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Abstract 

 The purposes of this study were to investigate the information literacy skill levels of 

undergraduate students at Chandrakasem Rajabhat University and to compare them by 

genders, years of study, faculties and grade-point averages. A sample of 370 students 

selected by a multi-stage random sampling technique was used in the study. The research 

tool was an information literacy skill test. Data were analyzed by means of percentages, 

means and standard deviations. Research hypotheses were tested by t-tests and F-tests. 

 Research findings were as follows: 1) On average, the level of information literacy 

skills of the students was moderate. When each skill was taken into consideration, it revealed 

that, on average, their skill to determine their needs was high. 2) Firstly, generally speaking, 

their information literacy skills on how to use information effectively and information synthesis 

were significantly different by genders. Secondly, on average, their information literacy skill 

levels as a whole and in each aspect were insignificantly different by different years of 

study. Thirdly, generally speaking, their information literacy skill levels as a whole and in 

each aspect were significantly different by different faculties at p = .05. Finally, by different 

grade-point averages, their information literacy skill levels as a whole and in some aspects, 

viz. information searching strategies, source of information determinations and accessibility, 

how to use information effectively and information synthesis were significantly different by 

different faculties at p = .05. However, their levels of information literacy skills in information 

evaluation were insignificantly different. 

 Keywords: information literacy skills, information literacy, undergraduate students 
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บทนํา 

 การศึกษาในโลกแหงศตวรรษท่ี 21         

มกีารเปลี่ยนแปลงไปมาก เปนการศึกษาเพื่อสราง

ความรูความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตน 

เปดโอกาสใหผู เ รียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ   

ของตนตามความสนใจ โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา

และสถานท่ี อีกท้ังยังสงเสริมใหผูเรียนสามารถ 

คิดวิเคราะห และสังเคราะหองคความรูได ดังน้ัน  

การเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 จึงมีความมุงหวังวา 

จะสามารถพัฒนาผูเรียนในระดับอุดมศึกษาใหเปน

บัณฑติท่ีมคีุณภาพ 

 ปจจุบันน้ีเราอาศัยอยูในสภาพแวดลอม

ท่ีขับเคลื่อนดวยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นได 

จากการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีมีจํานวนมาก          

การเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยี

การศึกษาและความสามารถในการเช่ือมโยงขอมูล 

การจัดศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดไววา 

“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถอืวา

ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ซึ่งการปฏิรูป     

การเรียนรู ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย     

การจัดการเรียนการสอนจะตองยึดนักศึกษาเปน

ศูนยกลางเนน “การเรียนรู” มากกวา “การสอน”  

โดยใหนักศึกษารูจักวธีิการเรียนรูดวยตนเอง และมี

จติใจแหงการใฝรู รูจักแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา 

 ในยุคแหงการแขงขันทางสังคมคอนขาง

สูงในปจจุบัน สงผลตอการปรับตัวใหเทาทันกับ

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในบริบททางสังคม    

ในทุกมิติรอบดาน ดังน้ันการเสริมสรางองคความรู 

(Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific 

Skills) ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Expertise) และ

สมรรถนะของการรูเทาทัน (Literacy) จึงเปน     

ตัวแปรสําคัญท่ีทําใหผู เรียนในยุคสังคมแหงการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตองมีการปรับตัวให

เขากับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังน้ัน

การสรางความพรอมท่ีจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีเกดิขึ้นน้ัน เปนสิ่งท่ีทาทายศักยภาพและความสามารถ 

ของมนุษย ท่ีจะสรางนวัตกรรมทางการเรียนรู         

ในลักษณะตาง ๆ ใหเกิดขึ้น และสามารถรองรับ       

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 การรูสารสนเทศจึงมีความสําคัญมาก  

ในสภาพแวดลอมปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการแพรกระจาย

ของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศอยางรวดเร็ว 

ซึ่งทําใหบุคคลตองเผชิญกับทางเลือกของสารสนเทศ 

ท่ีหลากหลายและมากมายท้ังในการศึกษา การทํางาน 

และในชีวิตประจําวัน ต้ังแตการติดตอสื่อสาร      

การสืบคนขอมูล การสรางเครือขายความรวมมือ 

สรางความบันเทิง ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรู

นอกหองเรียนในระดับสากล การรูสารสนเทศจึงมี

ความสําคัญตอความสําเร็จของบุคคลในหลาย ๆ 

ดาน อาทิ การศึกษา เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและ

ความเปนพลเมืองท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย และ

การท่ีเปนผูรูสารสนเทศก็จะทําใหบุคคลมีอํานาจ  

ในการตอรองในสังคมสารสนเทศ  

 มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยึดม่ัน

ในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีความซื่อสัตย 

อดทน มีจิตอาสา และกาวหนาเทาทันเทคโนโลยี  

ซึ่งในปจจุบันสารสนเทศตาง ๆ ไดมีจํานวนเพ่ิมขึ้น

อยางรวดเร็ว ทั้งที่อยูในรูปของสื่อสิ่งพิมพ และ  

สื่ออิเล็กทรอนิกส ดังน้ัน เพื่อใหนักศึกษาเปน

บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีรูเทาทันสารสนเทศ และเปน   

ท่ีตองการของตลาดแรงงาน จึงจําเปนอยางย่ิง    

ท่ีนักศึกษาจะตองมีทักษะการรูสารสนเทศ เพื่อให

สามารถเขาถึงสารสนสนเทศไดตรงตามความ

ตองการของนักศึกษา และอีกท้ังยังเปนการสงเสริม 
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นักศึกษาใหมีการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

 จากความสําคัญและความจําเปนของ

การรูสารสนเทศดังกลาว ผูวจิัยซึ่งเปนอาจารยผูสอน

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม และมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา 

การรูสารสนเทศของนักศึกษา จึงสนใจท่ีจะศึกษา

ระดับทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อนําผล 

การศึกษาท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการ     

ใหการศึกษาแกนักศึกษา นอกจากน้ีสาขาวิชา

สารสนเทศศาสตร ยังสามารถนําผลการวิจัยคร้ังน้ี 

ไปใชเปนแนวทางในการสอนและพัฒนาหลักสูตร  

เพื่ อส ง เส ริมและพัฒนาการรูสารสนเทศแก

นักศึกษาตอไป 

 การรูสารสนเทศตรงกับคําในภาษาอังกฤษ 

วา Information literacy ในบางครั้ง จะใชคําวา 

Information competency หรือ Information skills 

ซึ่งมคีวามหมายเดยีวกัน 

 คําวา Information literacy ปรากฏขึ้น

เปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1974 โดยซูรคาวสกี (Zurkowski, 

1974) ประธานสมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ        

ไดเสนอขอคิดเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ วาหมายถึง 

"ผูท่ีมคีวามชํานาญในการนําทรัพยากรสารสนเทศ

มาใชประโยชนกับงานของตน จะไดช่ือวาเปนผูรู

สารสนเทศ ท้ังน้ีเพราะเขาไดเรียนรูถึงเทคนิค และ

ทักษะการใชประโยชนอยางกวางขวางจากเคร่ืองมือ 

ท่ีใหขอมูลขาวสารตาง ๆ เปนตนแหลงของความรู

ในการกําหนดกรอบคําตอบใหกับปญหาของเขา" 

(Behrens, 1994; Bruce, 1997) จากนิยามของซูรคาวสก ี

ใหแงคดิไดวา 

  1. ทรัพยากรท่ีเปนความรู ขาวสาร

ตาง ๆ จะตองถูกนํามาใชประโยชนในการทํางาน 

  2. เทคนิคและทักษะเปนสิ่งท่ีจําเปน 

ตอการใชเคร่ืองมือท่ีใหขอมูลขาวสารและแหลง

ปฐมภูมติาง ๆ 

  3. ใชสารสนเทศเพื่อการแกปญหา 

(Behrens, 1994) 

 ความหมายของการรูสารสนเทศ 

 ซูรคาวสกี (Zurkowski, 1974) อธิบาย

วา การรูสารสนเทศ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรับ

การฝกใหสามารถนําสารสนเทศมาประยุกตใช   

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเรียนรู

เทค นิคและมี ทั กษะ ในการใ ช เ ค ร่ื องมือ ท่ีมี      

ความหลากหลายในการเขาถึงขอมูล รวมถึง

สามารถ สังเคราะหสารสนเทศมาใชไดตามความ

ตองการ 

 สมาคมหองสมุดหองสมุดวิทยาลัยและ

วิจัยแหงสหรัฐอเมริกา (Association of College and 

Research Library. 1998) นิยามวา การรูสารสนเทศ 

หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถระบุความตองการ

สารสนเทศของตนเอง และมีความสามารถ       

ในการคนหา ประเมินผล และการใชประโยชน  

จากสารสนเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 คัลเธา (Kuhlthau, 1987) ไดใหนิยามไววา 

การรูสารสนเทศมีลักษณะใกลเคียงกับการรูหนังสือ 

(Literacy) ซึ่งเกี่ยวของกับความสามารถในการอาน 

และการใชสารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน 

นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับความตองการสารสนเทศ 

และการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ   

การรูสารสนเทศตองการความสามารถในการจัดการ 

กับสารสนเทศท่ีซับซอน ซึ่งกระทําไดโดยใชคอมพิวเตอร 

หรือสื่ออื่น ๆ  และเพื่อท่ีจะเรียนรูตามความเปลี่ยนแปลง 

ของสังคมและเทคโนโลยีโดยใชทักษะและความรูใหม 

 เรเดอร (Rader, 1991) ใหความหมาย

ของการรูสารสนเทศไววา เปนความสามารถในการ

เขาถึงและประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข

ปญหาและการตัดสนิใจอยางมปีระสทิธิภาพ 
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 ดอยล (Doyle, 1994) ใหนิยามการรู

สารสนเทศวาเปน ความสามารถในการเขาถึง 

ประเมินและใชสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ ท่ี

หลากหลายได  

 ฮูมส (Humes, 1999) ไดนิยามการรู

สารสนเทศ วาเปนความสามารถในการเขาถึง  

การประเมินจัดระบบและใชสารสนเทศจากแหลง

สารสนเทศท่ีหลากหลายได เร่ิมต้ังแตผูรูสารสนเทศ 

รูถึงความตองการสารสนเทศ โดยกําหนดหัวขอ

หรือเร่ืองท่ีตองการคนหาอยางชัดเจน คัดเลือก 

คําศัพทท่ีเหมาะสมเพื่อแสดงแนวคิดหรือหัวขอท่ี

ตองการคนหา กําหนดกลยุทธการคนหาที่จะ

นําไปสูการพิจารณาถึงความแตกตางของแหลง

สารสนเทศ และวิธีการตาง ๆ ท่ีจะใชในการจัดระบบ 

ของสารสนเทศท่ีไดมา วิเคราะหสารสนเทศท่ีรวบรวม 

มาไดโดยพิจารณาถึงคุณคา ความเกี่ยวของ คุณภาพ 

และความเหมาะสม และเปลี่ยนสารสนเทศใหอยู

ในรูปขององคความรูได 

 เฮยเดน (Hayden, 2002) กลาวถงึการรู 

สารสนเทศอยางกวาง ๆ วา การรูสารสนเทศ

เกี่ยวของกับความสามารถในการเขาถึง และใช

แหลงตาง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อแกไขปญหา   

ความตองการสารสนเทศ ซึ่งการรูสารสนเทศ     

มีความหมายมากกวาความสามารถในการอาน

และการเขียน การรูสารสนเทศเกี่ยวของกับการคนหา 

การประเมิน การใช และความรูในการสื่อสาร บุคคล 

ตองรูและตองใชทักษะการวเิคราะหเพื่อกําหนดขอ

คําถาม กําหนดวิธีการวิจัย และตองใชทักษะ     

ในการประเมินอยางมีวิจารณญาณ นอกจากน้ี

บุคคลตองมีความสามารถในการคนหา เพื่อหา

คําตอบใหกับคําถามท่ีซับซอน และดวยแนวทาง  

ท่ีหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

 ทักษะการรูสารสนเทศ 

 ทักษะการรูสารสนเทศ (Information 

Literacy Skill) หมายถึง ความสามารถในการรูวา 

เมื่อไรตองการสารสนเทศ สามารถท่ีจะจําแนก

สารสนเทศท่ีตรงกับความตองการไดและสามารถ 

ท่ีจะกําหนด ประเมิน และใชสารสนเทศท่ีตองการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนผลมาจากการเขาสู

ยุคแหงสารสนเทศ (Information Age) ซึ่งทักษะ

การรูสารสนเทศน้ีเปนสิ่งท่ีขาดไมไดและมีความจําเปน 

ในการท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวติและมีชีวิตท่ีมี

คุณภาพ (Association of College and Research 

Librarian, 1998) 

 ไอเซนเบอรกและจอหน (Eisenberg & 

Johnson, 2002) ไดเสนอแนวคิดทักษะหลัก 6 ประการ 

(Big six skills) ซึ่งเปนทักษะการรูสารสนเทศเพื่อ    

การแกปญหา ประกอบดวยทักษะของการรูสารสนเทศ 

ท่ีผูเรียนควรรู แบงออกเปนหมวดหมูได 6 ทักษะ 

ดังน้ี คอื 

  ทักษะท่ี 1 การกําหนดความตองการ

สารสนเทศ (Task definition) เปนขั้นตอนสําคัญ   

ท่ีมักเปนปญหาหลักสําหรับนักศึกษาท่ีไมเขาใจ   

ในสิ่งท่ีตนเองตองทําโดยการกําหนดปญหาและ

ระบุสารสนเทศท่ีตองการ ดังน้ัน จําเปนจะตองใหเขา 

พิจารณาวาตองการจะทําอะไร ควรทําออกมา   

ในรูปแบบใด และขอมูลอะไรท่ีนํามาใช  เชน 

รูปภาพ ขอมูลทางสถติิ ความคดิเห็น รวมท้ังตองรูวา 

ตองการขอมูลมากเพียงใดจึงจะเพียงพอตอความ

ตองการ 

  ทักษะท่ี 2 การใชกลวิธีในการสืบคน 

สารสนเทศ (Information seeking strategies) 

เปนขั้นตอน ระดมความคิดเกี่ยวกับแหลงขอมูล   

ท่ีเปนไปไดท้ังหมดและเลือกแหลงขอมูลท่ีดีท่ีสุด

โดยการระดมความคิดเพื่อสรรหาแหลงขอมูล     

ท่ี เปนไปได  เลือกสรรขอมูลน้ันอยางถูกตอง 

เหมาะสมกับสารสนเทศท่ีตองการมากท่ีสุด 

  ทักษะ ท่ี  3 การกํ าหนดแหล ง

สารสนเทศและการเขาถึ งแหลงสารสนเทศ 

(Location and access) จุดมุงหมายของขั้นตอนนี้
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คือการเขาถึงและสามารถคนคืนแหลงขอมูล ซึ่ง

เปนแหลงขอมูลท่ีนักศึกษาเลือกไวเองได พรอมท้ัง

นําขอมูลสารสนเทศออกมาจากแหลงสารสนเทศ

น้ันได สําหรับการคนคืนสารสนเทศสามารถทําได

หลายวิธี เชน สืบคนจากหนังสือพิมพ วารสาร          

วดีทัิศน อินเทอรเน็ต 

  ทักษะท่ี 4 การใชสารสนเทศอยาง

มีประสิทธิภาพ (Use of information) เปนขั้นตอน

การพจิารณาสารสนเทศและแหลงสารสนเทศและ

กล่ันกรองคัดเลือกสารสนเทศใหมีความสัมพันธกัน 

นักศึกษาจะนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการคนควา 

มาอาน ฟง ทบทวน ทําความเขาใจและตัดสินใจวา

ขอมูลสารสนเทศใดมีความสําคัญท่ีจะนํามาใช

ประโยชนตามท่ีตองการได และพิจารณาคัดเลือก

ขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญเหลาน้ันออกมา ซึ่งถือวา

เปนขัน้ตอนท่ียากและใชเวลาคอนขางมาก 

  ทักษะท่ี 5 การสังเคราะห (Synthesis) 

เปนการรวบรวมนําสารสนเทศท่ีไดท้ังหมดจาก

แหลงสารสนเทศท่ีหลากหลายมาเรียบเรียงใหม  

ในรูปแบบและภาษาของตนเอง และนําเสนอออกมา 

โดยใชรูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลายพรอมท้ัง

สื่อสารความคดิท่ีมอีอกมาอยางมปีระสทิธิภาพ 

  ทักษะท่ี 6 การประเมินสารสนเทศ 

(Evaluation) เปนการประเมินประสิทธิผลของ

สารสนเทศท่ีคนคืนได โดยท่ีผูคนคืนสารสนเทศ

ตองเปนผูประเมินเองวาสารสนเทศน้ันตรงกับ

ความตองการหรือไม 

 แนวคิดทักษะหลัก 6 ประการ (Big six 

skills) นี้เปนขอมูลเพื่อนําไปแกปญหา ตัดสินใจ

หรือคัดเลอืกสารสนเทศท่ีตองการใหสําเร็จ 

 จากทักษะการรูสารสนเทศขางตนสรุป

ไดวา เปนกระบวนการกําหนดความตองการ

สารสนเทศ  การใชกลวิธีในการสืบคนสารสนเทศ 

การกําหนดแหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลง

สารสนเทศ การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

การสังเคราะหสารสนเทศ และการประเมิน

สารสนเทศ  
 

วัตถุประสงคของการวจัิย  

 1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการรูสารสนเทศ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับทักษะการรู

สารสนเทศของ นัก ศึกษาระ ดับป ริญญาต รี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

ขอบเขตของการวจัิย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 2-4 ประจําป

การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ท่ีกําลังศึกษาอยูใน 5 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ

ส ังคมศาสตร  คณะว ิทยาการจ ัดการ  และ      

คณะเกษตรและชีวภาพ จํานวน 9,412 คน 

 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก   

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2-4 ประจํา 

ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ท่ีกําลังศึกษาอยูใน 5 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวทิยาการจัดการ และคณะเกษตรและชีวภาพ 

จํานวน 370 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบหลายขั้นตอน โดยกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางจากตารางการกําหนดกลุมตัวอยางของ

เครจซี่และ มอรแกน 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 นักศึกษาท่ีมีเพศ ช้ันป คณะ และผล

การเรียนตางกันมีระดับทักษะการรูสารสนเทศ

โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
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43วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 เปนแบบทดสอบทักษะการรูสารสนเทศ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม ท่ีผูวจิัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 เปนขอมูลสวนตัวของ

ผูตอบแบบทดสอบ จํานวน 4 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 

ประกอบดวย เพศ ช้ันปท่ีศึกษา คณะ ผลการเรียน  

  ตอนท่ี 2 เปนแบบทดสอบทักษะ

การรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 60 ขอ 

เปนแบบตรวจสอบรายการ 4 ตัวเลอืก 

 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 1. นําแบบทดสอบทักษะการรูสารสนเทศ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษมท่ีสรางเสร็จแลว  ใหผู เ ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับทักษะ

ของการรูสารสนเทศท่ีผู เ รียนควรรู  6 ทักษะ 

รวมท้ังความเหมาะสมในการใชคํา สํานวนภาษา 

และความชัดเจนของคําถาม แลวนํามาปรับปรุง

แกไข โดยการหาคา IOC (Item Objective Congruence) 

โดยไดคา IOC = 0.98 

 2. นําขอเสนอมาปรับปรุงแบบทดสอบ  

และนําแบบทดสอบท่ีแกไขแลวไปทดลองใชกับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีไมใช

กลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาจํานวน 30 คน เพื่อนําผล

มาวเิคราะหหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจ

จําแนก (B) ของแบบทดสอบ ซึ่งปรากฏวาแบบทดสอบ 

มคีาความยากงาย (p) ระหวาง 0.26 ถงึ 0.42 และ

คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.45 ถงึ 0.59 

 3. นําแบบทดสอบไปหาคาความเช่ือม่ัน

ท้ังฉบับโดยใชการหาคาสัมประสิทธแอลฟา

ของครอน บราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ซึ่งปรากฏวาไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.96 

 

 การรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการติดตอนักศึกษาแตละ

คณะวชิาท่ีเปนกลุมตัวอยาง ไดแก คณะวิทยาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเกษตร 

และชีวภาพ จํานวน 370 คน เพื่อนัดหมายวันเวลา

และสถานท่ี ท่ีจะทําแบบทดสอบทักษะการรู

สารสนเทศ 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. ใชสถติิรอยละวเิคราะหขอมูลสวนตัว

ของผูตอบแบบสอบถาม 

 2. ใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

วิเคราะหคะแนนทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 3. เปรียบเทียบระดับทักษะการรูสารสนเทศ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม จําแนกตาม เพศ โดยใชสถติิ t-test 

 4.  เปรียบเทียบระดับทักษะการรูสารสนเทศ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม จําแนกตาม ช้ันป คณะและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยใชสถติิ f-test เมื่อพบความแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตาง 

เปนรายคูโดยใชวธีิของเชฟเฟ 
 

ผลการวจัิย 
 1. สถานภาพสวนตัวของนักศึกษา 

พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญงิ จํานวน 209 คน 

รอยละ 56.49 และเปนเพศชาย จํานวน 161 คน 

รอยละ 43.51 นักศึกษาสวนใหญศึกษาอยูในช้ันปท่ี 3 

จํานวน 140 คน รอยละ 37.84 รองลงมาศึกษาอยูใน

ช้ันปท่ี 2 จํานวน 123 คน รอยละ 33.24 และศึกษา

อยูในช้ันปท่ี 4 จํานวน 107 คน รอยละ 28.92 

ตามลําดับ นักศึกษาสวนใหญศึกษาอยูในคณะ

วิทยาการจัดการ จํานวน 141 คน รอยละ 38.11 

รองลงมาศึกษาอยู ในคณะมนุษยศาสตรและ
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การสืบคนสารสนเทศตํ่ากวาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการมีระดับทักษะ  

การรูสารสนเทศดานการใชกลยุทธในการสืบคน

สารสนเทศตํ่ากวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวทิยาศาสตร 

   3.3.4 ดานการกําหนดแหลง

สารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ พบวา  

คณะท่ีมีระดับทักษะการรูสารสนเทศแตกตางกัน

อย า งมี นั ย สําคัญทางส ถิ ติ ท่ี ระ ดับ  .05  คื อ       

คณะวิทยาศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  และ     

คณะวทิยาการจัดการ มีระดับทักษะการรูสารสนเทศ 

ดานการกําหนดแหลงสารสนเทศและการเขาถึง

แหลงสารสนเทศตํ่ากวาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

   3.3.5 ดานการใชสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ พบวา คณะท่ีมีระดับทักษะ

การรูสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 คือ คณะวิทยาศาสตรและคณะ

วิทยาการจัดการมีระดับทักษะการรูสารสนเทศ

ดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพตํ่ากวา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการ 

จัดการมีระดับทักษะการรูสารสนเทศดานการใช

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพตํ่ากวาคณะ

ศึกษาศาสตร 

   3.3.6 ดานการสังเคราะห

สารสนเทศ พบวา คณะท่ีมีระดับทักษะการรู

สารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 คือ คณะวิทยาศาสตรและคณะวิทยาการ 

จ ัดการม ีระด ับท ักษะการ รู สารสนเทศดาน                

การสังเคราะห สารสนเทศตํ่ากวาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

   3.3.7 ด า น ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

สารสนเทศ พบวา คณะท่ีมีระดับทักษะการรู

สารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 คอื คณะวทิยาการจัดการมีระดับทักษะ

การรูสารสนเทศดานการประเมินสารสนเทศตํ่า

กวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะ

วทิยาศาสตร 

  3.4 นักศึกษา ที่มีผลการเรียน

ตางกันมีระดับทักษะการรูสารสนเทศ โดยรวม 

และดานการใชกลยุทธในการสืบคนสารสนเทศ

ดานการกําหนดแหลงสารสนเทศและการเขาถึง

แหลงสารสนเทศ ดานการใชสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ และดานการสังเคราะหสารสนเทศ  

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ยกเวนดานการประเมินสารสนเทศไมแตกตางกัน

จากการเปรียบเทียบรายคู พบวา 

   3.4.1 โดยภาพรวม พบวา   

ผลการเ รียนมีระดับทักษะการรูสารสนเทศ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คือ นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.76 มีระดับ

ทักษะการรูสารสนเทศโดยรวมตํ่ากวานักศึกษาท่ีมี

ผลการเรียน สูงกวา 3.25 และนักศึกษาท่ีมีผล   

การเรียน 2.76-3.25 

   3.4.2 ด  า น ก า ร กํ า ห น ด    

ความตองการสารสนเทศ พบวา ผลการเรียน       

มีระดับทักษะการรูสารสนเทศแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ นักศึกษาท่ีมี  

ผลการเรียนตํ่ากวา 2.76 มีระดับทักษะการรู

สารสนเทศด านการกํ าหนดความตองการ

สารสนเทศตํ่ากวานักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงกวา 

3.25 และนักศึกษาท่ีมผีลการเรียน 2.76-3.25 

   3.4.3 ดานการใชกลยุทธใน

การสบืคนสารสนเทศ พบวา ผลการเรียนท่ีมีระดับ

ทักษะการรูสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถติิท่ีระดับ .05 คือ นักศึกษาท่ีมีผลการเรียน

ตํ่ากว า2.76 มีระด ับทักษะการรู สารสนเทศ     

ดานการใชกลยุทธในการสืบคนสารสนเทศตํ่ากวา

นักศ ึกษาที ่ม ีผลการเร ียนส ูงกว า  3.25 และ

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียน 2.76-3.25 
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   3.4.4 ดานการกําหนดแหลง

สารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ พบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีระดับทักษะการรู

สารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 คือ นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 

2.76 มีระดับทักษะการรูสารสนเทศดานการกําหนด

แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ

ตํ่ากวานักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงกวา 3.25 และ

นักศึกษาท่ีมผีลการเรียน 2.76-3.25  

   3.4.5 ดานการใชสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ พบวา ผลการเรียนท่ีมีระดับ

ทักษะการรูสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถติท่ีิระดับ .05 คอื นักศึกษาท่ีม ีผลการเรียน

ตํ่ากวา 2.76 มีระดับทักษะการรูสารสนเทศ ดาน

การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพตํ่ากวา

นักศ ึกษาที ่ม ีผลการเร ียนส ูงกว า  3.25 และ

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียน 2.76-3.25 

   3.4.6 ดานการสัง เคราะห

สารสนเทศ พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมี

ระดับทักษะการรูสารสนเทศแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 คอื นักศึกษาท่ีมผีล

การเรียนตํ่ากวา 2.76 มีระดับทักษะการรูสารสนเทศ 

ดานการสังเคราะหสารสนเทศตํ่ากวานักศึกษาท่ีมี

ผลการเรียนสูงกวา 3.25 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. ระดับทักษะการรูสารสนเทศของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลอง 

กับผลการวิจัยของสุพิศ บายคายคม (2550) ได

ศึกษาการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

พบวา นิสิตมีความสามารถดานการรูสารสนเทศ

โดยรวมทุกมาตรฐานอยูในระดับปานกลาง และ

สอดคลองกับผลการวิจัยของจารุณี สุปนะเจริญ 

และนัดดาวดี นุ มนาค (2551) ไดศึกษาการรู

สารสนเทศ ของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พบวา นิสิตมีความสามารถดาน 

การรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

สอดคลองกับผลการวิจัยของอังคณา แวซอเหาะ 

และสุธาทิพย เกียรติวานิช (2553) ไดศึกษาการรู

สารสนเทศของน ักศ ึกษาระด ับปร ิญญาต รี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา 

นักศึกษาสวนใหญมีการรูสารสนเทศโดยรวมใน

ระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ   

ปภาดา เจียวกก (2547) ศึกษาการรูสารสนเทศของ

นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พบวา นิสิตสวนใหญมีการรูสารสนเทศโดยรวม 

อยูในระดับปานกลาง 

 2. นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีระดับ  

การรูสารสนเทศ โดยรวม ดานการใชสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ ดานการสังเคราะหสารสนเทศ 

แตกตางกัน 

 3. นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในช้ันปท่ีตางกัน 

มีระดับการรูสารสนเทศ โดยรวม และดานการใช    

กลยุทธในการสืบคนสารสนเทศ ดานการกําหนด

แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ   

ดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพดาน

การสังเคราะหสารสนเทศ และดานการประเมิน

สารสนเทศไมแตกตางกัน ยกเวนดานการกําหนด

ความตองการสารสนเทศแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของปภาดา เจียวกก (2547) ศึกษา 

การรู สารสนเทศของนิส ิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พบวา นิสติท่ีศึกษา

ในช้ันปท่ีตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมไม

แตกตางกัน 

 4. นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะท่ีตางกัน 

มีระดับการรูสารสนเทศ โดยรวม และรายดาน

แตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
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สอดคลองกับผลการวิจัยของอังคณา แวซอเหาะ 

และสุธาทิพย เกียรติวานิช (2553) ไดศึกษาการรู

สารสนเทศของ นัก ศึกษาระ ดับป ริญญาต รี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา

นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะตางกัน มกีารรูสารสนเทศ

แตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

 5. นักศึกษาที่มีผลการเรียนตางกัน    

มีระดับการรูสารสนเทศ โดยรวมและดานการใช   

กลยุทธในการสืบคนสารสนเทศ ดานการกําหนด

แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ 

ดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และ

ดานการสังเคราะหสารสนเทศ แตกตางกันอยาง  

มี นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ยกเวนดาน    

การประเมินสารสนเทศไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับ

การเรียนการสอนเกี่ ยวกับการรูสารสนเทศ  

เพราะการรูสารสนเทศเปนพื้นฐานท่ีจะชวยให

นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาขอมูลในสาขาวิชา             

ท่ีตองการศึกษาไดในทุกรายวชิา โดยจะเห็นไดจาก

ระดับทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาอยูใน

ระดับปานกลาง 

 2. มหาวิทยาลัยควรจัดรายวิชาสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรูใหเปนรายวิชาบังคับในหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป เพื่อใหนักศึกษาทุกคณะไดมีความรู 

ในการนําไปใชกับการเรียนของนักศึกษาในยุค

ปจจุบัน นักศึกษาจะไดมีระดับทักษะการรูสารสนเทศ 

ท่ีเพิ่มมากขึ้น 

 ขอเสนอแนะสาํหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1.  ควรมีการศึกษาเร่ืองทักษะการรู

สารสนเทศตามมาตรฐานการรู สารสนเทศ

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอยางตอเนื่องเปน

ประจําทุกป  

 2. ศึกษาทักษะการรูสารสนเทศของ

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เพื่อทําใหทราบถึงระดับการรูสารสนเทศของ

นักศึกษากอนท่ีจะมาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
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