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การวิจัยนีมี้วัตถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศ  

และประเมินการรูส้ารสนเทศ รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการรูส้ารสนเทศ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใชวิ้ธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใชก้ารวิจยั 
ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 540 คน โดยการสุ่มแบบ
โควตา้ เครื่องมือที่ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบทดสอบ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหุคูณแบบ Enter ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยรายวิชา 

GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ ในระดบัมาก (= 4.47) และส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระดบัมาก (= 4.25) นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ในระดบัมาก (=4.01) 

และมีการรูส้ารสนเทศในระดบัปานกลาง (=10.65)  เม่ือวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหคุณู พบว่า ตวัแปรอิสระ
รายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้และการเรียนรูแ้บบน าตนเองสามารถอธิบายการรู ้
สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรไีดร้อ้ยละ 67 (R2 =0.67) เม่ือพิจารณาแตล่ะตวัแปร พบว่า การเรยีนรู ้
แบบน าตนเอง (b=-.875) มีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ารายวิชา 

GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้  (b=.571) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ใน
ทิศทางลบ นอกจากนีปั้จจยัรายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การรูส้ารสนเทศมาตรฐานที่ 1(b=.257) และมาตรฐานที่ 3(b=.171) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจยัการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีอิทธิพลเชิงลบต่อการรูส้ารสนเทศมาตรฐานที่  1(b =-.475) และมาตรฐานที่ 
3(b=-.207) อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เชน่กนั สว่นปัจจยัส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่มีอิทธิพลตอ่การรูส้ารสนเทศทัง้โดยรวมและมาตรฐาน 

 

ค าส าคญั : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล, การรูส้ารสนเทศ, การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง, นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
 

 

  



  จ 

บทคดัย่อภาษาอังกฤษ  

Title FACTORS INFLUENCING INFORMATION LITERACY 
AMONG UNDERGRADUATE 
STUDENTS AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRA 
NAKHON  

Author SUMALEE BHORNCHAREON 
Degree MASTER OF ARTS 
Academic Year 2019 
Thesis Advisor Associate Professor Wawta Techataweewan , Ph.D. 
Co Advisor Assistant Professor Sasipimol Prapinpongsakorn , Ph.D. 

  
The research aimed to investigate the factors influencing information literacy, to evaluate 

information literacy, and to analyze the influence of the factors affecting the information literacy of 
undergraduate students at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The quantitative 
research method was employed to collect data by questionnaires and tests.The samples were five 
hundred and forty undergraduate students of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
selected by quota random sampling. The data were analyzed using percentage, mean, and standard 
deviation and tested the hypothesis by Enter Multiple Regression Analysis. The results revealed that 
the opinions of undergraduate students about the GE2400101:  Information Literacy and Research 
and the Academic Resources and Information Technology Center were at a high level ( =  4. 47, = 
4.25). The students also had self-directed learning at a high level (=4.01) and information literacy at 
a moderate level (=10.65).  However, the results of testing a multiple linear regression model of two 
variables show that GE2400101:  Information Literacy and Research and self- directed learning were 
able to explain 67% (R2=  0. 67)  of the total variances in the students’  information literacy.When 
considering each variable, self- directed learning ( b= - . 875)  got more influencing the students’ 
information literacy than GE2040101:  Information Literacy and Research ( b= . 571)  at a statistically 
significant level of . 05, but in a negative direction.  Therefore, GE2400101:  Information Literacy and 
Research influenced the students’ information literacy in standard 1(b=.257) and standard 3   (b=.171) 
at a statistically significant level of . 05.The self- directed learning also influenced on the Information 
literacy standard 1(b=-.475) and the standard 3(b=-.207) with statistical significance at.05 level but in 
a negative direction.Furthermore, the Academic Resources and Information Technology Center had 
no influence on information literacy in overall and standards.   
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ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์ ท่ีร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์โดยให้ค  าปรึกษาและ
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีใหค้วามร่วมมือท่ีอ  านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มลู
วิจยั และนกัศกึษาท่ีใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูวิจยั 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีให้ทุน
สนบัสนุนการศึกษาตลอดหลกัสตูร รวมทัง้บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีใหท้นุ
สนับสนุน การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ERPA International Congresses on Education 
2019 ณ เมือง   ซาการย์า ประเทศตรุกี ระหว่างวนัที่ 19 – 22 มิถนุายน 2563 
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ก าลงัใจและสนบัสนนุผูวิ้จยั ท าใหผู้วิ้จยัสามารถท าปรญิญานิพนธนี์ส้  าเรจ็ดว้ยความภาคภมูิใจอย่าง
สงูสดุ 
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มีพระคณุทกุท่าน 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

สารสนเทศเป็นทรพัยากรหลกัของในสงัคม เป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมทัง้มวลในการ
ด าเนินชีวิต และถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการพัฒนาทั้งบุคคลและประเทศชาติให้
เจริญกา้วหนา้ไดต้ลอดไป นอกจากนีส้ารสนเทศยงัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการการก าหนด
แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การศกึษา และการพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์นทุก
ระดบั ปัจจบุนัเทคโนโลยีและวิทยาการกา้วหนา้อย่างไมห่ยดุยัง้ท  าใหส้ารสนเทศเพิ่มปริมาณอย่าง
รวดเรว็ จนท าใหก้ารทะลกัทะลายของสารสนเทศเป็นไปอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้มีความหลากหลาย
ของสารสนเทศจากรูปแบบเดิมท่ีเป็นสื่อสิ่งพิมพ ์กลายเป็นสื่ออิเลก็ทรอนิกสแ์ละสื่อดิจิทลัเพิ่มมาก
ขึน้ นอกจากนีเ้ทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตช่วยขบัเคลื่อนใหส้ารสนเทศอยู่ในรูปแบบดิจิทลัและมีความ
ซบัซอ้นมากขึน้ เพราะอินเทอรเ์น็ตท าใหก้ารติดต่อสื่อสารแบบไรพ้รมแดนท าใหโ้ลกแคบลง การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศกระท าได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดสังคมยุค
สารสนเทศท่ีประชาชนตอ้งเปลี่ยนพฤติกรรม ทกัษะ และวฒันธรรมการใชส้ารสนเทศ เพื่อรบัมือ
กบัปรากฏการณด์งักล่าว (จนัทรฉ์าย วีระชาติ, 2555, บทน า) สารสนเทศกลายเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวนั พฒันาดา้นสติปัญญา ความรู ้และจิตใจ เพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาชีวิตประจ าวนั การศกึษาและการท างาน รวมทัง้การแสวงหาความรูแ้ละวิธีการใหม่ ๆ 
เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตใหด้ีขึน้ สารสนเทศจงึเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของมนษุยท่ี์มีความจ าเป็น
ต่อการพฒันาประเทศชาติ จนกล่าวไดว้่า “สารสนเทศ คือ พลงัอ านาจ (Information is power)” 
สามารถท าใหม้นษุยด์  าเนินชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวางแผนในอนาคต
ไดอ้ย่างถกูตอ้ง (สดุาวดี ศรสีดุตา, 2550, น. 39) ซึง่บคุคลตอ้งมีทกัษะการรูส้ารสนเทศ เพื่อเรียนรู ้
การเขา้ถึงและใชส้ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในการอยู่รอดไดท้่ามกลางสงัคมยุคสารสนเทศ
เช่นปัจจบุนั  

การรูส้ารสนเทศ (Information literacy) เป็นทักษะและการเรียนรูใ้นการเขา้ถึงและใช้
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ซึ่ งสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library 
Association, 2000, pp. 2-3) ให้ความหมายว่า การมีทักษะหรือความสามารถของบุคคลท่ี                 
จะตระหนักรูค้วามตอ้งการสารสนเทศของตน รูจ้ักและเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ มีกลยุทธใ์นการ
สืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการได ้รูเ้ท่าทันและประเมินคุณค่าของสารสนเทศท่ีไดร้ับได ้ และใช้
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สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยตระหนกัถงึผลกระทบดา้นจรยิธรรม กฎหมาย สงัคม เศรษฐกิจ
และการเมือง โดยเป็นทักษะจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต ท าใหบุ้คคลคน้หาและใช้
สารสนเทศ รวมทัง้น ามาสรา้งสรรคเ์พื่อบรรลคุวามตอ้งการทัง้ในการด าเนินชีวิต การท างาน และ
การศกึษาการรูส้ารสนเทศเป็นสิทธิพืน้ฐานของพลเมืองในสงัคมปัจจบุนั ซึ่งเป็นหนึ่งในทกัษะของ
พลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทกุประเทศตอ้งการพฒันาพลเมืองของตนใหบ้รรลเุป็นบคุคลท่ีอยู่รอด
และด ารงชีพไดอ้ย่างมีคณุภาพ เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในปัจจบุนัรายลอ้มดว้ยสารสนเทศดิจิทลั 
กิจกรรมส่วนใหญ่พึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทลั โดยมีอินเทอรเ์น็ตเป็นปัจจัยในการขบัเคลื่อนธุรกรรม   
ตา่ง ๆ และสารสนเทศเป็นสิ่งสนบัสนนุกิจกรรมเหลา่นัน้  

การพฒันาบคุคลใหม้ีทกัษะการรูส้ารสนเทศนัน้ตอ้งอาศยัขัน้ตอนหรือล าดบัขัน้เพื่อให้
เป็นบุคคลรูส้ารสนเทศไดอ้ย่างสมบูรณ ์ซึ่งมีกรอบแนวคิดและมาตรฐานทกัษะการรูส้ารสนเทศ
ส าหรับพัฒนาบุคคลท่ีหลากหลายตามกลุ่มคน ประเทศหรือภูมิภาค ท่ีอาศัย วิชาชีพ ระดับ
การศึกษาและอื่น ๆ เช่น มาตรฐานการรูส้ารสนเทศบิ๊กซิกส ์(Big6TM) มาตรฐานสามตัถิยะการรู ้
สารสนเทศระดบัอดุมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุวิทยาลยัและวิจยั มาตรฐานการรูส้ารสนเทศของ
ประเทศออสเตรเลีย ตวัแบบการรูส้ารสนเทศเอ็มเพาเวอริ่ง  8 (Empowering Eight Information 
Literacy Mode) เป็นตน้ มาตรฐานเหล่านีม้ีการน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายทั่วโลกตามบริบทของ
ประเทศ กลุ่มคนและองค์กร ต่อมา เลา (Lau, 2006, pp. 16-17) ได้ศึกษามาตรฐานการรู ้
สารสนเทศของสมาคมหอ้งสมดุแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าเสนอ
แนวทางมาตรฐานการรูส้ารเทศส าหรบัการเรียนรูต้ลอดชีวิตแก่สมาพนัธร์ะหว่างประเทศว่าดว้ย
สมาคมและสถาบันหอ้งสมุด หรือช่ือย่อว่า อิฟลา ( IFLA: International Federation of Library 
Associations and Institutions) ซึ่งประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ การเขา้ถึง (Access) 
การประเมิน (Evaluation) และการใช ้(Use)  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2551 - 2561) พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่ศกึษาเก่ียวกบั
การประเมินระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษา โดยใชต้วัแบบมาตรฐานการรูส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ 
มาตรฐานสามัตถิยะการรูส้ารสนเทศระดับอุดมศึกษา ของสมาคมหอ้งสมุดวิทยาลัยและวิจัย 
(ACRL Information Literacy Competency Standards for Higher Education) และมาตรฐาน
บิก้ซิกส ์รวมทัง้มีการพฒันาตวัแบบมาตรฐานการรูส้ารสนเทศส าหรบัประชาชนชาวไทย (หนไูกร 
บตุตะวงษ์, 2549) และมาตรฐานการรูส้ารสนเทศ  6 รู ้ส  าหรบันกัเรียนระดบัประถมศกึษา (ชตุิมา 
สจัจานนัท,์ 2554) นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการประเมินการรูส้ารสนเทศของ
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นักศึกษามีการใช้ตัวแปรท่ีหลากหลาย แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี ผลการเรียน คณะ/สาขาวิชา  2) สภาพแวดล้อมการรู ้สารสนเทศ 
ประกอบด้วย การเรียนรายวิชาการใช้ห้องสมุด/การศึกษาค้นคว้า/  การรูส้ารสนเทศ การใช้
หอ้งสมดุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละการสื่อสาร และอาจารยผ์ูส้อน และ 3) การเรียนรูแ้บบน า
ตนเอง ประกอบด้วย การจัดการตนเอง  การตรวจสอบตนเอง และการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
(Sumalee Bhornchareon, Sasipimol Prapinpongsakorn, & Wawta Techataweewan, 2019)   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เดิมเป็นวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ท่ีเนน้
การศกึษาดา้นวิชาชีพต่อมาใน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ พระราชทานช่ือใหม่ว่า สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล มีวตัถปุระสงคเ์พื่อผลิต
ครูอาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรี ใหก้ารศึกษาทางดา้นอาชีพทัง้ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยดา้น
วิชาชีพและเทคโนโลยี รวมทงัใหบ้รกิารทางวิชาการแก่สงัคม ตอ่มา พ.ศ. 2548 มีการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล โดยรวมวิทยาเขตใกลเ้คียงกนัจดัตัง้เป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ประกอบดว้ยวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ไดแ้ก่ วิทยาเขตเทเวศร ์วิทยาเขตโชติเวช 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชมุพรเขตอดุมศกัดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ซึ่งมีพืน้ท่ี
ไม่ห่างไกลกนันกั และปัจจบุนัไดป้รบัเป็น 4 ศนูย ์ไดแ้ก่ ศนูยเ์ทเวศร ์ศนูยโ์ชติเวช ศนูยพ์ณิชยการ
พระนคร และศูนยพ์ระนครเหนือ โดยยุบวิทยาเขตชุมพรฯ รวมกับวิทยาเขตพณิชยการพระนคร      
เขา้ดว้ยกนั ทัง้นีเ้พื่อความอิสระและคล่องตวัในการบริหารจดัการจนสามารถจดัการศึกษาไดถ้ึง
ระดบัสูง คือ ปริญญาโท และปริญญาเอก (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559,              
น. 6) โดยยงัคงเนน้การเรียนการสอนดา้นวิชาชีพเฉพาะในระดบับณัฑิตจนถึงระดบับณัฑิตศกึษา 
มีการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพเขา้สู่ตลาดแรงงานอย่างแทจ้ริงโดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถรับใช้และพัฒนาประเทศชาติตามค านิยามของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ท่ีว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” และปรัชญาท่ีว่า “สรา้งคนสู่งาน เช่ียวชาญ
เทคโนโลยี สรา้งคนดีสูโ่ลกอาชีพ” (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นแหล่งการศึกษาดา้นวิชาชีพดงกล่าว
ขา้งตน้จงึมุง่พฒันาความเขม้แขง็ดา้นวิชาการตามมาตรฐานการศกึษาสากล ผลิตบณัฑิตเป็นที่พึ่ง                 
ของสังคมทั้งในและต่างประเทศท่ีสามารถเรียนรู ้ได้ตลอดชีวิต ซึ่ งจ า เป็นต้องพัฒนา                                
การรูส้ารสนเทศแก่นกัศกึษานอกเหนือจากการเรียนรูแ้ละการปฏิบตัิในชัน้เรียน โดยนกัศกึษาตอ้ง
เป็นบคุคลท่ีรูวิ้ธีท่ีจะเรียนรูแ้ละเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง สามารถพฒันาตนทนัต่อสภาพแวดลอ้มทาง
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สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบัน สามารถ                  
ด  ารงตนใหป้ระสบความส าเรจ็ทัง้ดา้นการศกึษา การประกอบอาชีพ และครอบครวัได ้รวมทัง้มีเจต
คติท่ีดีต่อการรูส้ารสนเทศว่าเป็นทกัษะท่ีสง่เสริมเรียนรูต้ลอดชีวิตของตน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2553) จากการศึกษาของอังคณา แวซอเหาะและสุธาทิพย์ เกียรติวานิช 
(2553) พบว่า นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการรูส้ารสนเทศในระดบั
ปานกลาง ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีเกินระยะเวลา 5 ปีมาแลว้ และปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมีการพฒันา
หลักสูตร สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีการเรียนรู ้ ท่ีท  าให้รูปแบบการเรียนรู ้ของนักศึกษา
เปลี่ยนแปลงไป ท าใหผู้วิ้จัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี โดยใชแ้นวคิดการรูส้ารสนเทศส าหรบัการเรียนรูต้ลอดชีวิตของอิฟลา เพื่อทราบ
ปัจจยัท่ีเป็นจดุแขง็และจดุออ่น ซึง่เป็นแนวทางในปรบัปรุงการจดัการการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิ
ทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่นกัศกึษาท่ีจะพฒันาเป็นบณัฑิตที่มีคณุภาพตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. เพื่อประเมินการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

3. เพื่อศกึษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
ความส าคัญของการวจิัย 

ผลการวิจยันีท้  าใหท้ราบระดบัการรูส้ารสนเทศและปัจจยัท่ีสนบัสนนุการรูส้ารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร ซึ่งเป็นจุดอ่อนและจุดแข็งในการ
พฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษา และจะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผน 
การจดัการศกึษา การสรา้งสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู ้และการพฒันากิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ 
ในการที่จะสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศแก่นกัศกึษา นอกจากนีอ้าจารยผ์ูส้อนและหอ้งสมดุที่เป็นแหล่ง
เรียนรูท่ี้ส  าคญัของมหาวิทยาลยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบรูณาการทกัษะการรูส้ารสนเทศ
กับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมท่ีสร้างเสริมทักษะการรู ้
สารสนเทศแก่นักศึกษา โดยเป็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
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นกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตผูรู้ส้ารสนเทศท่ีเป็นนกัปฏิบตัิเป่ียมดว้ยความรูแ้ละความเช่ียวชาญตาม
พนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยในครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศกึษา 2562 จ านวน 11,183 คน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2562) 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีก าลงัศกึษาในปีการศกึษา 2562 จ านวน 540 คน  จาก 9 คณะ ๆ 
ละ 60 คน คดัเลือกแบบวิธีสุ่มแบบโควตา้ (Quota sampling) ซึ่งมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่าจ านวนขัน้
ต  ่าตามตารางก าหนดจ านวนกลุม่ตวัอย่างของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 
607-610)  

ตวัแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1.1 รายวิชาGE2400101 การรูส้ารสนแทศและการศกึษาคน้ควา้ 
1.2 ส  านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3 การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง  

2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ การรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานการรูส้ารสนเทศอิฟลา ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐาน ท่ี 1 การเขา้ถึงสารสนเทศ (Access)  มาตรฐาน ท่ี 2 การ
ประเมินสารสนเทศ (Evaluation) และมาตรฐาน ที่ 3 การใชส้ารสนเทศ (Use) 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. การรู้สารสนเทศ หมายถึง การรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานอิฟลา ท่ีรวมถึงความรู ้
ความสามารถ และทกัษะในการเขา้ถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศท่ีหาได ้และการเขา้ใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบ 3 มาตรฐาน และ 6 ตวับ่งชี ้ดงันี ้(Lau, 2006, pp. 16-
17) 

มาตรฐานท่ี 1 การเข้าถึงสารสนเทศ (Access) หมายถึง บุคคลสามารถเข้าถึง
สารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท่ี้ 1 การ
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ก าหนดและความชัดเจนของความต้องการสารสนเทศ (Definition and articulation of the 
information need) และตวับง่ชีท่ี้ 2 การก าหนดแหลง่สารสนเทศ (Location of information) 

มาตรฐานที่ 2 การประเมินสารสนเทศ (Evaluation) หมายถงึ บคุคลสามารถประเมิน
สารสนเทศอย่างวิจารณญาณและรอบรู ้ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท่ี้ 3 การประเมิน
สารสนเทศ (Assessment of information) และตวับ่งชีท่ี้ 4 การจดัการสารสนเทศ (Organization 
of information) 

มาตรฐานที่ 3 การใชส้ารสนเทศ (Use) บคุคลสามารถประยกุตใ์ชส้ารสนเทศไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและสรา้งสรรค์ ประกอบดว้ย 2 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ ตัวบ่งชีท่ี้ 5 การใช้สารสนเทศ (Use of 
information) และตวับง่ชีท่ี้ 6 การสื่อสารและการใชส้ารสนเทศอย่างมีจริยธรรม (Communication 
and ethical use of information) 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศ หมายถึง องค์ประกอบท่ีเป็นเหตุหรือ
สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการรูส้ารสนเทศ ท าให้เห็นภาพรวมการรูส้ารสนเทศตาม
มาตรฐานอิฟลาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้
จากการวิเคราะหว์รรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดต้วัแปรปัจจยัท่ีสมัพนัธต์่อการรูส้ารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดแ้ก่ รายวิชา  GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศึกษา
คน้ควา้ ส  านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ซึ่งจะถูกน าไป
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

3. รายวิชา GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า หมายถึง การเรียน
การสอนรายวิชา GE2400101 ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปส าหรบันกัศกึษาชัน้ปี
ท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีสนับสนุนการเรียนรู ้เก่ียวกับทักษะการรู ้
สารสนเทศ การใชห้อ้งสมดุและการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยประเมินในดา้นเนือ้หา วิธีการ
สอน สื่อการสอน และการวดัผล 

4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใชบ้ริการส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละใหบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสนับสนุนทักษะการรู ้
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 2 บริการหลกั คือ 1) บริการหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศ/แนะน าการใช้
หอ้งสมดุ การอบรมวิธีสืบคน้และใชฐ้านขอ้มลูอิเล็กเทรอนิกส ์และการรว่มมือระหว่างอาจารยก์บั
บรรณารกัษ์ในการส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ  และ 2) บริการดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละการ
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สื่อสาร ไดแ้ก่ เครื่องคอมพิวเตอร ์สัญญาณไวไฟ เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และวิดีโอสื่อการสอน
ทางไกล  

5. การเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed learning) หมายถึง ความสามารถของ
นกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการจดัการกระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
โดยเริ่มจากการก าหนดความตอ้งการการเรยีนรู ้ก  าหนดจดุมุง่หมาย เลือกวิธีเรยีน และประเมินผล
การเรียนรูข้องตนเองเพื่อใชใ้นการพฒันาการเรียนรูข้องตนต่อไป ซึ่งโดยรวม มี 3 องคป์ระกอบ 
ได้แก่ การจัดการตนเอง (Self-managing) การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) และการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying) (Costa & Kallick, 2004, pp. 36-41) 

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศ หมายถึง ทศันคติ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การรูส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ รายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ ส  านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรม การรบัรู ้
ประสบการณก์ารเรยีนและการใชปั้จจยัดงักลา่ว 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 

งานวิจัยนีใ้ชวิ้ธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศ โดย
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
            
      ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 
 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพล 
1. รายวิชา GE2400101 

การรู ้สารสนเทศและการศึกษา
คน้ควา้ 

2. ส  านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 .  กา ร เ รี ยน รู ้แบบน า
ตนเอง 

 

 
การรู้สารสนเทศอฟิลา 
มาตรฐานท่ี 1 การเข้าถึง

สารสนเทศ 
มาตรฐานท่ี 2 การประเมิน

สารสนเทศ 
ม า ต ร ฐ า น ท่ี  3  ก า ร ใ ช้

สารสนเทศ 
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สมมตฐิานในการวจิัย 
1. ปัจจยัรายวิชา GE2400101การรูส้ารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้มีอิทธิพลต่อการรู ้

สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. ปัจจัยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. ปัจจัยการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทที ่2  

เอกสาร และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
ในการศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อการรู ้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูวิ้จยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้
1. การรูส้ารสนเทศ 

1.1 ความหมายของการรูส้ารสนเทศ 
1.2 ความส าคญัของการรูส้ารสนเทศตอ่การศกึษา 
1.3 การสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศ 
1.4 การประเมินการรูส้ารสนเทศ 

2. มาตรฐานทกัษะการรูส้ารสนเทศส าหรบัอดุมศกึษา 
2.1 ตวัแบบการรูส้ารสนเทศของดอลย ์
2.2 ตวัแบบการรูส้ารสนเทศของบรูซ 
2.3 ตวัแบบการรูส้ารสนเทศของแคมป์เบลล ์
2.4 ตวัแบบการรูส้ารสนเทศของบนัดี ้
2.5 มาตรฐานการรูส้ารสนเทศของอิฟลา 
2.6 มาตรฐานทกัษะการรูส้ารสนเทศบิก๊ซิกส ์
2.7 มาตรฐานสามตัถิยะการรูส้ารสนเทศส าหรบัอดุมศกึษา 
2.8 มาตรฐานการรูส้ารสนเทศของประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด ์
2.9 มาตรฐานการรูส้ารสนเทศของประเทศองักฤษ 

3. การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 
3.1 ความหมายของการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 
3.2 ความส าคญัของการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 
3.3 องคป์ระกอบของการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 
3.4 ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 

4. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบัการรูส้ารสนเทศ 
4.1 ประวตัิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4.2 การบรหิารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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4.3 การจดัการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4.4 การสอนการรูส้ารสนเทศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4.5 การสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
5.2 งานวิจยัในประเทศ 
5.3 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
การรู้สารสนเทศ 

ความหมายของการรู้สารสนเทศ 
การรูส้ารสนเทศมาจากค าภาษาองักฤษ ว่า Information Literacy ซึ่งมีค  าอื่นท่ีใชใ้น

ความหมายท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงกัน ไดแ้ก่ Information Competency และ Information skills 
แต่ค  าว่า Information literacy เป็นค าท่ีใชแ้พร่หลายมากท่ีสดุ (จนัทรฉ์าย วีระชาติ, 2555, น. 9) 
ค  านีต้ามเอกสารท่ีปรากฎพบว่า นายพอล ซูรค์าวสกี (Paul Zurkowski) เป็นผูร้ิเริ่มใชค้  านีเ้ป็นคน
แรก และใช้ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ.1974 ในท่ีประชุมระดับชาติทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตรถ์งึลกัษณะของผูรู้ส้ารสนเทศการใชแ้หลง่สารสนเทศท่ีหลากหลายเพื่อแกปั้ญหา
ท่ีเกิดขึน้ทุก ๆ วัน และตอ้งการใหทุ้กคนตระหนักถึงความจ าเป็นของทักษะการรูส้ารสนเทศใน
สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีแนวโนม้เจริญกา้วหนา้อย่างรวดเรว็  ซึ่งต่อมาการรู ้
สารสนเทศไดก้ล่าวถึงกนัอย่างแพรห่ลายจนถึงปัจจุบนั และมีผูใ้หค้วามหมายการรูส้ารสนเทศไว้
หลากหลาย ดงันี ้ 

ดอยล์ (Doyle, 1992, p.  4) กล่าวว่า การรู ้สารสนเทศ หมายถึง บุคคลท่ีรู ้
สารสนเทศเป็นบุคคลท่ีตระหนักดีว่าสารสนเทศท่ีถูกตอ้งและครบถว้นเป็นพืน้ฐานส าหรบัการ
ตดัสินใจอย่างชาญฉลาด สามารถพฒันากลยทุธก์ารสืบคน้สารสนเทศจนประสบความส าเรจ็ โดย
รูจ้ักแหล่งสารสนเทศ วิธีการเขา้ถึง และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละอื่น ๆ รวมทั้งสามารถ
ประเมินสารสนเทศ การคิดเชิงวิพากษ ์และการแกปั้ญหาโดยน าองคค์วามรูท่ี้มีอยู่มาประยกุตใ์ช ้ 

ลู (Lau, 2006, p. 17) กล่าวว่า การรูส้ารสนเทศ หมายถึง ความรูแ้ละทักษะท่ี
จ าเป็นในการระบุความตอ้งการท่ีถูกตอ้งของสารสนเทศในการปฏิบัติงานหรือแกไ้ขปัญหาได ้
รวมถึงการรบัรูแ้หล่งสารสนเทศท่ีถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณเมื่อไดร้บัสารสนเทศนัน้มาแลว้
น าเสนอ ใหผู้อ้ื่นรบัทราบหากจ าเป็นจากนัน้น าไปใชป้ระโยชนแ์ละไดผ้ลลพัธอ์อกมา 



 11 
 

แคททส์ และ ลู (Catts & Lau, 2008, p. 7)กล่าวว่า การรูส้ารสนเทศ หมายถึง 
ความสามารถของตวับคุคลคนท่ีตระหนกัถึงความตอ้งการสารสนเทศ จดัเก็บ คน้หาและประเมิน
คุณภาพของสารสนเทศได ้สามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ขอ้มูลอย่าง
จรยิธรรมและถ่ายทอดความรูไ้ด ้

อนาโฟ และฟิลสัน (Anafo & Filson, 2014, p. 2)  กล่าวว่า การรูส้ารสนเทศ
หมายถึง ชุดของความสามารถท่ีตอ้งการใหต้ัวบุคคลรูวิ้ธีการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นและมี
ความสามารถในการระบุต  าแหน่ง การประเมินสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพตามตอ้ง 

กุมารและสุเรนดราน (Kumar & Surendran, 2015, p.  130)กล่าวว่า  การรู ้
สารสนเทศ หมายถึง สารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลอยู่ในตัวบุคคลความรูเ้ป็นพืน้ฐานในการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถของผูใ้ช ้ความสามารถในการจัดหาและใชข้อ้มลูอย่างมีประสิทธิภาพผูรู้ ้
สารสนเทศควรมีความสามารถในการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา และรูวิ้ธีการเรยีนรู ้

เชาและพูร ์พูร ์ (Shao & Purpur, 2016, p.  670)  กล่าวว่าการรู ้สารสนเทศ 
หมายถึง ทักษะการรูส้ารสนเทศความสามารถในการคน้หาขอ้มูล การประเมินสารสนเทศคิด
วิเคราะหเ์พื่อการตดัสินใจ และการใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   

ราฟิกและคาน (Rafique & Khan, 2017, p.  68)  กล่าวว่าการรู ้สารสนเทศ
หมายถึง ความช านาญในการระบคุวามตอ้งการสารสนเทศ การรบัรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบ วิเคราะหข์อ้มลู การตีความและการประเมินขอ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้ง มีความสามารถในการ
ใชส้ารสนเทศ การกูค้ืน การบนัทกึ การจดัการขอ้มลูที่ไดร้บัจากแหลง่ขอ้มลูที่หลากหลาย 

โอ เมลูโซร  และโอโก  (Omeluzor & Ogo, 2018, p.  123)  กล่าวว่ า  การ รู ้
สารสนเทศ หมายถงึ การรูส้ารสนเทศเป็นพืน้ฐานการเรยีนรูต้ลอดชีวิตช่วยใหผู้เ้รยีนก าหนดเนือ้หา 
ความสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศท่ีตอ้งการประเมินและท าความเขา้ใจ
เนือ้หาของสารสนเทศท่ีเขา้ถึง การรูส้ารสนเทศช่วยใหเ้ขา้ใจมากขึน้ตามเศรษฐกิจ กฏหมายและ
ประเดน็ทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง การใชข้อ้มลูที่มีจรยิธรรม ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ภคพร อ ามาตยม์ณี ชุ่มอินทรจกัร ์(2559, p. 18) กล่าวว่า การรูส้ารสนเทศ คือ 
ความสามารถหรือทกัษะส่วนบคุคลของนกัศึกษา สามารถระบคุวามตอ้งการ ก าหนดการสืบคน้ 
และประเมินแหล่งสารสนเทศไดอ้ย่างถกูตอ้ง โดยน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสมอย่างมีจริยธรรมและ
ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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จากความหมายของการรูส้ารสนเทศท่ีหลากหลายข้างต้น พอสรุปได้ว่า การรู ้
สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถหรือทกัษะส่วนบคุคลในการระบเุนือ้หา ขอบเขตและลกัษณะ
ของสารสนเทศท่ีตอ้งการ สามารถระบุแหล่งและการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ กลยุทธก์ารสืบคน้
สารสนเทศและการใชเ้ครื่องมือหรอืเทคโนโลยีคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ เพื่อเขา้ถงึและจดัการสารสนเทศ  
มีวิจารณญาณในการประเมินคุณภาพของสารสนเทศท่ีไดร้บั สามารถวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์
สารสนเทศเพื่อใชป้ระโยชนอ์ย่างคุม้ค่าและน าไปแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมทัง้การใช้
สารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจรยิธรรมและถกูตอ้งตามกฎหมาย   

ความส าคัญของการรู้สารสนเทศตอ่การศึกษา 
ปัจจบุนัการรูส้ารสนเทศมีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัมากขึน้และการ

เขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ย่างไรขีดจ ากดั มีปริมาณหลากหลายรูปแบบท าใหม้ีความจ าเป็นในการใช้
ประโยชนจ์ากการรูส้ารสนเทศต่อความส าเร็จของบุคคลต่าง ๆ มีดงันี ้(ปิยะวรรณ ประทุมรตัน ,์ 
2553) (แววตา เตชาทวีวรรณ, 2562, น. 4)   

1. การเรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong learning) การรูส้ารสนเทศเป็นทกัษะท่ีท าให้
บคุคลรูจ้กัวิธีเรียนรู ้(Learn how to learn) สามารถเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรูแ้ละกระบวนการ
แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั บคุคลท่ีมีการรูส้ารสนเทศจะสามารถสรา้งองคค์วามรู ้แสวงหา และ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

2. การรูส้ารสนเทศถูกก าหนดใหเ้ป็นหนึ่งของทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21
เพื่อให ้บคุคลสามารถด ารงชีพหรอืประกอบอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสมและมีคณุภาพในสงัคม เรยีนรู ้
และเขา้ใจวิธีการแสวงหา เขา้ถึง ประเมินค่า วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหส์ารสนเทศไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ทันต่อเหตุการณ์มากท่ีสุด เพื่อน ามาใช้ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท าให้สามารถ
เผชิญหนา้และอยู่รอดไดใ้นสภาวะท่ีรายลอ้มดว้ยสารสนเทศจ านวนมหาศาล ความไมแ่น่นอนและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีอาจเกิดขึน้ได ้ 

3. การรูเ้ท่าทันสารสนเทศ ปัจจุบนัสารสนเทศทวีความส าคญัอย่างมากทั้งใน
ชีวิตประจ าวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ ทั้งนีเ้ป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงและ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ท าใหส้ารสนเทศเกิดขึน้จ านวนมหาศาลและแพร่กระจายอย่าง
รวดเรว็ ซึ่งการรูส้ารสนเทศเป็นสิ่งส  าคญัย่ิงในการด ารงชีวิตประจ าวนั เพราะผูรู้เ้ท่าทนัสารสนเทศ
จะเป็นผูท่ี้สามารถวิเคราะหป์ระเมินและเลือกสรรสารสนเทศท่ีมีคณุภาพน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
สงูสดุแก่ตนเองเมื่อตอ้งการตดัสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.  การส่งเสริมการเรียนรู ้ท่ี เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered 
approach) การรูส้ารสนเทศจ าเป็นส าหรบัการศกึษาในทกุระดบัและรูปแบบ โดยโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการศกึษาในปัจจบุนัตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการปฏิรูปการเรียนรู ้
ท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั ซึง่พฒันาศกัยภาพการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน โดยผูส้อนเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวก (Facilitator) ซึ่งความสามารถในการเขา้ถึงและสืบคน้สารสนเทศจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรบัผูเ้รียนท่ีจะคน้ควา้ในเรื่องท่ีสนใจศึกษา ใชส้ารสนเทศพฒันาชิน้งานหรือองคค์วามรูใ้หม่ 
ตลอดจนทบทวนการเรยีนรูเ้พื่อตอ่ยอดการสรา้งผลงานใหมต่อ่ไป  

5. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูแ้ละน าเสนอ เน่ืองจากสารสนเทศอยู่ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะสารสนเทศดิจิทลัท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในการเขา้ถึงและใชง้าน จึง
ท าใหบ้คุคลตอ้งเรยีนรูแ้ละมีทกัษะดา้นเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูจ้ากสารสนเทศทกุรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยีน าเสนอสารสนเทศหรือผลงานของตนแก่กลุ่มคนไดต้รง
เปา้หมาย เหมาะสม และทนัตอ่นวตักรรมสมยัใหม่ 

6. การเขา้ถึงและใชส้ารสนเทศอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม การรูส้ารสนเทศเป็น
สิ่งส  าคญัโดยเฉพาะสงัคมในยคุสารสนเทศ ซึ่งบคุคลจ าเป็นตอ้งรูส้ารสนเทศเพื่อปรบัตนเองใหเ้ขา้
กับสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างสนัติ การรูส้ารสนเทศสรา้ง
พฤติกรรมการเขา้ถงึและใชส้ารสนเทศท่ีค านงึถึงหลกัจรยิธรรมและกฎหมาย โดยค านงึถงึสิทธิสว่น
บคุคล ความเก่ียวขอ้งและผลกระทบทางสงัคมการเมืองและเศรษฐกิจ น าไปสูก่ารใชส้ารสนเทศใน
สงัคมอย่างชาญฉลาดและมีจรยิธรรม 

จากความส าคญัของการรูส้ารสนเทศต่อการศึกษา ดงักล่าว การรูส้ารสนเทศเป็น
ปัจจัยท่ีส  าคัญท าให้บุคล มีกระบวนการคิด วิ เคราะห์สังเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างเขา้ใจมีวิธีการแสวงหา เขา้ถึง ประเมิน สารสนเทศไดอ้ย่างถูกตอ้ง การรู ้
สารสนเทศเป็นสิ่งส  าคัญการเปลี่ยนแปลงและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท าใหส้ารสนเทศ
เกิดขึน้มากมายจงึท าใหบ้คุคลตอ้งเรียนรูแ้ละมีทกัษะในดา้นเทคโนโลยีน าเสนอผลงานของตนเอง
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติโดยค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคล และผลกระทบทางสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ 

การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
การส่งเสริมการรูส้ารสนเทศมีความส าคญัต่อการสนบัสนนุการเรียนการสอนช่วยให้

นักศึกษารูแ้หล่งสารสนเทศอื่น ๆ รูวิ้ธีการสืบคน้สารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประเมินแหล่งสารสนเทศ  การส่งเสริมการรูส้ารสนเทศเกิดจากความรวมมือของอาจารยผ์ูส้อน 
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และบรรณารักษ์ โดยให้ความรูใ้นการใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อท่ี
นักศึกษาสามารถน าไปปรบัใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูเ้รียนรูต้ลอดชีวิต 
(Laherty, 2000; เทอดศกัดิ ์ไมเ้ทา้ทอง, 2557, น. 121) 

วิธีการส่งเสริมการรูส้ารสนเทศโดยทั่วไปมีอยู่หลากหลายประเภทขึน้อยู่กับการ
ด าเนินและนโยบายแต่ละองคก์ร โดยมีนักวิชาการไดจ้  าแนกวิธีการส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ
โดยทั่วไป ดงันี ้ 

เทอดศักดิ์ ไมเ้ทา้ทอง (2557, น. 122) กล่าวว่า การส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ
สามารถจ าแนกวิธีการสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศ ดงันี ้

1. การสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศโดยหอ้งสมดุ เป็นการบรกิารท่ีเพิ่มทกัษะการรู ้
สารสนเทศเทศของนกัศกึษา ประกอบดว้ย 

1.1 การรูส้ารสนเทศบนเว็บไซตห์อ้งสมดุ เป็นการบริการของหอ้งสมุด
จัดเตรียมไวใ้หบ้ริการ เว็บท่า (Portal) เป็นแหล่งคน้ควา้ ท่ีตรงตามความตอ้งการของสาขาวิชา 
ตา่ง ๆ  

1.2 การรู ้สารสนเทศผ่านบริการอ้างอิงเสมือน เป็นการบริการของ
หอ้งสมดุใหผู้ใ้ชท่ี้อยู่ไกลมีโอกาสเขา้ถงึบริการของหอ้งสมดุ เช่น การตอบค าถามผ่านทางไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส ์การตอบค าถามผ่านหอ้งสนทนาและตอบค าถามแบบรว่มมือตลอด 24 ชั่วโมง เป็น
การบรกิารตอบค าถามสัน้ ๆ ซึง่ท  าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึอิสระในการถามค าถาม 

1.3 การสอนการรูส้รสนเทศท่ีโต๊ะบริการ เป็นการสอนการรูส้ารสนเทศท่ี
โต๊ะบริการส าหรบัลกูคา้หอ้งสมดุ บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ สอนวิธีการใชห้อ้งสมดุการ
ใชส้  าเนาเอกสารเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิและการอา้งอิง 

1.4 การรูส้ารสนเทศโดยใชคู้่มือการใชห้อ้งสมดุและคู่มือแนะน าแหล่ง
สารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัรายวิชาหรอืงานท่ีมอบหมายของรายวิชาตา่ง ๆ 

1.5 การฝึกอบรมการแสวงหาสารสนเทศ เป็นความรว่มมือระหว่างผูส้อน
กับบรรณารกัษ์ในการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการสืบคน้สารสนเทศแก่นักศึกษา  โดยก าหนดหัวขอ้ 
ค  าคน้ และสาธิตการสืบคน้ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุและฐานขอ้มลูออนไลน์
ตา่ง ๆ  

1.6 การปฐมนิเทศและน าชมหอ้งสมุด เป็นการมุ่งเนน้ใหน้ักศึกษาได้
เรียนรูเ้ก่ียวกบัการคน้หาและการใชท้รพัยากรสารสนเทศ ประกอบดว้ย การบรรยาย  การแนะน า
หอ้งสมดุ  การน าชมสว่นงานตา่งของหอ้งสมดุ กฎระเบียบ และมารยาทในการใชห้อ้งสมดุ 
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1.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการการรูส้ารสนเทศส าหรับผู้สอน เป็นการ
พฒันาความรูค้วามเขา้ใจในแนวคิดเก่ียวกับการรูส้ารสนเทศใหแ้ก่ผูส้อน ในการออกแบบงาน
มอบหมายของนกัศกึษาและการปอ้งกนัการลอกเลียนวรรณกรรม 

2. การส่งเสริมการรูส้ารสนเทศโดยการจดัการเรียนการสอน เป็นการสอนท่ี
มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการรู ้สารสนเทศโดยการสอนในชั้นเ รียนและเว็บช่วยสอน
ประกอบดว้ย ดงันี ้

2.1 การสอนวิชาการรูส้ารสนเทศ เป็นรายวิชาหนึ่งในหลกัสตูร ในหมวด
ศึกษาทั่ วไปมีลักษะเป็นรายวิชาบังคับหรือวิชาเลือก มีจุดมุ่งหมายท่ีมุ่งพัฒนาทักษะการรู ้
สารสนเทศของนกัศกึษา เนน้ใหน้กัศกึษาใหศ้กึษาคน้ควา้แหลง่เรยีนรูต้า่ง ๆ ดว้ยตนเอง 

2.2 การสอนแบบบูรณาการการรูส้ารสนเทศ เป็นความร่วมมือระหว่าง
ผู้สอนกับบรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการรูส้ารสนเทศใหแ้ก่
นกัศกึษา ซึ่งบรรณารกัษ์ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีในสาขาวิชาท่ีสอน รูวิ้ธีการสอน
รูปแบบตา่ง ๆ และรูม้าตรฐานที่เก่ียวขอ้งในสาขาวิชาที่สอน 

2.3 การสอนการรู ้สารสนเทศบนเว็บ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
อิเล็กทรอนิกสบ์นเว็บมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาตระหนกัรูว้่าตนเองตอ้งการสารสนเทศเมื่อใดจะคน้หา 
ประเมิน และใชส้ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างไร 

นอกจากนี ้กนกวรรณ ชินออ่น และ กนัยารตัน ์เควียเซน่ (2554, น. 16)ไดจ้  าแนก 
วิธีการสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศของผูเ้รยีน ดงันี ้

1. การเลือกหวัขอ้ในการท าโครงงาน  
2. การศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. การเสนอหวัขอ้โครงงาน 
4. การจดัท าโครงงาน 
5. รูปแบบการท ารายงานและการเขียนอา้งอิง 

เอลลิส จอหน์สัน และราวลีย ์ (Ellis, Johnson, & Rowley, 2017, p. 4) ไดจ้  าแนก
วิธีการสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศ มีดงันี ้

1. นโยบายการรูส้ารสนเทศ    
2. การฝึกอบรมการรูส้ารสนเทศ 
3. การประเมินการรูส้ารสเทศ 
4. การสอนออนไลน ์
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ลี และแทม (Li, Leung, & Tam, 2007, pp. 4-7) ได้จ  าแนกวิธีการส่งเสริมการรู ้
สารสนเทศ มีดงันี ้

1.โปรแกรมการรูส้ารสนเทศของหอ้งสมดุมหาวิทยาลยั 
1.1 การสอนในหอ้งเรียนแบบตวัต่อตวั โดยบรรณารกัษ์เป็นผูส้อนการอา้งอิง

และการใช้ฐานขอ้มูล วิธีการสืบค้น และทักษะในการคิดวิจารณญาณทีเก่ียวข้องกับการใช้
สารสนเทศ 

1.2 การเรียนรูอ้อนไลน์ เป็นวิธีการสอนการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
ส  าหรบันกัศกึษาท่ีเรยีนนอกมหาวิทยาลยัเพื่อตอ้งการเรยีนรูฝึ้กทกัษะการรูส้ารสนเทศดว้ยตนเอง 

2. การรูส้ารสนเทศและการทดสอบความรูค้วามสามารถทางดา้นไอที ทักษะ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยใหน้กัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร ์แอปพลิเคชั่น และ ฐานขอ้มลู
สารสนเทศได ้ส่วนการรูส้ารสนเทศเป็นความรูค้วามสามารถและทักษะของบุคคลในการเขา้
สารสนเทศ ประเมินสารสนเทศและการใชส้ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพทกุรูปแบบ 

3. บทเรียนการรูส้ารสนเทศข่าวสารบนเว็บ ช่วยใหน้ักศึกษาตระหนักถึงความ
เป็นจ าในการใชส้ารสนเทศและการคน้หา ประเมิน ในการใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 การน าสารสนเทศไปใช้ เพื่อเพิ่มทักษะการรู ้สารสนเทศ สามารถ 
แกปั้ญหาและน าสารสนเทศไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ 

3.2 การโตต้อบเพิ่มขึน้ในการสอนผ่านเว็บ เพื่อเสริมสรา้งกระบวนการเรียนรู ้
และช่วยใหน้กัเรยีนใชท้กัษะ แนวคิดท่ีไดเ้รยีนรูม้าเป็นองคป์ระกอบในการโตต้อบ 

4. บรรณารักษ์สอนแทนครูบรรณารักษ์ท างานร่วมกับอาจารย์เพื่อช่วยให้
ค  าแนะน าบนเว็บในการหาแหล่งสารสนเทศ การคน้หาสารสนเทศ ประเมินการใชส้ารสนเทศการ
เรียนการสอนบนเว็บช่วยใหบ้รรณารกัษ์สามารถฝึกอบรมความรูด้า้นการรูส้ารสนเทศในเชิงลึก
มากขึน้ในสภาพแวดลอ้มทางวิชาการ  

การประเมินการรู้สารสนเทศ 
การประเมินการรูส้ารสนเทศ หมายถึง การวัดเพื่อประเมินคุณลักษณะดา้นการรู ้

สารสนเทศของบคุคล โดยการก าหนดเกณฑห์รือใชม้าตรฐานการรูส้ารสนเทศตวัแบบใดตวัแบบ
หนึ่งเป็นเกณฑใ์นการวัดระดบัการรูส้ารสนเทศของบุคคลนัน้ ซึ่งการรูส้ารสนเทศเป็นพฤติกรรม
หรือทักษะของบุคคล วิธีการประเมินท่ีนิยมใช้ คือ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
assessment) ซึ่งชยัวฒัน ์สทุธิรตัน ์(ม.ป.ป., น. 2, 4) ใหค้วามหมายว่า การประเมินผลการเรียนรู ้
ของผูเ้รียนท่ีใชวิ้ธีการท่ีหลากหลาย เนน้การประเมินทักษะการคิดท่ีซับซอ้น ทักษะการท างาน 
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ความสามารถในการแกปั้ญหาและการแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบตัิในสภาพจริงอยู่บนพืน้ฐาน
ของเหตุการณ์จริงในชีวิตจริง เน้นพัฒนาการท่ีปรากฏให้เห็นทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมี
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการประเมินหลายฝ่ายและเกิดขึน้ไดใ้นทุกบริบทเท่าท่ีจะเป็นไปได ้รวมทัง้เป็นการ
ประเมินท่ีมีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งวิธีการประเมินออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็น
พฤติกรรมและทกัษะท่ีจ าเป็นในปัจจุบนั รวมทัง้เป็นการประเมินการปฏิบตัิงานในสภาพจริง ซึ่ง
วิธีการและเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงมีหลากหลาย ไดแ้ก่ การสงัเกต การสมัภาษณ ์
แบบสอบถาม บนัทกึจากผูเ้ก่ียวขอ้ง แบบทดสอบวดัความสามารถท่ีเป็นจรงิ (Authentic test) การ
รายงานตนเอง การสรา้งจินตภาพ และการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน (ชัยวัฒน ์สุทธิรตัน,์ 2553, น. 
216-225) 

วิธีการในการประเมินตามสภาพจริง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ (กมลวรรณ ตงัธนกา
นนท,์ 2557, น. 35-52)  

1. ประเภทที่ใชก้ารทดสอบ เครื่องมือท่ีใช ้คือ แบบวดัหรอืแบบทดสอบ ซึง่นิยมใช ้
2 แบบ คือ 1) แบบสอบขอ้เขียน ไดแ้ก่ แบบความเรียง (Essay test) แบบเติมค า (Completion 
test) แบบถูกผิด (True- false test) แบบทดสอบจับคู่  (Matching test) และแบบเลือกตอบ 
(Multiple choice test) และ 2) แบบแบบสอบปากเปลา่ (Oral test) 

2. ประเภทท่ีไม่ใช้การทดสอบ เป็นการสังเกตการณ์ปฏิบัติหรือพฤติกรรม 
เครื่องมือท่ีใชป้ระเมิน ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบประมาณคา่ (Rating scale) 
แบบบันทึกพฤติกรรมและระเบียนสะสม (Anecdotal and cumulative record) แบบสังเกต 
(Observation) และเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบรกิ (Scoring rubric) 

วิธีประเมินการรูส้ารสนเทศตามท่ีปรากฏในงานวิจยัและตวัแบบการประเมินตา่ง ๆ มี
การใชวิ้ธีการประเมินทัง้ประเภทที่ใชก้ารทดสอบและประเภทที่ไม่ใชก้ารทดสอบ เครื่องมือท่ีใชม้ี 2 
แบบ ดงันี ้

1. แบบเลือกตอบ หรือเรียกว่า ขอ้สอบปรนยั เป็นเครื่องมือท่ีนกัวดัผลการศกึษา
คิดคน้ขึน้มาเพื่อลดขอ้เสียของเครื่องมือการประเมินอื่นท่ียากจะวัดไดค้รอบคลุมจุดประสงคท่ี์
ตอ้งการไดท้ัง้หมดและตรวจใหค้ะแนนไดแ้น่นอน สามารถใชแ้ทนเครื่องมือประเมินอื่นไดด้ี จึงเป็น
เครื่องมือท่ีนิยมใชม้ากและแพร่หลายทั่วโลก แบบเลือกตอบจะประกอบดว้ยค าถามและตวัเลือก 
ซึ่งตวัเลือกจะมีตวัถูก และตวัลวงหรือตวัผิด การออกแบบขอ้ค าถามท่ีดีนัน้ตวัเลือกทุกตวัตอ้งมี
น า้หนกัพอ ๆ กนั หากผูท่ี้ไม่มีความรูด้เูผิน ๆ จะเห็นว่าทกุขอ้ถกูทัง้หมด ตวัเลือกตอ้งไม่มีลกัษณะ
ถูกหรือผิดอย่างเด่นชัดและขาดความเป็นปรนัยท่ีเป็นคุณสมบัติส  าคัญของเครื่องมือแบบ
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เลือกตอบนี ้การออกแบบค าถามท่ีนิยมใชม้ี 3 ลกัษณะ คือ ค  าถามโดด (Single question) ค  าถาม
ใชส้ถานการณ ์(Situational test) และตวัเลือกคงท่ี (Constant choices) 

2. แบบประมาณค่า (Rating scale) เป็นเครื่องมือประเมินท่ีมีลกัษณะรายการท่ี
ระบุพฤติกรรมหรือตวับ่งชีท้กัษะส าคญัท่ีตอ้งการประเมิน เพื่อใหผู้ถู้กประเมินระบุว่าพฤติกรรม
เช่นนัน้เกิดขึน้มากนอ้ยเพียงใด โดยมีการระบรุะดบัคณุภาพ ความคิดเห็นและความสมบรูณข์อง
ทกัษะว่าอยู่ในระดบัใด ขอ้ดีของแบบประมาณค่า คือ ใชเ้วลานอ้ยในการสรา้ง สามารถก าหนด
ระดบัของทักษะท่ีตอ้งการประเมินได ้แต่มีขอ้เสีย คือ หากขอ้รายการไม่อธิบายพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะท่ีประเมินไดช้ัดเจน ท าใหเ้ครื่องมือประเมินนีข้าดความเป็นปรนัยและความเท่ียง
ระหว่างผูถ้กูประเมินได ้(Interrater reliability) 

เกณฑก์ารวัดระดบัการประเมินการรูส้ารสนเทศ สามารถใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน
แบบรูบริก ส  าหรบัแสดงระดบัหรือความสมบูรณข์องการปฏิบตัิ เกณฑก์ารใหค้ะแนนจะมีความ
ชัดเจนและละเอียดสามารถน าไปประเมินไดโ้ดยง่าย จึงเหมาะส าหรบัการประเมินทักษะการรู ้
สารสนเทศท่ีประกอบดว้ยมาตรฐานและตวับ่งชีท่ี้มีรายละเอียดค่อนขา้งมาก รวมทัง้การแกปั้ญหา
ความเป็นอตันยั (Subjectivity) และท าใหเ้กิดความเท่ียงเพิ่มขึน้ในการใหค้ะแนน ซึ่งเกณฑก์ารให้
คะแนน มี 2 ประเภท ดงันี ้

1. เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบองคร์วม โดยพิจารณาภาพรวมของการรูส้ารสนเทศ
ว่ามีลกัษณะอย่างไร  

2. เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ โดยพิจารณาการรูส้ารสนเทศแยก
รายมาตรฐาน  รายองคป์ระกอบ รายดา้น หรือรายตวับ่งชีต้่าง ๆ ท าใหท้ราบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของ
การรูส้ารสนเทศในแตล่ะมาตรฐานหรอืตวับง่ชีต้า่ง ๆ  

 
มาตรฐานทกัษะการรู้สารสนเทศส าหรับระดบัอุดมศึกษา 

การรูส้ารสนเทศเป็นทกัษะในการคิดและการคิดวิพากษ์ท่ีจ  าเป็นส าหรบัการพฒันาดา้น
วิชาการ บคุลิกภาพสว่นบคุคล รวมทัง้ความส าเรจ็ทัง้การศกึษาและการงาน (Wertz et al., 2013, 

pp. para1-9) จึงมีนกัวิชาการและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศก าหนดตวัแบบหรือมาตรฐาน
เพื่อเป็นแนวทางในการวัดและพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รูส้ารสนเทศ (Literate person) แนวคิด
เก่ียวกับตัวแบบและมาตรฐานการรู ้สารสนเทศท่ีส าคัญ มีหลากหลาย เช่น AASL, ACRL, 
SCONUL, Big 6TM เป็นตน้  
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ตวัแบบการรู้สารสนเทศของดอลย ์
ดอยล ์(Doyle, 1994, p. 3)ผูศ้กึษาวิจยัเก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศในยคุแรก ไดอ้ธิบาย

คณุลกัษณะของบคุคลที่มีการรูส้ารสนเทศ ว่ามีคณุลกัษณะ ดงันี ้
1. ตระหนกัรูว้่าสารสนเทศท่ีถกูตอ้งและสมบรูณเ์ป็นพืน้ฐานของการตดัสินใจท่ี

ชาญฉลาด 
2. ตระหนกัรูถ้งึความจ าเป็นของสารสนเทศ 
3. ตัง้ค  าถามบนพืน้ฐานความจ าเป็นของสารสนเทศ 
4. ระบแุหลง่สารสนเทศได ้
5. พฒันากลยทุธก์ารสืบคน้ที่ประสบความส าเรจ็ 
6. เขา้ถงึแหลง่สารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีตา่ง ๆ  
7. ประเมินสารสนเทศท่ีไดร้บัได ้
8. รวบรวมสารสนเทศเพื่อน ามาประยกุตใ์ชป้ระโยชนไ์ด ้
9. บรูณาการสารสนเทศใหมท่ี่ไดร้บักบัความรูเ้ดิมท่ีมีอยู่ 
10. ใชส้ารสนเทศในการแกปั้ญหาและมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ตวัแบบการรู้สารสนเทศของบรูซ 
บรูซ  (Bruce, 1999, pp.  35-42)  อ ธิบายว่ า  การ รู ้สารสนเทศเ ก่ียวข้อ งกับ

ประสบการณใ์นสถานที่ท  างาน ดงันี ้
1.การรูส้ารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคน้ควา้และการสืบคน้

สารสนเทศ 
2. การรูส้ารสนเทศเป็นการเขา้ใจในการหาแหลง่สารสนเทศท่ีเหมาะสม 
3. ความรูด้า้นสารสนเทศท่ีมีความเขา้ใจในกระบวนการคน้หาปรบัใชเ้มื่อเกิด

ปัญหา 
4. การรูส้ารสนเทศเป็นประสบการณใ์นการควบคมุสารสนเทศ 
5. ความรูด้า้นขอ้มลูมีประสบการณใ์นการสรา้งฐานความรูส้่วนบุคคลในพืน้ท่ี

ใหมท่ี่นา่สนใจ 
6.การรูห้นังสือสารสนเทสมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับความรู ้และ

มมุมองสว่นบคุคลที่น  าไปใชใ้นรูปแบบท่ีน าเสนอขอ้มลูเชิงลกึใหม ่ๆ  
7.การรูห้นังสือสารสนเทศมีประสบการณใ์นการใชข้อ้มลูอย่างชาญฉลาดเพื่อ

ประโยชนข์องผูอ้ื่น 
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ตวัแบบการรู้สารสนเทศของแคมป์เบลล ์
แคมป์เบลล ์(Campbell, 2004, pp. 12-13)อธิบายว่า ลกัษณะการพฒันาบคุคลให้

เป็นผูรู้ส้ารสนเทศ ดงันี ้
   1. ตระหนกัถงึความส าคญัของสารสนเทศในการแกปั้ญหา 
   2. คน้หาและประเมินแหลง่สารสนเทศไดถ้กูตอ้ง 
   3. สามารถจดัเก็บและเรยีกดสูารสนเทศได ้
   4. ใชข้อ้มลูที่มีประสิทธิภาพและมีจรยิธรรม 
   5. ใชส้ารสนเทศเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หม ่ๆ  

ตวัแบบการรู้สารสนเทศของบันดี ้
บนัดี ้(Bundy, 2004, pp. 3-4)ไดอ้ธิบายว่า ผูท่ี้รูส้ารสนเทศสามารถก าหนดความ

ตอ้งการคน้หา ประเมินแหลง่สารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแกปั้ญหาในการท างานหรือใน
ชีวิตประจ าวนัได ้ดงันี ้

1. ตระหนกัถงึความตอ้งการสารสนเทศ 
2. ก าหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ีตอ้งการได ้
3. เขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ประเมินสารสนเทศและแหลง่ท่ีมาของสารสนเทศ 
5. รวบรวม จดัเก็บสารสนเทศที่ไดม้าอย่างถกูวิธี 
6. บรูณาการองคค์วามรูใ้หมท่ี่ไดม้าเขา้ฐานความรูเ้ดิม 
7. ใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนรู ้สามารถแก้ปัญหา และ

ตดัสินใจได ้
8. เข้าใจประเด็นเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และวัฒนธรรมในการใช้

สารสนเทศ 
9. เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอย่างมีจรยิธรรม ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
10.ใช้สารสนเทศและความรู ้ในฐานะพลเมืองท่ีดีเป็นส่วนร่วมและความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคม 
11. มีความเขา้ใจหลกัการรูส้ารสนเทศในการเรยีนรูแ้บบน าตนเองและการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต 
มาตรฐานการรู้สารสนเทศของอฟิลา 

สมาพนัธร์ะหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมดุ หรือช่ือย่อว่า  อิฟลา 
(IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions) เป็นองคก์รท่ีมีความ
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เก่าแก่ยาวนาน ก่อตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1927 ปัจจบุนัมีจ านวนสมาชิกกว่า 1,350 คน จาก 140 ประเทศ 
ใน 6 ภมูิภาค ไดแ้ก่ ยโุรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกาและหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน ตะวนัออก
กลางและแอฟริกาเหนือ แอฟริกา เอเชียและโอเชียเนีย (กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมทุร
แปซิฟิก) เป็นองคก์รอิสระระหว่างประเทศท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรฐัและไม่แสวงหาผลก าไร ถือเป็น
องคก์รสหพนัธร์ะหว่างประเทศทางดา้นหอ้งสมดุที่ท  าหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียงระดบัโลกท่ีเช่ือถือได ้
(the trusted global voice) ส าหรบัสงัคมชมุชนและวงการวิชาชีพบรรณารกัษ์และนกัสารสนเทศ 
สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาหอ้งสมุดเพื่อให้ประชาคมทั้งโลกสามารถเขา้ถึง
สารสนเทศทุกรูปแบบและมีทักษะการรูส้ารสนเทศกันอย่างทั่วถึง (Universal literacy) โดยมุ่ง
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ
องคก์ารสหประชาชาติ ทัง้ 17 ขอ้ ภายในปี 2030 และมีความพยายามในการสรา้งวิสยัทศันข์อง
ห้องสมุดร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก (Global vision) ซึ่งแต่ละห้องสมุดสามารถน าไปใช้ให้
เหมาะสมตามบริบทของแต่ละทอ้งถ่ิน แต่สามารถเช่ือมโยงใหห้อ้งสมดุเป็นหนึ่งเดียว (A united 
library field) เกิดเป็นพลังผลักดันศกัยภาพของหอ้งสมุดทัง้โลก ใหร้่วมกันสรา้งสงัคมแห่งการ
เรยีนรูแ้ละประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างแทจ้รงิ (จ าเรยีง ระวงัส  าโรง, 2556, น. 38)  (IFLA, 2018) 

สมาพนัธร์ะหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมดุ ก าหนดมาตรฐานท่ี
เป็นทักษะหลักส่งผลให้มีผู้เรียนเป็นผู้เรียนทีมีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากองคป์ระกอบพืน้ฐาน  
 3 องคป์ระกอบ ดงันี ้(Lau, 2006, pp. 16-17) 

1.การเขา้ถึง (Access) หมายถึง ผูใ้ชเ้ขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึง่สามารถพิจารณาไดจ้ากความสามารถหรอืตวับง่ชี ้ไดแ้ก่ 

1.1 การก าหนดและความชดัเจนของความตอ้งการสารสนเทศ (Definition 
and articulation of the information need) ประกอบดว้ย                 

1.1.1 ก าหนดหรอืตระหนกัถงึสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
1.1.2 ตดัสินใจวิธีการท่ีจะคน้หาสารสนเทศ 
1.1.3 อธิบายและนิยามสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
1.1.4 เริ่มตน้กระบวนการคน้หาสารสนเทศ 

1.2 การก าหนดแหลง่สารสนเทศ (Location of information)  
1.2.1 ระบแุละประเมินแหลง่สารสนเทศท่ีส าคญัได ้
1.2.2 พฒันากลยทุธใ์นการสืบคน้สารสนเทศ 
1.2.3 เขา้ถงึแหลง่สารสนเทศท่ีเลือกได ้
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1.2.4 เลือกและคน้คืนสารสนเทศจากแหลง่ท่ีระบไุด ้
2. การประเมิน (Evaluation) ผูใ้ชป้ระเมินสารสนเทศอย่างวิจารณญาณและรอบ

รู ้ซึง่สามารถพิจารณาไดจ้ากความสามารถหรอืตวับง่ชี ้ไดแ้ก่ 
2.1 การประเมินสารสนเทศ (Assessment of information) 

2.1.1 วิเคราะห ์ตรวจสอบ และคดัเลือกสารสนเทศ 
2.1.2 สรุปและตีความสารสนเทศ 
2.1.3 เลือกและสงัเคราะหส์ารสนเทศ 
2.1.4 ประเมินความถกูตอ้งแม่นย าและความเก่ียวขอ้งของสารสนเทศท่ี

สืบคน้ได ้
2.2 การจดัการสารสนเทศ (Organization of information) 

2.2.1 จดัเตรยีมและแยกประเภทสารสนเทศ 
2.2.2 จดักลุม่และจดัระบบสารสนเทศ 
2.2.3 ตดัสินใจไดว้่า สารสนเทศใดดีท่ีสดุและมีประโยชนม์ากท่ีสดุ 

3. การใช ้(Use) ผูใ้ชป้ระยกุตใ์ชส้ารสนเทศไดอ้ย่างถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์
3.1 การใชส้ารสนเทศ (Use of information) 

3.1.1 คน้หาวิธีการใหม ่ๆ ท่ีจะสื่อสาร น าเสนอ และใชส้ารสนเทศ 
3.1.2 ประยกุตใ์ชส้ารสนเทศท่ีคน้ได ้
3.1.3 เรยีนรูห้รอืสรา้งความรูจ้ากสารสนเทศนัน้  
3.1.4 น าเสนอผลิตผลของสารสนเทศ 

3.2 การสื่อสารและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม (Communication 
and ethical use of information) 

3.2.1 เขา้ใจการใชส้ารสนเทศอย่างมีจรยิธรรม 
3.2.2 เคารพการใชส้ารสนเทศอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 
3.2.3 สื่อสารผลิตผลการเรยีนรูโ้ดยค านงึถงึสิทธิทางปัญญา 
3.2.4 ใชรู้ปแบบมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งการสื่อสารและการใชส้ารสนเทศท่ี

เป็นที่ยอมรบั 
มาตรฐานทกัษะการรู้สารสนเทศบิ๊กซกิส ์

ไอเซ็นเบิรก์ และเบอรโ์ควิทซ ์(Eisenberg & Berkowitz, 1990, pp. 5-10)พฒันาตวั
แบบการรูส้ารสนเทศ ท่ีเรียกว่า Big6TM Skills ซึ่งไดร้บัความยอมรบัอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจาก



 23 
 

สามารถน าไปใชไ้ดบ้คุคลทกุเพศ ทกุวยั นกัเรียนในโรงเรียนจนถึงนกัศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยั 
และเป็นทักษะแบบกระบวนการท่ีเป็นระบบในการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจโดยใชส้ารสนเทศจน
น าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตวัแบบหรอื
มาตรฐานทกัษะการรูส้ารสนเทศบิก๊ซิกส ์ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ทกัษะการก าหนดภาระงาน (Task definition) เป็นขัน้ตอนแรกทีส าคญั เป็น
ความสามารถในการก าหนดปัญหาและระบุขอบเขตของสารสนเทศท่ีตอ้งน ามาใช้แก้ปัญหา
ดงักล่าว หรือการใชเ้ทคนิค 5W1H โดยตัง้ค  าถามว่าใคร (Who) ท าอะไร (What) ท่ีไหน (Where) 
เม่ือไร (When) ท าไม (Why) และอย่างไร (How) เพื่อก าหนดขอบเขตของเรื่องท่ีตอ้งการ 

2.ทักษะการก าหนดกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ ( Information seeking 
strategies) เป็นขัน้ตอนระดมความคิดเก่ียวกบัแหล่งสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีตอ้งการและ
มีความเป็นไปได ้และสามารถคดัเลือกแหลง่สารสนเทศท่ีดีที่สดุ  

3.ทักษะการสืบค้นและการเข้าถึงสารสนเทศ (Location and access) เป็น
ขัน้ตอน วางแผนในการสืบคน้และเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศท่ีไดก้  าหนดไวใ้นขัน้การวางแผนไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของตนเอง รวมทัง้การใชเ้ครื่องมือและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์น
การสืบคน้และเขา้ถงึสารสนเทศท่ีตอ้งการ  

4. ทกัษะการใชส้ารสนเทศ (Use of information) เป็นขัน้ตอนรวบรวมสารสนเทศ
ท่ีไดร้บัจากการสืบคน้ น ามาแยกแยะ และคดัเลือกเฉพาะสารสนเทศท่ีตรงความตอ้งการหรือมี
ความสมัพนัธก์นั เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชนต์ามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

5. ทกัษะการสงัเคราะหส์ารสนเทศ (Synthesis) เป็นขัน้ตอนการรวบรวมและจดั
กระท าสารสนเทศท่ีไดร้บัทัง้หมด น ามาสงัเคราะหเ์รียบเรียงใหม่ในรูปแบบและภาษาของตนเอง 
เพื่อน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม โดยใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลายพรอ้มทัง้สื่อสารความคิดท่ี
มีออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ทกัษะการประเมินผลลพัธ ์(Evaluation) เป็นขัน้ตอนการพิจารณาสารสนเทศ
ท่ีไดแ้ละกระบวนการทั้งหมดว่าสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีก าหนดไวใ้นขัน้ตอนแรกหรือไม่ สามารถ
อธิบายและประเมินผลงานของตนเอง รวมทัง้ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ้ื่นท่ีวิจารณผ์ลงาน เพื่อ
น ามาปรบัปรุงและพฒันาตอ่ยอดผลงานของตนตอ่ไป 

มาตรฐานสามัตถยิะการรู้สารสนเทศส าหรับอุดมศึกษา 
มาตรฐานการรูส้ารสนเทศหนึ่งท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดับอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน

สามตัถิยะการรูส้ารสนเทศส าหรบัอดุมศกึษา (Information literacy competency standards for 
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higher education) ของห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัย (Association of College and Research 
Libraries: ACRL) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหมาะส าหรับการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
ศึกษาวิจัย โดยก าหนดทักษะการรูส้ารสนเทศส าหรบัผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา  5 ดา้น ดังนี ้   
(แววตา เตชาทวีวรรณ, 2562, น. 8-9) (American Library Association, 2000b, pp. 8-15) 

1. การก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศท่ีตอ้งการ หมายถึง บุคคล
สามารถก าหนดเรื่องและขอบเขตของเรื่องท่ีจะศกึษาเพื่อก าหนดสารสนเทศท่ีจะคน้ควา้ โดยสรา้ง
ค าถามเก่ียวกบัสารสนเทศที่ตอ้งการทราบ ระบแุนวคิดหลกัและค าศพัทท่ี์อธิบายสารสนเทศ ทราบ
ความแตกต่างของสารสนเทศแต่ละประเภท รูจ้กัคณุค่าและวิธีใชส้ารสนเทศปฐมภมูิ ทตุิยภมูิและ
ตติยภมูิ รวมทัง้รูจ้กัและเลือกใชแ้หลง่สารสนเทศท่ีใหส้ารสนเทศไดต้รงความตอ้งการ   

2. การเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หมายถงึ บคุคลสามารถเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ ก าหนดกล
ยทุธก์ารสืบคน้ทัง้การก าหนดค าคน้และการใชเ้ทคนิคการสืบคน้ตามกลยทุธไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิผล 
รูจ้ักระบบการสืบคน้ท่ีหลากหลายทั้งการสืบคน้โอเพค (OPAC) ของห้องสมุดและฐานขอ้มูล
ออนไลน์ต่าง ๆ ทบทวนขอ้บกพร่อง และปรับปรุงกลยุทธ์การสืบคน้สารสนเทศของตนเองได ้
เลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสกดัขอ้มลูท่ีตอ้งการ เช่น การคดัลอกขอ้ความ การท าส าเนา 
การบนัทึกภาพหรือเสียง เป็นตน้ ตลอดจนบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกับแหล่งสารสนเทศเพื่อใชใ้นการ
อา้งอิง   

3. การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ หมายถึง บุคคลสามารถใช้
วิจารณญาณในการใชเ้กณฑป์ระเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศเพื่อคดัสรรสารสนเทศท่ี
ถูกตอ้ง เหมาะสม และตรงกับเรื่องท่ีตอ้งการศึกษาได ้ซึ่งเกณฑ์การประเมินสารสนเทศท่ีใช้
โดยทั่วไป ไดแ้ก่ ความเก่ียวขอ้ง ความทนัต่อเหตกุารณ ์ความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้ง และความ
ครบถว้น รวมทัง้สามารถวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละสรุปแนวคิดส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมได ้
เพื่อตดัสินใจไดว้่าสารสนเทศท่ีไดร้บันัน้มีคณุภาพตามตอ้งการหรอืไม ่ 

4. การใชส้ารสนเทศใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง 
บคุคลสามารถประยุกตค์วามรูใ้หม่กบัความรูเ้ดิมในการวางแผนและสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยการ
จัดท าโครงร่างของตามวัตถุประสงค์ของงานเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และบูรณาการ
สารสนเทศท่ีมีอยู่เดิมกบัสารสนเทศใหม่ท่ีไดร้บัเพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานอนัเป็นนวตักรรมหรือองค์
ความรูใ้หม่ รวมทัง้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสรา้งสรรคแ์ละน าเสนอผลงานของตนเองใหเ้ป็นท่ี
เขา้ใจตอ่บคุคลอื่นไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 
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5. การมีจริยธรรมในการใชแ้ละการเขา้ถึงสารสนเทศ หมายถึง บคุคลสามารถ
เขา้ใจประเด็นทางเศรษฐกิจ สงัคม กฎหมาย และการเมืองท่ีเก่ียวกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายขององคก์รหรือ
สถานศึกษา และจรรยาบรรณในการเขา้ถึง การใช ้และการเผยแพร่สารสนเทศ และมีการอา้งอิง
แหล่งสารสนเทศท่ีใชใ้นผลงาน โดยค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ทรพัยส์ินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ และ
ผลกระทบตอ่สงัคม 

มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศออสเตรเลยีและประเทศนิวซแีลนด ์
มาตรฐานการรู ้สารสนเทศของประเทศออสเตรเลีย  Council of Australian 

University Librarian (CAUL) ไดน้  ามาตรฐาน ACRL ไปประยกุตใ์ชใ้น ค.ศ. 2001 ตอ่มาใน ค.ศ.
2004 ไดย้กเลิกมาตรฐานขอ้ท่ี 7 และเปลี่ยนช่ือจากค าว่ามาตรฐาน มาเป็นกรอบโครงสรา้ง ซึง่เป็น
ความร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด ์ในการก าหนด Australian and New Zealand Information 
Literacy Framework (ANZIL) เพื่อใหค้ลอบคลมุกบันกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาและเป็นแนวทาง
ในการออกแบบการเรียนการสอนการรูส้ารสนเทศ ประกอบดว้ยมาตรฐาน 6 มาตรฐาน ดังนี ้
(Bundy, 2004, pp. 11-23) (ปิยะนชุ สจิุต, 2553, น. 19) 

1.ผู้รู ้สารสนเทศตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศและก าหนดลักษณะ 
ขอบเขตของสารสนเทศท่ีตอ้งการได ้ตวับง่ชีย้่อย ไดแ้ก่ 

1.1 ก าหนดและแสดงความตอ้งการสารสนเทศได ้
1.2 เขา้ใจวตัถปุระสงค ์ขอบเขต และความเหมาะสมของแหล่งสารสนเทศท่ี

หลากหลาย 
1.3 ประเมินและพิจารณาถงึคา่ใชจ้่ายที่จะไดร้บัจากสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
1.4 ใชแ้หลง่สารสนเทศท่ีหลากหลายเพื่อการตดัสินใจ 

2.  ผู้รู ้สารสนเทศค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตวับง่ชีย้่อย ไดแ้ก่ 

2.1 เลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมท่ีสดุส  าหรบัการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
2.2 สรา้งและใชก้ลยทุธก์ารคน้หาท่ีออกแบบไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 คน้หาสารสนเทศโดยใชวิ้ธีการท่ีหลากหลาย 

3. บุคคลท่ีรูส้ารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและมีกระบวนการคน้หา
สารสนเทศ ท่ีตอ้งการได ้ตวับง่ชีย้่อย ไดแ้ก่ 

3.1 ประเมินประโยชนแ์ละความเก่ียวขอ้งของสารสนเทศที่เขา้ถงึได ้
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3.2 สรุปแนวคิดส าคญัของสารสนเทศท่ีรวบรวมได ้
3.3 อธิบายและประเมินแหลง่ท่ีมาของสารสนเทศได ้

4. ผูรู้ส้ารสนเทศจัดการกับสารสนเทศทัง้ท่ีคน้หามาได ้หรือท่ีสรา้งขึน้ใหม่ ตวั
บง่ชีย้่อย ไดแ้ก่             

4.1 บนัทกึ จดัการสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศ 
4.2 จดัระเบียบสารสนเทศและอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ของระบบ 

5. ผูรู้ส้ารสนเทศประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเดิมท่ีมีอยู่เขา้กบัสารสนเทศใหม่เพื่อสรา้ง 
แนวคิดใหม ่หรอืสรา้งความเขา้ใจใหมไ่ด ้ตวับง่ชีย้่อย ไดแ้ก่ 

5.1 ประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเดิมและสารสนเทศใหมอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สงัเคราะห ์วิเคราะห ์เพ่ือสรา้งเป็นแนวความคิดใหม่ 

6. ผู้รูส้ารสนเทศใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับในประเด็นทาง
วฒันธรรม จรยิธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมท่ีแวดลอ้มขณะใชส้ารสนเทศนัน้ ๆ ได ้ตวับง่ชี ้
ย่อย ไดแ้ก่ 

6.1 มีความเขา้ใจประเด็นทางวัฒนธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารสนเทศ 

6.2 ปฏิบตัิตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่เก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศ 
6.3 อา้งอิงแหลง่สารสนเทศในการสื่อสาร 
6.4 จดัเก็บ และเผยแพรเ่อกสาร ขอ้มลู อย่างถกูกฎหมายได ้

มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศอังกฤษ 
สมาคมหอ้งสมดุวิทยาลยั หอ้งสมดุแห่งชาติ และหอ้งสมดุมหาวิทยาลยั (Society of 

College, National and University Libraries: SCONUL) ไดพ้ัฒนามาตรฐานการรูส้ารสนเทศ
ส าหรบัระดบัอดุมศกึษาเพื่อช่วยพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 7 เสาหลกั
ของการรู ้สารสนเทศ SCONUL Seven Pillars Information Literacy Model ดังนี ้  (Society of 
College, 2011, pp. 5-11) 

1. สามารถตระหนกัว่าตนเองมีความตอ้งการสารสนเทศ 
2. สามารถเขา้ใจและประเมินความแตกตา่งของวิธีระบชุ่องว่างทางสารสนเทศ 
3. สามารถสรา้งกลยทุธใ์นการก าหนดแหลง่สารสนเทศ 
4. สามารถระบแุหลง่สารสนเทศและการเขา้ถงึสารสนเทศ 
5. สามารถเปรยีบเทียบและประเมินสารสนเทศท่ีไดจ้ากแหลง่ตา่ง ๆ  
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6. สามารถจัดระเบียบ ประยุกต ์สารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสมในสถานการณ์ 
ตา่ง ๆ กนั 

7. สามารถสงัเคราะห ์และพฒันาสารสนเทศท่ีมีอยู่ไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ 
 

ตาราง 1 เปรยีบเทียบมาตรฐานการรูส้ารสนเทศของอิฟลากบัมาตรฐานการรูส้ารสนเทศอื่น ๆ  

 
IFLA Big6TM ACRL ANZIIL SCONUL 

 
 
 
 
 

1. การเขา้ถงึ 
(Access)    

 

1. ทกัษะการ
ก าหนดภาระ
งาน 

 

1. การก าหนด
ลกัษณะและขอบเขต
ของสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ 

1. ผูรู้ส้ารสนเทศตระหนกัถึงความ
ตอ้งการสารสนเทศและก าหนด
ลกัษณะ ขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ตอ้งการได ้

1. สามารถ
ตระหนกัว่าตนเอง
มีความตอ้งการ
สารสนเทศ 

2. ทกัษะการ
ก าหนดกลยทุธ ์
การสืบคน้
สารสนเทศ 

2. การเขา้ถึง
สารสนเทศท่ีตอ้งได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2. ผูรู้ส้ารสนเทศคน้หาสารสนเทศท่ี
ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2 .สามารถเขา้ใจและ
ประเมินความ
แตกตา่งของช่องวา่ง
ทางสารสนเทศ 

 
2. การ
ประเมิน

(Evaluation)  

3. ทกัษะการ
สืบคน้และการ
เขา้ถึง
สารสนเทศ 

3. การประเมิน
สารสนเทศและ 
แหลง่สารสนเทศ 

3. บคุคลที่รูส้ารสนเทศสามารถ
ประเมินสารสนเทศและมี
กระบวนการคน้หาสารสนเทศ ท่ี
ตอ้งการได ้

3.สามารถสรา้งกล
ยทุธใ์นการก าหนด
แหลง่สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

3. การใช ้
(Use) 

   
 

4. ทกัษะการใช้
สารสนเทศ 

4. การใชส้ารสนเทศ 
ท่ีวางไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4. ผูรู้ส้ารสนเทศจดัการกบั
สารสนเทศทัง้ท่ีคน้หามาได ้หรอืท่ี
สรา้งขึน้ใหม ่

4. สามารถระบแุหลง่
สารสนเทศและการ
เขา้ถึงสารสนเทศ 

5. ทกัษะการ
สงัเคราะห์
สารสนเทศ 

5. การมีจรยิธรรม 
ในการใชแ้ละ 
การเขา้ถึงสารสนเทศ 

5. ผูรู้ส้ารสนเทศประยกุตใ์ช้
สารสนเทศเดิมท่ีมีอยู่เขา้กบั
สารสนเทศใหม ่เพ่ือสรา้งแนวคิด
ใหม ่  

5. สามารถ
เปรยีบเทียบและ
ประเมินสารสนเทศท่ี
ไดจ้ากแหลง่ตา่งๆ  

6. ทกัษะการ
ประเมินผลลพัธ ์

 6. ผูรู้ส้ารสนเทศใชส้ารสนเทศดว้ย
ความเขา้ใจและยอมรบัในประเด็น
ทางวฒันธรรม จรยิธรรม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และสงัคมท่ีแวดลอ้มขณะ
ใชส้ารสนเทศนัน้ ๆ ได ้

6. สามารถจดัระเบียบ 
ประยกุต ์สารสนเทศ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7.สามารถสงัเคราะห ์
และพฒันาสารสนเทศ
ท่ีมีอยูไ่ปสูก่ารสรา้ง
องคค์วามรูใ้หม ่
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จากการศึกษามาตรฐานการรูส้ารสนเทศท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นัน้ ผูวิ้จยัเห็นว่า
มาตรฐานการรู ้สารสนเทศของ The International Federation of Library Associations and 
Institutes (IFLA)  มาตรฐานการรูส้ารสนเทศของอิฟลา สามารถปรบัเปลี่ยนไดข้ึน้อยู่กับความ
ตอ้งการขององคก์รหรือประเทศ มีความเหมาะสมส าหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเขา้ถึง (Access) การ
ประเมิน (Evaluate) และการใช ้(Usage)   
 
การเรียนรู้แบบน าตนเอง 

ความหมายของการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
ค าว่า “การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง” มาจากค าภาษาองักฤษว่า Self-directed learning 

ซึ่งมีค  าเรียกอื่นในความหมายเดียวกัน เช่น self-orientation, self-  learning, self- learning 
readiness, self- learning skilled เป็นต้น (Senyuva & Kaya, 2014, p.  387)  (Zhoc & Chen, 
2016, p. 245) นอกจากนีม้ีผูน้  ามาแปลเป็นภาษาไทยไวห้ลากหลาย เช่น การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 
การเรียนรูโ้ดยผูน้  าตนเอง การเรียนรูด้ว้ยตนเอง การเรียนรูโ้ดยชีน้  าตนเอง เป็นตน้ การเรียนรูด้ว้ย
ตนเองมิไดจ้  ากดัเฉพาะภายในหอ้งเรยีน ในปัจจบุนัจะเนน้ผูเ้รยีนเป็นผูเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง จงึเป็นสิ่ง
ส  าคญัและใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนั (ดรุณี โอวจริยพิทกัษ์, ศิราภรณ ์ชวเลขยางกกูร, พรรณี 
วิศิษฎว์งศกร, และ สมทรง สีตลายนั. 2559, น. 14) ส่วนความหมายของการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
มีนกัวิชาการศกึษาหลายท่านไดอ้ธิบายความหมายหลากหลาย ดงันี ้

หยวน, วิลเลียมส,์ ฝาง และปาง (Yuan et al., 2012, p. 429) ใหค้วามหมายว่า 
การเรียนรูแ้บบน าตนเอง คือทศันคติ ความสามารถและลกัษะบคุลิกภาพการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
ประกอบดว้ย ความรบัผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัยในตนอง ความเขม้งวด ความ
กระตือรอืรน้ และการคิดอย่างสรา้งสรรคช์่วยใหม้ีประสิทธิภาพในการเรยีนรู ้

คาแซน และสไชโปคา (Cazan & Schiopca, 2014, p. 643) ใหค้วามหมายว่า 
การเรียนรูแ้บบน าตนเอง คือ บุคคลท่ีมีทักษะความสามารถในตนเองสูงมีแรงจูงใจท่ีก าหนด
เปา้หมายและเลือกกลยทุธท่ี์เหมาะสมเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไวร้วมทัง้ความมีอิสระในการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง 

บาศรีและคนอื่น ๆ (Al-Basri et al., 2017, p. 290) ใหค้วามหมายว่า การเรียนรู ้
แบบน าตนเอง เป็นความสามารถในการคน้หาสารสนเทศ มีทกัษะในการเรียนรูอ้ย่างลึกซึ่ง และ
สามารถควบคมุพฤติกรรมของตนเอง 
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ชากกะราวาทิ อิบราฮิม มะหม์ดุ และวินกาทาซาล ู(Chakkaravarthy, Ibrahim, 
Mahmud, & Venkatasalu, 2018, p. 61) ใหค้วามหมายว่า การเรียนรู ้แบบน าตนเอง คือทกัษะ
ส่วนบคุคลสามารถระบคุวามตอ้งการในการเรียนรู ้สามารถก าหนดวตัถุประสงคใ์นการแสวงหา
แหลง่เรยีนรูด้ว้ยตนเอง และสามารถประเมินการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

ดกุเวิรช และเสลิแมน; กอง ไร เบก และเฮฟเฟอรนนั (Duckworth & Seligman, 
2005, p. 200) (Gong, Rai, Beck, & Heffernan, 2009, p. 61) ใหค้วามหมายว่า การมีวินัยใน
ตนเอง คือ ความรูแ้ละการเรียนรูข้องนกัเรียน ความสามารถในการเอาชนะใจตนเอง เลือกประสบ
ความส าเรจ็ท่ามกลางแรงกระตุน้ 

รุง่ฟ้า กิติญาณสุนัต ์(2552, น. 149) ใหค้วามหมายว่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง คือ 
ผูเ้รียนแต่ละคนมีความคิดริเริ่มดว้ยตนเอง วิเคราะหค์วามตอ้งการท่ีจะเรียนรู ้เลือกวิธีการเรียนรู ้
หาแหล่งความรู ้วิเคราะหข์อ้มลูรวมทัง้ประเมินตนเองไดโ้ดยอาจารยท์  าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่
ผูเ้รยีน 

สมุลนิตย ์เกิดหนุนวงศ ์(2554 น. 45) ใหค้วามหมายว่า การท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วม
หรือถูกกระตุน้ใหม้ีส่วนร่วมเรียนรู ้และพัฒนาการเรียนรูข้องตนเอง โดยผู้เรียนวินิจฉัยความ
ตอ้งการในการเรียนรูท่ี้แทจ้ริงของตน ก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู ้ และออกแบบวิธีการ
เรยีนที่จะท าใหบ้รรลเุปา้หมาย โดยจะด าเนินการดว้ยตนเองหรอืความรว่มมือกบัผูอ้ื่นหรอืไมก่็ได  ้

นุสรา นามเดช (2557, น. 30) ใหค้วามหมายว่า การเรียนรูโ้ดยผูเ้รียนน าตนเอง
เป็นเป้าหมายของการสอนที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการเรยีนรูแ้บบน าตนเองและเป็น
ผูเ้รียนมีความรบัผิดชอบในการเรียนรู ้โดยมีเป้าหมาย การวางแผนการเรียนรู ้และเลือกวิธีการ
เรยีน รวบรวมและสรุปความรูท่ี้ได ้โดยมีครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้

ดิเรก สุวรรณฤทธ์ิ (2557, น. 51) ใหค้วามหมายว่า การเรียนรูด้ว้ยตนเองตาม
ความสนใจ ความถนดั และมีเป้าหมาย รูจ้กัแสวงหาแหล่งทรพัยากรสามารถ เลือกวิธีการเรียนรู ้
จนถงึการประเมินความกา้วหนา้ของการเรยีนรูข้องตนเอง  

พิชญพรพรรณ อนนัตบญุวฒัน ์(2559, น. 20) ใหค้วามหมายว่า การท่ีผูเ้รียนมี
ส่วนรว่มหรือถกูกระตุน้ใหม้ีส่วนรว่มรบัผิดชอบการเรียนรูแ้ละปรบัปรุงการเรียนของตนเอง ผ่านมี
ระบบ ผูเ้รียนตอ้งวินิจฉัยความตอ้งการในการเรียนรูท่ี้แทจ้ริงของตนเอง มีการก าหนดเป้าหมาย 
และจดุประสงคท่ี์จะพฒันาทกัษะการเรียน วางแผนการเรียนโดยเลือกออกแบบยทุธวิธีการเรยีนที่
จะท าใหบ้รรลเุปา้หมาย  
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จากความหมายของการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีกล่าวไวข้า้งตน้พอจะสรุปไดว้่า  การ
เรียนรูแ้บบน าตนเอง คือกระบวนการศึกษาของบคุคล โดยเริ่มจากการก าหนดความตอ้งการการ
เรียนรูข้องตนเอง มีจุดมุ่งหมายและวางแผนปฏิบตัิการเรียนรู ้ สามารถระบแุหล่งทรพัยากรการ
เรียนรูไ้ด ้มีการวดัประเมินผลการเรียนรูข้องตนเองไดอ้ย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองเพื่อน าไปใชใ้น
การพฒันาการเรยีนรูอ้ื่นตอ่ไป   

ความส าคัญของการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
ความส าคญัและประโยชนข์องการเรยีนรูแ้บบน าตนเองเป็นการเรยีนรูท่ี้ท าใหเ้กิดการ

เรยีนรูต้ลอดชีวิตและมีผูน้  าเสนอแนวคิดที่แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัและประโยชนข์องการเรียนรู ้
ดว้ยการน าตนเองดงันี ้

นัดดา อังสุโวทัย (2550, น. 29) อธิบายค าว่า ความส าคญัการเรียนรูแ้บบน า
ตนเอง หมายถึง การสรา้งนิสยัและความสามารถในการแสวงหาความรู ้ความตอ้งการของตนเอง 
ท าใหผู้เ้รียนมีความยืดหยุ่น มีความริเริมสรา้งสรรค ์มีแรงจงูใจฟันฝ่าอปุสรรค และสามารถน าผล
การเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตอย่างยั่งยืน 

เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์ (2552, น. 66) อธิบายค าว่า ความส าคัญการ
เรียนรูแ้บบน าตนเอง หมายถึง ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะน าตนเองจะเป็นผูเ้รียนท่ีสามารถเรียนรูไ้ดด้ี  อนั
จะสง่ผลใหเ้กิดประสิทธิภาพทางการเรยีนและพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบคุคลที่มีการเรยีนรูต้ลอดชีวิต  

แสงเดือน เจริญฉิม et al. (2555, น. 9-10)  อธิบายค าว่า ความส าคญัการเรียนรู ้
แบบน าตนเอง หมายถึง การสรา้งนิสยัในการแสวงหาความรู ้มีวิสยัทศัน ์การรูค้วามตอ้งการของ
ตนเอง และการเรยีนรูใ้นตวัผูอ้ื่น มี และสามารถน าผลการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตอย่างยั่งยืน  

พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน ์(2559, น. 23)อธิบายค าว่า ความส าคัญการ
เรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง หมายถึง เป็นการเรียนรูท่ี้ส  าคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมแห่ งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นผูเ้รียนเป็นผูท่ี้รกัการเรียนรู ้สามารถพฒันาความรู ้พฒันาตนเอง 
แสวงหาความรูอ้ยู่เสมอ สามารถด ารงอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุซึง่จะเป็นการสรา้งบคุคลใหเ้ป็น
บคุคลที่มีคา่และเป็นประโยชนต์อ่สงัคม 

จากความส าคัญของการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีกล่าวไว้ขา้งตน้พอจะสรุปได้ว่า 
ความส าคญัการเรียนรูแ้บบน าตนเอง คือ การพฒันาตนเอง พฒันาความรู ้แสวงหาความรูค้วาม
ตอ้งการของตนเอง มีแรงจูงใจสูงและสามารถก าหนดเป้าหมายในการเรียนรูท่ี้ชัดเจน มีความ
รบัผิดชอบต่อตนเองท าใหเ้กิดความอยากรูท่ี้ไม่มีท่ีสิน้สุด และสามารถด ารงอยู่ในสงัคมอย่างมี
ความสขุเป็นบคุคลที่มีคา่ตอ่สงัคม 
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องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
การเรียนรูแ้บบน าตนเองเกิดขึน้จากกระบวนการท่ีผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู ้

สามารถก าหนดเป้าหมาย ในการจดัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง สนใจท่ีจะเรียนรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่ง จน
ประสบความส าเร็จ มีนักวิชาการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู ้
แบบตนเอง 

นดัดา องัสโุวทยั (2550, น. 35) อธิบายว่า องคป์ระกอบของการเรียนรูแ้บบน า
ตนเอง เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนสามารถจัดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยวิเคราะหค์วามตอ้งการ 
เนือ้หาท่ีจะเรียน ก าหนดจดุมุ่งหมายและการวางแผนในการเรียน และมีวิธีในการประเมินผลการ
เรยีนดว้ยตนเอง โดยมีเพื่อนเป็นผูเ้รยีนรูไ้ปพรอ้มกนั มีผูส้อนเป็นผูชี้แ้นะ อ  านวยความสะดวก และ
ใหค้  าปรกึษา  

เขมณฎัฐ์ มิ่งศิรธิรรม (2552, น. 6-7) อธิบายว่า องคป์ระกอบของการเรยีนรูแ้บบ
น าตนเอง เกิดขึน้จากการเริ่มตน้ของผูเ้รยีนเองเป็นส าคญั ดงันี ้

1. การบริหารจัดการดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายการเรียนท่ี
สามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ วางแผนการเรยีน เรยีนตามแผนท่ีวางไวแ้ละประเมินผลการเรยีนอย่าง
ตอ่เน่ือง 

2. การตดัสินใจในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยผูเ้รยีนเป็นผูก้  าหนดว่าตอ้งการท่ี
จะเรยีนรูเ้รื่องใด ผูเ้รยีนมีสว่นรบัผิดชอบในการเรยีนและลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 

3. การควบคมุตนเองในการเรียนรูใ้หถ้ึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยใชท้กัษะ
และประสบการณต์า่ง ๆ  

กาญจนา จนัทรป์ระเสริฐ (2554, น. 32)อธิบายว่า องคป์ระกอบของการเรียนรู ้
แบบน าตนเอง ประกอบดว้ย 

1. ผูเ้รยีนตอ้งเป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีนดว้ยตนเอง  
2. ผูเ้รยีนตอ้งมีการวิเคราะหค์วามตอ้งการในการเรยีน  
3. ผูเ้รยีนสามารถก าหนดจดุมุง่หมายในการเรยีน  
4. ผูเ้รยีนมีการวางแผนการเรยีน  
5. ผูเ้รยีนมีการแสวงหาแหลง่วิทยาการ และการประเมินผลการเรยีน 

ดรุณี โอวจริยพิทักษ์, และคนอื่นๆ. (2559, น. 17)อธิบายว่า องคป์ระกอบของ
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ประกอบดว้ย 
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1.องคป์ระกอบทางกาย คือ ภาวะความสมบรูณด์า้นรา่งกายทั่วไป เช่น การ
ไดยิ้น การมองเห็น  

2.องคป์ระกอบทางสติปัญญา คือ ความสามารถในการรบัรูก้ารคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตผุล 

3. องคป์ระกอบดา้นอารมณ ์คือ แรงจงูใจ การมีเป้าหมายในชีวิตบคุลิกภาพ 
และความตอ้งการที่จะเรยีนรู ้

4. องคป์ระกอบดา้นสิ่งแวดลอ้ม คือ ประสบการณด์า้นสงัคม พฤติกรรมการ
ควบคมุตนเอง และความมีวินยัในตวัเอง  

อาภากร โพธ์ิดง (2562, น, 26) อธิบายว่า องคป์ระกอบของการเรียนรูแ้บบน า
ตนเอง ประกอบดว้ย ดงันี ้

1. ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การเรยีนการสอน และสภาพแวดลอ้ม 
2. ปัจจัยภายใน ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบในตัวบุคค การจัดการเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง แรงจงูใจ ความอิสระในการเรยีนรู ้และการติดตามการเรยีนรู ้
คอสตา้และกาลิค (Costa & Kallick, 2004, pp. 36-41) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบ

ของการเรยีนรูแ้บบน าตนเองออกเป็น 3 มิติ ซึง่ในแตล่ะมิติมีองคป์ระกอบตา่ง ๆ ดงันี ้
1. การจดัการตนเอง (Self-managing) ความสามารถในการจดัการตนเอง

และมีวินัยในการเรียนรูข้องตนเอง โดยมีความอดทนและรู ้จักใช้ทักษะต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู ้   ได้แก่ การกระตุ้นตนเอง การคิดยืดหยุ่น การรู ้จักตั้งค  าถาม 
ความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรูเ้ดิม การรูจ้กัรวบรวมขอ้มลู และการมีจินตนาการในการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม 

2. การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) ความสามารถในการตระหนกัถงึ
ความรูค้วามสามารถของตนเอง ท าใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนและสรา้งกลยุทธ์ในการเรียน มี
ความมานะและความเพียรในการเรียนรู ้ตลอดจนรบัฟังผูอ้ื่นเพื่อเก็บแนวคิดและประสบการณ์
น ามาใชใ้นการเรียนรูข้องตนเอง นอกจากนี ้ในระหว่างปฏิบัติการเรียนรูม้ีการประเมินผลเพื่อ
ปรบัปรุงวิธีการใหเ้หมาะสม รวมทัง้การตระหนกัถึงผลกระทบของการท างานท่ีอาจเกิดขึน้แก่ผูอ้ื่น
และสงัคม  

3. การเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-modifying) มีการเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลาดว้ย
ความใคร่รูใ้คร่เห็น น าความรูเ้หล่านัน้มาปรบัปรุงตนเอง ตอ้งการท่ีจะเติบโตกา้วหนา้ มีความคิด
และการสื่อสารอย่างถูกตอ้งชดัเจน ซึ่งการปรบัปรุงภาษาของตนเองจะช่วยใหบ้คุคลสรา้งแผนท่ี
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ความคิดและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เน่ืองจากภาษาและความคิดมีความ
ใกลชิ้ดกันเสมือนเหรียญสองดา้น ไม่สามารถแยกออกจากกันได ้บุคคลท่ีมีการเรียนรูแ้บบน า
ตนเองจะสามารถสื่อสารไดด้ีทัง้การเขียนและการพดู โดยใหค้วามสนใจกบัภาษา การจ ากดัความ 
การระบช่ืุอ สญัลกัษณ ์และอปุมาอปุไมยท่ีถกูตอ้ง และเนน้การอธิบาย การเปรียบเปรยทีมีน า้หนกั
และมีหลกัฐาน 

ลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
การเรียนรูแ้บบน าตนเองเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนใชก้ารคิดวิเคราะหค์วามตอ้งการ

ในการเรียนรูข้องตนเองมีเป้าหมายและแสวงหาผูส้นบัสนนุ แหล่งความรู ้และมีนกัวิจยัหลายท่าน
ไดอ้ธิบายลกัษณะการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง ไวด้งันี ้

เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ ์(2552, น. 70) อธิบายว่า ลกัษณะการเรียนรูแ้บบ
น าตนเอง ผูเ้รียนมีลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง ปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นผูม้ีความรบัผิดชอบ 
เป็นคนช่างสงัเกต รบัรูไ้ดร้วดเรว็และเป็นผูท่ี้สามารถเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างดี 

นดัดา องัสโุวทยั (2550, น. 33) อธิบายว่า ลกัษณะการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ไม่
สามารถเกิดขึน้กับทุกคนเท่าเทียมกันแต่สามารถท าใหเ้กิดขึน้ได ้โดยจัดการเรียนการสอนให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัและยอมรบัตนเอง เพื่อวิเคราะหว์่าตนเองตอ้งการเรียนรูส้ิ่งใด และน าไปสูใ่นการจดัการ
เรียนการสอนทีฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรู ้ท  าใหผู้เ้รียนเกิดความพรอ้มในการเรียนรูแ้บบน า
ตนเองทีละขัน้ตอน 

จากลกัษณะการเรียนรูแ้บบน าตนเองท่ีกล่าวไวข้า้งตน้พอจะสรุปไดว้่า ลกัษณะการ
เรียนรูแ้บบน าตนเอง ผู้เรียนต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความ
รบัผิดชอบ มีความกระตือรือรน้  มีความอยากเรียนรูต้ลอดเวลา มีเป้าหมายในการเรียน มีการวาง
แผนการเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถเป็นผูเ้รียนรู ้
รว่มกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างดี 

 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครกับการรู้สารสนเทศ 

ประวัตมิหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดร้บัการสถาปนาขึน้ในพระราชบญัญัติ 

เม่ือวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีประวตัิความเป็นมา
ท่ี ยาวนาน และจดัเป็นสถาบนัการศึกษามีความเช่ียวชาญดา้นวิชาชีพ เดิมรวมตวัอยู่กบัสถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล โดยรวมกลุ่มวิทยาเขตในสงักดัแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลยัท่ีอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยวิทยา
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เขตเดิม 5 แห่ง ท่ีมีพืน้ท่ีไม่ห่างไกลกนันกั ไดแ้ก่ วิทยาเขตเทเวศร ,์ วิทยาเขตโชติเวช , วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร , วิทยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ , วิทยาเขตพระนครเหนือ มหาวิทยาลยัยงัคง
ยึดมั่นใน สรา้งบณัฑิตนกัปฏิบตัิ ท่ีมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
โดยแบ่งการจดัการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ไดแ้ก่ 1) คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 2) คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 3) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4) คณะบริหารธุรกิจ 5) คณะ
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  6) คณะวิศวกรรมศาสตร ์7) คณะศิลปศาสตรป์ระยุกต  ์8) คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวิสัยทัศน ์และพันธกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีดงันี ้

วิสยัทศัน ์(Vision)  มหาวิทยาลยัผูส้รา้งแรงบันดาลใจพฒันาทกัษะการคิดเป็น
ระบบ ปฏิบตัิเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีและเป็นที่พึง่ของสงัคม  

ปรชัญา (Philosophy) สรา้งคนสูง่าน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สรา้งคนดีสูโ่ลกอาชีพ 
คา่นิยมหลกั (Core Value) คิดอย่างสรา้งสรรค ์ท าอย่างมืออาชีพ 
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย(RMUTP Identity)   บัณฑิตนักปฏิบัติ  ใฝ่ รู ้ สู้งาน 

เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคณุธรรม 
เอกลกัษณม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Uniqueness) 

มหาวิทยาลยันวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน 
พนัธกิจ (Mission) 
1. มหาวิทยาลยัเฉพาะทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
2. มุ่งผลิตบณัฑิตเป็นนักปฏิบตัิท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สรา้งสรรคง์านวิจยั สิ่งประดิษฐ์ 
3. เพื่อเป็นท่ีพึ่งของสงัคมดานบริการวิชาการ อนุรกัษ์ ท านุบ  ารุงศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม 
4. รกัษาสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการดว้ย

หลกัธรรมาภิบาลเปา้ประสงค ์ 
การบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการพัฒนามหาวิทยาลัยฯให้มี
ประสิทธิภาพ จึงใช้นโยบายการบริหารจัดการน า  ตามด้วยการประชาสัมพันธ์และจัดหา
งบประมาณสนับสนุน เพื่อท่ีจะให้เกิดการ”สานงานต่อ ก่องานใหม่” ไดอ้ย่างรวดเร็ว และใช้

http://thewes.rmutp.ac.th/
http://chtwc.rmutp.ac.th/
http://bcc.rmutp.ac.th/
http://bcc.rmutp.ac.th/
http://ckus.rmutp.ac.th/
http://nbk.rmutp.ac.th/
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คุณธรรม ในการบริหารจัดการในทุกพืน้ท่ี ใหบุ้คลาการมีขวัญเป็นก าลังใจ มีวินัยเป็นศักดิ์ศรี
สามคัคีเป็นพลงั ดว้ยแนวทางหลกั ของการบรหิาร 3 แนวทาง ดงันี ้  

1. ดา้นบริหารการศึกษา เป็นการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
ประกอบดว้ย นโยบายดงัตอ่ไปนี ้

1.1 นโยบายดา้นวิชาการ คือ สรา้งความเขม็แขง็ทางวิชาการ ดว้ยการบรหิาร
จัดการเชิงรุก ท่ีก่อให้เกิดทักษะวิชาชีพ และความรูใ้หม่จากการศึกษาคน้คว้า วิจัย ผลักดัน
มหาวิทยาลยัใหม้ีศกัยภาพพรอ้มเขา้สูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก (World Class University) 

1.2 นโยบายดา้นการวิจยั คือ สรา้งศนูยค์วามเป็นเลิศ เพื่อพฒันาองคค์วามรู ้
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เผยแพร่ความรู ้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และมุ่งสู่
มหาวิทยาลยัท่ีเนน้การวิจยั (Research University) 

1.3 นโยบายดา้นการบริหารวิชาการ คือ มุ่งบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
พฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคม รวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีสูช่มุชน 

1.4 นโยบายด้านการท านุบ  ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ ส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวฒันธรรม อนุรกัษ์ ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ดว้ยการบรูณาการกบัเอกลกัษณข์องมหาวิทยาลยัฯ 
กบัการเรียน การสอน การวิจยั และบริการวิชาการ เพื่อสรา้งคณุค่าทางสงัคมและเพิ่มมลูค่าทาง
เศรษฐ์กิจ รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยวฒันธรรม 

1.5 นโยบายดา้นกิจการนักศึกษา คือ น าศักยภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ไปสู่การผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ของการเป็นบัณฑิต นักปฏิบัติ ใฝ่รู ้สูง้าน 
เช่ียวชาญเทคโนโลยี และถงึพรอ้มดว้ย คณุธรรม จรยิธรรม เพื่อเป็นทรพัยากรมนษุยท่ี์มีคณุคา่ของ
ประเทศ ภายใตป้ณิธานท่ีสรา้งสรรคว์่า “นกัศึกษา คือหวัใจของ มทร.พระนคร บณัฑิตนกัปฏิบตัิ
ของ มทร.พระนคร คือหวัใจ ของประเทศ” 

2. ดา้นบริหารการจดัการ มีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีถูกตอ้ง คล่องตวั มี
จิตใจใหบ้รกิาร เพื่อให ้การบรหิารจดัการประสบผลส าเรจ็ ประกอบดว้ยนโยบาย ดงันี ้

2.1 นโยบายด้านการบริหาร คือ เน้นการบริหารจัดการทุกศูนย์ ของ
มหาวิทยาลยัฯ โดยน า้ระบบริหารความเสี่ยงมาบูรณาการกับหลกัธรรมภิบาลใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปรง่ใส ตรวจสอบไดแ้ละเปิดโอกาสใหท้กุภาคสว่นมีสว่นรว่มในการ
ด าเนินงาน 

2.1.1 น าระบบประกนัคณุภาพมาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานเพื่อให้
เกิดคณุภาพท่ีเขม็แขง็ และผ่านการประเมินและรบัรองคณุภาพ จากองคก์รภายนอก  
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2.1.2 บริหารทรพัยากรบคุคลใหม้ีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากรทกุระดบัใหเ้กิดความเชียวชาญตามวิชาชีพเฉพาะดา้น 

2.1.3 พฒันากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณและทรพัยส์ินทาง
ปัญญาใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุอย่างมีประสิทธิภาพโดยใชก้ลยทุธท์างการเงิน 

2.2 นโยบายดา้นการสรา้งเครือข่าย คือ มุ่นเนน้การสรา้งความร่วมมือกับ
สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาวะในโลกแห่งการ
สื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารท่ีไรพ้รมแดนดว้ยการส่งเสริมการจัดการศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐาน และใหเ้กิดการยอมรบัทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัสากล 

2.3 นโยบายดา้นการประชาสมัพนัธ ์คือ ส่งเสริม สนับสนุนใหบุ้คลากรทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ ์องคก์รทัง้ภายในและภายนอก ดว้ยความภาคภูมิใจ
ภายใตห้ลกัการท างาน”สมัมาทิฐิภิรมย”์ (การสรา้งความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งรว่มกนั) 

2.4 นโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมหลกัทกุรูปแบบ เพื่อใหต้อบสนองต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัฯ อย่างไดผ้ล รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ท่ีครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ท่ี
และเช่ือมโยงทุกระบบเข้าด้วยกัน ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น ”มหาวิทยาลัย 
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-University)” 

2.5 นโยบายด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม คือ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดลอ้มใหม้ีบรรยากาศ ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้การท ากิจกรรม และการพักผ่อนหย่อนใจ 
ตลอดจนการประหยดัพลงังาน (Green University) 

2.6 นโยบายด้านคุณภาพชีวิต คือ สร้างความผาสุกในมหาวิทยาลัยฯ 
(Happy University) ใหม้ีบรรยากาศที่อบอุน่ มั่นคง ปลอดภยั เป็นกนัเอง เปรยีบเสมือนบา้นหลงัท่ี
สองของนกัศกึษาและบคุลากร 

3. ดา้นส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัฯ เป็นองคป์ระกอบท่ีส่งเสริมการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลยัฯ ซึง่ประกอบดว้ยนโยบาย ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 นโยบายดา้นการเกิดพระเกียรติพระราชวงศไ์ทย คือ ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ การด าเนินการโครงการในพระราชด าริ เพื่อเผยแพรพ่ระราชกรณียกิจและ
พระเกียรติคณุ ของพระราชวงศไ์ทย สูเ่ยาวชนรุน่หลงัในโอกาสตา่ง ๆ  
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3.2 นโยบายดา้นการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ครบรอบ 1 ทศวรรษ คือ ยกระดบช่ือเสียงของมหาวิทยาลนัฯ โดยด าเนินการเผยแพรค่วามส าเร็จ 
กิจกรรม ท่ีมีในการพฒันาสงัคม และประเทศ 

3.3 นโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของศิษยเ์ก่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร คือ น าศกัยภาพของศิษยเ์ก่ามาร่วมพฒันามหาวิทยาลยัฯดว้ยการสรา้งเครือข่าย
ความร่วมมือในทุกศูนยพ์ืน้ท่ี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัฯ 

3.4 นโยบายดา้นสวสัดิการ คือ สนบัสนุนการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสม เป็น
ธรรม เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของบคุลากร 

3.5 นโยบายดา้นการประสานงานกบัองคก์ร ภาครฐั ภาคเอกชน และสถาบนั
ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ คือ สนับสนุนกิจกรรมสรา้งเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อใหก้ารด าเนินงานของมหาวิทยาลยัฯ มีประสิทธิภาพ  

การจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยงัคงยึดมั่นในการสรา้งบณัฑิตนกัปฏิบตัิ 

ท่ีมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยแบ่งการจดัการเรียนการสอน 
ออกเป็น 9 คณะ ดงันี ้                    

1. คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม หลกัสตูรปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไดแ้ก่ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ (หลกัสตูร
ต่อเน่ือง) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเน่ือง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาที่เปิดสอน สาขาวิชาชีพครู 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
ไดแ้ก่ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผา้และเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสินคา้แฟชั่น สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร และหลกัสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ไดแ้ก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลกัสตูรปรญิญาตร ีสาขาวิชาที่เปิดสอน ไดแ้ก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย และหลกัสตูรปริญญาโท สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
ไดแ้ก่ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 



 38 
 

4. คณะบริหารธุรกิจ หลกัสตูรปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไดแ้ก่สาขาวิชา
การบญัชี สาขาวิชาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาติ) หลกัสตูร
ปรญิญาโท สาขาวิชาที่เปิดสอนสาขาวิชาบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต หลกัสตูรปรญิญาเอก สาขาวิชา
ท่ีเปิดสอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาท่ี
เปิด สาขาวิชาการบญัชี  

5. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี หลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
ไดแ้ก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 
และสาขาวิชาวสัดศุาตรอ์ตุสาหกรรม 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเปิดสอนได้แก่ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็เทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่ งยืน  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
เครื่องประดับ  หลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไดแ้ก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่ งยืน  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ
หลกัสตูรประกาศนียบตัร สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไดแ้ก่ สาขาวิชาช่างยนต ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั และสาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส ์

7. คณะศิลปศาสตรป์ระยุกต ์หลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไดแ้ก่ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

8. คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น หลกัสตูรปริญญาตรีสาขาวิชาท่ี
เปิดสอน ไดแ้ก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสือ้ผา้ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ และสาขาวิชาเทคโนโลยีเสือ้ผา้ (หลกัสตูรตอ่เน่ือง) 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ หลกัสตูรปรญิญาตร ีสาขาวิชาที่
เปิดสอน ไดแ้ก่ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

การสอนการรู้สารสนเทศของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
การสอนการรูส้ารสนเทศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยบรรจุ

รายวิชาGE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ (Information Literacy and Study 
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SKills) จ านวน 3 หน่วยกิจ กลุม่วิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตรไ์วใ้นหลกัสตูรคณะศิลปศาสตร ์
เป็นรายวิชาเลือกในหมวดศกึษาทั่วไป โดยก าหนดขอบเขตเนวทางการสอน คือ แนวคิดและทฤษฎี
การรูส้ารสนเทศ   ทรพัยากรสารสนเทศการประเมินและการคดัเลือกสารสนเทศ  ระบบการจดัเก็บ
ทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุ   การสืบคน้และการใชเ้ครื่องมือ   ทกัษะการคนัควา้ การอา้งอิง
และบรรณานกุรม จรยิธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ 

การส่งเสริมการรู้สารสนเทศของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
การส่งเสริมการรู ้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หน่วยงานท่ีมีบทบาทอย่างมาก คือ หอ้งสมดุเป็นผูด้  าเนินการจดัโครงการส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ
เพื่อใหน้กัศกึษาไดท้ราบถงึการบรกิารของหอ้งสมดุ สอนการสืบคน้ฐานขอ้มลูตา่ง ๆ และเทคนิคใน
การใชค้  าคน้ เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถใชส้ารสนเทศก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุเป็นการบริการอย่าง
ตอ่เน่ือง ไดแ้ก่  

1. การน าชมหอ้งสมดุ เป็นการบริการท่ีจัดขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการรูถ้ึง ทรพัยากร
ของหอ้งสมดุว่ามีอะไรบา้ง ตลอดหลกัเกณฑข์อ้บงัคบั  กฎระเบียบ วนัเวลาในการเปิด-ปิด การ
ใหบ้รกิาร สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ใชท้รพัยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การสืบคน้สารสนเทศระบบ Web OPAC เป็นเครื่องมือท่ีช่วยสืบคน้รายการ
ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ แสดงรายละเอียดทรพัยากรว่าจัดเก็บอยู่ชัน้ใด การสืบคน้มี 
 3 แบบ ไดแ้ก่  1) การสืบคน้แบบทั่วไป เช่น  สืบคน้ตามเลขหมู่ ตามปี และตามหวัเรื่อง 2) การ
สืบคน้ง่าย เช่น สืบคน้ดว้ยช่ือเรื่อง ช่ือผูแ้ต่ง และหวัเรื่อง 3)การใชค้  ามากกว่า 1 ค า  ใชเ้ขตขอ้มลู
หลายเขตขอ้มลู และจ ากดัการสืบคน้ เช่นจ ากดัการสืบคน้ดว้ย เลขเรียก รูปแบบทรพัยากร  ปี หวั
เรื่อง และช่วงเวลาการสืบคน้ 

3. การอบรมวิธีสืบคน้ฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์โดยจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการใน
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน ์เพื่อใหบ้ริการนักศึกษา เป็นการเพิ่มเทคนิคการสืบคน้ และเป็นการ
เขา้ถงึแหลง่สารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดท าคู่มือแนะน าการใชบ้ริการหอ้งสมดุ โดยท าไดห้ลากหลายรูปแบบ 
ไดแ้ก่ สื่อสิ่งพิมพ ์เช่น แผ่นพบั หนงัสือคู่มือ ป้ายแนะน าดว้ยขอ้ความและกราฟิก เป็นตน้ สื่อโสต
ทศัน ์เช่น คลิปฉายบนจอโทรทศัน ์เป็นตน้ และสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์เช่น เว็บไซต ์เป็นตน้ 
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งานวจัิยทเีกีย่วข้องกบัการรู้สารสนเทศ  
งานวจิัยในตา่งประเทศ 

 วิลเลียมสและอีวานส ์(Williams & Evans, 2008)ศึกษาประเมินปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง
กับทักษะการรูส้ารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟลอริดาตะวันตก (University of West 
Florida) ประเทศสหรฐัอเมริกา ตวัแปรท่ีเป็นปัจจัยเก่ียวขอ้งกับการรูส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ วิชาเอก 
เพศ ชัน้ปี สาขาวิชาเอก และผลการเรียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศกึษา มหาวิทยาลยั
ฟลอรดิาตะวนัตก ท่ีลงทะเบียนเรยีนรายวิชา Introduction of Comparative Politics ใชวิ้ธีวิจยัเชิง
ปริมาณ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามการประเมินการรูส้ารสนเทศ ซึ่งตัง้ขอ้ค  าถาม
เก่ียวกับตัวแปรดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่  1) นักศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกแตกต่างกัน มีการรูส้ารสนเทศ
แตกต่างกนัอย่างไร 2) การเรียนการสอนการรูส้ารสนเทศในแต่ละวิชาเอกตอ้งแตกต่างกนัหรือไม่ 
3) นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อทศันคติการรูส้ารสนเทศหรือไม่ 4) นักศึกษาคนใดมีผล
คะแนนการสอบ pre-test ต ่า และ 5) แบบฝึกหดัการสอนการรูส้ารสนเทศใดท่ีมีประสิทธิภาพใน
การสอน การเก็บขอ้มลูการท า 2 ระยะ คือ  Pre-test และ Post-test เก็บขอ้มลูในช่วงเปิดเทอม
และปลายเทอม จ านวน 3 ภาคการเรียน น าขอ้มลูมาเปรียบเทียบและทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
ซึ่งในการเรียนการสอนจะเนน้ใหน้กัศึกษาสามารถท ารายงานตามมาตรฐานการรูส้ารสนเทศของ 
ACRL โดยการสอนครัง้แรกเก่ียวกบัเทคนิคการสืบคน้สารสนเทศ สอนโดยบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
คณะสังคมศาสตร ์ครัง้ท่ีสองสอนเก่ียวกับการใช้หอ้งสมุดโดยบรรณารักษ์เช่นกัน จากนั้นให้
นกัศกึษาคิดหวัขอ้ท่ีจะท ารายงานและน าไปศกึษาคน้ควา้ น ามารายงานความกา้วหนา้ในการเรยีน
ครัง้ท่ีสาม โดยก าหนดใหใ้ชห้นังสือจ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 เล่มและบทความวารสาร 6 บทความ 
การสอนครัง้ท่ีสี่เก่ียวกบัการลอกเลียนวรรณกรรมและการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของสารสนเทศ โดยใช้
รูปแบบ APA ซึ่งในการเรียนแต่ละครัง้มีการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานแต่ละตวัแปรดว้ย
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรส์ัน ผลการวิจัยพบว่า ในภาคการศึกษาแรก พบว่า ปัจจัยดา้น
วิชาเอก เพศ ชัน้ปี และผลการเรียน ไม่มีความสมัพนัธก์ับการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษาในภาค
การศกึษาท่ีสอง พบว่า นกัศกึษาสามารถท าคะแนนการรูส้ารสนเทศไดส้งูขึน้กว่าภาคการเรยีนแรก 
และในการทดสอบครัง้ท่ีสามในภาคการเรยีนที่ 3 พบว่าตวัแปรวิชาเอก เพศ ชัน้ปี และผลการเรยีน
มีความสมัพนัธท์างบวกตอ่การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

เด็กเลอร ์จูเลียน เซเร็นโก และบูเกอร ์(Detlor et al., 2010) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ผลการเรียนรูข้องนกัศกึษาในวิชาการรูส้ารสนเทศ ซึ่งปัจจยัท่ีส่งผล มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) บทเรียน
การรูส้ารสนเทศ (Information literacy program components) คือ เนือ้หาและวิธีการเรียนการ
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สอน 2) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้(Learning environment) คือ บริบทท่ีเอือ้ต่อการเรียน ไดแ้ก่ 
งบประมาณ ทรัพยากร ทัศนคติต่อความจ าเป็นของการรูส้ารสนเทศ และความสัมพันธ์กับ
บรรณารกัษ์ และคณุลกัษณะส่วนบคุคลของนกัศึกษา (Student demographics) คือ บคุลิกส่วน
บุคคลของนักศึกษา ไดแ้ก่ เพศ ชัน้ปี ผลการเรียน และอาชีพท่ีเป็นเป้าหมาย ส่วนผลการเรียนรู ้ 
 มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรม (Behavioral outcomes) คือ การเปลี่ยนแปลงดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ 
การใชห้อ้งสมดุมากและเช่ียวชาญขึน้ 2) จิตวิทยา (Cordia New) คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และมองเห็นคณุคา่ของหอ้งสมดุ และ 3) ผลประโยชน ์(Cordia New) คือ ผลดา้นบวกท่ีไดร้บั เช่น 
ประหยัดเวลา ลดความบากบั่น ผลการเรียนดีขึน้ เตรียมตัวได้ดีส  าหรับการท างานเมื่อจบ
การศึกษาแลว้ เป็นตน้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนเต็ม
เวลาในสาขาวิชาธุรกิจของมหาวิทยาลยัขนาดกลางแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา จ านวน 372 คน 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ MANOVA และ 
SEM (Structural equation modeling) ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาท่ีเรียนในชัน้ปีท่ีสงูขึน้จะมีการ
รูส้ารสนเทศมากกว่านักศึกษาท่ีเรียนในชั้นปีท่ีต  ่ากว่า การเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active 
learning) ท าให้นักศึกษามีผลการเรียนดีขึน้ นักศึกษาท่ีมีความกังวลน้อยลงและตระหนักรู ้
สมรรถนะของตนมากขึน้ในการสืบคน้สารสนเทศออนไลนจ์ะรบัรูว้่าบรรณารกัษ์เป็นผูท่ี้ใหค้วาม
ช่วยเหลือและมีคณุคา่ตอ่การเรยีน รวมทัง้ลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการคน้หาสารสนเทศ 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ท่ีมา : เด็กเลอร์ จูเลียน เซเร็นโก และบูเกอร์ (Detlor, Julien, Serenko, & Booker, 
2010) 

โอกนัลานา โอชิไนคี อคินโบด และโอกูโนเย่ (Ogunlana et al., 2013) ศึกษาปัจจยั 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรูท้ักษะการรูส้ารสนเทศตามการรับรู ้ทัศนคติและประสบการณ์ของ
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นกัศึกษา ปัจจยัท่ีศึกษา ไดแ้ก่ การรบัรู ้ทศันคติ และประสบการณ ์กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือ นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัของรฐั 3 แห่ง ในรฐัโอกนั ประเทศไนจีเรีย จ านวน 2,978 คน ใชวิ้ธี
วิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูคณุลกัษณะส่วนบคุคล ตอนท่ี 2 ประสบการณข์องนกัศกึษา ตอนท่ี 3 ทศันคติของ
นกัศกึษา และตอนที่ 4 การรบัรูข้องนกัศกึษาเก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศ ซึง่ขอ้ค  าถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย 
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคณุภาพและทดลองใชไ้ดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
0.7182 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ t-test, ANOVA และ Regression analysis ผลการวิจยั 
พบว่า ตวัแปรเพศ และการรบัรูไ้ม่มีอิทธิพลต่อทกัษะการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษา ส่วนตวัแปร
ดา้นทศันคติและประสบการณม์ีอิทธิพลต่อทกัษะการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษาอย่างมีนยัส  าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งนีผ้ลวิจัยสรุปไดว้่า นักศึกษามีความตระหนักรูว้่าการรูส้ารสนเทศเป็น
ทกัษะท่ีส  าคญัต่อการเรียนในมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นทศันคติดา้นบวกจึงตอ้งการไดร้บัการส่งเสริม 
ใหพ้ฒันามากย่ิงขึน้ นอกจากนีป้ระสบการณท์กัษะการรูส้ารสนเทศก็ส  าคญั ซึง่สามารถน าไปใชใ้น
การแบบโปรแกรมการเรยีนที่เหมาะสมและประสิทธิภาพ 

แบคเกียและคนอื่น ๆ (Baggia et al., 2016) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรู ้
สารสนเทศของนกัศกึษา โดยการสงัเคราะหว์รรณกรรมและไดข้อ้สรุปท่ีเป็นสมมติฐานว่า การรูไ้อซี
ทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศ ส่วนการรูส้ารสนเทศนัน้
ใชม้าตรฐานสามตัถิยะการรูส้ารสนเทศส าหรบัอดุมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุวิทยาลยัและวิจยั 
แห่งสหรฐัอเมรกิา(ACRL Information Literacy Competency Standards for Higher Education
) ซึ่งมี 5 มาตรฐาน และ 41 ตวับ่งชี ้กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศกึษาจาก 7 คณะของ 2 
มหาวิทยาลยัในประเทศสโลวีเนีย จ านวน 750 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเก่ียวกับทักษะดา้นไอซีที จ านวน 35 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิรท์ เก่ียวกับ พฤติกรรมการใชอุ้ปกรณแ์ละวิธีใช ้การใชโ้ปรแกรม
ประยุกตส์  าหรบัวตัถุประสงคต์่าง ๆ และความมั่นใจในตนเองเมื่อใชง้านอินเทอรเ์น็ต ส่วนท่ีสอง
เก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศ จ านวน 40 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามแบบปรนยั  ขอ้ค  าถามเก่ียวกบัทกัษะดา้น
ไอซีที น ามาหาค่าความเช่ือมั่นดว้ยวิธี Exploratory Factor Analysis (EFA) ซึ่งจดักลุ่มตวัแปรได ้
5 กลุ่ม ไดแ้ก่ การใชโ้ปรแกรมประยุกตส์  าหรบัเรียนรู ้ (Application usage for learning) การใช้
โปรแกรมประยุกต์ส  าหรับสื บค้นและสื่ อสา ร  (Application usage for searching and 
communication) การใชโ้ปรแกรมประยกุตแ์บบกา้วหนา้อย่างมืออาชีพ (Professional advanced 
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application usage) การใชโ้ปรแกรมประยุกตแ์บบกา้วหนา้ในเวลาว่าง (Free time advanced 
application usage) และการใชโ้ปรแกรมประยกุตอ์ื่น ๆ (Others) การวิจยันีใ้ชวิ้ธีวิจยัเชิงทดลอง 
โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคมุเป็นกลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มท่ี
เรียนแบบการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Application usage for searching and โดยมีการท า
แบบสอบถามก่อนการทดลอง (Pretest) และหลงัการทดลอง (Posttest) ผลการวิจยัเก่ียวกบัการรู ้
สารสนเทศ พบว่า นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 69 มีอายุระหว่าง 
18-52 ปี หรือโดยเฉลี่ย 21.42 ปี ศกึษาในกลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตร ์รอ้ยละ 53 และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ รอ้ยละ 47 การประเมินการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา พบว่า นกัศกึษาท่ีมี
เพศและกลุม่สาขาวิชาที่ศกึษาความแตกตา่งกนั ไมม่ีการรูส้ารสนเทศเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 แตน่กัศกึษาท่ีเรยีนในชัน้ปีท่ีสงูกว่า (ปีท่ี 3- 4) มีการรูส้ารสนเทศสงูกว่านกัศึกษา
ท่ีเรียนในชัน้ปีท่ีต  ่ากว่า (ปีท่ี 1 -2) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เมื่อพิจารณารายมาตรฐานการรู ้
สารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีคะแนนในมาตรฐานท่ี 3 การใชส้ารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและ
ประเมินสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และมาตรฐานท่ี 4 การใชส้ารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาส่วน
บคุคลและกลุ่ม มีคะแนนสงูสดุ ส่วนมาตรฐานท่ี 2 การเขา้ถึงสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมาตรฐานที่ 5 การเขา้ใจเก่ียวกบัประเดน็เศรษฐกิจ กฎหมายและสงัคมในการการ
เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศ มีคะแนนต ่าสดุ 

บารต์อลและคนอื่น ๆ(Bartol et al., 2017) ศกึษาการเปรียบเทียบความสามารถใน
ทักษะการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ
ประเมินความรูค้วามสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศ กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัศกึษาชัน้ปี
ท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2  จ านวน 300 คน  ท่ีลงทะเบียนในหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะ 
เกษตรศาสตร ์ประเทศเซอรเ์บีย จ านวน 9 หลกัสตูร  ในปีการศึกษา 2016 ใชวิ้ธีวิจยัเชิงปริมาณ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบออนไลน์เก่ียวกับการรูส้ารสนเทศ ตามมาตรฐาน
สามตัถิยะทกัษะการรูส้ารสนเทศส าหรบัอดุมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุวิทยาลยัและวิจยั (ACRL) 
5 มาตรฐาน ไดแ้ก่  1) การก าหนดสารสนเทศ 2) การเขา้ถงึสารสนเทศ 3) การประเมินสารสนเทศ 
4) การใชส้ารสนเทศ และ 5) ประเด็นดา้นกฎหมายและจริยธรรม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha-coefficient) ผลวิจยัพบว่า ตวัแปรดา้นระดบัชัน้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ทกัษะการรูส้ารสนเทศ โดยนกัศกึษาท่ีเรียนในชัน้ปีท่ี 2 มีทกัษะการรูส้ารสนเทศมากกว่านกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 1 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างในตวัแปรดา้นเพศ ซึ่งนักศึกษาเพศ
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หญิงและเพศชายไม่มีการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ เมื่อพิจารณาทกัษะ
การรูส้ารสนเทศรายดา้น พบว่า นกัศกึษามีทกัษะการรูส้ารสนเทศมากท่ีสดุในมาตรฐานท่ี 5 ดา้น
กฎหมายและจริยธรรม รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 4 การใชส้ารสนเทศ และมาตรฐานท่ี 3 การ
ประเมินสารสนเทศ ซี่งผลการวิจยัสรุปไดว้่า การเรียนการสอนวิชาการรูส้ารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็น
ต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการรูส้ารสนเทศและสรา้งผลงานทางวิชาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ลนัน่ิงและมลัเล็ก (Lanning & Mallek, 2017)ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสามตัถิยะ
การรู ้สารสนเทศของนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พืน้ฐานการศึกษา 
เศรษฐกิจ และผลการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา ซึง่สง่ผลตอ่ระดบัทกัษะการรูส้ารสนเทศเม่ือศกึษา
ในระดบัอุดมศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการรู ้
สารสนเทศ ในปีการศึกษา 2014-2015 จ านวน 1,290 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามเพื่อประเมินการรูส้ารสนเทศ การเก็บขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการ
ประเมินทกัษะการรูส้ารสนเทศก่อนการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา (Pretest) และระยะท่ี 2 เป็นการ
ประเมินทักษะการรู ้สารสนเทศหลังจากนักศึกษาได้รับการเรียนในรายวิชาเก่ียวกับการรู ้
สารสนเทศ ซึ่งเป็นรายวิชาศกึษาทั่วไป ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการเรียนในระดบัอดุมศกึษาหรอื 
Pretest ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทกัษะการรูส้ารสนเทศของนักศึกษา คือ ผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนการสอบมาตรฐานต่าง ๆ (SAT, ACT) ส่วนปัจจยัอื่นท่ี
เป็นพืน้ฐานของนกัศกึษา ไดแ้ก่ อาศยัในเมืองหรอืตา่งจงัหวดั ขนาดของโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย รายไดค้รอบครวั การศกึษาของพอ่แม่ จ านวนครูและบรรณารกัษ์ การเป็นชนกลุ่มนอ้ย 
การไดร้บัอาหารกลางวนัฟรหีรอืลดราคา และครูบรรณารกัษ ์ไมม่ีผลตอ่ทกัษะการรูส้ารสนเทศ การ
ประเมิน Posttest ก็พบว่า เกรดเฉลี่ยจากการเรยีนในมหาวิทยาลยั มีผลตอ่ทกัษะการรูส้ารสนเทศ 
การวิจยันีส้รุปผลว่า การเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายไม่ไดส้่งเสริมทกัษะการรู ้สารสนเทศ
ส าหรบัการเรียนในระดบัอดุมศึกษา นกัเรียนยงัขาดความรูเ้ก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศและตอ้งการ
การฝึกฝนอย่างหนักส าหรับการเรียนแบบท าวิจัยและทักษะการรู ้สารสนเทศในการเรียน
ระดบัอดุมศกึษา  

ปีเตอรแ์มเนค และเซบจนั (Petermanec & Sebjan, 2017) ศกึษาองคป์ระกอบการ
ประเมินทักษะการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ประเทศสโลวีเนีย ใชวิ้ธีวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 2  
จ านวน 197 คน ท่ีศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2007-2008  และนักศึกษาชั้นปี
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สุดทา้ย ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ ท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา จ านวน 153 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) และกลุ่มควบคุม คณะบริหารธุรกิจ 
(Business) นกัศกึษาทัง้ 2 กลุ่ม ไดร้บัการประเมินระดบัการรูส้ารสนเทศ (Pretest) ก่อนศกึษาใน
ภาคการเรียน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบความรูแ้ละความสามารถทางสารสนเทศ 
การใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถดา้นเทคโนโลยี การรูส้ารสนเทศและ
หอ้งสมดุ  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลวิจยั
พบว่า นกัศกึษาทัง้สองกลุ่มมีทกัษะการรูส้ารสนเทศอยู่ในระดบัต ่าเหมือนกนั และผลการทดสอบ 
Pretest และ Posttest ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสะทอ้นว่าระดบัชัน้ปีและการเรียนการสอนใน
ระดบัปรญิญาตรไีมม่ีผลหรอือิทธิพลใด ๆ ตอ่ทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

คอกลาร ์ยามนั และ ยัวดากุล (Çoklar et al., 2017) ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการรู ้
สารสนเทศกบัความเป็นดิจิทลัแต่ก าเนิด (Digital nativity) ในสมรรถนะดา้นการสืบคน้สารสนเทศ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นกัศึกษาครุศาสตร ์ (Pre-service teachers) ระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 398 คน ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัในประเทศตรุกี ปีการศึกษา 2014-2015 ใชวิ้ธีวิจยัเชิง
ปริมาณ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามออนไลนส์  ารวจกลยทุธก์ารสืบคน้สารสนเทศ 
(Online Information Search Strategies Inventory:  OISSI)  แบบวัดระดับการรู ้สารสนเทศ 
(Information Literacy Scale) และแบบประเมินระดบัความเป็นดิจิทลัแตก่  าเนิด (Digital Nativity 
Assessment Scale) ซึ่งแบบวดัการรูส้ารสนเทศ ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นการก าหนดสารสนเทศที่
ตอ้งการ (Defining information needs) การเขา้ถึงสารสนเทศ (Access to information) การใช้
สารสนเทศ (Use of information) และการมีจรยิธรรมและใชก้ฎหมายเก่ียวกบัสารสนเทศ (Ethical 
and legal use of information) ใชส้ถิติค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาครุศาสตร์
ระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 60.3) มีอายใุนช่วง 18-23 ปี หรือเกิดหลงั ค.ศ. 
1990s ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มดิจิทลัแต่ก าเนิด ใชอ้ินเทอรเ์น็ตทุกวัน (รอ้ยละ 89.4) วันละมากกว่า 4 
ชั่วโมง รอ้ยละ 31.4) และใชอ้ินเทอรเ์น็ตเป็นแหล่งสารสนเทศอนัดบัแรกในการสืบคน้สารสนเทศ 
(รอ้ยละ 83.2) ความสามารถในการสืบคน้สารสนเทศออนไลนม์ีความสมัพนัธเ์ชิงบวกในระดบัสงู
อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติกบัการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในทางตรงกนัขา้ม
ความเป็นดิจิทัลแต่ก าเนิดไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกในระดบัต ่ากับความสามารถในการสืบคน้
สารสนเทศออนไลน ์กล่าวคือ การรูส้ารสนเทศมีอิทธิพลตอ่การสืบคน้สารสนเทศออนไลนม์ากกว่า
ความเป็นดิจิทัลแต่ก าเนิดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า การรู ้
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สารสนเทศมีอิทธิพลต่อการสืบคน้สารสนเทศออนไลนใ์นดา้นการควบคมุมากท่ีสดุ รองลงมา คือ 
การแก้ปัญหา การประเมิน  ความผิดพลาดในการค้น  และการไม่ เ ป็นไปตามล าดับ 
(Disorientation) ตามล าดับ ส่วนการเป็นดิจิทัลแต่ก าเนิดมีอิทธิพลต่อการสืบคน้สารสนเทศ
ออนไลนใ์นดา้นการไม่เป็นไปตามล าดบัมากท่ีสดุ รองลงมา คือ การประเมิน ความผิดพลาดใน
การคน้ การควบคมุ และการแกปั้ญหา 

งานวจิัยในประเทศ 
สุพิศ บายคายคม และขวัญชฎิล พิศาลพงศ ์(2552)ไดศ้ึกษาการรูส้ารสนเทศของ

นิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา  เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 
1-4 ประจ าภาคการศึกษา 2549 จ านวน  361 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ F-
test ผลวิจยัพบว่า นิสิตมีความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
มาตรฐานท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือมาตรฐานท่ี 6 ความสามารถใชส้ารสนเทศดว้ยความเขา้ใจ และ
ยอมรบัประเดน็ทางดา้นวฒันธรรม จรยิธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมท่ีแวดลอ้มดา้นการใช้
สารสนเทศ มาตรฐานที่มีคา่เฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุท่ีมาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการคน้หาสารสนเทศ  

สวุฒัน ์พระนิมิตร (2552)ไดศ้กึษาการรูส้ารสนเทศของนิสิตระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 
1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   1) ศึกษาการรูส้ารสนเทศของนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 
โดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้นคือ ดา้นการก าหนดขอบเขตสารสนเทศ ดา้นการเขา้ถงึสารสนเทศ 
ดา้นการประเมินสารสนเทศ และดา้นการใชส้ารสนเทศ 2) เปรียบเทียบการรูส้ารสนเทศของนิสิต
ระดบัปริญญาตรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีก  าลงัศกึษา
อยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 472 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ  คา่คะแนนเฉลี่ย คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว  ผลวิจยัพบว่า นิสิตระดบัปรญิญาตร ีมีการรู ้
สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  จ าแนกตามตวัแปรเพศ กลุ่มสาขาวิชา และผลการเรียนใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า นิสิตชัน้ปีท่ี 1 ทัง้ชายและหญิงมีระดบัการรูส้ารสนเทศโดยรวม
และเป็นรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกัน  ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน พบว่า มีระดับการรู ้
สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายต่างกนั  พบว่า มี
ระดบัการรูส้ารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกนั ระดบัการรูส้ารสนเทศโดยรวมและเป็นรายดา้นทกุ
ดา้นอยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  



 47 
 

องัคณา แวซอเหาะ และสธุาทิพย ์เกียรติวานิช (2553)ไดศ้กึษาเรื่องการรูส้ารสนเทศ
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตวัอย่างในการ
วิจยัไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทัง้ 9 คณะ ท่ีศกึษาภาพเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2552  จ านวน 
460 คน เครื่องมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามการรูส้ารสนเทศ  สถิติท่ีใชวิ้เคราะหข์อ้มลู คือ ค่ารอ้ยละ 
คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สถิติ F-test และ t-test ผลวิจยัพบว่า  นกัศกึษาสว่นใหญ่มีการ
รูส้ารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สว่นนกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะตา่งกนั มีการรูส้ารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิตท่ีระดับ .01  ด้านความสามารถก าหนดขอบเขตของ
สารสนเทศท่ีตอ้งการได ้ผลวิจยัพบว่า นกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจมีความสามารถก าหนดขอบเขต
ของสารสนเทศท่ีตอ้งการไดสู้งกว่า ดา้นความสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผลวิจัยพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความสามารถเขา้ถึง
สารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สงูกว่า ดา้นความสามารถประเมิน
สารสนเทศ และแหลง่สารสนเทศไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ และบรูณาการสารสนเทศท่ีไดเ้ลือกใหเ้ขา้
กบัพืน้ฐานความรูเ้ดิมได ้สงูกว่านกัศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิศวกรรมศาสตร ์
และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ ดา้นความสามารถใชส้ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ไดก้  าหนดไวข้องนกัศกึษา พบว่า นกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจมีความสามารถ
ใชส้ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ไดก้  าหนดไว ้สงูกว่า ดา้นความสามารถ
เขา้ใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมายและสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใช ้และการเขา้ถึงสารสนเทศ 
รวมทั้งใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎมาย ผลวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจมีความสามารถเขา้ใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
ใชแ้ละการเขา้ถึงสารสนเทศ รวมทัง้ใชส้ารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย สงูกว่า 
นกัศกึษาท่ีมีประสบการณก์ารเรียนในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศต่างกนั มีการูส้ารสนเทศ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดา้นความสามารถใช้สารสนเทศอย่าง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ไดก้  าหนดไว ้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส  านยัทางสถิติท่ี ระดบั 
.05 โดยนกัศกึษาท่ีมีประสบการณก์ารเรยีนในรายวิชาที่เก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศมีการรูส้ารสนเทศ
ทกุดา้นสงูกว่านกัศกึษาท่ีไมม่ีประสบการณก์ารเรยีนในรายวิชาที่เก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศ 

ชูชีพ มามาก (2553)ไดศ้ึกษา การรูส้ารสนเทศธุรกิจของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
นกัศกึษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ ชัน้ปีท่ี 2-4 จ านวน 403 คน โดยวิธีการสุ่มแบบ
หลายขัน้ตอน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบทดสอบวดัระดบัการรูส้ารสนเทศ 
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โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานทกัษะสามตัถิยะสารสนเทศส าหรบันกัศึกษาทางธุรกิจ ของแนนซี่ เอ. คมั
น่ิงแฮม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่า t-test และ F-test ผลวิจยัพบว่า ระดบัการรูส้ารสนเทศทางธุรกิจของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบระดบัการรูส้ารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามตวัแปร พบว่า  
นกัศกึษาท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีท่ีต่างกนั มี
ระดบัการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 มีระดบัการรูส้ารสนเทศสงูกว่า
นกัศกึษา ชัน้ปีท่ี 2  นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนั มีระดบัการรูส้ารสนเทศแตกต่าง
กนั นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดีและปานกลางมีระดบัการรูส้ารสนเทศสงูกว่านกัศกึษาท่ี
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพอใช ้ นกัศกึษาท่ีมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอรต์่างกนั มีระดบั
การรูส้ารสนเทศแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายดา้น โดยนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอรอ์ยู่ในระดบัมากมีระดบัการรูส้ารสนเทศสงูกว่านกัศึกษาท่ีมีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอรป์านกลางและนอ้ย 

สุพิศ ศิริรตัน,์ และคนอื่น ๆ. (2555) ไดศ้ึกษา การรูส้ารสนเทศของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 786 คน  ไดม้าจากการสุม่แบบแบง่ชัน้เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบ  สถิติที่
ใชใ้นการวิจยั ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ 
และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการเชฟเฟ่ พบว่า 1) นกัศึกษามีการรูส้ารสเทศโดยรวมอยู่ในระดบั
ต ่า โดยดา้นท่ีอยู่ในระดบัปานกลางมีดา้นเดียว คือ ดา้นการก าหนดชนิดและบอบเขตสารสนเทศ 
และ 2) ผลการเปรียบเทียบการรูส้ารสนเทศตามตวัแปรดา้นชัน้ปีท่ีศึกษา และสาขาวิชาท่ีศึกษา 
พบว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 3,4, และ 5 มีการรูส้ารสนเทศสูงกว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 โดย
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษามีการรู ้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ สาขา
คณิตศาสตร ์และสาขาภาษาไทย ส่วนตวัแปรดา้นเพศ ระดบัผลการเรียน และประสบการณก์าร
เรยีนวิชาเก่ียวกบัการสืบคน้สารสนเทศ ไมพ่บความแตกตา่ง 

พัฒนาพร เทียมเมือง (2554)ไดศ้ึกษาระดับการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงภวูนารถ กลุ่มตวัอย่างที่
ใช ้คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 359 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
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สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดค้า่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงแบนมาตรฐาน คา่ t-test และคา่ F-
test  พบว่า 1) นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีการรูส้ารสนเทศจากการเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมดุ นอ้ย
ท่ีสุด เน่ืองจากไม่เขา้ใช้บริการหอ้งสมุดของมหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะสืบคน้
สารสนเทศจากอินเทอรเ์น็ตมากท่ีสดุ รองลงมา คือ สืบคน้จากหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์และวารสาร 
และส่วนใหญ่มีความรูเ้ก่ียวกับวิธีการใชห้้องสมุด จากการเรียนรายวิชาใชห้อ้งสมุด ในระดับ
มธัยมศกึษา และมีความรูเ้ก่ียวกบัการเขียนรายงาน จาการเรียนวิชาการเขียนรายงานและการใช้
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2) 
ความสามารถด้านการรู ้สารสนเทศของนักศึกษา  พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมี
ความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศ ในมาตรฐานท่ี 5 ความสามารถประยกุตส์ารสนเทศใหม่ และ
สารสนเทศท่ีมีอยู่เดิม เพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจใหม่ได้ ด้านสามารถน า
สารสนเทศท่ีไดร้บัมาวิเคราะหแ์ละสรา้งความรูใ้หม่ไดต้ามตอ้งการ ในระดบัปานกลาง รองลงมา 
คือ มาตรฐานท่ี 6 ความสามารถใช้สารสนเทศดว้ยความเขา้ใจและยอมรับประเด็นทางดา้น
วฒันธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมท่ีแวดลอ้มดว้ยการใชส้ารสนเทศ โดยมีความ
คิดเห็นว่ากฎหมายลิขสิทธ์ิมีความส าคญัควรท่ีจะปฏิบตัิตาม ในระดบัปานกลาง และมาตรฐานท่ี1 
ความสามารถในการตระหนักถึงความตอ้งการสารสนเทศ ดา้นความสามารถรวบรวมข้อมูล
เบือ้งตน้ โดยการสอบถามผูรู้ ้เช่น อาจารย ์บรรณารกัษ ์ฯลฯ  เพ่ือใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง
ท่ีตอ้งการศึกษาคน้คว้า ในระดบัปานกลาง เมื่อเปรียบความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศตาม 
เพศ ชัน้ปี และสาขาวิชา พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศไม่
แตกตา่ง 

จันทร์ฉาย วีระชาติ  (2555)ได้ศึกษา ปัจจัยการเรียนรู ้ท่ีส่งผลต่อทักษะการรู ้
สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1-4  จ านวน 392 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบว่า 1) 
นักศึกษามีทกัษะการรูส้ารสนเทศโดยรวมทุกมาตรฐานอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายมาตรฐาน พบว่านักศึกษามีทักษะการรูส้ารสนเทศในมาตรฐานท่ี 1 ก าหนดลักษณะและ
ขอบเขตความตอ้งการสารสนเทศได ้อยู่ในระดบัสงู ส่วนมาตรฐานอื่น ๆ อยู่ในระดบัปานกลาง 2) 
ผลการเปรียบเทียบนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี พบว่า มาตรฐานท่ี 3 การประเมินสารสนเทศและ
แหล่งท่ีมาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทัง้สามารถเช่ือมโยงสารสนเทศท่ีไดร้บัเขา้กบัความรูเ้ดิมได ้
นักศึกษามีทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า
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นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 3 มีทกัษะการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 เม่ือจ าแนก
ตามคณะท่ีสังกัดโดยรวม พบว่า นักศึกษาคณะการบัญชีมีทักษะการรูส้ารสนเทศแตกต่างกับ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร ์และคณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะศิลปะศาสตรฯ์ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์และคณะนิเทศศาสตร ์มีทักษะการรูส้ารสนเทศ
แตกต่างกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร ์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามระดบัผลการ
เรียน พบว่า นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสงูมีทกัษะการรูส้ารสนเทศแตกต่างกบันกัศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนต ่ากว่า จ าแนกตามการเรียนวิชาพืน้ฐานเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมดุ พบว่านกัศกึษาท่ีเรียนวิชา
พืน้ฐานเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมดุและสอบผ่าน มีทกัษะการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกบันกัศกึษาท่ีเรียน
และสอบไม่ผ่านหรือท่ีไม่ไดเ้รียน จ าแนกตามการเขา้อบรมการใชห้อ้งสมดุ พบว่าในมาตรฐานท่ี 1 
การก าหนดลกัษณะและขอบเขตความตอ้งการสารสนเทศไดน้ักศึกษาท่ีเขา้รบัการอบรมการใช้
หอ้งสมดุมีทกัษะการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกบันกัศกึษาท่ีไมไ่ดเ้ขา้รบัการอบรม  

ปิยาภสัร ์จารุสวสัดิ์, และคนอื่น ๆ. (2556)ไดศ้ึกษา พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 2-4 ในภาคเรียนท่ี 2/2553 
จ านวน 384 คน โดยใชแ้บบสอบถามเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกับพฤติกรรมการ
คน้หาสารสนเทศในการท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย และในการคน้ควา้ในชีวิตประจ าวัน พบว่า 
สว่นมากนกัศกึษาท ารายงานการวิเคราะหก์รณีศกึษาใชท้รพัยากรประเภทโปรแกรมคน้หาประเมิน
สารสนเทศท่ีคน้หาจากหอ้งสมดุ โดยพิจารณาว่าแหลง่ขอ้มลูนัน้ทนัสมยัมากนอ้ยเพียงใด ประเมิน
แหล่งขอ้มลูในเวิลดไ์วดเ์ว็บโดยค านึงถึงความทนัสมยัของเว็บไซต ์นกัศึกษาขอใหอ้าจารยผ์ูส้อน
ช่วยประเมินแหลง่ขอ้มลูที่เก่ียวกบัวิชาที่เรียน ส าหรบัวิธีการศกึษาคน้ควา้งานเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา
นกัศึกษาเริ่มตน้ก าหนดปัญหา/ หวัขอ้ตัง้แต่เน่ิน ๆ และใชโ้ปรแกรมการสนทนาผ่านอินเทอรเ์น็ต
เป็นเครื่องมือ  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการคน้ควา้ เพื่อท างานที่ไดร้บัมอบหมายในรายวิชาและ
การคน้ควา้ในชีวิตประจ าวนั พบว่า ประเด็นท่ีเหมือนกนัคือ ประเภทของทรพัยากรท่ีนกัศึกษาใช้
คือโปรแกรมคน้หา นกัศกึษาค านงึถึงความทนัสมยัของเว็บไซตใ์นการประเมินแหล่งขอ้มลูในเวิลด์
ไวดเ์ว็บ ความยากในการะบวนการคน้คว้า คือ การคน้หาบทความในฐานขอ้มูลวิจัยในเว็บ
ห้องสมุด นักศึกษาไม่ใช้บรรณารักษ์ในฐานะทรัพยากร และไม่ใช้บรรณารักษ์ช่วยประเมิน
แหลง่ขอ้มลูหรอืแนะน าการใชเ้ว็บไซต ์สว่นประเดน็ที่ตา่งกนั คือ นกัศกึษาขอใหอ้าจารยผ์ูส้อนช่วย
ประเมินแหล่งขอ้มูลเก่ียวกับรายวิชาท่ีเรียน ในขณะท่ีขอให้เพื่อนท่ีเรียนดว้ยกันช่วยประเมิน
แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ในการคน้ควา้ในชีวิตประจ าวนั 



 51 
 

รัตนะ อินจ๋อย (2556)ได้ศึกษาการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาระดบัการรูส้ารสนเทศและเปรยีบเทียบ
ระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์ ใชวิ้ธีวิจยัเชิง
ส  ารวจ กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ  นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีในปีการศกึษา 
2553 จ านวน 390 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู
ไดแ้ก่ ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป คา่ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉลี่ย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  ผล
วิจยัพบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่มีระดบัการรูส้ารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง  เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนของการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษาท่ีมีประสบการณใ์นการเรียน
วิชาสารสนเทศเพื่อการศกึษาคน้ควา้และผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์เรียนวิชาสารสนเทศเพื่อการศกึษา
คน้ควา้ มีระดบัการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สุชาดา สุพรรณ์, และคนอื่น ๆ. (2557)ไดศ้ึกษา การรูส้ารสนเทศของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามท่ีพัฒนามาจาก
แบบทดสอบการรูส้ารสนเทศของ UCLA และดดัแปลงใหม้ีความเหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างแลว้
น าไปวดัระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาทัง้ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สูงและระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนในภาคปกติและก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 
1/2556 โดยไม่รวมนกัศึกษาภาคสมทบและนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจ านวนทัง้สิน้ 343 คน 
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบทดสอบผูวิ้จยัไดน้  ามาวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติค  านวณหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่มีการรูส้ารสนเทศอยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วนดา้นที่
นกัศกึษามีทกัษะการรูส้ารสนเทศอยู่ในระดบันอ้ย คือการประเมินสารสนเทศ ส าหรบัปัญหาการรู ้
สารสนเทศของนกัศกึษา พบว่า ปัญหาในดา้นแหล่งและทรพัยากรสารสนเทศและสภาพแวดลอ้ม
ในการส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหาปานกลาง แต่ปัญหาดา้น
สภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการรูส้รสนเทศ พบว่า นักศึกษามีปัญหาในด้านสภาพเครื่อง
คอมพิวเตอรเ์ก่า หรือช ารุด ใชง้านไม่สะดวก และมีจ านวนไม่เพียงพอในการใหบ้ริการท าใหเ้ป็น
ปัญหาในการใชง้านและประกอบการเรยีนภายในมหาวิทยาลยั 

เพชรรตัน ์ใชสงคราม (2557)ไดศ้ึกษา การพฒันาการรูส้ารสนเทศส าหรบันกัศกึษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 
อาจารย ์บรรณารกัษ์ และ ผูบ้ริหารในระดบัคณะ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามการรู ้
สารสนเทศ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า มหาวิทยาลยัเชียงใหมม่ีการพฒันาการรูส้ารสนเทศแก่นกัศกึษาผ่านกระบวนการ
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เรียนการสอน และการใหบ้ริหารสอนโดยหอ้งสมดุมีการสอดแทรกความรูเ้ก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศ
โดยอาจารยผ์ูเ้สนอในระดบัปานกลาง การท ารายงานและโครงงาน วิชาวิจัย วิชาสมัมนา และ
วิชาการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาได้รับการรูส้ารสนเทศผ่านการอบรมระยะสั้น โดยห้องสมุด 
รองลงมา คือ การสืบค้นสารสนเทศ และการสืบค้นบทความวารสาร และได้รับความรูจ้าก
บรรณารกัษ์ในระดบัปานกลาง โดยนกัศึกษาเห็นว่าตนเองมีการรูส้ารสนเทศเพิ่มมากขึน้กว่าเมื่อ
แรกเขา้เรียนในชัน้ปีท่ี 1 การทดสอบระดบัการรูส้ารสนเทศ พบว่า มีนกัศกึษามีการรูส้ารสนเทศใน
ระดบัปานกลาง ในส่วนการศึกษาอาจารย ์บรรณารกัษ์ และผูบ้ริหารในระดบัคณะ พบว่า กลุ่ม
อาจารยเ์ห็นว่ามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารระดบัคณะไดส้นบัสนุนใหม้ีการรูส้ารสนเทศระดบัมาก 
นโยบายการพฒันาการรูส้ารสนเทศส าหรบันกัศกึษาแก่บคุคลที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณาจารย ์นกัวิจยั 
และบรรณารักษ์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรมีแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม และพัฒนาการรู ้
สารสนเทศส าหรบันกัศกึษาอย่างชดัเจนในระดบัมากท่ีสดุ และใหค้วามส าคญัของการพฒันาการรู ้
สรสนเทศส าหรบันกัศกึษาในระดบัมากตามล าดบั ทัง้นีก้ลุ่มผู้บริหารและบรรณารกัษ์เห็นว่าการรู ้
สารสนเทศเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญั และจ าเป็นส าหรบันกัศกึษามากท่ีสดุ ในขณะท่ีกลุม่อาจารย์
มีความเห็นในระดบัมาก  

นูรีดา จะปะกียา, และคนอื่น ๆ. (2557) ไดศ้ึกษาการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคือ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 387 คน จากสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
จ านวน 4 แห่ง คือ  มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ ์สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคือ การแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทางสถิติมธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ พบว่า 
นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สว่นใหญ่มีการรูส้ารสนเทศโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัย พบว่า มีจ  านวน  9 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นหลักสูตร ดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน ดา้นการสอนการรูส้ารสนเทศ ดา้นรูปแบบการสอน ดา้นวิธีการสอน ดา้นการ
จดักิจกรรม ดา้นการบริหารจดัการหลกัสตูรการรูส้ารสนเทศ ดา้นนโยบายของ สถาบนัอดุมศกึษา
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 นิรมล ชอุ่ม (2557)ศึกษาทักษะการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี
การศกึษา 2557  จ านวน 370 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบทกัษะการรูส้ารสนเทศ  
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สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคือ การแจกแจงความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t-test และ F-test ผลวิจยัพบว่า ระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดา้น ผลวิจัยพบว่า นักศึกษามีทักษะดา้นการ
ก าหนดความตอ้งการสารสนเทศอยู่ในระดบัสูง รองลงมา คือ ดา้นการใชก้ลยุทธใ์นการสืบคน้
สารสนเทศ ดา้นการสงัเคราะหส์ารสนเทศ ดา้นการก าหนดแหล่งสารสนเทศและการเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศ ส่วนดา้นการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ดา้นการ
ประเมินสารสนเทศ อยู่ในระดับต ่า ส่วนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างกัน มีระดับการรู ้
สารสนเทศโดยรวมและรายดา้นไม่แตกตา่งกนั แต่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ดา้นการก าหนดความตอ้งการสารสนเทศ นกัศกึษาอยู่คณะวิชาต่างกนั มีระดบัการรู ้
สารสนเทศ โดยรวมและรายดา้นแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และนกัศกึษา
ท่ีมีผลการเรียนต่างกนัมีระดบัการรูส้ารสนเทศโดยรวมและการใชก้ลยุทธใ์นการสืบคน้  ดา้นการ
ก าหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ด้านการใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ และดา้นการสงัเคราะหส์ารสนเทศ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ยกเวน้ดา้นการประเมินสารสนเทศไมแ่ตกตา่ง  

 ภคพร อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร ์(2559)ศึกษาพฤติกรรมการรูส้ารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยัคือ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2558 จ านวน 396 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี รอ้ย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบ วิเคราะหค์วามสมัพนัธใ์ช ้ t-
test, F- test, One Way Anova, Chi-square และ สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พันธ์เพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู ดา้นท่ีมีระดบัสงูท่ีสดุคือ นกัศกึษามีการก าหนดหวัขอ้และขอบเขตก่อนการสืบคน้ ดา้นท่ี
มีระดบัต ่าท่ีสดุคือ การใชแ้หลง่สารสนเทศที่หลากหลาย ไมพ่บความแตกตา่งกนัระหว่างเพศ ชัน้ปี 
กลุ่มวิชา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กับพฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงู มีพฤติกรรมการรูส้ารสนเทศมากกว่านกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่า
บางดา้น  

มะลิวัลย ์สินนอ้ย, และอนวัช กาทอง (2561)ศึกษาการรูส้ารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ปีการศกึษา 2/2558 จ านวน 490 คน และระดบับณัฑิตศกึษา จ านวน 
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21 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคือ การแจกแจง
ความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจยัพบว่า ระดบัการรูส้ารสนเทศของ
นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษามีประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละการใชส้ารสนเทศจาก
อินเทอรเ์น็ต การสืบคน้สารสนเทศประเภททรพัยากรสารสนเทศ มีความรูเ้ก่ียวกบัการใชห้อ้งสมดุ
การศกึษาขอ้มลู และการสืบคน้ฐานขอ้มลูออนไลนแ์ละการเขียนบรรณานกุรม  สว่นความสามารถ
ในการก าหนดความตอ้งการสารสนเทศของนกัศกึษา ผลวิจยัพบว่า มีความสามารถในการก าหนด
ความตอ้งการดา้นการรูส้ารสนเทศในระดบัมากทุกเรื่อง โดยสามารถก าหนดค าคน้ หรือหวัเรื่อง 
ของสารสนเทศที่ตอ้งการใชไ้ดอ้ย่างชดัเจน ความสามารถในการใชแ้หลง่และทรพัยากรสารสนเทศ 
ผลวิจัยพบว่า นักศึกษามีความสามารถใชแ้หล่งและทรพัยากรสารสนเทศในระดบัมาก ในเรื่อง
หอ้งสมดุเป็นแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ มีขอ้มลูประกอบการเรียน การท ารายงาน และการท าวิจยั 
การสืบคน้สารสนเทศ ผลวิจัยพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการสืบคน้สารสนเทศในระดบั
มาก สามารถคน้หาสารสนเทศไดจ้าก Web site ใชเ้ครื่องมือช่วยคน้โดยใช ้Search engine เช่น 
Google Yahoo ซึ่งนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามีการรูส้ารสนเทศ
ไมแ่ตกตา่งกนั  

ไปรมา เฮียงราช, และคนอื่น ๆ. (2561)ศึกษาการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง ชั้นปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน  1,493 คน 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเอฟ และการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ ผลวิจยั
พบว่า ระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาอยู่ในระดบัต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน ผลวิจยั
พบว่า นกัศกึษามีระดบัการรูส้ารสนเทศอยู่ในระดบัท่ีต  ่าทกุมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ต  ่ามากท่ีสดุ 
คือ มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการเขา้ถึงสารสนเทศ ซึ่งการเปรียบเทียบการรูส้ารสนเทศตามตวัแปร ดา้น
สาขาวิชา ผลวิจยัพบว่า นกัศกึษามีระดบัการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกนั ดา้นประสบการณก์ารศกึษา
วิชาการรูส้ารสนเทศและวิชาท่ีเก่ียวข้อง ผลวิจัยพบว่า นักศึกษามีระดับการรูส้ารสนเทศไม่
แตกตา่งกนั  

วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ ์(2561)ศึกษาการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ใชวิ้ธีวิจยัแบบผสานวิธี คือ วิจยัเชิงปริมาณ และวิจยัเชิงคณุภาพ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1-4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2558 จ านวน 390 คน  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู
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คือ การแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า F-test  ผลวิจยั
พบว่า ระดบัการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาตามมาตรฐาน พบว่า 
นกัศกึษามีความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศในระดบัมากทัง้ 5 มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบการรู ้
สารสนเทศ จ าแนกตามเพศ คณะ และชัน้ปี ผลวิจยัพบว่า นกัศกึษามีการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีเป็นเพศหญิงมีการรูส้ารสนเทศ
มากกว่านกัศกึษาเพศชาย  

ลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง, และคนอื่น ๆ.  (2562) ศึกษาเพื่อประเมินทักษะการรู ้
สารสนเทศตามมาตรฐานสามตัถิยะการรูส้ารสนเทศส าหรบัอดุมศกึษา และเปรยีบเทียบทกัษะการ
รูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยัคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ จ านวน  366 คน เครื่องมือท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ แบบทดสอบ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคือ คา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบความแตกตา่งรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ ผลวิจยัพบว่า ระดบัการรูส้ารสนเทศของ
นกัศกึษาอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน ผลวิจยัพบว่า นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มี
ทกัษะการรูส้ารสนเทศมากกว่านกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 นกัศึกษาท่ีศึกษาคณะ
ศิลปศึกษามีทักษะการรูส้ารสนเทศมากกว่านักศึกษาคณะศิลปนาฎดุริยางค์และศิลปวิจิตร 
นกัศึกษาท่ีใชแ้หล่งสารสนเทศมากท่ีสดุประเภทออินเทอรเ์น็ต สถานท่ี และบคุคล มีทกัษะการรู ้
สารสนเทศมากกว่านักศึกษาท่ีใช้แหล่งสารสนเทศมากท่ีสุดประเภทห้องสุดในสถาบัน ส่วน
นักศึกษาท่ีมีการเรียนรูแ้บบน าตนเองแตกต่างกัน มีทักษะการรูส้ารสนเทศแตกต่างกัน ซึ่งการ
เรียนรูแ้บบน าตนเองของนกัศกึษาไม่มีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศ อย่างไม่มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ี
ระดบั .05  
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

งานวจิัยในตา่งประเทศ 
หยวน วิลเลียม ฟัง และปัง  (Yuan et al., 2012)ศึกษาความพรอ้มของนักศึกษา

พยาบาลบัณฑิตจีนในการเรียนรู ้ด้วยตนเอง ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ อายุ เพศ ปีการศึกษา 
ประสบการณก์ารเรียนรูก้ลุ่มย่อย ประสบการณก์ารเรียนรูแ้บบน าตนเอง และประสบการณก์าร
เรยีนรูก้ารแกปั้ญหา กลุม่ตวัอย่างในการวิจยั คือ นกัศกึษาพยาบาลบณัฑิตจีน 4 แห่ง จ านวน 536 
คน ใช้วิธีวิจัยเชิงพรรณนา  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
ประกอบดว้ย การจดัการตนเอง ความปรารถนาในการเรียน และการควบคมุตนเอง สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มลู คือ ความถ่ี รอ้ยละ ทดสอบไคสแควร ์ t-test ANOVA และค่าความเช่ือมัน
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สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค ผลวิจยัพบว่า นกัเรยีนท่ีมีอาย ุ17-25 ปี มีคา่เฉลี่ยรอ้ยละ (20.64) 
มากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูก้ลุ่มย่อยการเรียนรูแ้บบน าตนเอง เพศ ปี
การศกึษา และประสบการณก์ารเรียนรูก้ลุ่มย่อยนกัเรียนท่ีมีประสบการณเ์รียนรูก้ลุ่มย่อยมีระดบั
ความรูส้งูกว่านกัเรียนที่ไม่มีประสบการณเ์รียนรูก้ลุม่ย่อย โดยตวัแปรเพศ ผลวิจยัพบว่า นกัศกึษา
ท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับการเรียนรู ้แบบน าตนเองไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า นักเรียนมีความ
รบัผิดชอบ มีความขยนัหมั่นเพียร และมีวินยัในตนเองท่ีอย่างขม้งวด ท าใหส้ามารถกลา้ท่ีจะคิด 
และรบัผิดชอบในการเรยีนรูแ้บบน าตนเองซึง่มีอยู่ในตวัของนกัศกึษา 

เอลกิลานีและอะบูซาด (EI -Gilany & Abusaad, 2013)ศึกษาความพรอ้มในการ
เรียนรู ้แบบน าตนเองและรูปแบบการเรียนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีของ
ซาอดุิอาระเบีย  กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัคือ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี จ านวน 309 คน ใชวิ้ธีวิจยั
เชิงคณุภาพ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามซื่อประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูข้องตนเอง (13 ขอ้) 2) ความปรารถนาในการเรียนรู(้12ขอ้) และ 3) การควบคุม
ตนเองหรือการควบคุมการเรียนรูข้องตนเอง (15ขอ้) ใชส้ถิติค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบไม่มีคู่ใชส้  าหรบัการเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่ม ใช ้ANOVA (F) 
เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มมากกว่าสองกลุ่ม และค่าความน่าเช่ือถือของสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรี มีอายุ
ในช่วง 18-25 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ71.6)  เพศหญิง (รอ้ยละ53.5) อาศยัอยู่ในอ าเภอ
เมือง (รอ้ยละ 77.1) ความถ่ีรูปแบบการเรียนรู ้Converger (รอ้ยละ 35.6)  Diverger (รอ้ยละ 
25.8) Assimilator (รอ้ยละ 25.55) และผูช้่วยสอน (รอ้ยละ13.1) ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยของ
ระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูต้นเอง คือ 51.3 ± 5.9 พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่าง
นยัส าคญักบัตวัแปรทางสงัคมวิทยาการศึกษาและรูปแบบการเรียนรูแ้บบใดๆ คะแนนเฉลี่ยของ
ความปรารถนาในการเรยีนรู ้คือ 48.4 ± 5.5 พบว่า ไม่มีความแตกตา่งอย่างนยัส าคญักบัลกัษณะ
ทางสังคมของนักเรียนตลอดจนรูปแบบการเรียนรู ้คะแนนเฉลี่ยของการควบคุมตนเองอยู่ ท่ี 
59.9±6.7 พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างนยัส าคญักบัสถิติทางสงัคมของนกัเรียนรวมถึงรูปแบบ
การเรียนรู ้โดยรวมอยู่ท่ี 159.6±13.8  พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส  าคญักบัลกัษณะทาง
สงัคมของนกัเรยีนรวมถงึรูปแบบการเรียนรู ้การวิจยัครัง้นีส้รุปว่า การสง่เสรมิทักษะการเรยีนรูแ้บบ
น าตนเอง เป็นกระบวนการท่ีทา้ทายส าหรบัอาจารยแ์ละนักศึกษา ครูควรท าการประเมินและ
ก าหนดความเหมาะสมของการเรยีนรูแ้บบน าตนเองโดยไมค่  านงึถงึรูปแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษา
และลกัษณะประชากร การเรียนรูด้ว้ยตนเองท่ีประสบความส าเร็จในหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งมีการ
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เตรียมความพรอ้มของเจ้าหน้าท่ีเพื่ออ  านวยความสะดวกในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเขา้ถึงกลยทุธเ์พื่อพฒันาทกัษะการจดัการตนเองความ
ปรารถนาในการเรยีนรูแ้ละควบคมุตนเอง 

โซลิแมนและชัลฮ์ (Soliman & Al-Shaikh, 2015)ศึกษาความพรอ้มในการเรียนรู ้
แบบน าตนเองของนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ีหนึ่งของซาอุดิอาระเบียโดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิง
พรรณนา กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี1 ท่ีลงทะเบียนเรียน 2 แห่ง 
จ านวน  400 คน ใชวิ้ธีวิจยัเชิงพรรณนา เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
3 สว่น 1)การจดัการตนเอง 13 ขอ้ 2)ความปรารถนาในการเรยีนรู ้12 ขอ้ และ3)การควบคมุตนเอง 
15 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแก่ วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ค่ามธัยฐาน 
ค่าเฉลี่ย แบบวดัความน่าเช่ือถือ ฟิชเชอรแ์ละคิง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจยัพบว่า ความ
ตอ้งปรารถนาในการเรียนรูม้ีคา่สงูสดุ รองลงมา คือ การควบคมุตนเอง และการจดัการตนเองมีคา่
ต  ่าสุด โดยรวมแลว้ทัง้ 2 มหาวิทยาลัย ตัวแปรเพศ พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีระดับการ
เรยีนรูแ้บบน าตนเองไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ สรุปไดว้่า นกัเรยีนตอ้งการการสนบัสนนุในทกัษะการ
จดัการตนเองโดยเฉพาะในการวางแผนการจดัการเวลา การใชป้ระโยชนอ์ย่างเป็นระบบเพื่อการ
เรยีนรู ้

อลัไฟฟิ (Alfaifi, 2016)ศึกษาความพรอ้มในการเรียนรูแ้บบน าตนเองของนกัศึกษา
ระดบัปรญิญาตรท่ีีมหาวิทยาลยัอิเลก็ทรอนิกสใ์นซาอดุิอาระเบีย  และวดัความพรอ้มในการเรียนรู ้
แบบน าตนเองกับตวัแปร เพศ สาขา  และ หลกัสูตร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในซาอดุิอาระเบีย จ านวน 203 คน ใชวิ้ธีวิจยัเชิงพรรณนา เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั คือ แบบสอบถามวดัความพรอ้มในการเรียนรูแ้บบน าตนเอง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ค่าเฉลี่ย ค่ามธัยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน การทดสอบ t-test การทดสอบ
แบบติดตามผลภายหลงั ผลวิจยัพบว่า นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัการ
เรียนรูแ้บบน าตนเองไม่แตกต่างกัน แต่นักศึกษาท่ีเรียนสาขาการค านวณและสารสนเทศ สาขา
วิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตรแ์ละทฤษฎีการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ส่วนสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละทฤษฎีการศกึษามีความพร้อมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผลวิจยั
พบว่า มีระดับต ่ากว่าสาขาบริหารและการคลัง สาขาวิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพ และสาขาการ
ค านวณและสารสนเทศ มีความแตกตา่งกนันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ลี เยิง และอิฟ  (Lee et al., 2017)ศึกษาความพรอ้มของผู้เรียนภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลยัเพื่อใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์นการเรียนรูด้ว้ยตนเอง กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคือ 
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัย 2 แห่งในฮ่องกง จ านวน 400 คน  ใช้วิธีวิจัยเชิง
พรรณนา เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบทดสอบ คือ 1) ทดสอบแบบจ าลองหกตวั 2) ทดสอบ
ปัจจยัการควบคมุตนเอง 12 รายการ 3) ปัจจยัการใชค้อมพิวเตอร ์ความวิตกกงัวล และการเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง ใชส้ถิติคา่ความเช่ือมั่น คา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แบบวดัความเช่ือถือของ
ฟิชเชอรแ์ละคิง ปัจจยัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง แบ่งออกเป็น 3 โครงสรา้งคือ ความสามารถในการ
จัดการตนเอง ความปรารถนาในการเรียนรู ้ และความสามารถการควบคุมตนเองพบว่า 
ความสมัพนัธข์องปัจจัยมีนอ้ยและมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ปัจจัยทัง้ 3 มีความสมัพนัธ์
ในทางลบกบัความวิตกกงัวล (-0.18 ถงึ-0.07) ซึง่มีความสมัพนัธใ์นเชิงลบกบัการเรียนรูข้องแต่ละ
บคุคล (-0.13) ในทางตรงกนัขา้มการเรยีนรูข้องแตล่ะบคุคลมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัปัจจยัทัง้ 3  
(0.38 ถึง 0.43) ปัจจัย การควบคุมตนเองสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน แต่ยังรวมถึง
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลกบัตวัแปรอื่น ๆ   การเรียนรูด้ว้นตนเองในการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนภาษาองักฤษ ผลวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงในการจัดการตนเองและความ
ปรารถนาในการเรียนรูม้ักจะลดความวิตกกงัวลและมีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนรว่มในรูปแบบการเรียนรู ้
ภาษาเฉพาะบคุคล ความสมัพนัธร์ะหว่างสองโครงสรา้ง การเรียนรูแ้บบน าตนเอง มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการใชค้อมพิวเตอร ์ ความแตกต่างทางเพศและอายุในการเรียนรูแ้บบน าตนเองของ
นกัศกึษาในการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่อการเรยีนรูภ้าษา ผลวิจยัพบว่า นกัเรยีนอาย ุ21 ปีขึน้
ไปมีแนวโนม้ท่ีจะมีความตอ้งการเรยีนรูม้ากขึน้แตย่งัมีความวิตกกงัวลสงูกว่า นกัเรยีนชายอาย ุ21 
ปีขึน้ไปแสดงความปรารถนาในการเรียนรูใ้นระดับสูง มากกว่าเด็กท่ีอายุน้อยกว่า ในความ
ปรารถนาท่ีจะเรียนรูข้องนกัเรียนชายอายุ 21 ปีขึน้ไปไดร้บัความวิตกกงัวลในระดบัสงู มากกว่า
เด็กท่ีอายุนอ้ยกว่า ส่วนเพศหญิงท่ีมีอายุ 21 ปีขึน้ไปยงัมีความวิตกกงัวลมากขึน้ มากกว่าเด็กท่ี
อายนุอ้ยกว่า ความแตกตา่งระหว่างตวัแปรเพศ พบว่า นกัเรยีนมีระดบัการเรยีนรูแ้บบน าตนเองไม่
แตกตา่งกนันยัส าคญัทางสถิติ  

ซนั ซี และแอนเดอรแ์มน (Sun et al., 2018)ศึกษาบทบาทของการเรียนรูด้ว้ยการ
ควบคมุตนเองในความส าเรจ็ของนกัเรียนในการใชส้ื่อเทคโนโลยีในการสอนหลกัสตูรคณิตศาสตร์
ระดบัปริญญาตรี   กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี   จ านวน 151 คน  
เรียนหลักสูตรแคลคูลัส 1 และ 2 ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมิดเวสต์  ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคือ แบบวัดความรู ้3 ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถในตนเอง การ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองแบบรว่มมือกนั และการรูค้วามสามารถของอินเทอรเ์น็ต สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย   ใชส้ถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) การวิเคราะหก์าร
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ถดถอยพหุ (multicollinearity) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดค่าความเช่ือมั่น อัลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s alpha) ค่าประสิทธ์ิสหสมัพนัธ(์zero-order)   ผลการวิจัยพบว่า ความในการรบัรู ้
ความสามารถทางคณิตศาสตรม์ีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัการใชก้ลยุทธก์ารควบคมุการประเมิน
ความคิดและการควบคุมการรูค้วามเขา้ใจระหว่างเรียน พบว่า มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกอย่างมี
นยัส  าคญั นอกจากนีผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรช์ัน้อนุบาล ดา้นความรูค้วามเขา้ใจสามารถจ าแนกเป็นตัวแปรได ้การใชก้ลยุทธเ์ชิง
ความคิดมีความสมัพนัธก์บัการใชยุ้ทธศาสตรก์ารตระหนกัรู ้อย่างมีนยัส  าคญัมีความสมัพนัธก์นั
คอ่นขา้งมากและกลยทุธก์ารคิดตระหนกัรูม้ีความสามารถในการท านายความส าเรจ็ไดด้ีขึน้เมื่อทัง้
สองตัวแปรรวมอยู่ในรูปแบบการถดถอยพหุคูณ ส าหรับกลยุทธ์ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ และ
ส าหรบัยุทธศาสตรต์ระหนักรู ้(metacognitive strategy) เมื่อการวัดกลยุทธท์างเมตาแทคติคมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันความแปรปรวนท่ีเหลืออยู่มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ทาง
ความคิดมีความสัมพันธ์เชิงลบ ผลวิจัยสรุปไดว้่า กระบวนการเรียนรูท่ี้ควบคุมดว้ยตนเองของ
นกัเรียนในสภาพแวดลอ้มการเรียนรูร้่วมกนัแบบออนไลนแ์ละแบบชัน้เรียนในชัน้เรียนโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในแง่ของความรูท้างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนความรูค้วามสามารถทางคณิตศาสตรแ์ละ
การใชค้วามช่วยเหลือ มองหากลยทุธเ์พื่อความส าเรจ็ทางวิชาการของนกัเรียนในสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู ้เพื่อใหก้ารออกแบบกิจกรรมในชัน้เรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของหอ้งเรียน
คณิตศาสตรแ์บบการใชส้ื่อเทคโนโลยีผูส้อนตอ้งพิจารณาความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีไม่เหมาะสม
กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและก าหนดกลยทุธท่ี์เหมาะสมเพ่ือสนบัสนนุการเรยีนรูด้ว้ยการควบคมุ
ตนเองของนกัเรยีนและแนะน านกัเรยีนใหป้ระสบความส าเรจ็ 

เต็คโคลและเดมิเรล (Tekkol & Demirel, 2018)ส ารวจทักษะการเรียนรู ้แบบน า
ตนเองของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  และเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรูนี้ก้บัตวัแปร ประเภทของ
มหาวิทยาลยั เพศสาขาวิชา ชัน้ปี ผลการเรียน คะแนนสอบเขา้มหาวิทยาลยั ระดบัรายได ้และ
ความตอ้งการเรียนต่อระดบับณัฑิตศึกษา นอกจากนีย้ังส  ารวจความสมัพนัธร์ะหว่างทกัษะการ
เรียนรูแ้บบน าตนเองของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีกบัแนวโนม้การเรียนรูต้ลอดชีวิต กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 4 จ านวน 2,600 คน ท่ี

ศึกษาในภาควิชาเดียวกัน ของมหาวิทยาลยั Hacettepe และ มหาวิทยาลยั Baskent ประเทศ
ตรุกี ใชวิ้ธีวิจยัเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ มาตรวดัทกัษะการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 

(Self-Directed Learning Skills Scale) ซึง่พฒันาโดย อคักิน เตค็โคล (Askin Tekkol) ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดา้นการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง และใชม้าตรวดัการเรยีนรูต้ลอดชีวิตของดิเกอรแ์ละคอ
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สคนุ (Diker-Coskun's Lifelong Learning Tendencies Scale)  ในการศึกษาความสมัพนัธข์อง
การเรียนรูแ้บบน าตนเองกบัการเรียนรูต้ลอดชีวิต ผลการวิจยั พบว่า คะแนนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีสงูกว่าคะแนนเฉลี่ย นกัศกึษาท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัต่างประเภท
กนั มีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั และชัน้ปีแตกต่างกนั มีทกัษะการเรียนรูแ้บบน าตนเองไม่แตกต่าง
กนั   แต่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีเพศแตกต่างกนั เรียนในสาขาวิชาแตกต่างกนั  ได้คะแนน
สอบเขา้มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน ผลการเรียนแตกต่างกัน และความตอ้งการศึกษาต่อระดับ
บณัฑิตศกึษาแตกตา่ง มีทกัษะการเรยีนรูแ้บบน าตนเองแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สว่น
ความสมัพนัธข์องทกัษะการเรียนรูแ้บบน าตนเองกบัการเรียนรูต้ลอดชีวิต พบว่า มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกในระดบัปานกลาง  ซึ่งสามารถกล่าวไดว้่านกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีทกัษะการเรียนรู ้
แบบน าตนเองจะมทีกัษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิตดว้ย 

งานวจิัยในประเทศ  
แสงเดือน เจริญฉิม, และคนอื่น ๆ. (2555)ศกึษาความสามารถในการเรียนรูแ้บบน า

ตน เอ งขอ ง นิสิ ต ฝึ กป ระสบกา รณ์ วิ ช า ชีพค รู  ค ร ะศึ กษาศาสตร์แล ะพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  จ านวน 31 คน สาขา
คณิตศาสตรแ์ละคอมพิวเตอรศ์กึษา จ านวน 37 คน สาขาพลศกึษาและสขุศึกษา จ านวน 45 คน 
และสาขาภาษาองักฤษศกึษา จ านวน 36 คน รวมจ านวน 149 คน  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถามการเรียนรูแ้บบน าตนเอง  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูแ้บบน าตนเองของนิสิตฝึก
ประสบการณวิ์ชาชีพครูแต่ละสาขา โดยใชส้ถิติทดสอบการวิเคราะหค์วามแปรปรวน พบว่า   1) 
ความสามารถในการเรียนรูแ้บบน าตนเอง นิสิตฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครูมีความสามารถในการ
เรียนรูแ้บบน าตนเอง อยู่ในระดบัสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้ย พบว่า นิสิตมีการเรียนรูแ้บบน า
ตนเองอยู่ในระดับสูงทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบการเรียนรูแ้บบน าตนเอง พบว่า นิสิตฝึก
ประสบการณวิ์ชาชีพครูแต่ละสาขามีความสามารถในการเรียนรูแ้บบน าตนเองไม่แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั .05  

ดรุณี โอวจริยพิทกัษ์, และคนอื่น ๆ. (2559) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
ของนกัศกึษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการ
วิจยัเชิงส ารวจ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั นกัศกึษา
ปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1-4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 61 
 

จ านวน 319 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ t-test และ การวิเคราะหค์วามแปรปรวน  ANOVA 
พบว่า 1) ระดบัพฤติกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัศกึษา โดยล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นความสามารถ
ในการประเมินตนเอง ล  าดบัท่ี 2 ดา้นความสามารถในการบริหารจัดการดว้ยตนเอง ล  าดบัท่ี 3 
ดา้นความสามารถในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ล  าดบัท่ี 4 ดา้นความสามารถในการสืบคน้ดว้ยตนเอง 
และล าดบัสดุทา้ย ดา้นคณุลกัษณะของผูท่ี้สามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคล สรุปผลไดว้่า นกัศึกษาทีมีเพศ ระดบัชัน้ 
ต่างกนั มีพฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเองไม่แตกต่างกนั ขณะท่ีผลการศกึษาต่างกนั มีพฤติกรรม
การเรียนรูด้ว้ยตนเองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และระดบัความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อแนวทางการการส่งเสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
อนัดบัความสามารถในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้ล  าดบัท่ี 1 คือ ดา้นวิชาการ  ล  าดบัท่ี 2 ดา้นกายภาพ 
และล าดบัสดุทา้ย ดา้นบรหิารจดัการ  

สรุปงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
สรุปงานวิจยัในต่างประเทศและในประเทศ ตามประเด็นของความมุ่งหมายการวิจยั

นีไ้ด ้ดงันี ้
1. การประเมินทักษะการรูส้ารสนเทศ งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการรูส้ารสนเทศ

สว่นใหญ่จะศกึษาเพื่อประเมินทกัษะการรูส้ารสนเทศดว้ย ซึง่แบง่เป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้
1.1 ระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดบั

ปริญญาตรีส่วนใหญ่มีการรูส้ารสนเทศโดยรวมในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ งานวิจยัของรตันะ อิน
จ๋อย (2552) งานวิจยัของ  สพุิศ บายคายคม และขวญัชฎิล พิศาลพงศ ์(2552) งานวิจยัของชูชีพ 
มามาก (2553) งานวิจยัขององัคณา แวซอเหาะและสธุาทิพย ์เกียรติวานิช (2553) งานวิจยัของ
จนัทรฉ์าย วีระชาติ (2555) งานวิจยัของพฒันาพร เทียมเมือง (2554) งานวิจยัของสชุาดา สพุรรณ ์
วราพร พลูเกษ และนุชชิดา สภคัวนิช (2556) งานวิจยัของนิรมล ชอุ่ม (2557) งานวิจยัของเพชร
รตัน ์ใชสงคราม (2557) และงานวิจยัของลดัดาวลัย ์อูแ่สงทอง แววตา เตชาทวีวรรณ และศศิพิมล 
ประพินพงศกร (2562) นอกจากนีม้ีงานวิจยับางงานพบว่า นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่มี
การรูส้ารสนเทศโดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ งานวิจยัของสวุฒัน ์พระนิมิตร (2552)  งานวิจยัของนู
รีดา จะปะกียา, ชุติมา ค  าแกว้, และ ซูลฟีกอร ์มาโซ. (2557) งานวิจยัของภคพร อ ามาตม์ณี ชุ่ม
อินทรจักร (2559) งานวิจัยของมะลิวัลย ์สินนอ้ย และอนวัช กาทอง (2561) งานวิจัยของวลยั
ลักษณ์ อมรสิริพงศ ์(2561) และงานวิจัยบางงาน ท่ีพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการรู ้
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สารสนเทศในระดับต ่า ไดแ้ก่ งานวิจัยของสุพิศ ศิริรตัน ์ชุติมา สจัจานันท ์และพวา พนัธุเ์มฆา 
(2555)      

1.2 การรูส้ารสนเทศรายมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรมีีการรูส้ารสนเทศรายมาตรฐาน จ าแนกตามมาตรฐานการรูส้ารสนเทศของอิฟลา ไดด้งันี ้

มาตรฐานท่ี 1 การเขา้ถึงสารสนเทศ ซึ่งผลวิจยัพบว่าอยู่ในระดบัสงูกว่า
มาตรฐานอื่น ไดแ้ก่ งานวิจยัของอยู่ในระดบัสงูกว่ามาตรฐานอื่น  ไดแ้ก่ งานวิจยัของมะลิวลัย ์สิน
นอ้ย และอนวชั กาทอง (2561) งานวิจยัของวลยัลกัษณ ์อมรสิริพงศ ์(2561) งานวิจยัของสวุฒัน ์
พระนิมิตร (2552) และงานวิจยัของ องัคณา แวซอเหาะ สธุาทิพย ์(2553)  นอกจากนีผ้ลวิจยัพบวา่ 
อยู่ในระดบัต ่าสดุกว่ามาตรฐานอื่น ไดแ้ก่ งานวิจยัของชูชีพ มามาก (2553) งานวิจยัของไปรมา 
เฮียงราช ชตุิมา สจัจานนัท ์และทรงพนัธ ์ เจิมประยงค ์(2561) งานวิจยัของ นรูีดา จะปะกียา ชตุิ
มา ค  าแกว้ และ ซูลฟีกอร ์มาโซ. (2557) งานวิจยัของสพุิศ บายคายคม และขวญัชฎิล พิศาลพงศ ์
(2552) และงานวิจยัของสพุิศ ศิรริตัน ์ชตุิมา สจัจานนัท ์และพวา พนัธุเ์มฆา (2555) 

มาตรฐานที่ 2 การประเมินสารสนเทศ ซึง่ผลวิจยัพบว่าอยู่ในระดบัสงูกว่า
มาตรฐานอื่น ไดแ้ก่ งานวิจยัของชชีูพ มามาก (2553) งานวิจยัของวลยัลกัษณ ์อมรสิรพิงศ ์(2561) 
งานวิจยัของสวุฒัน ์ พระนิมิตร (2552)งานวิจยัของแบคเกียและคนอื่น ๆ (Baggia et al., 2016) 
และงานวิจยัของบารต์อล และคนอื่น ๆ (Bartol et al., 2017) นอกจากนีผ้ลวิจยัพบว่า อยู่ในระดบั
ต ่าสดุกว่ามาตรฐานอื่น ไดแ้ก่ งานวิจยัของไปรมา เฮียงราช ชุติมา สจัจานนัท ์และทรงพนัธ ์เจิม
ประยงค ์(2561) งานวิจัยของนิรมล ชอุ่ม (2557) งานวิจัยของนูรีดา จะปะกียา, ชุติมา ค  าแกว้, 
และ ซูลฟีกอร ์มาโซ. (2557) งานวิจยัของสชุาดา สพุรรณ ์วราพร พลูเกษ และนุชชดา สภุคัวนิช 
(2556) งานวิจยัของสพุิศ ศิรริตัน ์ชตุิมา สจัจานนัท ์และพวา พนัธุเ์มฆา (2555) 

มาตรฐานท่ี 3 การใช้สารสนเทศ ซึ่งผลวิจัยพบว่าอยู่ในระดับสูงกว่า
มาตรฐานอื่น ไดแ้ก่ งานวิจยัของวลยัลกัษณ ์อมรสิริพงศ ์(2561) งานวิจยัของแบคเกียและคนอื่น 
ๆ (Baggia et al., 2016) และงานวิจยัของบารต์อลและคนอื่น ๆ (Bartol et al., 2017) นอกจากนี ้
ผลวิจยัพบว่า อยู่ในระดบัต ่าสดุกว่ามาตรฐานอื่น ไดแ้ก่ งานวิจยัขององัคณา แวซอเหาะ และสธุา
ทิพย ์(2553) งานวิจยัของไปรมา เฮียงราช ชุติมา สจัจานนัท ์และทรงพนัธ ์เจิมประยงค ์(2561) 
และงานวิจยัของสพุิศ ศิรริตัน ์ชตุิมา สจัจานนัท ์และพวา พนัธุเ์มฆา (2555) 

2. ตวัแปรท่ีศกึษาในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
2.1 คณุลกัษณะสว่นบคุคล   
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2.1.1 ตัวแปรด้านเพศ ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั มีการรูส้ารสนเทศไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่งานวิจยัของพฒันาพร เทียมเมือง (2554) และ
งานวิจยัของภคพร อ ามาตม์ณี ชุ่มอินทรจกัร ์(2559) งานวิจยัของสพุิศ ศิริรตัน ์ชตุิมา สจัจานนัท ์
และพวา พนัธุเ์มฆา (2555) งานวิจยัของสวุฒัน ์พระนิมิตร (2552) งานวิจยัของแบคเกียและคน
อื่น ๆ (Baggia et al., 2016) งานวิจยัของบารต์อลและคนอื่น ๆ (Bartol et al., 2017) งานวิจยัของ
เด็กเลอรแ์ละคนอื่น ๆ (Detlor et al., 2010) งานวิจยัของโอกนัลานาและคนอื่น ๆ (Ogunlana et 
al., 2013) นอกจากนีม้ีงานวิจยัท่ีพบว่า นกัศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการรูส้ารสนเทศแตกต่าง
กัน ไดแ้ก่ งานวิจัยของชูชีพ มามาก (2553) และงานวิจัยของวิลเลียมสและอีวานส ์(William & 
Evan, 2008) งานวิจยัของนิรมล ชอุม่ (2557) และงานวิจยัของวลยัลกัษณ ์อมรสิรพิงศ ์(2561) 

2.1.2 ตวัแปรดา้นชัน้ปี ผลการวิจยัส่วนใหญ่พบว่า นกัศึกษาท่ีศึกษาใน
ชัน้ปีท่ีแตกต่างกนั มีการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีเรียนในชัน้ปีท่ีสงูกว่าจะมีการรู ้
สารสนเทศมากกว่านักศึกษาท่ีเรียนในชั้นปีท่ีต  ่ากว่า ไดแ้ก่ งานวิจัยของชูชีพ มามาก (2553) 
งานวิจยัของจนัทรฉ์าย วีระชาติ (2555) และงานวิจยัของวลยัลกัษณ ์อมรสิรพิงศ ์(2561) งานวิจยั
ของสพุิศ ศิริรตัน ์ชตุิมา สจัจานนัท ์และพวา พนัธุเ์มฆา (2555) แบคเกียและคนอื่น ๆ (Baggia et 
al., 2016) บารต์อลและคนอื่น ๆ (Bartol et al., 2017) และงานวิจัยของเด็กเลอรแ์ละคนอื่น ๆ 
(Detlor et al., 2010) นอกจากนีม้ีงานวิจยั พบว่า นกัศึกษาท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ีแตกต่างกนั มีการรู ้
สารสนเทศไมแ่ตกตา่งกนั ไดแ้ก่ งานวิจยัของนิรมล ชอุม่ (2557) งานวิจยัของพฒันาพร เทียมเมือง 
(2554) งานวิจยัของภคพร อ ามาตม์ณี ชุ่มอินทรจกัร ์(2559) และงานวิจยัของปีเตอรแ์มเนคและ
เซบจนั (Petermanec & Sebjan, 2017)  

2.1.3 ตวัแปรดา้นผลการเรียน ผลการวิจยัส่วนใหญ่พบว่า นกัศึกษาท่ีมี
ผลการเรียนแตกต่างกนั มีการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั โดยนกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนระดบัสงูจะมี
การรูส้ารสนเทศมากกว่านกัศกึษาไดแ้ก่ งานวิจยัของชชีูพ มามาก (2553) งานวิจยัของจนัทรฉ์าย 
วีระชาติ (2555) งานวิจยัของสชุาดา สพุรรณ,์ และคนอื่น ๆ. (2556) งานวิจยัของสวุฒัน ์พระนิมิตร 
(2552) และงานวิจยัของลนันิ่งและมลัเลก็ (Lanning & Mallek, 2017)  นอกจากนีม้ีงานวิจยัพบวา่ 
นกัศกึษาท่ีมีผลการเรยีนแตกตา่งกนัมีการรูส้ารสนเทศไมแ่ตกตา่งกนั ไดแ้ก่ งานวิจยัของภคพร อ า
มาตม์ณี ชุ่มอินทรจกัร ์(2559) งานวิจยัของสพุิศ ศิริรตัน,์ และคนอื่น ๆ. (2555) สวุฒัน ์พระนิมิตร 
(2552) และ งานวิจยัของวิลเลียมส และอีวานส ์(William & Evan, 2008)  

2.1.4 ตวัแปรดา้นสาขาวิชา ผลการวิจยัสว่นใหญ่พบว่า นกัศกึษาท่ีศกึษา
ในสาขาวิชาท่ีแตกต่างกัน มีการรูส้ารสนเทศแตกต่างกัน ไดแ้ก่ พัฒนาพร เทียมเมือง (2554) 
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สชุาดา สพุรรณ ์วราพร พลูเกษและนชุชิดา สภุคัวนิช (2556) สพุิศ ศิรริตัน ์ชตุิมา สจัจานนัท ์และพ
วา พนัธุเ์มฆา (2555) และ งานวิจัยขององัคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย ์เกียรติวานิช (2553) 
นอกจากนีม้ีงานวิจัย พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีแตกต่างกัน มีการรูส้ารสนเทศไม่
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ งานวิจยัของมจุลินทร ์ผลกลา้ (2550) งานวิจยัของสพุิศ บายคายคม และขวญั
ชฎิล พิศาลพงศ.์ (2552) และงานวิจยัของสวุฒัน ์พระนิมิตร (2552) และงานวิจยัของแบคเกียและ
คนอื่น ๆ (Baggia et al., 2016)  

2.2 ตวัแปรสภาพแวดลอ้มการรูส้ารสนเทศ  
2.2.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละการสื่อสาร ไดแ้ก่ งานวิจยัของ (นรูีดา 

จะปะกียา, และคนอื่น ๆ., 2557) งานวิจยัของ(ปิยาภสัร ์จารุสวสัดิ์, แลคนอื่น ๆ. 2556) งานวิจยั
ของ(สุชาดา สุพรรณ,์ และคนอื่น ๆ., 2557) งานวิจัยของแบคเกียและคนอื่น ๆ (Baggia et al., 
2016)ซึง่พบว่า สิ่งอ  านวยความสะดวกดา้นคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตสงผลตอ่การรูส้ารสนเทศ
ของนกัศกึษา นอกจากนีง้านวิจยัของ(ชชีูพ มามาก, 2553) พบว่า นกัศกึษาท่ีมีความสามารถดา้น
คอมพิวเตอรส์งูจะมีระดบัการรูส้ารสนเทศสงูกว่านกัศกึษาท่ีมีความสามารถต ่ากว่า 

2.2.2 หอ้งสมดุและบรรณารกัษ์ ไดแ้ก่ งานวิจยัของ(จนัทรฉ์าย วีระชาติ, 
2555) งานวิจยัของเดก็เลอร ์และคนอื่น ๆ  (Detlor et al., 2010)ท่ีศกึษาบทบาทของหอ้งสมดุและ
บรรณารักษ์ในการส่งเสริมการรู ้สารสนเทศแก่นักศึกษาและงานวิจัยของลันน่ิงและมัลเล็ก 
(Lanning & Mallek, 2017) ท่ีพบว่า บรรณารักษ์ไม่มีผลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษา ซึ่ง
มหาวิทยาลยัตอ้งพฒันาดา้นทศันคติและการรบัรูค้ณุประโยชนข์องหอ้งสมดุแก่นกัศกึษา   

2.2.3 ทศันคติและประสบการณ ์ไดแ้ก่ งานวิจยัของโอกนัลานาและคน
อี่น ๆ (Ogunlana et al., 2013) ท่ีพบว่า นักศึกษาท่ีมีทัศนคติเชิงบวกกับการรูส้ารสนเทศ และมี
ประสบการณเ์ก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศจะมีการรูส้ารสนเทศสงูกว่ากลุ่มอื่น งานวิจยัของสพุิศ ศิริ , 
และคนอื่น ๆ. (2555) และงานวิจัยของพัฒนาพร เทียมเมือง (2554) พบว่า นักศึกษาท่ีมี
ประสบการณก์ารเรียนวิชาเก่ียวกับการรูส้ารสนเทศหรือการใชห้อ้งสมุดท่ีแตกต่างกัน มีการรู ้
สารสนเทศไมแ่ตกตา่งกนั  

2.2.4 อาจารยผ์ูส้อน ไดแ้ก่ งานวิจยัของ (ปิยาภสัร ์จารุสวสัดิ,์และคนอื่น 
ๆ., 2556)  ท่ีศกึษาบทบาทของอาจารยผ์ูส้อนในการแนะน าทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่นกัศกึษาใน
ดา้นการประเมินสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศ 

2.3 ตวัแปรดา้นการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง  งานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัการเรยีนรู ้
แบบน าตนเองโดยตรง ไดแ้ก่ งานวิจยัของแสงเดือน เจริญฉิม ทศันีย ์ขนัติยะ สาธิต เจริญฉิม และ
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อทุยัวรรณ สมคัรฐักิจ (2555) งานวิจยัของธนะวฒัน ์วรรณประภา (2558) งานวิจยัของลดัดาวลัย ์
อูแ่สงทอง แววตา เตชาทวีวรรณ และศศิพิมล ประพินพงศกร (2562) งานวิจยัของ หยวน วิลเลียม 
ฟัง และปัง  (Yuan, William, Fang, & Pang, 2012) งานวิจัยของเอลกิลานี และ อะบูซาด (EI-
Gilany & Abusaad, 2013) งานวิจัยของโซลิแมนและชัลฮ ์(Soliman, & Shailh, 2015) งานวิจัย
ของอลัไฟฟิ (Alfaifi, 2016) งานวิจยัของลี เยิง และอิฟ  (Lee, Yeung, & Ip, 2017) งานวิจยัของ
ซนั ซี และแอนเดอรแ์มน (Sun, Xie, & Anderman, 2018) และงานวิจัยของเต็คโคลและเดมิเรล 
(Tekkol & Demirel, 2018)  ทัง้นีง้านวิจยัส่วนใหญ่ไม่ศึกษาความสมัพนัธข์องการเรียนรูแ้บบน า
ตนเองกบัการรูส้ารสนเทศ ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการเรียนรูต้ลอดชีวิต มีปรากฏการศกึษาในงานวิจยั
ของเต็คโคล และเดมิเรล (Tekkol & Demirel, 2018)  พบว่า การเรียนรู ้แบบน าตนเอง  มี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกในระดบัปานกลาง ต่อการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา ส่วนงานวิจยัของลดัดา
วลัย ์อู่แสงทอง, และคนอื่น ๆ., (2562) ไม่พบความสมัพนัธข์องการเรียนรูแ้บบน าตนเองกบัการรู ้
สารสเนศ สว่นงานวิจยัของดรุณี โอวจรยิพิทกัษ์, และคนอื่น ๆ., (2559) ศกึษาพฤติกรรมการเรยีนรู ้
ดว้ยตนเองของนกัศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ซึ่งพบว่า นกัศึกษาท่ีมีการเรียนรูด้ว้ยตนเองจะมีพฤติกรรมดา้นความสามารถในการเรียนรู ้
ดว้ยตนเอง และความสามารถในการสืบคน้สารสนเทศดว้ยตนเอง ซึ่งผลงาน วิจัยท่ีใชต้ัวแปร
เหลา่นี ้ดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัเก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศ   

 
ตวัแปร งานวิจยั 

1. คณุลกัษณะส่วนบคุคล 

1.1 เพศ ชชีูพ มามาก (2553) ไปรมา เฮียงราช, และคนอ่ืน ๆ. (2561) พฒันาพร                    

เทียมเมือง (2554) ภคพร อ ามาตยม์ณี ชุ่มอินทรจกัร(์2559)  วลยัลกัษณ ์

อมรสิรพิงศ(์2561) สพุิศศิรริตัน,์และคนอ่ืน ๆ. (2555) สวุฒัน ์พระนิมิตร 
(2552) Baggia et al (2016) Bartol, Dolnicar, Podgornik, Rodic, & 
Zoranovic, (2017) Detlor 

1.2 ชัน้ปี จนัทรฉ์าย วีระชาติ (2555) ชชีูพ มามาก (2553) นิรมล ชอุ่ม (2557) พฒันา
พร เทียมเมือง (2554) ภคพร อ ามาตยม์ณี ชุ่มอินทรจกัร ์(2559) วลยัลกัษณ ์  
อมรสิรพิงศ ์(2561)สพุศิ ศิรริตัน ์และคนอ่ืน ๆ.(2555) Bartol et al., (2017) 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ตวัแปร งานวิจยั 

 Detlor et al. (2010) Petermanec & Sebjan (2017) Williams & Evans 
(2008) 

1.3 ผลการเรยีน จนัทรฉ์าย วีระชาติ (2555) ชชีูพ มามาก (2553) นิรมล ชอุ่ม (2557) ภคพร 
อ ามาตย ์มณี ชุ่มอินทรจกัร ์(2559) สชุาดา สพุรรณ,์ และคนอ่ืน ๆ. (2557) สุ
พศิ ศิรริตัน,์ และคนอ่ืน ๆ. (2555) สวุฒัน ์พระนิมิตร (2552) Lanning & 
Mallek (2017) Williams & Evans(2008) 

1.4 คณะ/สาขาวิชา นิรมล ชอุ่ม (2557) ไปรมา เฮียงราช, และคนอ่ืน ๆ. (2561) พฒันาพร เทียม
เมือง (2554)ภคพร อ ามาตยม์ณี  ชุ่มอินทรจกัร ์(2559) มจุลินทร ์ผลกลา้ 
(2550) วลยัลกัษณ ์อมรสิรพิงศ(์2561) สชุาดา สพุรรณ,์และคนอ่ืน ๆ. 
(2557) สพุศิ บายคายคม และขวญัชฎิล  พศิาลพงศ(์2552)สพุศิ ศิรริตัน,์ 
และคนอ่ืน ๆ.2555) สวุฒัน ์พระนิมิตร (2552) องัคณา แวซอเหาะและสธุา
ทิพย ์เกียรติวานิช(2553) Baggia et al., (2016) Petermanec & Sebjan, 
(2017) Williams & Evans, (2008) 

2. สภาพแวดลอ้มการรูส้ารสนเทศ 
2.1 การเเรยีนราย
วิชาการใชห้อ้งสมดุ/
การศกึษา/การรู ้
สารสนเทศ 

ชชีูพ มามาก (2553) นรูดีา จะปะกียา ชตุิมา ค าแกว้ และ ซลูฟีกอร ์ มาโซ
(2557) ปิยาภสัร ์จารุสวสัดิ ์ปราณี วงศจ์  ารสั และ ธนพรรณ กลุจนัทร ์(2556) 
พฒันาพร เทียมเมือง (2554) มะลิวลัย ์สินนอ้ย และ อนวชั กาทอง(2561) 
สชุาดา สพุรรณ ์วราพร   พลูเกษ และ นชุชิดา สภุคัวนิช (2557) สพุศิ  ศิรริตัน ์
ชตุิมา สจัจานนัท ์และพวา พนัธุเ์มฆา (2555) Bartol et al. (2017) Detlor et 
al. (2010) Ogunlana et al. (2013) 

2.2 การใชห้อ้งสมดุ จนัทรฉ์าย วีระชาติ (2555) Detlor et al., (2010) Lanning & Mallek (2017) 

2.3 ดา้นเทคโนโลยี ชชีูพ มามาก (2553) นรูดีา จะปะกียา ชตุิมา ค าแกว้ และ ซลูฟีกอร ์มาโซ 
(2557) ปิยาภสัร ์จารุสวสัดิ ์ปราณี วงศจ์  ารสั และ ธนพรรณ กลุจนัทร ์(2556) 
สชุาดา   สพุรรณ วราพร พลูเกษ และนชุชิดา สภุคัวนิช (2557) Baggia et al. 
(2016) Çoklar, Yaman, & Yurdakul (2017) 

2.4 อาจารยผ์ูส้อน  ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์, และคนอ่ืน ๆ. (2556)   
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

ตวัแปร งานวิจยั 

3.การเรยีนรูแ้บบน า
ตวัเอง 

ดรุณี โอวจรยิพทิกัษ์ ศิราภรณ ์ชวเลขยางกกรู พรรณี วิศิษฎว์งศกร และ 
สมทรง สีตลายนั (2559) ลดัดาวลัย ์อู่แสงทอง แววตา เตชาทวีวรรณ 
และศศิพมิล ประพนิพงศกร (2562) แสงเดือน เจรญิฉิม ทศันีย ์ขนัติยะ 
สาธิต เจรญิฉิม และ อทุยัวรรณ สมคัรฐักิจ (2555) อาภากร โพธ์ิดง 
(2561) Alfaifi, (2016) EI-Gilany & Abusaad (2013) Lee, Yeung & Ip 
(2017) Soliman & Al-Shaikh (2015) Sun, Xie, & Anderman (2018) 
Tekkol & Demirel (2018) Yuan, Williams, Fang, & Pang (2012) 
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บทที3่ 
 วธิีด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยันี ้ผูวิ้จยัใชวิ้ธีวิจยัเชิงปรมิาณ โดยด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดกลุม่ประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 11,183 คน  (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล, 
2562)   

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนี ้ ไดแ้ก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน  540 คน จาก 9 คณะ ๆ ละ 60 คน ไดแ้ก่ คณะศิลปศาสตร ์
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ โดยใชวิ้ธีเลือกแบบสุ่มแบบ
โควตา้ (Quota sampling) คณะละ 60 คนซึ่งมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่าจ านวนขัน้ต  ่าตามตารางกลุ่ม
ตวัอย่างของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครประจ า ปีการศกึษา 2562   

 

คณะ จ านวน 

ประประชากร 
จ านวน 

กลุม่
ตวัอย่าง 

1. คณะศิลปศาสตร ์ 1,007 60 
2. คณะบรหิารธรุกิจ 4,148 60 
3. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 466 60 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร ์  1,877 60 
5. คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 468 60 
6. คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 363 60 
7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 1,504 60 
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 936 60 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 414 60 

                                รวมทัง้หมด 11,183 540 

 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยันี ้ไดแ้ก่ แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตร ีและแบบทดสอบการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานการรูส้ารสนเทศอิฟลา 
ซึง่ผูวิ้จยัสรา้งตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการรูส้ารสนเทศทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ เพื่อสงัเคราะหปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูส้ารสนเทศ รวมทัง้ศกึษามาตรฐานการ
รูส้ารสนเทศอิฟลา เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินการรูส้ารสนเทศส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ี

2. สรา้งแบบสอบถามและแบบทดสอบ แบบสอบถามแบง่ขอ้ค าถามออกเป็น 3 ตอน 
ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ชัน้ปี คณะ และผล
การเรยีน เป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ   
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ตอนท่ี 2 สภาพแวดลอ้มการรูส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ การเรียนรายวิชา GE 2400101 
การรูส้ารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นขอ้
ค าถามแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบั ไดแ้ก่ จริงท่ีสดุ จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง ไม่จริง 
และไมจ่รงิเลย ใหค้ะแนนแตล่ะระดบัตัง้แต ่1 - 6 คะแนน  

ตอนท่ี 3 การเรียนรูแ้บบน าตนเอง เป็นขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั 
ไดแ้ก่ จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย ใหค้ะแนนแต่ละระดับ
ตัง้แต ่1 - 6 คะแนน  

ส่วนแบบทดสอบการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานอิฟลา ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 
มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 1 การเขา้ถึงสารสนเทศ (Access)  มาตรฐานท่ี 2 การประเมิน
สารสนเทศ (Evaluation) และมาตรฐานท่ี 3 การใช้สารสนเทศ (Use)  เป็นข้อค าถามแบบ
เลือกตอบ ค าตอบถกูได ้1 คะแนน ค าตอบผิดได ้0 คะแนน จ านวน 23 ขอ้ 

3.  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามและแบบทดสอบ กระท าโดยน า
แบบสอบถามและแบบทดสอบปรึกษาประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อขอ
ค าแนะน าเก่ียวกบัความถกูตอ้งและความชดัเจนของขอ้ค าถาม แลว้ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตาม
ค าแนะน า จากนัน้น าแบบสอบถามและแบบทดสอบเสนอผูท้รงคณุวุฒิดา้นบรรณารกัษศาสตร์
และดา้นวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต ์จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของเนือ้หา
กบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั และการใชส้  านวนภาษา จากนัน้น าผลการประเมินจากผูท้รงคณุวฒุิ
มาค านวณค่าประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) เพื่อเลือก
ขอ้ค าถามท่ีมีคา่ IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 และแกไ้ขตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ 

ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามและแบบทดสอบท่ีแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) 
กับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  
จ านวน 40 คน และหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha coefficient)  ของ
แบบสอบถาม ไดค้า่ความเช่ือมั่น 0.85 ซึง่ตามเกณฑค์า่สมัประสิทธ์ิสมัพนัธมี์คา่ตัง้แต ่0.70 ขึน้ไป
ถือว่าเช่ือถือไดค้่อนขา้งสูง ส่วนแบบทดสอบ น ามาหาค่าความยากง่าย ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.23-
0.68 ซึ่งค่าท่ียอมรบัได ้อยู่ระหว่าง 0.20-0.79 และค่าอ านาจจ าแนกไดค้่า 0.25-0.60 ซึ่ง ค่าท่ี
ยอมรับได้ อยู่ ระหว่าง 0.20 ขึ ้นไป (สุชาติ  ประสิท ธ์ิรัฐสินธุ์, 2546, น. 259-262)  ดังนั้น
แบบสอบถามและแบบทดสอบนีจ้ึงนบัว่าเช่ือถือไดแ้ละสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดจ้ริง จากนัน้
น าผลการทดลองใชด้งักล่าวเสนอต่อประธานและกรรมการท่ีปรกึษาปริญญานิพนธเ์พื่อพิจารณา
เห็นชอบและปรบัปรุงแกไ้ขเป็นครัง้สดุทา้ยก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจรงิตอ่ไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูวิ้จยัน าเสนอโครงการวิจยัเพื่อรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบั

พิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าในมนษุย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รหสัโครงการวิจยั SWUEC-
G-159/2562X โดยไดร้บัผลการพิจารณาว่าเป็นโครงการวิจัยท่ีเขา้ข่ายยกเวน้ (Research with 
Exemption from SWUEC) เมื่อวนัท่ี 18 กนัยายน 2562 จากนัน้ผูวิ้จยัจึงด  าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินนทรวิโรฒ ส่งถึง คณบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทัง้ 9 
คณะ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะ
ศิลปศาสตร ์เพื่อแจง้ความประสงคข์อความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากนกัศกึษา ซึ่ง
ไดร้บัการอนมุตัิใหเ้ก็บขอ้มลูได ้

2. ผูวิ้จยัแจกและเก็บแบบสอบถามและแบบทดสอบดว้ยตนเอง โดยด าเนินการในเดือน
ธนัวาคม 2562 แจกแบบสอบถามและแบบทดสอบ จ านวน 540 ชดุ โดยแจกคณะละ 60 ชดุ ไดร้บั
กลับคืนมา น ามาตรวจสอบความสมบูรณ ์ไดแ้บบสอบถามและแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ทั้งสิน้ 
จ านวน 540 ชดุ คิดเป็น รอ้ยละ 100.00 ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 จ านวนแบบสอบถามและแบบทดสอบท่ีแจกและไดร้บัคืน 

 
คณะ จ านวน 

แบบสอบถามและ
แบบทดสอบที่แจก 

จ านวนแบบสอบถามและ
แบบทดสอบ 

ที่ตอบกลบัและสมบรูณ ์

รอ้ยละ 
ที่ตอบกลบั 

1. คณะศิลปศาสตร ์ 60 60 100.00 
2. คณะบรหิารธุรกิจ  60 60 100.00 
3. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 60 60 100.00 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการ
ออกแบบ 

60 60 100.00 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60 60 100.00 
6. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 60 60 100.00 
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ

แฟชั่น 
60 60 100.00 

8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 60 60 100.00 
9. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 60 60 100.00 

รวม 540 540 100.00 

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะหข้์อมูล    

ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามมาจดักระท าส าหรบัวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
1. น าแบบสอบถามและแบบทดสอบท่ีไดร้ับกลับคืนมา จ านวน 540 ชุด น ามา

ตรวจสอบ พบว่ามีความสมบรูณท์กุชดุ จงึไดค้รบทัง้หมด จ านวน 540 ชดุ  
2.  แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม น ามาแจกแจง

ความถ่ีและหาคา่รอ้ยละ โดยจ าแนกตามเพศ ระดบัชัน้ คณะ และผลการเรยีน  
3. แบบสอบถามตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ รายวิชา GE 

2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ มีขอ้ค  าถาม จ านวน  6  ขอ้ และส านกัวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน 7 ขอ้ ลักษณะขอ้ค าถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating 
scale) 6 ระดบั ใหค้ะแนนค าตอบ ดงันี ้

จรงิท่ีสดุ เท่ากบั    6  คะแนน 
จรงิ  เท่ากบั    5  คะแนน 
คอ่นขา้งจรงิ เท่ากบั    4  คะแนน 
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คอ่นขา้งไมจ่รงิ เท่ากบั    3  คะแนน 
ไมจ่รงิ  เท่ากบั   2  คะแนน 
ไมจ่รงิเลย เท่ากบั    1  คะแนน 

การแปลผลคะแนนรายวิชา GE 2400101 การรูส้ารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ และ
ส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระท าโดยหาค่าเฉลี่ยรายขอ้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
และเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซึ่งการแปลความหมายของขอ้มลูก าหนดไวเ้ป็น 5 ระดบั 
โดยใชส้ตูรอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 5  ระดบั ดงันี ้(บญุเรยีง ขจรศิลป์, 2549, น. 12-13) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้       =    
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 

                          =   6−1

5
    

                   =             1 
คะแนนเฉลี่ย  5.01 – 6.00 หมายถงึ  มากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย  4.01 – 5.00  หมายถงึ  มาก 
คะแนนเฉลี่ย  3.01 – 4.00 หมายถงึ  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย   2.01 – 3.00  หมายถงึ  นอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย   1.00 –  2.00 หมายถงึ  นอ้ยท่ีสดุ 

4. แบบสอบถามตอนท่ี 3 การเรียนรูแ้บบน าตนเอง มีจ  านวน 15 ขอ้ มีลกัษณะเป็น
มาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ซึง่ใหค้ะแนนค าตอบ ดงันี ้

คะแนนของขอ้ค าถามเชิงบวก ไดแ้ก่ ขอ้ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 และ 14 
จรงิท่ีสดุ  เท่ากบั    6  คะแนน 
จรงิ              เท่ากบั    5  คะแนน 
คอ่นขา้งจรงิ             เท่ากบั    4  คะแนน 
คอ่นขา้งไมจ่รงิ เท่ากบั    3  คะแนน 
ไมจ่รงิ  เท่ากบั   2 คะแนน 
ไมจ่รงิเลย             เท่ากบั    1  คะแนน 

คะแนนของขอ้ค าถามเชิงเชิงลบ ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 6, 8, 10, และ 15 
จรงิท่ีสดุ  เท่ากบั    1  คะแนน 
จรงิ              เท่ากบั    2  คะแนน 
คอ่นขา้งจรงิ  เท่ากบั    3  คะแนน 
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คอ่นขา้งไมจ่รงิ เท่ากบั    4  คะแนน 
ไมจ่รงิ  เท่ากบั    5  คะแนน 
ไมจ่รงิเลย             เท่ากบั     6  คะแนน 

การแปลผลคะแนนการเรียนรูแ้บบน าตนเอง กระท าโดยหาค่าเฉลี่ยรายขอ้และน ามา
เปรยีบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซึง่การแปลความหมายของขอ้มลูก าหนดไวเ้ป็น 5 ระดบั โดยใช้
สตูรอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 5  ระดบั ดงันี ้(บญุเรยีง ขจรศิลป์, 2542, น. 12-13) 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้         คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                                                      

      =      6−1

5
 

  =        1 
คะแนนเฉลี่ย  5.01 – 6.00 หมายถงึ  มากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย  4.01 – 5.00  หมายถงึ  มาก 
คะแนนเฉลี่ย  3.01 – 4.00 หมายถงึ  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย   2.01 – 3.00  หมายถงึ  นอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย   1.00 –  2.00 หมายถงึ  นอ้ยท่ีสดุ 

5. แบบทดสอบการประเมินการรูส้ารสนเทศ สรา้งตามมาตรฐานการรูส้ารสนเทศอิฟ
ลา จ านวน 23 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ แต่ละขอ้มีค  าตอบท่ีถกูตอ้งเพียงขอ้เดียว ตอบถกู
ได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนนเต็ม 23 คะแนน น ามาหาค่าความถ่ีและเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
อนัตรภาคชัน้ ที่ก  าหนดไวเ้ป็น 5 ระดบั ดงันี ้(บญุเรยีง ขจรศิลป์, 2542, น. 12-13) 
 
ตาราง 5 เกณฑก์ารแปลผลคะแนนเฉลี่ยระดบัการรูส้ารสนเทศ 

 
    การรู ้
สารสนเทศ 

คะแ
นน 
เตม็ 

ชว่งระ 

หว่าง

ชัน้ 

                                    ระดบัการรูส้ารสนเทศ 
นอ้ยที่สดุ    นอ้ย ปานกลาง    มาก มากที่สดุ 

มาตรฐานที่ 1   10 1.8 1.00-2.79 2.80-4.59 4.60-6.39 6.40-8.19 8.20-10.00 
มาตรฐานที่ 2    7 1.2 1.00-2.19 2.20-3.39 3.40-4.59 4.60-5.79 5.80-7.00 
มาตรฐานที่ 3    6 1 1.00-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-5.00 5.01-6.00 
รวม   23 4.4 1.00-5.39 5.40-9.79 9.80-14.09 14.20-18.59 18.60-23.00 
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 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป 
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ ดงันี ้

6.1 ใชส้ถิติค่าความถ่ี และค่ารอ้ยละ วิเคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

6.2 ใชส้ถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหข์อ้มูลรายวิชา 
GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ ส  านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง  

6.3 ใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) ในการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัย โดยใชก้ารวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple linear regression) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 1 – 3 ของตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกัน ไดแ้ก่ รายวิชา GE2400101 การรู ้
สารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ (X1)  ส  านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2)  และการ

เรยีนรูแ้บบน าตนเอง (X3)  กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การรูส้ารสนเทศ (Y) คือ (Ŷ)  = a + b1 X1 + b2 X2 
+ b3 X3 โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

Y คือ ค่าของตัวแปรตาม หรือการรูส้ารสนเทศโดยรวมของศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ โดยใช้ (Ŷ) (y hat) ส  าหรับค่า
พยากรณ ์

ตวัพยากรณห์รือตวัแปรอิสระประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ X1 คือ รายวิชา 
GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ X2 คือ ส  านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ X3 คือ การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง  

a คือ คา่คงที่ (constant) ของสมการถดถอย 
b1คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (regression coefficient) ของตวัแปร

อิสระ X1 
b2 คื อ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร ถ ด ถ อ ย  ( regression coefficient)                              

ของตวัแปรอิสระ X2 
b3 คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (regression coefficient) ของตวัแปร

อิสระ  X3 
R2 คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (coefficient of determination) เพื่อ

ดวู่าตวัแปรอิสระทัง้หมดในสมการถดถอยนัน้สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตาม Y ไดก่ี้
เปอรเ์ซน็ต ์
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บทที ่4 
  ผลการวเิคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะหแ์ละแปรผลขอ้มลู ดงันี ้
 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวเิคราะหข้์อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ก  าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการแปล

ความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
n   แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งและจ านวนคะแนนเตม็ 

×̅        แทน คา่เฉลี่ย 
SD แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X1 แทน รายวิชา GE2400101การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ 
X2 แทน ส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
X3 แทน การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง   
Y           แทน   การรูส้ารสนเทศ 
Y1 แทน การรูส้ารสนเทศมาตรฐานที่ 1 
  Y2   แทน การรูส้ารสนเทศมาตรฐานที่ 2 
Y3   แทน การรูส้ารสนเทศมาตรฐานที่ 3 
R2   แทน ก าลงัสองของคา่สมัประสิทธ์ิการการตดัสินใจ(Coefficient of 

etermination) 
b แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ ์ซึง่พยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
a แทน คา่คงที่ (constant) ของสมการถดถอย 
b1   แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (regression coefficient) ของตวัแปรอิสระ X1 
b2   แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (regression coefficient) ของตวัแปรอิสระ X2 
b3 แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (regression coefficient) ของตวัแปรอิสระ X3 
F แทน คา่สถิติ F พิจารณาใน F-Distribution 
sig แทน  คา่นยัส าคญัทางสถิติ 
   * แทน มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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การเสนอผลการวเิคราะหข้์อมูล 
ผูวิ้จยัไดเ้สนอการวิเคราะหข์อ้มลุและการแปลความหมายตามล าดบั ดงันี ้

1. การวิเคราะหส์ถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
2. การวิเคราะหค์วามคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยท่ีคาดว่ามีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศ

ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. การวิเคราะห์เพื่อประเมินการรู ้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4. การวิเคราะหอ์ิทธิพลของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
   

ผลการวเิคราะหข้์อมูล 
1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและแบบทดสอบ  ปรากฏดงัตาราง 6 
 

ตาราง 6 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
 

สถานภาพ จ านวน (n) รอ้ยละ 
เพศ 
     ชาย 

     หญิง 
รวม 

 
242 
298 
540 

 
44.80 
55.20 
100 

ชัน้ปี 
      ชัน้ปีท่ี 1 
      ชัน้ปีท่ี 2 
      ชัน้ปีท่ี 3  
      ชัน้ปีท่ี 4   

รวม 

 
119 
137 
186 
98 
540 

 
22.10 
25.40 
34.40 
18.10 
100 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

สถานภาพ จ านวน (n) รอ้ยละ 
คณะ 
      1. คณะศิลปศาสตร ์
      2. คณะบรหิารธรุกิจ 
      3. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

      4. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
      5. คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

      6. คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น 

      7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
      8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

      9. คณะสถาปัตยก์รรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 

รวม 

 
60 

60 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
540 

 
11.11 
11.11 
11.11 
11.11 
11.11 
11.11 
11.11 
11.11 
11.12 
100 

ผลการเรยีน 

       คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 ขึน้ไป (เก่ง) 
       คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.01-3.00 (ปานกลาง) 
       คะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากวา่ 2.00 (ออ่น)                                                                                                        

รวม 

 
282 
245 
13 
548 

 
52.22 
45.37 
 2.41 
100 

 
จากตาราง 6 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 540 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 298 คน (รอ้ยละ 
55.20) ศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 186 คน (รอ้ยละ 34.40) และมีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.01 
ขึน้ไป จ านวน 282คน (รอ้ยละ 52.22) 

2. การวิเคราะหค์วามคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดแ้ก่ รายวิชา GE2400101การรู ้
สารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ ส  านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรูแ้บบ
น าตนเอง  ปรากฏดงัตาราง 7-ตาราง 9 
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ตาราง 7  ความคิดเห็นเก่ียวกบัรายวิชา  GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

รายวชิา GE2400101 ระดบัความคิดเหฯ็ 
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า ×̅ SD แปลความ 

1. รายวิชา GE2400101 ควรเป็นวิชาบงัคบัส าหรบันกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 1 ทกุคณะ 

4.50 1.08 มาก 

2. รายวิชา GE2400101 ท าใหข้า้พเจา้พฒันาทกัษะการ
เรยีนรูแ้ละทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

4.49 0.97 มาก 

3. ขา้พเจา้สามารถประยกุตก์ารเรยีนรายวิชา GE2400101 ใน
การท ารายงานในรายวิชาตา่ง ๆ ได ้

4.54 0.97 มาก 

4. รายวิชา GE2400101 ท าใหข้า้พเจา้มีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศไดต้รงตามความการไดต้รงตอ้งการคลอ่งแคลว่ 

4.40 0.98 มาก 

5. รายวิชา GE2400101ท าใหข้า้พเจา้รกัการเรยีนและ
การศกึษาดว้ยตนเอง 

4.38 0.98 มาก 

6. รายวิชา GE2400101นีท้  าใหข้า้พเจา้รูจ้กัประเมินและ
เลือกใชส้ารสนเทศท่ีถกูตอ้งบนอินเทอรเ์น็ต 

4.53 0.92 มาก 

                                       รวม 4.47 0.98 มาก 

 
จากตาราง 7 แสดงว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร โดยรวมมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัรายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้

ในระดบัมาก  (×̅=4.47)  เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ขอ้ 3 ขา้พเจา้
สามารถประยกุตก์ารเรยีนรายวิชา GE2400101 ในการคน้ควา้และท ารายงานในรายวิชาตา่ง ๆ ได ้

(×̅=4.54) ขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุ คือ ขอ้ 5.รายวิชา GE2400101ท าใหข้า้พเจา้รกัการเรยีนและ

การศกึษาดว้ยตนเอง (×̅=4.38 ) 
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ตาราง 8 ความคิดเห็นเก่ียวกบัส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดบัความคิดเห็น 

×̅ SD แปลความ 
1. ขา้พเจา้เรยีนรูแ้ละใชห้อ้งสมดุไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่
จากการไดร้บัการปฐมนิเทศและการแนะน าการใชส้  านกั
วิทยบรกิารฯ 

4.34 
 

1.02 
 

มาก 

 

2. การอบรมวิธีสืบคน้และใชฐ้านขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์
จากส านกัวิทยบรกิารฯ ท าใหข้า้พเจา้สามารถสบืคน้
สารสนเทศท่ีตอ้งการไดม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

4.39 
 

0.96 
 

มาก 

 

3. การมีบรรณารกัษม์าสอนเก่ียวกบัการคน้ควา้และการ
ใชห้อ้งสมดุท าใหข้า้พเจา้คน้ควา้และท ารายงานไดด้ี
ย่ิงขึน้ 

4.38 
 

0.99 
 

มาก 

 

4. การบรกิารเครื่องคอมพิวเตอรใ์นมหาวิทยาลยัมีความ
เพียงพอและสะดวกตอ่การใชง้าน 

4.26 
 

1.06 
 

มาก 

 
5. ขา้พเจา้พงึพอใจในประสิทธิภาพของสญัญาณไวไฟ
และเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ตในมหาวิทยาลยั 

4.16 
 

1.17 
 

มาก 

 
6. บรกิารวิดีโอสื่อการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัมี
ประโยชนต์อ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองของขา้พเจา้ 

4.11 
 

1.03 
 

มาก 

 
7. เว็บไซตภ์าษาองักฤษออนไลนข์องมหาวิทยาลยัมี
ประโยชนต์อ่ขา้พเจา้ในการฝึกฝนและเรยีนรู ้
ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 

4.12 1.04 มาก 

 

รวม  4.25 1.03 มาก 

 
จากตาราง 8 แสดงว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร โดยรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก  

(×̅=4.25)  เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ขอ้2. การอบรมวิธีสืบคน้และ
ใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสจ์ากส านักวิทยบริการฯ ท าใหข้า้พเจา้สามารถสืบคน้สารสนเทศท่ี
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ตอ้งการไดม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ (×̅=4.39) ขอ้ท่ีมีคา่เฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุ คือ ขอ้ 6. บรกิารวิดีโอสื่อการ

สอนทางไกลของ มหาวิทยาลยัมีความสะดวกรวดเรว็ (×̅=4.11) 
 

ตาราง 9 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรยีนรูแ้บบน าตนเองของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง ระดบัความคิดเห็น 
×̅ SD แปลความ 

1. ขา้พเจา้ไมต่อ้งวางแผนการเรยีนหรอืท ากิจกรรมใด ๆ ก็
สามารถบรรลเุปา้หมายที่ตอ้งการเสมอ 

3.44 
 

1.32 
 

ปานกลาง 
 

2. ขา้พเจา้สามารถท างานที่รบัมอบหมายไดอ้ยา่งเป็น
ระเบียบและมีวินยัในการท างานเสมอ 

4.38 
 

0.89 
 

มาก 

 

3. ขา้พเจา้ไมล่ม้เลิกความตัง้ใจในการท างานใด ๆ จนกว่าจะ
ส าเรจ็ 

4.53 
 

0.89 
 

มาก 

 

4. ขา้พเจา้หาขอ้มลูมาสนบัสนนุในการเรยีนและการท างานที่
ไดร้บัมอบหมายทกุครัง้ 

4.46 
 

0.92 
 

มาก 

 

5. ขา้พเจา้พยายามหาแนวทางในการเรยีนรูท่ี้เหมาะสม 4.55 0.90 มาก 

6. เม่ือมีปัญหาในการเรยีนหรอืการท ากิจกรรม ขา้พเจา้มกัไม่
สามารถแกปั้ญหานัน้ได ้

3.51 1.32 ปานกลาง 

7. ขา้พเจา้ตัง้เกณฑก์ารประเมินผลการเรยีนและการท างานของ
ตนเองอยู่เสมอ 

4.21 
 

1.01 
 

มาก 

 
8. ขา้พเจา้มองว่าปัญหาคือสิ่งท่ีท าใหต้นเองเกิดความยุ่งยาก 3.16 1.27 ปานกลาง 
9. ขา้พเจา้ยินดีรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เพ่ือพฒันาการเรยีน
หรอืการท างานท่ีไดร้บัมอบหมายใหดี้ยิ่งขึน้ 

4.55 
 

1.06 
 

มาก 

 
10. ขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยกบัค าวิจารณข์องผูอ่ื้นในดา้นลบท่ีมีต่อ
การเรยีนและผลงานของขา้พเจา้ 

3.29 1.31 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้มีการเรยีนรูภ้าษาตลอดเวลาจนสามารถพดูและ
เขียน ท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดง้่าย 

4.24 
 

0.97 
 

มาก 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

                                                                                      ระดบัความคิดเห็น 
การเรียนรู้แบบน าตนเอง ×̅ SD แปลความ 

12. ขา้พเจา้สามารถน าความรูท่ี้ไดจ้ากการเรยีนมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.38 
 

0.98 
 

มาก 
 

13. ขา้พเจา้มีวิธีการเรยีนของตนเอง โดยชอบท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตนเองอยู่เสมอ 

4.38 0.97 มาก 
 

14. ขา้พเจา้ประเมินผลจากการปรบัปรุงตนเองอยู่เสมอ 4.31 1.05 มาก 

15. ขา้พเจา้แชรข์่าวบนส่ือสงัคมออนไลนท่ี์ช่ืนชอบและคิดว่า
ประโยชนต์่อผูอ่ื้นเสมอ 

2.76 1.19 นอ้ย 

รวม  4.01 1.07 มาก 

 
จากตาราง 9 แสดงว่า นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร โดยรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเรียนรูแ้บบน าตนเองในระดับมาก (×̅=4.01)  เมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอ้ 5. ขา้พเจา้พยายามหาแนวทางในการ
เรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัตนเอง และ ขอ้9. ขา้พเจา้ยินดีรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น เพื่อพฒันาการ

เรียนหรือการท างานท่ีไดร้บัมอบหมายใหด้ีย่ิงขึน้ (×̅=4.55) ขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุ คือ ขอ้15. 

ขา้พเจา้แชรข์า่วบนสื่อสงัคมออนไลนท่ี์ช่ืนชอบและคิดว่าประโยชนต์อ่ผูอ้ื่นเสมอ  (×̅= 2.76) 
3.  การวิ เคราะห์เพื่ อประเมินการรู ้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปรากฏดงัตาราง 10 

 
ตาราง 10   การประเมินการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

 
การรู้สารสนเทศ ระดบัการรู้สารสนเทศ 

×̅ SD แปลความ 

มาตรฐานที่ 1  การเขา้ถงึสารสนเทศ (n=10) 4.49 1.56 นอ้ย 
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การรู้สารสนเทศ ระดบัการรู้สารสนเทศ 

×̅ SD แปลความ 

มาตรฐานท่ี 2  การประเมินสารสนเทศ (n=7)  3.31 1.36 นอ้ย 

มาตรฐานที่ 3 การใชส้ารสนเทศ (n=6)              3.06 1.22 ปานกลาง 

                                      รวม (n = 23) 10.65 1.38 ปานกลาง 

 
จากตาราง 10 แสดงว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร โดยรวมมีการรูส้ารสนเทศในระดบัปานกลาง (×̅= 10.65) เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน 
พบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีการรูส้ารสนเทศ  มาตรฐานท่ี 1 การเขา้ถึงสารสนเทศ อยู่ใน

ระดบันอ้ย (×̅= 4.49)  คือ มาตรฐานท่ี  2 การประเมินสารสนเทศ อยู่ในระดบันอ้ย (×̅=  3.31) 

และมาตรฐานที่ 3 การใชส้ารสนเทศ อยู่ในระดบัปานกลาง (×̅=3.06)  
4.  การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดงัปรากฏในตาราง 11 – ตาราง 14 
 
ตาราง 11 การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้แบบพหคุณูของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูส้ารสนเทศ
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีเป็นตวัแปรตาม (Y) 

 

                                                        คา่คงที่ (a) = 12.122 
         ตวัแปรอิสระ  b* Sig.  

สมการถดถอยเชิงเสน้พหคุู

การรูส้ารสนเทศโดยรวม (Ŷ) 
 การรูส้ารสนเทศและ
การศกึษาคน้ควา้ (X1) 

b1= .571 0.00* F= 0.00* 
R2= 0.67 

 การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง (X3)  b3= -.875 0.00*  

*มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 11 แสดงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศโดยรวมของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ตัวแบบสมการถดถอยเชิงเสน้
พหคุณูท่ีเหมาะสมเพื่อพยากรณค์่าตวัแปรตามการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มี
ตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรรายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศึกษา
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คน้ควา้ (X1) และตวัแปรการเรยีนรูแ้บบ น าตนเอง (X3) สามารถพยากรณปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรู ้
สารสนเทศโดยรวม ถึงรอ้ยละ 67 (R2 =0.67อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 3 ทัง้นีม้ีตวัแปรมากกว่า 1 ตวัท่ี สามารถพยากรณปั์จจยัท่ีมีผล

ตอ่การรูส้ารสนเทศโดยรวม (Y) ไดด้งันี ้  (Ŷ) = 12.122 + .571 (X1) -.857 (X3)  
เม่ือพิจารณาแตล่ะตวัแปร พบว่า การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง (b =-.875) มีอิทธิพลตอ่การรู ้

สารสนเทศโดยรวมของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมากกว่ารายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศ
และการศกึษาคน้ควา้ (b =.571) อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แตเ่ป็นอิทธิพลเชิงลบ สว่น
ปัจจยัส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) ไมม่ีอิทธิพลตอ่การรูส้ารสนเทศโดยรวมของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ตาราง 12 การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้แบบพหคุณูของปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรูส้ารสนเทศ 
มาตรฐานที่ 1 ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีเป็นตวั
แปรตาม (Y1) 

 

                                                        คา่คงที่ (a) = 5.077 
         ตวัแปรอิสระ  b* Sig.  

สมการถดถอยเชิงเสน้พหคุู

การรูส้ารสนเทศโดยรวม (Ŷ1) 

 การรูส้ารสนเทศและ
การศกึษาคน้ควา้ (X1) 

b1= .257 0.00* F= 0.00* 
R2= 0.72 

 การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง (X3)  b3= -.475 0.00*  

 *มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ .05 
 

จากตาราง 12 แสดงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศมาตรฐานท่ี 1 การเขา้ถึง
สารสนเทศ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ตวั
แปรรายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ (X1) และตวัแปรการเรียนรูแ้บบ
น าตนเอง (X3) สามารถพยากรณปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูส้ารสนเทศ มาตรฐานที่ 1 ถงึรอ้ยละ 72 
(R2 = 0.72) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ทั้งนีม้ีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวท่ี สามารถ

พยากรณปั์จจัยท่ีมีผลต่อการรูส้ารสนเทศมาตรฐานท่ี 1  (Y1) ไดด้งันี ้(Ŷ) = 5.077 + .257 (X1)                
- .475 (X3) 
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เม่ือพิจารณาแตล่ะตวัแปร พบว่า การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง (b =-.475) มีอิทธิพลตอ่การรู ้
สารสนเทศมาตรฐานท่ี 1 การเขา้ถึงสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมากกว่ารายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ 
(b =.257) อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แตเ่ป็นอิทธิพลเชิงลบ 
 
ตาราง 13 การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้แบบพหคุณูของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูส้ารสนเทศ 
มาตรฐานที่ 2 ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีเป็นตวั
แปรตาม (Y2) 

 

                                                        คา่คงที่ (a) = 3.272 
         ตวัแปรอิสระ  b* Sig.  

สมการถดถอยเชิงเสน้พหคุู

การรูส้ารสนเทศโดยรวม (Ŷ2) 

 การรูส้ารสนเทศและ
การศกึษาคน้ควา้ (X1) 

b1= . 167 0.00* F= 0.00* 
R2= 0.70 

 การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง (X3)  b3= -.216 0.00*  

*มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ .05 
  

จากตาราง 13 แสดงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศมาตรฐานท่ี2 การประเมิน
สารสนเทศ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ตวั
แปรรายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ (X1) และตวัแปรการเรียนรูแ้บบ 
น าตนเอง (X3) สามารถพยากรณปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูส้ารสนเทศมาตรฐานท่ี 2  ถงึรอ้ยละ 70 
(R2 = 0.70) อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีม้ีตวัแปรมากกว่า 1 ตวัท่ี สามารถพยากรณ์

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรูส้ารสนเทศมาตรฐานที่ 3  (Y3) ไดด้งันี ้ (Ŷ) = 3.272 + .167 (X1) -.216 (X3) 
เมื่อพิจารณาแตล่ะตวัแปร พบว่า การเรียนรูแ้บบน าตนเอง(b =-.216) มีอิทธิพลต่อการรู ้

สารสนเทศมาตรฐานท่ี 2 การประเมินสารสนเทศ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมากกว่ารายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ 
(b =.167) อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แตเ่ป็นอิทธิพลเชิงลบ 
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ตาราง 14 การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้แบบพหคุณูของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูส้ารสนเทศ 
มาตรฐานที่ 3 ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีเป็นตวั
แปรตาม (Y3) 

 

                                                        คา่คงที่ (a) = 3.834 
         ตวัแปรอิสระ  b* Sig.  

สมการถดถอยเชิงเสน้พหคุู
การรูส้ารสนเทศโดยรวม  

(Ŷ3) 

 การรูส้ารสนเทศและ 
การศกึษาคน้ควา้ (X1) 

b1= . 171 0.00* F= 0.00* 
R2= 0.66 

 การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง (X3)  b3= -.207 0.00*  

  * มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี  .05 
 
จากตาราง 14 แสดงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรู ้สารสนเทศมาตรฐานท่ี 3 การใช้

สารสนเทศ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ตวั
แปรรายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ (X1) และปัจจยัการเรียนรูแ้บบ
น าตนเอง (X3) สามารถพยากรณปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศมาตรฐานท่ี 3 ถึงร ้อยละ 66 
(R2 = 0.66) อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีม้ีตวัแปรมากกว่า 1 ตวัท่ี สามารถพยากรณ์

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรูส้ารสนเทศมาตรฐานท่ี 3  (Y3) ไดด้งันี ้ดงันี(้Ŷ)  = 3.834 + 0.171 (X1) + -
.207 (X3)  

เม่ือพิจารณาแตล่ะตวัแปร พบว่า การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง (b = -.207) มีอิทธิพลตอ่การ
รูส้ารสนเทศมาตรฐานท่ี 3 การใช้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมากกว่ารายวิชา GE2400101การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ 
(b = .171) อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แตเ่ป็นอิทธิพลเชิงลบ 
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บทที ่5   
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ใชวิ้ธีวิจยัเชิงปริมาณ ซึ่งสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะตามล าดบั ดงันี ้

1. ความมุง่หมายของการวิจยั 
2. สมมติฐานการวิจยั 
3. วิธีด  าเนินการวิจยั 
4. สรุปผลการวิจยั 
5. อภิปรายผลการวิจยั 
6. ขอ้เสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. เพื่อประเมินการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

สมมตฐิานในการวจิัย 
1. ปัจจัยรายวิชา GE2400101การรูส้ารสนเทศและการค้นคว้ามีอิทธิพลต่อการรู ้

สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. ปัจจัยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. ปัจจัยการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 11,183 คน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 
2562) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร จ านวน 540 คน จาก 9 คณะ คณะละ 60 คน โดยใชวิ้ธีสุ่มแบบโควตา้ (Quota 
sampling)  ซึ่งมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่าจ านวนขัน้ต  ่าตามตารางกลุ่มตวัอย่างของเครจซี่และมอรแ์กน 
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตร ีและแบบทดสอบการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานการรูส้ารสนเทศอิฟลา 
ซึ่งผูวิ้จยัสรา้งขึน้มาจากการศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถามแบ่งขอ้ค  าถามออกเป็น 3 
ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ชัน้ปี คณะ และผลการ
เรยีน ซึง่เป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ  จ านวน 4 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 สภาพแวดล้อมการรู ้สารสนเทศ ได้แก่ รายวิชา  GE2400101 การรู ้
สารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ และส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นขอ้ค าถาม
แบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ไดแ้ก่ จรงิท่ีสดุ จรงิ คอ่นขา้งจรงิ คอ่นขา้งไมจ่รงิ ไมจ่รงิ และไมจ่รงิ
เลย ใหค้ะแนนแตล่ะระดบัตัง้แต ่1 - 6 คะแนน จ านวน 13 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 การเรียนรูแ้บบน าตนเอง เป็นขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ 
ไดแ้ก่ จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย ใหค้ะแนนแต่ละระดับ
ตัง้แต่ 1 - 6 คะแนน จ านวน 15 ขอ้ โดยมีขอ้ค  าถามทัง้เชิงบวกและเชิงลบท่ีใหค้ะแนนผกผันกัน 
โดยขอ้ท่ีเป็นเชิงบวกล าดบัคะแนนตัง้แต่ 6-1 คะแนน ส่วนขอ้ท่ีเป็นเชิงลบล าดบัคะแนนตัง้แต่ 1-6 
คะแนน 

แบบทดสอบการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานอิฟลา มี 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานที่ 
1 การเขา้ถึง (Access)  มาตรฐานท่ี 2 การประเมิน (Evaluation) และมาตรฐานที่ 3 การใช ้(Use)  
เป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ ค าตอบถกูได ้1 คะแนน ค าตอบผิดได ้0 คะแนน จ านวน 23 ขอ้  

3. การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามและแบบทดสอบ กระท าโดยผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละดา้นวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต ์จ านวน 3 คน ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถามและแบบทดสอบในดา้นวตัถุประสงค ์เนือ้หา และส านวนภาษา ซึ่ง
ผูวิ้จยัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 และแกไ้ขตาม
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ค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ จากนัน้น าแบบสอบถามและแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try out) กบั
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 
40 คน และหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha coefficient) ของแบบสอบถาม ไดค้า่
ความเช่ือมั่น 0.85 ส่วนแบบทดสอบ น ามาหาค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.23-0.68  และค่า
อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.25-0.60 ซึ่งนบัว่าผ่านเกณฑค์ณุภาพ สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูได้
จรงิ (สชุาติ ประสิทธ์ิรฐัสินธุ,์ 2546, น. 259-262) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแจก
แบบสอบถามและแบบทดสอบ จ านวน 540 ชดุ กระจายไปตามคณะต่าง ๆ 9 คณะ ๆ ละ 60 ชดุ
เมื่อได้รับกลับคืนมาก็น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ พบว่าแบบสอบถามและ
แบบทดสอบมีค าตอบสมบรูณท์ัง้หมดจงึไดค้รบ จ านวน 540 ชดุ                                       

5. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์อ้มูล ผูวิ้จัยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปเพื่อจัด
กระท าและวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้  

5.1 ใช้สถิติค่าความถ่ี และค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

5.2 ใชส้ถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหข์อ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบั
รายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ ส  านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเรียนรูแ้บบน าตนเอง และการรูส้ารสนเทศ ซึ่งใชเ้กณฑอ์นัตรภาคชัน้ (Interval 
scale) ในการแปลผลคา่เฉลี่ย (บญุเรยีง ขจรศิลป์, 2542, น. 12-13) 

5.3 ใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple linear regression)  เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 1 – 3 ของตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกัน ไดแ้ก่ รายวิชา GE2400101 การรู ้
สารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ (X1)  ส  านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2)  และการ

เรยีนรูแ้บบน าตนเอง (X3)  กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การรูส้ารสนเทศ (Y) คือ (Ŷ)  = a + b1 X1 + b2 X2 

+ b3 X3 โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

สรุปผลการวจิัย 
1. กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 298 คน (รอ้ยละ 55.20) ศกึษาอยู่ชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 186 คน 
(รอ้ยละ 34.40) และมีผลการเรยีนดี เกรดเฉลี่ย 3.01 ขึน้ไป จ านวน 282 คน (รอ้ยละ 52.22) 
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2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความคิดเห็น

ตอ่ รายวิชา GE2400101การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ ในระดบัมาก (×̅  = 4.47) ความ

คิดเห็นต่อส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดบัมาก (×̅=4.25) และความคิดเห็น

ตอ่การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง ในระดบัมาก (×̅ = 4.01) เช่นกนั 
3. การประเมินการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (×̅ =10.65) เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน 
พบว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีมีการรูส้ารสนเทศ มาตรฐานที่  1 การเขา้ถงึสารสนเทศ ในระดบั

นอ้ย  (×̅= 4.49) มาตรฐานท่ี  2 การประเมินสารสนเทศ ในระดบันอ้ย (×̅=3.31) และมาตรฐาน

ท่ี 3 การใชส้ารสนเทศ ในระดบัปานกลาง (×̅ =3.06)  
4. การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า  ตัวแบบสมการถดถอยเชิงเสน้
พหคุณูท่ีเหมาะสมเพื่อพยากรณค์่าตวัแปรตามการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มี
ตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรรายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศึกษา
คน้ควา้ (X1) และตวัแปรการเรยีนรูแ้บบ น าตนเอง (X3) สามารถพยากรณปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรู ้
สารสนเทศโดยรวม ถึงรอ้ยละ 67 (R2 = .067) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 3  ทัง้นีม้ีตวัแปรมากกว่า 1 ตวัท่ีสามารถพยากรณปั์จจยัท่ี

มีผลต่อการรูส้ารสนเทศโดยรวม (Y) ไดด้งันี ้(Ŷ)  = 12.122 + .571 (X1) -.857 (X3)  เมื่อพิจารณา
แต่ละตวัแปร พบว่า การเรียนรูแ้บบน าตนเอง (b = -.875) มีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศโดยรวม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่ารายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศึกษา
คน้ควา้ (b =.571) อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เป็นอิทธิพลเชิงลบ ส่วนปัจจยัส านกั
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) ไม่มีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศโดยรวมของนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เมื่อพิจารณารายมาตรฐานการรูส้ารสนเทศ พบว่า ปัจจัยรายวิชา GE2400101การรู ้
สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรูส้ารสนเทศมาตรฐานท่ี 1 การเขา้ถึง

สารสนเทศ (b = .257) และมาตรฐานท่ี 3 การใชส้ารสนเทศ (b = .171) อย่างมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ปัจจยัการเรียนรูแ้บบน าตนเองมีอิทธิพลเชิงลบต่อการรูส้ารสนเทศมาตรฐานท่ี 1 

การเขา้ถึงสารสนเทศ (b = -.475) และมาตรฐานท่ี 3 การใชส้ารสนเทศ (b =-.207) อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เช่นกนั ส่วนปัจจยัส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มี
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อิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศทัง้สามมาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 การเขา้ถึงสารสนเทศ มาตรฐานที่ 
2 การประเมินสารสนเทศ และมาตรฐานที่ 3 การใชส้ารสนเทศ 
  
อภปิรายผล 

ผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรู ้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีประเดน็ที่สามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงันี ้

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ รายวิชา GE2400101การรู ้
สารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ ในระดบัมาก เน่ืองจากรายวิชา GE2400101 เป็นรายวิชาศกึษา
ทั่วไปท่ีเป็นวิชาเลือกเรยีนส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 สว่นใหญ่หรอืหลายคณะ ไดแ้ก่ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะศิลปศาสตร ์คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอ
และการออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ ท าใหน้ักศึกษาส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การเรียนในรายวิชานี ้และตระหนักถึงประโยชน์ท่ีไดร้ับต่อการศึกษาใน
มหาวิทยาลยัจากรายวิชาดงักล่าว ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ บารต์อลและคนอื่น ๆ 
(Bartol et al., 2017) ท่ีพบว่า การเรยีนการสอนวิชาการรูส้ารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่การศกึษาใน
มหาวิทยาลยั เพ่ือพฒันาการรูส้ารสนเทศและสรา้งผลงานทางวิชาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระดบัมาก เพราะส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสถานท่ีใหบ้ริการ
แก่นักศึกษาใน 2 ส่วนหลัก ไดแ้ก่ บริการห้องสมุด และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ
หอ้งสมดุเป็นการบริการทรพัยากรสารสนเทศ การศกึษาคน้ควา้และการเรียนรูต้า่ง ๆ แก่นกัศกึษา 
จึงเป็นแหล่งเรียนรูท่ี้ใกลต้วันกัศกึษามากท่ีสดุท่ีสามารถเขา้ใชไ้ดอ้ย่างสะดวก ทัง้นีม้หาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี  4 ศนูย ์ไดแ้ก่ ศนูยเ์ทเวศร ์ศนูยโ์ชติเวช ศนูยพ์ณิชยการพระนคร 
และศนูยพ์ระนครเหนือ  ซึ่งทกุศนูย ์มีหอ้งสมดุใหบ้รกิารแก่นกัศกึษา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2562) นอกจากนีก้ารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย หอ้งปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร ์เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย และ
นกัศกึษาตอ้งอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนรูต้า่ง ๆ ทัง้ในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน ดงันัน้
นกัศึกษาจึงใชบ้ริการของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัมาก  ผลการวิจยันี ้
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลเลียมสและอีวานส์ (William & Evan, 2008) ท่ีพบว่า นักศึกษา
มองเห็นคณุคา่และประโยชนข์องหอ้งสมดุตอ่การศกึษาโดยเป็นสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท่ี้ส  าคญั 
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นอกจากนีน้กัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ใน
ระดบัมากเช่นกนั เป็นเพราะนอกเหนือจากหลกัสตูรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลท่ีเน้นด้านเทคโนโลยีแล้ว ยังมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สรา้งสรรคง์านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จึงท าใหน้กัศึกษาไดฝึ้กฝนทัง้ทฤษฎีและ
ปฏิบตัิ สรา้งวินยัและเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของหยวน วิลเลียม 
ฟัง และปัง  (Yuan, William, Fang, & Pang, 2012) ท่ีกล่าวว่า การเรียนการสอนแบบมุ่งเน้น
ปฏิบตัิท  าใหน้กัศกึษามีความรบัผิดชอบ มีความขยนัหมั่นเพียร และมีวินยัในตนเองท่ีอย่างเขม้งวด 
ท าใหส้ามารถกลา้ท่ีจะคิด และรบัผิดชอบในการเรียนรูแ้บบน าตนเองซึ่งมีอยู่ในตวัของนกัศึกษา 
นอกจากนี ้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเอลกิลานีและอะบูซาด (EI-Gilany & 
Abusaad, 2013) โซลิแมนและชัลฮ ์ (Soliman, & Shailh, 2015) อัลไฟฟิ (Alfaifi, 2016) และลี 
เยิง และอิฟ  (Lee, Yeung, & Ip, 2017) ท่ีประเมินการเรียนรูแ้บบน าตนเองของนักศึกษาและ
พบว่านกัศกึษามีการเรยีนรูแ้บบน าตนเองในระดบัมาก 

2. การประเมินการรู ้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยรวมมีการรูส้ารสนเทศในระดบัปานกลาง เน่ืองจากมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีรายวิชา GE2400101 การรูส้ารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้ เป็น
รายวิชาเลือกในหมวดศกึษาทั่วไปโดยก าหนดขอบเขตเนวทางการสอน คือ แนวคิดและทฤษฎีการ
รูส้ารสนเทศ  ทรพัยากรสารสนเทศ การประเมินและการคดัเลือกสารสนเทศ  ระบบการจัดเก็บ
ทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุ  การสืบคน้และการใชเ้ครื่องมือ   ทกัษะการคนัควา้ การอา้งอิง
และบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการมีเนือ้หาเก่ียวกับความรูท้ั่ วไป
เก่ียวกับแหล่งสารสนเทศ ทรพัยากรสารสนเทศ การรูส้ารสนเทศไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึน้เองโดยตาม
ธรรมชาติ แต่เกิดขึน้ไดจ้ากการเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติ ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
องัคณา แวซอเหาะ และสธุาทิพย ์เกียรติวานิช (2553) ท่ีศกึษาการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรู ้
สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง รวมทัง้งานวิจยัของงานวิจยัของรตันะ อินจ๋อย (2552)  
สุพิศ บายคายคม และขวัญชฎิล พิศาลพงศ ์(2552) ชูชีพ มามาก (2553) จันทรฉ์าย วีระชาติ 
(2555) พัฒนาพร เทียมเมือง (2554) สุชาดา สุพรรณ์ วราพร พูลเกษ และนุชชิดา สภัควนิช 
(2556) นิรมล ชอุ่ม (2557) เพชรรตัน ์ใชสงคราม (2557) และลดัดาวลัย ์อู่แสงทอง แววตา เตชา
ทวีวรรณ และศศิพิมล ประพินพงศกร (2562) แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสวุฒัน ์พระนิมิตร 
(2552)  นรูีดา จะปะกียา ชตุิมา ค  าแกว้ และ ซูลฟีกอร ์มาโซ (2557) ภคพร อ ามาตม์ณี ชุ่มอินทร
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จกัร (2559) มะลิวลัย ์สินนอ้ย และอนวชั กาทอง (2561) วลยัลกัษณ ์อมรสิรพิงศ ์(2561) ท่ีพบว่า 
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่มีการรูส้ารสนเทศโดยรวมในระดบัมาก รวมทัง้งานวิจยัของสุ
พิศ ศิรริตัน ์ชตุิมา สจัจานนัท ์และพวา พนัธุเ์มฆา (2555) ท่ีพบว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีมีการ
รูส้ารสนเทศในระดับต ่า ทั้งนีเ้น่ืองจากเป็นการศึกษาในแต่ละสถานศึกษา ใชม้าตรฐานการรู ้
สารสนเทศและเครื่องมือวิจยัแตกตา่งกนั 

3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตร ีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การรูส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ ปัจจยัรายวิชา GE2400101การรูส้ารสนเทศ
และการศึกษาคน้ควา้  และปัจจยัการเรียนรูแ้บบน าตนเอง โดยปัจจยัรายวิชา GE2400101การรู ้
สารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้  มีอิทธิพลเชิงบวก ซึ่งหมายความว่า รายวิชา GE2400101การรู ้
สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสามารถพยากรณก์ารรูส้ารสนเทศ 
เน่ืองจากรายวิชา GE2400101การรูส้ารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ เป็นรายวิชาเลือกในหมวด
ศกึษาทั่วไปโดยก าหนดขอบเขตเนือ้หาวิชา ท่ีผสมผสานทัง้การใชห้อ้งสมดุ การสืบคน้สารสนเทศ 
และการรูส้ารสนเทศ ในการเรียนการสอนมีการเนน้ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กปฏิบตัิการสืบคน้สารสนเทศ 
วิธีคน้ควา้และท ารายงาน จึงท าใหน้ักศึกษาได้เรียนรูแ้ละมีทักษะการรูส้ารสนเทศเพิ่มมากขึน้ 
นอกจากนีก้ารรูส้ารสนเทศไม่ใช่เป็นการเรียนเชิงความรูแ้ต่เป็นการฝึกทักษะท่ีจ าเป็นตอ้งมีฝึก
ปฏิบตัิอยู่เป็นประจ าโดยการเรียนการสอนในสถานศกึษา เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละฝึกปฏิบตัิ
จนเกิดทักษะติดตวั (ลดัดาวัลย ์อู่แสงทอง,แววตา เตชาทวีวรรณ, และศศิพิมล ประพินพงศกร,   
2562) ซึ่งเห็นไดจ้ากหลายประเทศท่ีพฒันาแลว้มีการน าการรูส้ารสนเทศเป็นนโยบายการศึกษา
ระดบัโรงเรียนจนถึงระดบัอดุมศึกษา ซึ่งในระดบัอดุมศึกษามกัสอนการรูส้ารสนเทศเป็นรายวิชา
ศกึษาทั่วไปส าหรบันกัศกึษาชัน้ป่ีท่ี 1 เพื่อตอ้งการใหเ้กิดทกัษะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการเรียนรู ้
ในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับงานวิจัยของอังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย ์
เกียรติวานิช (2553) ท่ีพบว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ท่ีมีประสบการณก์ารเรียนในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศ มีการรูส้ารสนเทศทกุดา้นสูงกว่า
นกัศกึษาท่ีไมม่ีประสบการณก์ารเรยีนในรายวิชาที่เก่ียวกบัการรูส้ารสนเทศ งานวิจยัของรตันะ อิน
จ๋อย (2556) และงานวิจยัของวิลเลียมสและอีวานส ์(William & Evan, 2008)ท่ีพบว่านกัศกึษาท่ีมี
ประสบการณใ์นการเรียนวิชาการรูส้ารสนเทศ มีการรูส้ารสนเทศสงูกว่าผูท่ี้ไม่มีประสบการณเ์รยีน
วิชาสารสนเทศเพื่อการศกึษาคน้ควา้ นอกจากนีง้านวิจยัของ โอกนัลานา โอชิไนคี อคินโบด และโอ
กูโนเย่ (Ogunlana, Oshinaike, Akinbode, & Okunoye, 2013) พบว่า การเพิ่มทศันคติทางบวก



 94 
 

ท่ีว่า การรูส้ารสนเทศเป็นทกัษะท่ีส  าคญัต่อการเรียนในมหาวิทยาลยั ท าใหน้กัศกึษาพฒันาการรู ้
สารสนเทศมากขึน้ 

ปัจจัยการเรียนรูแ้บบน าตนเอง มีอิทธิพลเชิงลบต่อการรูส้ารสนเทศของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  หรือกล่าวคือ การท่ีนกัศึกษามีการ
เรียนแบบน าตนเองมากขึน้ไม่ท  าใหม้ีการรูส้ารสนเทศสูงตามดว้ย ผลวิจัยนีเ้นน้ใหเ้ห็นถึงความ
จ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการรูส้ารสนเทศแก่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ซึ่งมีการ
เรียนการสอนแตกต่างกบัการศกึษาในระดบัโรงเรียน โดยนกัศกึษาตอ้งรูจ้กัวิธีเรียนรูเ้พื่อสามารถ
ศกึษาคน้ควา้และท าวิจยัได ้โดยอาศยัทกัษะการรูส้ารสนเทศในการเขา้ถึงสารสนเทศ การจดัการ
และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาส าเร็จและพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
คณุภาพพรอ้มท่ีจะเขา้สูต่ลาดงานตอ่ไป ซึง่แตกตา่งจากการเรยีนรูแ้บบน าตนเองท่ีเป็นการเรยีนรูท่ี้
มีลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง  สามารถปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นผูม้ีความรบัผิดชอบ รบัความรู ้
ไดต้ลอดเวลา เป็นคนช่างสงัเกต รบัรูไ้ดร้วดเร็วและเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรูร้่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ย่างดี 
(เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์ (2552, น. 70) โดยสามารถจดัการตนเอง ตรวจสอบตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงตนเองได ้(Costa & Kallick, 2004, pp. 36-41) ซึ่งเกิดไดจ้ากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 
การเรียนการสอน และสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบในตวับคุคล การ
จดัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง แรงจูงใจ ความอิสระในการเรียนรู ้และการติดตามการเรียนรู ้(อาภากร 
โพธ์ิดง, 2561, น. 26) การเรียนรูแ้บบน าตนเองจึงมกัถกูน าไปใชใ้นการพฒันาทกัษะการเรียนของ
ผูเ้รียนใหเ้รียนเก่งและประสบความส าเรจ็ เนน้ใหผู้เ้รียนมีวินยัในการเรียน สามารถควบคมุตนเอง
ใหศ้กึษาหรอืท างานไดจ้นส าเรจ็ตามเปา้หมายหรอืแผนที่วางไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของหยวน วิ
ลเลียม ฟัง และปัง  (Yuan, William, Fang, & Pang, 2012) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรูแ้บบน าตนเอง
เป็นการเรียนการสอนแบบมุ่งเนน้ปฏิบตัิท  าใหน้กัศกึษามีความรบัผิดชอบ มีความขยนัหมั่นเพียร 
และมีวินยัในตนเองท่ีอย่างเขม้งวด ท าใหส้ามารถกลา้ท่ีจะคิด และรบัผิดชอบในการเรยีนรูแ้บบน า
ตนเองซึ่งมีอยู่ในตวัของนกัศึกษา ซึ่งแตกต่างกับทกัษะการรูส้ารสนเทศ ท่ีเป็นทักษะจ าเป็นของ
สังคมยุคสารสนเทศ โดยเนน้ความสามารถของบุคคลตามมาตรฐานการรูส้ารสนเทศอิฟลา ท่ี
รวมถึงความรูค้วามสามารถ และทกัษะในการเขา้ถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศท่ีหาได ้
และกา ร เ ข้า ใช้สา รสน เทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภาพ  ( Lau, 2006, pp.  16- 17)  โ ดย เ ป็น
กระบวนการพฒันาผูเ้รยีนที่แตกตา่งกนั การรูส้ารสนเทศเนน้การรูวิ้ธีท่ีจะเรียนรู ้แตก่ารเรยีนรูแ้บบ
น าตนเอง เป็นการเรยีนรูอ้ย่างมีวินยั จงึท าใหก้ารเรยีนรูแ้บบน าตนเองไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรู ้
สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของลดัดาวลัย ์อูแ่สง
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ทอง แววตา เตชาทวีวรรณ, และศศิพิมล ประพินพงศกร, (2562) ท่ีไม่พบความสมัพนัธข์องการ
เรียนรูแ้บบน าตนเองกับการรูส้ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  แต่ไม่สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของดรุณี โอวจริยพิทกัษ์ ศิราภรณ ์ชวเลขยางกรู พรรณี วิศิษฎว์งศกร และสมทรง ลีตลา
ยนั (2559) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเองของนกัศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการสืบค้น
สารสนเทศดว้ยตนเอง ทัง้นีเ้น่ืองจากการสืบคน้สารสนเทศเป็นเพียงทกัษะหนึ่งของการใชห้อ้งสมดุ
และการรูส้ารสนเทศไม่ไดบ้่งบอกถึงคุณลักษณะการรูส้ารสนเทศทั้งหมดของนักศึกษา ส่วน
งานวิจัยของเต็คโคลและเดมิเรล (Tekkol & Demirel, 2018) พบว่า การเรียนรูแ้บบน าตนเองมี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกในระดบัปานกลางต่อการรู ้สารสนเทศของนกัศึกษา ซึ่งอาจเป็นเพราะเป็น
การศกึษานกัศกึษาในมหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีมีการเรียนรูแ้ละพฤติกรรมการเรียนแตกต่างกบั
นกัศกึษาไทย ทัง้ดา้นสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้หลกัสตูรและบรบิททางสงัคม 

ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อการรูส้ารสนเทศขอโดยรวมและรายมาตรฐานของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ ปัจจยัส านกัวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณาผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอ่รายมาตรฐานของมาตรฐานการรูส้ารสนเทศอิฟลา พบว่า ไมม่ีอิทธิพลต่อ
การรูส้ารสนเทศทัง้ 3 มาตรฐาน  เน่ืองจากการรูส้ารสนเทศของอิฟลา ประกอบดว้ยความสามารถ
ในการเขา้ถึง การประเมิน และการใช้สารสนเทศ โดยนักศึกษาตอ้งใช้ส  านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหลง่สารสนเทศท่ีใกลต้วัและเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวก รวมทัง้การใชบ้ริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย แต่ส  านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีอิทธิพลต่อการรู ้
สารสนเทศ ทัง้นีอ้าจเกิดจากความดอ้ยประสิทธิภาพส่งเสริมทกัษะการรูส้ารสนเทศของหอ้งสมดุ
แก่นักศึกษา การจัดบริการไม่ตรงตามความตอ้งการของนักศึกษา รวมทั้งงานหอ้งขาดการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการรูส้ารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกับพฤติกรรมการเรียนรูแ้ละการใชส้ารสนเทศของ
นกัศกึษา กิจกรรมท่ีจดัยงัคงเป็นกิจกรรมพืน้ฐาน เช่น การปฐมนิเทศหรอืน าชมหอ้งสมดุ การอบรม
วิธีการสืบคน้สารสนเทศ การท าคู่มือแนะน าการใชบ้ริการหอ้งสมดุ เป็นตน้ นอกจากนีส้  านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประชาสัมพันธ์เ ก่ียวกับบริการสื่อการเรียนรู ้และ
คอมพิวเตอร ์เช่น วิดีโอสื่อการสอนทางไกล และการอบรมวิธีการใชฐ้านขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์เป็น
ตน้ ท่ีไม่ทั่วถึงหรือไม่มีประสิทธิภาพ จึงท าใหน้ักศึกษาไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชนข์องการใช้
ห้องสมุด ประกอบกับยุคปัจจุบันนักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด 
(ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ,์ 2561) และขอ้มลูข่าวสารบนอินเทอรเ์น็ตมีมหาศาล 
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สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย ในทกุสถานที่และทกุเวลาท่ีตอ้งการ ท าใหน้กัศกึษามีความสนใจและใช้
หอ้งสมดุนอ้ยลง  ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของลนัน่ิงและมลัเล็ก (Lanning & Mallek, 
2017) ท่ีพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไม่มีความสัมพันธ์กับการรูส้ารสนเทศของ
นักศึกษา แต่ไม่สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ วิลเลียมสและอีวานส ์(William & Evan, 2008) ท่ี
พบว่า การใช้และเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของห้องสมุดมีความสัมพันธ์กับการรูส้ารสนเทศ 
งานวิจัยของ แบคเกียและคนอื่น ๆ (Baggia et al., 2016) ท่ีพบว่า การใชไ้อซีทีของนักศึกษามี
สมัพนัธก์บัการรูส้ารสนเทศ ซึง่อาจเป็นเพราะระบบศกึษาในมหาวิทยาลยัตา่งประเทศมีการจดัการ
ตามบรบิทและวฒันธรรมการเรียนรูข้องประเทศ และการมีหอ้งสมดุขนาดใหญ่สนบัสนนุการเรยีนรู ้
ทัง้ทรพัยากรสารสนเทศและการบริการ รวมทัง้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างจาก
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีมี
ทรพัยากรสนบัสนนุนอ้ยกว่าทัง้ทรพัยากรสารสนเทศและทรพัยากรบคุล (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2562) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1. จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปร รายวิชา GE2400101การรู ้สารสนเทศและ

การศกึษาคน้ควา้มีสมัพนัธก์บัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา ดงันัน้มหาวิทยาลยัควรจดัใหร้ายวิชา
ดงักล่าวเป็นวิชาบงัคบัส าหรบันักศึกษาปี 1 ทุกคน โดยก าหนดเนือ้หาการสอนใหเ้หมาะสมกบั
คณะหรือสาขาวิชา รวมทัง้เพิ่มเนือ้หาทกัษะการรูส้ารสนเทศดา้นการเขา้ถึง การประเมิน และการ
ใชส้ารสนเทศมากขึน้ นอกจากนีค้วรมีการฝึกปฏิบตัิเพื่อใหส้ามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง โดยเฉพาะ
การท ารายงานและโครงงาน  

2. จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปร รายวิชา GE2400101การรู ้สารสนเทศและ
การศึกษาคน้ควา้มีสมัพนัธก์บัการรูส้ารสนเทศของนกัศึกษา ดงันัน้ในการเรียนการสอนรายวิชา
ต่าง ๆ ควรมีการบรูณาการทกัษะการรูส้ารสนเทศ โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีการสอนแบบโครงงาน 
รวมทัง้มีความร่วมมือระหว่างอาจารยผ์ูส้อนกบับรรณารกัษ์ในการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ
แก่นักศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการผลิตบณัฑิตเป็นท่ีพึ่งของสงัคมท่ีสามารถเรียนรูไ้ดต้ลอด
ชีวิต 

3. จากผลการวิจยัพบว่า ส  านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีอิทธิพลตอ่
การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี  ดงันัน้ส  านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรปรบัปรุงบริการหอ้งสมดุ โดยเฉพาะการบริการและทรพัยากรสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัความ
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ตอ้งการของนักศึกษา รวมทั้งการบริการท่ีส่งเสริมการรูส้ารสนเทศแก่นักศึกษา ไดแ้ก่ การจัด
กิจกรรม การฝึกอบรม และการใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ ประกอบกับการสรา้งบรรยากาศการ
เรียนรูส้มยัใหม่ภายในหอ้งสมดุ นอกจากนีใ้นการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศควรปรบัปรุงการ
บริการใหเ้พียงพอและทั่วถึงแก่นกัศึกษาทุกคน ดว้ยอปุกรณ ์เครื่องคอมพิวเตอร ์ระบบเครือข่าย 
และสื่อการเรียนรูอ้อนไลนต์า่ง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพ ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยมีการประชาสมัพนัธแ์ละ
ใชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นการใหบ้รกิารเชิงรุกแก่นกัศกึษา 

ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ควรศึกษาปัจจยัอื่นท่ีมีอิทธิพลต่อการรูส้ารสนเทศนอกเหนือจากปัจจยัหอ้งสมดุ

และเทคโนโลยีสารสนเทศแลว้  เช่น อาจารยผ์ูส้อน บรรณารกัษ์ วิธีการเรียนการสอน เป็นตน้ โดย
ใชวิ้ธีวิจยัแบบผสานวิธี เพื่อใหผ้ลการวิจยัเชิงลกึและสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาไดต้รงสภาพความ
เป็นจรงิมากย่ิงขึน้ 

2. ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการรูส้ารสนเทศ และการศึกษา
คน้ควา้ ทัง้ดา้นเนือ้หาและวิธีการสอนเพื่อเป็นแนวทางพฒันารายวิชาโดยมีเป้าหมายการพฒันา
ทกัษะการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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