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บทคัดยอ
  บทความน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่อธบิายถึงความสําคัญ กระบวนการ คณุลกัษณะการรูสารสนเทศ และแนวทาง
การสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศตามกระบวนการของ The Big Six Skills การรูสารสนเทศมีความสําคัญตอ         
ความสําเร็จของบุคคลในดานตางๆ ซึ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต บุคคลจําเปนตองรูสารสนเทศเพ่ือปรับตนเอง      
ใหเขากบัสงัคมการแขงขนั โดยเฉพาะอยางยิง่การศึกษาในปจจบุนัตามพระราชบัญญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูสอนมีบทบาทเพียงผูใหคําแนะนําช้ีแนะ ทั้งนี้การรูสารสนเทศมีองคประกอบของ 
กระบวนการ คือ ความสามารถในการตระหนักวาเม่ือใดจําเปนตองใชสารสนเทศ (Know) การเขาถึงสารสนเทศ 
(Access) การประเมนิสารสนเทศ (Evaluate) และความสามารถในการใชสารสนเทศทีต่องการอยางมีประสิทธภิาพ 
(Use) แนวทางการสงเสรมิการรูสารสนเทศตามตวัแบบการรูสารสนเทศ (Information Literacy Model) ประกอบดวย            
1) การกาํหนดเร่ืองทีจ่ะคนหา (Task Definition) 2) การวางแผนกลยุทธการสบืคน (Information Seeking Strategies) 
3) การคนหาและเขาถึงสารสนเทศ (Location and Access) 4) การใชสารสนเทศ (Use of Information)                           
5) การสังเคราะหสารสนเทศ (Synthesis) 6) การประเมินสารสนเทศ (Evaluation) แนวทางการสงเสริมทักษะ           
การรูสารสนเทศ (Information Literacy Skills) มีจุดเดนที่การนําทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมา     
ผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู ไดอยาง       
มปีระสทิธภิาพ และสามารถนําไปประยุกตใชขอมลูไดอยางถกูตอง เหมาะสมและเทาทนัขอมลูทีม่คีวามหลากหลาย 
เพื่อพัฒนาตนเองสูสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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Abstract
  The article aims to describe the significance, process, information literacy characteristics and the 
guideline to enhance information literacy according to the Big Six Skills Model. Information literacy had 
the significance toward successful people in the other aspects that necessary for livelihood. People have 
to realize the information to individual improvement in society and competition. In particularly the current 
education as National Education Act B.E.  2542 (1999) focuses on children center and teachers were only 
the advisers. Information literacy process consists of know, access, evaluate and use. The guideline          
to enhance information literacy according to the big six skills model consists of 1) task definition                       
2) information seeking strategies 3) location and access 4) use of information 5) synthesis 6) evaluation. 
Guideline to Information literacy process of the Big Six Skills was mixed information skills and information 
technology together, the learners can able use information technology in information literacy tools and 
can be use the multi information with correctly and appropriately for individual development to knowledge 
based on society continuously.
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บทนํา
  ปจจุบนัประเทศไทยไดกาวสูประชาคมอาเซียน ทัง้น้ีเพือ่ยกระดับการแขงขันของประเทศในภูมภิาคอาเซียน 
อันนําไปสูการแบงปนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางกัน สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนตลาดและ     
ฐานการผลิตเดียวกัน ดังนั้นเพ่ือเปนการปรับตัว ประเทศไทยจึงจําเปนตองพัฒนากําลังคนใหมีมาตรฐานทัดเทียม    
กบัประเทศตางๆ  ในกลุมอาเซยีน ตลอดจนเตรยีมความพรอมใหแกประชากรใหมทีกัษะเพือ่การดาํรงชวีติในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 นั้นตองพัฒนาทักษะ 3 ดาน คือ ทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม ทักษะ      
ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนาที่หลักใน                    
การจดัการศกึษาเพือ่พฒันากาํลงัคนใหมขีดีความสามารถและศกัยภาพในการแขงขัน  จงึไดมแีผนการปฏริปูการศกึษา    
ทัง้ระบบ (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564) มแีผนการผลิตและพฒันากาํลังคน เพือ่เพ่ิมศกัยภาพการแขงขัน ซึง่สอดคลองกับ
นโยบายของชาติ (พ.ศ. 2557) ที่ใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางยั่งยืน ซึ่งแนวโนมการปฏิรูปการศึกษาใน   
หลายประเทศจะใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติงานมากกวาเนื้อหา        
ในตํารา ซึง่การรูสารสนเทศจัดเปนทกัษะหน่ึงทีส่าํคญัของผูเรยีนในศตวรรษท่ี 21  ซึง่มคีวามสําคัญตอการเรียนรูและ
การดําเนินชีวิตของบุคคลในศตวรรษน้ี ดังนั้นผูคนในสังคมจึงควรไดรับขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม ถูกตองและ     
มคีวามเทาทนัในขอมลูขาวสารท่ีมคีวามหลากหลาย  เพือ่นาํไปใชพฒันาตนเองในดานตาง ๆ  จงึทาํใหสงัคมปจจุบนั
มีการเรียนรูอยูตลอดเวลาและเปนสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง การศึกษาตองมุงเพิ่มขีดความสามารถ             
และโอกาสในการเรียนรูของบุคคล และพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศใหแกบุคคลในสังคมอยางตอเน่ืองและ               
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เพือ่ใหสามารถนําความรูไปใชในสงัคมไดอยางยัง่ยนื   “การรูสารสนเทศ”  บญัญตัมิาจากคําวา “Information literacy: IL”    
ใหความหมายวา ความสามารถและทักษะในการแสวงหา เขาถงึสารสนเทศ โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ลักษณะของผูรูสารสนเทศ จะตองเปนผูที่มีความสามารถในการตั้งคําถามและระบุสารสนเทศที่ตองการ
ไดดวยตนเอง   สามารถคิดวิเคราะหและเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล  สามารถเลือกและประเมินสารสนเทศ
ที่ตรงกับความตองการ รวมทั้งมีความสามารถในการสังเคราะห  วางแผนการศึกษาคนควาและอธิบายหรือนําเสนอ
สารสนเทศที่ไดจากการศึกษาคนควาไดอยางเหมาะสม (ศรีเพ็ญ  มะโน, 2536) นอกจากน้ี Fortier, Potter, Grady, 
Lohr & Klein (1998)  ใหความหมายของการรูสารสนเทศวา  การรูสารสนเทศและเทคโนโลยเีปนความสามารถเฉพาะ
บคุคลในการใชสารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการทาํงานดวยตนเองหรอืการทาํงานรวมกบัผูอืน่ ความสามารถในการ
ใชเคร่ืองมือ แหลงขอมูล กระบวนการและระบบการสืบคนขอมูล การประเมินคุณคาของสารสนเทศตลอดจน        
สามารถในการใชสารสนเทศเหลานัน้ในการแกปญหา  การตดิตอสือ่สาร การตดัสนิใจ รวมทั้งการสรางองคความรู  
ผลิตภัณฑหรือระบบใหม ๆ สําหรับ Doyle (1992)ไดใหคําจํากัดความของการรูสารสนเทศวา คือ ความสามารถ       
ในการเขาถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และใชสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศ  ที่มีความหลากหลายได      
SUNY Council of Library Directors Information Literacy Initiative (2003) ไดสรุปวา การรูสารสนเทศ หมายถึง 
การรูถึงความจําเปนของสารสนเทศ (ขอมูลขาวสาร) การเขาถึงแหลงสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะหและประเมินสารสนเทศ การจัดระบบประมวลสารสนเทศ การประยุกตใชสารสนเทศ            
เพื่อการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผล มีความสรางสรรค สามารถสรุปอางอิงและสื่อสารขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ           
มีความเขาใจและยอมรับในจริยธรรมของขอมูลขาวสาร 
  จากความหมายของคําวาการรูสารสนเทศ การรูสารสนเทศจึงมีสวนสาํคญัในการสงเสริมนกัเรียนใหเกดิทกัษะ
การเรียนรูตลอดชีวติ (อาชัญญา รตันอุบล  และคนอ่ืน ๆ, 2550) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาตาม         
พระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนา
นักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูหรือเปนบุคคลที่สามารถแสวงหาวิธีพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนไดอยาง    
มีคุณภาพ เปนระบบและตอเนื่องไดตลอดชีวิต   (กรมวิชาการ, 2541) สงผลใหบทบาทของผูสอนเปลี่ยนไปเปน         
ผูใหคําชี้แนะ โดยอาศัยทรัพยากรเปนพ้ืนฐานสําคัญ ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ผูรูสารสนเทศสามารถวิเคราะห
ประเมินและใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง บุคคลจําเปนตองรูสารสนเทศเพื่อปรับตนเองใหเขากับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เชน 
การอยูรวมกันในสังคม การดําเนินธุรกิจและการแขงขัน  อาจกลาวไดวาการรูสารสนเทศมีความสําคัญเพราะชวย   
สงเสริมใหบุคคลสามารถเขาถึงสารสนเทศจากท่ัวทุกมุมโลก  ผูรูสารสนเทศจึงเปรียบเสมือนผูที่มีอํานาจสามารถ      
ชี้วัดความสามารถขององคกรหรือประเทศชาติได ดังนั้นประชากรที่เปนผูรู สารสนเทศจึงถือวาเปนทรัพยากร                     
ที่มีคามากตอการพัฒนาประเทศ
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ทักษะการรูสารสนเทศ
  ความหมายและองคประกอบ
  สมาคมหองสมุดมหาวิทยาลัยและวิจัย  (Association of College and Research  Library, 2000)                 
ใหความหมายของการรูสารสนเทศ  หมายถึง กลุมของทักษะที่เปนความสามารถเฉพาะที่จะวิเคราะหไดวาเม่ือใด
ตองการสารสนเทศ มคีวามสามารถในการกําหนดแหลง  ประเมินและใชสารสนเทศท่ีตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งรวมถึงยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น
  สมาคมหองสมุดอเมริกันไดกําหนดองคประกอบของการรูสารสนเทศไว 4 ประการ คือ (American  Library 
Association, 2010)
  1. ความสามารถในการตระหนักวาเมื่อใดจําเปนตองใชสารสนเทศ (Know) สามารถกําหนดหัวขอที่จะ
ศึกษาคนควา กําหนดความตองการสารสนเทศ ระบุชนิดและรูปแบบของแหลงสารสนเทศท่ีจะศึกษา 
  2. การเขาถึงสารสนเทศ (Access) สามารถเลือกวิธีการคนหาสารสนเทศท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
ทั้งจากสารสนเทศออนไลนหรือสารสนเทศจากบุคคล สามารถปรับกลยุทธการคนหาที่เหมาะสมตามความจําเปน
  3. การประเมนิสารสนเทศ (Evaluate) สามารถสรปุแนวคดิสาํคญัจากสารสนเทศทีร่วบรวม โดยใชเกณฑ
การประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ ไดแก ความนาเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความถูกตอง และความทันสมัย 
สามารถสงัเคราะหแนวคดิหลกัเพือ่สรางแนวคิดใหม เปรยีบเทยีบความรูใหมกบัความรูเดิมเพือ่พจิารณาวาอะไรคอื
สิ่งที่เพิ่มขึ้น อะไรคือสิ่งที่ขัดแยงกันและอะไรคือสิ่งที่คลอยตามกัน
  4. ความสามารถในการใชสารสนเทศที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ (Use) สามารถใชสารสนเทศใหม
ผนวกกับสารสนเทศทีม่อียูในการวางแผนและสรางผลงาน หรอืการกระทาํตามหัวขอทีก่าํหนดทบทวนกระบวนการ
พัฒนาการผลิตผลงานของตนเอง และสามารถส่ือสารหรือเผยแพรผลงานของตนเองตอบุคคลอ่ืนไดอยาง                          
มีประสิทธิภาพ
  คุณลักษณะของผูรูสารสนเทศ 
  Doyle (1992) ไดกลาวถึงลักษณะของผูรูสารสนเทศ ไวในสรุปรายงานการประชุมแหงชาติวาดวยเร่ือง      
การรูสารสนเทศ วาเปนผูที่มีลักษณะดังนี้ 
  1. ตระหนักรูวาสารสนเทศท่ีถูกตองและสมบูรณเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจที่ชาญฉลาด

  2.  ตระหนักวาเมื่อใดท่ีจะตองใชสารสนเทศ
  3.  กําหนดปญหาและคําถามจากความตองการสารสนเทศของตนเองได
  4.  สามารถกําหนดแหลงสารสนเทศได
  5.  พัฒนากลยุทธการสืบคนสารสนเทศ
  6.  มีความรูเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศและศักยภาพของแตละแหลงที่ใชตอบปญหา
  7.  สามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศได เชน แหลงสารสนเทศทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอื่นๆ
  8.  ประเมินคุณคาสารสนเทศได
  9.  บูรณาการสารสนเทศท่ีไดจากการคนควาเพื่อใหเกดิองคความรูใหมได 
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   สมาคมการศกึษาบรรณารักษวสิคอนซนิ (Wisconsin Association of Academic Librarians, 2006) กาํหนด
ความสามารถของผูรูสารสนเทศไว 10 ประการ ไดแก
  1.  สามารถแยกแยะและอธิบายความตองการเก่ียวกับสารสนเทศท่ีจําเปนในการแกปญหา
  2.  สามารถวินิจฉัย แยกแยะและเลือกใชแหลงสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
  3.  สามารถวางแผนการสืบคนสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
  4.  สามารถอธิบาย วิเคราะหผลการสืบคนและเลือกแหลงสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการ
  5.  สามารถระบุแหลงและคนคืนสารสนเทศในเร่ืองที่ตองการจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ ได
  6.  สามารถประเมินคุณคาและเลือกใชสารสนเทศได
  7.  สามารถจัดระบบ  สงัเคราะห รวบรวมและประยุกตสารสนเทศไปใชประโยชนได
  8.  สามารถกําหนดแนวทางแสวงหาสารสนเทศดวยตนเองได
  9.  มีความเขาใจเกี่ยวกับแหลงและทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในดานองคประกอบ  กระบวนการผลิต 
สถาบันบริการ และการเผยแพรสารสนเทศ
             10. มีจริยธรรมในการใชและเผยแพรสารสนเทศ 
  SUNY Council of Library Directors Information Literacy Initiative (2003) ไดเสนอคุณลักษณะ              
และความสามารถในการรูสารสนเทศของบุคคล ดังนี้
  1. ตระหนักถึงความจําเปนของสารสนเทศ
  2. สามารถกําหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ีจําเปน
  3. เขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
  4. ประเมินสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศได
  5. นําสารสนเทศท่ีคัดสรรแลวสูพื้นความรูเดิมได
  6. มปีระสิทธิภาพในการใชสารสนเทศไดตรงตามวัตถุประสงค
  7. เขาใจประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายในการใชสารสนเทศ
  8. เขาถึงและใชสารสนเทศไดอยางมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
  9. แบงประเภท จัดเก็บ และสรางความเหมาะสมใหกับสารสนเทศท่ีรวบรวมไว
  10. ตระหนักวาการรูสารสนเทศชวยใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
  จากการสงัเคราะหคณุลกัษณะและความสามารถในการรูสารสนเทศขางตน สามารถสรุปคณุลกัษณะและ
ความสามารถในการรูสารสนเทศของบุคคลไดดังนี้
  1. ตระหนักถึงประโยชน ความสําคัญและกําหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ีจําเปน
  2. เลือกแหลงสืบคน กําหนดวิธีการเขาถึงเพื่อใหไดสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการ
  3. สามารถอธิบาย สังเคราะห และจัดระเบียบสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
  4. สามารถแยกแยะเลือกใชสารสนเทศท่ีไดมาอยางเหมาะสม
  5. รวบรวม แบงประเภท จัดเก็บสารสนเทศอยางเปนระบบเพ่ือนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
  6. มีจริยธรรมในการเขาถึง ใชงานและเผยแพรสารสนเทศใหถูกตองตามกฎหมาย
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ตัวแบบทักษะบิกซิกส
           แนวทางการสงเสรมิทกัษะการรูสารสนเทศมหีลายแนวทาง สาํหรบัในบทความนีจ้ะขอนาํเสนอตวัแบบทกัษะ
บิกซิกส (The Big Six Skills Model) ซึ่งเปนแนวทางที่ใชสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน พัฒนา
ขึ้นโดยนักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกา ชื่อ Mike Eisenberg และ Bob Berkowitz เปนการจัดการเรียนรูที่เนน             
ใหนักเรียนแกปญหาโดยใชสารสนเทศ  ซึ่งเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการคนหา รวบรวม 
สังเคราะห นําเสนอและประเมินผลสารสนเทศ  ตางจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบอื่นๆ ที่ไมไดเนนการ                      
ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวยในการจัดการสารสนเทศ โดยทฤษฎีดังกลาวถูกนําไปใชในการจัดการเรียนรูกัน         
อยางแพรหลายตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาและนําไปใชเปนแนวทางการสงเสริมการรูสารสนเทศ                
ในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซึ่ง Eisenberg & Berkowitz (2001) ไดกําหนดไว 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดเร่ืองที่จะคนหา (Task Definition) การพิจารณาเร่ืองที่จะศึกษาคนควา เพื่อทําความเขาใจ    
ใหชดัเจนวาจะคนหาสารสนเทศทีเ่ก่ียวของกบัเรือ่งใด  สารสนเทศอะไรบางทีต่องการ  เริม่ตนดวยการทาํความเขาใจ
ประเด็นสําคัญที่ตองการจะศึกษาใหชัดเจน   ประเด็นสําคัญเหลานั้นมีปญหาขอสงสัยอะไรบาง  นําปญหาขอสงสัย 
มาตั้งเปนโจทยคําถามใหครอบคลุมประเด็นสําคัญที่จะศึกษา (ใคร?  ทําอะไร? ที่ไหน? เมื่อไร?  อยางไร?  ทําไม?)   
คัดเลือกหัวขอคําถามที่ประสงคจะศึกษาคนควาดวยการพิจารณาตัวเองวาตองการจะคนหาคําตอบในเรื่องใด             
ในการพิจารณาคัดเลือกใหใชคําถาม KWL คือ ฉันรูอะไร (What I Know?)  มีอะไรอีกบางที่ฉันควรรู (What I Would 
Like to Know ?) อะไรที่ฉันรูแลว (What I Have Already Learnt ?)  เมื่อพิจารณาเร่ืองที่จะศึกษาไดชัดเจนดีแลว   
ขั้นตอนตอมาคือการกําหนดสารสนเทศที่ตองการคนหา  และเตรียมวางแผนการสืบคน  
  2. การวางแผนกลยุทธการสืบคน (Information Seeking Strategies) เมื่อทําความเขาใจเร่ืองที่ตองการ
จะศึกษาคนควาชัดเจนดีแลว  ขั้นตอนตอมาคือการวางแผนการสืบคนสารสนเทศ  ในขั้นตอนนี้ผูคนควาจะตอง
ทําความเขาใจเก่ียวกับแหลงสารสนเทศ  ซึ่งมีทั้งแหลงที่เปนเอกสาร  สถาบัน  หรือเปนบุคคลผูรู ผูเช่ียวชาญ              
และรูจักการใชเครื่องมือสืบคนสารสนเทศตาง ๆ เชน อินเทอรเน็ต ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ดัชนีและสาระสังเขป       
ผูคนควาจะตองเรียนรูการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร วิธีการใชคําสั่งในการสืบคนและคนคืนขอมูล  
  3. การคนหาและเขาถึงสารสนเทศ  (Location and Access) เมื่อกําหนดแผนการสืบคนสารสนเทศ          
ขัน้ตอนลงมอืปฏบิตักิารคนหา สารสนเทศอาจจะมอียูในทรัพยากรสารสนเทศทีแ่ตกตางกนัไป  เชน  เปนทรพัยากรตพีมิพ 
ไดแก หนงัสอื  วารสาร หนงัสอืพมิพ หรอืเปนทรพัยากรไมตพีมิพ  เชน  วดีทิศัน ซดีรีอม ฐานขอมูลอเิล็กทรอนกิส และ
อินเทอรเน็ต ทรัพยากรสารสนเทศเหลานี้มีวิธีการคนหาและเขาถึงแตกตางกันไป   ดังนั้นผูคนควาจึงตองเรียนรูและ 
ฝกฝนการใชโปรแกรมและเคร่ืองมอืในการสืบคนสารสนเทศท่ีแตกตางกนั  อกีทัง้ตองรูวาจะไดสารสนเทศประเภทใด
จากการใชเคร่ืองมือเหลานั้น เชน การคนหาจากรายการอางอิงของหองสมุดจะไดรายการบรรณานุกรม  การคน     
จากฐานขอมลูออฟไลนในซดีรีอมหรอืฐานขอมลูออนไลนจะไดสาระสงัเขป หรืออาจเปนเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) 
คนจากเวิลดไวดเว็บ  (www) ในอินเทอรเน็ตจะไดขาวสาร บทความท่ีทันสมัย เปนตน  แหลงสารสนเทศท่ีกลาวมาน้ี
มีวิธีการเขาถึงสารสนเทศที่แตกตางกันในรายละเอียด   เพ่ือใหเกิดทักษะและสามารถเขาถึงสารสนเทศที่มีอยู         
อยางหลากหลายไดโดยสะดวกและรวดเร็ว  ผูเรียนจึงตองเรียนรูและฝกปฏิบัติ 
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  4. การใชสารสนเทศ (Use of  Information)  สารสนเทศที่คนหาไดอาจมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่        
แตกตางกนั  เชน  อาจเปนขอความ  ตวัเลข หรอืตาราง  สารสนเทศบางอยางอาจเปนภาพวาด ภาพถาย  เสียง  วดีทิศัน  
ผูคนควาจะตองเรียนรูวาจะใชสารสนเทศน้ันอยางไร  รวมท้ังฝกฝนการใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะใหเกิดทักษะความชํานาญ เชน  แผนที่  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  สื่อมัลติมีเดีย  เปนตน
  5. การสังเคราะหสารสนเทศ (Synthesis) เปนการจัดกลุม และสรางความสัมพันธของสารสนเทศ             
การกล่ันกรอง และยอความสารสนเทศในแตละเร่ืองหรือแตละแนวคิด  ทีผ่านการวิเคราะหแลวจากหน่ึงหรือมากกวา
หน่ึงแหลง   แลวนาํเสนอใหมในรปูลกัษณทีม่กีารปรบัเคาโครงใหมทัง้หมด    ซึง่เคาโครงใหมทีส่รางขึน้มาตองนาํประเด็น
ทีม่คีวามสมัพนัธกนัมาเชือ่มโยงกนัจากเรือ่งทีก่วางไปยงัเรือ่งทีเ่ฉพาะเจาะจง   เชน  การนาํเสนอโดยการใชโปรแกรม
นําเสนอผลงาน การสรางเว็บเพจ  แอพพลิเคชั่นโปรแกรม เปนตน
  6. การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลการใชสารสนเทศที่สืบคนไดจากแหลงตาง ๆ วามี
ความถกูตอง  ทนัสมัย ความนาเชือ่ถอืและตรงกบัความตองการหรอืไม ดงันัน้จึงตองประเมนิเพ่ือคดัเลอืกสารสนเทศ
ทีม่คีณุคา และนําไปใชงานไดอยางแทจรงิ โดยพจิารณาจากผลงานของผูเรยีนวามีความสอดคลองกับปญหาหรือไม 
และกระบวนการทาํงานของผูเรยีนมคีวามคดิเปนอยางไรตอกระบวนการทีไ่ดทาํ  การประเมนิผลนีอ้าจมีไดหลายคน 
คอืในการตรวจสอบผลงานและภาระงานทีร่บัผดิชอบ ผูสอนตองเปนผูประเมนิ สวนการประเมนิกระบวนการทาํงาน
ใหผูเรียนประเมินตนเองวายังมีขอบกพรองหรือไมอยางไร ควรปรับปรุงในสวนใดบางและการประเมินอาจใหเพื่อน
ในหองรวมพิจารณาได 
  เมื่อพิจารณาการแกปญหาโดยใชสารสนเทศ จะพบวาเปนการจัดการเรียนรูที่มีจุดเดน มีการผสมผสาน         
ทกัษะสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือ
ในการเสาะแสวงหาความรู ขอมลูขาวสาร ตลอดจนวิเคราะหตดัสินใจเกีย่วกบัสารสนเทศท่ีไดมา เพือ่นาํมาใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรูดวยวิธีการนี้ สวนมากเปนการกําหนดเรื่อง                    
ที่จะคนหา สอดคลองกับที่ Eisenberg & Berkowitz (2001) กลาววา “ผูสอนมักจะไมไดตั้งใจท่ีจะมอบหมายงาน    
ที่มีความคลุมเครือหรือสับสน แตผูเรียนมักจะมีปญหาในการทําความเขาใจในส่ิงที่ผูสอนคาดหวังจากผูเรียน”          
จากปญหาดังกลาวไดนําเสนอแนวทางการแกปญหา โดยสรุปไดวา ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดถามผูสอน         
ทีเ่กีย่วกบัภาระงาน   เชน  ความคาดหวัง เกณฑประเมนิและองคประกอบทีส่าํคญัของงาน เปนตน นอกจากน้ีควรจะ   
ไดมีการจัดทําสมุดบันทึกเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดเรื่องที่หา อภิปรายงานที่ทํา ดังนั้นจะเห็นวาแนวทาง
การสงเสรมิการรูสารสนเทศในขัน้ตอนแรกจงึเริม่ตนดวยการกาํหนดเรือ่งทีจ่ะคนหา (Task Definition) เพือ่ทาํความเขาใจ
ประเด็นสําคัญท่ีตองการจะศึกษาใหชัดเจนกอนวาสารสนเทศท่ีตองการเก่ียวของกับเร่ืองใด เพื่อใหการคนหา              
ถกูตองชดัเจนและตรงประเดน็ เพราะหากแนวทางสงเสรมิการรูสารสนเทศในขัน้ตอนแรกเกดิความผดิพลาดกจ็ะสง
ผลกระทบตอขั้นตอนตอไปดวย  

การประยุกตใชตัวแบบทักษะบิกซิกส (Big Six Skills)
  สาํหรับบริบทของสังคมไทยพบงานวิจยัทีท่าํการสังเคราะหและพัฒนารูปแบบการเสริมสรางการรูสารสนเทศ
สําหรับสังคมไทยขึ้น (อาชัญญา รัตนอุบล  และคนอื่น ๆ, 2550) โดยมีพื้นฐานจาก The Big 6 Skills Model ซึ่งงาน
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วิจัยดังกลาวสรุปขั้นตอนไว 4 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. กําหนดภารกิจ คือ ตองการรูอะไร ปญหาหรือขอสงสัยคืออะไร
  2. ตรงจุดเขาถึงแหลง คือ การหาคําตอบวาอยูที่ไหน มีวิธีเขาถึง และการใชแหลงความรูไดอยางไร
  3. ประเมินสารสนเทศ คือ การคัดสรรสารสนเทศอยางไรใหตรงกับสิ่งที่ตองการรู และนาเชื่อถือ
  4. บรูณาการวิถกีารใชงาน คอื มวีธีิใดท่ีใชในการนําส่ิงทีค่นพบมาสรุป นาํเสนอและส่ือสารกับผูอืน่ ประยุกต
ใชแกปญหา ใชอยางมีจรรยาบรรณและถูกกฎหมาย 
  จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเสริมสรางการรูสารสนเทศทั้ง 4 ขั้นตอนขางตน โดยสวนใหญผูสอน         
เริ่มเขาใจและใหความสําคัญตอการสงเสริมการรูสารสนเทศใหแกผูเรียนของตน และพยายามคิดคนกลยุทธใน       
การเสริมสรางการเสริมสรางการรูสารสนเทศใหเหมาะสมกับธรรมชาติและบริบทของแตละทองถ่ิน โดยผูสอนจะพยายาม
ฝกฝนใหผูเรยีนเกดิทกัษะสารสนเทศ แลวสงเสรมิใหผูเรยีนนําทกัษะสารสนเทศมาผสมผสานกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีม่อียูในปจจุบนัเพือ่ชวยในการเรยีนรูทัง้ในและนอกสถาบันการศึกษา สาํหรับความคดิเหน็ของผูเรียน พบวา ผูเรียน
สวนใหญมีความสุขและชอบการเรียนสารสนเทศ โดยเฉพาะขั้นตรงจุดเขาถึงแหลง เพราะไดมีโอกาสแสวงหา         
ความรูจากแหลงความรูไดตามทีต่นตองการ โดยผูเรยีนกําหนดการเรียนรูไดดวยตนเอง มโีอกาสคนควาศกึษาหาความรู   
จากแหลงความรูตางๆ  ทัง้จากโลกแหงความเปนจรงิภายในและภายนอกสถาบนัการศกึษา และโลกของอเิล็กทรอนกิส
  นอกจากน้ีหลายงานวจิยัไดนาํตวัแบบทักษะบิกซิกสมาประยุกตใชในการพัฒนาบทเรยีนบนเว็บเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูและทักษะของผูเรียน ในระดับตางๆ ดังงานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห เรื่อง ระบบเครือขายและการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียน   
ที่ใชเว็บเทคโนโลยีแบบทักษะบิกซิกสกับการสอนปกติของ สุพัตรี วงศวอ (2557) โดยผลการวิจัย พบวานักเรียน         
ที่เรียนดวยบทเรียนท่ีใชเว็บเทคโนโลยีแบบทักษะบิกซิกสมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถใน
การคดิวเิคราะห และทกัษะปฏบิตั ิหลงัเรยีนสงูกวากอนเรียนอยางมนียัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05  เนือ่งจากบทเรียน
ที่ใชเว็บเทคโนโลยีแบบทักษะบิกซิกสเปนบทเรียนที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียนสามารถเรียน  
ตามลําดบัขัน้ตอนทีละนอยจากงายไปหายาก โดยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สามารถทบทวนบทเรียนไดตามตองการ 
เรียนตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตน เหมาะสมกับวัยของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู
รวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลการเรียนเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดวย          
บทเรียนบนเว็บแบบทักษะบิกซิกสกับการเรียนปกติ (อรวรรณ คิดถูก, 2555)  งานวิจัยเร่ือง ผลการเรียนรูและ           
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ที่เรียนดวย       
บทเรยีนบนเว็บแบบทกัษะบิกซกิสกับการเรียนแบบปกต ิ (บญุยิง่ เสลานอก, 2556) และงานวิจยัเร่ือง การใชบทเรียน
บนเครือขายแบบทักษะบิกซิกสเร่ืองขอมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการแกปญหา โดยใชสารสนเทศของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 (ปาลิตา บัวสีดํา, 2551)  โดยผล                     
ของงานวิจัยขางตนมีความสอดคลองกัน  สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเว็บแบบทักษะบิกซิกส                       
ไดฝกความสามารถในการสืบคนขอมูลและการเขาใชสารสนเทศ ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะตางๆ   
สูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บแบบทักษะบิกซิกส
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สรุป
  การสงเสริมการรูสารสนเทศดวยตัวแบบทักษะบิกซิกส มีจุดเดนที่การผสมผสานทักษะสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู 
รวมทัง้นาํความรูจากสารสนเทศทีไ่ดมาวเิคราะหเพือ่ตัดสนิใจและนาํมาใชไดอยางมปีระสิทธภิาพ  จากแนวทางสงเสริม
การรูสารสนเทศ 6 ขัน้ตอนขางตน ผูเขยีนมแีนวคดิวา  กอนขัน้ตอนที ่4 คอื ขัน้ตอนการนาํสารสนเทศไปใช ผูเรยีนควรทาํ                 
การประเมินสารสนเทศท่ีไดจากการสืบคนกอน  เพื่อใหแนใจวาสารสนเทศท่ีสืบคนมานั้นเปนสารสนเทศ                            
ที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการอยางแทจริง หลังจากนั้นในข้ันตอนที่ 6  จึงทําการประเมินผลของ
กระบวนการทํางานของผูเรียน ที่ไดนําสารสนเทศน้ันมาใช โดยตัวแบบทักษะบิกซิกสซึ่งสามารถประยุกตใชไดทุก
รายวิชา ทุกระดับช้ัน สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต                       
ทั้งนี้ควรใหความสําคัญกับการประเมินคุณคาของสารสนเทศ  เพื่อใชประกอบการพิจารณาคุณคาของสารสนเทศ    
ทีจ่ะนาํมาใชเปนแกนกลางการเรียนรูศาสตรตางๆ ในบริบทของชีวติ ตองมุงใหผเูรียนรูถงึความจําเปนของสารสนเทศ 
การเขาถึงแหลงสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหและประเมินสารสนเทศ       
การจัดระบบประมวลสารสนเทศ การประยุกตใชสารสนเทศ เพ่ือใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและสรางสรรค         
รวมทั้งสามารถสรุปอางอิงและส่ือสารขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจและยอมรับในจริยธรรม                  
ของขอมูลขาวสาร เพื่อนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางแทจริง
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  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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