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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศ และประเมิน
การรู้ส ารสนเทศ รวมทัง้ ศึก ษาอิท ธิพ ลของปั จ จัย ที่ม ีผลต่ อ การรู้ส ารสนเทศ ของนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้การวิจยั ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 540 คน โดยการสุม่ แบบโควตา เครือ่ งมือทีใ่ ช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบทดสอบ สถิติทใ่ี ช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู ผลการวิจยั
พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยรายวิชา GE2400101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษา
ค้น คว้า ในระดับ มาก((𝐱𝐱= 4.47) และสํา นั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในระดับ มาก ((𝐱𝐱= 4.25)
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมกี ารเรียนรู้แบบนํ าตนเอง ในระดับมาก (𝐱𝐱 =4.01) และมีการรู้สารสนเทศในระดับ
ปานกลาง (𝐱𝐱 = 3.62) เมื่อวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระรายวิชา GE2400101 การรู้
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรูแ้ บบนําตนเองสามารถอธิบายการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีได้รอ้ ยละ 67 (R2 = .067) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่า การเรียนรูแ้ บบนํ าตนเอง (b = -.875) มี
อิทธิพลต่ อการรู้ส ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า รายวิชา GE2400101 การรู้ส ารสนเทศและ
การศึกษาค้นคว้า (b = .571) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่ในทิศทางลบ
คําสําคัญ: ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล; การรูส้ ารสนเทศ; นักศึกษาระดับปริญญาตรี; การเรียนรูแ้ บบนําตนเอง
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บทความจากปริญญานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2562: Article from
the Master’s thesis in Information Studies, Srinakharinwirot University in academic year 2019
2 นิ สต
ิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; Master’s degree student, Information Studies
Program, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, E-mail: sumalee.ta@rmutp.ac.th
3 ปร.ด., รองศาสตราจารย์, คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒ, Ph.D., Associate Professor, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot
University, E-mail: walta@g.swu.ac.th
4ค.ด., ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์. คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ, Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot
University, E-mail: sasipimol@g.swu.ac.th
1

58

วารสารวิจยั สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ปี ท่ี 13 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2563

Factors Influencing Information Literacy among Undergraduate Students of Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon
Sumalee Bhornchareon, Wawta Techataweewan, Sasipimol Prapinpongsakorn
Received 27/05/2020 Revised 14/06/2020 Accepted 30/06/2020

Abstract
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 540 undergraduate
students of Rajamangala University of Technology Phra Nakorn 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
� = 4.47, ×
� = 4.25). The students also had self-direct learning at a high level
Center were at a high level (×
� = 4.01) and information literacy at a moderate level (×
� = 3.62). However, the results of testing a multiple
(×
linear regression model of two variables show that GE2400101: Information Literacy and Research (X1) and
self-directed learning (X2) were able to explain 67% ( R2 = . 0 6 7 ) 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.
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บทนํา
สารสนเทศเป็ นทรัพยากรหลักของในสังคม เป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมทัง้ มวลในการดําเนินชีวติ และถือ
ว่ า เป็ นทรัพ ยากรที่ม ีคุ ณ ค่า ในการพัฒ นาทัง้ บุ คคลและประเทศชาติใ ห้เ จริญ ก้า วหน้ า ได้ต ลอดไป นอกจากนี้
สารสนเทศยังเป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสําคัญในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
และการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ นทุก ระดับ ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยีแ ละวิทยาการก้า วหน้ า อย่ า งไม่หยุ ด ยัง้ ทํา ให้
สารสนเทศเพิม่ ปริมาณอย่างรวดเร็ว จนทําให้การทะลักทะลายของสารสนเทศเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ มีความ
หลากหลายของสารสนเทศจากรูปแบบเดิมทีเ่ ป็ นสื่อสิง่ พิมพ์ กลายเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจทิ ลั เพิม่ มากขึน้
นอกจากนี้เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตช่วยขับเคลือ่ นให้สารสนเทศอยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั และมีความซับซ้อนมากขึน้ เพราะ
อินเทอร์เน็ตทําให้การติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนทําให้โลกแคบลง การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
กระทําได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดสังคมยุคสารสนเทศทีป่ ระชาชนต้องเปลีย่ นพฤติกรรม ทักษะ และวัฒนธรรม
การใช้ส ารสนเทศ เพื่อ รับ มือ กับ ปรากฏการณ์ ด ัง กล่ า ว (Veerachard, 2012, preface) สารสนเทศกลายเป็ น
สิง่ จําเป็ นต่อการดําเนินชีวติ ประจําวัน พัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ และจิตใจ เพื่อนํ ามาใช้ในการตัดสินใจแก้ไข
ปั ญหาชีวติ ประจําวัน การศึกษาและการทํางาน รวมทัง้ การแสวงหาความรูแ้ ละวิธกี ารใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ให้ดขี น้ึ สารสนเทศจึงเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของมนุ ษย์ทม่ี คี วามจําเป็ นต่อการพัฒนาประเทศชาติ จนกล่าว
ได้ว่า “สารสนเทศ คือ พลังอํานาจ (Information is power)” สามารถทําให้มนุ ษย์ดําเนินชีวติ ประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถวางแผนในอนาคตได้อย่างถูกต้อง (Srisudta, 1997, p. 39) ซึง่ บุคคลต้องมีทกั ษะการรู้
สารสนเทศ เพื่อเรีย นรู้การเข้า ถึงและใช้ส ารสนเทศอย่า งมีป ระสิทธิภ าพในการอยู่ร อดได้ท่า มกลางสังคมยุ ค
สารสนเทศเช่นปั จจุบนั
การรูส้ ารสนเทศ (Information literacy) เป็ นทักษะและการเรียนรูใ้ นการเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนัน้ ซึง่ สมาคมห้องสมุดอเมริกนั (American Library Association, 2000, pp. 2-3) ให้ความหมายว่า
การมีทกั ษะหรือความสามารถของบุคคลที่จะตระหนักรู้ความต้องการสารสนเทศของตน รู้จกั และเข้าถึงแหล่ ง
สารสนเทศ มีกลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศทีต่ ้องการได้ รูเ้ ท่าทันและประเมินคุณค่าของสารสนเทศทีไ่ ด้รบั ได้
และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบด้านจริยธรรม กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง โดยเป็ นทักษะจําเป็ นทีจ่ ะส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทําให้บุคคลค้นหาและใช้สารสนเทศ รวมทัง้ นํามา
สร้างสรรค์เพือ่ บรรลุความต้องการทัง้ ในการดําเนินชีวติ การทํางาน และการศึกษา การรูส้ ารสนเทศเป็ นสิทธิพน้ื ฐาน
ของพลเมืองในสังคมปั จจุ บนั ซึ่งเป็ นหนึ่ งในทักษะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกประเทศต้องการพัฒนา
พลเมืองของตนให้บรรลุเป็ นบุคคลทีอ่ ยู่รอดและดํารงชีพได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ราย
ล้อมด้วยสารสนเทศดิจทิ ลั กิจกรรมส่วนใหญ่พง่ึ พาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยมีอนิ เทอร์เน็ตเป็ นปั จจัยในการขับเคลื่อน
ธุรกรรมต่าง ๆ และสารสนเทศเป็ นสิง่ สนับสนุนกิจกรรมเหล่านัน้
การพัฒ นาบุ คคลให้ม ีทกั ษะการรู้ส ารสนเทศนัน้ ต้องอาศัย ขัน้ ตอนหรือลํา ดับ ขัน้ เพื่อให้เ ป็ น บุ คคลรู้
สารสนเทศได้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ซึ่ง มีก รอบแนวคิด และมาตรฐานทัก ษะการรู้ส ารสนเทศสํา หรับ พัฒ นาบุ ค คลที่
หลากหลายตามกลุ่ มคน ประเทศหรือภูมภิ าคที่อาศัย วิชาชีพ ระดับ การศึกษาและอื่น ๆ เช่น มาตรฐานการรู้
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สารสนเทศบิก๊ ซิกส์ (Big6TM) มาตรฐานสามัตถิยะการรูส้ ารสนเทศระดับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัย
และวิจยั มาตรฐานการรูส้ ารสนเทศของประเทศออสเตรเลีย ตัวแบบการรูส้ ารสนเทศเอ็มเพาเวอริง่ 8 (Empowering
Eight Information Literacy Model) เป็ นต้น มาตรฐานเหล่านี้มกี ารนํ าไปใช้อย่างแพร่หลายทัวโลกตามบริ
่
บทของ
ประเทศ กลุ่มคนและองค์กร ต่อมา เลา (Lau, 2006, pp. 16-17) ได้ศกึ ษามาตรฐานการรูส้ ารสนเทศของสมาคม
ห้องสมุดแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วนําเสนอแนวทางมาตรฐานการรูส้ ารเทศสําหรับ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ แก่สมาพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด หรือชื่อย่อว่า อิฟลา (IFLA:
International Federation of Library Associations and Institutions) ซึ่งประกอบด้ว ย 3 องค์ป ระกอบหลักได้แ ก่
การเข้าถึง (Access) การประเมิน (Evaluation) และการใช้ (Use)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ
ในช่วง 10 ปี ทผ่ี า่ นมา (พ.ศ. 2551-2561) พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษาเกีย่ วกับการประเมินระดับการรูส้ ารสนเทศ
ของนักศึกษา โดยใช้ตวั แบบมาตรฐานการรูส้ ารสนเทศ ได้แก่ มาตรฐานสามัตถิยะการรูส้ ารสนเทศระดับอุดมศึกษา
ของสมาคมห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ย และวิ จ ั ย (ACRL Information Literacy Competency Standards for Higher
Education) และมาตรฐานบิก้ ซิกส์ รวมทัง้ มีการพัฒนาตัวแบบมาตรฐานการรูส้ ารสนเทศสําหรับประชาชนชาวไทย
(Bhutawong, 2006) และมาตรฐานการรูส้ ารสนเทศ 6 รู้ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Sacchanand, 2011)
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ต่ าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน การรู้สารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งมีการใช้ตวั แปรที่
หลากหลาย แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ชัน้ ปี ผลการเรียน คณะ/
สาขาวิชา 2) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเรียนรายวิชาการใช้หอ้ งสมุด/การศึกษาค้นคว้า/การรู้
สารสนเทศ การใช้หอ้ งสมุด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และอาจารย์ผสู้ อน และ 3) การเรียนรูแ้ บบนํ า
ตนเอง ประกอบด้ว ย การจัด การตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการเปลี่ย นแปลงตนเอง (Bhornchareon,
Prapinpongsakorn, & Techataweewan, 2019)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เดิมเป็ นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ทีเ่ น้ นการศึกษาด้าน
วิช าชีพ ต่ อ มาใน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดชทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า
พระราชทานชื่อใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้
การศึกษาทางด้า นอาชีพทัง้ ระดับ ตํ่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ สูง โดย
ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจยั ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี รวมทังให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ต่อมา พ.ศ.
2548 มีการยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยรวมวิทยาเขตใกล้เคียงกันจัดตัง้ เป็ นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ซึง่ มีพน้ื ทีไ่ ม่หา่ งไกลกันนัก และ
ปั จจุบนั ได้ปรับเป็ น 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ โดย
ยุบวิทยาเขตชุมพรฯ รวมกับวิทยาเขตพณิชยการพระนครเข้าด้วยกัน ทัง้ นี้เพื่อความอิสระและคล่องตัวในการ
บริหารจัดการจนสามารถจัดการศึกษาได้ถงึ ระดับสูง คือ ปริญญาโท และปริญญาเอก (Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon, 2016, p. 6) โดยยังคงเน้นการเรียนการสอนด้านวิชาชีพเฉพาะในระดับบัณฑิตจนถึง
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ระดับบัณฑิตศึกษา มีการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพเข้าสูต่ ลาดแรงงานอย่างแท้จริงโดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถรับใช้และพัฒนาประเทศชาติตามคํานิยามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ที่ว่ า “บัณ ฑิต นั ก ปฏิ บ ัติ ” และปรัช ญาที่ว่ า “สร้ า งคนสู่ ง าน เชี่ย วชาญเทคโนโลยี สร้ า งคนดี สู่ โ ลกอาชีพ ”
(Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2018)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็ นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นจึงมุ่งพัฒนา
ความเข้มแข็งด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาสากล ผลิตบัณฑิตเป็ นทีพ่ ง่ึ ของสังคมทัง้ ในและต่างประเทศที่
สามารถเรีย นรู้ไ ด้ ต ลอดชีวิ ต (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2018) ซึ่ ง จํ า เป็ นต้ อ ง
พัฒนาการรูส้ ารสนเทศแก่นักศึกษานอกเหนือจากการเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียน โดยนักศึกษาต้องเป็ นบุคคล
ที่รู้วิธีท่ีจ ะเรีย นรู้แ ละเรีย นรู้ได้ด้ว ยตนเอง สามารถพัฒ นาตนทัน ต่ อสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศที่เปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็วเช่นปั จ จุบนั สามารถดํา รงตนให้ประสบความสําเร็จ ทัง้ ด้า น
การศึกษา การประกอบอาชีพ และครอบครัวได้ รวมทัง้ มีเจตคติทด่ี ตี ่อการรูส้ ารสนเทศว่าเป็ นทักษะทีส่ ง่ เสริมเรียนรู้
ตลอดชีวิตของตน (Junthanu, 2009, p. 5) จากการศึกษาของอังคณา แวซอเหาะและสุธาทิพย์ เกียรติวานิ ช
(Wesoho, & Kiatwanit, 2010) พบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการรูส้ ารสนเทศใน
ระดับปานกลาง ซึ่งเป็ นการศึกษาที่เกินระยะเวลา 5 ปี มาแล้ว และปั จจุบนั มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูต ร
สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ทีท่ าํ ให้รปู แบบการเรียนรูข้ องนักศึกษาเปลีย่ นแปลงไป ทําให้ผวู้ จิ ยั สนใจที่
จะศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้แนวคิดการรูส้ ารสนเทศสําหรับ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของอิฟลา เพือ่ ทราบปั จจัยทีเ่ ป็ นจุดแข็งและจุดอ่อน ซึง่ เป็ นแนวทางในปรับปรุงการจัดการการ
เรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมทักษะการรูส้ ารสนเทศแก่นกั ศึกษาทีจ่ ะพัฒนาเป็ นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. เพื่อประเมินการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
งานวิจยั นี้ใช้วิธีวิจยั เชิงปริมาณ เพื่อศึกษาตัว แปรที่ม ีอทิ ธิพลต่อการรู้สารสนเทศ โดยกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ปัจจัยที่ มีอิทธิ พล
1. รายวิชา GE2400101การรู้สารสนเทศ
และการศึกษาค้นคว้า
2. สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. การเรียนรูแ้ บบนําตนเอง

การรู้สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 1 การเข้าถึงสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2 การประเมินสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 3 การใช้สารสนเทศ

สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยรายวิชา GE2400101การรูส้ ารสนเทศและการศึกษาค้นคว้ามีอทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. ปั จจัยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีอทิ ธิพลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. ปั จ จัย ด้านการเรียนรู้แ บบนํ า ตนเองมีอิทธิพ ลต่ อการรู้ส ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปี การศึ ก ษา 2562 จํ า นวน 11,183 คน (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2019) กลุ่ ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 540 คน
จาก 9 คณะ ๆ ละ 60 คน โดยการสุม่ แบบโควตา (Quota sampling)
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี และแบบทดสอบการรู้ส ารสนเทศตามมาตรฐานการรู้ส ารสนเทศของอิฟ ลา แบบสอบถามและ
แบบทดสอบ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นข้อคําถามแบบ
เลือกตอบ ตอนที่ 2 ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรู้สารสนเทศ เป็ นข้อคําถามแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ได้แก่
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จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย ตอนที่ 3 การเรียนรูแ้ บบนําตนเอง เป็ นข้อคําถาม
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ได้แก่ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย ส่วน
แบบทดสอบการประเมินการรู้สารสนเทศตามมาตรฐานการรูส้ ารสนเทศของอิฟลา ประกอบด้วยข้อคําถาม 3
มาตรฐาน ได้ แ ก่ มาตรฐานที่ 1 การเข้า ถึง สารสนเทศ (Access) มาตรฐานที่ 2 การประเมิน สารสนเทศ
(Evaluation) และมาตรฐานที่ 3 การใช้สารสนเทศ (Use) เป็ นข้อคําถามแบบเลือกตอบ
แบบสอบถามและแบบทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบรรณารักษศาสตร์และการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามและแบบทดสอบในด้าน
วัตถุประสงค์ เนื้อหา และสํานวนภาษา ซึ่งผูว้ จิ ยั เลือกข้อคําถามทีม่ คี ่าประสิทธิ ์ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง
0.67 – 1.00 และแก้ไขตามคําแนะนํ าของผู้ทรงคุณวุฒ ิ จากนัน้ นํ า แบบสอบถามและแบบทดสอบไปทดลองใช้
(Try out) กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
40 คน และหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha coefficient) ของแบบสอบถาม ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ 0.85
ส่วนแบบทดสอบนํามาหาค่าความยากง่าย อยูร่ ะหว่าง 0.23-0.68 และค่าอํานาจจําแนก อยูร่ ะหว่าง 0.25-0.60 ซึง่
นับว่าผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพ สามารถนําไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง (Prasitratasin, 2003, pp. 259-262)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั นําเสนอโครงการวิจยั เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
สํา หรับ พิจ ารณาโครงการวิจ ัย ที่ทํา ในมนุ ษ ย์ มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ รหัส โครงการวิจ ัย SWUEC-G159/2562X โดยได้ร บั ผลการพิจารณาว่า เป็ น โครงการวิจ ัยที่เ ข้า ข่า ยยกเว้น (Research with Exemption from
SWUEC) เมื่อ วัน ที่ 18 กัน ยายน 2562 จากนั น้ ผู้วิจ ัย จึง ดํ า เนิ น การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ด้ว ยตนเอง โดยแจก
แบบสอบถามและแบบทดสอบ จํานวน 540 ชุด กระจายไปตามคณะต่าง ๆ 9 คณะ ๆ ละ 60 ชุด เมือ่ ได้รบั กลับคืน
มาก็นํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ พบว่าแบบสอบถามและแบบทดสอบมีคาํ ตอบสมบูรณ์ทงั ้ หมดจึงได้
ครบ จํานวน 540 ชุด
4. การจัดกระทําและวิเ คราะห์ขอ้ มูล ผู้วิจ ัยนํ า ข้อมูลที่เ ก็บรวมรวมได้ นํ า มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คํานวณสําเร็จรูป ดังนี้
4.1 ใช้สถิตคิ า่ ความถี่ และค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเ คราะห์ข ้อมูล ความคิด เห็นเกี่ย วกับรายวิช า
GE20400101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรูแ้ บบ
นํ าตนเอง และการรูส้ ารสนเทศ ซึ่งใช้เกณฑ์อนั ตรภาคชัน้ (Interval scale) ในการแปลผลค่าเฉลี่ย (Khajornsin,
1999, pp. 12-13)
4.3 ใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู (Multiple linear regression) เพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1-3 ของตัวแปรทีเ่ ป็ น
อิสระต่อกัน ได้แก่ รายวิชา GE204001101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (X1) สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) และการเรียนรูแ้ บบนําตนเอง (X3) กับตัวแปรตาม ได้แก่ การรูส้ ารสนเทศ (Y) คือ �𝐘𝐘
= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ผลการวิ จยั
1. กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ต อบแบบสอบถามและแบบทดสอบคือ นัก ศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 540 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 298 คน (ร้อยละ 55.20) ศึกษาอยู่
ชัน้ ปี ท่ี 3 จํานวน 186 คน (ร้อยละ 34.40) และมีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.01 ขึน้ ไป จํานวน 282 คน (ร้อยละ
52.22)
2. ความคิด เห็ น เกี่ย วกับ ปั จจั ย ที่ ม ีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การรู้ ส ารสนเทศของนั ก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร พบว่ า นั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มีค วามคิด เห็น ต่ อ รายวิช า
GE204001101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า ในระดับมาก (𝐱𝐱 = 4.47) ความคิดเห็นต่อสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมาก (𝐱𝐱 = 4.25) และความคิดเห็นต่อการเรียนรูแ้ บบนํ าตนเอง ในระดับมาก
(𝐱𝐱 = 4.01) เช่นกัน ดังตาราง 1
ตาราง 1 ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับความคิดเห็น
SD
𝐱𝐱
1. รายวิช า GE20400101 การรู้ส ารสนเทศและการศึก ษา 4.47
0.98
ค้นคว้า
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.25
1.03
3. การเรียนรูแ้ บบนําตนเอง
4.01
1.07
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศ

แปลความ
มาก
มาก
มาก

3. การประเมินการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
� = 3.62) เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีม ี
พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (×
� = 4.49) มาตรฐานที่ 2 การประเมิน
การรู้สารสนเทศ มาตรฐานที่ 1 การเข้า ถึงสารสนเทศ ในระดับน้ อย (×
� = 3.31) และมาตรฐานที่ 3 การใช้ส ารสนเทศ ในระดับปานกลาง (×
� = 3.06)
สารสนเทศ ในระดับ น้ อย (×
ดังตาราง 2
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ตาราง 2 การประเมินการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับการรูส้ ารสนเทศ
SD
𝐱𝐱
4.49
1.56
3.31
1.36
3.06
1.22
3.65
1.38

การรูส้ ารสนเทศ
มาตรฐานที่ 1 การเข้าถึงสารสนเทศ (n=10)
มาตรฐานที่ 2 การประเมินสารสนเทศ (n=7)
มาตรฐานที่ 3 การใช้สารสนเทศ (n=6)
รวม (n = 23 )

แปลความ
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

4. การศึก ษาอิท ธิ พ ลของปั จ จัย ที่ม ี อิท ธิ พ ลต่ อ การรู้ ส ารสนเทศของนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ตัวแบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณทีเ่ หมาะสมเพื่อพยากรณ์
ค่าตัวแปรตามการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีตวั แปรอิสระเพียง 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรรายวิชา
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (X1) และตัวแปรการเรีย นรู้แบบ นํ า ตนเอง (X3) สามารถ
พยากรณ์ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศโดยรวม ถึงร้อยละ 67 (R2 = .067) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 และข้อที่ 3 ทัง้ นี้มตี วั แปรมากกว่า 1 ตัวทีส่ ามารถพยากรณ์ปัจจัยทีม่ ี
� = 12.122 + .571 (X1) -.857 (X3) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่า
ผลต่อการรูส้ ารสนเทศโดยรวม (Y) ได้ดงั นี้ 𝐘𝐘
การเรียนรูแ้ บบนําตนเอง (b = -.875) มีอทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศโดยรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่า
รายวิชา GE2400101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (b =.571) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่
เป็ นอิทธิพลเชิงลบ ส่วนปั จจัยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศ
โดยรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังตาราง 3
ตาราง 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู ของปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีเ่ ป็ นตัวแปรตาม (Y)
ค่าคงที่ (a) = 12.122
สมการถดถอย ตัวแปรอิสระ
b*
Sig.
เชิงเส้นพหุคณ
ู การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า b1= .571 0.00*
การรู้
(X1)
ส า ร ส น เ ท ศ การเรียนรูแ้ บบนําตนเอง (X3)
b3= - 0.00*
�)
โดยรวม (𝐘𝐘
.875
*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
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เมือ่ พิจารณาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศรายมาตรฐาน พบว่า ปั จจัยรายวิชา GE2400101 การรู้
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อการรูส้ ารสนเทศมาตรฐานที่ 1 การเข้าถึงสารสนเทศ (b =
.257) และมาตรฐานที่ 3 การใช้สารสนเทศ (b = .171) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ปั จจัยการเรียนรูแ้ บบ
นําตนเองมีอทิ ธิพลเชิงลบต่อการรูส้ ารสนเทศมาตรฐานที่ 1 การเข้าถึงสารสนเทศ (b = -.475) และมาตรฐานที่ 3
การใช้สารสนเทศ (b = -.207) อย่า งมีนัย สําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 เช่น กัน ส่ว นปั จ จัย สํา นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศทัง้ สามมาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 การเข้าถึงสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2 การประเมินสารสนเทศ และมาตรฐานที่ 3 การใช้สารสนเทศ

อภิ ปรายผล
ผลการวิจยั ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีประเด็นทีส่ ามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ รายวิชา GE2400101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษา
ค้นคว้า ในระดับมาก เนื่องจากรายวิชา GE2400101 เป็ นรายวิชาศึกษาทัวไปที
่ เ่ ป็ นวิชาเลือกเรียนสําหรับนักศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1 ส่ ว นใหญ่ ห รือ หลายคณะ ได้ แ ก่ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีส่ือ สารมวลชน คณะบริห ารธุ ร กิจ คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี คณะวิศ วกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและการออกแบบแฟชัน่ และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ทําให้นักศึกษาส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ การเรียนในรายวิชานี้ และตระหนักถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ต่อการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยจากรายวิชาดังกล่าว ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บาร์ตอลและคนอื่น ๆ (Bartol et al.,
2017) ทีพ่ บว่า การเรียนการสอนวิชาการรูส้ ารสนเทศเป็ นสิง่ จําเป็ นต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการรู้
สารสนเทศและสร้างผลงานทางวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามคิดเห็นต่อสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมาก
เพราะสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสถานทีใ่ ห้บริการแก่นักศึกษาใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ บริการ
ห้องสมุด และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการห้องสมุดเป็ นการบริการทรัพยากรสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า
และการเรียนรูต้ ่าง ๆ แก่นักศึกษา จึงเป็ นแหล่งเรียนรูท้ ใ่ี กล้ตวั นักศึกษามากทีส่ ุดทีส่ ามารถเข้าใช้ได้อย่างสะดวก
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร
และศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งทุกศูนย์ มีหอ้ งสมุดให้บริการแก่นักศึกษา (Rajamangala University of Technology
Phra, 2019) นอกจากนี้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนรูต้ ่าง ๆ ทัง้ ในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน ดังนัน้ นักศึกษาจึงใช้บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับมาก ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิลเลียมสและอีวานส์ (William & Evans, 2008) ที่
พบว่า นักศึกษามองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของห้องสมุดต่อการศึกษาโดยเป็ นสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ส่ี าํ คัญ
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นอกจากนี้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามคิดเห็นต่อการเรียนรูแ้ บบนําตนเอง ในระดับมากเช่นกัน เป็ น
เพราะนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทีเ่ น้นด้านเทคโนโลยีแล้ว ยัง
มุง่ ผลิตบัณฑิตเป็ นนักปฏิบตั ทิ ม่ี คี ณ
ุ ภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ จึงทําให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนทัง้ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ สร้างวินัยและเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
หยวน วิล เลีย ม ฟั ง และปั ง (Yuan, William, Fang, & Pang, 2012) ที่กล่ า วว่ า การเรีย นการสอนแบบมุ่งเน้ น
ปฏิบตั ทิ าํ ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความขยันหมันเพี
่ ยร และมีวนิ ัยในตนเองทีอ่ ย่างเข้มงวด ทําให้สามารถ
กล้า ที่จ ะคิด และรับ ผิด ชอบในการเรีย นรู้แ บบนํ า ตนเองซึ่งมีอ ยู่ใ นตัว ของนัก ศึกษา นอกจากนี้ ผลการวิจ ัย ยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอลกิลานีและอะบูซาด (EI-Gilany & Abusaad, 2013) โซลิแมนและชัลฮ์ (Soliman, &
Shailh, 2015) อัลไฟฟิ (Alfaifi, 2016) และลี เยิง และอิฟ (Lee, Yeung, & Ip, 2017) ทีป่ ระเมินการเรียนรูแ้ บบนํา
ตนเองของนักศึกษาและพบว่านักศึกษามีการเรียนรูแ้ บบนําตนเองในระดับมาก
2. การประเมินการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยรวมมีการรู้สารสนเทศในระดับ ปานกลาง เนื่ องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร มีร ายวิช า
GE2400101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า เป็ นรายวิชาเลือกในหมวดศึกษาทัวไปโดยกํ
่
าหนดขอบเขตและ
เนื้อหาการสอน ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีการรูส้ ารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ การประเมินและ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ ทักษะ
การคันคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ ทําให้นกั ศึกษามีพน้ื ฐานความ
รูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการรูส้ ารสนเทศ แต่ยงั ขาดการฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดทักษะในเรียนรายวิชาต่าง ๆ จึงทําให้ไม่
สามารถมีการรูส้ ารสนเทศในระดับทีม่ ากขึ้นได้ ทัง้ นี้การรูส้ ารสนเทศไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติ แต่
เกิดขึน้ ได้จากการเรียนรูแ้ ละฝึ กปฏิบตั ิ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์
เกียรติวานิช (Wesoho, & Kiatwanit, 2010) ทีศ่ กึ ษาการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครและพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มกี ารรูส้ ารสนเทศโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง รวมทัง้
งานวิจยั ของงานวิจยั ของรัตนะ อินจ๋อย (Injoy, 2013) สุพศิ บายคายคม และขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ (Baikhaykhom,
& Phisalphong, 2009) ชูชพี มามาก (Mamak, 2010) จันทร์ฉาย วีระชาติ (Veerachard, 2012) พัฒนาพร เทียม
เมื อ ง (Thiammueng, 2011) สุ ช าดา สุ พ รรณ์ วราพร พู ล เกษ และนุ ช ชิ ด า สภั ค วนิ ช (Supan, Plukae, &
Supakwanit, 2014) นิรมล ชอุ่ม (Cha-um, 2014) เพชรรัตน์ ใชสงคราม (Chaisongkram, 2014) และลัดดาวัลย์ อู่
แ ส ง ท อ ง แ ว ว ต า เ ต ช า ท วี ว ร ร ณ แ ล ะ ศ ศิ พ ิ ม ล ป ร ะ พิ น พ ง ศ ก ร ( Usangthong, Techataweewan, &
Prapinpongsakorn, 2019) ทีพ่ บว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่วนใหญ่มกี ารรูส้ ารสนเทศ
โดยรวมในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุวฒ
ั น์ พระนิมติ ร (Pranimit, 2009) นู รดี า จะปะกียา
ชุติมา คําแก้ว และ ซูลฟี กอร์ มาโซ (Japakiya, Khomkaew, & Maso, 2014) ภคพร อํามาต์มณี ชุ่มอินทรจักร
(Chumintarajak, 2016) มะลิวลั ย์ สินน้อย และอนวัช กาทอง (Sinnoi, & AKathong, 2018) และวลัยลักษณ์ อมรสิร ิ
พงศ์ (Amornsiriphong, 2018) ทีพ่ บว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มกี ารรูส้ ารสนเทศโดยรวมในระดับมาก
รวมทัง้ งานวิจยั ของสุพ ิศ ศิร ิรตั น์ ชุติม า สัจ จานันท์ และพวา พันธุ์เมฆา (Sirirat, Sacchanand, & Panmekha,
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2009) ที่พ บว่ า นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีม ีการรู้ส ารสนเทศในระดับตํ่า ทัง้ นี้ เ นื่ องจากเป็ น การศึกษาในแต่ ล ะ
สถานศึกษาซึง่ มีบริบทการจัดการศึกษาแตกต่างกัน นอกจากนี้ในการวิจยั มีการใช้มาตรฐานการรูส้ ารสนเทศและ
เครือ่ งมือวิจยั ทีแ่ ตกต่างกัน
3. ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร การรูส้ ารสนเทศ ได้แก่ ปั จจัยรายวิชา GE2400101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า และปั จจัยการ
เรียนรูแ้ บบนําตนเอง โดยปั จจัยรายวิชา GE2400101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า มีอทิ ธิพลเชิงบวก ซึง่
หมายความว่า รายวิช า GE2400101 การรู้ส ารสนเทศและการศึกษาค้น คว้า เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสามารถพยากรณ์การรู้
สารสนเทศ เนื่องจากรายวิชา GE2400101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า เป็ นรายวิชาเลือกในหมวดศึกษา
ทัวไปโดยกํ
่
าหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา ทีผ่ สมผสานทัง้ การใช้หอ้ งสมุด การสืบค้นสารสนเทศ และการรูส้ ารสนเทศ
ในการเรียนการสอนมีการเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั กิ ารสืบค้นสารสนเทศ วิธคี น้ คว้าและทํารายงาน จึงทําให้
นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ละมีทกั ษะการรูส้ ารสนเทศเพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้การรูส้ ารสนเทศไม่ใช่เป็ นการเรียนเชิงความรู้
แต่ เ ป็ นการฝึ กทักษะที่จํา เป็ น ต้องมีฝึ กปฏิบ ัติอยู่เป็ น ประจํา โดยผ่า นการเรีย นการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั จิ นเกิดทักษะติดตัว (Usangthong, Techataweewan, & Prapinpongsakorn, 2019
) ซึ่งเห็นได้จากหลายประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วมีการนํ าการรูส้ ารสนเทศเป็ นนโยบายการศึกษาระดับโรงเรียนจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ซึง่ ในระดับอุดมศึกษามักสอนการรูส้ ารสนเทศเป็ นรายวิชาศึกษาทัวไปสํ
่ าหรับนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1
เพื่อต้องการให้เกิดทักษะการรูส้ ารสนเทศสําหรับการเรียนรูใ้ นระดับอุดมศึกษา ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั
ของอังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (Wesoho, & Kiatwanit, 2010) ทีพ่ บว่านักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีม่ ปี ระสบการณ์การเรียนในรายวิชาทีเ่ กีย่ วกับการรูส้ ารสนเทศ มี
การรูส้ ารสนเทศทุกด้านสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์การเรียนในรายวิชาทีเ่ กีย่ วกับการรูส้ ารสนเทศ งานวิจยั
ของรัตนะ อินจ๋อย (Injoy, 2013) และงานวิจยั ของวิลเลียมสและอีวานส์ (William & Evan, 2008) ทีพ่ บว่านักศึกษา
ที่ม ีป ระสบการณ์ ใ นการเรีย นรายวิ ช าสารสนเทศเพื่อ การศึก ษาค้น คว้ า มีก ารรู้ส ารสนเทศสู ง กว่ า ผู้ท่ีไ ม่ ม ี
ประสบการณ์เรียนวิชาดังกล่าว นอกจากนี้งานวิจยั ของ โอกันลานา โอชิไนคี อคินโบด และโอกูโนเย่ (Ogunlana,
Oshinaike, Akinbode, & Okunoye, 2013) พบว่า การเพิม่ ทัศนคติทางบวกต่อการรู้สารสนเทศว่ า เป็ นทักษะที่
สําคัญต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย ทําให้นกั ศึกษาพัฒนาการรูส้ ารสนเทศมากขึน้
ปั จ จัยการเรีย นรู้แ บบนํ า ตนเอง มีอิทธิพลเชิงลบต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือกล่าวคือ การทีน่ กั ศึกษามีการเรียนแบบนําตนเองมากขึน้ ไม่ทาํ ให้
มีการรูส้ ารสนเทศมากขึน้ ตามด้วย ผลวิจยั นี้เน้นให้เห็นถึงความจําเป็ นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการรู้
สารสนเทศแก่นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ซึ่งมีการเรีย นการสอนแตกต่ างกับ การศึกษาในระดับ โรงเรียน โดย
นักศึกษาต้องรูจ้ กั วิธเี รียนรูเ้ พื่อสามารถศึกษาค้นคว้าและทําวิจยั ได้ โดยอาศัยทักษะการรูส้ ารสนเทศในการเข้าถึง
สารสนเทศ การจัดการและการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ การศึกษาสําเร็จและพัฒนาตนให้เป็ นบัณฑิตที่
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มีคุณภาพพร้อมทีจ่ ะเข้าสู่ตลาดงานต่อไป ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรูแ้ บบนํ าตนเองทีเ่ ป็ นการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนที่ม ี
ลักษณะเป็ นตัวของตัวเอง สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เป็ นผูม้ คี วามรับผิดชอบ รับความรูไ้ ด้ตลอดเวลา เป็ น
คนช่างสังเกต รับรูไ้ ด้รวดเร็วและเป็ นผูท้ ส่ี ามารถเรียนรูร้ ว่ มกับผูอ้ น่ื ได้อย่างดี (Sophonhiranrak, 2009, p. 70) โดย
สามารถจัดการตนเอง ตรวจสอบตนเอง และเปลีย่ นแปลงตนเองได้ (Costa & Kallick, 2004, pp. 36-41) ซึง่ เกิดได้
จากปั จจัยภายนอก ได้แก่ การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อม และปั จจัยภายใน ได้แก่ ความรับผิดชอบในตัว
บุคคล การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง แรงจูงใจ ความอิสระในการเรียนรู้ และการติดตามการเรียนรู้ (Phodong, 2018,
p. 26) การเรียนรูแ้ บบนํ าตนเองจึงมักถูกนําไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนของผูเ้ รียนให้เรียนเก่งและประสบ
ความสําเร็จ เน้นให้ผเู้ รียนมีวนิ ัยในการเรียน สามารถควบคุมตนเองให้ศกึ ษาหรือทํางานได้จนสําเร็จตามเป้ าหมาย
หรือแผนทีว่ างไว้ ซึ่งสอดคล้องกับหยวน วิลเลียม ฟั ง และปั ง (Yuan, William, Fang, & Pang, 2012) ทีก่ ล่าวว่า
การเรีย นรู้แ บบนํ า ตนเองเป็ น การเรีย นการสอนแบบมุ่งเน้ น ปฏิบ ัติทํา ให้นั กศึกษามีความรับ ผิด ชอบ มีความ
ขยันหมันเพี
่ ยร และมีวนิ ยั ในตนเองทีอ่ ย่างเข้มงวด ทําให้สามารถกล้าทีจ่ ะคิด และรับผิดชอบในการเรียนรูแ้ บบนํา
ตนเองซึง่ มีอยูใ่ นตัวของนักศึกษา ซึง่ แตกต่างกับทักษะการรูส้ ารสนเทศ ทีเ่ ป็ นทักษะจําเป็ นของสังคมยุคสารสนเทศ
โดยเน้นความสามารถของบุคคลตามมาตรฐานการรูส้ ารสนเทศอิฟลา ทีร่ วมถึงความรูค้ วามสามารถ และทักษะใน
การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศทีห่ าได้ และการเข้าใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (Lau, 2006,
pp. 16-17) โดยเป็ นกระบวนการพัฒนาผูเ้ รียนทีแ่ ตกต่างกัน การรูส้ ารสนเทศเน้นการรูว้ ธิ ที จ่ี ะเรียนรู้ แต่การเรียนรู้
แ บ บ นํ า ต น เ อ ง เ ป็ น ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง มี วิ นั ย จึ ง ทํ า ใ ห้ ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ นํ า ต น เ อ ง
ไม่มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ลัด ดาวัล ย์ อู่แ สงทอง แววตา เตชาทวีว รรณ และศศิพ ิม ล ประพิน พงศกร (Usangthong, Techataweewan, &
Prapinpongsakorn, 2019) ทีไ่ ม่พบความสัมพันธ์ของการเรียนรูแ้ บบนํ าตนเองกับการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของดรุณี โอวจริยพิทกั ษ์ ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร พรรณี วิศษิ ฎ์
วงศกร และสมทรง ลี ต ลายัน (Owajariyapirtak, Chowalekhayangku, Wisitwongsakorn, & Sitalayan, 2016)
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มีความสัม พันธ์กบั ความสามารถในการสืบ ค้นสารสนเทศด้วยตนเอง ทัง้ นี้เนื่องจากการสืบค้น
สารสนเทศเป็ นเพีย งทัก ษะหนึ่ ง ของการใช้ห้อ งสมุ ด และการรู้ส ารสนเทศไม่ ไ ด้บ่ ง บอกถึง คุ ณ ลัก ษณะการรู้
สารสนเทศทัง้ หมดของนักศึกษา ส่วนงานวิจยั ของเต็คโคลและเดมิเรล (Tekkol & Demirel, 2018) พบว่า การ
เรียนรูแ้ บบนําตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางต่อการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา ซึง่ อาจเป็ นเพราะ
เป็ นการศึกษานักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศทีม่ กี ารเรียนรูแ้ ละพฤติกรรมการเรียนแตกต่างกับนักศึกษาไทย
ทัง้ ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หลักสูตรและบริบททางสังคม
ปั จจัยทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการรูส้ ารสนเทศทัง้ โดยรวมและรายมาตรฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ ปั จจัยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณาผล
การศึกษาอิทธิพลของปั จจัยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อรายมาตรฐานการรูส้ ารสนเทศของอิฟลา
พบว่ า ไม่ ม ีอิท ธิพ ลต่ อการรู้ส ารสนเทศทัง้ 3 มาตรฐาน เนื่ อ งจากการรู้ส ารสนเทศของอิฟ ลา ประกอบด้ว ย
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ความสามารถในการเข้าถึง การประเมิน และการใช้สารสนเทศ โดยนักศึกษาใช้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ ป็ นแหล่งสารสนเทศใกล้ตวั และเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมทัง้ การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
แต่ สํา นั กวิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศไม่ม ีอิทธิพ ลต่ อ การรู้ส ารสนเทศ ทัง้ นี้ อาจเกิด จากความด้อ ย
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมทักษะการรูส้ ารสนเทศของห้องสมุดแก่นกั ศึกษา การจัดบริการไม่ตรงความต้องการของ
นักศึกษา รวมทัง้ งานห้องสมุดขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรูแ้ ละ
การใช้สารสนเทศของนักศึกษา กิจกรรมทีจ่ ดั ยังคงเป็ นกิจกรรมพื้นฐาน เช่น การปฐมนิเทศหรือนํ าชมห้องสมุด
การอบรมวิธสี บื ค้นสารสนเทศ การทําคู่มอื แนะนําการใช้บริการห้องสมุด เป็ นต้น นอกจากนี้สาํ นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการสื่อการเรียนรูแ้ ละคอมพิวเตอร์ เช่น วิดโี อสื่อการสอน
ทางไกล การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ การอบรมวิธกี ารใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ทีไ่ ม่ทวถึ
ั ่ งหรือไม่ม ี
ประสิทธิภาพ จึงทําให้นกั ศึกษาไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของการใช้หอ้ งสมุด ประกอบกับยุคปั จจุบนั นักศึกษาซึง่
อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มกี ารใช้อนิ เทอร์เน็ตสูงสุด (Electronic Transactions Development Agency, 2018) และข้อมูล
ข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตมีมหาศาล สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ในทุกสถานทีแ่ ละทุกเวลาทีต่ ้องการ จึงทําให้การ
เรียนรูแ้ ละศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดน้อยลง ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของลันนิ่งและมัลเล็ก (Lanning &
Mallek, 2017) ทีพ่ บว่า บรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา แต่
ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิลเลียมและอีวานส์ (William & Evans, 2008) ทีพ่ บว่า การใช้และเห็นคุณค่าหรือ
ประโยชน์ ข องห้องสมุด ของนักศึกษามีความสัม พันธ์กบั การรู้ส ารสนเทศ งานวิจ ัย ของ แบคเกีย และคนอื่น ๆ
(Baggia et al., 2016) ทีพ่ บว่า การใช้ไอซีทขี องนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั การรู้สารสนเทศ ซึ่งอาจเป็ นเพราะ
ระบบศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีการจัดการตามบริบทและวัฒนธรรมการเรียนรูข้ องประเทศ และการมี
ห้องสมุดขนาดใหญ่สนับสนุ นการเรียนรู้ทงั ้ ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ รวมทัง้ การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่แตกต่า งจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ทีม่ ที รัพยากรสนับสนุ นน้อยกว่าทัง้ ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรบุคคล (Rajamangala University
of Technology Phra Nakhon, 2019)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิ จยั ไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ตัวแปร รายวิชา GE2400101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษาค้นคว้ามีสมั พันธ์
กับการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรจัดให้รายวิชาดังกล่าวเป็ นวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาปี 1
ทุกคน โดยกําหนดเนื้อหาการสอนให้เหมาะสมกับคณะหรือสาขาวิชา รวมทัง้ เพิม่ เนื้อหาทักษะการรูส้ ารสนเทศด้าน
การเข้าถึง การประเมิน และการใช้สารสนเทศมากขึน้ นอกจากนี้ควรมีการฝึ กปฏิบตั เิ พื่อให้สามารถนําไปใช้งาน
ได้จริง โดยเฉพาะการทํารายงานและโครงงาน
2. จากผลการวิจยั พบว่า ตัวแปร รายวิชา GE2400101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษาค้นคว้ามีสมั พันธ์
กับ การรู้ส ารสนเทศของนักศึกษา ดังนัน้ ในการเรีย นการสอนรายวิช าต่า ง ๆ ควรมีการบูรณาการทักษะการรู้
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สารสนเทศ โดยเฉพาะรายวิช าที่ม ีก ารสอนแบบโครงงาน รวมทัง้ มีค วามร่ ว มมือ ระหว่ า งอาจารย์ผู้ส อนกับ
บรรณารักษ์ในการพัฒนาทักษะการรูส้ ารสนเทศแก่นักศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตเป็ นทีพ่ ง่ึ ของ
สังคมทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ
3. จากผลการวิจยั พบว่า สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มอี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศของ
นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ดังนัน้ สํา นัก วิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศควรปรับ ปรุ งบริการห้องสมุ ด
โดยเฉพาะการบริการและทรัพยากรสารสนเทศทีส่ อดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา รวมทัง้ การบริการที่
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรม การฝึ กอบรม และการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
ประกอบกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรูส้ มัยใหม่ภายในห้องสมุด นอกจากนี้ในการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรปรับปรุงการบริการให้เพียงพอและทัวถึ
่ งแก่นักศึกษาทุกคน ด้วยอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีการประชาสัมพันธ์และใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ในการให้บริการเชิงรุกแก่นกั ศึกษา
ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรการศึกษาปั จจัยอื่นทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรูส้ ารสนเทศนอกเหนือจากปั จจัยห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศแล้ว เช่น อาจารย์ผสู้ อน บรรณารักษ์ วิธกี ารเรียนการสอน เป็ นต้น โดยใช้วธิ วี จิ ยั แบบผสานวิธี เพื่อให้
ผลการวิจยั เชิงลึกและสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาได้ตรงสภาพความเป็ นจริงมากยิง่ ขึน้
2. ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการรูส้ ารสนเทศ ทัง้ ด้านเนื้อหาและวิธกี ารสอน เพื่อเป็ น
แนวทางพัฒนารายวิชาโดยมีเป้ าหมายการพัฒนาทักษะการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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