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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเอกชน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรู้สารสนเทศของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และทดสอบหาค่าความเที่ยง เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 400 ชุด ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ซึ่งตัวแปรที่มีน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ รวบรวม
(gather) และวางแผน (plan) รองลงมาคือประเมิน (evaluate) กาหนดขอบเขต (scope) นาเสนอ (present)
ระบุ (identify) และจัดการ (manage) ตามลาดับ โดยที่โมเดลการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 14.45 ค่าองศาอิสระ
(df) เท่ากับ 8 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ .07078 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) เท่ากับ 1.806 ค่า
ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.045 ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือ
มาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.0094
คำสำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การรู้สารสนเทศ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
Abstract
The purpose of this study was to examine the confirmatory factor analysis of information
literacy of private university students. A questionnaire was employed to collect data from a
sample of 400 students in private universities. The components of seven factors of the
information literacy of private university students were shown from high to low -- gather,
plan, evaluate, scope, present, identify and manage, respectively. The model of information
literacy of students of private universities was in accordance with the empirical data. The fit
measures were as follow: Chi-square goodness of fit test value (2) = 14.45, degree of
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freedom (df) = 8, p-value = .07078, 2/df = .806, comparative fit index (CFI) =1.00, goodness
of fit index (GFI) มีค่า = 0.99, adjusted goodness of fit index (AGFI) = 0.96, root mean square of
approximation (RMSEA) = 0.045, and standardized root mean square residual = 0.0094.
Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Information Literacy, Student, Private University
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ในศตวรรษที่ 21 การนาเทคโนโลยีใช้เพื่อการศึกษา
นั้น มีค วามแพร่หลายเพิ่ม มากขึ้น ทั้ง ในเรื่องของการ
ลงทุน และการบริห ารจัด การที่มีป ระสิท ธิภ าพ ทั้ง นี้
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ผ่าน
เอกสาร โครงการและการฝึกปฏิบัติ การพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวม และการ
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ส่วนผู้สอนมีบทบาทหน้าที่
ในการให้คาแนะนา ชี้แนะ ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ (Attard, Di Loio, Geven, & Santa, 2010;
Kheokao, 2014; Premkamolnate, 2007) การรู้
สารสนเทศ (information literacy) จึงถือเป็นแนวคิด
สากลและเป็นสมรรถนะหลักของบุคคลในปัจจุบัน ซึ่ง
การรู้สารสนเทศนั้นมีความสาคัญทั้งต่อการดารงชีวิตและ
การศึกษาทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิตโดยรวม และเกี่ยวข้องกับ
ทักษะในหลากหลายด้าน ในการนี้ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่
มีค วามคิด พึ่ง ตนเองได้ และรู้จักวิธีแ ก้ปัญ หาโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษา และค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาได้ ดังนั้น
ทักษะการรู้สารสนเทศจึงมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
การเตรียมคนเข้าสู่โลกยุคสารสนเทศและสังคมฐานความรู้
(Chalermvongsavej, 2017)
ในสังคมฐานความรู้ (knowledge - based society)
ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ (information) เป็นสิ่ง
ที่สาคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ทาให้การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมาก จากเดิมที่เน้นการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (individualized) โดย
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ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียนที่แตกต่าง
กัน การรู้สารสนเทศจึงเป็นรากฐานที่สาคัญสาหรับการ
เรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันอย่างแพร่หลายและ
กว้างขวางในโลกแห่งสังคมออนไลน์และจากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศทั่ ว โลก และมี ค วามสาคั ญ ต่ อ การเรี ย นรู้
ตลอดชีวิต การเรียนรู้ไร้พ รมแดนไร้ขีด จากัด ทั้ง ด้า น
สภาพแวดล้อม สถานที่ และเวลา ดังนั้น การปฏิรูปการ
เรีย นรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ย นแปลงจึงมีความสาคัญ
และจาเป็น ต่อการพัฒ นาเด็กและเยาวชน การพัฒนา
การศึกษา สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ซึ่งการรู้สารสนเทศ
ยังแสดงให้เห็น ถึง การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ และ
สังคม และมีส่วนที่จะช่วยให้มนุษย์ทาความเข้า ใจกับ
สภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยข้อมูลและมีส่วนร่วมในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้ดียิ่งขึ้น โดยที่การรู้สารสนเทศนั้น
ยังมีศักยภาพในการขยายรูปแบบการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เพิ่ม
มากขึ้นอีกด้วย (American Library Association, 2000;
Bruce, 2004; Moore, 2002; Paje, 2002; Sacchanand,
2013; Sakrungpongsakul & Yuttanawiboonchai,
2006)
จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันส่งผล
ให้การศึกษาระดับ อุด มศึกษาทั่ว โลกเปลี่ย นแปลงไป
เกิดการศึกษาทางไกลและการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ การ
สื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลความรู้เปลี่ยนแปลง โดย
ข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือดิจิ ทัล การส่งผ่านข้อมูล
โดยใช้อินเทอร์เน็ต การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
การเผยแพร่เนื้อหาของอาจารย์ผู้สอนโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
เป็นต้น จึงทาให้คุณสมบัติของการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
เรื่องการรู้สารสนเทศกลายเป็นปัจจัยสาคัญของการศึกษา
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ระดับ อุด มศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ (Altbach &
Peterson, 2007; Kheokao, 2014; Nakthon, 2006;
Sacchanand, 2013)
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศรวมถึง
องค์ประกอบของการรู้ส ารสนเทศจึงเป็นสิ่ง สาคัญต่อ
กระบวนการการเรียนรู้ในทุกหลักสูตรการศึกษา โดย
เป็นทักษะที่จาเป็นอย่างมากในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในปัจจุบัน อีกทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาการรู้สารสนเทศ
ในระดับอุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
ทันสมัย ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงแบบ
วันต่อวัน เพื่อตอบสนองการใช้งาน การตีความและการ
เป็น ทางเลือ กให้กับ ผู้ใ ช้บ ริการแหล่ง ข้อ มูล เพื่อให้ มี
ความสามารถในการใช้ข้อมูล ได้อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
และความสามารถในการใช้ข้อมูล อย่างเข้าใจต่อสภาพ
ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม จริยธรรม และวัฒนธรรม
(Balkevicius & Svedience, 2014; Gedam & Agashe,
2009; Songsangchan, 2005; Sukpongthai, 2013)
ดังนั้น การตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อยืนยันองค์ประกอบ
ของการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน
จึงเป็นเรื่องสาคัญและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชน และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นผู้รู้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สมาคมห้องสมุด วิท ยาลัย หอสมุด แห่ง ชาติ และ
ห้องสมุดอุดมศึกษา ในประเทศอังกฤษ (Society of
College, National and University Libraries) ให้
ความหมายว่า การรู้สารสนเทศของบุคคลจะแสดงให้เห็นถึง
ทักษะในการเก็บรวบรวม การใช้ การจัดการ การสังเคราะห์
และสร้างข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
จริยธรรม ซึ่งสมาคมห้องสมุดวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ
และห้องสมุดอุดมศึกษา ในประเทศอังกฤษได้กาหนด
เรื่องการรู้สารสนเทศไว้ในรูปแบบของโมเดลเจ็ดเสาหลัก
ของการรูส้ ารสนเทศ: โมเดลหลักของการอุดมศึกษา (The

SCONUL Seven Pillars of Information Literacy:
Core Model for Higher Education) (Bernnard et al.,
2014; SCONUL, 2011) ได้แก่
1. ระบุ (identify) คือ สามารถระบุความต้องการ
ส่ว นบุ ค คลส าหรับ ข้อมู ลสารสนเทศ และตระหนั กถึง
ความต้องการสารสนเทศ กล่า วคือ บุค คลที่มีค วาม
เชี่ยวชาญในการระบุ จะสามารถกาหนดความต้องการ
ส่วนบุคคลสาหรับข้อมูลสารสนเทศได้ ซึ่งประกอบด้วย
ความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ จาก
การใช้สารสนเทศ ความสามารถในการระบุหัวข้อการ
ค้นหา/คาถาม และกาหนดโดยใช้คาศัพท์ง่ายๆ ความ
สามารถในการใช้สารสนเทศค้นหาความรู้ได้อย่างง่ายดาย
ตระหนักถึงความจาเป็นสาหรับข้อมูลและกาหนดขีดจากัด
ของข้อมูลที่จาเป็นได้ ความสามารถในการใช้สารสนเทศ
เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลและค้นหาเนื้อหาต่างๆ ได้อย่าง
ถูกวิธี ความสามารถในการใช้สารสนเทศเป็นตัวช่วยใน
การหาข้อมูล ความสามารถในการพึ่งตัวเองในการใช้
สารสนเทศเพื่อค้นหาข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ และ
ความสามารถในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ดาเนินการค้นหา
2. กาหนดขอบเขต (scope) คือ สามารถกาหนด
ขอบเขตที่ต้องการของข้อมูล สามารถค้นหาช่องว่างทาง
สารสนเทศ และสามารถที่จะประเมินความรู้ในปัจจุบัน
ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคย
รู้มาก่อนได้จากการใช้สารสนเทศ ความสามารถในการใช้
สารสนเทศเพื่อคัดสรรข้อมูลต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการ
ความสามารถในการใช้แอพพลิเคชั่นค้นหาข้อมูล ความ
สามารถในการใช้แอพพลิเคชั่นให้เหมาะกับงาน ความ
สามารถในการใช้ไฟล์ข้อมูลให้เหมาะกับงาน ความสามารถ
ในการใช้ไฟล์ข้อมูลให้เหมาะกับการนาเสนอข้อมูล ความ
สามารถในการใช้สารสนเทศรุ่นใหม่ๆ และความสามารถ
ในการใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ
3. วางแผน (plan) คือ สามารถกาหนดกลยุทธ์ใน
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ กาหนดวิธีการเข้าถึงข้อมูล
สร้างยุทธวิธีในการค้นหา และสามารถระบุแหล่งของ
สารสนเทศที่แตกต่างกันได้ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ
ในการเลือกใช้ภ าษาได้ถูกต้ องและเหมาะสมเมื่อ ต้ อง
ค้นหาข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ความสามารถในการใช้คาค้น
และคาศัพท์ เฉพาะเพื่ อวางกรอบของการค้นหาข้อมู ล
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ความสามารถในการใช้ ส ารสนเทศเพื่ อกาหนดกรอบ
แนวคิด ความสามารถในการหาข้อมูลสารสนเทศได้ตรง
ตามความต้องการและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศได้ ความสามารถในการใช้คาและความรู้เพื่อ
ค้นหาข้อมูลและสิ่งต่างๆ ในสารสนเทศความสามารถใน
การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อหาข้อมูลในสารสนเทศ
และความสามารถในการสอนให้ผู้อื่นสามารถใช้สารสนเทศ
ได้
4. รวบรวม (gather) คือ สามารถค้นหาและเข้าถึง
ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้ โดยเลือกแหล่ง
สารสนเทศที่จะสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ได้ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการใช้เครื่องมือทาง
สนเทศได้อย่างหลากหลาย ความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นแบบดิจิทัลและ
จากเอกสาร ความสามารถในการค้นหาข้อมูลจากดิจิทัล
และดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศได้ ความสามารถในการ
ใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ๆ ความ
สามารถในการเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ ได้จากการใช้สารสนเทศ
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับคนในสังคมจากการใช้
สารสนเทศ ความสามารถในการใช้สารสนเทศทาให้รู้ได้
ข้อมูลใดนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และความสามารถ
ในการหาข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ ทั้งจากออนไลน์ เอกสาร
จากห้องสมุด และจากผู้รู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
5. ประเมิ น (evaluate) คื อ สามารถตรวจสอบ
กระบวนการการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเปรียบเทียบ
การประเมิ น ข้ อ มู ล สารสนเทศโดยเปรี ย บเที ย บจาก
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ
ในการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีอยู่หลากหลายเพื่อหา
ข้อมูลในการทางานหรือวิจัยที่ต้องการ ความสามารถใน
การเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ทางานหรือวิจัยที่ต้องการ ความสามารถในการประเมิน
ได้ว่า แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีคุณภาพ มีชื่อเสียง
มีความน่าเชื่อถือ และมีความเที่ยงตรง ความสามารถใน
การยืนยันได้ว่า แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยไม่มีอคติ
และความเกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างไม่ถูกลักษณะ ความ
สามารถในการยืนยันได้ว่า ข้อมูลที่รวบรวมมาใช้ในการ
ศึกษาวิจัยมีความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเข้าใจ
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และเข้าถึงวิธีการอ้างอิงข้อมูลที่นามาใช้ ความสามารถ
ในการโยงข้อมูลกลับไปกลับมากับแหล่งข้อมูลที่กาลัง
ศึกษาวิจัย ความสามารถในการเข้าใจว่าข้อมูลใดและ
แหล่งข้อมูลใดเหมาะสมที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
งานศึกษาวิจัย และความสามารถในการใช้กระบวนการ
สารสนเทศทาวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์
6. จัดการ (manage) คือ สามารถจัดระเบียบข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ เป็นระบบ และถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมและถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนมี
การอ้างอิงอย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ
ในการใช้โปรแกรมทางานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการจัดทาบรรณานุกรม
โดยใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการ
ตระหนักว่า การลอกเลียนงานผู้อื่นเป็นการกระทาที่ผิด
จรรยาบรรณ ความสามารถในการตระหนักว่า การลอกเลียน
ข้อมูลสารสนเทศเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ความสามารถ
ในการตระหนัก ว่า การลอกเลีย นข้อ มูล สารสนเทศ
เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย และความสามารถในการ
ตระหนัก ว่า การลอกเลีย นข้อ มูล สารสนเทศอาจถูก
ฟ้องร้องถึงชั้นศาลและมีโทษสูงสุดถึงจาคุกได้
7. นาเสนอ (present) คือ สามารถนาความรู้ที่ได้มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ นาเสนอผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย การ
สังเคราะห์ข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศนั้นในหลากหลาย
วิธี ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการนาข้อมูลที่ได้จาก
สารสนเทศมาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ เพื่อจะนาเสนอได้
ความสามารถในการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากสารสนเทศ
มาเขียนรายงานและนาเสนอได้ ความสามารถในการ
นาเอาความรู้ที่ได้จากสารสนเทศมาผนวกกับความรู้เดิม
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการสังเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อมูล และความสามารถในการนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาถึงแนวคิดเรื่องการรู้สารสนเทศของ
บุ ค คลในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถ
กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1

Vol. 16, No.2, July - December 2017

ระบุ (identify)
กาหนดขอบเขต (scope)
วางแผน (plan)
รวบรวม (gather)

การรูส้ ารสนเทศ
ของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชน

ประเมิน (evaluate)
จัดการ (manage)
นาเสนอ (present)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยประยุกต์จากโมเดลเจ็ดเสาหลักของการรู้สารสนเทศ: โมเดลหลักของการอุดมศึกษา
(The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy: Core Model for Higher Education)
(SCONUL, 2011)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทย สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งในนาม
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจานวนมากที่สุด 4 ใน
5 อันดับแรกเป็นเกณฑ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มีจานวน
นักศึกษา 27,636 คน รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มีจานวนนักศึกษา 26,580 คน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มีจานวนนักศึกษา 17,198 คน และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มีจานวนนักศึกษา 15,486 คน ตามลาดับ รวมทั้ง สิ้น
86,900 คน (Office of the Higher Education
Commission, 2016) ซึ่ง การกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามเกณฑ์การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(SEM) กาหนดว่าให้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจานวนพารามิเตอร์
หรือตัวแปรแบบ 20 ต่อ 1 (Wiratchai, 1999) โดยที่
ตัวแปรสังเกตได้มีจานวน 7 ตัวแปร จึงควรใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 140 ตัวอย่าง และจากตารางสาเร็จรูปของ
Kanchanawasri, Pittayanon, & Srisukho (2016) ที่
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับศึกษาสัดส่วนของ
ประชากร (P) ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยให้มี
ค่าความคลาดเคลื่อน (E) ของการประมาณค่าสัดส่วนที่
เกิดขึ้นได้ในระดับ .05 และเมื่อขนาดของประชากรอยู่ที่
<100,000 จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 399 ตัวอย่าง
ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างไว้ที่ 400 ตัวอย่าง
และเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้ว ยวิธีการเลือกกลุ่ม ตัว อย่า ง
แบบแบ่งโควตา (quota sampling) โดยแบ่งจานวน
กลุ่มตัวอย่างด้วยจานวนแบบสอบถามในแต่ละมหาวิทยาลัย
จานวนมหาวิทยาลัยละ 100 ชุดเท่ากัน และแบ่งสัดส่วน
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ออกเป็น 4 สายคณะวิชาสังกัดกลุ่ม ได้แก่ คณะวิชาสังกัด
กลุ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์ คณะวิ ช าสั ง กั ด กลุ่ ม สั ง คมศาสตร์
คณะวิชาสังกัดกลุ่มบริหารและเศรษฐศาสตร์ และคณะ
วิชาสังกัดกลุ่มวิทยาศาสตร์ จานวน 20 - 30 คนต่อสาย
คณะวิช าสัง กัด กลุ่ม ขึ้น อยู่กับ จานวนนักศึกษาในสาย
คณะวิชาสังกัดกลุ่มในแต่ละมหาวิทยาลัย
ส่วนเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น
(questionnaire) โดยใช้คาถามปลายปิด ซึ่งผู้วิจัยสร้าง
เครื่องมือสาหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการพัฒนา
และประยุกต์จากแนวคิด ทฤษฎี การวัดค่าตัวแปรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยทั้งในประเทศและต่า งประเทศ
และนาข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี ไปพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยกาหนด
เป็นขอบข่ายในการวิจัยและสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็นโดยใช้มาตรวัดของลิเคอร์ท (likert rating scale)
(Likert, 1932) จากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้ ไปทดลอง
ใช้กลับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน
40 ชุด และนามาวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (reliability)
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s
alpha coefficient: α) ซึ่งพบว่า ค่าความเที่ยงที่ได้มี
ค่าอยู่ระหว่าง .884 - .939 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลด้วย CFA (validation
of measurement model using CFA) กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2/df) ค่าดัชนี
วัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative
Fit Index: CFI) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมบูรณ์ (Absolute fit index) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน
(Goodness of Fit Index: GFI) และค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (Adjusted Goodness of
Fit Index: AGFI) ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (Root Mean
Square of Approximation: RMSEA) และค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องในรูปความคลาดเคลื่อน คือ ดัชนีรากที่
สองของค่ า เฉลี่ ย กาลั ง สองของส่ ว นเหลื อ มาตรฐาน
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR)
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิท ยาลัย เอกชน
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้จานวน 7 ตัว แปรนั้น มี ค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 21 คู่ ซึ่งตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด
มีความสัมพันธ์กัน และความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในทางบวก มีขนาดของความสัม พัน ธ์
หรือสัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.568 - 0.863
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ที่ใช้วัดตัวแปรแฝงตัวเดียวกัน พบว่า ตัวแปร
สั ง เกตได้ ทุ ก คู่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางบวกอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ตัวแปรสังเกตได้ที่มี
ระดับความสัมพันธ์กันสูงมาก (r > 0.8) จานวน 7 คู่ คือ
นาเสนอและประเมิน (r = 0.863) มีความสัมพันธ์กันสูง
มากที่สุด รองลงมา คือ กาหนดขอบเขตและระบุ (r =
0.859) รวบรวมและวางแผน (r = 0.844) จัดการและ
ประเมิน (r = 0.833) ประเมินและรวบรวม (r = 0.827)
นาเสนอและจั ด การ (r = 0.827) และประเมิ น และ
วางแผน (r = 0.817) ตามลาดับ ส่วนตัวแปรสังเกตได้ที่
มีระดับความสัมพันธ์กันสูง (0.6 < r < 0.8) จานวน 12 คู่
และตัวแปรสังเกตได้ที่มีระดับความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง (0.4 < r < 0.6) จานวน 2 คู่ ซึ่งตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ จัดการและระบุ (r = 0.568)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สั ง เกตได้ พ บว่ า ทุ ก คู่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น และอยู่ บ น
องค์ประกอบร่วมกันจึงมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะ
นาไปวิเคราะห์โมเดลการวัดการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเอกชน ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณา
ค่าสถิติ Bartlett’ s of test of sphericity พบว่า มีค่า
เท่ากับ 3094.649, df = 21, p = .000 แสดงว่า เมทริกซ์
สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (indentity matrix)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 และผลการวิเคราะห์ค่า
สถิติ Kaiser - Mayer - Olkin Measure of Sampling
Adequacy: KMO ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO = 0.898)
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างเพียงพอ
ที่ จ ะนาไปวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบได้ รายละเอี ย ดดั ง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้
กาหนด
ระบุ
วางแผน รวบรวม ประเมิน จัดการ นาเสนอ
ขอบเขต
ระบุ
1
**
กาหนดขอบเขต
.859
1
**
**
วางแผน
.749
.769
1
**
**
**
รวบรวม
.740
.755
.844
1
**
**
**
**
ประเมิน
.654
.699
.817
.827
1
**
**
**
**
**
จัดการ
.568
.593
.668
.714
.833
1
**
**
**
**
**
**
นาเสนอ
.640
.626
.747
.765
.863
.827
1
Bartlett's Test of Sphericity Chi-Square = 3094.649 df = 21, p = .000, KMO = .898
** P < .01
2. ผลการวิเคราะห์เพื่อการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้า งด้ว ยการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน
(Comfirmatory Factor Analysis: CFA) ของการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิท ยาลัย เอกชน ด้ว ย
โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยแสดงผลการ
วิเคราะห์ค่าเมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ ค่า R-Square
ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ และค่าสถิติ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้าง ผลการ
วิ เ คราะห์ พ บว่ า มาตรวั ด ทุ ก ตั ว มี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ
กล่ า วคื อ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน (SE) อยู่
ระหว่าง 0.039 - 0.044 ค่าสถิติค่าที (t-value: T) มีค่า
มากกว่า 1.96 และค่า น้าหนัก องค์ป ระกอบ (factor
loading: B) มีค่ามากกว่า 0.60 แสดงให้เห็นว่า น้าหนัก
องค์ป ระกอบทุก ค่า ที่ผู้วิจัย กาหนดไว้ใ นแบบจาลอง
แตกต่างจากศูนย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยค่า R2 ของตัวแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบการรู้
สารสนเทศของนัก ศึกษาในมหาวิท ยาลัย เอกชน (IT
Literacy) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 - 0.92 แสดงว่า ตัวแปร
สั ง เกตได้ ที่ ใ ช้ ใ นการพยากรณ์ ก ารรู้ ส ารสนเทศของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน (IT Literacy) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบร่วมได้ ร้อยละ
52 - 92

ส่วนดัชนีตรวจสอบความตรงของรูปแบบที่แสดงให้
เห็นว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบพบว่า มี
ค่าเป็นบวกทั้งหมด มีขนาดตั้งแต่ 0.72 - 0.96 และแตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัว
เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบเป็นรายองค์ประกอบ
พบว่า ตัวแปรที่มีน้าหนักความสาคัญมากที่สุด คือ ตัวแปร
รวบรวม และตัวแปรวางแผน มีน้าหนักองค์ป ระกอบ
มาตรฐาน (B) และมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนเท่ากัน
คือ 0.96 และมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ร้อยละ
92 รองลงมา คือ ตัวแปรประเมิน มีน้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (B) เท่ากับ 0.86 และมีความแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เอกชน ร้อยละ 74 ตัวแปรกาหนดขอบเขต มีน้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน (B) เท่ากับ 0.80 และมีความ
แปรผันร่วมกับองค์ประกอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเอกชน ร้อยละ 63 ตัวแปรนาเสนอ มี
น้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เท่ากับ 0.79 และมี
ความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ร้อยละ 62 ตัวแปรระบุ
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มีน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เท่ากับ 0.78 และ
มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ร้อยละ 60 และตัวแปร
จัดการมีน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เท่ากับ 0.72
และมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ร้อยละ 52 ตามลาดับ

ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ยั ง พบว่ า ค่ า ความเที่ ย งของ
องค์ประกอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เอกชน มีค่าความเที่ยงสูง (c > 0.60) คือ มีค่าความเที่ยง
0.9436 และค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้มีค่า 0.7073
แสดงว่า องค์ประกอบส่วนใหญ่อธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรในองค์ประกอบได้สูง ( v > 0.50) รายละเอียด
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน
เมทริกซ์นาหนักองค์ประกอบ
R2
ตัวแปร
b
B
SE
T
การระบุ (identify)
0.78
0.78 0.043 18.19* 0.60
การกาหนดขอบเขต (scope)
0.80
0.80 0.042 18.87* 0.63
การวางแผน (plan)
0.96
0.96 0.039 24.69* 0.92
การรวบรวม (gather)
0.96
0.96 0.039 24.74* 0.92
การประเมิน (evaluate)
0.86
0.86 0.041 21.07* 0.74
การจัดการ (manage)
0.72
0.72 0.044 16.51* 0.52
การนาเสนอ (present)
0.79
0.79 0.079 18.58* 0.62
0.9436
c
0.7073
v
2 = 14.45 (P = 0.071), df = 8, 2//df = 1.806, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.045,
SRM = 0.0094
* มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์
องค์ประกอบ เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลด้วย
CFA (validation of measurement model using
CFA) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ครั้งแรก พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของโมเดลยังไม่
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้
ดาเนินการปรับ โมเดล (model modification) โดย
พิจารณาจากคาแนะนาในการปรับ ค่า พารามิเตอร์ใน
โมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model modification
Indices: MI) หลังการปรับโมเดลพบว่า โมเดลมี ความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนี
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ที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับทุกดัชนี คือ ค่าไค-สแควร์ (2)
เท่ากับ 14.45 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 8 ค่าความ
น่า จะเป็น (p-value) เท่า กับ .07078 ค่า ไค-สแควร์
สัมพัทธ์ ( 2/df) มีค่าเท่ากับ 1.806 ค่า ดัช นีวัด ความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่า
ดัช นีวัด ความกลมกลืน ที่ป รับ แก้ไ ขแล้ว (AGFI) มีค่า
เท่ า กั บ 0.96 ค่ า ดั ช นี ร ากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มี
ค่าเท่ากับ 0.045 ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสอง
ของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.0094
รายละเอียดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ตัวแปรที่มีน้าหนักความสาคัญมากที่สุด คือ
ตัวแปรรวบรวม และตัวแปรวางแผน รองลงมา คือ ตัวแปร
ประเมิน ตัวแปรกาหนดขอบเขต ตัวแปรนาเสนอ ตัวแปร
ระบุ และตัวแปรจัดการ ตามลาดับ ผลการวิจัยที่เกิดขึ้น
มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยเรื่องการรู้สารสนเทศ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีความสามารถด้า นการรู้
สารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Jiaokok, et al.,
2007; Parnthong & Sittichai, 2015; Suchit, 2010)
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในสภาวการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่ให้ความตระหนักในบทบาทการสร้างคนที่ มี
ความรู้สารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
และตลาดแรงงาน โดยองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของ
ความสามารถในการรู้สารสนเทศ คือ ความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติที่มีต่อการค้นหาข้อมูล ความสามารถในการ
ระบุลักษณะของข้อมูลที่จาเป็น และขอบเขตของความ

สามารถในการค้ น หาข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการนั้ น ตลอดจน
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักวิจารณ์ และ
แหล่งที่มา ความสามารถในการบูรณาการความรู้ใหม่
เข้ากับความรู้ในปัจจุบัน ความสามารถในการใช้ข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าใจเศรษฐกิจ กฎหมาย
ด้ า นสั ง คมและจริ ย ธรรมของการใช้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง การรู้
สารสนเทศเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ต่อทุ กหลั กสู ต รการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในการที่จะพัฒนาความสามารถของ
การรู้สารสนเทศสาหรับนักศึกษาที่มีความสาคัญมากต่อ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
ให้ผู้เ รีย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติแ ละเต็ม ตาม
ศักยภาพ ตลอดจนนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการกาหนดกรอบคุณวุฒิ
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และทักษะที่จาเป็นสาหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
(Balkevicius & Svediene, 2014; “Ministry of Education
Announcement”, 2009; Tuamsuk, 2013) ผู้สอน
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นอกจากนั้นยังให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ตัวผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและเหตุผล ซึ่งทาให้ตัว
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี และต้อง
ใช้ความสามารถในการหาข้อมูล ตลอดจนการใช้ความคิด
วิจารณญาณในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Praditteera, 2013)
ซึ่งองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเอกชน ทั้ง 7 องค์ประกอบที่ได้จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น สอดคล้องกับ
รูป แบบของโมเดลเจ็ ด เสาหลั กของการรู้ส ารสนเทศ:
โมเดลหลักของการอุดมศึกษา (The SCONUL Seven
Pillars of Information Literacy: Core Model for
Higher Education) (Bernnard et al., 2014; SCONUL,
2011) ของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ
และห้องสมุดอุดมศึกษา ในประเทศอังกฤษ เนื่องจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปัจจุบันนั้น เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนใน
ระดับ อุด มศึกษาซึ่ง เน้น ผู้เรีย นเป็น สาคัญ โดยผู้เรีย น
จะต้องเรียนรู้ผ่านเอกสาร โครงการและการฝึกปฏิบัติ
การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสืบค้น
รวบรวม และการสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ส่วนผู้สอน
มีบทบาทหน้า ที่ในการให้คาแนะนา ชี้แ นะ ตลอดจน
กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ อี ก ทั้ ง ทั ก ษะการรู้
สารสนเทศข้อมูลขั้นสูง ยังเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับอาจารย์
และนัก ศึก ษาสาหรับ การเรีย นการสอนทั้ง ในระดับ
อุดมศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกด้วย (Attard,
et al., 2010; Jeffrey et al., 2011; Kheokao, 2014;
Premkamolnate, 2007)
ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันอื่นๆ ที่
เกี่ย วข้อ งควรส่ง เสริม ให้นาองค์ป ระกอบของการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน
7 องค์ป ระกอบ คือ ระบุ กาหนดขอบเขต วางแผน
รวบรวม ประเมิน จัดการ และองค์ประกอบที่ 7 นาเสนอ
ไปเป็นข้อมูล และเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเอกชน และนา
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องค์ ป ระกอบของการรู้ ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชนนี้ไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งการส่งเสริม
และพัฒ นาทัก ษะการรู้ส ารสนเทศของนัก ศึก ษาให้
ครอบคลุมทั้ง 7 องค์ประกอบ กล่าวคือ นักศึกษาจะต้อง
สามารถใช้ทักษะทั้ง 7 องค์ประกอบเพื่อการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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