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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษาสถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต รวมทั้งศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการสืบคนสารสนเทศ โดย
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริญญาตรีของทุกคณะ
จํานวน 384 คน ที่เรียนในปการศึกษา 2546 ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ในสถาบันและศูนยนอก
สถาบัน เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสร างขึ้น ประกอบดว ย
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามปลายเปด โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ระหวางวันที่ 12 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2546 และในภาค
เรียนที่ 2 ระหวางวันที่ 20 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ 2547 วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต มีวัตถุประสงคของการสืบคนสารสนเทศ
เพื่อใชประกอบการเรียนและทํารายงานในวิชาตาง ๆ มากที่สุด สําหรับแหลงสารสนเทศที่นกั ศึกษาใช
ในการสืบคนมากที่สุด คือ อินเทอรเน็ต เกณฑทนี่ ักศึกษาใชเพื่อคัดเลือกแหลงสารสนเทศในการสืบคน
มากที่สุด คือ สืบคนไดตลอดเวลาตามที่นักศึกษาตองการ ทรัพยากรสารสนเทศที่นักศึกษาใชในการ
สืบคนสารสนเทศมากที่สุด คือ สารสนเทศจากเว็บไซต วิธกี ารสืบคนสารสนเทศทีน่ ักศึกษาใชมากที่สุด
คือ สืบคนจากโปรแกรมชวยในการคนหา ปญหาการสืบคนสารสนเทศในประเด็นที่เกีย่ วกับแหลง
สารสนเทศ ที่มีปญหามากทีส่ ุด คือ
คอมพิวเตอรในสํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไม
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
สวนปญหาการสืบคนสารสนเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับวิธีการสืบคน
สารสนเทศ ที่มีปญหามากที่สุด คือ การสืบคนดวยโปรแกรมชวยในการคนหา เพราะจะไดรายการ
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สารสนเทศจํานวนมาก ทําใหเสียเวลาในการสืบคน สําหรับปญหาการสืบคนสารสนเทศในประเด็นที่
เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีปญหามากที่สุด คือ สารสนเทศบางเรือ่ งไมมีขอมูลฉบับเต็ม ซึ่งปญหา
ตาง ๆ มีวธิ กี ารแกปญ
 หา ไดแก ควรเพิ่มจํานวนเครือ่ งคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับความตองการของ
นักศึกษา โดยเฉพาะตามศูนยการศึกษานอกสถาบัน ควรมีบุคลากรแนะนําในการคนหาและการใช
ทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ในสํานักวิทยบริการมากกวานี้ และควรเพิ่มฐานขอมูลที่มีลกั ษณะเปน
ขอมูลฉบับเต็มใหมากขึ้น ตามความตองการของนักศึกษา

(3)
Research Title

Student behavior about information retrieval: a case study of student at
Rajabhat Institute Suan Dusit

Researcher

Miss Prisana Mutchima

Organization

Library and Information Science Program, The Faculty of Humanities
and Social Sciences, Rajabhat Institute Suan Dusit

Completion Year

2004
Abstract

The purpose of research work on the topic of “Student behavior about information retrieval :
a case study of student at Rajabhat Institute Suan Dusit” is to study the information retrieval behavior
of student in Rajabhat Institute Suan Dusit as well as to recognize on the problem of information
retrieval, and to recommend the appropriate method for the solution of problem. The research sample
selected from the regular students and twilight students in bachelor degree level in the academic year
of 2003, and they are 384 in member from inside campus and off campus learning centers
The tool of data collection is the questionnaire. The questionnaire was consisted of the
structure question and the open – end question, datas were to be collected from the students during
the first semester from 12 September to 15 October 2003, and also in the second semesters from 20
January to 28 February 2004. The data was analyzed and obtained into the percentages, means, and
standard deviation via the SPSS window program.
The results of this research work are as follows : Most of students from Rajabhat Institute
Suan Dusit have their aim and objective to retrieve for more information of their study and report of
many subjects, and the popular source of information retrieval is the internet which becomes the
measurement of students that use for the selection of information retrieved in anytime of their need,
website becomes the information resource that most of students work by using through the search
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engine programs, most of the problem of information retrieval facilities is the number of computer
which is available in the library of Rajabhat Institute Suan Dusit is not match with the number of
student, the problem of information retrieval method that the research helper program can search for
a lot of information in the same time, therefore students have to spend much more time to select the
appropriate information. For the problem of information resources is concerned with the incomplete
text from some resources. The method of solution the problems are : I Increasing the number of
computer in order to match with the number of students both inside the campus and off campuses
education centers especially. II The specialists should be always available to give the suggestion of
searching and using information resources. III The full text database should be more available in
order to match with the demand of students.

