บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษา รวมทั้งศึกษา
ปญหาและหาแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิตที่กาํ ลังศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรีของทุกคณะ ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ในปการศึกษา 2546 จํานวน 40,500 คน คิดเปน
กลุมตัวอยางประมาณ 398 คน จากสูตรของ Yamane
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามแบบปลายเปด

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย
เลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวากลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาของสถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 384 คน เปนนักศึกษาหญิงมากกวานักศึกษาชาย สําหรับอายุของกลุม
ตัวอยางจะอยูใ นชวง 18-42 ป โดยกลุมตัวอยางที่อายุ 21 ป มีจํานวนมากที่สุด และกลุมตัวอยางสวน
ใหญจะเปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 ซึ่งเปนนักศึกษาภาคปกติมากกวาภาคสมทบ และกลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ นอกจากนัน้ ยังเปนนักศึกษาที่เรียนในสถาบันมากกวา
เรียนที่ศูนยการศึกษานอกสถาบัน
พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
นักศึกษามีวัตถุประสงคของการสืบคนสารสนเทศในดานตางๆ อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอยคือ เพื่อใชประกอบการเรียนและทํารายงานในวิชาตางๆ เพือ่
เพิ่มพูนความรู เพื่อประกอบการทําวิจยั / สารนิพนธ และเพื่อความบันเทิง ซึ่งนักศึกษาชายและหญิง
มีการสืบคนสารสนเทศตามวัตถุประสงคตางๆ อยูในระดับมาก โดยนักศึกษาชายมีคาเฉลี่ยของการ
สืบคนสารสนเทศตามวัตถุประสงคตางๆ มากกวานักศึกษาหญิง เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา
นักศึกษาที่มีการสืบคนสารสนเทศตามวัตถุประสงคตางๆ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
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คือ อายุ 34, 42, 25, 19, 22, 23, 21, 29, 20, 28, 18, 24, 31, 41, และ 30 ป เมื่อจําแนกตามระดับชั้นป
ที่ศึกษาพบวา นักศึกษาทุกชัน้ ปมีการสืบคนสารสนเทศตามวัตถุประสงคตางๆ อยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ชั้นปที่ 2, 3, 4 และ 1 เมื่อจําแนกตามระบบการศึกษา
พบวา นักศึกษาที่เรียนภาคปกติมีการสืบคนสารสนเทศตามวัตถุประสงคตางๆมากกวาภาคสมทบ
เมื่อจําแนกตามคณะพบวา นักศึกษาทุกคณะมีการสืบคนสารสนเทศตามวัตถุประสงคตางๆ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปกรรม เมื่อจําแนกตามสถานที่
ศึกษาพบวา นักศึกษาที่เรียนที่ศูนยการศึกษานอกสถาบัน มีคาเฉลี่ยของการสืบคนสารสนเทศตาม
วัตถุประสงคตางๆ มากกวานักศึกษาที่เรียนในสถาบัน
นักศึกษาสืบคนสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศตางๆ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ซึ่งมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอยคือ สืบคนจากอินเตอรเน็ต สํานักวิทยบริการสถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต เพือ่ น หอสมุดแหงชาติ อาจารย รานหนังสือ บรรณารักษและเจาหนาที่ในหองสมุด
สํานักวิทยบริการของศูนยการศึกษานอกสถาบัน หองสมุดสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหองสมุด
เฉพาะ ซึ่งนักศึกษาชายและหญิงมีการสืบคนสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศตางๆ อยูในระดับ
ปานกลาง
โดยนักศึกษาหญิงมีคาเฉลี่ยของการสืบคนสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศตางๆ
มากกวานักศึกษาชาย เมือ่ จําแนกตามอายุพบวา นักศึกษาที่มกี ารสืบคนสารสนเทศจากแหลง
สารสนเทศตางๆ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ อายุ 18, 29, 23, 34, 20, 21, 41, 19, 28,
22, 30, 25, 24, 31 และ 42 ป เมื่อจําแนกตามระดับชั้นปทศี่ ึกษาพบวา นักศึกษาทุกชั้นปมีการสืบคน
สารสนเทศจากแหลงสารสนเทศประสงคตางๆ อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 4 เมื่อจําแนกตามระบบการศึกษา
พบวา นักศึกษาที่เรียนภาคปกติ มีการสืบคนสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศตางๆ มากกวา
นักศึกษาภาคสมทบ เมื่อจําแนกตามคณะพบวา นักศึกษาของทุกคณะมีการสืบคนสารสนเทศจาก
แหลงสารสนเทศตางๆ อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ คณะครุ
ศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อจําแนกตามสถานที่ศึกษาพบวา นักศึกษาที่เรียนอยูในสถาบันและ
ศูนยการศึกษานอกสถาบัน มีการสืบคนสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศตางๆ อยูในระดับปาน
กลาง โดยนักศึกษาที่เรียนในสถาบันมีคาเฉลี่ยของการสืบคนสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศตางๆ
มากกวานักศึกษาที่เรียนที่ศนู ยการศึกษานอกสถาบัน
เกณฑทนี่ ักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิตใช เพื่อคัดเลือกแหลงสารสนเทศในการสืบคน
ทุกเกณฑอยูใ นระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สืบคนไดตลอดเวลาที่ตองการ ให
สารสนเทศที่ทันสมัย ใหสารสนเทศที่ถูกตองและนาเชื่อถือ เปนแหลงสารสนเทศที่เขาถึงไดงาย
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ใหสารสนเทศที่สมบูรณและชัดเจน และไมตองเสียคาใชจาย ซึ่งนักศึกษาชายและหญิงพิจารณา
เกณฑตางๆ สําหรับคัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการสืบคนในระดับมาก โดยนักศึกษาหญิงมี
คาเฉลี่ยของการพิจารณาเกณฑตางๆ
สําหรับคัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการสืบคนมากกวา
นักศึกษาชาย เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักศึกษาทีพ่ ิจารณาเกณฑตางๆ สําหรับคัดเลือกแหลง
สารสนเทศเพื่อการสืบคนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ อายุ 18, 11, 19, 15, 30, 20, 21,
29, 22, 34, 23, 28, 42 และ 24 ป เมื่อจําแนกตามระดับชั้นปที่ศึกษาพบวา นักศึกษาทุกระดับชั้นปมี
การพิจารณาเกณฑตางๆ สําหรับคัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการสืบคนอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 เมื่อจําแนกตามระบบการศึกษา
พบวา นักศึกษาที่เรียนภาคปกติและภาคสมทบ มีการพิจารณาเกณฑตางๆ สําหรับคัดเลือกแหลง
สารสนเทศเพื่อการสืบคนอยูในระดับมาก ซึ่งนักศึกษาที่เรียนภาคปกติมีการพิจารณาเกณฑตางๆ
สําหรับคัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการสืบคนมากกวาภาคสมทบ
เมื่อจําแนกตามคณะพบวา
นักศึกษาของทุกคณะมีการพิจารณาเกณฑตางๆ สําหรับคัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการสืบคน อยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร และคณะศิลปกรรม เมือ่
จําแนกตามสถานที่ศึกษาพบวา นักศึกษาทีเ่ รียนอยูใ นสถาบันและศูนยการศึกษานอกสถาบัน มี
การพิจารณาเกณฑตางๆ สําหรับคัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการสืบคนอยูในระดับมาก คือ
นักศึกษาที่เรียนที่ศูนยการศึกษานอกสถาบัน มีคาเฉลี่ยของการพิจารณาเกณฑตางๆ สําหรับคัดเลือก
แหลงสารสนเทศเพื่อการสืบคนมากกวานักศึกษาที่เรียนในสถาบัน
ทรัพยากรสารสนเทศที่นักศึกษาใชในการสืบคนสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยเรีย งคา เฉลี่ย จากมากไปน อย คือ สื บคน จากเว็บไซต หนั งสือพิ มพ หนั งสื อวิช าการ
วารสาร นิตยสาร รายงานการวิจัย หนังสืออางอิง ฐานขอมูลออนไลน วิทยานิพนธ / ปริญญานิพนธ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ซีดีรอม และเทปบันทึกเสียงและเทปวีดีโอ ซึ่งนักศึกษาชายและ
หญิงสืบคนทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ในระดับปานกลาง โดยนักศึกษาหญิงมีคาเฉลี่ยของการ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศตางๆ มากกวานักศึกษาชาย เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักศึกษาที่มีการ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศตางๆ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ อายุ 34, 23, 29, 20, 25, 28,
41, 22, 21, 30, 21, 31, 42, 19 และ 24 ป เมื่อจําแนกตามระดับชั้นปที่ศึกษาพบวา นักศึกษาทุก
ระดับชั้นปมีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศตางๆ อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ ชั้นปที่ 1, 3, 4 และ 2 เมื่อจําแนกตามระบบการศึกษาพบวา นักศึกษาที่เรียนภาค
ปกติและภาคสมทบ มีคาเฉลี่ยเทากัน ซึ่งมีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศตางๆ อยูในระดับปาน
กลาง เมื่อจําแนกตามคณะพบวา นักศึกษาของคณะที่มีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศตางๆ อยูใน
ระดับมากคือ คณะศิลปกรรม สวนนักศึกษาของคณะอื่นๆ มีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศตางๆ

68
อยูในระดับปานกลางโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร และ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เมื่อจําแนกตาม
สถานที่ศึกษาพบวา นักศึกษาที่เรียนอยูในสถาบันและศูนยการศึกษานอกสถาบัน มีการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศตางๆ อยูในระดับปานกลาง คือ นักศึกษาที่เรียนที่ศูนยการศึกษานอกสถาบัน
มีคาเฉลี่ยของการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศตางๆ มากกวานักศึกษาที่เรียนในสถาบัน
วิธีการสืบคนสารสนเทศ ที่นักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิตใช อยูในระดับปานกลาง โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ใชโปรแกรมชวยในการคนหา (Search Engine) สํารวจ
จากชั้นหนังสือ สืบคนบัตรรายการออนไลน ดวยระบบ VTLS จากเครื่องคอมพิวเตอรที่หองสมุด
จัดไวให และสืบคนจากฐานขอมูลออนไลนที่เปนบทคัดยอและเนื้อหาเต็ม ซึ่งนักศึกษาชายและ
หญิงใชวิธีการตางๆ เพื่อสืบคนสารสนเทศ ในระดับปานกลาง โดยนักศึกษาหญิงมีคาเฉลี่ยของการ
ใชวิธีการตางๆ เพื่อสืบคนสารสนเทศ มากกวานักศึกษาชาย เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักศึกษาที่
ใชวิธีการตางๆ เพื่อสืบคนสารสนเทศ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ อายุ 34, 41, 30,
23, 22, 21, 28, 18, 20, 25, 42, 29, 31, 19 และ 24 ป เมื่อจําแนกตามระดับชั้นปที่ศึกษาพบวา
นักศึกษาทุกระดับชั้นปใชวิธีการตางๆ เพื่อสืบคนสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ชั้นปที่ 1, 3, 4 และ 2 เมื่อจําแนกตามระบบการศึกษาพบวา นักศึกษา
ที่เรียนภาคสมทบและภาคปกติ ใชวิธีการตางๆ เพื่อสืบคนสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง โดย
นักศึกษาที่เรียนภาคสมทบมีคาเฉลี่ยในการใชวิธีการตางๆ เพื่อสืบคนสารสนเทศ มากกวาภาคปกติ
เมื่อจําแนกตามคณะพบวา นักศึกษาของคณะที่ใชวิธีการตางๆ เพื่อสืบคนสารสนเทศอยูในระดับ
มาก คือ คณะศิลปกรรม และคณะครุศาสตร ตามลําดับ สวนนักศึกษาของคณะที่ใชวิธีการตางๆ
เพื่อสืบคนสารสนเทศ อยูในระดับปานกลางโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เมื่อ
จําแนกตามสถานที่ศึกษาพบวา นักศึกษาที่เรียนอยูที่ศูนยการศึกษานอกสถาบันและในสถาบัน ใช
วิธีการตางๆ เพื่อสืบคนสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง คือ นักศึกษาที่เรียนที่ศูนยการศึกษานอก
สถาบัน มีคาเฉลี่ยของการใชวิธีการตางๆ เพื่อสืบคนสารสนเทศมากกวานักศึกษาที่เรียนในสถาบัน
ปญหาการสืบคนสารสนเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ ที่มีปญหามาก คือ
คอมพิวเตอรในสํานักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิตไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา สวน
ปญหาที่พบในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ตองเสียคาใชจายสูงใน
การซื้อหนังสือที่มีขอมูลตามความตองการ เวลาเปดบริการของหองสมุดตรงกับเวลาเรียน การใช
ชั่ ว โมงอิ น เตอรเ น็ต ของสถาบั น ราชภัฏ สวนดุ สิต ไมส ะดวกและช า ในอิน เตอร เ น็ต มีขอ มูลไม
ครบถวนตามความตองการ ไมทราบรายชื่อเว็บไซตในสาขาวิชาที่ตองการสืบคน คอมพิวเตอรใน
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารสถาบั น ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ํ า บรรณารั ก ษ แ ละเจ า หน า ที่ ใ น
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หองสมุดพูดจาไมไพเราะและไมสุภาพ บรรณารักษและเจาหนาที่ในหองสมุดขาดทักษะในการ
สื่ อ สารและถ า ยทอดความรู ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยในการใช ชั่ ว โมงอิ น เตอร เ น็ ต จากผู ใ ห บ ริ ก าร
อินเตอรเน็ต ไมสามารถใชบริการยืมระหวางหองสมุดได และตองเสียคาใชจายในการเขาใช
หองสมุดอื่น สวนปญหาการสืบคนสารสนเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับวิธีการสืบคนสารสนเทศ ที่มี
ปญหาปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การสืบคนดวยโปรแกรมชวยในการ
คนหา (Search Engine) จะไดรายการสารสนเทศมาก ทําใหเสียเวลาในการสืบคน การสืบคน
บัตรรายการออนไลนของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ดวยระบบ VTLS ไมสามารถสืบคนได ถาไมใช
อินเตอรเน็ตของสวนดุสิต ไมทราบวาจะใชคําคนวาอะไร เพื่อใหไดสารสนเทศตามความตองการ
และรายชื่อสารสนเทศที่ไดจากการสืบคนบัตรรายการออนไลน บางครั้งไมสามารถหาไดจากชั้น
เก็บ สําหรับปญหาการสืบคนสารสนเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีปญหา
ปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สารสนเทศบางเรื่องไมมีขอมูลฉบับเต็ม
เนื้อหาเปนภาษาอังกฤษทําใหเขาใจยาก ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการมีจํานวนนอย และเนื้อหา
เกาไมทันสมัย ซึ่งนักศึกษาหญิงและชายมีปญหาในการสืบคนสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง
โดยนักศึกษาหญิงมีคาเฉลี่ยของปญหาในการสืบคนสารสนเทศ มากกวานักศึกษาชาย เมื่อจําแนก
ตามอายุพบวา นักศึกษาที่มีปญหาในการสืบคนสารสนเทศอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ อายุ 34, 41, 23 และ 42 ป สวนนักศึกษาที่มีปญหาในการสืบคนสารสนเทศ
อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ อายุ 28, 19, 21, 22, 30, 20, 24,
29, 31, 18 และ 25 ป เมื่อจําแนกตามระดับชั้นปที่ศึกษาพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 4 มีปญหาในการ
สืบคนสารสนเทศอยูในระดับมาก สวนนักศึกษาชั้นปอื่นๆ มีปญหาในการสืบคนสารสนเทศอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ชั้นปที่ 2, 3 และ 1 เมื่อจําแนกตาม
ระบบการศึกษาพบวา นักศึกษาที่เรียนภาคปกติและภาคสมทบ มีปญหาในการสืบคนสารสนเทศ
อยูในระดับปานกลาง โดยนักศึกษาที่เรียนภาคปกติมีปญหาในการสืบคนสารสนเทศมากกวาภาค
สมทบ เมื่อจําแนกตามคณะพบวา นักศึกษาของทุกคณะมีปญหาในการสืบคนสารสนเทศ อยูใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ คณะศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมื่อจําแนกตามสถานที่ศึกษาพบวา นักศึกษาที่เรียนอยูในสถาบันและศูนยการศึกษานอกสถาบัน
มีปญหาในการสืบคนสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง คือ นักศึกษาที่เรียนในสถาบัน มีคาเฉลี่ย
ของปญหาในการสืบคนสารสนเทศมากกวานักศึกษาที่เรียนที่ศูนยการศึกษานอกสถาบัน
นั ก ศึ ก ษามี ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางการแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการสื บ ค น
สารสนเทศ และความตองการสารสนเทศ คือ ควรมีบุคลากรที่ชวยเหลือใหคําตอบและคําแนะนํา
การใชทรัพยากรสารสนเทศตางๆในสํานักวิทยบริการมากกวานี้ ควรเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรและ
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ปรั บ ปรุ ง ประสิท ธิ ภ าพของเครื่ อง และการใช อิ น เทอร เ น็ต ใหดี ขึ้ น ควรมี ห นั ง สือ และข อมู ล ที่
ทันสมัย หลากหลาย ทั้งใน E-book และในฐานขอมูลอื่นๆ และควรจัดทรัพยากรสารสนเทศใหเปน
หมวดหมูมากกวานี้ นอกจากนั้นควรเพิ่มเวลาในการใหบริการของสํานักวิทยบริการ

อภิปรายผลการวิจัย
พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีวัตถุประสงคของการสืบคนสารสนเทศเพื่อใชประกอบการเรียนและทํา
รายงานในวิชาตางๆ มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวัลย สินนอย (2541) ที่ศึกษา
วิธีการสืบคนขอมูล ปญหาและแนวทางการแกปญหาการใชบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศใน
หองสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในปการศึกษา 2541 โดย
เพศ ระดั บ ชั้ น ป ที่ ศึ ก ษา ระบบการศึ ก ษา คณะ และสถานที่ ที่ ศึ ก ษา มี ผ ลต อ การพิ จ ารณา
วัตถุประสงคในการสืบคนสารสนเทศไมมากนัก
สํา หรับ แหลงสารสนเทศที่นัก ศึกษาใชใ นการสืบค นมากที่สุด คื อ อินเทอรเ น็ต ซึ่ง ไม
สอดคลองกับงานวิจัยของมะลิวัลย สินนอย (2541) ที่ศึกษาวิธีการสืบคนขอมูล ปญหาและแนวทาง
การแกปญหาการใชบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศในหองสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาก
อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในปการศึกษา 2541 ที่ผูใชสวนใหญนิยมใชฐานขอมูลจากซีดีรอม
มากที่สุด โดยเพศ อายุ ระดับชั้นปที่ศึกษา ระบบการศึกษา คณะ และสถานที่ที่ศึกษา มีผลตอการ
เลือกแหลงสารสนเทศของนักศึกษาไมมากนัก
เกณฑที่นักศึกษาใชเพื่อคัดเลือกแหลงสารสนเทศในการสืบคนมากที่สุด คือ สืบคนได
ตลอดเวลาตามที่ นั กศึก ษาต องการ ซึ่ งเพศ อายุ ระดับชั้น ปที่ศึ กษา ระบบการศึก ษา คณะ และ
สถานที่ที่ศึกษา มีผลตอการคัดเลือกแหลงสารสนเทศของนักศึกษาไมมากนัก
ทรัพยากรสารสนเทศที่นักศึกษาใชในการสืบคนสารสนเทศมากที่สุด คือ สารสนเทศจาก
เว็บไซต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวัลย สินนอย (2541) ที่ศึกษาวิธีการสืบคนขอมูล ปญหา
และแนวทางการแก ป ญ หาการใช บ ริ ก ารสื บ ค น ข อ มู ล สารสนเทศในห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี จากอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในปการศึกษา 2541 โดยเพศ อายุ ระดับชั้นปที่
ศึกษา ระบบการศึกษา คณะ และสถานที่ที่ศึกษา มีผลตอการสืบคนสารสนเทศไมมากนัก
วิธีการสืบคนสารสนเทศ ที่นักศึกษาใชมากที่สุด คือ สืบคนจากโปรแกรมชวยในการคนหา
(Search Engine) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวัลย สินนอย (2541) ที่ศึกษาวิธีการสืบคนขอมูล
ปญหาและแนวทางการแกปญหาการใชบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศในหองสมุด มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จากอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในปการศึกษา 2541 ซึ่งผูใชสืบคนขอมูลจาก
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ฐานข อมู ลยาฮู (Yahoo) มากที่ สุด โดยเพศ อายุ ระดั บชั้น ปที่ศึกษา ระบบการศึกษา คณะ และ
สถานที่ที่ศึกษา มีผลตอการเลือกวิธีการสืบคนสารสนเทศไมมากนัก
ปญหาการสืบคนสารสนเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ ที่มีปญหามากที่สุด คือ
คอมพิวเตอรในสํานักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิตไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เดชศักดิ์ ศาสติวัฒน (2539) ที่สํารวจการสืบคนฐานขอมูลหองสมุดดวย
ตนเองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และของ จิตราภรณ เพ็ง
ดี (2541) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูใชที่มีตอบริการสืบคนรายการบรรณานุกรมระบบออนไลน
ของหองสมุดสถาบันราชภัฏสกลนคร สวนปญหาการสืบคนสารสนเทศในประเด็นที่เ กี่ยวกับ
วิ ธี ก ารสื บ ค น สารสนเทศ ที่ มี ป ญ หามากที่ สุ ด คื อ การสื บ ค น ด ว ยโปรแกรมช ว ยในการค น หา
(Search Engine) จะไดรายการสารสนเทศมาก ทําใหเสียเวลาในการสืบคน สําหรับปญหาการ
สืบคนสารสนเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีปญหามากที่สุด คือ สารสนเทศ
บางเรื่องไมมีขอมูลฉบับเต็ม โดยเพศ อายุ ระดับชั้นปที่ศึกษา ระบบการศึกษา คณะ และสถานที่ที่
ศึกษา มีผลตอปญหาการสืบคนสารสนเทศไมมากนัก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติสําหรับสํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
1.1 ควรเพิ่มจํา นวนเครื่ องคอมพิว เตอรใ หเ พีย งพอกับความต องการของนัก ศึ ก ษา
โดยเฉพาะตามศูนยการศึกษานอกสถาบัน
1.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และการใชอินเทอรเน็ตใหดีขึ้น
เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญสืบคนสารสนเทศตางๆ ผานทางอินเทอรเน็ต และมีความตองการที่จะ
สืบคนสารสนเทศไดตลอดเวลาตามที่ตองการ
1.3 ควรเพิ่มจํานวน ความหลากหลาย และความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ
โดยเฉพาะหนังสือใหมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มขอมูลใน E-book และในฐานขอมูลอื่นๆ ดวย สวน
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทเทปบันทึกเสียงและเทปวีดีโอ ไมจําเปนตองมีมาก เพราะนักศึกษา
สวนใหญมีความตองการใชทรัพยากรดังกลาวนอย
1.4 ควรเพิ่มเวลาในการใหบริการของสํานักวิทยบริการใหมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้
เวลาเปดบริการของสํานักวิทยบริการตรงกับเวลาเรียน นักศึกษาจึงเกิดความไมสะดวกที่จะเขาไป
ใชบริการ ซึ่งเปนปญหามากกับนักศึกษาภาคสมทบ
1.5 ควรมี บุคลากรแนะนําในการคนหาและการใชทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ใน
สํานักวิทยบริการมากกวานี้
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1.6 ควรจัดทรัพยากรสารสนเทศใหเปนหมวดหมูมากขึ้น เพื่อสะดวกในการสืบคน
สารสนเทศ

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศของอาจารยและบุคลากร สถาบัน
ราชภัฎสวนดุสิตเพิ่มเติม เพื่อใหครอบคลุมผูใชทั้งหมด
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวโนม ในอนาคตของพฤติกรรมการสืบ ค น สารสนเทศของ
นักศึกษา อาจารย และบุ คลากร สถาบันราชภัฎสวนดุสิต เพื่อใหมีการพัฒนาระบบการสืบคน
สารสนเทศและจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับความตองการของผูใชมากที่สุด

