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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการรูสารสนเทศ  และความตระหนักในวัฒนธรรม
ไทย   โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชแหลงขอมูลวัฒนธรรมเปนฐานในการ
เรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาไดแก นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการบูรณาการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 60 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบประเมินการรูสารสนเทศ 2) 
แบบทดสอบการรูสารสนเทศ และ 3) แบบประเมินความตระหนักในวัฒนธรรมไทย การวิเคราะห
ขอมูลโดย คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test ซึ่งผลการศึกษา
พบวา 
 1)  การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชแหลงขอมูลวัฒนธรรมเปนฐานในการ
เรียนรู สามารถพัฒนาการรูสารสนเทศและความตระหนักในวัฒนธรรมไทยแกผูเรียนได 

2)  การรูสารสนเทศของกลุมตัวอยางพบวามีพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยการรูสารสนเทศอยูใน
ระดับมาก  

3)  ความตระหนักในวัฒนธรรมไทยของกลุมตัวอยางพบวามีพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยความ
ตระหนักในวัฒนธรรมไทยอยูในระดับมาก 
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The objective of this research were to development of information literacy and 
Thai culture awareness by the teaching with blended learning with using culture 
resource base learning in Information Integration for students in the program of 
Information Technology, Suan Dusit Rajabhat University. The sample group to this study 
consisted of 60 undergraduate students at Information Technology  who registered  in 
the Information Integration Course of the 2013 academic year. The research instruments 
were  the questionnaire for information literacy, the information literacy test and  the 
questionnaire for Thai culture awareness. Data were analyzed by using frequency, 
percentage, mean, standard deviation and  t-test dependent. The results of the study 
were as follows :  

1) information literacy and Thai culture awareness could using by teaching with 
the blended learning with using culture resource base learning 

2)  information literacy of experimental sample after  undertaking teaching was 
high level  

3) Thai culture awareness  of experimental sample after  undertaking teaching 
was high level. 
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