บทที่ 1
1. ความสําคัญของปญหาทีจ่ ะศึกษา
สารสนเทศมีบทบาทสําคัญอยางมากตอสังคมมนุษยตั้งแตในชวงสงครามโลกครั้งที่
2 เปนตนมา
จากการประชุมวิชาการเรื่องระบบสารสนเทศที่จัดขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.
2519 ณ เมืองเฮอรเซคโนวิ ประเทศยูโกสลาเวีย ระบุวา สารสนเทศมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไป
กวาทรัพยากรดานอื่นๆ อันไดแก ทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับองคกร
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (The United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization-UNESCO) ที่สนับสนุนวาสารสนเทศเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญ
มากเท า ๆ กับ ทรั พ ยากรมนุษ ยแ ละทรัพ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง ทรัพ ยากรทั้ ง สามประเภทถื อเป น
ทรัพ ยากรหลั ก ที่ สําคั ญของโลก (สาขาวิชาสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี, 2533, ยอหนาที่ 2) เพราะมนุษยใชสารสนเทศเพื่อประโยชน
ในดานตางๆ ไมวาจะใชเพื่อการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือขยายวงกวางไปถึงการใชสารสนเทศใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา การกีฬา ฯลฯ เพื่อตอบขอสงสัยในปญหาตางๆ หรือใช
ประกอบการตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของมนุษย
จึงเขามามีสวนเกี่ยวของและเปนกระบวนการที่มีความสําคัญอยางยิ่ง กระบวนการดังกลาวคือการ
ที่มนุษยพยายามหาหนทางที่จะใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่ตนตองการ
กระบวนการแสวงหาสารสนเทศของมนุษยมี 3 ขั้นตอน ไดแก การตระหนักหรือ
เล็งเห็นถึงความตองการ การพิจารณาแหลงสารสนเทศ และการเลือกหนทางแสวงหาสารสนเทศ
(ชัชวาล วงษประเสริฐ, 2537, น. 100-101) ขั้นตอนการตระหนักหรือเล็งเห็นถึงความตองการ
เนื่องจากมนุษยตระหนักวาเรื่องที่ตนตองการเปนเรื่องที่สําคัญ จึงตองการสารสนเทศอยางรีบดวน
ความตองการนี้จึงทําใหเกิดพฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศ หลังจากนั้นมนุษยจะพิจารณาวา
แหลงสารสนเทศใดที่สามารถตอบสนองความตองการในเรื่องนั้นไดดีที่สุด แลวจึงเลือกหนทาง
แสวงหาสารสนเทศ โดยพิจารณาถึงความสะดวกในการใชสารสนเทศจากหลายๆ ปจจัย อาทิ
ค า ใช จา ย คุณ ภาพของสารสนเทศ ตลอดจนป จ จัย แวดล อ มของผูแ สวงหาสารสนเทศ ได แ ก
ลักษณะสวนบุคคล และลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ในกระบวนการแสวงหาสารสนเทศขั้ น ตอนที่ ส องคื อ การพิ จ ารณาถึ ง แหล ง
สารสนเทศ หองสมุดถือเปนแหลงสารสนเทศที่สําคัญแหงหนึ่งนอกเหนือจากแหลงสารสนเทศอื่นๆ
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เชน ศูนยการเรียนรู ศูนยสารสนเทศ พิพิธภัณฑ แหลงสารสนเทศสวนบุคคล เปนตน หองสมุดจึงมี
บทบาทสําคัญในการใหบริการสารสนเทศ ดังนั้นเพื่อใหการจัดบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หองสมุดจึงตองหาวิธีการตางๆ เพื่อสนับสนุนการแสวงหาสารสนเทศของผูใชใหสามารถทําได
อย า งสะดวกรวดเร็ ว และตรงกับ ความต อ งการมากที่สุด การจั ดบริ ก ารสารสนเทศในป จจุบัน
จําเปนตองศึกษาถึงความตองการสารสนเทศของผูใชหองสมุดใหถองแทกอน เพื่อจะไดทราบวา
ผูใชคือใคร มีลักษณะเฉพาะอยางไร มีความตองการอะไรบาง มีความคาดหวังตอบริการหองสมุด
อยางไร เพราะผูใชคือองคประกอบสําคัญที่สุดในการจัดบริการหองสมุด รายละเอียดเกี่ยวกับผูใช
จะทําใหหองสมุดสามารถจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูใชไดดี
ยิ่ง ขึ้ น (อารีย ชื่ น วั ฒ นา, 2546, น. 79) หากวา ผู ใ หบ ริ ก ารไม มี ความรู ค วามเขา ใจเรื่ องความ
ตองการของผูใชก็จะไมสามารถจัดบริการที่มีประสิทธิภาพได
หองสมุ ดสถาบันพระปกเกลา เปน แหล งบริ การสารสนเทศที่ สํ าคัญของสถาบัน ฯ
จัดตั้งขึ้นภายใตหนวยงานตนสังกัดคือ สถาบันพระปกเกลา ซึ่งเปนองคกรของรัฐในกํากับของ
ประธานรัฐสภา มีพันธกิจตามกฎหมายในดานตางๆ ไดแก สนับสนุนงานวิชาการของรัฐสภาและ
หนวยงานภายในของสถาบันฯ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค การดําเนินงานที่ผานมา
สถาบั น พระปกเกล าได รับ มอบหมายภารกิ จที่ สํ า คัญ หลายดา น เชน ไดรั บ มอบหมายใหเ ป น
หนวยงานสนับสนุนวิชาการเพื่อตอบสนองงานของรัฐสภาอันเปนสถาบันที่สําคัญของชาติ ใน
ฐานะที่รัฐสภาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารประเทศดานนิติบัญญัติ สถาบันฯ มีหนาที่ใน
การให ความเห็นเกี่ยวกับประเด็น ที่มีผลกระทบตอสัง คมและประชาชน การศึกษาประเด็น ที่
เกี่ ยวของกับข อขั ดแย งหรือเรื่องราวใดๆ ที่อยูระหวางการพิ จารณากอนเขา สูกระบวนการนิติ
บัญญัติเพื่อออกมาบังคับใชเปนกฎหมาย ประเด็นที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญหรือการเลือกตั้ง
สถาบันฯ ก็เปนตัวกลางหรือผูประสานงานในการระดมความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เปนขอโตแยง
กันหลายฝายในสังคม การเขาไปมีสวนรวมในการทํางานกับคณะกรรมาธิการ หรือคณะกรรมการ
ในวุฒิสภา หรือรัฐสภา ซึ่งทํางานรวมกันหลายฝาย เปนตน
จากพันธกิจดังกลาวของสถาบันพระปกเกลา ทําใหหองสมุดสถาบันพระปกเกลาซึ่ง
เปนแหลงบริการสารสนเทศและทําหนาที่เปนหนวยงานสนับสนุนภายในของสถาบันฯ จึงตองทํา
หนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใชหองสมุดสถาบันพระปกเกลาทุกกลุม เพื่อใหสถาบันฯ
สามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจขององคกร โดยกลุมผูใชหองสมุดสถาบัน
พระปกเกลาประกอบดวยบุคคล 2 กลุมใหญที่สําคัญคือ
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1. บุ ค ลากรสถาบั น พระปกเกล า ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห าร ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พนั ก งานตํ า แหน ง
นักวิชาการ และพนักงานตําแหนงอื่นๆ ผูบริหารของสถาบันฯ เปนผูมีบทบาททางวิชาการ และ
จากการสังเกตการใหบริการหองสมุดสถาบันพระปกเกลาที่ผานมาพบวา ผูบริหารของสถาบันฯ
ส ว นใหญ มี พ ฤติ ก รรมการใช ส ารสนเทศเชิ ง ลึ ก ซั บ ซ อ น ในมิ ติ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ กั น
ผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ ใชสารสนเทศในเชิงลึกเชนเดียวกัน พนักงานตําแหนง
นักวิชาการสวนใหญมีพฤติกรรมการใชสารสนเทศตามภารกิจดานวิชาการที่ไดรับมอบหมาย สวน
พนักงานตําแหนงอื่นๆ สวนใหญใชสารสนเทศเพื่อหาความรูทั่วไปและความรูในการปฏิบัติงาน
2. นักศึกษาสถาบันพระปกเกลา ประกอบดวย นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองระดับทองถิ่น
ขาราชการ และบุคลากรภาคเอกชน กลุมนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา ในกระบวนการเรียนการ
สอนแตละหลักสูตรกําหนดไววา นักศึกษาสถาบันพระปกเกลาทุกคนจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรไดนั้น ตองมีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่ตนสนใจ โดยอาศัยความรูที่ไดรับจากการศึกษา
อบรมมาประยุกตใช เงื่อนไขดังกลาวทําใหนักศึกษาของสถาบันพระปกเกลาตองคนควาหาขอมูล
เพื่ อจัดทํ าเอกสารวิชาการในหลัก สูตรที่ตนเขาศึกษา นัก ศึกษาของสถาบั นพระปกเกลา เป น
นักศึกษาที่มีลักษณะพิเศษในการใชบริการหองสมุดซึ่งแตกตางไปจากผูเรียนในสถาบันการศึกษา
ทั่วไป คือ มีการใชบริการหองสมุดสถาบันพระปกเกลาตามชวงวันและเวลาที่มีการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร หรืออาจไมมาใชบริการหองสมุดเลยก็ได เพราะนักศึกษาอาจใชบริการจากแหลง
บริการสารสนเทศอื่นๆ ที่ตนคุนเคย เชน แหลงบริการสารสนเทศของหนวยงานตนสังกัดที่ตน
ปฏิบัติงานอยู แหลงสารสนเทศสวนบุคคล เปนตน
ปจจุบันการจัดบริการของหองสมุดสถาบันพระปกเกลาเพื่อสนองตอความตองการ
ของผูใชทั้งสองกลุมใหญๆ ดังกลาวขางตนประกอบดวย บริการอาน บริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ บริการตอบคําถามและชวยการคนควาเทานั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดบริการ
ของหองสมุดแหงอื่นๆ บางแหง อาจกลาวไดวาหองสมุดสถาบันพระปกเกลายังจัดบริการหองสมุด
ไดไมหลากหลายนัก
ในอดีตที่ผานมาหองสมุดสถาบันพระปกเกลาไดมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งสองกลุม โดยมีการสํารวจความพึงพอใจ
ปละ 2 ครั้ง แตผลของการสํารวจยังไดคําตอบไมชัดเจนเพียงพอที่จะนํามาใชประกอบการปรับปรุง
และพัฒนาบริการของหองสมุดใหมีประสิทธิภาพไดตามหลักวิชาการ เพราะผูใชหองสมุดสถาบัน
พระปกเกลามีลักษณะที่โดดเดนตางจากผูใชหองสมุดโดยทั่วไปดังที่กลาวมาแลวขางตน กอปรกับ
หองสมุดสถาบันพระปกเกลามีอายุกวา 11 ปแลว หองสมุดยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยถึงความ
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ตองการสารสนเทศและบริการสารสนเทศของผูใชหองสมุดเลย ดังนั้นเพื่อใหหองสมุดสถาบัน
พระปกเกลาไดบรรลุวัตถุประสงคในการจัดบริการใหแกผูใชอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงตระหนัก
ถึงความจําเปนอยางยิ่งที่ตองการศึกษาเรื่อง ความตองการสารสนเทศและบริการสารสนเทศของ
ผูใชหองสมุดสถาบันพระปกเกลา ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดบริการใหตรงกับความตองการของผูใชหองสมุดสถาบันพระปกเกลาตอไป
1. วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาความตองการสารสนเทศ ความตองการบริการสารสนเทศ ตลอดจนศึกษา
ปญหาและอุปสรรคของผูใชหองสมุดสถาบันพระปกเกลา
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดของ ทอมัส ดี. วิลสัน (Thomas
D. Wilson, 1981) นักวิจัยผูบุกเบิกการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในการแสวงหาสารสนเทศ โดย
เนนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีผูใชเปนศูนยกลาง โดยมีการนํากระบวนการการแสวงหาสารสนเทศ
และการใชสารสนเทศในดานตางๆ มาใชเพื่อการศึกษา แนวทางการศึกษาผูใชของวิลสันไดนํา
แนวคิด ทฤษฎีในสาขาอื่นๆ มาบูรณาการประกอบในการวิจัยดวย เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา หรือ
นิเทศศาสตร เปนตน ซึ่งเปนตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking
Behavior Model) ที่กลาววา ปจจัยสําคัญ 3 ประการ ที่ผลักดันใหมนุษยเกิดความตองการ
สนเทศ ไดแก
1. ความตองการสารสนเทศของบุคคลมี 3 ระดับ ไดแก
1.1 ความตองการสารสนเทศเพือ่ สนองตอบความตองการดานรางกาย คือความ
ตองการสารสนเทศพื้นฐานที่ทาํ ใหรางกายสุขสบาย เชน ความตองการอาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ฯลฯ
1.2 ความตองการสารสนเทศเพือ่ สนองตอบความตองการดานจิตใจ คือ ความ
ตองการสารสนเทศที่เกีย่ วของกับอารมณ ความรูสึก เชน ความตองการการยอมรับในสังคม ความ
ตองการอํานาจ ความมีชื่อเสียง ฯลฯ
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1.3 ความตองการสารสนเทศเพื่อสนองตอบความตองการดานปญญา คือความ
ตองการสารสนเทศที่เกีย่ วของกับความเฉลียวฉลาด เชน ความตองการสารสนเทศเพื่อใชในการ
วางแผนตัดสินใจ เพื่อการเรียนรูใหเกิดความชํานาญ เพื่อพัฒนาสติปญญา ฯลฯ
2. บทบาทที่เกีย่ วกับงาน ซึง่ ประกอบดวย ตําแหนงหนาที่ และระดับของตําแหนง
3. สภาพแวดลอมของบุคคล ไดแก สภาพแวดลอมในงาน สภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม
สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ผูวิจั ยได พิจ ารณาเลื อ กแนวคิดของวิลสัน เกี่ย วกั บปจจัย สํา คัญ 3 ประการที่ เ ปน
ปจจัยพื้นฐานในการผลักดันใหมนุษยเกิดความตองการสารสนเทศและแสวงหาสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของตน (Wilson, 1999, p. 252, Wilson, 2006, pp. 31-36) มาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องดวยปจจัย 3 ประการดังกลาวมีความใกลเคียงมากที่สุดกับ
บริบทของผูใชหองสมุดสถาบันพระปกเกลา
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีของวิลสันเกี่ยวกับปจจัย 3 ประการ ในการ
ผลักดันใหมนุษยเกิดความตองการสารสนเทศและแสวงหาสารสนเทศเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของตนมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของการวิจัยเรื่องนี้ โดยแบงเปน
1. ความตองการสารสนเทศของบุคคล ซึง่ ประกอบดวยความตองการใน 3 ระดับไดแก
1.1 ความตองการสารสนเทศเพือ่ สนองตอบความตองการดานรางกาย ไดแก ความ
ตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินชีวิตและตอบปญหาในชีวิตประจําวัน เพื่อความสนใจดาน
นันทนาการ ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
1.2 ความตองการสารสนเทศเพือ่ สนองตอบความตองการดานจิตใจ ไดแก ความ
ตองการสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน งานบริหารจัดการ หรืองานเฉพาะดาน
การทําวิจยั การเขียนบทความ การบรรยาย การประชุมสัมมนา การทํารายงานประกอบการศึกษา
เปนตน
1.3 ความตองการสารสนเทศเพือ่ สนองตอบความตองการดานปญญา ไดแก ความ
ตองการสารสนเทศเพื่อการวางแผนตัดสินใจ เพื่อพัฒนาสติปญญายกระดับจิตใจ
2. หนาทีก่ ารทํางานของบุคคล ไดแก อาชีพ ลักษณะงาน ตําแหนง ประสบการณทาํ งาน อายุ
งาน
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3. สภาพแวดลอมทางสังคม-การเมืองของบุคคล เชน บทบาทและตําแหนงทางสังคม-การเมือง
ของบุคลากรและนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา
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จากปจจัยสําคัญดังที่กลาวมานี้ผวู ิจัยจึงกําหนดเปนแผนภาพของการวิจัยในครั้งนี้คือ
ภาพที่ 1.1
แผนภาพของการวิจยั
สภาพแวดลอมทางสังคม-การเมืองของบุคคล
บทบาทและตําแหนงทางสังคม-การเมืองของบุคคล
บุคลากรสถาบันพระปกเกลา
(ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ พนักงานตําแหนงนักวิชาการและพนักงานตําแหนงอื่นๆ)
นักศึกษาสถาบันพระปกเกลา
(นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองระดับทองถิ่น ขาราชการ บุคลากรภาคเอกชน)

หนาที่การทํางานของบุคคล
อาชีพ

ประสบการณทํางาน

ลักษณะงาน

อายุงาน

ตําแหนง

ความตองการสารสนเทศของบุคคล
ความตองการสารสนเทศ

ความตองการบริการสารสนเทศ

วัตถุประสงคในการใช
ความถี่ในการใชสารสนเทศ
ขอบเขตเนื้อหา/สาขาวิชาที่ตองการ
ประเภทของสารสนเทศที่ตองการ
รูปแบบของสารสนเทศ
ชวงอายุของสารสนเทศที่ตองการ
ภาษาของสารสนเทศที่ตองการ
แหลงสารสนเทศอื่นที่ใช

สภาพการใชบริการในปจจุบัน
บริการสารสนเทศที่ตองการ
วิธีการใชบริการ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการยืม
ระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
เวลาเปด-ปดบริการหองสมุด
ความรู ความสามารถของบุคลากรผูใหบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองการ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรคในการใชบริการ
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4. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ทําการศึกษา ใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคลากรสถาบัน
พระปกเกล า ทุ ก ประเภท (ผูบ ริ ห าร ผูท รงคุณ วุฒิ พนัก งานตํา แหน ง นัก วิช าการและพนั ก งาน
ตําแหนงอื่นๆ) นักศึกษาสถาบันพระปกเกลาทุกประเภท (นักการเมืองระดับชาติ นักการเมือง
ระดั บ ท อ งถิ่ น ข า ราชการ และบุ ค ลากรภาคเอกชน) เนื่ อ งจากวิ ธี ก ารศึ ก ษาเป น การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพจึงกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากรที่เปนผูใชบริการหองสมุดในชวง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ดังนี้
กลุมบุคลากรสถาบันพระปกเกลา ไดแก ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ พนักงานตําแหนง
วิช าการและพนัก งานตํา แหนง อื่ น ๆ ใช วิ ธีสุ ม จากจํ า นวนผูใ ช บริ ก าร 50% ได เ ป น จํา นวนดัง นี้
ผูบริหาร 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน พนักงานตําแหนงนักวิชาการ 7 คน และพนักงานตําแหนงอื่นๆ
10 คน
กลุ ม นั ก ศึ ก ษาสถาบั น พระปกเกล า แบ ง ตามประเภทของกลุ ม นั ก ศึ ก ษา ได แ ก
นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองระดับทองถิ่น ขาราชการ และบุคลากรภาคเอกชน ใชวิธีสุมจาก
จํานวนผูใชบริการ 20% แตไมนอยกวา 2 คน (เพราะกลุมนักศึกษาดังกลาวมิใชผูใชหองสมุด
ประจําเหมือนกลุมบุคลากรสถาบันพระปกเกลา) ไดเปนจํานวนดังนี้ นักการเมืองระดับชาติ 2 คน
นักการเมืองระดับทองถิ่น 2 คน ขาราชการ 15 คน และบุคลากรภาคเอกชน 4 คน รวมเปนจํานวน
กลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาทั้งสิ้น 44 คน
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการวิจัยโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสารตางๆ ที่เกีย่ วของทั้งตางประเทศและในประเทศ
2. กําหนดกลุม ตัวอยางทีจ่ ะสัมภาษณจากกลุม บุคลากรสถาบันพระปกเกลา และ
กลุมนักศึกษาสถาบันพระปกเกลาในประเภทตางๆ
3. สรางเครื่องมือในการวิจัย โดยจัดทําเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งแบง
ออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่หนึ่งเปนคําถามที่มีโครงสราง ที่เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูให
สัมภาษณและการใชสารสนเทศในชีวิตประจําวันในดานตางๆ สวนทีส่ องเปนคําถามที่เกีย่ วกับ
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หนาทีก่ ารทํางานของบุคคล สวนที่ถามเปนคําถามที่เกีย่ วกับสภาพแวดลอมในการใชสารสนเทศ
และสวนที่สี่เปนคําถามที่เกีย่ วกับความตองการบริการสารสนเทศ ซึง่ แบงเปนสองสวนหลักไดแก
คําถามเกี่ยวกับสภาพการใชบริการหองสมุด และความตองการบริการสารสนเทศ ตลอดจนปญหา
และอุปสรรคในการใชบริการหองสมุด
4. ทดลองซอมสัมภาษณกับผูใชบริการ จํานวน 5 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่จะทํา
การสัมภาษณจริงตามขอคําถามตางๆ และปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ
5. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูใชบริการ ใชเวลาประมาณ 4 เดือน (1
ตุลาคม 2553 – 31 มกราคม 2554) โดยการบันทึกเสียงการสัมภาษณแลวนํามาถอดคําสัมภาษณ
6. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดยใชตารางประกอบการพรรณนา แลว
สรุปผลการวิเคราะห อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ไดทราบความตองการสารสนเทศและบริการสารสนเทศของผูใช เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
จัดบริการใหตรงกับความตองการของผูใชหองสมุดสถาบันพระปกเกลาตอไป
2. ไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคของผูใชหองสมุดสถาบันพระปกเกลา อันจะเปนขอมูลเพื่อการ
ปรับปรุง พัฒนา และกําหนดนโยบายการบริการสารสนเทศของหองสมุดตอไป
7. นิยามศัพท
หองสมุด หมายถึง หองสมุดสถาบันพระปกเกลา
บุคลากร หมายถึง ผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ พนักงานตําแหนงวิชาการ และ
พนักงานตําแหนงอื่นๆ ของสถาบันพระปกเกลาที่เปนสมาชิกของหองสมุด
นักศึกษา หมายถึง นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองทองถิน่ ขาราชการ และ
บุคลากรภาคเอกชน ผูเ ขารับการศึกษาของสถาบันพระปกเกลา เฉพาะหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงและระดับประกาศนียบัตรที่เปนสมาชิกของหองสมุดในชวงปการศึกษา
2552-2553
ผูใชบริการ หมายถึง ผูใชบริการหองสมุดสถาบันพระปกเกลาทัง้ สองกลุม คือ
กลุมบุคลากรสถาบันพระปกเกลา และกลุมนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา
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นักการเมืองระดับชาติ หมายถึง ผูปฏิบตั ิงานดานการเมืองในรัฐสภา
นักการเมืองทองถิ่น หมายถึง ผูปฏิบัติงานดานการเมืองที่ปฏิบัติงานในระดับ
ชุมชน ทองถิน่ หรือเขตการปกครองสวนทองถิน่
ขาราชการ หมายถึง ผูปฏิบัติงานที่อยูในสวนราชการ ในที่นี้คือ อาจารย
มหาวิทยาลัย นักการทูต พยาบาล นักวิชาการ ผูปฏิบัติงานภายใตระเบียบกฎหมายขอบังคับของ
รัฐ
บุคลากรภาคเอกชน หมายถึง ผูท ี่ปฏิบัติงานในองคกรซึ่งไมใชของรัฐ มีรูปแบบ
การบริหารเปนแบบเอกชน หรือผูประกอบกิจการสวนตัว

.

