
การเผยแพรงงานวิจัยบนหนาจอเว็บไซตคลังปญญา มทร.พระนคร เรื่อง  การรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 
 

 

การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

องัคณา    แวซอเหาะ 

สุธาทพิย์  เกยีรติวานิช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวจิัยนีไ้ด้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินผลประโยชน์ประจําปีงบประมาณ  2553 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 



 
 

 

Information Literacy of Students at Rajamangala  University of Technology Phra Nakhon 

         

 

   

   

Angkhana    Wesoho 

                                                          Suthatip        Kiatwanit 

  

 

 

 

 

 

 

 

This  Research is Funded by Faculty of Liberal Arts 

Rajamangala  University of Technology Phra Nakhon     

2010 



 ก 

ช่ือเร่ือง :   การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

                  พระนคร 

ผู้วจัิย  :  นางสาวองัคณา  แวซอเหาะ  และ ผศ. สุธาทพิย์  เกยีรติวานิช 

พ.ศ.   :  2553  

 

บทคัดย่อ 

 

 การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และเพื่อเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของนกัศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตามคณะวิชา   และ

ประสบการณ์การเรียนในรายวิชาเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ  กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่  นกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ทั้ง 9 คณะท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ีกาํลงัศึกษาภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา  2552 ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามกลุ่มคณะวิชา  จาํนวน 460 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้

คือ  แบบทดสอบการรู้สารสนเทศ  แบบตรวจสอบรายการ 4 ตวัเลือก  สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ  

ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติ F-test และ t-test  

 ผลการวจิยัพบวา่  

1. นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศโดยรวมในระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นราย 

ด้าน  พบว่า  นักศึกษามีความสามารถทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านท่ีนักศึกษามี

ความสามารถสูงสุดคือ ความสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่ตอ้งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล รองลงมาคือ ความสามารถกาํหนดขอบเขตของสารสนเทศที่ตอ้งการได้  และ 

ความสามารถประเมินสารสนเทศ  และแหล่งสารสนเทศไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ และบูรณาการ

สารสนเทศท่ีไดเ้ลือกใหเ้ขา้กบัพื้นฐานความรู้เดิมได ้

2. นกัศึกษาท่ีศึกษาในคณะต่างกนั  มีการรู้สารสนเทศแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

สถิติที่ระดบั .01  โดยนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีการรู้สารสนเทศสูงกวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ และคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้น  แตกต่างกนัอยา่งนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 
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2.1  ดา้นความสามารถกาํหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ีตอ้งการได ้ พบวา่ 

นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความสามารถกาํหนดขอบเขตของสารสนเทศที่ตอ้งการได ้ สูงกว่า

นกัศึกษาคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  คณะ

วศิวกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

2.2    ดา้นความสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผล  พบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่ตอ้งการไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล   สูงกว่านักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

คณะศิลปศาสตร์  และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

2.3  ดา้นความสามารถประเมินสารสนเทศ  และแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งมี 

วิจารณญาณ และบูรณาการสารสนเทศที่ไดเ้ลือกให้เขา้กบัพื้นฐานความรู้เดิมได ้  พบวา่นกัศึกษา

คณะบริหารธุรกิจมีความสามารถประเมินสารสนเทศ  และแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 

และบูรณาการสารสนเทศที่ได้เลือกให้เข้ากับพื้นฐานความรู้เดิมได้  สูงกว่านักศึกษาคณะ

เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

2.4  ดา้นความสามารถใชส้ารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพือ่บรรลุวตัถุประสงค ์

ท่ีไดก้าํหนดไวข้องนกัศึกษา  พบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความสามารถใชส้ารสนเทศอยา่งมี

ประสิทธิภาพ   เพือ่บรรลุว ัตถุประสงค์ที ่ได้กําหนดไว้  สูงกว่านักศึกษาคณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะ

เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  และคณะศิลปศาสตร์ 

2.5  ดา้นความสามารถเขา้ใจประเด็นทางเศรษฐกิจ  กฎหมายและสังคมท่ีเก่ียว 

เน่ืองกบัการใช้  และการเขา้ถึงสารสนเทศ  รวมทั้งใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบดว้ย

กฎหมาย  พบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความสามารถเขา้ใจประเด็นทางเศรษฐกิจ  กฎหมาย

และ สังคมที่เก่ียวเน่ืองกบัการใชแ้ละการเขา้ถึงสารสนเทศ  รวมทั้งใชส้ารสนเทศอยา่งมีจริยธรรม

และชอบดว้ยกฎหมาย สูงกว่านักศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  คณะศิลปศาสตร์  คณะ

เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 3.   นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเรียนในรายวชิาท่ีเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศต่างกนั  มี

การรู้สารสนเทศแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01  โดยนกัศึกษาที่มีประสบการณ์

การเรียนในรายวิชาที ่เ กี ่ยวกับการรู้สารสนเทศมีการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาที ่ไม่ มี

ประสบการณ์การเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
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นักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศมีความสามารถด้าน

ความสามารถกาํหนดขอบเขตของสารสนเทศที่ตอ้งการได ้ ดา้นความสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่

ตอ้งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ด้านความสามารถประเมินสารสนเทศ  และ

แหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ และบูรณาการสารสนเทศที่ได้เลือกให้เข้ากับพื้น

ฐานความรู้เดิมได้  และด้านความสามารถเขา้ใจประเด็นทางเศรษฐกิจ  กฎหมายและสังคมที่

เก่ียวเน่ืองกบัการใชแ้ละการเขา้ถึงสารสนเทศ  รวมทั้งใชส้ารสนเทศอยา่งมีจริยธรรมและชอบดว้ย

กฎหมาย  แตกต่างกนัอย่างนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01  และดา้นความสามารถใช้สารสนเทศ

อยา่งมีประสิทธิภาพ  เพือ่บรรลุวตัถุประสงคที์่ไดก้าํหนดไว ้แตกต่างกนัอยา่งนยัสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 โดยนักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศมีการรู้

สารสนเทศทุกด้านสูงกว่านักศึกษาที ่ไม่มีประสบการณ์การเรียนในรายวิชาทีเ่กี ่ยวกับการรู้

สารสนเทศ 
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