
ประมวลรายวิชา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

1. คณะ/ภาควชิา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ สารสนเทศศึกษา 
2. ภาคเรียน / ปการศึกษา 2/2552 
3. รหัสและชื่อวิชา                        245312   พฤติกรรมผูใชและความตองการสารสนเทศ                                           
  User Behavior and Information Needs 
4. จํานวนหนวยกิต 2(2-0-4) 
5. สถานภาพของรายวชิา   วิชาเอกบงัคับ (วิชาเฉพาะกลุมสําหรับนิสิต 
  บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ) 
6. ผูสอน อาจารยทิพภา  ปลีหะจินดา 
7. สถานที่ติดตอ หอง  QS2 - 402  โทร. 084-099-4977  E-mail: tipbha@buu.ac.th 
8. เวลาที่ติดตอ (Office hour) วันศุกร  15.00-17.00 น. 
9. คําอธิบายรายวิชา   ความตองการสารสนเทศ การแสวงหา ผลกระทบการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใชสารสนเทศของบุคคลในสังคม หนวยงานและสถาบัน การสราง
มนุษยสัมพนัธ แรงจูงใจ พฤติกรรมปจเจกบุคคลในการแสวงหาสารสนเทศ และพฤตกิรรมความ
ตองการสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม   
10. วัตถุประสงค 
       1. ใหผูเรียนรูจักหลักทฤษฎีความตองการ มนุษยสัมพนัธ แรงจูงใจ และการแสวงหาสารสนเทศ 
       2. ใหผูเรียนสรางประสบการณศึกษาความตองการและการแสวงหาสารสนเทศ  
       3. ใหผูเรียนสามารถวิเคราะหผลกระทบการใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       4. ใหผูเรียนสามารถวิเคราะหพฤติกรรมความตองการสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
11.  วิธีการเรียนการสอน 
       1. บรรยาย  อภิปราย เสวนาระดมความคิด 
       2. ศึกษาคนควาดวยตนเอง จากสื่อการศึกษาทุกประเภท  
       3. ศึกษากรณีตัวอยาง 
12.  เอกสารประกอบการศึกษา 
จันทรเพ็ญ  สิงหนุต.  (2547, ม.ค.-มิ.ย.).  พฤติกรรมการใชสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
 บัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง. วารสารสารสนเทศ, 5(1), 43-52.  
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 จิรภา เกตกุาหลง.  (2545, ม.ค.-เม.ย.).  ผลกระทบตอจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ.  
 วารสารบริหารการศึกษา มศว., 1(1), 14-18.  
จุฑารัตน ศราวณะวงศ และประสงค ตอโชติ. (ม.ค.-เม.ย. 2543) สภาพและปญหาการแสวงหา
 สารสนเทศในกระบวนการสาํรวจวรรณกรรม เพื่อเขียนวทิยานิพนธ ของนักศึกษาระดบั
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มข.,        
 18(1), 43-59.  
ชัชพงศ  ตั้งมณี และพรอนงค  บุษราตระกลู. (2550, ก.ค.- ก.ย.).  การแสวงหาสารสนเทศและทักษะ
 การแกปญหาของนักวิเคราะหหลักทรัพย. จุฬาลงกรณ รีวิว, 19(76), 44-73.  
เชฐธิดา  กุศลาไสยานนท และศุภพงษ ปนเวหา. (2550, ต.ค.).  ผลกระทบของศักยภาพดาน
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอประสิทธิผลการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทจดทะเบียนใน 
 ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน. 10(10), 151-152.   
ทิพยวัลย  ออนใจงาม. (2546.)  การใชสารสนเทศเพื่อการทําวทิยานพินธของนักศึกษาระดับ 
              บัณฑติศึกษา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  วิทยานิพนธศลิปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร, บัณฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ประดิษฐ  เมฆไชยภกัดิ์.  (2541). รายงานการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการ
 ส่ือสารเพื่อการแสวงหาสารสนเทศในการทํางานของประชาชนในภาค
 ตะวนัออกเฉียงเหนือ. มหาสารคาม : สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
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 สารสนเทศ ตอความเปนสวนตัวของประชาชน.  สงเสริมเทคโนโลยี, 28(159), 89-92.  
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 สิงคโปร. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 18(3), 1- 23.  
พนิดา  สมประจบ. (2542).  รายงานการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการแสวงหาและการใชสารนิเทศทาง
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 ศึกษาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.  
พิมพา  ภยูะดาว.  (2547).  การแสวงหาสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
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 กระบวนการเวชปฏิบัติเชิงประจักษในประเทศไทย. จดหมายเหตุทางแพทย แพทยสมาคม
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  บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มข., 18(2), 5-11.  
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 ชลบุรี : สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา. 

 
13.งานที่มอบหมาย 

1.  สัมมนางานวิจยั อภิปราย บทความที่เกี่ยวของในชั้นเรียน 
2.  ศึกษาคนควาดวยตนเองในประเดน็ที่เกีย่วของ คนละ 1 เร่ือง 
3.  ศึกษากรณตีัวอยางจากงานวิจยั  

    14. การประเมินผล  100 คะแนน 
1. งานมอบหมาย             60 คะแนน 
2.  สอบปลายภาค                  40           คะแนน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

15. กําหนดการเรียนการสอน 
 

คร้ังท่ี                                  หัวขอ – เนื้อหา          กิจกรรมการเรียนการสอน 
1 แนะนํารายวิชา 

  -  แนะนําแผนการเรียน 
  -  กําหนดภาระงาน 
  -  รูจักสารสนเทศ และผูใชสารสนเทศ 

1. ศึกษาประมวลรายวิชา                      
2. บรรยาย อภปิราย ซักถาม 

2 นําเสนอเคาโครงการศึกษาคนควา 
 1. นําเสนอ อภิปราย  

3-4 แรงจูงใจ 
- ทฤษฎีแรงจูงใจ 
- แรงจูงใจกับพฤติกรรม 
- แรงจูงใจของผูใชสารสนเทศ 

   1. สัมมนา อภิปราย 
    2.  ศึกษากรณีตัวอยาง 

 

5-6 ความตองการสารสนเทศ 
   -  ทฤษฎีความตองการ 
   -  ความตองการของผูใชสารสนเทศ  

   1. สัมมนา อภิปราย 
    2.  ศึกษากรณีตัวอยาง 
  

7-8 การแสวงหาสารสนเทศ 
    -  ทฤษฎีการแสวงหา 
    -  พฤติกรรมผูใชในการแสวงหาสารสนเทศ     

   1. สัมมนา อภิปราย 
   2.  ศึกษากรณีตัวอยาง 

9-10   มนุษยสัมพนัธ  
   -  ทฤษฎีมนษุยสัมพันธ 
   -  การสรางมนุษยสัมพนัธในงานสารสนเทศ 

   1. สัมมนา อภิปราย 
   2.  ศึกษากรณีตัวอยาง 

11-12 พฤติกรรมความตองการสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
   

   1. สัมมนา อภิปราย 
   2.  ศึกษากรณีตัวอยาง 

13-14 ผลกระทบตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน 
   -  การใชสารสนเทศ 
   -  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. สัมมนา อภิปราย 
  2. ศึกษากรณตีัวอยาง 

15-16  นําเสนอผลการศึกษาคนควา 
 

 1. นําเสนอ สัมมนา อภิปราย 
 

หมายเหตุ :  กําหนดการเรียนการสอนนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ / หรือ 
ขอตกลงระหวางผูเรียนและผูสอน 


