บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยในสาขาตางๆ ไดมีการคนควาวิจัยและผลิตสารสนเทศขึ้นมา
อยางมากมาย จนเกิด “กระแสสารสนเทศทวมทน (Information Explosion)” ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้น
อยางทวีคูณของเนื้อหาวิชาและปริมาณของสารสนเทศที่ใชกันอยูและรวมถึงสารสนเทศที่เกิดขึ้น
ใหม (กาญจนา, 2543) การเพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอยางรวดเร็วและมีปริมาณมหาศาลนี้
เปนผลใหมีการคนหาวิธีการผลิตเอกสารตางๆ เชน การพิมพดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน
รวมทั้งทําใหมีการหาวิธีการคนหาสารสนเทศ ใหตรงกับความตองการมากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว
จึงทําใหเกิดการพัฒนาระบบการสืบคนสารสนเทศควบคูกันไปกับการผลิตสารสนเทศ ซึ่งสงผล
กระทบกั บสถาบัน บริการสารสนเทศในการพั ฒ นาทรัพยากรสารสนเทศตางๆ เพื่อ ใหมีค วาม
สมบูรณครบถวนและสามารถบริการการคนหาสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
เทคนิคและกลยุทธตางๆของการคนหาสารสนเทศ เพื่อใหผูบริการสารสนเทศสามารถจัดการกับ
สารสนเทศจํ า นวนมากที่ มี อ ยู อ ย า งเหมาะสมและสามารถค น หาสารสนเทศต า งๆจากแหล ง
สารสนเทศอื่นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การบริการคนคืนสารสนเทศจากการคนบัตรรายการ
ดวยมือ มีการพัฒนาเปนการคนคืนดวยเครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งมีการคนหาสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลออนไลนดวย
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร สถาบั น ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต เป น แหล ง ผลิ ต และรวบรวมทรั พ ยากร
สารสนเทศทุ ก สาขาวิ ช า และเป น แหล ง ข อ มู ล ข า วสารที่ ทั น สมั ย จึ ง ถื อ ว า เป น สถาบั น บริ ก าร
สารสนเทศแหงหนึ่ง ซึ่งมีการใหบริการสารสนเทศในรูปแบบตางๆ เชน สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งใหบริการทางดานเทคโนโลยีการศึกษาแกนักศึกษาของสถาบันและผูสนใจ
ทั่วไป โดยใชเทคโนโลยีตางๆที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการดานเทคนิคการ
สืบคน และสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ ไดแก การบริการการสืบคนขอมูลจากหนังสือ
วารสาร หนังสือพิมพและสื่อโสตทัศนวัสดุ ดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia
Technology Library System), การบริการสืบคนฐานขอมูลบทคัดยอ(Abstract) ฐานขอมูลเนื้อหา
เต็ม(Full Text) ในหลากหลายสาขาวิชา จากฐานขอมูลตางๆ เชน ABI/Inform , CAB Abstract และ
HW Wilson เปนตน นอกจากนั้นยังมีการบริการฐานขอมูลสําหรับการเรียนรูผาน Web Browser
ดวย Blackboard ซึ่งพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษาจะทําใหทราบถึงวิธีการคนหา
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สารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศที่ นั ก ศึ ก ษาต อ งการ และป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการสื บ ค น
สารสนเทศ เพื่อทางสถาบันจะไดพัฒนาวิธีการคนหาที่นักศึกษานิยมใชใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และจัด หาทรั พยากรสารสนเทศใหตรงกั บความตองการของผูใ ช ม ากที่สุด โดยเพิ่มทรัพ ยากร
สารสนเทศที่ผูใชตองการใหมากขึ้นและลดจํานวนสารสนเทศที่ผูใชไมตองการลง เพื่อเปนการ
ประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกลาว และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การสืบคนสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชทรัพยากรสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
2. เพือ่ ศึกษาปญหาและหาแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึน้ จากการสืบคนสารสนเทศของ
นักศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิตที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรีของทุกคณะ ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ในปการศึกษา 2546
2. กลุมตัวอยางในการวิจัย ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของ Yamane ซึ่งขนาดกลุม
ตัวอยางประมาณ 397 คน และกําหนดกลุมโดยคิดเทียบสัดสวน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตัวแปรที่
ศึกษาประกอบดวย
1. ตัวแปรตน คือ ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ซึ่งแสดงรายละเอียดไวในภาพที่ 1.1
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

- เพศ
- อายุ
- ระดับชั้นปทศี่ ึกษา
- ระบบการศึกษา (ภาคปกติ/
สมทบ)
- คณะ
- สถานที่ที่ศึกษา (ในสถาบัน
หรือศูนยการศึกษานอก
สถาบัน)

พฤติกรรมการสืบคน
สารสนเทศ
- วัตถุประสงคของการสืบคน
สารสนเทศ
- แหลงสารสนเทศ
- ทรัพยากรสารสนเทศ
- วิธีการสืบคนสารสนเทศ
ปญหาและแนวทางการแกไข
- ปญหาในการสืบคน
สารสนเทศ
- แนวทางการแกไข

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ไดขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต
2. ไดขอมูลพื้นฐานที่เปนแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการสืบคนสารสนเทศของ
นักศึกษาไดอยางเหมาะสม

นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง เหตุการณตางๆ และความรู
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งผานกระบวนการประมวลผล มีการถายทอดและการบันทึกไวใน
รูปแบบตางๆ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ รายงาน โสตทัศนวัสดุตางๆ ตลอดจนสารสนเทศ
ที่เก็บไวในรูปของอิเล็กทรอนิกส โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อเผยแพรใหผูรับสารไดทราบ ฉะนั้นเมื่อ
พิจารณาสารสนเทศจึงอาจพิจารณาได 2 ประเด็น คือ เนื้อหา และการประมวล เพือ่ เผยแพร หรือ
ถายทอดเนื้อหาของสารสนเทศนั้น ในดานเนื้อหา สารสนเทศถือไดวาเปนผลผลิตทางปญญาของ
มนุษยสาขา วิชาใด เรื่องใด ปรากฏในรูปแบบใด ภาษาใดก็ได สวนการประมวล หมายถึง วิธีที่ใช
ในการผลิต การสง การจัดเก็บ การถายทอดหรือเผยแพรเนื้อหาของสารสนเทศ เพื่อนําไปใช เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง (ประภาวดี, 2543)
การสืบคนสารสนเทศหรือการคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) หมายถึง
วิธีการ หรือกระบวนการการคนหาและนําสารสนเทศออกจากแหลงจัดเก็บมาใหผูใชไดตรงกับ
ความตองการอยางรวดเร็วและทันตอการใชงาน โดยไมสิ้นเปลืองเวลา (กาญจนา, 2538) ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้จะเนนการสืบคนสารสนเทศจากอินเตอรเน็ต และฐานขอมูลในสํานักวิทยบริการ
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการการคนหาขอมูลและสารสนเทศที่
นักศึกษาตองการ จากอินเตอรเน็ตและฐานขอมูลในสํานักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต โดย
จะพิจารณาจากความถี่ในการสืบคน ประเภทของสารสนเทศที่นักศึกษาสวนใหญตองการสืบคน
สถานที่ที่ใชในการสืบคน สาเหตุของการสืบคน และกลวิธีในการสืบคน เปนตน
สถาบันราชภัฏสวนดุสติ หมายถึง สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถานที่ตั้ง คือ 295 ถนน
ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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นักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต หมายถึง นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
ของทุกคณะ ซึ่งไดแก คณะครุศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศิลปกรรม และวิทยาการจัดการ ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ในปการศึกษา 2546

