยุคใหม่ต้องมีความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อพร้อมรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยธรรมชาติมนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองอยู่ในระดับหนึ่ง แต่
ระดับการนํามาใช้อาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นองค์กรหรือหน่วยงานควรตระหนักถึงพลังของการคิด
สร้างสรรค์ ควรส่งเสริม หาวิธีกระตุ้นให้เกิดขึ้น รวมถึงหาแนวทางเพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีพฤติกรรม
นวัตกรรมในการปฏิบัติงานในงานทุกระดับและกระทําอย่างต่อเนื่อง
การสร้างนวัตกรรมโดยทั่วไปแล้วมักเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยี วิศวกร และนักออกแบบ แต่ในความจริงแล้วความคิดเชิงนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในทุกคน ถ้าหากว่าเราค้นพบหรือเน้นไปที่ความสามารถของคนทั้งระบบก็จะทําให้
องค์กรมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมมากขึ้น (Ar & Baki, 2011) นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลเป็นลักษณะเฉพาะตัว เป็น
ความแตกต่างของบุคลิกภาพ ที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าในรูปแบบที่
แตกต่างกัน เนื่องจากมีรูปแบบความคิดที่แตกต่างกัน เคอร์ตัน (Kirton, 1976) เสนอทฤษฎีรูปแบบ
ความคิดสร้างสรรค์ (The adaption innovation theory) กล่าวถึงรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ 2
แบบ คือ 1. รูปแบบความคิดสร้างสรรค์แบบปรับเปลี่ยน หมายถึง กระบวนการคิดแก้ไขปัญหาโดย
อาศัยประสบการณ์และข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ปรับปรุง ดัดแปลงเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เน้นทําสิ่ง
ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 2. รูปแบบความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการคิดแก้ไขปัญหา
โดยการค้นหาข้อมูลหรือสิ่งใหม่ ๆ ทีแ่ ตกต่าง ชอบความท้าทาย คิดนอกกรอบหรือกฎเกณฑ์เดิม
มักมองเห็นปัญหาหรือโอกาสก่อนล่วงหน้า
ความคิดสร้างสรรค์มีคณ
ุ ลักษณะ 4 อย่าง คือ ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิด
คล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ใน
มุมมองเชิงทฤษฎี ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีแนวโน้มเน้นที่ขีดความสามารถของเฉพาะบุคคล
ในการสร้างแนวคิดที่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นประโยชน์ ขณะที่คําจํากัดความของ นวัตกรรม มักรวม
กระบวนการของการนําแนวคิดใหม่เข้าสู่การปฏิบัติ สิ่งที่พึงตระหนัก คือ ความคิดสร้างสรรค์เป็น
พื้นฐานของการเข้าถึงนวัตกรรม ทั้งนี้การสร้างสรรค์ของบุคคลเป็นกลุ่มของพฤติกรรมที่มีกิจกรรม
ย่อย ๆ ร่วมกัน อาจแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ขั้นการสร้างและขั้นการพัฒนา ในช่วงเริ่มต้น คือ
การสร้าง มีกิจกรรมย่อย ได้แก่ การรับทราบปัญหา การคิดหาแนวทางในการจัดการปัญหา สําหรับ
ขั้นการพัฒนา คือ ช่วงการพัฒนาแนวคิด ปฏิบัติและทดลองใช้สิ่งที่พัฒนา เพื่อให้ทราบผล นําไปสู่
การปรับปรุงให้ผลลัพธ์ที่ตรงเป้าประสงค์ยิ่งขึ้น รูปแบบการแบ่งกิจกรรมนี้เหมาะสําหรับใช้เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ และทําความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมในเชิงลึกหรือมีขอบเขตที่กว้างขึ้น จากแนวคิดที่ว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการพัฒนาความคิดใหม่หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ
รวมไปถึงการดําเนินงาน โดยความคิดสร้างสรรค์ในระดับบุคคลจะนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพใน
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การสร้างนวัตกรรม ดังนั้นองค์กรสามารถสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยการสร้าง
สภาพแวดล้อมการทํางานที่เอื้อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาวิจัยยังพบว่า
มีปัจจัยสําคัญเชิงจิตวิทยาหลายประการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมส่วนบุคคล ได้แก่ คุณลักษณะ
และความแตกต่างของแต่ละบุคคล การรับรูส้ ภาพแวดล้อมการทํางาน การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
เจนสัน (Jenssen, 2000) อธิบายว่า พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นกระบวนการ
ที่ซับซ้อน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. พฤติกรรมการรับรู้ปัญหา (Problem recognition) คือ
การให้ความสําคัญกับสิ่งต่าง ๆ ทีม่ องว่าเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสนใจ 2. พฤติกรรมการสร้างแนวคิด
หรือแนวทางใหม่ (New idea/ solution generation) คือ การยอมรับปัญหา และเข้าร่วมเพื่อหา
แนวทางและวิธีแก้ปัญหา 3. พฤติกรรมการแสวงหาโอกาสในการนําเสนอแนวคิด (Seeks way to
idea/solution promotion) คือ การหาหนทางเพื่อนําเสนอแนวทางและวิธีแก้ปัญหา 4. พฤติกรรม
การนําแนวทางที่ได้พัฒนาไปใช้จริง (Idea/ solution realization) คือ การทําให้แนวทางและวิธี
แก้ปัญหาเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น โดยการสร้างต้นแบบหรือแบบจําลอง
ทิศทางของการเกิดพฤติกรรมนวัตกรรม มีดังนี้ 1. การสํารวจโอกาส หมายถึง การรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในบริบทการทํางานเพื่อสร้างโอกาสสําหรับการเปลี่ยนแปลง
และการปรับปรุง 2. การระบุโอกาสเป็นการสร้างและเสนอแนะความคิด สําหรับผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการที่มีความใหม่และใช้งานได้ 3. การส่งเสริมความคิดเชิงนวัตกรรมที่ครอบคลุมการนําความคิด
และการสร้างพันธมิตร โดยให้ข้อมูลที่จาํ เป็นและการสนับสนุนต่าง ๆ 4. การทําความคิดให้เป็นจริง
เกี่ยวข้องกับการทดลองความคิดสร้างต้นแบบทางกายภาพหรือทางปัญญาเพื่อนวัตกรรมนั้น โดย
ตรวจสอบ ปรับปรุง และวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานขององค์การ (Kanter,
1988; De Jong, 2007) ภาพโดยรวม คือ ความตั้งใจที่จะสร้างแนวคิดใหม่ การแนะนําหรือประยุกต์
แนวคิดใหม่เพือ่ ทํางานของตน ของกลุ่มหรือองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ของงาน
กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมนวัตกรรมเป็นการแสดงออกหรือการกระทําของบุคคลในการคิด
แนะนําและทดลองนําสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ นําสู่การปฏิบัติ ดังนั้นบุคคลจะต้องมีความรู้
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์จึงจะสามารถนําเสนอ สร้างสรรค์หรือพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น
อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมนวัตกรรมกับพฤติกรรมสารสนเทศมีความเกีย่ วข้องซึ่งกันและกัน พฤติกรรม
สารสนเทศ หมายถึงการตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ กระบวนการค้นและเสาะหาสารสนเทศ
และการผลิตความรู้ใหม่ ซึ่งแต่ละบุคคลอาจมีความต้องการ วัตถุประสงค์ วิธีการแสวงหาสารสนเทศ
ลักษณะงานและการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ การเลือกแหล่งสารสนเทศ วิธีการค้นหา การ
ประเมินผลก่อนนําไปใช้ ทั้งนี้หากบุคคลเรียนรู้ มีทักษะด้านสารสนเทศ จะสามารถค้นหาและได้รับ
สารสนเทศทีถ่ กู ต้อง ตรงความต้องการและมีคุณภาพได้ครบถ้วน รวดเร็ว ส่งผลให้บุคคลนั้นมีความรู้
ความเข้าใจ และเชื่อมั่นในตนเองที่จะคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดใหม่ หรือมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
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รูปแบบที่แปลก แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งหมายถึงบุคคลนั้นเป็นผู้มีพฤติกรรมนวัตกรรม อีกทั้งการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ มีศักยภาพสูง เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้ มีความรอบรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมสารสนเทศ
มีความสัมพันธ์กับทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การมองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลง ความคิดริเริ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากบุคคลที่มคี วามรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเพียงพอก็จะเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อว่าตนมีความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอในการริเริ่ม ซึ่งจะสนับสนุนและ
ส่งเสริมก่อให้เกิดพฤติกรรมนวัตกรรม การขยายแนวคิดใหม่ ๆ ได้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงการเป็น
ผู้นําความคิด บุคคลต้องรู้วิธีการระดมความคิด ชักจูงโน้มน้าว เสาะหาผู้สนับสนุนให้เห็นด้วยกับ
ความคิดใหม่ของตนและนําไปเผยแพร่ต่อไป เหตุผลเพราะความพยายามสร้างนวัตกรรมนั้นเป็นการ
คิดและทําความคิดให้เกิดผลจริง เป็นพฤติกรรมนวัตกรรมของบุคคล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมสารสนเทศ
เดชดนัย จุ้ยชุม, ฤทัยชนนี สิทธิชัย และอิม่ จิต เลิศพงษ์สมบัติ (2556) วิจัยเรื่อง
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
สารสนเทศของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาตามตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
2. ศึกษาระดับการรู้สารสนเทศจาก 2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ และ 3. ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการแสวงหาสารสนเทศ และระดับการรู้สารสนเทศจาก 2 มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุกชั้นปี จํานวน 312 คน การวิจัยใช้แบบสอบถามและ
แบบทดสอบในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษามีการแสวงหา
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาตามตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( ̅ = 3.63) 2. นักศึกษามีการรูส้ ารสนเทศจาก 2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ
คะแนนรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 49.37) และ 3. การแสวงหาสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับ
ระดับการรู้สารสนเทศจาก 2 มาตรฐานที่เกีย่ วข้องกับการแสวงหาสารสนเทศในทิศทางบวก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ, สมาน ลอยฟ้า และเพ็ญพันธ์ เพชรศร (2556) วิจัยเรื่อง
พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่
2-5 จํานวน 390 คน ในปีการศึกษา 2553 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
บรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่อาจารย์
เป็นผู้มอบหมายงานให้นักศึกษา ประเภทของงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายในรอบปีทผี่ ่านมา
มากกว่าร้อยละ 50 มี 2 ประเภทคือ นักศึกษานําเสนอรูปเล่มรายงาน และการนําเสนอด้วยวาจา
นักศึกษามีเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้าคือ ต้องการทํางานเสร็จอยู่ในระดับมากที่สุด และต้องการให้
ได้คะแนนสูง ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมการค้นหามากที่สุด โดยพิจารณาการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์จาก
ความทันสมัยเว็บไซต์ ผู้ให้ข้อมูลเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ การนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์มีหลากหลาย
มุมมอง บทความบนเว็บไซต์ระบุผู้เขียนอย่างชัดเจน บทความบนเว็บไซต์มีบรรณานุกรมประกอบ
เว็บไซต์มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ส่วนวิธีการศึกษาค้นคว้านั้นพบว่า
นักศึกษามีการวางแผนไว้เป็นแนวทางในการดําเนินงานหลังจากได้รับมอบหมาย มีการกําหนดปัญหา
หรือหัวข้อที่สนใจไว้ล่วงหน้า มีการวางโครงร่างการเขียนรายงานก่อน เริ่มต้นการทํารายงานโดยการ
กําหนดคําค้น มีระบบการจัดการข้อมูลที่ค้นหาได้ระหว่างการศึกษาค้นคว้าและจะหยุดสืบค้นเมื่อมี
รายการอ้างอิงครบตามที่อาจารย์สั่งงานอยู่ในระดับมาก และให้บรรณารักษ์ช่วยสืบค้นในระดับน้อย
ในด้านการประเมินสารสนเทศที่สืบค้นได้พบว่า นักศึกษาให้ความสําคัญกับผูเ้ ขียนมากกว่าแหล่งข้อมูล
ส่วนการให้บุคคลอื่นช่วยประเมินแหล่งข้อมูลนั้นส่วนใหญ่ใช้เพื่อนที่เรียนด้วยกันในระดับมาก แต่ใช้
บรรณารักษ์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับน้อย นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษามีปัญหาอยู่ในระดับ
มากในการทํารายงานตั้งแต่การเริ่มต้นที่ได้รับมอบหมาย ความยากในการเลือกประเด็นในการทํา
รายงาน การกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการทํารายงานว่ามีความกว้างหรือแคบเพียงใด การค้นหา
บทความจากฐานข้อมูลวิจัยในเว็บไซต์ของห้องสมุด การสืบค้นสารสนเทศส่วนใหญ่ได้สารสนเทศที่ไม่
ตรงกับความต้องการ การประเมินว่าแหล่งสารสนเทศใดน่าเชื่อถือและไม่สามารถประเมินได้ว่า
รายงานที่ทําสําเร็จแล้วดีเพียงใด
บุหลัน กุลวิจติ ร (2558) วิจยั เรื่อง การใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศ ปัญหาการใช้
สารสนเทศ และเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามชั้นปี และสาขาวิชาที่เรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2-4 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 จํานวน 321 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติทใี่ ช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ F-test ผลการวิจัย
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พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนใหญ่มีการใช้
สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศเพื่อความบันเทิง/ พักผ่อน
หย่อนใจมากทีส่ ุด รองลงมาคือเพื่อทํารายงาน ด้านความทันสมัยของสารสนเทศมีการใช้สารสนเทศที่
มีอายุการผลิตตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปีมากที่สดุ รองลงมาคือสารสนเทศทีม่ อี ายุการผลิต
น้อยกว่า 6 เดือน ด้านทรัพยากรสารสนเทศมีการใช้สื่อตีพิมพ์ที่เป็นหนังสือ/ ตํารามากที่สุด รองลงมา
คือพจนานุกรม สื่อไม่ตีพิมพ์ มีการใช้วีดิทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ ซีดี-รอม เพื่อความบันเทิง และ
ภาพถ่าย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด รองลงมาคือฐานข้อมูลออนไลน์
ที่ห้องสมุดบอกรับ ด้านเครื่องมือที่ใช้เข้าถึงสารสนเทศมีการใช้เครื่องมือที่ใช้เข้าถึงสารสนเทศโดย
search engine เช่น Google มากที่สุด รองลงมามีการเข้าถึงสารสนเทศโดยการเดินค้นหาด้วย
ตนเองตามชั้นหนังสือ ด้านแหล่งสารสนเทศมีการใช้แหล่งสารสนเทศประเภทสถาบัน โดยใช้สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรมากที่สดุ รองลงมามีการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลมีการใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลที่เป็นอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด
รองลงมาคือ เพื่อน แหล่งสารสนเทศประเภทสื่อมวลชนมีการใช้รายการโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา
คือ วิทยุ ส่วนแหล่งสารสนเทศประเภทอินเทอร์เน็ตมีการใช้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากรมากที่สุด
รองลงมาคือ เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัญหาการใช้สารสนเทศของนักศึกษา
พบว่า ด้านผู้ใช้มีปัญหาคือ นักศึกษาขาดความรู้และทักษะในการสืบค้นรายการบรรณานุกรมออนไลน์
(OPAC) และนักศึกษาไม่ทราบว่ามีแหล่งสารสนเทศใดบ้างที่ให้ข้อมูลได้ตรงความต้องการมากที่สุด
รองลงมาคือ นักศึกษาขาดความรู้และทักษะในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านแหล่งสารสนเทศ
สถาบันมีปัญหาการใช้สารสนเทศ ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอมากที่สุด รองลงมาคือ
แหล่งสารสนเทศไม่มสี ารสนเทศที่ต้องการ แหล่งสารสนเทศบุคคลมีปัญหาการใช้สารสนเทศคือ แหล่ง
สารสนเทศบุคคลมีเวลาจํากัดในการให้ข้อมูลมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ใช้ศัพท์เทคนิคทางวิชาการทําให้
ไม่เข้าใจ แหล่งสารสนเทศสือ่ มวลชนมีปัญหาการใช้คือ สารสนเทศที่นําเสนอไม่มีความเป็นกลางมาก
ที่สุด แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตมีปัญหาคือ ระบบเครือข่ายช้าทําให้ดาวน์โหลดข้อมูลไม่ได้เป็น
ปัญหามากที่สดุ รองลงมาคือ ข้อมูลในเว็บไซต์บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดปัญหาในการ
อ้างอิง ผลการทดสอบความแตกต่างของการใช้สารสนเทศของนักศึกษาจําแนกตามชั้นปี และ
สาขาวิชาพบว่า นักศึกษาที่มชี ั้นปีต่างกันมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกันพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีระดับการใช้สารสนเทศภาพรวม ทรัพยากรสารสนเทศ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
เข้าถึงสารสนเทศมากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ส่วนนักศึกษาที่มีสาขาวิชาต่างกันพบว่า นักศึกษาสาขา
เอเชียตะวันออกมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และนักศึกษา
สาขาวิชาเอเชียศึกษามีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
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จีรวรรณ ศรีวงษ์ (2559) ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 2. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทีก่ ําลังศึกษาชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 456 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-Test และ F-test พบว่า 1. นักศึกษาเริ่มต้นการค้นหาด้วยโปรแกรมการค้นหา ด้วย
วิธีการกําหนดคําค้น และเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศทีใ่ ห้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
นักศึกษาประเมินสารสนเทศที่ค้นได้โดยพิจารณาจากความทันสมัยของสารสนเทศ และจะหยุดค้น
ทันทีเมื่อได้จํานวนรายการอ้างอิงครบตามจํานวนที่อาจารย์สั่ง 2. เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
สารสนเทศตามตัวแปร ได้แก่ เพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษาพบว่า นักศึกษาในคณะที่ตา่ งกันมี
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศต่างกัน และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาจําแนกตามเพศและชั้นปี 3. ปัญหาที่เกีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา คือ การประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศและการใช้
ฐานข้อมูลทีห่ อ้ งสมุดบอกรับ
สุมาลี พงศดิลก (2559) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การแสวงหาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จําแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 จํานวน 187 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 169 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่ผ่านการประเมินความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามที่ 0.96 สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-Test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีวัตถุประสงค์/ จุดมุ่งหมายสารสนเทศ ดังนี้ 1. เริ่มต้นจากวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง/ บรรณานุกรม 2. สํารวจเลือกดูสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ในห้องสมุด 3. เชื่อมโยง
สารสนเทศจากรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 4. แยกแยะสารสนเทศจากความน่าเชื่อถือของ
แหล่งที่มา ความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาสารสนเทศ 5. ตรวจตราสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์
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6. ดึงสารสนเทศออกมาใช้จากบทคัดย่อ/ ผลการศึกษา/ ผลการวิจัย/ ระเบียบวิธีวิจัย เอกสาร
หนังสือ วารสาร อ้างอิงแหล่งที่มา 7. ตรวจสอบสารสนเทศจากแหล่งที่มา/ การอ้างอิงของข้อมูล และ
8. ขั้นตอนสุดท้ายนําสารสนเทศที่ได้ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แสวงหา การทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยพบว่า นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสาขาวิชา และระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า การเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีใ่ ช้สําหรับทดสอบสมมติฐานในครั้งนี้ไม่สนับสนุนและไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
บาโร, ออนเยนนาเนีย และโอซาฮินิ (Baro, Onyenania, & Osaheni, 2010) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 3 แห่ง
ในประเทศไนจีเรีย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และกลยุทธ์
การค้นสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร คือ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 1-4 วิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ตอนใต้ของประเทศไนจีเรีย
จํานวน 3 แห่ง ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย จํานวน 259 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต ผลการศึกษาพบว่า เป้าหมายของการใช้สารสนเทศของ
นักศึกษาปริญญาตรี คือ ค้นหาสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการทํางานเชิงวิชาการและการเรียน
(93.2 %) แหล่งสารสนเทศทีใ่ ช้ ได้แก่ เอกสารตํารา วารสาร อินเทอร์เน็ต และเลือกใช้แหล่ง
สารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์ค่อนข้างมาก นักศึกษาเลือกใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นหาสารสนเทศที่
คาดว่าจะมีสารสนเทศที่ต้องการ สูงถึง 82.4 % และค้นหาจากอินเทอร์เน็ต 65.6 % สําหรับกลยุทธ์
การค้นสารสนเทศที่นักศึกษาใช้ ได้แก่ การเริ่มต้น การเชื่อมโยง การสํารวจ การจําแนกความแตกต่าง
การติดตาม และการสกัด พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างเพศชายและหญิง 2 ด้าน
คือ แหล่งสารสนเทศทีใ่ ช้เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย ผูบ้ ริหารห้องสมุดและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยควรมองถึงความจําเป็นของทักษะ
การรู้สารสนเทศโดยประสานเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงบรรณารักษ์ควรมีบทบาทที่
ชัดเจน ต้องเพิ่มความพยายามที่จะให้ความรู้และสอนเรื่องสภาพแวดล้อมสารสนเทศให้ลึกซึ้ง ควรทํา
ให้มากกว่าการแนะนําวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
โคโรบิลิ มาลเลียริ และ ซาเปานิโดว (Korobili, Malliari, & Zapounidou, 2011) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ กรณีนักศึกษากรีกระดับบัณฑิตศึกษา มี
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การแสวงหาสารสนเทศทีผ่ ู้ใช้ดําเนินการให้บรรลุ
ปฏิสัมพันธ์กับแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อค้นหาว่าสาขาวิชามีบทบาทในพฤติกรรม
แสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3. เพื่อตรวจสอบอิทธิพลที่รับรู้ได้ของปัจจัย
ความแตกต่างและอุปสรรคการพัฒนาพฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะปรัชญา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริสโตเติล (ชื่อย่อ AUTH) เมือง
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เทสซาโลนิกิ จํานวน 870 คน เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ช่วงเวลาที่ศึกษา ปี ค.ศ. 2008-2009 เครื่องมือ
ที่ใช้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จัดส่งแบบสอบถามให้นักศึกษาได้รับคืน
และข้อมูลสมบูรณ์ จํานวน 235 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า สาขาวิชาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมแสวงหา
สารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะปรัชญาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่มคี วามแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทมุ่ เทเวลาในการค้นหาหรือใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน อาจอธิบายได้ตามข้อเท็จจริงว่า สภาพแวดล้อมเชิงวิชาการ จํานวนการบ้าน งานที่มอบหมาย
ทําให้นักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาแสดงถึงระดับความสามารถ ประสบการณ์การค้นสารสนเทศออกมา
ใกล้เคียงหรือเหมือนกัน
โล และฉู่ (Lo & Chu, 2015) ได้ศึกษาพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศและการใช้ห้องสมุด
เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจของนักศึกษาสถาบันการออกแบบฮ่องกง (HKDI) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมสารสนเทศ กระบวนการค้นหา แหล่งสารสนเทศและการสร้างแรงบันดาลใจ ลักษณะการ
ใช้ห้องสมุด กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสถาบันการออกแบบฮ่องกง 7000 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแจกผ่านระบบออนไลน์ ได้รับกลับ ฉบับสมบูรณ์
จํานวน 327 ฉบับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษายังคงนิยมใช้
ห้องสมุดเชิงกายภาพ รวมถึงให้ความเชื่อมั่นการค้นจากแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรม
สารสนเทศเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ ด้านศิลปะและการออกแบบจะมีลักษณะของแหล่งสารสนเทศทีม่ ี
การสร้างสรรค์ มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด นักศึกษา ร้อยละ 83.3 ใช้วิธีค้นหาจากอินเทอร์เน็ต
รองลงมาคือ ร้อยละ 73.7 ค้นหาจากวารสารและหนังสือด้านศิลปะ
โคมิสซารอฟ และเมอร์เรย์ (Komissarov & Murray, 2016) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศและโอกาสเพื่อความสําเร็จของนักศึกษาปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์
เพื่อจําแนกตัวแปรที่ส่งผลต่อวิธีการค้นหาสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศทีใ่ ช้ และการให้
คุณค่าของแหล่งสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 542 คน เครื่องมือ
วิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่งผ่านระบบออนไลน์ และได้รับ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ กลับคืนจํานวน 476 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าสัมประสิทธิแ์ ละวิเคราะห์ความถดถอย (Logistic regression) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเลือกใช้
แหล่งสารสนเทศโดยพิจารณาจากปัจจัยเรื่องความสะดวก เป็นอันดับต้น ๆ เริ่มต้นกระบวนการค้นหา
สารสนเทศโดยใช้ Google.com ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์นิยมใช้ Wikipedia
ค่อนข้างบ่อย และนักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทหี่ ้องสมุดบอกรับ ใช้งาน
จํานวนค่อนข้างสูง สําหรับประเด็นวิธีการประเมินคุณค่าสารสนเทศนักศึกษาจะเลือกใช้งานที่มีการ
ตรวจสอบ (Peer review) และยังพบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ

33
เช่น การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลเชิงบวก คือ การกระตุ้นของผู้สอนและการนําชม/ แนะนํา
ของบุคลากรห้องสมุด รวมถึงส่งผลให้มีการค้นหาและใช้บทความวิชาการและหนังสือเพิ่มขึ้นด้วย
พฤติกรรมนวัตกรรม
ตรีทิพ บุญแย้ม (2554) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรม ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในบริษัทเอกชนของไทย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับระหว่างปัจจัยระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่มงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน โดยมีนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตสุดท้าย กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้ากลุม่ งานและสมาชิกในกลุ่มงานในแผนกวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทของคนไทยที่เคยได้รับรางวัลหรือการคัดเลือกว่ามีความสามารถ
ด้านพัฒนานวัตกรรม หรือเป็นเครือข่ายนวัตกรรมของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในระหว่าง
ปีพ.ศ. 2552 ถึง 2553 กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนทั้งสิ้น 177 คน จาก 45 กลุ่มงาน ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้รับผลจากตัวแปรทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มส่งผลต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แต่ไม่พบว่าตัวแปรในระดับกลุ่ม
งานใดส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน อย่างไรก็ตามการสนับสนุนนวัตกรรมของ
องค์กรส่งผลต่อบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุม่ งานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ภัทรจิตรา แสงสุข (2557) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน
เชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับความเชื่อ
ประสิทธิภาพในตนเชิงสร้างสรรค์ การมองโลกเชิงบวกทางวิชาการ พฤติกรรมนวัตกรรม และ
บรรยากาศในชั้นเรียนเชิงสร้างสรรค์ 2. พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลของความเชื่อประสิทธิภาพในตนเชิงสร้างสรรค์ 3. วิเคราะห์ลักษณะการส่งผ่านของ
ตัวแปรความเชื่อประสิทธิภาพในตนเชิงสร้างสรรค์ กลุม่ ตัวอย่างวิจัย คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 818 คน
การเลือกตัวอย่างใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอนด้วยการแบ่งชั้น เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบสองกลุ่ม
เป็นอิสระจากกัน วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น และการทดสอบอิทธิพลการส่งผ่านด้วยการวิเคราะห์
Soble test ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตนักศึกษามีความเชื่อประสิทธิภาพในตนเชิงสร้างสรรค์ อยูใ่ น
ระดับมาก การมองโลกเชิงบวกทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก บรรยากาศในชั้นเรียนเชิงสร้างสรรค์อยู่
ในระดับมาก และพฤติกรรมนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 2. โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความเชื่อ
ประสิทธิภาพในตนเชิงสร้างสรรค์สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
Chi-square = 54.769, df = 45, p = 0.149, GFI = 0.992, AGFI = 0.975, RMR = 0.007,
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RMSEA = 0.016 3. ความเชื่อประสิทธิภาพในตนเชิงสร้างสรรค์แสดงบทบาทของตัวแปรส่งผ่าน
แบบบางส่วนระหว่างบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงสร้างสรรค์และพฤติกรรมนวัตกรรม และแสดงบทบาท
ตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ระหว่างการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการ และพฤติกรรมนวัตกรรม
วสันต์ สุทธาวาส และประสพชัย พสุนนท์ (2558) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคลในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา
ระดับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน 172 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและใช้การเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบขั้นตอน พบว่า
มีตัวแปรอิสระจํานวน 3 ปัจจัย ได้แก่ 1. เครือข่ายทางสังคม 2. การเปิดกว้างทางความคิด และ
3. ลักษณะการคิดริเริ่ม ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 3 ปัจจัย ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับ
บุคคลในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น
นัฐกานต์ ฐิติจาํ เริญพร (2561) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานองค์การธุรกิจของบริษัทโตโยต้า ไดฮีชัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานองค์การธุรกิจของ
บริษัทโตโยต้า ไดฮีชัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด 2. ศึกษาระดับพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานองค์การธุรกิจของบริษัทโตโยต้า ไดฮีชัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง
จํากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานประจําของบริษัทโตโยต้า ไดฮีชัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จํานวน 325 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน one-way ANOVA และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้นําในองค์การโดยภาพรวมมีความสําคัญ
ระดับสูงที่สุด ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่เน้นงานและ
ด้านพฤติกรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ เมื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการทํางานในองค์การ
พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการทํางานในองค์การโดยภาพรวมมีความสําคัญระดับสูง
ที่สุด ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม รองลงมา ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
สภาพแวดล้อมทางจิตใจ ตามลําดับ เมื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานองค์การ พบว่า
ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานองค์การโดยภาพรวมมีความสําคัญ
ระดับสูงที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการค้นหาโอกาส รองลงมา ได้แก่ ด้านความมีนวัตกรรมของพนักงาน
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุก ตามลําดับ
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กนกนาฏ เอียดมาก, กนกวรรณ สุขโณ, จุฑาทิพย์ แดงเหมือน, สาวิตรี วงค์งาม,
วรรณภรณ์ บริพันธ์ และสัญชัย ลั้งแท้กลุ (2561) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1. เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมจําแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 2. ศึกษาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของบุคลากร และ 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการสร้างสรรค์
ตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 2. ปัจจัยสนับสนุนนวัตกรรม และ 3. พฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ต่างกันมีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างกัน 2. ปัจจัยสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทีต่ ั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา
จํานวน 390 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ได้ทดสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha)
ใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่าง และปัจจัยสนับสนุนและพฤติกรรมนวัตกรรม สถิติเชิงอ้างอิง ใช้ t-Test One-way ANOVA
สถิติ F-test และค่าสถิติ Pearson’s Correlation (R) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาด้าน
ประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.74 มีอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ
37.18 รองลงมาคือ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.90 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.87 เป็นบุคลากรประเภทสายงานสนับสนุนร้อยละ 66.41 และเป็น
บุคลากรประเภทอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 33.59 กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทํางาน ตํ่ากว่า 5 ปี
คิดเป็นร้อยละ 45.90 และมากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.10 มีรายได้ต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ตํ่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.13 รองลงมาคือ 20,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.26
ผลการศึกษาปัจจัยสนับสนุนนวัตกรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ การสนับสนุนของผู้บริหาร
ด้านนวัตกรรม และแรงจูงใจที่ทําให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นนวัตกรรม ส่วนผลการศึกษาด้านพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าความคิดเห็น
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความคิดสร้างสรรค์ มีคา่ เฉลี่ย 3.95 ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 พบว่ายอมรับสมมติฐานที่ 1.2-1.4 และสมมติฐานที่ 1.6 คือพนักงานที่มีอายุ ประเภท
บุคลากร ระดับการศึกษา และเงินเดือน แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่าง
กัน และปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.1 และ 1.5 คือ พนักงานที่มีเพศ และประสบการณ์ทํางานที่แตกต่างกัน
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มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่แตกต่างกัน การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า มีตัวแปร
การสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรมในองค์กร (r = 0.68) บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรม
ในองค์กร (r = 0.65) และแรงจูงใจที่ทําให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นนวัตกรรม (r = 0.63) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
รัตนา บรรณาธรรม (2562) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ของข้าราชการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรม
การจัดการความรู้ และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของข้าราชการสํานักอนามัย และศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของข้าราชการสํานักอนามัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นข้าราชการสํานักอนามัยจํานวน 123 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากผู้มีผลงาน
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการสํานักอนามัย ร้อยละ 94.4 มีกระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่าง
เป็นระบบ ร้อยละ 84.9 มีการจัดการความรู้และมีพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับสูง
(mean = 80.5, SD = 0.64) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของข้าราชการ
สํานักอนามัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ได้แก่ คุณภาพของผลงาน (r = 0.41) การ
สนับสนุนจากผู้บริหาร (r = 0.49) และการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน (r = 0.45)
ปัทมา ศรีมณี. (2562) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ระดับบุคคล: กรณีศึกษาพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความสัมพันธ์ของการ
เปิดรับประสบการณ์ใหม่ อิสระในงาน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศนวัตกรรมใน
องค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นพนักงานสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) จํานวน 210 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ผลจากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานอยู่ในระดับมาก และปัจจัยทั้ง 4 ตัวแปรที่ส่งผล
ทางบวกต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากทีส่ ุด คือ การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ รองลงมา
คือ อิสระในการทํางาน บรรยากาศนวัตกรรมในองค์กร และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ
มาร์ติน, โปโตคนิค และฟราส์ (Martin, Potocnik & Fras, 2015) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
นวัตกรรมของนักศึกษาในอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมนักศึกษา
ในอุดมศึกษาจากมุมมองที่ศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาจิตวิทยา การจัดการ ศิลปะ
และการศึกษา จํานวน 78 คน การเก็บข้อมูลทําเป็นสองช่วงเวลาคือ ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาใน
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ชั้นปีแรก เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2011 มีกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 251 คน และครั้งต่อมาเมื่อเรียนชั้นปีที่ 2 เก็บข้อมูล ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ปี ค.ศ.
2012 กลุ่มตัวอย่างที่ทําแบบสอบถามสมบูรณ์มีจํานวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีภาวะอิสระในตนเอง (มีวินัยและควบคุมตนเอง)
สามารถทํางานวิชาการให้บรรลุหรือสําเร็จได้ จะใช้เป็นตัวทํานายถึงพฤติกรรมนวัตกรรมได้ เมื่อ
วิเคราะห์ความถดถอยของพฤติกรรมนวัตกรรม ภาวะอิสระในตนเอง และความต้องการกระบวน
การคิด เปรียบเทียบทั้งช่วงเวลาที่ 1 กับ 2 พบความแตกต่างอย่างมีค่านัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.01
นักศึกษาสาขาศิลปะมีพฤติกรรมนวัตกรรมสูงกว่านักศึกษาสาขาอื่น ๆ และนักศึกษาสาขาจิตวิทยา
มีพฤติกรรมนวัตกรรมน้อยที่สดุ นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวชี้วัดพฤติกรรมนวัตกรรมของนักศึกษา
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ทั้งเริ่มต้นและตอนท้าย ดังนั้นนักการศึกษาและผู้สอนควรตระหนักถึง
วิธีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ควรส่งเสริมพฤติกรรมนวัตกรรมของนักศึกษาด้วยการออกแบบ
และมอบหมายงาน สิ่งที่ให้คดิ และทําจะต้องอาศัยวินัยและควบคุมตนเองให้เพิ่มมากขึน้ โดยจัดให้
เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน
เบอร์ดิ, ลีซ และมาเกรดลีย์ (Birdi, Leach, & Magadley, 2016) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ของขีดความสามารถเฉพาะบุคคลและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนพฤติกรรมนวัตกรรมด้วยมิติที่
แตกต่างของนักออกแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์เชิงทฤษฎี การจําแนกประเภทของความรู้ส่วน
บุคคลและทักษะที่เชื่อมโยงความแตกต่างของพฤติกรรมนวัตกรรมของบุคคลทั้งในเรือ่ งการสร้าง
แนวคิดใหม่และการนําไปริเริ่ม กลุม่ ตัวอย่างเป็นวิศวกรออกแบบที่ทํางานในบริษัทด้านระบบพลังงาน
และบริการ คัดเลือกจากบริษัทชั้นนําระดับนานาชาติใน 4 ประเทศ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จัดส่งแบบสอบถามไป 496 ฉบับ ได้รับ
กลับคืนจํานวน 219 ฉบับ แต่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจริง จํานวน 169 ฉบับ งานวิจัยได้กําหนดสมมติฐาน
7 ข้อ เพื่อตรวจวัดพฤติกรรมนวัตกรรมการทํางานหลายแง่มุม (การลงทะเบียนสิทธิบัตร การจด
ความคิดเวลาที่เป็นจริง การริเริ่มแนวคิด) และความสามารถของบุคคล (ทักษะการสร้างสรรค์ความแม่นตรง ความเชี่ยวชาญในงาน ทักษะการดําเนินงานปฏิบัติ ความรู้เชิงเนื้อหา และแรงจูงใจ)
และคุณลักษณะเชิงสภาพแวดล้อม (การควบคุมงาน การสนับสนุนนวัตกรรมของแผนกงาน) ผลจาก
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ทักษะความคิดสร้างสรรค์-ความแม่นตรง มีความเชื่อมโยงเชิงบวกกับ
ด้านของการสร้างแนวคิด แต่ไม่เกี่ยวกับการริเริ่มแนวคิด ขณะที่เรื่องความเชี่ยวชาญในงานของ
บุคลากร ทักษะการดําเนินงาน และแรงจูงใจต่อนวัตกรรมแสดงให้เห็นว่ามีบทบาทอย่างมากต่อ
การริเริ่มแนวคิด ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม การควบคุมงาน ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
พฤติกรรมนวัตกรรมในงาน ขณะที่การสนับสนุนนวัตกรรมในแผนกงานมีผลต่อการสร้างแนวคิด
แต่ไม่ส่งผลต่อการริเริ่มแนวคิด
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ซง, หู่, เซี่ยง, ดิ่ง และลู่ (Zhong, Hu, Zheng, Ding & Luo, 2018) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลชาวจีน
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลในมลฑลหูหนาน จํานวน 1247 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ระดับ
วิทยาลัย ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด คือ 1.
พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2. พฤติกรรมนวัตกรรม
(ดัดแปลงจากแบบประเมินพฤติกรรมนวัตกรรมความฉลาดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชางที่
วิจัยเมื่อปี 2010 (Zhang)) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และได้รับแบบสอบถามคืน
ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1141 ฉบับ สถิติทใี่ ช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสหสัมพันธ์สมั ประสิทธิ์
เพียร์สัน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า
เมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาของนักศึกษาพบความแตกต่าง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมสูงกว่า (3.85) นักศึกษาระดับปริญญาตรี
(3.60) และนักศึกษาระดับวิทยาลัย (3.10) และพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพฤติกรรม
สารสนเทศ 6 มิติ ได้แก่ ความต้องการสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ การประเมินค่า การค้นคืน
การจัดการ และการใช้ประโยชน์ กับพฤติกรรมนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาล
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนวัตกรรม การสร้างสรรค์
นวัตกรรม หรือนวัตกรรมในการทํางาน ผู้วิจัยพบว่า ประเด็นส่วนใหญ่มุ่งศึกษากับพนักงานหรือ
บุคลากรที่ทํางานในองค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่การวิจัยในกลุ่มบุคคลทั่วไป
นิสิตนักศึกษาหรือนักเรียน ยังมีค่อนข้างจํากัด นอกจากนี้ยังประเด็นที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าส่วนใหญ่จะมุ่ง
เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุ อิทธิพลเชิงจิตวิทยา เช่น ภาวะผู้นํา วัฒนธรรมองค์กร ความเชื่อมั่นในตนเอง
ซึ่งสืบเนื่องจากองค์การตระหนักว่า นวัตกรรมคือ ความสําเร็จจากการใช้ประโยชน์ของความคิดใหม่
(Schilling, 2008) จึงมีความต้องการนวัตกรรมที่มาจากแนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ของคนทํางาน
เพื่อนําไปสู่ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ทีจ่ ะส่งผลให้องค์การสามารถแข่งขันและเติบโตภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยม ในส่วนของวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศถือเป็น
ประเด็นที่ได้รับความสนใจ มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาหลากหลายอาชีพ
ช่วงอายุ เช่น วัยทํางาน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงวัย คําว่า พฤติกรรมสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรม
ทั้งหมดของบุคคลหนึ่งที่แสวงหาสารสนเทศและค้นหาสารสนเทศอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สารสนเทศที่ตอ้ งการแล้วนําไปใช้ประโยชน์ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสารสนเทศของคนรุ่นใหม่ทั้งด้าน
แนวคิดและการกระทํา ซึ่งนิสติ ปริญญาตรีเป็นคนเจน Z (อายุ 13-23 ปี) ที่เกิดและโตพร้อมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีทักษะด้านไอซีทีในระดับมาก ทั้งนี้ ดรักเกอร์ (Drucker, 1993) ได้ให้คํานิยาม
อย่างกว้าง ๆ แบบทั่วไปว่า นวัตกรรมเป็นความสัมพันธ์กันของความรู้ที่ใช้ในการผลิตความรู้ใหม่ ๆ
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ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ถ้านิสิตมีพฤติกรรมสารสนเทศที่ดี สนใจศึกษาและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถนําความรู้เหล่านั้น พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ 3
ลักษณะ คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตปริญญาตรี
จะช่วยให้ทราบข้อมูลเพื่อใช้กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่จะสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาให้
นิสิตเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพราะเป้าหมายสําคัญของมหาวิทยาลัยคือ
การผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงเพื่อออกไปสู่ตลาดงาน ภาคการผลิต อัน
จะเป็นกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศ

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษามีขนั้ ตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือการวิจัย
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวนทั้งหมด 3,495 คน (ข้อมูลจํานวนนิสิตใหม่
ปีการศึกษา 2562 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันที่ 30 กันยายน
2562) ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ในปีการศึกษา 2562 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1973) ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของ
นิสิตแต่ละชั้นปี ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 359 คน
สูตรการกําหนดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่
݊ൌ

ே

ଵାே మ

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05%
เมื่อจําแนกกลุม่ ตัวอย่างโดยการแบ่งชั้นภูมิตามอย่างเป็นสัดส่วนตามชั้นปีจะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง ดังตารางที่ 3-1
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ตารางที่ 3-1 จํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามชั้นปี
ชั้นปี

ประชากร (N)

กลุ่มตัวอย่าง (n)

1
2

1,005
965

104
100

3
4
รวม

677
822
3,495

70
85
359

การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น
4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปี และ
สาขาวิชาที่ศึกษา มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสารสนเทศ จํานวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1 . ความต้องการสารสนเทศ 2. การแสวงหาสารสนเทศ 3. การประเมินคุณภาพสารสนเทศ และ
4. การใช้สารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด กําหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมนวัตกรรม จํานวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. การแสวงหาโอกาส 2. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. การเป็นผู้นําความคิด และ 4. การนําความคิดไป
ประยุกต์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด กําหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
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ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อใช้แปลผลใช้หลักการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class interval) ใช้สูตร
ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ์, 2549)
ค่าสูงสุด – ค่าต่ําสุด
ช่องกว้างอันตรภาคชั้น =
จํานวนช่วง
=
=

(5 – 1) / 5
0.8
คะแนนเฉลี่ย
หมายถึงมีระดับความคิด
4.21 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
3.41 – 4.20
เห็นด้วยมาก
2.61 – 3.40
เห็นด้วยปานกลาง
1.81 – 2.60
เห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.80
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนการสอนของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรม

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมีขนั้ ตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามขึ้นตามกรอบข้อมูลที่ต้องการศึกษา เป็นข้อคําถาม เพื่อให้ผู้ตอบ
พิจารณาวัดระดับความคิดเห็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s scale)
3. นําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นไปตรวจหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
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ดร. นิสรา คํามณี

อาจารย์ประจํา สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. ศักดินา บุญเปี่ยม
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ. ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล อาจารย์ประจํา สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาด้วยเกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC
ในแต่ละข้อ อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 (ภาคผนวก ข) 2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) จาก
ความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient)
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 0.931 - 0.936 (Cronbach, 1970)
4. คัดเลือกข้อคําถามที่ผ่านการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
แล้วนําไปทดสอบการใช้ (Tryout) ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่มิใช่กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน
30 ชุด ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ในภาคเรียนที่ 2/2562 นิสิต
ต้องออกฝึกปฏิบัติงานภายนอก ดังนั้นโอกาสที่จะเป็นกลุม่ ตัวอย่างจึงลดลง) คํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 ก่อนนําเครื่องมือไปใช้จริง
5. จัดส่งเอกสารโครงการวิจัยและเครื่องมือการวิจัยที่สมบูรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพื่อพิจารณา
และออกเอกสารรับรองก่อนการนําใช้เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผูว้ ิจัยกําหนดดังนี้
1. จัดทําจดหมายเพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างจากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
2. ทําจดหมายนําส่งแบบสอบถาม โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยฯ กําหนดและ
วิธีการส่งคืน การรักษาความลับของข้อมูล และขอบคุณในการอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของ
ผู้ให้ข้อมูล
3. ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ช่วยวิจัยกับผู้ให้ข้อมูล และนัดหมายเวลาเพื่อนํา
แบบสอบถามไปแจกและกําหนดเวลาขอรับคืนพร้อมมอบของที่ระลึกให้ ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล
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คือ วันที่ 10 -30 มีนาคม พ.ศ. 2563 แจกแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 359 ชุด และได้รับกลับ
(สมบูรณ์) ครบจํานวน คือ ร้อยละ 100
4. นําแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และลงรหัส เพื่อ
นําไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย SPSS

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test วิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient: r) ระหว่างตัวแปร ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ใช้เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ 5 ระดับ
ดังนี้ (Hinkle, William & Stephen, 1998)
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีคา่ .90 – 1.00
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีคา่ .70 - .90
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีคา่ .50 - .70
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีคา่ .30 - .50
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ํา
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีคา่ .00 - .30
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ํามาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและ
พฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จําแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา 3. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตาม เพศ ชั้นปี และสาขาวิชา 4. เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 1- 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตร
ของยามาเน่ (Yamane, 1973) ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยสุ่มกลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตาม
สัดส่วนของนิสิตแต่ละชั้นปี ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 359 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จํานวน 20 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 20 ข้อ และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นคําถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 10 - 30 มีนาคม พ.ศ.
2563 (ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562) แจกแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 359 ชุด
(คิดเป็น ร้อยละ 100) ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบพียร์สัน
(Pearson’s correlation coefficient: r) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่วนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ส่วนที่ 6 สรุปผลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
̅ หมายถึง
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
SD หมายถึง
n หมายถึง
จํานวนตัวอย่าง
F หมายถึง
ค่าสถิติ F
df หมายถึง
ค่าระดับชั้นแห่งความอิสระ
* หมายถึง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
* * หมายถึง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4 -1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา
ข้อมูลส่วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้อยละ

63
283
13

17.5
78.8
3.6

104
100
70
85

29.0
27.9
19.5
23.7

เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ระบุ
ชั้นปีที่ศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้อยละ

121
119
119
359

33.7
33.1
33.1
100

สาขาวิชา
กลุม่ ภาษา
กลุม่ มนุษยศาสตร์
กลุม่ สังคมศาสตร์
รวม

จากตารางที่ 4-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็น เพศชาย จํานวน 63 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.5 เพศหญิง จํานวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และไม่ระบุเพศ จํานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.6 จําแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปีที่ 1 จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ชั้น
ปีที่ 2 จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 ชั้นปีที่ 3 จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และชั้น
ปีที่ 4 จํานวน 85 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.7 แบ่งตามสาขาวิชาที่ศึกษา ดังนี้ กลุ่มภาษา จํานวน
121 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 กลุ่มมนุษยศาสตร์ จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 กลุ่ม
สังคมศาสตร์ จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1
ตารางที่ 4-2 ทักษะการรูส้ ารสนเทศและวิธีการค้นสารสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทักษะการรู้สารสนเทศและวิธีการค้นสารสนเทศ
1. ฝึกฝน เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. เพื่อนสอนเพื่อน
3. เรียนในรายวิชา 24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
หรือ 24510659 สารสนเทศและทักษะการศึกษาค้นคว้า
4. รับฟังคําแนะนําวิธีการใช้ห้องสมุดของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา
5. รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
6. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................

จํานวน
316
196

ร้อยละ
88.0
54.6

177

49.3

76
27
6

21.2
7.5
1.7
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จากตารางที่ 4-2 พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่
มีทักษะการรู้สารสนเทศและวิธีการค้นสารสนเทศโดยการฝึกฝน เรียนรูด้ ้วยตนเอง ร้อยละ 88.0
รองลงมา คือ ผ่านการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อน ร้อยละ 54.6 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 24510159
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ หรือ 24510659 สารสนเทศและทักษะการศึกษาค้นคว้า ร้อยละ
49.3 เข้ารับฟังคําแนะนําวิธีการใช้ห้องสมุดของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร้อยละ 21.2 และเข้า
รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร้อยละ 7.5 สําหรับวิธีอื่น ๆ ที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้ระบุเพิ่มเติม ได้แก่ เรียนรู้มาจากระดับมัธยมศึกษา อาจารย์มอบหมายงานให้ทํางาน อาจารย์
ในรายวิชาให้คําแนะนํา บุคคลในครอบครัวช่วยเหลือ/ แนะนํา ร้อยละ 1.7

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตารางที่ 4 - 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามรายข้อ
ลักษณะของพฤติกรรมสารสนเทศ
ด้านความต้องการสารสนเทศ
1. ฉันกําหนดหัวข้อหรือขอบเขตของเรื่องที่ต้องทํารายงาน
ได้อย่างเหมาะสม
2. เมื่อได้รับมอบหมายงานในรายวิชาที่เรียน ฉันมุ่งมั่นที่จะ
ค้นหาสารสนเทศให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน สมบูรณ์
3. ฉันใช้วิธีสอบถามจากเพื่อนหรืออาจารย์ผู้สอนแทนการ
พยายามจะค้นข้อมูลด้วยตนเอง
4. ฉันมีความมั่นใจและสามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ
ได้อย่างราบรื่น
5. ฉันวางแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่
กําหนด
ด้านการแสวงหาสารสนเทศ
6. ฉันสามารถค้นสารสนเทศที่ต้องการโดยใช้เครื่องมือช่วย
ค้น เช่น Google Yahoo

̅

SD

แปลผล

3.42

0.69

มาก

3.82

0.70

มาก

2.97

0.88

ปานกลาง

3.46

0.79

มาก

3.61

0.85

มาก

4.39

0.82

มากที่สุด
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ตารางที่ 4 - 3 (ต่อ)
ลักษณะของพฤติกรรมสารสนเทศ
7. ฉันรู้วิธีการค้นข้อมูลและสามารถค้นหาคําตอบได้รวดเร็ว
กว่าเพื่อน ๆ
8. ฉันระบุแหล่งสารสนเทศที่ต้องใช้งานและสามารถแก้ไข
ปัญหาการสืบค้นสารสนเทศได้
9. ฉันรู้ถึงความแตกต่างและเลือกประเภทของแหล่ง
สารสนเทศเพื่อค้นข้อมูลได้ดีกว่าเพื่อน ๆ
10. ถ้าฉันค้นสารสนเทศที่ต้องการไม่พบ ฉันจะพยายาม
ต่อไป จนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ด้านการประเมินคุณภาพสารสนเทศ
11. ฉันรู้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่าสารสนเทศเพื่อ
นําไปใช้งาน
12. ฉันสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและคัดเลือกใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม
13. ฉันสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและความน่าเชื่อถือของผล
การค้นที่ได้เป็นสารสนเทศ WWW หรือ สื่อสังคมออนไลน์
14. ฉันตระหนักว่าสารสนเทศที่ค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะนําไปใช้งาน
15. ฉันรู้วิธีการตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศที่เป็น
ผลลัพธ์จากการค้นหาได้
ด้านการใช้สารสนเทศ
16. ฉันสามารถเรียบเรียงสารสนเทศที่ค้นคว้ามาจัดทํา
รายงานได้อย่างสมบูรณ์
17. ฉันเข้าใจและให้ความสําคัญเรื่องของทรัพย์สินทาง
ปัญญาและกฎหมายฯ เช่น พรบ.ลิขสิทธิ์
พรบ. คอมพิวเตอร์ การใช้งานโดยธรรม
18. ฉันรู้วิธีการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของสารสนเทศที่ใช้เรียบเรียงในผลงาน

̅

SD

แปลผล

3.32

0.76

ปานกลาง

3.52

0.76

มาก

3.30

0.80

ปานกลาง

3.93

0.89

มาก

3.35

0.78

ปานกลาง

3.63

0.75

มาก

3.69

0.80

มาก

4.04

0.87

มาก

3.63

0.86

มาก

3.68

0.74

มาก

3.58

0.98

มาก

3.62

0.92

มาก
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ตารางที่ 4 - 3 (ต่อ)
ลักษณะของพฤติกรรมสารสนเทศ
19. เมื่อเรียนรูส้ ิ่งใหม่ ๆ ฉันชอบเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับ
เพื่อน ๆ
20. ฉันให้ความสําคัญเรื่องการใช้ข้อมูลของผู้อนื่ อย่างมี
จริยธรรมและบอกให้เพื่อน ๆ ทราบด้วย
รวม

̅

SD

แปลผล

3.35

0.87

ปานกลาง

3.69
3.58

0.90
0.52

มาก
มาก

จากตารางที่ 4 - 3 พบว่า พฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.58) มีเพียงรายการเดียว
คือ ข้อ 6. ฉันสามารถค้นสารสนเทศที่ต้องการโดยใช้เครื่องมือช่วยค้น เช่น Google Yahoo ที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.39) และมีจํานวน 15 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย 3
ลําดับแรก ได้แก่ ข้อ 14. ฉันตระหนักว่าสารสนเทศทีค่ ้นได้จากอินเทอร์เน็ต ต้องตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อนจะนําไปใช้งาน ( ̅ = 4.04) ข้อ 10. ถ้าฉันค้นสารสนเทศที่ต้องการไม่พบ ฉันจะพยายาม
ต่อไปจนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ( ̅ = 3.93) ข้อ 2. เมื่อได้รับมอบหมายงานในรายวิชาที่เรียน ฉันมุ่งมั่น
ที่จะค้นหาสารสนเทศให้ได้เนือ้ หาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ( ̅ = 3.82) อีก 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ข้อ 11. ฉันรูห้ ลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่าสารสนเทศเพื่อนําไปใช้งาน และข้อ
19. เมื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฉันชอบเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับเพื่อน ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( ̅ = 3.35)
ข้อ 7. ฉันรู้วิธีการค้นข้อมูลและสามารถค้นหาคําตอบได้รวดเร็วกว่าเพื่อน ๆ ( ̅ = 3.32) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ข้อ 9. ฉันรู้ถึงความแตกต่างและเลือกประเภทของแหล่งสารสนเทศเพื่อค้นข้อมูล
ได้ดีกว่าเพื่อน ๆ ( ̅ = 3.30)
ตารางที่ 4 - 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามรายด้าน
พฤติกรรมสารสนเทศ
1. ด้านความต้องการสารสนเทศ
2. ด้านการแสวงหาสารสนเทศ
3. ด้านการประเมินคุณภาพสารสนเทศ
4. ด้านการใช้สารสนเทศ
รวม

̅
3.43
3.67
3.66
3.58
3.58

SD
0.53
0.60
0.63
0.70
0.52

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4- 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมสารสนเทศ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( ̅ = 3.58) และเมื่อจําแนกตามรายด้านพบว่า ด้านการแสวงหาสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( ̅ = 3.67) รองลงมา ได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพสารสนเทศ ( ̅ = 3.66) ด้านการใช้สารสนเทศ
( ̅ = 3.58) และด้านความต้องการสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ( ̅ = 3.43)
ตารางที่ 4 - 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสติ ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามรายข้อ
พฤติกรรมนวัตกรรม
ด้านการแสวงหาโอกาส
1. ฉันพยายามทดลองวิธีการใหม่ ๆ หรือหาแนวคิดใหม่ ๆ ในการ
ทํางาน
2. เมื่ออาจารย์ประจํารายวิชาสั่งงานหรือมอบหมายงานที่ยาก
ฉันมองว่าเป็นความท้าทายและช่วยพัฒนาตนเอง
3. ฉันให้ความสําคัญกับการคิดปรับปรุงวิธกี ารทํางานแบบเดิมให้
ดีขึ้นด้วยวิธกี ารใหม่ ๆ หรือแตกต่าง
4. เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในงานที่ทํา ฉันจะพยายามหาทางแก้ไข
ด้วยแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ
5. ฉันมีความคิดที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ฉันไม่นิยมการทําสิ่งต่าง ๆ
ในรูปแบบที่ซ้ํา ๆ (เหมือนเดิม)
ด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. ฉันเชื่อมั่นว่าการคิดสิ่งที่แตกต่างไปจากวิธีปฏิบัติแบบเดิมหรือ
ได้ทดลองทําสิ่งใหม่ ๆ เป็นความท้าทายและพัฒนาศักยภาพ
7. ฉันชอบเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพือ่
พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให้การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ฉันสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องทีเ่ กิดจากงานโดยวิธกี าร
ที่สร้างสรรค์
9. เวลาทํางานเป็นกลุ่มฉันรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้เสนอแนวคิดใหม่
หรือสิ่งแปลกใหม่ให้กับเพื่อน ๆ
10. ฉันมีความเชื่อว่าการทําสิ่งที่แปลกใหม่ ใช้แนวทางใหม่ ๆ ทํา
ให้น่าสนใจและนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

̅

SD

แปลผล

3.49

0.80

มาก

3.41

0.84

มาก

3.57

0.77

มาก

3.58

0.75

มาก

3.28

0.86

ปานกลาง

3.66

0.82

มาก

3.35

0.86

ปานกลาง

3.40

0.80

ปานกลาง

3.65

0.92

มาก

3.68

0.83

มาก
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ตารางที่ 4 - 5 (ต่อ)
พฤติกรรมนวัตกรรม
ด้านการเป็นผู้นําความคิด
11. ฉันชอบรับฟังความเห็นของเพื่อน ๆ แล้วรวบรวมความคิด
เหล่านั้นมาเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
12. ฉันพยายามพูดโน้มน้าวหรือชักชวนให้เพือ่ นทดลองทําตาม
แนวคิดใหม่ ๆ
13. การทําตามความคิดหรือวิธกี ารใหม่ บางครัง้ อาจไม่ประสบ
ผลสําเร็จซึ่งไม่ถอื ว่าเป็นความล้มเหลวแต่นําไปสู่การปรับปรุง
14. การกระตุ้นให้เพือ่ นคิดหรือทดลองทําสิ่งทีแ่ ปลกใหม่จะช่วย
ให้การทํางานมีผลงานที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน
15. การระดมสมองภายในกลุ่มทํางานช่วยให้แนวคิดใหม่ ๆ มี
รายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนําความคิดไปประยุกต์
16. ฉันค้นหาเทคโนโลยีฯ ใหม่ ๆ กระบวนการ หรือขั้นตอน ทีจ่ ะ
ช่วยให้แนวคิดใหม่ ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
17. ฉันวางแผนเพื่อให้แนวคิดใหม่ ๆ นั้นสามารถนํามาลงมือทํา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
18. ฉันมองหาการสนับสนุนและแหล่งทุนที่จะช่วยให้แนวคิดใหม่
ๆ มีแผนปฏิบัติการ ทําได้สําเร็จ
19. การเรียนรูจ้ ากความผิดพลาดของผู้อื่น สามารถนํามาใช้
วางแผนเพื่อการริเริ่มหรือลงมือตามแนวคิดใหม่ ๆ ให้เป็นไป
อย่างสะดวก ราบรื่น
20. รายวิชาในหลักสูตรที่ฉันเรียนมีกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเสนอความคิดสร้างสรรค์
รวม

̅

SD

แปลผล

3.88

0.84

มาก

3.41

0.85

มาก

3.65

0.80

มาก

3.63

0.84

มาก

4.00

0.90

มาก

3.58

0.85

มาก

3.49

0.85

มาก

3.35

0.89

ปานกลาง

3.86

0.82

มาก

3.66
3.57

0.87
0.56

มาก
มาก

จากตารางที่ 4 – 5 พบว่า พฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.57) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า มีอยู่ 16 ข้อทีม่ ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมนวัตกรรม 3 ข้อทีม่ ีคา่ เฉลี่ยสูงเป็น
ลําดับต้น ๆ ได้แก่ ข้อ 15. การระดมสมองภายในกลุ่มทํางาน ช่วยให้แนวคิดใหม่ ๆ มีรายละเอียด
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ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ( ̅ = 4.00) ข้อ 11. ฉันชอบรับฟังความเห็นของเพื่อน ๆ แล้วรวบรวมความคิด
เหล่านั้นมาเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ( ̅ = 3.88) ข้อ 19. การเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
สามารถนํามาใช้วางแผนเพื่อการริเริ่มหรือลงมือตามแนวคิดใหม่ ๆ ให้เป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น
( ̅ = 3.86) ส่วนอีก 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อ 8. ฉันสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อขัดข้องที่เกิดจากงานโดยวิธีการที่สร้างสรรค์ ( ̅ = 3.40) มี 2 ข้อ ทีม่ ีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( ̅ = 3.35)
ได้แก่ ข้อ 7. ฉันชอบเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให้การ
ทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อ 18. ฉันมองหาการสนับสนุนและแหล่งทุนที่จะช่วยให้แนวคิดใหม่ ๆ
มีแผนปฏิบัติการ ทําได้สําเร็จ สําหรับข้อ 5. ฉันมีความคิดที่แปลกใหม่อยูเ่ สมอ ฉันไม่นิยมการทําสิ่ง
ต่าง ๆ ในรูปแบบที่ซ้ํา ๆ (เหมือนเดิม) มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ( ̅ = 3.28)
ตารางที่ 4 - 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามรายด้าน
พฤติกรรมนวัตกรรม
1. ด้านการแสวงหาโอกาส
2. ด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. ด้านการเป็นผู้นําความคิด
4. ด้านการนําความคิดไปประยุกต์
รวม

̅
3.46
3.54
3.71
3.58
3.57

SD
0.63
0.64
0.62
0.64
0.55

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 -6 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมนวัตกรรมของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( ̅ = 3.57) และเมื่อจําแนกตามรายด้านพบว่า ด้านการเป็นผู้นําความคิด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( ̅ = 3.71) รองลงมา ได้แก่ ด้านการนําความคิดไปประยุกต์ ( ̅ = 3.58) ด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
( ̅ = 3.54) และด้านการแสวงหาโอกาส มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ( ̅ = 3.46)
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ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตารางที่ 4 - 7 เปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนิสติ ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศ
พฤติกรรมสารสนเทศ
SS
ระหว่างกลุ่ม
.098
ภายในกลุ่ม
95.556
รวม
95.654
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
356
358

MS
.049
.268

F
.183

Sig.
.833

จากตารางที่ 4- 7 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F = .183, sig = .833)
ตารางที่ 4 - 8 เปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศรายด้านของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศ
พฤติกรรมสารสนเทศ
ด้านความต้องการ
สารสนเทศ
ด้านการแสวงหา
สารสนเทศ
ด้านการประเมิน
คุณภาพสารสนเทศ
ด้านการใช้สารสนเทศ

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
.015
101.062
101.077
.044
127.230
127.274
1.176
139.842
141.018
.377
173.653
174.031

df
2
355
357
2
355
357
2
356
358
2
356
358

MS
.007
.285

F
.026

Sig.
.975

.022
.358

.061

.941

.588 1.497
.393

.225

.189
.488

.680

.387
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จากตารางที่ 4 - 8 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 - 9 เปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนิสติ ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามชั้นปี
พฤติกรรมสารสนเทศ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

SS
1.291
94.362
95.654

df
3
355
358

MS
.430
.266

F
1.619

Sig.
.185

จากตารางที่ 4 - 9 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F = 1.619, sig = .185)
ตารางที่ 4 - 10 เปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศรายด้านของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามชั้นปี
พฤติกรรมสารสนเทศ
ด้านความต้องการ
สารสนเทศ

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการแสวงหา
ระหว่างกลุ่ม
สารสนเทศ
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการประเมินคุณภาพ ระหว่างกลุ่ม
สารสนเทศ
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการใช้สารสนเทศ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

SS
1.672
99.404
101.077
3.051
124.222
127.274
.572
140.446
141.018
2.798
171.232
174.031

df
3
354
357
3
354
357
3
355
358
3
355
358

MS
.557
.281

F
1.985

Sig.
.116

1.017
.351

2.899*

.035

.191
.396

.482

.695

.933
.482

1.934

.124
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จากตารางที่ 4 - 10 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความต้องการสารสนเทศ ด้านการประเมินคุณภาพ
สารสนเทศ และด้านการใช้สารสนเทศ ไม่พบความแตกต่าง
ตารางที่ 4 –11 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคูพ่ ฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศของนิสติ
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนก
ตามชั้นปี
พฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหา
สารสนเทศ
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

-

.198*
-

.028
.170
-

.030
-.230*
.060
-

จากตารางที่ 4 -11 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
สารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระหว่างชั้นปีพบว่า มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ ชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 4 โดยมีพฤติกรรมสารสนเทศ
ด้านการแสวงหาสารสนเทศมากกว่านิสิตชั้นปีที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 - 12 เปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนิสติ ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามสาขาวิชา
พฤติกรรมสารสนเทศ
SS
ระหว่างกลุ่ม
.562
ภายในกลุ่ม
95.091
รวม
95.654
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
356
358

MS
.281
.267

F
1.052

Sig.
.350
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จากตารางที่ 4 - 12 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (F = 1.052, sig = .350)
ตารางที่ 4 - 13 เปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศรายด้านของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามสาขาวิชา
พฤติกรรมสารสนเทศ

แหล่งความ
แปรปรวน
ด้านความต้องการ
ระหว่างกลุ่ม
สารสนเทศ
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการแสวงหา
ระหว่างกลุ่ม
สารสนเทศ
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการประเมิน
ระหว่างกลุ่ม
คุณภาพสารสนเทศ ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการใช้สารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS

df

1.856
99.221
101.077
2.386
124.888
127.274
.260
140.758
141.018
.482
173.548
174.031

2
355
357
2
355
357
2
356
358
2
356
358

MS

F

Sig.

.928 3.320*
.279

.037

1.193 3.391*
.352

.035

.130
.395

.328

.720

.241
.487

.495

.610

จากตารางที่ 4 - 13 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศและด้าน
การแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการประเมิน
คุณภาพสารสนเทศ และด้านการใช้สารสนเทศ ไม่พบความแตกต่าง
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ตารางที่ 4 - 14 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคูพ่ ฤติกรรมสารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จําแนกตามสาขาวิชา
พฤติกรรมสารสนเทศด้านความต้องการ
สารสนเทศ
สาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์
สาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
สาขาวิชากลุ่มภาษา
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สาขาวิชากลุ่ม
สังคมศาสตร์
-

สาขาวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์
.176*
-

สาขาวิชา
กลุ่มภาษา
.083
-.093
-

จากตารางที่ 4 - 14 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลีย่ พฤติกรรม
สารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างสาขาวิชาพบว่า นิสิตสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มีพฤติกรรม
สารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 - 15 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคูพ่ ฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศของนิสติ
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนก
ตามสาขาวิชา
พฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหา
สารสนเทศ
สาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์
สาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
สาขาวิชากลุ่มภาษา
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สาขาวิชากลุ่ม สาขาวิชากลุ่ม สาขาวิชากลุ่ม
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษา
.126
-.071
-.197*
-

จากตารางที่ 4 - 15 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลีย่ พฤติกรรม
สารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างสาขาวิชาพบว่า นิสิตสาขาวิชากลุ่มภาษามีพฤติกรรมสารสนเทศด้านการ
แสวงหาสารสนเทศมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 - 16 เปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศ
พฤติกรรมนวัตกรรม
SS
ระหว่างกลุ่ม
.764
ภายในกลุ่ม
110.449
รวม
111.212
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
356
358

MS
.382
.310

F
1.231

Sig.
.293

จากตารางที่ 4 - 16 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F = 1.231, sig = .293)
ตารางที่ 4 - 17 เปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมรายด้านของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศ
พฤติกรรมนวัตกรรม
การแสวงหาโอกาส

การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
การเป็นผู้นํา
ความคิด

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

1.067
139.551
140.618
1.241
145.857
147.098
1.897
136.589
138.486

2
356
358
2
356
358
2
355
357

.533
.392

1.361

.258

.621
.410

1.515

.221

.948
.385

2.465

.087
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ตารางที่ 4 - 17 (ต่อ)
พฤติกรรมนวัตกรรม

แหล่งความ
แปรปรวน
การนําความคิดไป
ระหว่างกลุ่ม
ประยุกต์
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS

df

MS

F

Sig.

.818
146.845
147.663

2
355
357

.409
.414

.989

.373

จากตารางที่ 4 - 17 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารางที่ 4 - 18 เปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามชั้นปี
พฤติกรรมนวัตกรรม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.540
110.672
111.212

df
3
355
358

MS
.180
.312

F
.578

Sig.
.630

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 - 18 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F = .578, sig = .630)
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ตารางที่ 4 - 19 เปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมรายด้านของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามชั้นปี
พฤติกรรมนวัตกรรม

แหล่งความ
แปรปรวน
การแสวงหาโอกาส
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
การคิดริเริ่ม
ระหว่างกลุ่ม
สร้างสรรค์
ภายในกลุ่ม
รวม
การเป็นผู้นําความคิด ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
การนําความคิดไป
ระหว่างกลุ่ม
ประยุกต์
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

SS

df

MS

F

Sig.

1.037
139.581
140.618
.849
146.249
147.098
.768
137.718
138.486
.310
147.353
147.663

3
355
358
3
355
358
3
354
357
3
354
357

.346
.393

.879

.452

.287
.412

.687

.561

.256
.389

.658

.578

.103
.416

.249

.862

จากตารางที่ 4 - 19 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 - 20 เปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามสาขาวิชา
พฤติกรรมนวัตกรรม
SS
ระหว่างกลุ่ม
1.201
ภายในกลุ่ม
110.011
รวม
111.212
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
356
358

MS
.601
.309

F
1.944

Sig.
.145
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จากตารางที่ 4 - 20 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 (F = 1.944, sig = .145)
ตารางที่ 4 – 21 เปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมรายด้านของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามสาขาวิชา
พฤติกรรมนวัตกรรม

แหล่งความ
แปรปรวน
การแสวงหาโอกาส ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
การคิดริเริ่ม
ระหว่างกลุ่ม
สร้างสรรค์
ภายในกลุ่ม
รวม
การเป็นผู้นํา
ระหว่างกลุ่ม
ความคิด
ภายในกลุ่ม
รวม
การนําความคิดไป ระหว่างกลุ่ม
ประยุกต์
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS

df

MS

F

Sig.

.252
140.366
140.618
1.517
145.581
147.098
2.442
136.044
138.486
.690
146.973
147.663

2
356
358
2
356
358
2
355
357
2
355
357

.126
.394

.319

.727

.759
.409

1.855

.158

1.221
.383

3.187

.042

.345
.414

.833

.435

จากตารางที่ 4 - 21 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมด้านการเป็นผู้นําความคิดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการแสวงหาโอกาส ด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ด้านการนําความคิดไปประยุกต์ ไม่พบความแตกต่าง
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ตารางที่ 4 - 22 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคูพ่ ฤติกรรมนวัตกรรมด้านการเป็นผู้นําความคิดของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จําแนกตามสาขาวิชา
พฤติกรรมนวัตกรรมด้านการเป็นผู้นํา
ความคิด
สาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์
สาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
สาขาวิชากลุ่มภาษา
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สาขาวิชากลุ่ม
สังคมศาสตร์
-

สาขาวิชากลุ่ม สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มภาษา
.199*
.069
-.130
-

จากตารางที่ 4 – 22 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลีย่ พฤติกรรม
นวัตกรรมด้านการเป็นผู้นําความคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างสาขาวิชาพบว่า นิสิตสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมนวัตกรรม
ด้านการเป็นผู้นําความคิดมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรม
ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 4 - 23 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยสถิติ Pearson’s correlation
พฤติกรรมสารสนเทศ
1. ความต้องการสารสนเทศ
2. การแสวงหาสารสนเทศ
3. การประเมินคุณภาพสารสนเทศ
4. การใช้สารสนเทศ
รวม
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

̅

SD

3.43
3.67
3.66
3.58
3.58

0.53
0.60
0.63
0.70
0.52

พฤติกรรมนวัตกรรม
r
p-value
.621**
.000
.607**
.000
.637**
.000
.628**
.000
.698**
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จากตารางที่ 4 - 23 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรม
นวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยสถิติ Pearson’s
correlation พบว่า พฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (โดยรวม r = 0.698)
และด้านการประเมินคุณภาพสารสนเทศ มีค่าสูงสุด (r = .637)
ตารางที่ 4 - 24 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนวัตกรรมกับพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยสถิติ Pearson’s correlation
พฤติกรรมนวัตกรรม
1. การแสวงหาโอกาส
2. การเป็นผู้นาํ ความคิด
3. การเป็นผู้นาํ ความคิด
4. การนําความคิดไปประยุกต์
รวม
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

̅

SD

3.46
3.54
3.71
3.58
3.57

0.63
0.64
0.62
0.64
0.55

พฤติกรรมสารสนเทศ
r
p-value
.598**
.000
.555**
.000
.609**
.000
.543**
.000
.698**
.000

จากตารางที่ 4 - 24 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนวัตกรรมกับพฤติกรรม
สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยสถิติ Pearson’s
correlation พบว่า พฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 (โดยรวม r =
0.698) และด้านการเป็นผู้นําความคิด มีค่าสูงสุด (r = .609)
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ส่วนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตางรางที่ 4 – 25 การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มี
เพศต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน
2. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีชั้น
ปีต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน
3. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มี
สาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน
4. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มี
เพศต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมแตกต่างกัน
5. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีชั้น
ปีต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมแตกต่างกัน
6. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มี
สาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมแตกต่างกัน
7. พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความสัมพันธ์
เชิงบวก

ยอมรับ

ปฏิเสธ









จากตารางที่ 4 - 25 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า 1. นิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศไม่แตกต่างกัน
2. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่พบความแตกต่าง 1 คู่ คือ ด้านแสวงหา
สารสนเทศแตกต่างกัน โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรมสารสนเทศด้านแสวงหา
สารสนเทศมากกว่านิสิตชั้นปีที่ 2 3. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีม่ ี
สาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า
แตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านความต้องการสารสนเทศและด้านการแสวงหาสารสนเทศ โดยนิสิต
สาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มพี ฤติกรรมสารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศมากกว่านิสิต
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สาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และนิสิตสาขาวิชากลุ่มภาษามีพฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหา
สารสนเทศมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 4. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมไม่แตกต่างกัน 5. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมไม่แตกต่างกัน 6. นิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มสี าขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมแตกต่าง
กัน 1 ด้าน คือ ด้านการเป็นผู้นําความคิด โดยนิสิตสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมนวัตกรรม
ด้านการเป็นผู้นําความคิดมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 7. พฤติกรรมสารสนเทศและ
พฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง

ส่วนที่ 6 สรุปผลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จากแบบสอบถามตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับวิธีจัดการ
เรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสารสนเทศและ
พฤติกรรมนวัตกรรม มีข้อคําถาม จํานวน 2 ข้อ ดังนี้
1. ท่านคิดว่ากระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการมอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม ในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรฯ (งานส่วนบุคคล/ งานกลุ่ม) จากอาจารย์ผู้สอนนั้น
เป็นกิจกรรมทีช่ ่วยกระตุ้นและส่งเสริมพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของท่านหรือไม่
อย่างไร
สรุปข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า นิสิตมีมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมเรื่องพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรม ดังนี้
กระบวนการเรียนการสอนที่ผสู้ อนมอบหมายงานให้ทําในแต่ละวิชาเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้น
ความคิด ท้าทายความสามารถเพื่อหาทางแก้ปัญหา และทําให้เกิดความอดทน เพียรพยายามเพื่อ
จะทํางานให้บรรลุ (ผู้ตอบจํานวน 65 คน)
การมอบหมายงานเพิ่มจากการเรียนในชั้นเรียน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้
เพิ่มเติม และลงมือปฏิบัติ ทดลองทํา เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา (ผู้ตอบจํานวน 45 คน)
การมอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่มช่วยพัฒนาภาวะผู้นําและเรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกับผู้อื่น
(ผู้ตอบจํานวน 38 คน)
การได้คิดเองและได้ทดลองทําจริงช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง (เมื่อทําสําเร็จ) (ผู้ตอบ
จํานวน 18 คน)

67
การประเมินผลงาน การได้รับคําติ-ชม วิจารณ์ จากอาจารย์ผู้สอน เมื่อนิสิตนําเสนอผลงาน
หรือแสดงงาน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ (ผู้ตอบจํานวน 10 คน)
ผลงานนิสิตที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง เชิดชู หรือให้รางวัล จะสร้างความภาคภูมิใจและ
ทําให้อยากสร้างสรรค์งานอื่น ๆ ต่อไป (ผู้ตอบจํานวน 8 คน)
การมอบหมายงานที่ยาก ถือเป็นวิธีกระตุ้น สร้างความท้าทายให้นิสิตต้องพยายามทําให้
สําเร็จ รวมถึงการคิดนอกกรอบ (ผู้ตอบจํานวน 3 คน)
2. ท่านต้องการให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงหรือจัดหาอุปกรณ์ฯ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนการสอนของนิสิตด้านใดบ้าง
ข้อเสนอแนะทีน่ ิสิตต้องการให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงและจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ จําแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศให้
พร้อมเพื่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงและรองรับการใช้งานอย่างครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงควรจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยให้บริการให้คําแนะนําปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งาน เช่น ความไม่เสถียรของ
ระบบเทคโนโลยี ความเร็วของสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จุดบริการไวไฟ (Wi-fi)
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านไอทีฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน และ
สามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ (ทั้งแบบพีซีและโน้ตบุ๊ก) เครื่องพิมพ์ฯ อุปกรณ์
ต่อพ่วง อื่นๆ (ที่จําเป็นต่อการสร้างสรรค์ผลงาน)
3. ห้องเรียนและสถานที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรมีห้องเรียนและอุปกรณ์พื้นฐานฯ ที่พร้อมสําหรับ
ใช้งานได้หลายกิจกรรม และมีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น พื้นที่/ ห้องทีจ่ ัดสภาพแวดล้อม หลาย
รูปแบบหรือมีหลายขนาดเพื่อเลือกใช้งานได้หลายแบบ สามารถจัดพื้นที่ภายในให้ทํากิจกรรมได้หลาย
รูปแบบ เช่น โต๊ะประชุมกลุ่ม พื้นที่โล่ง เครือ่ งขยายเสียง ลําโพง อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อจัดแสดงงาน และ
นิสิตมีข้อเสนอแนะว่า คณะฯ ต้องเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถขอใช้สถานที่/ พื้นที่ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว (ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จําแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
สารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973)
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของนิสิตแต่ละชั้นปี ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 359 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 20 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 20 ข้อ และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เป็นคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรม มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน F-test วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s
correlation coefficient: r) ระหว่างตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สรุปผลการวิจัย สรุปผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 283 คน
คิดเป็นร้อยละ 78.8 เพศชาย จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และไม่ระบุเพศ จํานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.6 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา นิสิตชัน้ ปีที่ 1 จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ
29.0 ชั้นปีที่ 2 จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 ชั้นปีที่ 3 จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5
และชั้นปีที่ 4 จํานวน 85 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.7 แบ่งตามสาขาวิชาที่ศึกษา ดังนี้ กลุม่ ภาษา
จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 กลุ่มมนุษยศาสตร์ จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1
และกลุ่มสังคมศาสตร์ จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 สําหรับทักษะการรู้สารสนเทศและ
วิธีการค้นสารสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีทักษะ
การรู้สารสนเทศและวิธีการค้นสารสนเทศโดยการฝึกฝน เรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 88.0 รองลงมาคือ
ผ่านการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อน ร้อยละ 54.6 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 24510159 ทักษะ
สารสนเทศในสังคมฐานความรู้ หรือ 24510659 สารสนเทศและทักษะการศึกษาค้นคว้า ร้อยละ
49.3 เข้ารับฟังคําแนะนําวิธีการใช้ห้องสมุดของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร้อยละ 21.2 และ
เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร้อยละ 7.5 สําหรับวิธีอื่น ๆ
ที่กลุ่มตัวอย่างได้ระบุเพิ่มเติม ได้แก่ เรียนรูม้ าจากระดับมัธยมศึกษา อาจารย์มอบหมายงานให้ทํางาน
อาจารย์ในรายวิชาให้คําแนะนํา บุคคลในครอบครัวช่วยเหลือ/ แนะนํา คิดเป็นร้อยละ 1.7
ตอนที่ 2 พฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.58) มีเพียงรายการเดียว คือ ข้อ 6.
ฉันสามารถค้นสารสนเทศที่ตอ้ งการโดยใช้เครื่องมือช่วยค้น เช่น Google Yahoo ที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.39) และมีจํานวน 15 ข้อ ที่มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก โดย 3 ลําดับแรก ได้แก่
ข้อ 14. ฉันตระหนักว่าสารสนเทศที่ค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจะ
นําไปใช้งาน ( ̅ = 4.04) ข้อ 10. ถ้าฉันค้นสารสนเทศที่ต้องการไม่พบ ฉันจะพยายามต่อไปจนได้ผล
ลัพธ์ที่ต้องการ ( ̅ = 3.93) ข้อ 2. เมื่อได้รับมอบหมายงานในรายวิชาที่เรียน ฉันมุ่งมั่นที่จะค้นหา
สารสนเทศให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ( ̅ = 3.82) อีก 4 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ข้อ 11. ฉันรู้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่าสารสนเทศเพื่อนําไปใช้งาน และข้อ 19.

70
เมื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฉันชอบเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับเพื่อน ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( ̅ = 3.35)
ข้อ 7. ฉันรู้วิธีการค้นข้อมูลและสามารถค้นหาคําตอบได้รวดเร็วกว่าเพื่อน ๆ ( ̅ = 3.32) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ข้อ 9. ฉันรู้ถึงความแตกต่างและเลือกประเภทของแหล่งสารสนเทศเพื่อค้นข้อมูล
ได้ดีกว่าเพื่อน ๆ ( ̅ = 3.30)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.57) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีอยู่
16 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมนวัตกรรม 3 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นลําดับต้น ๆ ได้แก่
ข้อ 15. การระดมสมองภายในกลุ่มทํางาน ช่วยให้แนวคิดใหม่ ๆ มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์
( ̅ = 4.00) ข้อ 11. ฉันชอบรับฟังความเห็นของเพื่อน ๆ แล้วรวบรวมความคิดเหล่านั้นมาเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติ ( ̅ = 3.88) ข้อ 19. การเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น สามารถนํามาใช้วางแผน
เพื่อการริเริ่มหรือลงมือตามแนวคิดใหม่ ๆ ให้เป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น ( ̅ = 3.86) ส่วนอีก 4 ข้อ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อ 8. ฉันสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดจากงานโดย
วิธีการที่สร้างสรรค์ ( ̅ = 3.40) มี 2 ข้อ ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากัน ( ̅ = 3.35) ได้แก่ ข้อ 7. ฉันชอบเสนอ
แนวคิดหรือวิธีการใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให้การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อ 18. ฉันมองหาการสนับสนุนและแหล่งทุนที่จะช่วยให้แนวคิดใหม่ ๆ มีแผนปฏิบัติการ ทําได้สําเร็จ
สําหรับข้อ 5. ฉันมีความคิดที่แปลกใหม่อยูเ่ สมอ ฉันไม่นิยมการทําสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบที่ซ้ํา ๆ
(เหมือนเดิม) มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ( ̅ = 3.28)
ตอนที่ 3 พฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีชนั้ ปีต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมสารสนเทศรายด้านของนิสิตที่มีชั้นปีที่ต่างกันพบว่า มีพฤติกรรมสารสนเทศด้าน
การแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน ส่วนด้านความต้องการสารสนเทศ ด้านการประเมินคุณภาพ
สารสนเทศ และด้านการใช้สารสนเทศ ไม่พบความแตกต่าง จากการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า นิสิต
ชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศมากกว่านิสิตชั้นปีที่ 2
นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมสารสนเทศรายด้านของนิสิตที่มีสาขาวิชาต่างกัน พบว่า มีพฤติกรรม
สารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศและด้านการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน ส่วนด้านการ
ประเมินคุณภาพสารสนเทศและด้านการใช้สารสนเทศ ไม่พบความแตกต่าง จากการทดสอบค่าเฉลี่ย
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รายคู่พบว่า นิสิตสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมสารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศ
มากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และพบว่า นิสิตสาขาวิชากลุ่มภาษามีพฤติกรรมสารสนเทศ
ด้านการแสวงหาสารสนเทศมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
ตอนที่ 4 พฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีชนั้ ปีต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมแตกต่างกัน พบว่า
พฤติกรรมนวัตกรรมด้านการเป็นผู้นําความคิดแตกต่างกัน ส่วนด้านการแสวงหาโอกาส ด้านการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และด้านการนําความคิดไปประยุกต์ ไม่พบความแตกต่าง เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่
พบว่า นิสิตสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมนวัตกรรมด้านการเป็นผู้นําความคิดมากกว่านิสิต
สาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยสถิติ Pearson’s correlation พบว่า
พฤติกรรมสารสนเทศของนิสติ ระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมนวัตกรรม ทั้ง
โดยรวม (r = 0.698) และรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมนวัตกรรมกับพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรีพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ทั้งโดยรวม (r = 0.698) และรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
การศึกษานี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 7 ข้อ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเพศต่างกันมี
พฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีชั้นปีต่างกัน
มีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 3 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีสาขาวิชา
ต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเพศต่างกันมี
พฤติกรรมนวัตกรรมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีชั้นปีต่างกัน
มีพฤติกรรมนวัตกรรมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มสี าขาวิชา
ต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 7 พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความสัมพันธ์เชิงบวก
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ประเด็นที่ยอมรับมีดังนี้ พฤติกรรมสารสนเทศของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า นิสิตที่มีชั้นปีต่างกัน สาขาวิชาต่างกัน
มีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน และพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรีพบว่า นิสิตที่
เรียนสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมแตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
สารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่
(ทั้งโดยรวมและรายด้าน)

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลจากการวิจัยพบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมี
พฤติกรรมสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวม ( ̅ = 3.58) และรายด้าน คือ 1. ด้านความต้องการ
สารสนเทศ 2. ด้านการแสวงหาสารสนเทศ 3. ด้านการประเมินคุณภาพสารสนเทศ 4. ด้านการใช้
สารสนเทศ นอกจากนี้ยังพบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก ทั้ง
โดยรวม ( ̅ = 3.57) และรายด้าน คือ 1. การแสวงหาโอกาส 2. การเป็นผู้นาํ ความคิด 3. การเป็น
ผู้นําความคิด 4. การนําความคิดไปประยุกต์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากนิสิตระดับปริญญาตรีมชี ่วงอายุระหว่าง
17-22 ปี ซึ่งเกิดหลังปี พ.ศ. 2540 จัดเป็นคนเจเนอเรชั่น Z เป็นกลุ่มที่เกิดและโตมาพร้อมกับ
สิ่งอํานวยความสะดวกรอบด้าน มีทักษะและเรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีฯ สมัยใหม่ รวมถึงมีลักษณะเปิด
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กว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (เข้าใจความแตกต่างคน 4 เจเนอเรชั่นทลายช่องว่างเพื่อ
การทํางานที่แฮปปี้, 2562) ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสริมและสนับสนุนให้นิสติ มีพฤติกรรมสารสนเทศและ
พฤติกรรมนวัตกรรมในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย ซง, หู่, เซีย่ ง, ดิ่ง และลู่ (Zhong, Hu,
Zheng, Ding & Luo, 2018) ที่พบว่า นักศึกษาพยาบาลชาวจีนมีพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศกับ
พฤติกรรมนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จําแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา
ผลจากการวิจยั พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศไม่
แตกต่างกันเนื่องจากโอกาสทางการศึกษา เปิดกว้างให้ทุกเพศได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเท่า
เทียมกัน รวมถึงแนวคิดของระบบการศึกษาปัจจุบันที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น ทําให้ทุกคนต้องพัฒนาพฤติกรรมสารสนเทศ แสวงหาสารสนเทศ รู้แหล่ง
และค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ สอดคล้องกับงานวิจัย จีรวรรณ ศรีวงษ์ (2559) ที่พบว่า นักศึกษา
ปริญญาตรีทมี่ เี พศต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศไม่แตกต่างกัน สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มี
ชั้นปีต่างกันพบว่า มีพฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศมีความแตกต่างกัน โดยนิสิต
ชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรมสารสนเทศ ด้านการแสวงหาสารสนเทศมากกว่านิสิตชั้นปีที่
2 อาจกล่าวได้ว่า นิสิตชั้นปีที่ 1 เริม่ เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงต้องปรับตัว พัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง มีความกระตือรือร้น พยายามแสวงหาสารสนเทศเพื่อศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมายหรือ
ทํารายงาน ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นชั้นปีสูงสุด แผนการเรียนของหลักสูตรอาจมีรายวิชาที่ต้องทําวิจัย
รวมถึงการค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพ (จบการศึกษา) สอดคล้องกับงานวิจัย
บุหลัน กุลวิจติ ร (2558) แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย จีรวรรณ ศรีวงษ์ (2559) ที่ไม่พบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาที่มชี ั้นปีต่างกัน
นิสิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศด้านความต้องการ
สารสนเทศและด้านการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน โดยนิสิตสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มี
พฤติกรรมสารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และ
นิสิตสาขาวิชากลุ่มภาษามีพฤติกรรมสารสนเทศด้านแสวงหาสารสนเทศมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่ม
มนุษยศาสตร์ เหตุผลสืบเนื่องจากรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ เช่น
นิเทศศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มีรูปแบบ วิธีจัดการเรียนการสอน ลักษณะเฉพาะ
ของวิชาและกิจกรรม ที่อาจส่งผลให้วัตถุประสงค์และพฤติกรรมสารสนเทศของผู้เรียนในสาขาวิชา
อื่น ๆ แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย จีรวรรณ ศรีวงษ์ (2559) ที่พบว่า พฤติกรรมสารสนเทศ
ของนักศึกษาปริญญาตรีทมี่ ีคณะที่ศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่าง 1 ด้าน คือ การ
แสวงหาสารสนเทศ เช่น วิธีการค้นหา แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย สุมาลี พงศดิลก (2560) ที่พบว่า
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นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ที่มีสาขาวิชา ระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรม
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษาแขนง
วิชาที่ใกล้เคียงกัน โดยมีเป้าหมายการแสวงหาสารสนเทศเพื่อทําวิจัยและวิทยานิพนธ์ และรูปแบบ
การเรียนการสอนเน้นให้นิสิตศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้เพิ่ม
3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จําแนกตาม เพศ ชั้นปี และสาขาวิชา
ผลจากการวิจยั พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีเพศ
ต่างกัน มีพฤติกรรมนวัตกรรมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัย กนกนาฎ เอียดมาก และคณะ
(2561) ที่พบว่า เพศไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้พฤติกรรมนวัตกรรมของบุคคลแตกต่างกัน และผลงานวิจัย
บาบาลิส และคณะ (Babalis et al., 2012 cited in Zhong, Hu, Zheng, Ding & Luo, 2018)
เรื่อง ทัศนคติการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม: ความแตกต่างระหว่างนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเพศชายกับหญิง พบว่า เพศไม่ส่งผลต่อเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรม
นิสิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีชั้นปีต่างกัน พบว่า พฤติกรรมนวัตกรรมไม่แตกต่างกัน อาจ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีแผนการเรียน
รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน ระดับความลึกซึ้งของเนื้อหาในหลักสูตร ทีล่ ักษณะที่ใกล้เคียงกัน
จึงส่งผลให้นสิ ติ ที่ชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมที่ไม่แตกต่างกัน แต่ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ
งานของ ซง, หู,่ เซี่ยง, ดิ่ง และลู่ (Zhong, Hu, Zheng, Ding & Luo, 2018) ที่พบว่า นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมสูงกว่า (3.85) นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (3.60) และนักศึกษาระดับวิทยาลัย (3.10) อาจสะท้อนให้เห็นถึงระดับการศึกษาที่
เพิ่มขึ้น (หลักสูตรขั้นสูง) ความลึกซึ้งและความยากของเนื้อหาส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรม
การเปรียบเทียบนิสิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีสาขาวิชาต่างกัน พบว่า มีพฤติกรรมนวัตกรรม
แตกต่างกันเพียงด้านเดียว คือ ด้านการเป็นผู้นําความคิด โดยนิสิตสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มี
พฤติกรรมนวัตกรรม ด้านการเป็นผู้นําความคิดมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ สอดคล้อง
กับตรีทิพย์ บุญแย้ม (2554) ที่กล่าวถึงปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมนวัตกรรมมี 4 ปัจจัยใหญ่ คือ
ปัจจัยด้านบุคคล ด้านลักษณะงาน ด้านคุณลักษณะทางสังคม และด้านคุณลักษณะขององค์กร ดังนั้น
นิสิตที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมต่างกัน อาจสืบเนื่องจากปัจจัยด้านลักษณะงาน ที่
แต่ละสาขาวิชามีวิธีการเรียนการสอนหรือการมอบหมายงานที่ต่างกัน อีกทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ หรือสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความ
เชื่อมั่นในตนเอง อันนําไปสู่การแสดงออกถึงพฤติกรรมนวัตกรรมที่มากขึ้น
4. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลจากการวิจยั พบว่า พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าสหสัมพันธ์ (r = 0.698) ที่ระดับนัยสําคัญ .01 อาจกล่าวว่า พฤติกรรม
สารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกเพราะบุคคลทีม่ ีพฤติกรรมสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมาก แสดงถึงการตระหนักรู้ว่าตนมีความต้องการสารสนเทศและพยายามแสวงหาสารสนเทศ
เหล่านั้น ซึ่งอาจเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ หรือใช้เพื่อการตัดสินใจ ช่วยแก้ไขปัญหา และนํา
สารสนเทศทีค่ น้ พบไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งพฤติกรรมนวัตกรรมเกิดจากปัจจัยหลักสองด้าน คือ ปัจจัย
ด้านบุคคลและด้านลักษณะงาน (Shalley & Gilson, 2004 อ้างถึงใน ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ และ
ศจีมาศ ณ วิเชียร, 2561) เมื่อนิสิตมีเป้าหมายการทํางานเพราะอยากเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ตนเองจึงทําให้เกิดพฤติกรรมสารสนเทศเพือ่ การแสวงหาสารสนเทศที่ตอ้ งการ ค้นหา ประเมินค่า
และนําไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดกระบวนการคิดและมีพฤติกรรมนวัตกรรมในระดับที่สงู ตามไปด้วย
สอดคล้องกับงานวิจัย ซง, หู่, เซี่ยง, ดิ่ง และลู่ (Zhong, Hu, Zheng, Ding & Luo, 2018) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาล
ชาวจีน ผลการวิจัยพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศ 6 มิติ ได้แก่ ความต้องการ
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ การประเมินค่า การค้นคืน การจัดการ และการใช้ประโยชน์กับ
พฤติกรรมนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนวัตกรรมกับพฤติกรรมสารสนเทศของนิสติ
ระดับปริญญาตรี พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าสหสัมพันธ์ (r = 0.698)
ที่ระดับนัยสําคัญ .01 สอดคล้องกับงานวิจัย ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ และศจีมาศ ณ วิเชียร (2561)
พบว่า พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มที ัศนคติที่ดี รับรู้ว่าตนมีความสามารถในการคิด
แปลกใหม่ แล้วเห็นคุณค่าจึงทําให้สิ่งที่คิดนัน้ เป็นจริง อาจแปลความได้ว่า บุคคลนั้นเป็นผู้รู้สารสนเทศ
มีทักษะและพฤติกรรมสารสนเทศ ได้แก่ ความสามารถแสวงหาสารสนเทศ รูแ้ หล่ง วิธีค้นหาข้อมูล
ประเมินค่า และนําไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อทําให้ตนเป็นผูร้ ู้และเข้าใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สิ่ง
เหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บุคคลนั้นกล้าคิด กล้าทําในสิ่งที่แปลกใหม่ ทดลองทําหรือการคิด
นอกกรอบ ส่งผลให้สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ

ข้อเสนอแนะ
1. ผลจากการศึกษาพบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นควร
ส่งเสริมและสนับสนุน โดยจัดระบบการเรียนการสอน สิง่ อํานวยความสะดวกฯ รวมถึงการปรับปรุง
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พัฒนาหลักสูตรของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้นิสิตได้เกิดกระบวนการคิดและสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคม
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรกําหนดนโยบาย พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรขยายขอบเขตการวิจัยให้ครอบคลุมนิสิตระดับปริญญาตรีทุกคณะและสาขาวิชา
เพื่อให้ทราบข้อมูล รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศ ชั้นปี และ
สาขาวิชา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สําหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ คือ ข้อมูลที่ค้นพบสามารถใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วางแผน
งานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรีให้มีศักยภาพ
การทํางานที่ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แบบสอบถามฉบับนี้มี แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จํานวน
20 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด จํานวน 2 ข้อ
ขอความกรุณาให้ท่าน โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพทีเ่ ป็นจริง และข้อมูลจาก
แบบสอบถามของท่านจะถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิน้ ผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อผลการวิจัยโดยภาพรวมเท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ผศ. ดวงกมล อุ่นจิตติ
(ผู้วิจัย)
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ตอนที่ 1 สถานภาพโดยทั่วไปของนิสิต
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ

 ชาย

2. กําลังศึกษาในชั้นปี

 1

 หญิง
 2

 ไม่ระบุ
 3

 4

3. นิสิตสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาที่ศึกษา
 จิตวิทยา
 นิเทศศาสตร์
 สังคมวิทยา
 เศรษฐศาสตร์
 ประวัติศาสตร์  ศาสนาและปรัชญา  สารสนเทศศึกษา
 ภาษาไทย
 ภาษาตะวันตก
 ภาษาตะวันออก
4. ท่านมีทักษะการรู้สารสนเทศ และทราบวิธีการค้นสารสนเทศ โดยวิธี  ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
 ฝึกฝน เรียนรู้ด้วยตนเอง
 เพื่อนสอนเพื่อน
 เรียนในรายวิชา 24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
 เรียนในรายวิชา 24510659 สารสนเทศและทักษะการศึกษาค้นคว้า
 รับฟังคําแนะนําวิธีการใช้ห้องสมุดของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
 รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
 อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................................................................
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในท้ายข้อความช่องใดช่องหนึ่งที่ท่านพิจารณาแล้วว่าตรงกับ
ระดับพฤติกรรมหรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ลักษณะของพฤติกรรมสารสนเทศ
ด้านความต้องการสารสนเทศ
1. ฉันกําหนดหัวข้อหรือขอบเขตของเรื่องที่ต้องทํา
รายงานได้อย่างเหมาะสม
2. เมื่อได้รับมอบหมายงานในรายวิชาที่เรียน ฉัน
มุ่งมั่นที่จะค้นหาสารสนเทศให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน
สมบูรณ์
3. ฉันใช้วิธีสอบถามจากเพื่อนหรืออาจารย์ผู้สอน
แทนการพยายามจะค้นข้อมูลด้วยตนเอง
4. ฉันมีความมั่นใจและสามารถค้นหาสารสนเทศที่
ต้องการได้อย่างราบรื่น
5. ฉันวางแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จได้ตามเวลา
ที่กําหนด
ด้านการแสวงหาสารสนเทศ
6. ฉันสามารถค้นสารสนเทศที่ต้องการโดยใช้
เครื่องมือช่วยค้น เช่น Google Yahoo
7. ฉันรู้วิธีการค้นข้อมูลและสามารถค้นหาคําตอบได้
รวดเร็วกว่าเพื่อน ๆ
8. ฉันระบุแหล่งสารสนเทศที่ต้องใช้งานและสามารถ
แก้ไขปัญหาการสืบค้นสารสนเทศได้
9. ฉันรู้ถึงความแตกต่างและเลือกประเภทของแหล่ง
สารสนเทศเพื่อค้นข้อมูลได้ดีกว่าเพื่อน ๆ
10. ถ้าฉันค้นสารสนเทศที่ต้องการไม่พบ ฉันจะ
พยายามต่อไป จนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

น้อย
ที่สุด
(1)

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปาน
(2)
กลาง
(3)

มาก
(4)

มาก
ที่สุด
(5)
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ลักษณะของพฤติกรรมสารสนเทศ
ด้านการประเมินคุณภาพสารสนเทศ
11. ฉันรู้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่าสารสนเทศ
เพื่อนําไปใช้งาน
12. ฉันสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและคัดเลือกใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม
13. ฉันสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและความน่าเชื่อถือ
ของผลการค้นที่ได้เป็น สารสนเทศ WWW หรือ สื่อ
สังคมออนไลน์
14. ฉันตระหนักว่าสารสนเทศที่ค้นได้จาก
อินเทอร์เน็ต ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจะ
นําไปใช้งาน
15. ฉันรู้วิธีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบ
สารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์จากการค้นหาได้
ด้านการใช้สารสนเทศ
16. ฉันสามารถเรียบเรียงสารสนเทศที่ค้นคว้ามา
จัดทํารายงานได้อย่างสมบูรณ์
17. ฉันเข้าใจและให้ความสําคัญเรื่องของทรัพย์สิน
ทางปัญญา และกฎหมายฯ เช่น พรบ.ลิขสิทธิ์
พรบ. คอมพิวเตอร์ การใช้งานโดยธรรม
18. ฉันรู้วิธีการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง
แหล่งที่มาของสารสนเทศที่ใช้เรียบเรียงในผลงาน
19. เมื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฉันชอบเผยแพร่และ
ถ่ายทอดให้กับเพื่อน ๆ
20. ฉันให้ความสําคัญเรื่องการใช้ข้อมูลของผู้อื่นอย่าง
มีจริยธรรม และบอกให้เพื่อน ๆ ทราบด้วย

น้อย
ที่สุด
(1)

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปาน
(2)
กลาง
(3)

มาก
(4)

มาก
ที่สุด
(5)
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในท้ายข้อความช่องใดช่องหนึ่งที่ท่านพิจารณาแล้วว่าตรงกับ
ระดับพฤติกรรมหรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
หมายเหตุ คําว่า นวัตกรรม หมายรวมถึง แนวคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ หรือ วิธีการใหม่

ลักษณะของพฤติกรรมนวัตกรรม
ด้านการแสวงหาโอกาส
1. ฉันพยายามทดลองวิธีการใหม่ ๆ หรือหาแนวคิด
ใหม่ ๆ ในการทํางาน
2. เมื่ออาจารย์ประจํารายวิชาสั่งงานหรือมอบหมาย
งานที่ยาก ฉันมองว่าเป็นความท้าทายและช่วยพัฒนา
ตนเอง
3. ฉันให้ความสําคัญกับการคิดปรับปรุงวิธีการทํางาน
แบบเดิม ให้ดีขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ หรือแตกต่าง
4. เมื่อมีปัญหา อุปสรรคในงานที่ทํา ฉันจะพยายาม
หาทางแก้ไขด้วยแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ
5. ฉันมีความคิดที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ฉันไม่นิยมการ
ทําสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบที่ซ้ํา ๆ (เหมือนเดิม)
ด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. ฉันเชื่อมั่นว่าการคิดสิ่งที่แตกต่างไปจากวิธีปฏิบัติ
แบบเดิมหรือได้ทดลองทําสิ่งใหม่ ๆ เป็นความท้าทาย
และพัฒนาศักยภาพ
7. ฉันชอบเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ที่ไม่เคยมีมา
ก่อน เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ฉันสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดจาก
งาน โดยวิธีการที่สร้างสรรค์
9. เวลาทํางานเป็นกลุ่ม ฉันรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้
เสนอแนวคิดใหม่หรือสิ่งแปลกใหม่ให้กับเพื่อน ๆ
10. ฉันมีความเชื่อว่าการทําสิ่งที่แปลกใหม่ ใช้
แนวทางใหม่ ๆ ทําให้น่าสนใจและนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
กว่าเดิม
ด้านการเป็นผู้นําความคิด
11. ฉันชอบรับฟังความเห็นของเพื่อน ๆ แล้ว
รวบรวมความคิดเหล่านั้นมา เสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติ

น้อยที่สุด
(1)

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปาน
(2)
กลาง (3)

มาก
(4)

มากที่สุด
(5)

92
ลักษณะของพฤติกรรมนวัตกรรม
12. ฉันพยายามพูดโน้มน้าวหรือชักชวนให้เพื่อน
ทดลองทําตามแนวคิดใหม่ ๆ
13. การทําตามความคิดหรือวิธีการใหม่ บางครั้งอาจ
ไม่ประสบผลสําเร็จ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความล้มเหลว แต่
นําไปสู่การปรับปรุง
14. การกระตุ้นให้เพื่อนคิดหรือทดลองทําสิ่งที่แปลก
ใหม่ จะช่วยให้การทํางานมีผลงานที่ดีและสร้างความ
เข้มแข็งของทีมงาน
15. การระดมสมองภายในกลุ่มทํางาน ช่วยให้
แนวคิดใหม่ ๆ มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนําความคิดไปประยุกต์
16. ฉันค้นหาเทคโนโลยีฯ ใหม่ ๆ กระบวนการ หรือ
ขั้นตอน ที่จะช่วยให้แนวคิดใหม่ ๆ สามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง
17. ฉันวางแผนเพื่อให้แนวคิดใหม่ ๆ นั้นสามารถ
นํามาลงมือทําได้อย่างเป็นรูปธรรม
18. ฉันมองหาการสนับสนุนและแหล่งทุนที่จะช่วยให้
แนวคิดใหม่ ๆ มีแผนปฏิบัติการ ทําได้สําเร็จ
19. การเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น สามารถ
นํามาใช้วางแผนเพื่อการริเริ่มหรือลงมือตามแนวคิด
ใหม่ ๆ ให้เป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น
20. รายวิชาในหลักสูตรที่ฉันเรียนมีกิจกรรมกระตุ้น
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเสนอความคิดสร้างสรรค์

น้อยที่สุด
(1)

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปาน
(2)
กลาง (3)

มาก
(4)

มากที่สุด
(5)
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ท่านคิดว่ากระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการมอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ใน
รายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรฯ (งานส่วนบุคคล / งานกลุม่ ) จากอาจารย์ผู้สอนนั้น เป็นกิจกรรมที่ช่วย
กระตุ้นและส่งเสริมพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของท่าน หรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ท่านต้องการให้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงหรือจัดหา อุปกรณ์ฯและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการเรียนการสอนของนิสิต ด้านใดบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยมา ณ ที่นี้
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ผลการวิเคราะห์หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)
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ผลการวิเคราะห์หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)
คําถามข้อที่
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง ( ) ไม่ระบุ
2. กําลังศึกษาในชั้นปี
( ) 1
( ) 2
( ) 3
( ) 4
3. นิสิตสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาที่ศึกษา
( ) จิตวิทยา
( ) ประวัติศาสตร์
( ) สังคมวิทยา
( ) เศรษฐศาสตร์
( ) นิเทศศาสตร์
( ) สารสนเทศศึกษา
( ) ศาสนาและปรัชญา
( ) ภาษาไทย
( ) ภาษาตะวันตก
( ) ภาษาตะวันออก
4. ท่านมีทักษะการรู้สารสนเทศ และทราบวิธีการ
ค้นสารสนเทศ โดยวิธี  (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
( ) ฝีกฝน เรียนรู้ด้วยตนเอง
( ) เพื่อนสอนเพื่อน
( ) เรียนในรายวิชา 24510159 ทักษะ
สารสนเทศในสังคมฐานความรู้
( ) รับฟังคําแนะนําวิธีการใช้ห้องสมุดของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
( ) รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ .................

R1

ผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
(R)
รวม ค่า IOC สรุปผล
R2 R3

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้
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R1

ผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
(R)
รวม ค่า IOC สรุปผล
R2 R3

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

2. เมื่อได้รับมอบหมายงานในรายวิชาที่เรียน ฉัน
มุ่งมั่นที่จะค้นหาสารสนเทศให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน
สมบูรณ์

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

3. ฉันใช้วิธีสอบถามจากเพื่อนหรืออาจารย์ผู้สอน
แทนการพยายามจะค้นข้อมูลด้วยตนเอง
4. ฉันมีความมั่นใจและสามารถค้นหาสารสนเทศ
ที่ต้องการได้อย่างราบรื่น
5. ฉันวางแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จได้ตาม
เวลาที่กําหนด
ด้านการแสวงหาสารสนเทศ
6. ฉันสามารถค้นสารสนเทศที่ต้องการโดยใช้
เครื่องมือช่วยค้น เช่น Google Yahoo

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

0

2

0.66

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

01

2

0.66

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

คําถามข้อที่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสารสนเทศของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ด้านความต้องการสารสนเทศ
1. ฉันกําหนดหัวข้อหรือขอบเขตของเรื่องที่ต้องทํา
รายงานได้อย่างเหมาะสม

7. ฉันรู้วิธีการค้นข้อมูลและสามารถค้นหาคําตอบ
ได้รวดเร็วกว่าเพื่อนๆ
8. ฉันระบุแหล่งสารสนเทศที่ต้องใช้งานและ
สามารถแก้ไขปัญหาการสืบค้นสารสนเทศได้
9. ฉันรู้ถึงความแตกต่างและเลือกประเภทของ
แหล่งสารสนเทศเพื่อค้นข้อมูลได้ดีกว่าเพื่อน ๆ
10. ถ้าฉันค้นสารสนเทศที่ต้องการไม่พบ ฉันจะ
พยายามต่อไป จนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ด้านการประเมินคุณภาพสารสนเทศ
11. ฉันรู้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่า
สารสนเทศเพื่อนําไปใช้งาน
12. ฉันสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและคัดเลือกใช้
งานได้อย่างเหมาะสม
13. ฉันสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและความ
น่าเชื่อถือของผลการค้นที่ได้เป็น สารสนเทศ
WWW หรือ สื่อสังคมออนไลน์
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R1

ผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
(R)
รวม ค่า IOC สรุปผล
R2 R3

14. ฉันตระหนักว่าสารสนเทศที่ค้นได้จาก
อินเทอร์เน็ต ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจะ
นําไปใช้งาน

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

15. ฉันรู้วิธีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบ
สารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์จากการค้นหาได้
ด้านการใช้สารสนเทศ
16. ฉันสามารถเรียบเรียงสารสนเทศที่ค้นคว้ามา
จัดทํารายงานได้อย่างสมบูรณ์

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

17. ฉันเข้าใจและให้ความสําคัญเรื่องของ
ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายฯ เช่น พรบ.
ลิขสิทธิ์ พรบ. คอมพิวเตอร์ การใช้งานโดยธรรม

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

18. ฉันรู้วิธีการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง
แหล่งที่มาของสารสนเทศที่ใช้เรียบเรียงในผลงาน
19. เมื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฉันชอบเผยแพร่และ
ถ่ายทอดให้กับเพื่อน ๆ
20. ฉันให้ความสําคัญเรื่องการใช้ข้อมูลของผู้อื่น
อย่างมีจริยธรรม และบอกให้เพื่อน ๆ ทราบด้วย
21. ฉันค้นคว้าสารสนเทศจากหลายแหล่ง แล้วจึง
เรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นสํานวนภาษาของตนเอง

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

คําถามข้อที่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสารสนเทศของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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R1

ผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
(R)
รวม ค่า IOC สรุปผล
R2 R3

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

2. เมื่ออาจารย์ประจํารายวิชาสั่งงานหรือ
มอบหมายงานที่ยาก ฉันมองว่าเป็นความท้าทาย
และช่วยพัฒนาตนเอง

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

3. ฉันให้ความสําคัญกับการคิดปรับปรุงวิธีการ
ทํางานแบบเดิม ให้ดีขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ หรือ
แตกต่าง

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

4. เมื่อมีปัญหา อุปสรรคในงานที่ทํา ฉันจะ
พยายามหาทางแก้ไขด้วยแนวคิดหรือวิธีการใหม่
5. ฉันมีความคิดที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ฉันไม่นิยม
การทําสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบที่ซ้ํา ๆ (เหมือนเดิม)
ด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. ฉันเชื่อมั่นว่าการคิดสิ่งที่แตกต่างไปจากวิธี
ปฏิบัติแบบเดิมหรือได้ทดลองทําสิ่งใหม่ ๆ เป็น
ความท้าทายและพัฒนาศักยภาพ

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

7. ฉันชอบเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ที่ไม่เคยมี
มาก่อน เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให้การทํางาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

8. ฉันสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิด
จากงาน โดยวิธีการที่สร้างสรรค์
9. เวลาทํางานเป็นกลุ่ม ฉันรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้
เสนอแนวคิดใหม่หรือสิ่งแปลกใหม่ให้กับเพื่อน ๆ
10. ฉันมีความเชื่อว่าการทําสิ่งที่แปลกใหม่ ใช้
แนวทางใหม่ ๆ ทําให้น่าสนใจและนําไปสู่ผลลัพธ์
ที่ดีกว่าเดิม

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

0

+1

2

0.66

ใช้ได้

คําถามข้อที่
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมนวัตกรรมของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ด้านการแสวงหาโอกาส
1. ฉันพยายามทดลองวิธีการใหม่ ๆ หรือหา
แนวคิดใหม่ ๆ ในการทํางาน

ด้านการเป็นผู้นําความคิด
11. ฉันชอบรับฟังความเห็นของเพื่อน ๆ แล้ว
รวบรวมความคิดเหล่านั้นมา เสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติ
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R1

ผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
(R)
รวม ค่า IOC สรุปผล
R2 R3

12. ฉันพยายามพูดโน้มน้าวหรือชักชวนให้เพื่อน
ทดลองทําตามแนวคิดใหม่ ๆ
13. การทําตามความคิดหรือวิธีการใหม่ บางครั้ง
อาจไม่ประสบผลสําเร็จ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความ
ล้มเหลว แต่นําไปสู่การปรับปรุง

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

-1

+1

1

0.33

ใช้ไม่ได้

14. การกระตุ้นให้เพื่อนคิดหรือทดลองทําสิ่งที่
แปลกใหม่ จะช่วยให้การทํางานมีผลงานที่ดีและ
สร้างความเข้มแข็งของทีมงาน

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

15. การระดมสมองภายในกลุ่มทํางาน ช่วยให้
แนวคิดใหม่ ๆ มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์

+1

0

+1

2

0.66

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

+1

0

+1

2

0.66

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1

ใช้ได้

คําถามข้อที่
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมนวัตกรรมของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ด้านการนําความคิดไปประยุกต์
16. ฉันค้นหาเทคโนโลยีฯ ใหม่ ๆ กระบวนการ
หรือขั้นตอน ที่จะช่วยให้แนวคิดใหม่ ๆ สามารถ
นําไปปฏิบัติได้จริง
17. ฉันวางแผนเพื่อให้แนวคิดใหม่ ๆ นั้นสามารถ
นํามาลงมือทําได้อย่างเป็นรูปธรรม
18. ฉันมองหาการสนับสนุนและแหล่งทุนที่จะ
ช่วยให้แนวคิดใหม่ ๆ มีแผนปฏิบัติการ ทําได้
สําเร็จ
19. การเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
สามารถนํามาใช้วางแผนเพื่อการริเริ่มหรือลงมือ
ตามแนวคิดใหม่ ๆ ให้เป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น
20. รายวิชาในหลักสูตรที่ฉันเรียนมีกิจกรรม
กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเสนอความคิด
สร้างสรรค์
21. การจัดการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ช่วยสนับสนุนให้ฉันได้สร้างนวัตกรรม
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ท่านคิดว่ากระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการมอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ใน
รายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรฯ (งานส่วนบุคคล/ งานกลุ่ม) จากอาจารย์ผู้สอนนั้น เป็นกิจกรรมที่ช่วย
กระตุ้นและส่งเสริมพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของท่าน หรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ท่านต้องการให้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงหรือจัดหา อุปกรณ์ฯและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการเรียนการสอนของนิสิต ด้านใดบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง
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ประวัติย่อของผู้วิจัย
(1) ชื่อ นามสกุล
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2531
ตําแหน่งและประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน

(2) ชื่อ นามสกุล
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548
ตําแหน่งและประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงกมล อุ่นจิตติ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อาจารย์ประจําภาควิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์สมฤทัย ธีรเรืองสิริ (ผู้วิจัยร่วม)
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจําภาควิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

