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บทคัดย่ อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้ องการสารสนเทศ บริ การสารสนเทศ
ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคของผู้ใช้ ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้ า เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพซึง่ ใช้
การสัมภาษณ์ เชิ ง ลึกแบบมี โครงสร้ างเป็ นเครื่ องมื อในการศึกษาโดยอาศัยแนวคิดเรื่ อ งความ
ต้ องการสารสนเทศของทอมัส ดี. วิลสัน (Thomas D. Wilson) ที่ว่า มนุษย์มีปัจจัยสําคัญผลักดัน
ให้ เกิดความต้ องการสารสนเทศ 3 ประการ ได้ แก่ ความต้ องการส่วนบุคคล หน้ าที่การทํางาน และ
สภาพแวดล้ อม ซึ่งศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ใช้ ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้ า ทัง้ บุคลากร
สถาบันพระปกเกล้ าและนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ า จํานวน 44 คน โดยสอบถามเกี่ยวกับความ
ต้ อ งการสารสนเทศในชี วิ ต ประจํ า วัน ความต้ อ งการสารสนเทศเกี่ ย วกั บ งานตลอดจน
สภาพแวดล้ อมด้ านต่างๆ การใช้ บริ การห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ า บริ การสารสนเทศที่ต้องการ
ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ บริการห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ า
ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้ ามีความต้ องการสารสนเทศตาม
บทบาทหน้ า ที่ การทํ างานซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของทอมัส ดี. วิลสัน โดยใช้ ส ารสนเทศเพื่ อ
ติดตามข่าวสารและเพื่อประดับความรู้ นอกจากยังต้ องการสารสนเทศเพื่อความบันเทิง/พักผ่อน
ซึ่งจะแสวงหาและใช้ สารสนเทศเมื่อเกิ ดความต้ องการ สารสนเทศที่ ต้องการเป็ นข่าวสารและ
เหตุการณ์ต่างๆ มากที่สดุ รองลงมาเป็ นสารสนเทศด้ านการเมืองและการปกครอง โดยใช้ หนังสือ
และตํารามากที่สดุ รองลงมาเป็ นหนังสือพิมพ์ เมื่อพิจารณาเรื่ องความทันสมัยของสารสนเทศที่ใช้
ผู้ใช้ จะไม่ได้ พิจารณาที่อายุ หรื อปี ที่จดั พิมพ์ แต่จะพิจารณาจากเนื ้อหาของสารสนเทศที่ต้องการใช้
เป็ นหลัก สํ า หรั บภาษาของสารสนเทศที่ ใ ช้ ผ้ ูใ ช้ ห้ อ งสมุด จะใช้ สารสนเทศภาษาไทยเป็ นหลัก
รองลงมาใช้ สารสนเทศภาษาอังกฤษซึง่ การใช้ สารสนเทศภาษาอังกฤษนี ้ก็จะพิจารณาความสําคัญ
ของเนื ้อหาสารสนเทศที่ต้องการและจําเป็ นต้ องใช้ เช่นกัน นอกจากห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ า
แล้ วผู้ใช้ ห้องสมุดยังใช้ แหล่งสารสนเทศอื่นได้ แก่ อินเทอร์ เน็ต และหน่วยงาน/องค์กร ห้ องสมุด
เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาสารสนเทศที่ต้องการ
ความต้ องการบริ การสารสนเทศ ผู้ใช้ ห้องสมุดส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบริ การของ
ห้ องสมุดคือ บริ การยืม-คืน บริการอ่าน บริการตอบคําถามและช่วยการค้ นคว้ าที่จดั ไว้ นนั ้ เพียงพอ
และเหมาะสมต่อความต้ องการ ส่วนปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ตอบ
ว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้ บริ การห้ องสมุด ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษาคือ ห้ องสมุด
ควรเพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศให้ มากและหลากหลาย การจัดบริ การอื่นๆ เพิ่มขึ ้นตามความ
ต้ องการของผู้ใช้ การประชาสัมพันธ์ บริ การห้ องสมุดให้ มากขึน้ การพัฒ นาบุคลากรห้ องสมุด
(1)

ตลอดจนการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับห้ องสมุดเฉพาะอื่นๆ ที่ให้ บริ การสารสนเทศในเนื ้อหา
ใกล้ เคียงกับห้ องสมุดสถาบันพระปกเกล้ า

(2)

Abstract
This study has the objective of to studying information needs and
information services, including problems and barriers of users, of the King Prajadhipok’s
Institute Library (KPIL). This study is qualitative research which uses an in-depth
structural interview as a study tool. This tool is based on Thomas D. Wilson’s information
needs principle that for all people, the most important factors determining their
information needs are personal requirements, job requirements, and their environment.
The target groups are forty four KPI staff and students from many levels, of the KPI study
programs inquire about information needs in their everyday lives, in their working
routines, and its related environment, the services they used of KPIL, other services
that they may need, problems and barriers in using KPIL services.
The study found that KPIL users have information needs on their job in
accordance with the principles of Thomas D. Wilson. They follow information relevant
to their daily lives, such as entertainment and leisure. The most needed information is
news and events, and political information from books textbooks and newspapers,
respectively. The users consider the information content more than the currency of
publication. All users will use information in Thai but still use English information if they
need it. The other information sources, except KPIL, are from the internet and special
libraries which have the information they need.
Most of KPIL users agreed that circulation service, reading service, and
reference service are suitable for their needs. There are no problems and barriers in
using library services. The suggestions from the study are as follows: increasing the
number and types of library resources, providing other services according to the users’
requirements, widening channels for public relations of library services, developing
library staff capacity, and building a library cooperation network with other libraries.
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