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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการบริหารระดับองค์กรในการสนับสนุน
การจั ด สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ มาตรฐานการรู ้ ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 5 แห่งที่ได้จากการ
สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ 120 คนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ระดับองค์กร การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาในประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐาน
การรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากการบริหารระดับองค์กร รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารระดับองค์กรมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กร การก�ำหนดกลยุทธ์ การสนับสนุน และ
การจัดบุคลากร ส่วนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงด้านเดียวอยู่ในระดับ
สูงคือการใช้สารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กบั ระดับการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาในภาพรวมมีสหสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั ส�ำคัญ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัง้ สามพบว่าการ
รู ้ ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษามี ส หสั ม พั น ธ์ กั บ การจั ด สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นด้ า น
ทรัพยากรสารสนเทศและบุคลากรสารสนเทศ องค์ประกอบทุกด้านของการ
บริหารระดับองค์กรสัมพันธ์กับการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึ่งด้าน โดย
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เฉพาะด้านการก�ำหนดกลยุทธ์สัมพันธ์กับองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านของการจัดสื่อ
การจัดบุคลากรและการควบคุมสัมพันธ์อย่างละ 4 ด้านและการจัดโครงสร้าง
องค์กรและการจัดบริการสนับสนุนอย่างละ 3 ด้าน องค์ประกอบแทบทุกด้านของ
การบริหารระดับองค์กรสัมพันธ์กับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ยกเว้นองค์
ประกอบการจัดงบประมาณและการประเมินสารสนเทศ ผลการวิจัยได้ประเด็น
แนวทางในการบริหารระดับองค์กรของมหาวิทยาลัยเอกชนทีส่ นับสนุนการจัดสือ่
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักศึกษา อันจ�ำเป็น
ส�ำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยและการศึกษาตลอดชีวิต

[ ค�ำส�ำคัญ ]
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Abstract
Information literacy has been recognized today as an essential
tool for successful college education as well as lifelong learning. This
study aimed to ascertain the effect of organizational management in
support of electronic media implementation on the level of college
student information literacy standards. Five medium-sized private
universities in Bangkok Metropolis were randomly selected. A total of
120 instructors of the business programs were key respondents that
reflected their perceptions of organizational management, electronic
media implementation, and student information literacy. Data were
collected by questionnaires and were analyzed by descriptive statistics,
Pearson correlation.
Findings on organizational management practices showed a high
level of management performances. The managerial functions that
were highly rated included organization structure, strategy, support,
and staffing whereas the remaining aspects were moderately rated.
Findings on electronic media implementation showed moderate ratings
in all aspects. Findings on student information literacy showed a
moderate level of achievement, with information usage the only high
rated aspect. Multiple correlation analyses showed that each
component of student information literacy was correlated with at least
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one aspect of electronic media implementation – with information
resources and media fascinators as two foremost components. All
components of organizational management practices – notably
strategy, staffing, and control – were correlated with at least one aspect
of electronic media implementation. Almost all components of
organizational management practices were associated with some
standards of student information literacy – with the exception of
budgeting and evaluation of information sources. Discussion of
significant relationships among the components of these three factors
offered implications for university management practices in support of
electronic media services with a view to raising the standards of student
information literacy necessary for college education as well as for
lifelong learning.

[ Keywords ]

Information Literacy, Electronic Media Implementation,
Organizational Management
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บทนำ�
สภาพการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรู้สารสนเทศแต่เดิมนั้นยัง มีคนเข้า
ถึงได้ไม่มากนักเพราะสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่มคี วามเจริญก้าวหน้าเท่าทีค่ วร ท�ำให้
การเข้าถึงสารสนเทศล่าช้า ต้องใช้เวลามากได้ข้อมูลจ�ำกัด อาจมีสาเหตุมาจากมี
ฐานข้อมูลน้อย ไม่พบข้อมูลตามที่ต้องการหรือหาข้อมูลได้ยากไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์สำ� หรับผูส้ บื ค้นสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และขณะสืบค้นอาจ
มี ป ั ญ หาในเรื่ อ งอื่ น ๆ อี ก มาก ซึ่ ง ตามความเป็ น จริ ง แล้ ว สภาพการจั ด สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีความเหมาะสมกับแต่ละยุคสมัย ตามความเจริญก้าวหน้าของ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แต่ปจั จุบนั สือ่ อิเล็กทรอนิกส์มบี ทบาททีส่ ำ� คัญและมีความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตามกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปซึง่ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์มคี วาม
สัมพันธ์ มีอทิ ธิพลส่งผลกระทบต่อทุกคนทีจ่ ะต้องแสวงหาความรูใ้ นการเข้าถึงสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ รวมทัง้ การรูส้ ารสนเทศต่างๆ อีกด้วย ท�ำให้เกิดความสะดวก
ในการสืบค้น การเข้าถึงข้อมูลได้ตรงความต้องการ อย่างสะดวก รวดเร็วและ
เข้าถึงได้ง่าย ฐานข้อมูลมีไม่จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนมากมายมหาศาล นอกจากนี้ยังไม่
เพียงพอ จึงจ�ำเป็นจะต้องมีหน่วยสนับสนุนที่จะก่อให้เกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ การรูส้ ารสนเทศทีท่ นั สมัย ทางด้านอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์
ฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูล การเงิน บุคลากร เป็นต้น ถ้าขาดการสนันสนุน ดังกล่าวแล้ว
อาจก่อให้เกิดปัญหาการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรู้สารสนเทศหรืออื่นๆ ตาม
มา ดังนั้นการบริหารระดับองค์กรในระดับมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ควร
จะเอือ้ อ�ำนวยต่อการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาการรูส้ ารสนเทศ
ของนักศึกษา ผู้วิจัยเห็นความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดของการบริหารระดับองค์กร
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ในการสนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชน อันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ต่อไป
●

คุณลักษณะการรู้สารสนเทศ

ส� ำ หรั บ หลั ก การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบภายในคุ ณ ลั ก ษณะว่ า ด้ ว ยการรู ้
สารสนเทศโดยรวมเพือ่ ใช้ศกึ ษาระดับมหาวิทยาลัย ท�ำให้มกี ารแสวงค้นหาข้อมูล
จึงพบว่าเกิดมีหน่วยงานตามมาตรฐานว่าด้วยการรูส้ ารสนเทศ จัดให้มขี อ้ ก�ำหนด
ตามมาตรฐานส�ำหรับการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Standards) ขึ้น
ส�ำหรับเป็นยุทธวิธีสู่หลักกระบวนการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลการรู้
สารสนเทศ ซึง่ มาตรฐานว่าด้วยการรูส้ ารสนเทศดังทีก่ ล่าวนี้ จ�ำเป็นทัง้ หลักเกณฑ์
เพื่อใช้ในการประเมินผลของนักศึกษาด้วยว่ามีเทคนิคสาหรับการเข้าใจอย่างไร
เพื่อน�ำไปสู่ขีดการรู้สารสนเทศว่าอยู่ในระดับพิกัดใด โดยภาคส่วนสมาคมหรือ
หน่วยงานของวิทยาลัยผสมผสานหลักการห้องสมุดวิจยั เพือ่ การศึกษาเชิงวิชาการ
(ACRL,2000; อ้างถึงใน สุจนิ บุตรดีสวุ รรณ, 2550) ท�ำให้เกิดการจัดตัง้ ข้อก�ำหนด
ระบุขอบเขตมาตรฐานทีเ่ ชือ่ ถือได้ ซึง่ น�ำไปสูศ่ กั ยภาพการรูข้ อ้ มูลสารสนเทศทีเ่ กิด
ประโยชน์สูงสุดส�ำหรับนักศึกษาที่อยู่ระดับอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบที่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลทีว่ า่ ด้วยการรูส้ ารสนเทศ ซึง่ เป็นเกณฑ์ทยี่ อมรับกันทัว่ ไปโดย
ส่วนดังกล่าวนี้ ได้แก่ 1) นักศึกษามีเทคนิคทีค่ ล่องตัวพึงก�ำหนดหรือระบุโหมดรูป
ลักษณะช่วงขอบเขตของแหล่งสารสนเทศที่อยากได้นั้นด้วยความแม่นย�ำชัดเจน
2) นักศึกษามีศักยภาพเข้าไปถึงฐานข้อมูลศาสตร์สารสนเทศตามเป้าหมายอย่าง
อิสระเสรี หรือความประสงค์อย่างสมบูรณ์แบบด้วยสมรรถนะสูงสุดพร้อมบรรลุผล
3) นักศึกษามีเทคนิคในการประเมินข้อมูลสารสนเทศทีด่ งึ มาผสมกับแหล่งต้นทาง
ของการผลิตหรือจัดท�ำศาสตร์สารสนเทศได้แบบความคิดเชิงเหตุผลถูกต้องรอบคอบ
ครอบคลุมทั้งความถนัดการเชื่อมกันผสมผสานข้อมูลสารสนเทศซึ่งถูกเลือก
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ไว้เพื่อเข้ากันได้กับโหมดฐานข้อมูลองค์ความรู้พร้อมด้วยรสนิยมความพึงพอใจที่
เหมาะสมส�ำหรับตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นอย่างดี 4) นักศึกษาทุก
สภาวะบุคคลที่อยู่รวมกันเป็นสังคมทุกชนชั้นหรือเป็นส่วนหนี่งของสมาชิกใน
รูปแบบชมรม รวมกลุ่มเป็นคลับ สโมสร พรรคทุกรูปแบบ มีโอกาสสร้างศักยภาพ
โดยการใช้ทรัพยากรหรือสืบค้นสารสนเทศตามความถนัดด้วยสมรรถนะสูงสุด จึง
บรรลุตามความประสงค์พงึ พอใจอย่างเสรี และ 5) นักศึกษารูเ้ รือ่ งดีโดยการเชือ่ ม
โยงกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของสภาวะเขตวิทยาเศรษฐกิจจ�ำเพาะ
พื้นฐานโดยส่วนรวม กฎข้อบังคับ รวมทุกสังคมชนชั้นมีสภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน
ไปตามกาลเวลาของข้อมูลสารสนเทศศาสตร์ทั้งหลาย โดยค�ำนึงหลักการเชิง
ตรรกะทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งมาตามสภาพเมีอ่ เป็นผูใ้ ช้หรือเข้าไปถึงแบบโปร่งใสในด้าน
ศีลธรรมโดยส่วนรวม หรือคุณธรรมรวมข้อก�ำหนดกฎหมายที่บัญญัติไว้
ทั้งนี้ในการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดกลาง ซึ่ง
มีพัฒนาการก้าวหน้าภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาความส�ำเร็จเบื้องต้นของการพัฒนาอาจวัดได้จากความเพียงพอของงบ
ประมาณตลอดจนความเหมาะสมและทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่
อาจสะท้อนให้เห็นได้จากคุณลักษณะและพฤติกรรมภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษาหรือ
คุณลักษณะการรูส้ ารสนเทศทีว่ ดั ได้จากตัวบ่งชีเ้ ป็นไปตามองค์ประกอบมาตรฐาน
สากลที่ว่าด้วยการรู้สารสนเทศข้างต้น ในที่นี้หน่วยสนับสนุนที่เอื้อต่อการรู้
สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิวฒ
ั นาการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การรูส้ ารสนเทศ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
พัฒนาให้ก้าวไกล ภายใต้อิทธิพลหลักของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ล�้ำยุค ซึ่งเป็นฐาน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีผลกระทบต่อนักศึกษาตาม
สถานศึกษาต่างๆ การบรรลุผลเบื้องต้นส�ำหรับการพัฒนาดังกล่าวสามารถที่จะ
กระท�ำการตรวจวัดได้จากสภาวะความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณที่มี
ความพอเพียง กันกับความพร้อมโดยไปสู่โหมดที่เข้ากันได้กับสภาพทรัพยากร
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สารสนเทศทีม่ อี ยูต่ อ้ งน�ำสมัยอยูเ่ สมอ ซึง่ อาจมีผลการตอบสนองสะท้อนภาพกลับ
มาให้เห็น ได้อย่างชัดเจนจากการจัดการระดับองค์กร การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยความสัมพันธ์ของการ
จัดการระดับองค์กรที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง สิ่งดังกล่าวนั้นซึ่งยืนยันได้ว่าหน่วย
สนับสนุนการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กบั การจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การรูส้ ารสนเทศ
กับการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา ทัง้ หมดจึงมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันแบบสาม
เส้านั่นเอง
ปัจจัยการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การรูส้ ารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดกลางสามารถกล่าวได้ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1. ทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มนักศึกษามีความถนัดด้านการเข้าถึงองค์
ความรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาทุกระดับขึ้นอยู่
กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งว่าจัดตั้งนโยบายโดยหน้าที่หลักมีข้อก�ำหนดที่สังคม
ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการรูศ้ าสตร์สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทกุ คนอย่างมีประสิทธิภาพ
สู่กิจกรรมของสภาวะวิทยาสารสนเทศตลอดกาลเวลายาวนานของชีวิตและจาก
การศึกษางานวิจัย (Julien & Boon. 2004; Lwoga. 2013) สภาพการจัดสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยแยกส่ ว นแล้ ว จะต้ อ งมี ส ่ ว นที่ เ ป็ น การจั ด การทรั พ ยากร
สารสนเทศเพื่อการรู้สารสนเทศ จ�ำเป็นต้องมีการสนับสนุนการรู้สารสนเทศ และ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวมแล้วจะต้องมีการพัฒนาการรู้สารนเทศเพิ่ม
ศักยภาพพัฒนาให้กับอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อการศึกษาส�ำหรับการเป็นผู้รู้
สารสนเทศโดยรวมด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ว สมรรถนะของการรู้สารสนเทศนั้นมี
ความส�ำคัญเป็นประโยชน์สูงสุดส�ำหรับผู้รู้ ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีความ
ส�ำคัญส�ำหรับนักศึกษาต่างๆ มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย มาเลเซีย แคนาดา ยูเอส
เอ. และยูเค. ดังนั้นต้องมีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการรู้สารสนเทศที่
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ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาทักษะการรู้สารเทศพร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการรู้
สารสนเทศให้นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับนักศึกษาโดยรวม อันเนื่องมาจากคณาจารย์ผู้ท�ำหน้าที่การ
สอนการเรียน ทีส่ ำ� คัญในการเอือ้ อ�ำนวยให้ความสะดวกและสนับสนุน ทรัพยากร
สารสนเทศ รวมทั้งเชิงวิชาการในประเด็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
อิทธิพลดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับในการท�ำกิจกรรมทางด้านการรู้สารสนเทศ
ระหว่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรและนักศึกษากับอาจารย์
2. การจัดการทรัพยากร องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญด้านเงินลงทุนเป็นทรัพยากร
ที่ทำ� ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบใน
การด�ำรงชีวิตที่เป็นส่วนตัวและอย่างเต็มที่ในสถานที่สาธารณะจ�ำเป็นต้องมี
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวนมากให้ประเด็นกับการบริหาร การจัดบริการและเพิม่
ประสิทธิภาพการเข้าถึงทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ โดยมั่นใจว่าการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศทัว่ โลกอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนัน้
สังคมต้องพัฒนาทักษะทางด้านสารสนเทศที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับผู้รู้ ส่วนองค์
ประกอบทีส่ ำ� คัญอีกด้านเป็นบุคลากรจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับห้องสมุดจ�ำเป็น
จะต้องมีบรรณารักษ์เพื่อปรับปรุง พัฒนาการสอนการเรียนของนักศึกษาได้อย่าง
มีศักยภาพ ซึ่งนักศึกษาจะได้องค์ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศจากการสอนการ
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยต่างๆ ท�ำให้นกั ศึกษามีทกั ษะพอเพียงทีไ่ ด้รบั ข้อมูลสารสนเทศ
และสามารถประเมินข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เป็นผลโดยตรงจาก
บรรณารักษ์หรือผู้จัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีส่วนร่วมด้วย (Julien & Boon. 2004;
Kasowitz-Scheer & Pasqualoni.2004; สัจจารีย์ ศิริชัย.2552) ดังนั้นการจัด
ทรัพยากรสารสนเทศในทีน่ ี้ หมายถึง การจัดทรัพยากรทางการเงิน และ บุคลากร
การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งต้องด�ำเนินงานเกี่ยวกับหน้าที่สู่แผนพัฒนานักศึกษาให้มีความถนัด
การประเมินศาสตร์สารสนเทศที่ดึงมาได้ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตและเทคนิคการ
เข้าไปถึงสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
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3. การจัดการสอนการเรียน คณาจารย์เข้าใจและรับรู้ว่านักศึกษาต�่ำกว่า
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับล่างโดยส่วนใหญ่มจี ำ� นวนมากไม่ได้รขู้ อ้ มูลสารสนเทศ
แต่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยถึงชั้นปีสุดท้ายหลังจาก
ปรับปรุงการสอนการเรียนในเรือ่ งของการรูส้ ารสนเทศแล้วนักศึกษามีการพัฒนา
ทักษะการรู้สารเทศได้องค์ความรู้จากการรู้สารสนเทศ ซึ่งทางโปรแกรมหรือ
หลักสูตรของคณะได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์จากคณะกรรมการรับรอง
วิทยฐานะเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านการสอนการเรียนข้อมูลสารสนเทศและ
คณาจารย์กบั การสอนการเรียนในห้องสมุดให้กบั นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทีเ่ รียน
มาถึ ง ชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยในด้ า นทั ก ษะการรู ้ ส ารสนเทศนั้ น นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะการรู ้
สารสนเทศอย่างเห็นได้ชัดเจน (Lwoga. 2013) ดังนั้นอาจารย์ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับ
การสอนการเรียนในมหาวิทยาลัยจะได้รบั การสนับสนุนจากคณะในด้านการสอน
การเรียน การอ่านข้อมูลสารสนเทศให้กบั นักศึกษา โดยทีบ่ ทบาทของบรรณารักษ์
ก็เอื้ออ�ำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาพร้อมค�ำแนะน�ำชี้แนะในการอ่านข้อมูล
สารสนเทศซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษาในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุด (พร
ชุลี อาชวอ�ำรุง และคณะ. 2543 (ALA, 1998)
4. ความร่วมมือหรือพันธมิตร Lwoga (2013) กล่าวถึงความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการสนับสนุนจากคณะกับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์กับคณาจารย์ผู้สอน ซื่ง
ต้องมีความร่วมมือกันในการบริการข้อมูลสารสนเทศให้กับนักศึกษา โดยที่ฝ่าย
สนับสนุนจากคณะเอื้อความสะดวกด้านทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสอนการ
เรียนข้อมูลสารสนเทศ ส�ำหรับหน้าที่ของบรรณารักษ์ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาในการ
อ่านข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา พร้อมทัง้ อาจารย์มคี วาม
เข้าใจและสนใจด้านการรู้สารสนเทศเพื่อการสอนการเรียนให้กับนักศึกษา
นอกจากนีแ้ ล้วต้องมีความร่วมมือกันระหว่างทุกมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นโหมด
พันธมิตรกันที่เข้ากันได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
5. กายภาพของโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เป็นทัง้ โครงสร้างเบือ้ ง
ต้นของลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจอยู่ในรูปของการสื่อสารสาขา
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โทรคมนาคม หรื ออาจเป็นลัก ษณะต่างๆ กันของสื่ อ การเผยแพร่ ภาพและ
การกระจายออกทางเสียงทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ส�ำหรับการผสมผสานกันด้วย
โหมดเข้ากันได้ตามกาลเวลาของเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ที่ทันยุคสมัยนี้ ที่กล่าวมา
นั้นเป็นการวิวัฒนาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับมาตรฐานของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร. 2558 : ออนไลน์,
สัจจารี ศิรชิ ยั .2552) รวมทัง้ องค์ประกอบต่างๆ มีความสมดุลทีม่ หาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งจ�ำเป็นต้องมีโครงสร้างเบื้องต้นของลักษณะสารสนเทศเพื่อการวิวัฒนาการ
การรู้ศาสตร์สารสนเทศที่เป็นข้อมูลพร้อมคุณภาพหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์
สูงสุดส�ำหรับนักศึกษาทุกรูปแบบ ไปสู่การเป็นบัณฑิตของทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ทั้งคุณค่าอย่างยิ่ง
สรุปได้วา่ องค์ประกอบโดยภาพรวมทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ความส�ำคัญกับการ
จัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรู้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับ
นักศึกษา ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลมาสังเคราะห์ส�ำหรับใช้เป็นบรรทัดฐานจ�ำเพาะแห่ง
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ที่ ร องรั บ ด้ ว ยสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ ร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนดลู ่ ท าง
ด�ำเนินงานเกีย่ วกับการจัดการสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การรูส้ ารสนเทศแก่นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยหลักการแล้วการจัดการสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพนัน้ ขึน้ อยูก่ บั องค์
ประกอบหลายประการด้วยกันโดยเฉพาะขึ้นอยู่กับการบริหารระดับองค์กรที่
สนับสนุนการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยธรรมชาติสำ� หรับการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของในมหาวิทยาลัยเอกชนแต่ละแห่ง อาจมีการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทแี่ ตกต่างกัน
อาจเป็นเพราะผูบ้ ริหารมีอำ� นาจในการตัดสินใจทีแ่ ตกต่างกันในการด�ำเนินงาน ถ้า
เป็นเช่นนีแ้ ล้วมหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง จึงมีความเป็นอิสระต่อกัน ทัง้ นีเ้ มือ่ เป็น
เช่นนี้แล้วจึงท�ำให้ สไตล์จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเอกชนแต่ละแห่ง
ย่อมมีลักษณะการบริหารหรือยุทธวิธีที่หลากหลายหรือมีความต่างกันไป ดังนั้น
การจัดการสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความสัมพันธ์ตอ่ กันกับการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา
ผู้วิจัยจึงมีความจ�ำเป็นต้องศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับตัวประกอบการ
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จัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การรูส้ ารสนเทศ โดยทีค่ รอบคลุมตัวประกอบหลายอย่าง
ด้วยกัน (เซอร์โต, พัชนี นนทศักดิ์ : 2552 ; อ�ำนาจ ธีระวนิช, 2547) เช่น ทรัพยากร
IT นักบริการ การสอนการเรียน ความร่วมมือเกือ้ หนุน เครือข่ายการเข้าถึง เป็นต้น
ยุทธวิธกี ารจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การรูส้ ารสนเทศของนักศึกษานัน้ เป็นตัวแปร
ท�ำให้ก�ำเนิดเกิดคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่มีคุณภาพแห่งการรู้
สารสนเทศของสังคม เมื่อบัณฑิตจบออกไปจะเป็นก�ำลังที่ส�ำคัญของการพัฒนา
ประเทศ กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าสืบไป
●

การบริหารจัดการระดับองค์กรที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยธรรมชาติแล้วหลักการบริหารระดับองค์กรของมหาวิทยาลัยเอกชน
แต่ละแห่ง ไม่น่าจะเหมือนกันอาจเป็นเพราะผู้บริหารมีอิทธิพลในการตัดสินใจที่
แตกต่างกัน ถ้าเป็นเช่นนีแ้ ล้วมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางแต่ละแห่งจึงมีความ
เป็นอิสระต่อกันภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว จึงท�ำให้สไตล์
การจัดการแต่ละสถาบันย่อมมีลักษณะการบริหารที่หลากหลายหรือมีความต่าง
กัน จึงเป็นไปได้ยาก ที่วิถีทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเอกชนแต่ละ
แห่งนัน้ จะต้องมีนโยบายมุง่ เน้นการสนับสนุน รวมทัง้ ปัจจัยสนับหนุนการบริหาร
จัดการสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ การ
บริหารจัดการระดับองค์กรทีส่ นับสนุนการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีผลกระทบต่อ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษา ผู้วิจัยจึงศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับองค์
ประกอบในการจัดการบริหารระดับองค์กรซึง่ เกีย่ วข้องกับการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการรู้สารสนเทศกับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ทั้งหมดจึงมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันแบบสามเส้า (Triangulation) ที่เอื้ออ�ำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน
นั่นเอง (เซอร์โต, พัชนี นนทศักดิ์ : 2552 ; อ�ำนาจ ธีระวนิช, 2547. สุภางค์ จัน
ทวานิช. 2553) (Brid, M. ,2010: McNurlin,et al.,2009: Veen, 2007) ทั้งหมด
นีค้ รอบคลุมส่วนประกอบหลายอย่าง กล่าวคือ การจัดการบริหาร การดูแลก�ำกับ
กลยุทธ์ข้อก�ำหนด ลักษณะองค์กร การจัดพนักงาน การจัดวัสดุอุปกรณ์ การ
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สนับสนุนเงินทุน และการส่งเสริมบริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในการ
ศึกษาหลักการของ 7s McKinsey สามารถประยุกต์ใช้กรอบในอุดมคติพื้นฐาน
เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรส�ำคัญ เนื่องจากเป็นต้วการประสานงานที่มีความส�ำคัญยิ่ง
ต่อการบรรลุผลของการบริหารองค์กร โดยที่น�ำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเป็น
ข้อก�ำหนดขอบเขต สภาพแผนยุทธศาตร์จำ� เพาะเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงุ ทีส่ ดุ และ
สภาวะเหมาะสมของประสิทธิภาพโดยรวมต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางนั่นเองสรุปได้ดังนี้
1. การจัดการระดับองค์กร (Administrative function) หมายถึง การ
ก�ำกับนโยบายทีก่ ระชับเป็นการระบุไปในทิศทางออกแบบการวางแผนเป็นไปตาม
เป้าหมาย (Goal) ทีเ่ ป็นเกณฑ์ไว้สำ� หรับอ�ำนาจพลังภายในการบริหารอย่างรัดกุม
ที่จะส่งเสริมผลักดันบุคลากรท�ำงานเพื่อความสอดคล้องกันกับขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ในองค์กรที่มีการการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามส้ดส่วนเพื่อทัน
ยุคก้าวล�้ำทันสมัย พร้อมทั้งมีการปรับปรุงด้วยความเหมาะสม ตามภาวะทุกเวลา
ที่พิกัดขนาดของก�ำลังอย่างความสมดุล รวมถึงให้มีความพอดีที่สุดไปสู่ผลส�ำเร็จ
อย่างมีคุณภาพให้กับการรู้สารสนเทศ ที่ทันตามสถานการณ์ทุกสภาวะ
2. การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting function) หมายถึง ลู่ทางเพื่อการ
เกื้อหนุนเพื่อจัดสรรการเงินหรืองบประมาณสู่การวางแผนทางด้านการจัดการ
บริหารโดยที่สนับสนุนองค์ประกอบขั้นเบื้องต้นของคุณลักษณะทางกายภาพทุก
สภาวะของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สภาพอุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งทางด้าน
ซอฟต์แวร์กบั ฮาร์ดแวร์ทที่ นั ยุคทันสมัยอยูเ่ สมอเพือ่ สามารถวิวฒ
ั นาการยกระดับ
การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้น
3. การจัดทรัพยากรสารสนเทศ (Resources function) หมายถึง การ
มุ่งประเด็น เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ ด้านกระบวนการของระบบทีม่ คี ณ
ุ ภาพส�ำหรับด�ำเนินการจัดเก็บรักษาทีด่ ี เอือ้
อ�ำนวยบริการ รวมทั้งระบบเผยแพร่ที่ดี กับให้ข้อก�ำหนดหลักการกระชับที่ดี
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4. การจัดบุคลากร (Staffing function) หมายถึง คุณภาพของบุคลากร
โดยการด�ำเนินงานจัดหาพนักงานทีม่ ที งั้ ความช�ำนาญในงาน มีพกิ ดั ความรูด้ ี พร้อม
มีภาระความรับชอบรับผิดอย่างเป็นระเบียบเกีย่ วกับงานทีท่ ำ� อย่างไร้ขอ้ บกพร่อง
อีกทั้งมีการผลักดันพนักงานพร้อมทั้งช่วยเหลือทุกรูปแบบเกี่ยวกับงานที่ท�ำ
เกื้ อ หนุ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของพนั ก งานทุ ก คนเพื่ อ จะได้ พั ฒ นายกระดั บ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้น
5. โครงสร้างองค์กร (Organizational structure) หมายถึง การตัดสินใจ
ที่มีความพร้อมในการสั่งการได้ทันตามสภาวะที่เปลี่ยนไป รวมถึงแนวทางจัดตั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างเด่นชัด ซึ่งจะน�ำไปสู่มีการเชื่อมโยงกันกับส่วนงาน
ต่างๆ เพือ่ ทีส่ ามารถประสานงานกันด้วยอิทธิพลตามหน้าทีเ่ ป็นไปอย่างเหมาะสม
กับสภาวะนัน้ ๆ ทีจ่ ะวิวฒ
ั นาการจัดการสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม รวมไปถึง
คุณลักษณะการบริหารงานในการวิวัฒนาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย
6. การก�ำหนดกลยุทธ์ (Strategy function) หมายถึง การวางต�ำแหน่งที่
ก�ำหนดกลยุทธ์ตามสภาพต่างๆ ในการสร้างหรือผลิต รูปแบบการจัดเก็บรักษา
กระบวนการการเผยแพร่ ประมวลการรวบรวม รวมถึงการดูแลเอื้ออ�ำนวยการ
บริการส�ำหรับการเรียนรู้กลยุทธ์ที่มีการส่งเสริมการปฏิบัติการงานหรือยุทธวิธีท่ี
น�ำไปสูว่ วิ ฒ
ั นาการการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และยุทธวิธเี กือ้ หนุนกันกับความพร้อม
ร่วมมือร่วมแรงกันด้วยที่จ�ำต้องวิวัฒนาการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับภายนอก
ที่หน่วยงานต่างๆ กัน
7. การควบคุม (Control function) หมายถึง การด�ำเนินการวิธีปฏิบัติ
โดยการตัดสินใจก�ำหนดการตั้งค่านโยบายและกระตุ้นวางแผนเลือกเฟ้นเฉพาะ
หัวกะทิพร้อมกับมอบอิทธิพลหน้าที่เพื่อดูแลส�ำหรับผู้มีภาระความรับผิดชอบ
ตามที่ถูกก�ำหนด รวมทั้งจ�ำต้องมีการติดตามผลและท�ำการตรวจเช็คดูว่าไร้ข้อ
บกพร่องทางการท�ำงานที่เกี่ยวกับภาระที่ปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้าสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มีคุณภาพก็จะยกระดับการรู้สารสนเทศ
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8. การสนับสนุนบริการ (Supportive function) หมายถึง สภาวะการ
สนองตอบรวมทั้งสนับสนุนความประสงค์ทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ พร้อม
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ที่เอื้ออ�ำนวยความคล่องตัว พร้อมสะดวกสืบค้นทุกเวลา
ส่งเสริมดูแลประคับประคองการสืบค้นเพื่อที่จะเข้าถึงระบบสารสนเทศ เกื้อกูล
กันด้านระบบเครือข่ายโดยการเชือ่ มโยงสือ่ สารกัน รวมถึงอุปถัมภ์การปฏิบตั อิ บรม
เพื่อที่กระตุ้นการรู้สารสนเทศทุกสภาวะการใช้งานแตกต่างกันไป
ผูว้ จิ ยั จ�ำต้องศึกษาเกีย่ วกับอุดมการณ์การจัดการบริหารสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ซี่งรับผิดชอบตามภาระหน้าที่สนับสนุนการ
รูส้ ารสนเทศของนักศึกษา ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การวิวฒ
ั นาการ
จัดการสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละองค์ประกอบว่ามีความสัมพันธ์กบั องค์ ประกอบ
ของคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับใด ซึ่งมีคุณประโยชน์สูงสุด
กับ การจัดการบริหาร การวางระบบ การวางนโยบายส�ำหรับ การสอน การเรียน
รู้ ของนักศึกษา รวมไปถึงบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถที่จะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
นั่นเอง

●

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารระดับองค์กร การจัดสือ่ อิเล็กทรอนิคส์ และ
การรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระดับองค์กรกับการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน
ขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย		

ในยุ ค ดิ จิ ต อลนี้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า การรู ้ ส ารสนเทศ (Information
Literacy) เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบ
ด้วยความสามารถ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการก�ำหนดสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ และการค�ำนึงถึง
จริ ย ธรรมและข้ อ กฏหมายสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนขนาดกลางที่ มี
ทรัพยากรเพียงพอย่อมอยูใ่ นวิสยั ทีจ่ ะก�ำหนดเป้าหมายส่งเสริมพัฒนาระดับการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาของตนเอง ด้วยการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ให้หอ้ งสมุดหรือ
ศูนย์วทิ ยบริการเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการเกีย่ วกับองค์ประกอบ ทรัพยากร
สารสนเทศ ผูจ้ ดั สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การสอนการเรียน เครือข่ายและพันธมิตร และ
โครงสร้างสารสนเทศ การด�ำเนินการเกี่ยวกับองค์ประกอบดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อ
การรูส้ ารสนเทศของนักศึกษามากน้อยเพียงใด ส่วนหนึง่ ย่อมสหสัมพันธ์กบั สภาพ
การบริหารระดับองค์กรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการ การ
จัดงบประมาณ การจัดวัสดุอุปกรณ์ การจัดบุคลากร การจัดองค์กร การก�ำหนด
กลยุทธ์ การก�ำกับควบคุม และการสนับสนุน ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร การ
บริหารระดับองค์กรดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และน�ำไปสู่
การพัฒนาการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา อันเป็นไปตามอิทธิพลของความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพต่อไปนี้
แผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย
สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระดับองค์กร (Zk) ที่สนับสนุนการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Xi) กับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา (YJ) ในมหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2560 – กันยายน 2560)

●
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ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือในการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสามารถ
ปรั บ ปรุ ง รั บ รู ้ ถึ ง ความสามารถของนั ก ศึ ก ษาในการรู ้ ส ารสนเทศ การจั ด สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารระดับองค์กรของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการจัด
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน ซึ่งหมายถึง
อาจารย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนการเรียนมีประสบการณ์สอน สามารถ
รั บ รู ้ ถึ ง ระดั บ ความสามารถของนั ก ศึ ก ษาในการรู ้ ส ารสนเทศจากการจั ด สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถรับรู้การบริหารระดับองค์กรในการสนับสนุนการ
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จัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการรู้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์ผู้สอน/ผู้แทน ใช้
การสุ่มเลือกตัวอย่าง รวมจ�ำนวน 120 คน ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างประชากร
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ได้จ�ำนวน 5 แห่งที่มี
คุณลักษณะครบตามเกณฑ์การคัดเลือก (สารสนเทศอุดมศึกษา, 2556: ออนไลน์)
เครื่องมือในการวิจัย
ได้สร้างแบบสอบถามเพือ่ ศึกษาปัจจัย 3 ประเภททีเ่ ป็นตัวแปรส่งผลต่อกัน
ตามสมมติฐานของกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้แก่ การบริหารระดับองค์กร การ
จัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา ในอันทีจ่ ะน�ำไปสูข่ อ้ สรุป
ได้ว่า ปัจจัยตัวแปรทั้ง 3 ประการนี้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือไม่ เพียงใด
แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอน 1 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
ตอน 2 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ตอน 3 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตอน 4 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับการบริหารระดับองค์กร
ตอน 5 ข้อค�ำถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการ
พัฒนาการบริหารองค์กรทีส่ นับสนุนการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่
การรู้สารสนเทศของนักศึกษา
แบบสอบถามตอนที่ 2, 3 และ 4 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีการของไลเคิร์ท (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2548)
ใช้ถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมและความ
เพียงพอของปัจจัยการบริหารระดับองค์กร ปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา โดยก�ำหนดมาตราส่วนระดับคะแนนดังนี้
(สราวุธ พรทิพย์ และนลิน เพียรทอง. 2554)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2560 – กันยายน 2560)

5
4
3
2
1
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มีความเหมาะสมและความเพียงพอ มากที่สุด
มีความเหมาะสมและความเพียงพอ มาก
มีความเหมาะสมและความเพียงพอ ปานกลาง
มีความเหมาะสมและความเพียงพอ น้อย
มีความเหมาะสมและความเพียงพอ น้อยที่สุด

ลักษณะสอบถามหรือแบบข้อค�ำถามชุดนี้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความน่าเชื่อถือ (Credibility) มีความเที่ยงตรง 0.94
●

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่สถิติขั้นพื้นฐาน
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปร หาค่า
Validity ของเครื่องมือวิจัย และหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Coefficient
of Correlation) ตามสูตรของ Pearson โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ที่ระดับ .05 และ .01 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548; สราวุธ พรทิพย์
และนลิน เพียรทอง, 2554; ประยูรศรี บุตรแสนคม, 2555)
●

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 หัวข้อตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยคือ ปัจจัยการบริหารระดับองค์กร ปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กบั ระดับการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
การบริหารระดับองค์กรกับปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการบริหารระดับองค์กรกับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ปรากฏผลด้งต่อไปนี้
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1. ปัจจัยการบริหารระดับองค์กร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง (3.46) ดังในตารางที่ 1 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
ในระดับสูง คือ การก�ำกับควบคุม (3.73) การจัดวัสดุอุปกรณ์ (3.61) และ
การสนับสนุน (3.60) ตามล�ำดับ ส่วนตัวแปรด้านอืน่ ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง แสดง
ให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสามเป็นตัวแปรหลักในการสนับสนุนการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซีง่ จะได้แสดงผลการวิเคราะห์ตอ่ ไปว่ามีความสัมพันธ์กบั ปัจจัย
อีกสองด้านอย่างไร
2. ปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง (3.24) ดังในตารางที่ 2 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า สามตัวแปรน�ำ
ได้แก่ โครงสร้างสารสนเทศ (3.49) การสอนการเรียน (3.38) และ ผู้จัดสื่อ (3.22)
จะเห็นได้ว่าตัวแปรในปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิคส์มีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าตัวแปร
ในปัจจัยการจัดการระดับองค์กร ซี่งจะได้แสดงผลการวิเคราะห์ต่อไปว่าปัจจัย
ด้านใดมีความสัมพันธ์กับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างไร
3. ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง (3.46) ดังในตารางที่ 3 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ตัวแปรที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ การก�ำหนดสารสนเทศ (3.69) การเข้าถึงสารสนเทศ
(3.63) และการใช้สารสนเทศ (3.57) ตามล�ำดับ ส่วนตัวแปรอีกสองด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทัง้ สามเป็นตัวแปรหลักทีแ่ สดงให้เห็นระดับ
การรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาทีอ่ าจจะได้รบั อิทธิพลจากการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง และจากการบริหารระดับองค์กรโดยอ้อม ซีง่ จะได้แสดงผลการวิเคราะห์
ต่อไป
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับระดับการรู้
สารสนเทศของนักศึกษา ในภาพรวมองค์ประกอบแต่ละด้านของระดับการรู้
สารสนเทศของนั ก ศึ ก ษามี ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ กั บ ปั จ จั ย การจั ด สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึ่งด้าน ดังปรากฏในตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าองค์
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ประกอบด้านทรัพยากรสารสนเทศ (X1) ของปัจจัยการจัดสื่อมีสหสัมพันธ์กับการ
ก�ำหนดสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ อย่างมีนัยส�ำคัญ
แม้ว่าจะมีสองค่าที่เป็นไปในทิศทางลบก็ตาม ส่วนองค์ประกอบด้านผู้จัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็น Fascinators นัน้ สัมพันธ์กบั การใช้สารสนเทศและจริยธรรม/
ข้อกฏหมาย เป็นที่สังเกตได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสารสนเทศกับการ
ประเมินสารสนเทศมีคา่ สูง (.534) ซีง่ เป็นค่าทีส่ งั เกตได้ จะได้แสดงผลการวิเคราะห์
ต่อไปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยของปัจจัยการจัดสื่อและระดับ
การรูส้ ารสนเทศอย่างมีนยั ส�ำคัญนี้ จะเกีย่ วข้องกับปัจจัยการบริหารระดับองค์กร
หรือไม่อย่างไร
5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารระดับองค์กรกับปัจจัยการจัด
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมองค์ประกอบแต่ละด้านของปัจจัยการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มสี หสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญกับปัจจัยการบริหารระดับองค์กรอย่าง
น้อยหนึ่งด้าน ดังปรากฏในตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าการก�ำหนดกลยุทธ์ (Z6) ของ
ปัจจัยการบริหารระดับองค์กรเป็นองค์ประกอบอันดับแรกที่มีสหสัมพันธ์กับองค์
ประกอบครบทั้ง 5 ด้านของปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาคือการ
จัดบุคลากรและการก�ำกับดูแลมีสหสัมพันธ์กับองค์ประกอบการจัดสื่อ 4 ด้าน
การจัดองค์กรและการสนับสนุนมืสหสัมพันธ์กับองค์ประกอบการจัดสื่อ อย่างละ
3 ด้าน องค์ประกอบทีเ่ หลือ คือ การจัดงบประมาณและการสนับสนุน มีสหสัมพันธ์
กับปัจจัยการจัดสื่อน้อยด้าน จะได้อภิปรายและตั้งข้อสังเกตในตอนท้ายว่า
ปัจจัยการบริหารระดับองค์กรมีสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบต่อปัจจัยการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร
6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารระดับองค์กรกับระดับการรู้
สารสนเทศของนักศึกษา ในภาพรวม องค์ประกอบของปัจจัยการบริหารระดับ
องค์กรเกือบทุกด้านมีสหสัมพันธ์กบั องค์ประกอบของระดับการรูส้ ารสนเทศ ยกเว้น
ด้านการจัดงบประมาณที่ไม่สัมพันธ์กับเรื่องใด ในท�ำนองกลับกัน องค์ประกอบ
ของระดับการรูส้ ารสนเทศแทบทุกด้านมีสหสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญกับปัจจัยการ
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บริหารระดับองค์กรอย่างน้อยหนึง่ ด้าน ยกเว้นการประเมินสารสนเทศทีไ่ ม่สมั พันธ์
กับเรื่องใด ดังปรากฏในตาราง 6 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบ 4 ด้านของปัจจัยการ
บริหารระดับองค์กร มีสหสัมพันธ์กบั องค์ประกอบของระดับการรูส้ ารสนเทศของ
นักศึกษา ได้แก่ การจัดวัสดุอุปกรณ์ การจัดองค์กร การก�ำหนดกลยุทธ์ และการ
ก�ำกับควบคุม หากพิจารณาจากมุมมองของระดับการรู้สารสนเทศ องค์ประกอบ
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการบริหารระดับองค์กรถึง 4 - 5 องค์ประกอบ
ในตอนท้ายจะอภิปรายผลการวิเคราะห์วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
ระดับองค์กรและปัจจัยการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนยั ส�ำคัญนีจ้ ะเกีย่ วข้องกับ
ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาหรือไม่อย่างไร
ตาราง 1
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการจัดการระดับองค์กร
ปัจจัยการบริหารระดับองค์กร

Mean

SD

ระดับ

การบริหาร (Z1)

3.40

.426

ปานกลาง

การจัดงบประมาณ (Z2)

3.16

.585

ปานกลาง

การจัดวัสดุอุปกรณ์ (Z3)

3.61

.605

มาก

การจัดบุคลากร (Z4)

3.43

.931

ปานกลาง

การจัดองค์กร (Z5)

3.16

.340

ปานกลาง

การก�ำหนดกลยุทธ์ (Z6)

3.33

.773

ปานกลาง

การก�ำกับดูแล (Z7)

3.73

.516

มาก

การสนับสนุน (Z8)

3.60

.699

มาก

3.46

.288

ปานกลาง

รวม
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ตาราง 2
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Mean

SD

ระดับ

ทรัพยากรสารสนเทศ (X1)

2.96

.680

ปานกลาง

ผู้จัดสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (X2)

3.22

.739

ปานกลาง

การสอนการเรียน (X3)

3.38

.583

ปานกลาง

เครือข่ายและพันธมิตร (X4)

3.20

.616

ปานกลาง

โครงสร้างสารสนเทศ (X5)

3.49

.570

ปานกลาง

3.24

.394

ปานกลาง

รวม

ตาราง 3
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา
ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา

Mean

SD

ระดับ

การกำ�หนดสารสนเทศ (Y1)

3.69

.631

มาก

การเข้าถึงสารสนเทศ (Y2)

3.63

.910

มาก

การประเมินสารสนเทศ (Y3)

3.34

.765

ปานกลาง

การใช้สารสนเทศ (Y4)

3.57

.917

มาก

จริยธรรมและข้อกฏหมาย (Y5)

3.09

.742

ปานกลาง

รวม

3.46

.533

ปานกลาง
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ตาราง 4
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระดับการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาและปัจจัยการจัดสือ่
ปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระดับการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษา

ทรัพยากร
ผู้จัดสื่อ
การสอน
สารสนเทศ อิเล็กทรอนิคส์ การเรียน
(X1)
(X2)
(X3)

การกำ�หนดสารสนเทศ (Y1)

-.280*

การเข้าถึงสารสนเทศ (Y2)

.245*

โครงสร้าง
สารสนเทศ
(X5)

.234*

การประเมินสารสนเทศ (Y3)
การใช้สารสนเทศ (Y4)

เครือข่าย
พันธมิตร
(X4)

-.323*
-.326*

จริยธรรมและข้อกฏหมาย(Y5)

.534**

.444**
.501**

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตาราง 5
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดสื่อและปัจจัยการบริหารระดับองค์กร
ปัจจัยการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยการบริหาร
ระดับองค์กร

ทรัพยากร
ผู้จัดสื่อ
การสอน
สารสนเทศ อิเล็กทรอนิคส์ การเรียน
(X1)
(X2)
(X3)

การบริหาร (z1)

โครงสร้าง
สารสนเทศ
(X5)

-.413**

การจัดงบประมาณ(z2)

.244*

-.542**

.

การจัดวัสดุอุปกรณ์(z3)

-.324*

การจัดบุคลากร (z4)

.749**

.344*

การจัดองค์กร (z5)

.497**

.330*

การกำ�หนดกลยุทธ์(z6)

.856**

.559**

การกำ�กับดูแล (z7)

.709**

-.588**

การสนับสนุน (z8)

เครือข่าย
พันธมิตร
(X4)

.285*

.

.413**
-.522**

.336*
.328*

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

-.418**

.312*

.532**

.275*

.358**

.305*
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ตารางที่ 6
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารระดัองค์กร
และระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา

ปัจจัยการบริหาร
ระดับองค์กร
การบริหาร (Z1)

การกำ�หนด
สารสนเทศ
(Y1)

การเข้าถึง
สารสนเทศ
(Y2)

การประเมิน
สารสนเทศ
(Y3)

การใช้
สารสนเทศ
(Y4)

จริยธรรม/
ข้อกฏหมาย
(Y5)

.602**

.585**

-.405**

.236*

การจัดสรรงบประมาณ (Z2)
การจัดวัสดุอุปกรณ์ (Z3)

-.374**

การจัดบุคลากร (Z4)

-.309*

การจัดองค์กร (Z5)

-.389**

.566**

.574**

การกำ�หนดกลยุทธ์ (Z6)

-.344*

-.344*

-.432**

-.412**

การกำ�กับดูแล (Z7)

.337**

.306*

.414**

.419**

การจัดบริการ (Z8)

.268

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .0

.269*

.

.540**
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สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระดับองค์กร (Zk) การจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (Xi)
และการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา (YJ) ในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางใน กทม.

Zk

Zk

Zk

Zk

Zk

Zk

Zk

Xi
●

สรุปและอภิปรายผล

Zk
YJ

Xi

Xi

Xi

YJ

YJ

YJ

YJ

Xi

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความเหมาะสมและเพียงพอของการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (3.46) แต่อยู่ในระดับมากในด้าน
การก�ำหนดสารสนเทศ (3.69) การเข้าถึงสารสนเทศ (3.63) และการใช้สารสนเทศ
(3.57) ตามล�ำดับ ความเหมาะสมและเพียงพอของการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ น
ระดับปานกลางทั้งในภาพรวม (3.24) และรายด้าน (2.96 – 3.49) และความ
เหมาะสมและเพียงพอของการบริหารระดับองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง (3.46)
แต่อยู่ในระดับมากในด้านการก�ำกับควบคุม (3.73) การจัดวัสดุอุปกรณ์ (3.61)
และการสนับสนุน (3.60) ตามล�ำดับ
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เราอาจแสดงสหสัมพันธ์ทมี่ นี ยั ส�ำคัญระหว่างองค์ประกอบของการบริหาร
ระดับองค์กร การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการรู้สารสนเทศของนักศึกษาได้ด้วย
การลากเส้นเชือ่ มโยงกันตามแผนภาพ เมือ่ ยึดระดับการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา
เป็นเป้าหมายของการพัฒนา จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์กับปัจจัยการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเบาบางกว่าความสัมพันธ์กับปัจจัยการบริหารระดับ
องค์กร ซึง่ มีปริมาณหนาแน่นกว่า ทีเ่ ห็นเด่นชัดได้แก่ ความสามารถในการก�ำหนด
ขอบเขตสารสนเทศ (Y1) ทีส่ มั พันธ์กบั ปัจจัยการจัดสือ่ เพียงด้านเดียวคือ ทรัพยากร
สารสนเทศ (X1) แต่สัมพันธ์กับปัจจัยการบริหารถึง 4 ด้าน คือ การบริหารจัดการ
(Z1) การจัดวัสดุอปุ กรณ์ (Z3) การจัดบุคลากกร (Z4) และการจัดองค์กร (Z5) และ
การค�ำนึงถึงจริยธรรมและข้อกฎหมายในการใช้สารสนเทศ (Y5) ที่สัมพันธ์กับ
ปัจจัยการจัดสือ่ เพียงด้านเดียวคือ ผูจ้ ดั สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (X2) แต่สมั พันธ์กบั ปัจจัย
การบริหารถึง 5 ด้าน คือ การจัดวัสดุอปุ กรณ์ (Z3) การจัดองค์กร (Z5) การก�ำหนด
กลยุทธ์ (Z6) การก�ำกับควบคุม (Z7) และการสนับสนุน (Z8)
เมือ่ พิจารณาปัจจัยการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็นบทบาทส�ำคัญของห้อง
สมุดแล้วจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับระดับการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาล�ำดับแรกคือ ทรัพยากรสารสนเทศ (X 1) สัมพันธ์กับการก�ำหนด
สารสนเทศ (Y1) การเข้าถึงสารสนเทศ (Y2) และการใช้สารสนเทศ (Y4) ล�ำดับที่
สองคือ ผู้จัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (X2) สัมพันธ์กับการใช้สารสนเทศ (Y4) และ
จริยธรรมและข้อกฏหมาย (Y5) ส่วนการสอนการเรียน (X3) เครือข่ายและพันธมิตร
(X4) และโครงสร้างสารสนเทศ (X5) สัมพันธ์กบั การรูส้ ารสนเทศอย่างละหนึง่ ด้าน
เป็นที่น่าสังเกตว่าทรัพยากรสารสนเทศและการสอนการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
การรู้สารสนเทศไปในทิศทางลบ อาจจะเป็นไปได้ว่าปัจจัยการจัดสื่อเป็นสิ่งช่วย
ให้นักศึกษาท�ำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้นโดยใช้ความสามารถของตนเองน้อยลง
ดังนั้น การเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศและการจัดการสอนการเรียนอาจจะไม่มีผล
ต่อการยกระดับการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาเสมอไป เมือ่ ค�ำนึงถึงประเด็นนีแ้ ล้ว
การพัฒนาบทบาทของห้องสมุดด้วยการจัดให้มีบุคลากร Fascinators การสร้าง
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เครือข่ายพันธมิตร และการจัดโครงสร้างสารสนเทศที่ทันสมัย อาจจะเป็นการ
เพียงพอส�ำหรับการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เมื่อพิจารณาปัจจัยการจัดการระดับองค์กร ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่เป็นการสนับสนุนบทบาทส�ำคัญของห้องสมุดในอันที่จะช่วย
ยกระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่า ทุกองค์ประกอบ ยกเว้น
เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ล้วนสัมพันธ์กับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
แต่องค์ประกอบบางด้านสัมพันธ์ในทางลบกับการรู้สารสนเทศในบางด้าน เช่น
การก�ำหนดกลยุทธ์สัมพันธ์ในทางลบกับการรู้สารสนเทศ 4 ด้าน และการจัดวัสดุ
อุปกรณ์สัมพันธ์กับการสารสนเทศสองด้าน เป็นที่น่าสังเกตว่าองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลในทางบวกและมีสหสัมพันธ์กบั การรูส้ ารสนเทศเด่นชัดทีส่ ดุ คือ การก�ำกับ
ควบคุม (Z7) รองลงมาคือการจัดองค์กร (Z5) และการจัดบุคลากร (Z4) ตามล�ำดับ
การประเมินสารสนเทศเป็นองค์ประกอบเดียวของการรู้สารสนเทศที่ไม่สัมพันธ์
กับองค์ประกอบใดๆ ของปัจจัยการบริหารระดับองค์กร
ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีสมมติฐานอ้างอิง (Assumption) ว่าการบริหาร
ระดับองค์กรส่งผลทางอ้อมต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษา และได้หาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารระดับองค์กรกับองค์ประกอบของ
การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสมมติฐาน (Hypotheses) ทางสถิติ สรุปได้ว่าองค์
ประกอบของการบริหารระดับองค์กรและองค์ประกอบของการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
จ�ำนวน 23 คู่มีสหสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ แม้ว่าจะมีอยู่ 6 คู่ที่สัมพันธ์กันในเชิง
ลบ องค์ประกอบทีเ่ ด่นชัดของปัจจัยการบริหารระดับองค์กรได้แก่ การจัดบุคลากร
(Z4) การก�ำหนดกลยุทธ์ (Z6) การก�ำกับควบคุม (Z7) การสนับสนุน (Z8) และการ
จัดองค์กร (Z5) ตามล�ำดับ ส่วนองค์ประกอบที่เด่นชัดของปัจจัยการจัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรียงตามล�ำดับดังนี้ เครือข่ายพันธมิตร (X4) ผูจ้ ดั สือ่ (X2) ทรัพยากร
สารสนเทศ (X1) โครงสร้างสารสนเทศ (X5) และการสอนการเรียน (X3)
เมือ่ พิจารณาอิทธิพลของการจัดสือ่ และการบริหารองค์กรทีส่ มั พันธ์รว่ มกัน
และน่าจะส่งผลต่อการรูส้ ารสนเทศแล้วจะเห็นได้วา่ การก�ำหนดสารสนเทศทีม่ คี า่
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สูงสุด (Y1 = 3.69) สัมพันธ์เชิงลบกับทรัพยากรสารสนเทศซึ่งสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การจัดบุคลากร การจัดองค์กร การก�ำหนดกลยุทธ์ และการก�ำกับควบคุม การ
เข้าถึงสารสนเทศที่มีค่ารองลงมา (Y2 = 3.63) นอกจากสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวแล้ว ยังสัมพันธ์เชิงบวกกับเครือข่ายพันธมิตร ซึ่ง
สัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดบุคลากร การก�ำกับควบคุม และการสนับสนุน แต่
สัมพันธ์เชิงลบกับการบริหารจัดการ การจัดวัสดุอุปกรณ์ การจัดองค์กร และการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ การใช้สารสนเทศทีม่ คี า่ สูงเป็นล�ำดับสุดท้าย (Y4 = 3.57) มีสมั พันธ์
เชิงบวกกับผูจ้ ดั สือ่ แต่มสี มั พันธ์เชิงลบกับทรัพยากรสารสนเทศ จากเส้นสหสัมพันธ์
ทีม่ ลี กั ษณะประดุจเครือข่ายนี้ เป็นทีส่ งั เกตว่าในด้านปัจจัยการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
นั้น องค์ประกอบด้านบทบาทของผู้จัดการสื่อ เครือข่ายพันธมิตร และการจัด
โครงสร้างสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
โดยตรง แต่เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยการบริหารระดับองค์กร องค์ประกอบ
ส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเชิงซ้อนทั้งลบและบวก ยกเว้น
การจัดบุคลากรและการสนับสนุนที่มีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก ดังนั้น แนวทาง
ในการพัฒนาโดยส่วนรวม ควรค�ำนึงถึงองค์ประกอบด้านบุคลากรและการ
สนับสนุน ซึ่งมีลักษณะเด่นในเชิงของการให้บริการที่มีความเชื่อมโยงกับปัจจัย
การจัดสื่อไม่น้อยไปกว่าองค์ประกอบอื่นที่มีลักษณะเด่นในเชิงของการบริหาร
จัดการระดับนโยบาย
ผลการวิเคราะห์งานวิจยั ส�ำหรับคุณลักษณะการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษา
ซึ่งมีค่าโดยเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับสูง นั่นหมายความว่าการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์ดี ส�ำหรับยุทธวิธกี ารจัดการสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการรู้สารสนเทศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับปานกลาง นั่น
หมายความว่า การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการจัดสื่ออยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ส�ำหรับ
กลยุทธ์หน่วยสนับสนุนการจัดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ มีคา่ โดยเฉลีย่ รวมเท่ากับ 3.46
อยู่ในระดับปานกลาง นับว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้
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อภิปรายผล

กล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง มีความพร้อมถ้าได้ก�ำหนด
กลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจน ได้ตั้งค่าลักษณะการจัดการ
บริหารปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมถึงภาระหน้าที่กับขอบเขตของหน่วยก�ำหนดงาน
ทางด้านต่างๆ ไว้ชัดแจ้งมีการก�ำหนดแนวปฏิบัติมอบหมายภาระงานที่ต้องใช้ทั้ง
ความรู้เทคนิคตรงกันกับความสามารถของพนักงาน และมีการกระจายอิทธิพล
ภาระหน้าที่เป็นไปตามความเหมาะสมที่ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง มีการสนับสนุน
จั ด การบริ ห ารแผนกปฏิ บั ติ ง านที่ ส นั บ สนุ น หรื อ เอื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การจั ด สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เกีย่ วกับการส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาทีท่ นั ยุคทันสมัย
ซึ่งสอดคล้องตรงกับกระบวนการหลักปฏิบัติ (อ�ำนาจ ธีระวนิช, 2547: 60)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน (2556) และ จูเลี่ยนและบูน (Julien
and Boon. 2004) อาจารย์และบรรณารักษ์ได้ด�ำเนินการพัฒนาการสอนการ
เรียนของนักศึกษาได้อย่างมีศักยภาพภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การสอนการเรียน การรู้สารสนเทศ เลาการ์ (Lwoga. 2013) ผลจากการประเมิน
บ่งบอกว่านักศึกษามีทกั ษะพอเพียงทีไ่ ด้รบั ข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์สงู สุด
และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ท�ำโครงงาน มีเทคนิคสืบค้นหรือประเมินข้อมูล
สารสนเทศได้ตลอดชีวิต

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึ ก ษาความสัมพันธ์ร ะหว่างการบริ ห ารที่ ส นั บสนุ นการจั ดสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ที่ตั้งอยู่โดยรอบนอกเขตกรุงเทพมหานคร
2. ควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย Univariate Multiple Linear
Regression Analysis, Multivariate Multiple Linear Regression Analysis,
และ Multilevel Regression หรือ Canonical Correlation ตามล�ำดับ
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