บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ความตองการสารสนเทศและบริการสารสนเทศของผูใช
หองสมุดสถาบันพระปกเกลา” ผูวจิ ัยไดศึกษาวิจัยภายใตแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ที่
เกี่ยวของกับการวิจัยโดยแบงเปนหัวขอดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับความตองการสารสนเทศ
1.1 ความหมายของความตองการสารสนเทศ
1.2 ตัวแบบความตองการสารสนเทศ
2. สถาบันพระปกเกลา
2.1 ประวัติและพัฒนาการ
2.2 บทบาทหนาทีแ่ ละพันธกิจ
2.3 โครงสรางการบริหารงานสถาบัน
2.4 หองสมุดสถาบันพระปกเกลา
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
3.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวของในตางประเทศ
3.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวของในประเทศ
1. แนวคิดเกี่ยวกับความตองการสารสนเทศ
1.1 ความหมายของความตองการสารสนเทศ
วิลสัน (Wilson, 2000, p. 51) กลาววาความตองการสารสนเทศไมใชความตองการ
ขั้นพื้นฐานเหมือนความตองการที่อยูอาศัยหรือปจจัยเพื่อยังชีพ แตเปนความตองการในระดับ
ตอมาของมนุษย เมื่อความตองการนั้นไดรับการตอบสนองแลวก็จะเกิดความพึงพอใจ ความ
ตองการดังกลาวมีลักษณะที่เปนนามธรรม ไมสามารถระบุความตองการไดอยางชัดเจน สวน
สารานุกรมเสรีระบุวา (Wikipedia, 2010) ความตองการสารสนเทศเปนความปรารถนาที่อาจจะ
รูตัวหรือไมรูตัวก็ตามของบุคคล หรือกลุมบุคคลที่ตองการสารสนเทศ และเมื่อไดรับสารสนเทศ
ตามตองการแลวก็จะเกิดความพึงพอใจ นอกจากลักษณะที่เปนนามธรรมแลว ความตองการ
สารสนเทศยังทําใหบุคคลเกิดความตระหนักถึงความไมรู หรือไมแนใจในการปฏิบัติงาน หรือ
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ความจําเปนในการศึกษาหาความรู และความไมรูนั้นเปนมูลเหตุจูงใจทําใหบุคคลตองการ
แสวงหาสารสนเทศและใชสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความเขาใจในสถานการณตางๆ (ชัชวาลย วงษประเสริ ฐ , 2537, น. 90) ภาวะความไม รู ที่ เ ป น ช อ งว า งนั้ น จะแคบลงด ว ยการใช ส ารสนเทศ
(David, 1996, p. 3) ภาวะที่บุคคลตระหนักวาการขาดสารสนแทศเปนชองวางทางความรู ทําให
บุคคลเกิดแรงผลักดันในการแสวงหาสารสนเทศ เพื่อไมใหตนเองตองตกอยูในสถานการณที่เปน
ปญหา (ประภาวดี สืบสนธ, 2546, น. 252.; อารีย ชื่นวัฒนา, 2546, น. 94) ในขณะเดียวกัน
มนุษยก็ตองการสารสนเทศเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคหลายดาน เชน ความตองการสารสนเทศ
เพื่อความสนใจในเรื่องทั่วไป หรือตองการสารสนเทศเพื่อติดตามเรื่องใหมๆ ที่ติดตามเปนประจํา
หรือตองการสารสนเทศอยางลุมลึก และสารสนเทศที่มีอยูนั้นไมเพียงพอตอความตองการ หรือไม
ทันสมัย เพราะความตองการสารสนเทศแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะเฉพาะบุคคล และไมไดมีระดับ
เดียว (สมพร พุทธาพิทักษผล, 2546, น. 40-41)
ดังนัน้ ความตองการสารสนเทศจึงหมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจ เปนความคิด
ความรูสึก ความตระหนักถึงความไมรใู นเรื่องใดเรื่องหนึง่ ภาวะดังกลาวเปนแรงผลักดันทําให
บุคคลตองแสวงหาสารสนเทศเพื่อใหชองวางของความไมรูลดลง หรือทําใหความรูกระจางและ
ชัดเจนขึ้น และเมื่อชองวางของความไมรแู คบลงหรือลดลง บุคคลนัน้ ก็จะเกิดความพึงพอใจ
1.2 ตัวแบบความตองการสารสนเทศ
ความตองการสารสนเทศของบุคคลทําใหเกิดการแสวงหาสารสนเทศ หองสมุดเปน
แหลงบริการสารสนเทศที่พยายามพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพ ในอดีตที่ผานมาหองสมุดมี
การพัฒนาระบบสารสนเทศอยูตลอด แตก็พบวาแมนักออกแบบระบบจะพยายามออกแบบและ
พัฒนาระบบใหดีขึ้นเพียงใด แตก็ยังประสบปญหาวาผูใชไมพึงพอใจตอระบบที่พัฒนาเพื่อผูใชอยู
ตลอดเวลา (Xie, 2008, pp. 1-2) ในเรื่องดังกลาว ทอมัส ดี. วิลสัน (Thomas D. Wilson)
ศาสตราจารยดานสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเชฟฟลด ประเทศอังกฤษ ขณะที่กําลังศึกษา
ในระดับปริญญาเอกไดเสนอใหเปลี่ยนมุมมองของการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยการมองที่
ระบบเปนหลักมาเปนการใหความสําคัญกับผู ใชบริการโดยถือเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ
เพราะเชื่อวาความลมเหลวในการออกแบบระบบเกิดจากการที่ไมเขาใจพฤติกรรมของผูใชบริการ
อยางเพียงพอ วิลสันไดเสนอตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศในป ค.ศ. 1971 วาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจะต อ งมาจากการหาความต อ งการของผู ใ ช บ ริ ก ารโดยการศึ ก ษาจากพฤติ ก รรม
(Wilson, 2006, pp. 28-31) เพราะถาหากมีการศึกษาความตองการของผูใช (user needs) และ
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พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information seeking behavior) อยางจริงจังแลวหองสมุดก็
จะสามารถจัดบริการไดตรงกับความตองการของผูใชได (Gaur, 2010, pp. 575-578)
การพัฒนาระบบแตเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ วิลสันไดนําเสนอตัวแบบที่ชื่อวา
“จักรวาลความรู” (Universe of knowledge) โดยนําเสนอดวยวงกลมใหญ 3 อันวางซอนเหลื่อม
กัน ซึ่งแสดงชองทางการแสวงหาสารสนเทศ (information seeking path) หรือ บริบทของการ
แสวงหาสารสนเทศ (The context of information seeking) โดยที่วงกลมทั้งสามนี้ใชแทน
องคประกอบในการแสวงหาสารสนเทศหลัก 3 องคประกอบ ไดแก ผูใช (user) ระบบสารสนเทศ
(information system) และแหลงสารสนเทศ (information resources)
ภาพที่ 2.1
จักรวาลความรู

ที่มา : Wilson, T. D.. (1981). On user studies and information needs. Journal of
Documentation. 37, 1, p. 6.
การแสวงหาสารสนเทศของผูใชบริการนั้นมีหลายวิธี ทั้งการแสวงหาดวยตนเองโดย
ไมพึ่งพาระบบ โดยแสวงหาจากแหลงใกลตัว เชน เพื่อนรวมงาน หรือเอกสารสวนตัวที่ใชในการ
ทํางาน โดยที่ยังไมไดสืบคนจากแหลงขอมูลอื่น หรืออาจแสวงหาจากระบบสารสนเทศโดยอาศัย
ตัวกลาง เชน บรรณารักษ เทคโนโลยีของระบบ การแสวงหาสารสนเทศแตละครั้งอาจใช
เทคโนโลยีลวนๆ เชน การคนผานอินเทอรเน็ต การใชฐานขอมูลออนไลน ทั้งนี้ชองทางในการ
แสวงหาสารสนเทศของผูใชสามารถเลือกใชชองทางใดก็ได หรือพึ่งพาระบบสารสนเทศก็ได ทั้งนี้
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ขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกชองทางที่จะทําใหตนเองไดสารสนเทศตามที่ตองการ (Wilson, 2006,
pp. 31-36) ฉะนั้นการที่หองสมุดจะพัฒนาเฉพาะองคประกอบที่เปนระบบสารสนเทศก็ถือวา
พัฒนาแตเพียงองคประกอบเดียว การศึกษาผูใชจะเปนการศึกษาอีกองคประกอบหนึ่งที่ทําใหการ
จัดบริการของหองสมุดสมบูรณยิ่ งขึ้น เพราะความตองการสารสนเทศไมใชความต องการขั้น
พื้นฐานเหมือนอาหาร ที่อยูอาศัย แตเปนความตองการในระดับตอมา คือความตองการที่ทําให
เกิดความพึงพอใจ พฤติกรรมสารสนเทศเกิดขึ้นเนื่องจากผูใชรูวาตนตองการสารสนเทศ และเมื่อ
ตองการสารสนเทศก็จะเกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงกระตุนซึ่งเปน
ความตองการขั้นพื้นฐาน 3 ประเภท ไดแก ความตองการดานรางกาย ไดแก อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย
ความตองการดานอารมณจิตใจ ไดแก ความตองการบรรลุความสําเร็จ และความตองการดาน
สติปญญา ไดแก ความตองการที่จะวางแผน เรียนรูทักษะ (Wilson, 1981, pp. 7-8)
ความตองการสารสนเทศของมนุษยทําใหเกิดพฤติกรรมสารสนเทศ (information
behavior) กลาวไดวา คือ พฤติกรรมทัง้ หมดของบุคคล ที่เชื่อมโยงกับแหลงสารสนเทศ และ
ชองทางตางๆ ทั้งที่เปนพฤติกรรมแบบมีการเคลื่อนไหว และพฤติกรรมที่คอยรับอยูกับที่ อันเปน
พฤติกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศ
ภาพที่ 2.2
ตัวแบบเชิงมหภาคพฤติกรรมสารสนเทศ

ที่มา: Wilson, T. D.. (1999). Models information behaviour research. Journal of
Documentation. 55, 3, p. 263.

15

วิลสันนําเสนอตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศ ซึ่งเปนตัวแบบเชิงมหภาค เพื่ออธิบาย
พฤติกรรมสารสนเทศของบุคคลที่เปนผลมาจากความตองการสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยวงกลม
ซอนกัน 3 วง ภายในวงกลมจะประกอบดวย พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ คือการแสวงหา
สารสนเทศอยางมีวัตถุประสงค ซึ่งเปนผลมาจากความตองการ และทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
บุค คลกั บ ระบบสารสนเทศ และวงกลมภายในคื อ พฤติ ก รรมการค น สารสารสนเทศ ซึ่ ง เป น
พฤติกรรมระดับจุลภาคที่บุคคลมีปฎิสัมพันธ ไมวาจะเปนระดับปฏิบัติ เชน การใชเมาสคลิก หรือ
การหยิบหนังสือจากชั้น (Wilson, 2000, pp. 49-50)
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลเกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระตุนจากความ
ตองการพืน้ ฐานของมนุษย 3 ดาน (ภาพประกอบ ที่ 2.3 กรอบในสุด) ไดแก
1) ความตองการดานรางกาย ไดแก อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย
2) ความตองการดานจิตใจ หรืออารมณ ไดแก ความตองการที่จะบรรลุความสําเร็จ
หรือมีอํานาจอยูเหนือผูอื่น
3) ความตองการดานปญญา ไดแก ความตองการวางแผน ที่จะเรียนรูทกั ษะตางๆ
ความตองการทั้ง 3 ประเภทนี้เกี่ยวของสัมพัน ธกัน กลาวคือ ความตองการดา น
รางกายอาจกอใหเกิดความตองการดานอารมณ หรือดานปญญา ซึ่งวิลสันแนะวา ควรจะเลิกใช
คําวา “ความตองการสารสนเทศ” แตควรใชคําวา “การแสวงหาสารสนเทศ” เพราะการแสวงหานั้น
เปนไปเพื่อสนองตอบความตองการพื้นฐานทั้งสามดาน (Wilson, 2006, pp. 662)
ความตองการขางตนของบุคคลนั้นก็มาจากบทบาทของงาน กิจกรรม และความ
รับผิดชอบ สภาพแวดลอมขององคการ การปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอมของงานก็สงผลตอ
ความตองการสารสนเทศเช น กัน สภาพของงานที่ มีสารสนเทศมากหรือสารสนเทศนอย และ
สภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนสภาพทางกายภาพ (Wilson,
1981, pp. 5-10, Wilson, 1999, pp. 250-252) ซึ่งบริบทดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลนี้มีผลตอ
ความตองการสารสนเทศ (Wilson, 2000, pp. 52) และความตองการสารสนเทศก็นําไปสู
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
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ภาพที่ 2.3
ตัวแบบความตองการสารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศ
(Information needs and seeking model)
สิ่งแวดลอม
งาน
บุคคล
ความตองการดานรางกาย
ความตองการดานจิตใจ
ความตองการดานปญญา

อุปสรรค
Personal, interpersonal and
environmental barrier
พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ
(Information seeking
behavior)

บทบาทของงาน (Work role)

บรย

ระดับ (Performance level)

บริบทของงาน (Work environment)
บริบททางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural environment)
บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจ (Politico-economic environment)
บริบททางกายภาพ (Physical environment)

ที่มา : Wilson, T. D.. (1981). On user studies and information needs. Journal of
Documentation. 37, 1, p. 8.
ทั้ ง ตั ว แบบจั ก รวาลความรู ตั ว แบบความต อ งการสารสนเทศและการแสวงหา
สารสนเทศ เปนสวนหนึ่งในหลายตัวแบบที่วิลสันไดพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ในยุคหลังป ค.ศ. 1981
ยังมีอีกหลายตัวแบบที่เขาคิดคนขึ้น ซึ่งวิลสันกลาววา ทุกๆ ตัวแบบจะแสดงแนวคิดที่สามารถ
เชื่อมตอสัมพันธกันได ดังนั้นในการนําตัวแบบหนึ่งตัวแบบใดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนางาน
ดานความตองการสารสนเทศจําเปนตองสํารวจหรือศึกษาตัวแบบอื่นๆ ของเขาดวย
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2. สถาบันพระปกเกลา
2.1 ประวัติและพัฒนาการ
สถาบันพระปกเกลาเดิมเปนหนวยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกอบรม
สัมมนา จัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัตงิ านของฝาย
นิติบัญญัติ การจัดทําเอกสารและสื่อการสอน ตลอดจนเทคโนโลยีดานการฝกอบรม เมื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคมาไดระยะหนึ่งสมาชิกรัฐสภาจึงเห็นวา ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเผยแพรความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยเฉพาะ โดยแยกงานดังกลาวออกจากภารกิจ
หลักของรัฐสภา ดังนั้นในวโรกาสครบรอบ 100 ป แหงวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาประชาธิ ป กพระปกเกล า เจ า อยู หั ว เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2536
ศาสตราจารยมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภาในขณะนั้ นจึง แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาความ
เป น ไปได ใ นการจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาประชาธิ ป ไตย จนในที่ สุ ด ได มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นา
ประชาธิปไตยขึ้นชื่อวา “สถาบันพระปกเกลา” โดยไดรับพระนามพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวเปนชื่อสถาบันและใชชื่อภาษาอังกฤษวา “King Prajadhipok’s Institute” มี
คณะกรรมการสถาบันพระปกเกลาและคณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกลาเปนผูดูแล
ตอ มาในป พ.ศ. 2540 คณะกรรมการสถาบั น พระปกเกล า เห็ น ว า ควรจะมี ก าร
ปรับปรุงสถานภาพและโครงสรางสถาบันพระปกเกลาใหมีฐานะเปนนิติบุคคล นายวันมูหะมัดนอร
มะทา ประธานรั ฐ สภาในขณะนั้ น จึ ง ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการยกร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
พระปกเกลาและเสนอตอรัฐสภา
ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาไดมีมติเห็นชอบและไดลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2541 จึงมีผลใหสถาบันพระปกเกลามีฐานะเปนนิติ
บุคคลในการกํากับดูแลของประธานรัฐสภา นับตั้งแตวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีนายวันมู
หะมั ด นอร มะทา ประธานรั ฐ สภาเป น ประธานสภาสถาบั น พระปกเกล า คนแรก และมี
ศาสตราจารย ดร. บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณเป น เลขาธิ ก ารสถาบั น คนแรก และในป พ.ศ. 2546
ศาสตราจารยบวรศัก ดิ์ อุ วรรณโณ หมดวาระในการดํารงตํา แหนง รองศาสตราจารยนรนิติ
เศรษฐบุตรจึงเปนเลขาธิการสถาบันตอจากนั้น และหมดวาระลงเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
ปจจุบันศาสตราจารย ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดํารงตําแหนงเลขาธิการอีกครั้งหนึ่ง
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2.2 บทบาทหนาที่และพันธกิจ
สถาบันพระปกเกลาเปนหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 81 ซึ่ง
กําหนดไววา “รัฐตองสรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข...” ดังนั้นพระราชบัญญัติสถาบัน
พระปกเกลา จึงไดกําหนดบทบาทหนาที่ตามกฎหมายของสถาบันพระปกเกลาไวดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ประชาธิปไตยอยางเปนระบบ
2) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ ดานนโยบายเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
3) วิจัยและสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
4) เผยแพรและสนับสนุนการเผยแพรประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
5) จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมบุคลากรจากภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการเศรษฐกิจสังคมในระบอบประชาธิปไตย
6) บริการขอมูลขาวสารวิชาการ ความรูและผลงานวิจยั ทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
7) สงเสริมความรวมมือกับองคกรในประเทศและตางประเทศในกิจการเกี่ยวกับการ
พัฒนาประชาธิปไตย
8) สงเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
9) บริหารกองทุน
10) กระทําการอืน่ ใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสถาบันหรือตามที่สภา
สถาบันกําหนด
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติยังกําหนดใหสถาบันมีอํานาจกระทํากิจกรรมตางๆ ที่
นอกเหนือจากบทบาทหนาที่ดังกลาวดังนี้
1) ถือกรรมสิทธิห์ รือมีสิทธิ์ครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตา งๆ สราง ซื้อ วาจาง
รับจาง จัดหาหรือดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสนิ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรตลอดจนทรัพยสนิ
ที่มีผูอุทิศให
2) ใหประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ สัมฤทธิบัตรและวุฒบิ ัตร
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3) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศ
ในกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย
4) รับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นเขาสมทบในสถาบันและใหประกาศนียบัตร
ชั้นสูง สัมฤทธิบัตรและวุฒบิ ัตรแกผูสําเร็จการศึกษาอบรมจากสถานศึกษาหรือหนวยงานอืน่ นัน้ ได
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
5) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย
6) วาจางหรือมอบใหบุคคลใดประกอบกิจการสวนใดสวนหนึง่ ของสถาบัน
7) บริหารกองทุนตามกฎหมายและระเบียบซึง่ สภาสถาบันกําหนด
8) ดําเนินกิจการอื่นใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา ฉบับที่ 2 กําหนดใหการทํางาน
ของสถาบันพระปกเกลาดําเนินงานภายใตคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อใหกรรมการไดกําหนด
นโยบายและกํากับดูแลการบริหารงานของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการนี้ประกอบดวย สภาสถาบัน
พระปกเกลา คณะกรรมการติดตามและประเมิน คณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณและ
ทรั พ ย สิน คณะกรรมการวิช าการและคณะกรรมการพิพิ ธ ภัณ ฑ พ ระบาทสมเด็จ พระปกเกล า
เจาอยูหัว
2.3 โครงสรางการบริหารงานสถาบัน
สถาบั นพระปกเกลาแบงโครงสรางการบริหารงานดัง นี้ การบริหารงานภายในมี
เลขาธิการเปนผูบริหารสูงสุด และรองเลขาธิการ 2 ตําแหนง และผูชวยเลขาธิการ 1 ตําแหนง
ภายในแบงเปน 9 หนวยงานประกอบดวย สํานักงานเลขาธิการ วิทยาลัยการเมืองและการ
ปกครองวิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สํานักวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสริมการเมืองภาค
พลเมือง สํานักสงเสริมวิชาการรัฐสภา สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว และหนวยงานขึ้นตรงตอเลขาธิการ โดยหองสมุดก็เปนหนวยงานหนึ่งที่ขึ้น
ตรงตอเลขาธิการ
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ภาพที่ 2.4
ผังโครงสรางองคกรของสถาบัน
สภาสถาบันพระปกเกลา
คณะกรรมการ
ติดตามประเมิลผล
ผูตรวจสอบภายใน

เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
(ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

รองเลขาธิการ (วิชาการ)

ผูชวยเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหาร

รองเลขาธิการ (บริหาร)

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น

ขึ้นตรงตอเลขาธิการ

สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

สํานักวิจัยและพัฒนา

ศูนยบรรณสารและสารสนเทศ

สํานักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง

(หองสมุด คอมพิวเตอร เว็บไซต)
ศูนยประชาสัมพันธ

สํานักสงเสริมวิชาการรัฐสภา

สํานักงานเลขาธิการ

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว

งานวิเทศสัมพันธ
งานติดตามประเมินผล
งานโครงการพิเศษ

ที่มา : www.kpi.ac.th
2.4 หองสมุดสถาบันพระปกเกลา
2.4.1 บทบาทหน า ที่ ข องห อ งสมุ ด สถาบั น พระปกเกล า เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น
วิ ช าการ การค น คว า วิ จั ย และศึ ก ษาอบรม เพื่ อ ตอบสนองพั น ธกิ จ ตามกฎหมายของสถาบั น
หองสมุดเริ่มดําเนินการเมื่อปลายป พ.ศ. 2543 โดยเริ่มตนจากการไดรับสิ่งพิมพบริจาคจํานวน
หนึ่งจากศาสตราจารย ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบัน เพราะเล็งเห็นวา สถาบัน
พระปกเกลาเปนสถาบันทางวิชาการจําเปนตองมีหองสมุดเพื่อเปนแหลงศึกษาคนควา อางอิง
หลั ง จากนั้ น ได มี ก ารจั ด หาสิ่ ง พิ ม พ เ ข า มาเพื่อ ให บ ริ ก าร ในระยะเริ่ ม ต น เป ด ให บ ริ ก ารเฉพาะ
บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านและนั ก ศึ ก ษาของสถาบั น พระปกเกล า เท า นั้ น ต อ มาในระยะหลั ง มี
บุคคลภายนอกและผูที่สนใจคนควาดานการเมืองการปกครองเขามาใชบริการ หองสมุดจึงไดเปด
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ใหบริการแกบุคคลภายนอกดวย ซึ่งใหบริการอาน บริการยืม-คืน บริการตอบคําถามและชวยการ
คนควาเชนเดียวกัน
2.4.2 สถานที่ทําการของหองสมุดแหงแรกตั้งอยูในบริเวณอาคาร 3 อาคารศูนย
สัมมนาของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี จนกระทั้งในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 สถาบันพระปกเกลาไดยายสถานที่ทําการจากสถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือนมายังศูนยราชการแจงวัฒนะ อาคารบี หองสมุดจึงเปดใหบริการ ณ ที่ทําการแหงนี้ตอมา
โดยพื้นที่ทําการของหองสมุดมีที่ตั้งอยูติดกับอาคารจอดรถ ซึ่งเปนพื้นที่จัดการศึกษาของสถาบัน
พระปกเกลา (ดานตรงกันขามกับฝงสํานักงานของสถาบันพระปกเกลา) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
390 ตารางเมตร เปนที่นั่งอานทั้งหมด 40 ที่นั่ง พื้ นที่นั่ง อานสวนบุคคล 24 ที่นั่ง และพื้นที่ใช
คอมพิวเตอรสวนบุคคล 8 ที่นั่ง
2.4.3 ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดสถาบันพระปกเกลามีทั้งหนังสือภาษาไทย
และภาษาอังกฤษซึ่งเปนหนังสือวิชาการ ตํารา หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ จํานวนรวมกันประมาณ
12,000 รายการ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ โดยเนนเนื้อหาดานการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และหนังสือดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครอง ไดแก การ
กระจายอํ า นาจ การปกครองส ว นท อ งถิ่ น การมี ส ว นร ว ม การบริ ห ารรั ฐ กิ จ ห อ งสมุ ด จั ด เก็ บ
ทรัพยากรสารสนเทศโดยใชระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification
System) นอกจากนี้ยังมีการแบงหมวดหมูเฉพาะ เชน รายงานประจําป สิ่งพิมพของสถาบัน
พระปกเกลา และเอกสารวิชาการสวนบุคคลนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา
2.4.4 การบริการของหองสมุดสถาบันพระปกเกลา หองสมุดเปดใหบริการ 8.3017.00 นาฬิกา และมีการเปดใหบริการในวันเสารที่สถาบันมีการเรียนการสอน โดยมีพนักงาน
บรรณารักษใหบริการทั้งหมด 3 คน และมีบริการ 3 ประเภท ไดแก บริการอาน บริการยืม-คืน
บริการตอบคําถามและชวยการคนควา นอกจากนี้หองสมุดยังจัดบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ของสมาชิก เชน บริการแนะนําการใชหองสมุด บริการแนะนําการสืบคนสารสนเทศหองสมุด หรือ
แหลงบริการสารสนเทศอื่นๆ
2.4.5 ผูใชบริการหองสมุดสถาบันพระปกเกลาแบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้
1) บุคลากรสถาบันพระปกเกลา ประกอบดวย ผูบริหาร ไดแก เลขาธิการ
รองเลขาธิการ ทั้งสายวิชาการ และสายบริหาร ผูชวยเลขาธิการ ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดแก นักวิชาการ
หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญระดับประเทศในสาขาใดสาขาหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
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กรรมการสถาบันในชุดตางๆ พนักงานและลูกจาง ซึ่งแบงเปนสายวิชาการ เรียกวา นักวิชาการ
และสายปฏิบัติการ
2) นักศึกษาสถาบันพระปกเกลาแบงเปน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูง หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรระดับวุฒิบัตร
(ภาคผนวก ก) ไดแก
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร หลักสูตรการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง
หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาทองถิ่นทีย่ ั่งยืน และหลักสูตรการเสริมสรางสังคมสันติสุข ซึ่ง
นักศึกษาประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการระดับ 9 ขึ้นไป
ผูบริหารระดับสูงขององคกรอิสระ องคกรเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับ 10 ขึ้นไป ทหารตํารวจ
ที่มียศพันเอกขึ้นไป ผูบริหารระดับสูงองคกรพัฒนาเอกชน ผูนาํ ชุมชน ผูน าํ ทองถิ่น อาจารย
มหาวิทยาลัยระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป เจาของกิจการ สื่อมวลชน ศิลปนที่มีผลงานเปน
ที่ประจักษ และประชาชนผูส นใจทัว่ ไป
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จํานวน 10 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรธรร
มาภิบาลของผูบริหารระดับกลาง หลักสูตรแนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการจัดการความขัดแยงดาน
นโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี หลักสูตรการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี หลักสูตรนักเจรจา
ไกลเกลี่ย หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักสูตรผูน ําการเมืองยุค
ใหม หลักสูตรการพัฒนาเมืองสําหรับผูบริหารทองถิน่ หลักสูตรการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หลักสูตรกฎหมายทองถิน่ หลักสูตรการวางแผนพัฒนาทองถิน่ แบบบูรณาการ โดย
นักศึกษาเปนขาราชการสวนกลางและสวนทองถิน่ ที่ดาํ รงตําแหนงผูบริหารระดับกลาง ผูบ ริหาร
ทองถิน่ และสมาชิกสภาทองถิน่ เจาหนาที่หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ องคการมหาชน
องคกรอิสระ ระดับ 7-8 ผูประกอบกิจการ
- หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการ
ใหบริการสาธารณะโดยการมีสวนรวมของประชาชน นักศึกษาเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ที่ใหบริการประชาชน เจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิน่ เจาหนาที่องคกรอิสระ ผูนาํ ทองถิน่
ผูนําองคกรพัฒนาเอกชน ผูบ ริหารองคกรเอกชน
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- หลักสูตรระดับวุฒิบัตร จํานวน 7 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการพัฒนา
ความสามารถผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ หลักสูตรผูปฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ทัง้ ผูชวยและผูเชี่ยวชาญประจําตัว นักศึกษาเปนผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ ขาราชการหรือพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และผูป ฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งผูชว ย
และผูเชี่ยวชาญประจําตัว ตลอดจนบุคคลผูสนใจทัว่ ไป
3) ประชาชน บุคคลภายนอก ไดแกผูทสี่ นใจคนควาดานการเมืองการ
ปกครองทัว่ ไป หรือสนใจสิง่ พิมพของสถาบันพระปกเกลา ตลอดจนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร
3. งานวิจัยที่เกีย่ วของ
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
ในตางประเทศมีการศึกษาเรื่องความตองการสารสนเทศในมิติตางๆ มากมาย ทั้ง
ดานการศึกษา อาชีพ สุขภาพ สังคมและวัฒนธรรม ซึง่ มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศดังนี้
ในดานการศึกษา รีดและแทนเนอร (Reed & Tanner, 2001, pp. 229-233) ศึกษา
ความตองการสารสนเทศและบริการสารสนเทศของผูใชหองสมุดศิลปะ มหาวิทยาลัยเท็กซัสเท็ก
(Texas Tech University - TTU) โดยแจกแบบสอบถามไปยังอาจารยและนักศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สอบถามถึ ง การใช บ ริ ก ารยื ม -คื น บริ ก ารยื ม ระหว า งห อ งสมุ ด บริ ก ารจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ (ที่เขาถึงจากระยะไกล) บริการฐานขอมูลออนไลน บริการอื่นๆ ของหองสมุด
แหลงสารสนเทศอื่นที่ใช รูปแบบที่ใชบริการ สาขาวิชาหรือเนื้อหาที่จําเปนตอการสอนและการ
วิ จั ย ว า มี ก ารจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ อย า งไร นอกจากนี้ ยั ง สอบถามกลั บ ไปยั ง ห อ งสมุ ด ศิ ล ปะ
เกี่ยวกับการใชทรัพยากรสารสนเทศของผูใชในเรื่อง หนังสือที่ยืมออก คําขอใชบริการยืมระหวาง
หองสมุด ตลอดจนบริการพิเศษตางๆ ผลการศึกษาพบวา ความตองการสารสนเทศของอาจารย
และนักศึกษานั้นนอกจากการใชบริการหองสมุดแลว ผูใชยังใชบริการจากแหลงสารสนเทศอื่นๆ
อาทิ หองสมุดสวนตัว สารสนเทศจากเพื่อนรวมงาน รานหนังสือ และศูนยศิลปะ นอกจากนี้ผูใชยัง
กลาววาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทมีความจําเปนและสําคัญสําหรับการศึกษา การสอน
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และการวิจัย ผูใชตองการใหหองสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ วิดีโอ
บันทึกเสียง บันทึกการแสดงสด แคตาล็อกนิทรรศการ รวมไปถึงการที่บรรณารักษจําเปนตองมี
บทบาทเปนผูประสานงานสรางความรวมมือในการใชทรัพยากรสารสนเทศหรือคอลเลคชั่นสวนตัว
รวมกัน โดยอาจทําเปนกลุมเล็กๆ เฉพาะ เพื่อเปาหมายในการใหบริการและสรางคอลเลคชั่นของ
หองสมุด
วิลเลียมส (Williams, 2003, บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
ประธานสมาคมการศึกษาแหงชาติ (National Education Association-NEA) สาขาในแตละรัฐ
โดยใชทฤษฎีการรับรู (Cognitive constructivism) ของบรูเนอร (Bruner) และทฤษฎีเซนต
เมกกิง (Sence-Making) ของเบรนดา เดอรวิน (Brenda Dervin) เปนกรอบในการวิจัย โดยใช
วิธีการประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณแบบตัวตอตัวเปนเครื่องมือในการศึกษาเพื่อหาขอสรุป
นอกจากนี้ยังไดสํารวจการใชสารสนเทศออนไลนโดยผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังประธาน
สมาคมการศึกษาแหงชาติสาขาที่อยูตามรัฐตางๆ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่ใช
วัตถุประสงคในการใช ทั้งสื่อตีพิมพ สื่อไมตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ ผลการศึกษา
พบวา ประธานสมาคมการศึกษาแหงชาติสาขาที่อยูตามรัฐตางๆ มีพฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศ
ดวยวิธีการสอบถามจากผูรูโดยตรง การแลกเปลี่ยนสนทนากัน สวนใหญเปนสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ โดยมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูหาสารสนเทศให ผลการศึกษา
ดังกลาวสามารถนําไปพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศสําหรับประธานสมาคมการศึกษาแหงชาติ
สาขาที่อยูตามรัฐตางๆ ในสหรัฐอเมริกาตอไป
อะจายี (Ajayi, 2004, pp. 209-213) ศึกษาการใชหองสมุดและพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยโอบาเฟมิ อะโวโลโว (Obafemi Awolowo)
ประเทศไนจีเรีย การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเขาใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร
การแสวงหาสารสนเทศทางคลินิกเพื่อการตัดสินใจ โดยแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาแพทย
ที่มาใชบริการหองสมุดในชั้นปตางๆ ทั้งหมด 611 คน ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 500 ชุด เปน
นักศึกษาเพศชาย 313 คน และนักศึกษาเพศหญิง 187 คน ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการใช
หองสมุ ด วั ต ถุป ระสงค ใ นการใช ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ใช เครื่ องมือ ชว ยคน ได แก ดั ชนี แ ละ
สาระสั งเขป การใช อิน เทอร เ น็ต วัตถุป ระสงค ที่ใชอิน เทอร เ น็ต ความถี่ใ นการใชอิน เทอรเ น็ ต
ตลอดจนความคาดหวังตอบริการที่หองสมุดจัดให ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาแพทยสวนใหญ
มาใชหองสมุดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนควาสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการเรียน และมาเพื่อถาย
เอกสาร ทรัพยากรสารสนเทศที่ใชสวนใหญเปนหนังสือ ตํารา และเอกสาร นักศึกษาเห็นวา
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จํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความตองการ นักศึกษาแพทยสวนใหญไมเคยใชดัชนี
บรรณานุกรมและสาระสังเขป มีการใชอินเทอรเน็ต และเห็นวามีประโยชน นอกจากนี้นักศึกษา
แพทยยังเห็นวา สารสนเทศที่เปนความรูจากการฝกปฏิบัติ การประชุมวิชาการ และสารสนเทศ
ดิจิทัล คําแนะนําจากเพื่อนรวมงานมีความสําคัญ และหองสมุดยังคงเปนแหลงสารสนเทศที่มี
ประโยชน ผลการศึก ษามี ข อเสนอแนะวา หองสมุด ควรแนะนํา การใช ดั ชนี บรรณานุก รมและ
สาระสังเขป ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โมฮัมเม็ด (Mohammed, 2007, บทคัดยอ) สํารวจความตองการสารสนเทศและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักวิชาการสาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสุลตานกาบูส
(Sultan Qaboos University) ในรัฐสุลตานโอมาน ป ค.ศ. 2006-2007 มีวัตถุประสงคเพื่อการ
สรางรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อใหนักวิชาการสาขาสังคมศาสตรนําไปใชได โดยใชวิธีการศึกษาเชิง
ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ดํ า เนิ น การภายใต ก รอบแนวคิ ด ที่ ป ระสมประสานกั บ รู ป แบบของ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่มีอยูแลวของ ทอมัส ดี. วิลสัน (Thomas. D. Wilson) ป ค.ศ.
1996 เดวิด เอลลิส (David Ellis) ป 1989 และแครอล คัลเธา (Carol Kuhlthau) ป ค.ศ. 1991 กับ
ประเด็ น เพิ่ ม เติมในเรื่ องสภาพแวดลอมสารสนเทศ สถานที่และรูปแบบของแหลง สารสนเทศ
รูปแบบดังกลาวไดอธิบายถึงแบบแผนพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักวิชาการสาขา
สังคมศาสตรตามแนวคิดซึ่งปรับจากตัวแบบของเอลลิส ผลการศึกษาพบวา นักวิชาการสาขา
สังคมศาสตรมีปญหาดานความตองการสารสนเทศคือ ขอจํากัดของแหลงสารสนเทศ โดยเฉพาะ
เอกสารฉบับเต็ม ความเร็วของอินเทอรเน็ตต่ํามาก แหลงสารสนเทศภาษาอารบิคไมเพียงพอ
ความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ตําแหนง
ทางวิชาการ หนวยงานทางวิชาการที่สังกัดหรือปฏิบัติงานอยู ความตองการสารสนเทศที่เขาถึงได
งายและหลากหลายประเภท
รูบินา (Rubina, 2008, pp. 3-17) ศึกษาความตองการสารสนเทศและพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลาเมีย (Islamia) เมืองบาฮาวาลปูร
(Bahawalpur) ประเทศปากีสถาน โดยสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการใชหองสมุด แหลง
สารสนเทศที่ ช อบ วิ ธี ก ารที่ จ ะได ม าซึ่ ง สารสนเทศที่ ต อ งการ และรู ป แบบการใช ห อ งสมุ ด
แบบสอบถามแจกใหแก นักศึกษา 600 คนจาก 15 ภาควิชาของทุกคณะในมหาวิทยาลัย ผล
การศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจสารสนเทศของหองสมุดที่ชวยในดานการ
คนควาทางวิชาการและการทําวิจัย นักศึกษาเกินกวาครึ่งเห็นวา อินเทอรเน็ตเปนแหลงสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือคนหาที่ใชคือ ยาฮู กูเกิล และเอ็มเอสเอ็น ปญหาที่
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นักศึกษาพบคือ เครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการใช ตองการใหหองสมุดจัดบริการอื่นๆ เพิ่ม
เชน บริการบรรณานุกรม ดัชนี และสาระสังเขป บริการยืมระหวางหองสมุด บุคลากรหองสมุดไม
ชวยเหลือนักศึกษาในการใชบริการ
มูฮัมมัด, คาลิด และฟารซาบา (Muhammad , Khalid & Farzaba, 2008,
บทคัดยอ) ศึกษาความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของอาจารยคณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยปญจาบ (University of the Panjab) เมืองลาฮอร (Lahore) ประเทศ
ปากีสถาน ผลการศึกษาพบวา อาจารยมีความตองการสารสนเทศที่แตกตางกัน อาจารยสวน
ใหญยังคงใหความสําคัญกับหนังสือ การแสวงหาสารสนเทศภายในหองสมุดพบปญหาสําคัญคือ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศไมเพียงพอกับความตองการ ผลจากการศึกษาเรื่องนี้ผูเชี่ยวชาญดาน
สารสนเทศศาสตรไดออกแบบและเสนอแนะงานบริการหองสมุดและสารสนเทศที่ใหมและทันสมัย
สําหรับอาจารยคณะมนุษยศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานงานบริการหองสมุดในประเทศปากีสถาน
ควรศึ ก ษางานวิ จั ย อื่ น อี ก ที่ เ กี่ ย วกั บ ความต อ งการสารสนเทศของผู ใ ช เพื่ อ จั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศและจัดบริการที่เหมาะสมแกกลุมผูใชที่แตกตางกันตอไป
เบรหเม (Brehme, 2010, บทคัดยอ) ศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาเอกที่ศึกษาในระบบทางไกลกับระบบประจํา เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสุมตัวอยาง และทําการสัมภาษณนักศึกษาปริญญาเอกจํานวน 20 คน
(10 คน ศึกษาระบบทางไกล และอีก 10 คน ศึกษาระบบประจําในมหาวิทยาลัย) วิธีการสัมภาษณ
ใชทั้งทางโทรศัพทและผานระบบสไคป (Skype) และอินเทอรเน็ตในระบบแทปอิน (Tapped in)
ผลการศึ กษาพบว า นัก ศึกษาปริ ญญาเอกที่ศึกษาในระบบทางไกลเขา ถึง ฐานขอมูลวิจัย ทาง
อิเล็กทรอนิกสไดสะดวก แตมีความรูสึกโดดเดี่ยว ไมมีสวนรวมในการสนทนาปราศรัยทางวิชาการ
กั บ เพื่ อ นร ว มชั้ น เรี ย น รู สึ ก ห า งเหิ น จากคณะอี ก ทั้ ง มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเองต่ํ า กว า นั ก ศึ ก ษา
ปริญญาเอกระบบประจํา ซึ่งไมชอบใชหองสมุดมหาวิทยาลัย แตชอบคนควาสารสนเทศเพื่อการ
ทําวิจัยโดยผานระบบออนไลนจากบานพัก
นอกจากนี้ ยัง มีก ารศึก ษาความต องการสารสนเทศในสาขาอาชีพอื่ นๆ บาตแลง
(Batlang, 1999, บทคัดยอ) ศึกษาความตองการสารสนเทศของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
สหราชอาณาจักร ที่ประกอบดวย อังกฤษ สกอตแลนด เวลส และไอรแลนดเหนือ เนื่องจากคําขอ
ใชบริการหองสมุดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลการศึกษาพบวา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความพึงพอใจตอบริการหองสมุดในระดับสูงมาก และมีความเห็นวา
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หองสมุดเปนแหลงสารสนเทศสําคัญที่ไมตองเสียคาใชจาย สามารถตอบสนองความตองการ
สารสนเทศไดอยางถูกตอง รวดเร็วตรงกับความตองการ
โอติก (Otik, 2000, pp. 241-251) ศึกษาความตองการสารสนเทศดานกฎหมาย
ของนักกฎหมายระดับทองถิน่ ในสํานักงานกฎหมาย เมืองคีสุมุ (Kisumu) ประเทศเคนยา โดยการ
สัมภาษณและการสังเกต ผลการศึกษาพบวา นักกฎหมายประสบปญหาในการเขาถึงสารสนเทศ
ดานกฎหมาย เพราะนักกฎหมายยังไมมีหองสมุดในหนวยงานของตน เพราะปจจุบันพวกเขาใช
บริการหองสมุดของตุลาการ ซึ่งไมสะดวกนักสําหรับผูใชซึ่งเปนบุคคลภายนอก วิธีการแกปญหา
ดังกลาวคือ นักกฎหมายตองสรางหองสมุดกฎหมายขึ้นมาใชเอง โดยอยูในลักษณะของความ
รวมมือกัน
มารเซลา, แบ็กซเตอร, เดวีส และเทิรนสตรา (Marcella, Baxter, Davies &
Toornstra, 2007, pp. 920-934) ศึกษาความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของผูใชเอกสารของศูนยเอกสารรัฐสภา (Parliamentary Documentation Centre;
PDC) กรุงบรัสเซลล การศึกษาใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูใชบริการหองสมุดจํานวน 72 คน และ
พนักงาน 11 คน รวม 83 คน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและทักษะการ
ใชหองสมุดของผูใชเปนประโยชนตอความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ สารสนเทศที่มีความ
พร อ มในการใช ม ากที่ สุ ด จะได รั บ การใช สู ง สุ ด และผู ใ ช บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจในการเข า ถึ ง
สารสนเทศที่งาย
นอกจากดานการศึกษา และดานอาชีพ ยังมีการศึกษาความตองการสารสนเทศ
ดานสุขภาพ ดานสังคม และดานอื่นๆ ซึ่งมีผูศึกษาไวดังนี้ ไลลา (Laila, 2007, บทคัดยอ) ศึกษา
ปจจัยการแสวงหาสารสนเทศดานสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งชาวจอรแดน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมิ น การใช อิ น เทอร เ น็ต ของผู ปว ยและผูใ ห ก ารรั ก ษา การศึ ก ษานี้ ร วบรวมตั ว อย า งผู ป ว ย
โรคมะเร็ ง 37 คน และผู ดู แ ล 41 คน รวมเป น กลุ ม ตั ว อย า ง 78 คน มี ผู ต อบกลั บ ที่ เ ป น ผู ใ ช
อินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 56.4 โดยใชสารสนเทศดานสุขภาพบนอินเทอรเน็ตเพียงรอยละ 4.6
ผลการศึกษาพบวาผูใชอินเทอรเน็ต มีความตองการสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตสูง โดยใชเพื่อ
แสวงหาสารสนเทศ ดานสุขภาพ และ ไมไดแสวงหาสารสนเทศจากแหลงอื่นใด
ซักเคอรแมน (Zuckerman,
2009, บทคั ดยอ) สํารวจพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศออนไลน ด า นสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย แมรี แ ลนด
(University of Maryland) ในเขตเมืองบัลติมอร โดยแจกแบบสอบถามไปยังนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 327 คน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญ รอยละ 78 คนหาสารสนเทศ
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ดานสุขภาพทางอินเทอรเน็ต และมีการเปรียบเทียบขอมูลจากเว็บไซตสุขภาพมากกวาหนึ่งแหลง
ทั้งนี้คุณลักษณะของกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกัน ยกเวน ประเทศกําเนิด ประเทศที่อยู
และความถี่ในการพบแพทย
ฮูมา (Huma, 2006, บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูอพยพ
ชาวปากีสถานในพื้นที่เบย ซานฟรานซิสโก (The San Francisco Bay Area) สหรัฐอเมริกา
เปนการศึกษาเชิงคุณภาพและใชการสัมภาษณเพื่อติดตามการใชสื่อของผูอพยพชาวปากีสถาน
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและการใชสื่อที่หลากหลายของผูอพยพมี
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลสํ า คั ญ 4ประการคื อ ความชํ า นาญภาษาอั ง กฤษ ประเทศภู มิ ลํ า เนา ระดั บ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ระดับการศึกษา นอกจากนี้ยังพบวา ผูอพยพชาวปากีสถาน
เลือกใชรูปแบบและแหลงของสื่อที่หลากหลาย ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อีกทั้ง
เทคโนโลยีในชวง 10 ปที่ผานมา อินเทอรเน็ตไดกลายเปนสื่อที่นิยมมากที่สุดในการรับรูขอมูล
ขาวสารของผูอพยพชาวปากีสถาน มีการชมโทรทัศนเพื่อติดตามความบันเทิง พักผอนหยอนใจ แต
เทคโนโลยีกไ็ มไดทําใหเกิดการรวมกลุมกันของผูอพยพชาวปากีสถานในเขตดังกลาว
เชิรน และซีอง (Chern & Siong, 2006, pp. 60-68) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของนักดนตรีพื้นเมือง 14 คน ในประเทศนิวซีแลนดโดยใชวิธีการสัมภาษณ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ความตองการสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ บริการที่ใช และ
อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ ผลการศึกษาไดขอเสนอแนะที่สําคัญคือ หองสมุดควรพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศใหสมบูรณกวาที่เปน และควรออกแบบงานบริการที่ตอบสนองความตองการ
สารสนเทศของนักดนตรีพื้นเมือง เชน การคนหาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว และบรรณารักษควรเปน
ผูเชี่ยวชาญหัวเรื่องดานดนตรี เปนตน
วิลเลียมส (Williams, 2008, บทคัดยอ) ศึกษาความอยากรูในการแสวงหา
สารสนเทศ เพราะเชื่อในทฤษฎีเรื่องความฉลาดทางอารมณ (Affective Intelligence) ที่วา ความ
อยากรูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนรูของบุคคล เพราะความอยากรูจะทําใหมนุษยพยายาม
คนหาสารสนเทศใหมๆ อยางกระตือรือรน การศึกษานี้มีสมมติฐาน 3 ขอ คือ 1. ผูที่อยากรูจะ
สามารถจัดการพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศไดดีขึ้น 2. เมื่อมนุษยอยากรูพวกเขาจะเลือก ใช
แหลงสารสนเทศที่มีความพรอมและมีประสิทธิภาพตอการใช 3. ผูที่อยากรูจะพรอมที่จะแสดง
ความเห็นบอยกวาผูที่ไมอยากรู การศึกษาไดทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธีวิจัยตามแบบของมารคัส
นอรแมน (Marcus Norman) และ แมคคุน (MacKuen) ป 1993 วัดความอยากรู ผลการศึกษา
สนับสนุน ทฤษฎีความฉลาดทางอารมณและสอดคลองกับสมมติฐานทั้ง 3 ขอ
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3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
สําหรับในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตองการสารสนเทศมาอยาง
ยาวนานเกือบ 20 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 จนถึงปจจุบัน โดยมีการศึกษาความตองการ
สารสนเทศของบุ ค ลากรในหลากหลายวิ ช าชี พ อาทิ การศึ ก ษา การเกษตร วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี สั ง คมศาสตร เป น ตน นับ เป น หลั ก ฐานที่ ยื น ยั น ไดวา สารสนเทศมีบ ทบาทสํ า คั ญ
เกี่ยวของกับมนุษยมาโดยตลอด หลังจากป พ.ศ. 2545 เปนตนมา มีการศึกษาเรื่องความตองการ
สารสนเทศในดานตางๆ ดังนี้ ในดานการศึกษา สายฝน บูชา (2545, บทคัดยอ) ศึกษาความ
ตองการและสภาพการใชสารสนเทศของนักศึกษาและอาจารยในสถาบัน วิทยบริการสถาบัน
เทคโนโลยี ร าชมงคล โดยเปรี ย บเที ย บความต อ งการและสภาพการใช ร ะหว า งอาจารย แ ละ
นักศึกษา รวมทั้งปญหาในการใชบริการ การศึกษานี้ใชแบบสอบเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง 592 คน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่มาใชบริการสวนใหญเปน
นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เพศชายที่มีอายุต่ํากวา 25 ป สวนอาจารยสวนใหญเปน
อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรเพศชาย อายุระหวาง 25-30 ป มีประสบการณในการสอนระหวาง
1-5 ป และไมมีตําแหนงทางวิชาการ ทั้งอาจารยและนักศึกษาใชบริการในเวลาทําการ มีความถี่ใน
การใชสัปดาหละ 2-5 ครั้ง โดยใชเพื่อการศึกษาคนควา พัฒนาความรูทางวิชาชีพ ใชวิธีการสืบคน
จากโปรแกรมสืบคนของหองสมุด สาเหตุที่มาใชบริการนอยนักศึกษาใหเหตุผลวา เนื่องจากที่ตั้ง
หองสมุดอยูหางไกล สวนอาจารยเนื่องจากมีหองสมุดอื่นที่ใชอยูเปนประจํา ดานความตองการผูใช
ตองการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ตํารา หนังสือพิมพ ผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ และ
รายงานการวิจัย ดานบริการผูใชบริการใชบริการทั่วๆ ไป ไดแก บริการยืม-คืน บริการอินเทอรเน็ต
บริ ก ารพิ ม พ ง านและบริ ก ารถ า ยเอกสาร ส ว นป ญ หาคื อ ประเภทของสารสนเทศมี น อ ย ไม
หลากหลายและไมเพียงพอตอความตองการ โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติมีความผิดพลาดบอย ใน
หองสมุดมีเสียงดังรบกวนและบุคลากรที่ใหบริการมีจํานวนนอย
อัญชลี สากระแสร (2545)
ศึก ษาความต องการและการใช ส ารสนเทศด า น
สิ่ ง แวดล อ มของอาจารย ผู ส อนวิ ช าเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบความตองการและการใชในดานเนื้อหา วัตถุประสงค และแหลงสารสนเทศ ตลอดจน
ปญหาและขอเสนอแนะ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา อาจารยมี
ความตองการสารสนเทศดานการจัดการอุตสาหกรรมระดับมาก โดยตองการในรูปสิ่งตีพิมพ ไดแก
หนั ง สื อ และตํ า รา รองลงมาคื อ วารสารและนิ ต ยสาร นอกจากนี้ ยั ง ต อ งการสื่ อ ประเภท
อิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเทอรเน็ต และตองการสารสนเทศดานสิ่งแวดลอมทั้งภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษที่มีอายุไมเกินหนึ่งป โดยมีวัตถุประสงคในการใชเพื่อการสอน การวิจัย และเขียน
บทความทางวิชาการ อาจารยสวนใหญใชแหลงสารสนเทศภายในสถาบัน รองลงมาคือจากแหลง
สารสนเทศภายนอกและจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ปญหาที่พบในการใชสารสนเทศคือ สารสนเทศ
มีนอยและรวบรวมจัดเก็บไมตอเนื่อง วุฒิการศึกษาและระยะเวลาปฏิบัติงานสอนที่ตางกันไมมีผล
ตอความตองการและการใชสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม
พัชร พิพิธกุล (2547) ศึกษาการใชบริการและความตองการบริการสารสนเทศ
หองสมุดของอาจารยและนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน โดยศึกษาในดานบริการสารสนเทศ
ปริมาณการใชทรัพยากรสารสนเทศ ปญหาและความตองการบริการสารสนเทศ ผลการศึกษา
พบวา อาจารยใชสารสนเทศเพื่อเตรียมการสอน เพื่อศึกษาคนควาความรูใหมๆ ตลอดจนเพื่อ
ติดตามขาวสารดานการบิน บริการที่ใชไดแก บริการยืม-คืน วิธีการที่แสวงหาคือ วิธีเดินดูตามชั้น
รองลงมาคือ สอบถามจากบรรณารักษและใหเพื่อนรวมงานชวยหาให เวลาที่มาใชบริการคือ เวลา
ที่วางจากการสอน ทรัพยากรที่ใชมากที่สุดคือ หนังสือ ตําราทางวิชาการภาษาอังกฤษ ปญหาใน
การใชบริการคือ หนังสือวิชาการภาษาไทยมีนอย รองลงมาคือ บรรณารักษใหบริการไมตรงกับ
ความตองการ คอมพิวเตอรใหบริการมีนอย และวารสารมีใหบริการไมเพียงพอ สวนการใชบริการ
ของนักเรียนจะใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควาขอมูลประกอบการทํารายงาน วิธีการคนหาทรัพยากร
สารสนเทศ คือ เดินดูตามชั้น ชวงเวลาที่นักศึกษาใชบริการคือชวงพักกลางวัน ปญหาในการใช
บริการคือ หนังสือวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีนอย และไมมีเครื่องมือชวยคนวารสาร
ฉบับลวงเวลา
เอกอนงค ดวงจักร (2549, บทคัดยอ) ศึกษาการแสวงหาและการใชสารสนเทศของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร ในดานวัตถุประสงค ทรัพยากร
สารสนเทศ แหลงสารสนเทศ เกณฑในการคัดเลือกแหลง วิธีการสืบคน และปญหาในการแสวงหา
สารสนเทศ ตลอดจนการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ไ ด รั บ จากการแสวงหา ผล
การศึ ก ษาพบว า นั ก ศึ ก ษาจะเลื อ กแหล ง สารสนเทศที่ ใ กล ตั ว และเข า ถึ ง ได ง า ยอย า งหอสมุ ด
พระราชวังสนามจันทร และใชเพื่อประกอบการเรียน โดยวิธีสืบคนจากอินเทอรเน็ต ทรัพยากรที่ใช
คื อ หนั ง สื อ ตํ า รา หนั ง สื อ พิ ม พ แ ละฐานข อ มู ล ออนไลน สาขาของสารสนเทศที่ ใ ช ไ ด แ ก เคมี
คอมพิวเตอร นั น ทนาการ การพัก ผอน ภู มิศาสตรและการทอ งเที่ย ว ภาษาและภาษาศาสตร
ปญหาในการใชพบวานักศึกษามีปญหาดานทรัพยากรที่ไมเพียงพอ ดานแหลงสารสนเทศ ดาน
วิธีการสืบคนและปญหาอื่นๆ
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นอกจากดานการศึกษาแลวมีผูศึกษาเรื่องความตองการและการใชสารสนเทศเพื่อ
การประกอบอาชีพดังนี้ กมลทิพย หอนาวานนท (2545, บทคัดยอ) ศึกษาความตองการและการ
ใชสารสนเทศดานการตลาดของผูประกอบการสงออกอาหารสดและอาหารแปรรูปในประเทศไทย
ในดานสภาพการใช ความตองการใชสารสนเทศ เปรียบเทียบสภาพการใชและความตองการ
สารสนเทศของผูประกอบการที่สถานภาพแตกตางกัน ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรคดานการ
แสวงหาสารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศ โดยศึกษาจากผูประกอบการอาหารสงออกและ
อาหารแปรรูปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย จํานวน 109 บริษัท เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา ทั้งนี้สารสนเทศดานการตลาด
ประกอบดวย ขอมูลตลาดตางประเทศ ขอมูลทางการแขงขัน ขอมูลดานราคา และขอมูลดาน
กฎระเบียบตางๆ ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการมีปญหาในเรื่องความไมสะดวกในการติดตอ
ขอใชสารสนเทศและมีความตองการสารสนเทศในระดับสูง ดานความตองการสารสนเทศทาง
การตลาดที่ผูประกอบการใหความสําคัญและมีความถี่ในการใชงานสูงที่สุดคือ ดานกฎระเบียบ
ตางๆ ขอมูลตลาดตางประเทศ ขอมูลดานราคา แหลงวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบจากแหลงตางๆ
ปญหาในการแสวงหาสารสนเทศคือ ผูประกอบการมีปญหาเรื่องความไมสะดวกในการติดตอ
หนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีปญหาคุณภาพสารสนเทศในระดับปานกลาง และ
เมื่อเปรียบเทียบความถี่ของการใชสารสนเทศในดานตางๆ พบวามีความเกี่ยวของกับปจจัยเรื่อง
ประสบการณและตําแหนง
สกุ ล ไชย ขํ า ประถม (2546, บทคั ด ย อ ) ศึ ก ษาการเป ด รั บ และความต อ งการ
สารสนเทศทางการเกษตรในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของนักวิชาการเกษตร โดยศึกษาขอมูล
พื้นฐานของบุคคลและปจจัยที่สนับสนุนการใชสารสนเทศ การเปดรับสารสนเทศทางการเกษตร
จากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ตลอดจนความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคลและปจจัยดาน
อื่นๆ ที่สนับสนุนการใชสารสนเทศของนักวิชาการเกษตรจากกลุมตัวอยางจํานวน 120 คน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาพบวา นักวิชาการเกษตรสวน
ใหญเปนนักวิชาการฝายปฏิบัติการที่มีความรูพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรโดยการศึกษาดวย
ตนเอง ซึ่ ง ใช เ วลาในช ว งเช า กอนปฏิบั ติง านคน หาสารสนเทศ เมื่อพิ จ ารณาถึ ง ความสั ม พั น ธ
ระหวางปจจัยดานบุคคลและปจจัยดานอื่นๆ พบวาความตองการสารสนเทศมีความสัมพันธกับ
อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ และหนวยงานที่สังกัด
นิศากร นครพิน (2547, บทคัดยอ) ศึกษาความตองการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อ
การบริหารของผูบริหารอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช
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แนวคิด 4 ประการ ไดแก ความถูกตอง การทันเวลา ความสอดคลองกับงาน และความสามารถ
ตรวจสอบได ผนวกกับแนวคิดเรื่องความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ 4 ประการ คือ ความ
เขาใจไดเกี่ยวของกับการตัดสินใจ การเปรียบเทียบกันไดและความเชื่อถือได โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ศึกษาอยูใน 5 กลุมตําแหนง ไดแก เจาของ
กิจการ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ผูจัดการฝายขาย ผูจัดการโรงงาน และผูจัดการทั่วไป จาก
โรงงาน 34 แหง ผลการศึกษาพบวา รายงานขอมูลทางบัญชีที่มีความสมบูรณคือ ตองมีความ
สมบูรณของขอมูล มีความครบถวน เชื่อถือได และเขาใจงาย ซึ่งจะมีประโยชนตอการตัดสินใจ
ทั้ง นี้ เ นื่ อ งมาจากผูต อบแบบสอบถามสว นใหญ มีตํา แหน ง เปน ผูจัดการฝา ยบั ญชี และการเงิ น
นอกจากนี้ยังตองการขอมูลเพื่อตัดสินใจกําหนดราคาขาย ซึ่งเปนขอมูลของคูแขงขัน ขอมูลกําไร
และขอมูลรายงานสภาพเศรษฐกิจ
กิตติชัย เหลี่ยมวานิช (2548) ศึกษาความตองการสารสนเทศผานสื่อมวลชนของ
แมบานเกษตรกรสมาชิกกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในจังหวัดเชียงใหม โดยผาน
สื่อมวลชนแขนงตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ เอกสารเผยแพร วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน และระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร โดยเปรียบเทียบกับลักษณะสวนบุคคล สภาพเศรษฐกิจและสังคมบาง
ประการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการรับสื่อตางๆ การศึกษานี้ใชแบบสอบถามสัมภาษณ
แมบานเกษตรกรฯ จํานวน 180 คน พบวา แมบานเกษตรกรฯ สวนใหญไดรับสารสนเทศผาน
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ รองลงมาไดรับสารสนเทศผานวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน จาก
เพื่อนบานและอินเทอรเน็ต แมบานเกษตรกรฯ มีปญหาในการรับสื่อแตกตางกันในแตละประเภท
คือ สื่อประเภทหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพพบวา ไมมีสิ่งพิมพเผยแพรและมีสื่ออื่นที่นาสนใจมากกวา
สื่อวิทยุกระจายเสียงเขาใจยาก ไมนาสนใจ เนื้อหาไมตรงกับสภาพพื้นที่ สื่อโทรทัศนเนื้อหาไมตรง
กับสภาพพื้นที่ และออกอากาศในเวลาที่ไมตรงกับชวงเวลาที่แมบานเกษตรกรฯ วาง ปญหาของ
สื่อคอมพิวเตอรคือ ไมมีคอมพิวเตอรสวนตัว และไมมีเวลาใช
จุฑาทิพย จันทรลุน (2548) ศึกษาการใชสารสนเทศของตุลาการศาลปกครองและ
พนักงานคดีปกครองในหองสมุดกฎหมายมหาชน โดยศึกษาเปรียบเทียบการใชและความตองการ
สารสนเทศตามตําแหนง ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการใช กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ
ตุล าการศาลปกครองและพนัก งานคดีป กครองที่ปฏิบั ติห นา ที่ในศาลปกครองกรุ ง เทพฯ และ
ภูมิภาครวมทั้งสิ้น 8 แหง จํานวน 236 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการศึ ก ษาพบว า ตุ ล าการศาลปกครองและพนั ก งานคดี ป กครองใช ส ารสนเทศเพื่ อ การ
ปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด โดยการเรียนรูดวยตนเอง และใชวิธีสืบคนตามชั้นหนังสือ การใช
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สารสนเทศจะใชสิ่งพิมพประเภทหนังสือและตําราทางกฎหมายมากที่สุด สื่ออิเล็กทรอนิกส ใช
เว็บไซตดานกฎหมายมากที่สุด ใชบริการยืม-คืนมากที่สุด ดานเนื้อหาสารสนเทศจะใชเนื้อหา
เกี่ยวกับการกระทําละเมิด หรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ
รัฐ กฎหมายที่ใชมากที่สุดคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ปญหาและอุปสรรคในการใชที่พบมากคือ
พื้นที่ใหบริการนอย สวนปญหาที่อยูในระดับนอยคือ ปญหาในการยืม-คืน ที่เห็นวามีระเบียบ
ขั้นตอนมาก
วิศิษฏ ธีรวัฒนเศรษฐ (2548, บทคัดยอ) ศึกษาการใชสารสนเทศของบุคลากรฝาย
ขาวสถานีวิทยุ กระจายเสียงในกรุงเทพฯ ในดานวัตถุประสงคในการใช แหลงสารสนเทศที่ใช
เนื้อหา ภาษาและอายุของสารสนเทศที่ใช รวมไปถึงปญหาในการใชสารสนเทศ ผลการศึกษา
พบวา บุคลากรฝายขาวมีวัตถุประสงคในการใชสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลขาวสาร โดยใชสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตผานเว็บโปรแกรมคนหา (search engine)
รองลงมาได แ ก หนั ง สื อ พิ ม พ บทข า ว (สคริ ป ต ) เอกสาร และวารสารข า ว ในด า นอายุ ข อง
สารสนเทศจะใชที่มีอายุไมเกิน 1 เดือน สวนใหญใชเปนภาษาไทย ปญหาในการใชสารสนเทศคือ
การขอใชสารสนเทศจากหนวยงานราชการและเอกชนมีขั้นตอนที่ยุงยากลาชา
ยุพา วัฒนศักดากุล (2549) ศึกษาการใชสารสนเทศของเลขานุการ โดยศึกษาปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการใช สภาพการใช และปญหาการใชสารสนเทศ การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณตัวอยางซึ่งเปนเลขานุการที่เปนสมาชิกสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทยจํานวน 12 ราย จากประชากรทั้งหมด 203 ราย ซึ่งคัดเลือกโดยพิจารณาจากความ
แตกตางของประเภทธุรกิจโดยใชทฤษฎีสภาวะแวดลอมการใชสารสนเทศของโรเบิรต เอส. เทเลอร
(Robert S. Taylor) เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการใช
สารสนเทศของเลขานุการไดแก องคกรตนสังกัดของเลขานุการ การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมของ
เลขานุการเอง ผูบังคับบัญชา คูคา และทัศนคติตอเทคโนโลยีและการใชเครือขายของเลขานุการ
การใช ส ารสนเทศของเลขานุ ก ารจะใช เ พื่ อ การปฏิ บัติ ง าน โดยมีจุ ดเริ่ม ต น ของการใชม าจาก
ผูบังคับบัญชาและการไดรับไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ปญหาการใชสารสนเทศคือ ระบบเทคโนโลยี
ขององคกรที่ลาชา พื้นที่จัดเก็บขอมูลในระบบมีจํากัด สารสนเทศขาดความแมนยําและไมทันสมัย
อรอุมา สืบกระพัน (2552, บทคัดยอ) ศึกษาความตองการสารสนเทศและพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศของวิศวกร บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส เพื่อหาแนวทางการใหบริการ
ที่สอดคลองกับความตองการของวิศวกร การศึกษานี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผลการศึกษาพบวา วิศวกรสวนใหญใชสารสนเทศจากเพื่อนรวมงานในระดับมาก
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รองลงมาใชสารสนเทศผานอินเทอรเน็ต เนื้อหาของสารสนเทศที่ใชในระดับมากเปนสารสนเทศที่
เกี่ยวกับสถานี วิศวกรสวนใหญตองการสารสนเทศจากแผนกบุคคล และสารสนเทศที่ผานระบบ
เครือขายภายในองคกร ตองการเนื้อหาเกี่ยวของกับธุรกิจในระดับปานกลาง พฤติกรรมสวนใหญ
ใชสารสนเทศจากเพื่อนรวมงาน และแสวงหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ที่เปนภาษาไทย
โดยแสวงหาดวยตนเองทุกวัน ปญหาในการใชคือ สิ่งพิมพในหนวยงานมีไมเพียงพอ
นอกจากนั้ น ยั ง มี ผู ศึ ก ษาความต อ งการสารสนเทศในด า นสุ ข ภาพ
ได แ ก
กมลาศ วรรณอุดม (2545) ศึกษาความตองการและการใชสารสนเทศของเจาหนาที่สาธารณสุข
ประจําสถานีอนามัยจังหวัดนครราชสีมาในดานวัตถุประสงค เนื้อหา แหลงสารสนเทศที่ใชและ
ปญหาในการใชสารสนเทศ โดยศึกษาจากเจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัยจํานวน
350 แห ง ใช ก ลุ ม ตั ว อย า ง 266 คนใน 3 ตํ า แหน ง ได แ ก เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานสาธารณสุ ข
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข และเจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ผลการศึ ก ษาพบว า เจ า หน า ที่
สาธารณสุขประจําสถานีอนามัยใชสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรูทั่วไป เพื่อติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการดานสาธารณสุข เพื่อใหคําปรึกษาและสงเสริมสุขภาพแกประชาชน เพื่อจัดฝกอบรม
และเผยแพรขาวสาร เพื่อการบริหารงาน ตลอดจนเพื่อการรักษา รูปแบบของสารสนเทศที่ใช
ไดแก ภาพโปสเตอร และตําราทางวิชาการ เนื้อหาของสารสนเทศที่ใชมากคือ ดานการพยาบาล
และแหลงสารสนเทศที่ใชมากคือ โทรทัศน ปญหาระดับสูงสุดในการใชสารสนเทศคือ ไมมีคูสาย
โทรศัพทสําหรับการเชื่อมตอเพื่อใชอินเทอรเน็ต
ปุณฑริกา สารมณี (2546, บทคัดยอ) ศึกษาความตองการสารสนเทศเพื่อการออก
กําลังกายของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลในเขตภาคกลาง โดยเปรียบเทียบความตองการ
สารสนเทศเพื่อการออกกําลังกายระหวางหญิงและชาย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลในเขตภาคกลางมีความ
ตองการสารสนเทศเพื่อการออกกําลังกายในระดับมาก เพศหญิงและเพศชายมีความตองการ
สารสนเทศแตกตางกัน
อัชฎา เหมะจันทร (2546) ศึกษาความตองการสารสนเทศเกี่ยวกับยาของผูปวย
โรคเบาหวานที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี และ
เปรียบเทียบความตองการสารสนเทศเกี่ยวกับยาของผูปวยโรคเบาหวานที่มีความแตกตางกันตาม
ระดับการศึกษา ระดับรายได และระยะเวลาที่เปนโรค โดยศึกษาจากผูปวยจํานวน 345 คน
การศึกษาวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาโดยสอบถามเกี่ยวกับยา และแหลง
สารสนเทศเกี่ยวกับยา ผลการศึกษาพบวา ผูปวยที่มีระดับการศึกษาและรายไดตางกันมีระดับ
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การไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับยาและความตองการสารสนเทศเพิ่มเติมแตกตางกัน แตผูปวยที่มี
ระยะเวลาเปนเบาหวานแตกตางกันมีระดับความตองการสารสนเทศเกี่ยวกับยาไมแตกตางกัน
พวงผกา มาลีวัตร (2551) ศึกษาความตองการสารสนเทศของเจาของสุนัขระหวาง
ที่มาใชบริการหนวยฉุกเฉินและสัตวปวยวิกฤติที่โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน โดยศึก ษาผลลัพ ทข องความตอ งการสารสนเทศที่มีผ ลตอเจา ของสุ นั ข โดยใชก รอบ
แนวคิดทฤษฎีเซ็นสเมกกิง (sense-making) ของเบอรลินดา เดอรวิน (Berlinda Dervin) ซึ่งศึกษา
กระบวนการทางความคิดที่มีผูใชเปนศูนยกลาง ที่เปรียบเทียบวา การที่บุคคลแสวงหาสารสนเทศ
ในสถานการณที่มีปญหา เมื่อไดสารสนเทศที่ตองการก็จะชวยลดปญหาของเขาได
สวนการศึกษาในดานอื่นๆ มีผูศึกษาเรื่องความตองการสารสนเทศไวดังนี้ กิ่งแกว
ประติตังโข (2550) ศึกษาการใชและความตองการสารสนเทศของนักทองเที่ยวในกลุมอีสานใต ใน
ดา นปญ หาการใช แ ละแนวทางแก ปญ หา เพื่อ หายุ ท ธศาสตร ที่ เ หมาะสมและเพื่ อจั ด การการ
ทองเที่ยวเชิงพื้นที่ใหเกิดความยั่งยืน โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวในจังหวัดกลุม
อีสานใตจํานวน 398 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล นอกจากนี้ยังมีการเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติมจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศอีกจํานวน 100 คน และการสัมภาษณเชิงลึก
จํานวน 42 คน ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวมีการใชและความตองการสารสนเทศที่อยูใน
รูปแบบของสิ่ งตี พิ ม พม าก นอกจากนั้น ยังต องการสารสนเทศที่ เ ปนภาพถา ย สื่ออินเทอรเ น็ต
เนื้อหาของสารสนเทศที่ตองการเปนเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ
รองลงมาคือ สถานที่ตั้ง แหลงสารสนเทศที่ใชคือ แหลงสารสนเทศที่เปนสถาบันไดแก ศูนยขอมูล
ประจํ า สถานที่ ท อ งเที่ ย ว รองลงมาได แ ก การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย และมี ก ารใช แ หล ง
สารสนเทศจากบุคคล ไดแก เพื่อนรวมงาน และแหลงสวนบุคคล ในดานภาษานักทองเที่ยวไทยใช
สารสนเทศภาษาไทย ปญหาในการใชคือ ไมทราบวิธีใชสารสนเทศบางประเภท ปญหาดานเนื้อหา
คือ ไมตรงกับความตองการ และแหลงบริการสารสนเทศมีนอย สวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
ต อ งการใช ส ารสนเทศจากหนั ง สื อ มากที่ สุ ด สิ่ ง ไม ตี พิ ม พ ใ ช รู ป ภาพ มี ค วามต อ งการใช สื่ อ
อินเทอรเน็ตมากที่สุด เนื้อหาของสารสนเทศที่ใชใชเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของแหลงทองเที่ยว แหลง
สารสารเทศที่ ใชใชจาก การท อ งเที่ยวแหง ประเทศไทย (ททท.) นั ก ท อ งเที่ ย วต า งประเทศใช
สารสนเทศภาษาอังกฤษ รองลงมาเปนภาษาจีน และญี่ปุนตามลําดับ ปญหาในการใชสารสนเทศ
คือ ไมทราบวาสารสนเทศที่ตองการอยูในรูปแบบใด นอกจากนั้นยังไมตรงกับความตองการ ไม
เพียงพอตอการใช สารสนเทศภาษาอังกฤษมีนอย

ตารางที่ 2.1
สรุปผลการศึกษา
ดานการศึกษา
ผูวิจัย
รีดและแทนเนอร
(2001)

เรื่อง
ความตองการสารสนเทศและบริการ
สารสนเทศของหองสมุดศิลปะ

วิลเลียมส (2003)

อะจายี (2004)

วิธีวิจัย
การสํารวจ แจกแบบสอบถาม

กลุมตัวอยาง
นักศึกษาและอาจารย
ของมหาวิทยาลัยเท็กซัส
เท็ก

ผลการศึกษา
นักศึกษาและอาจารยใชบริการยืม-คืน บริการยืมระหวางหองสมุด บริการจอง
ทรัพยากรจากทางไกล บริการฐานขอมูลและบริการอื่นๆ นอกจากนี้ยังตองการใช
บริการจากแหลงสารสนเทศอื่นๆ อาทิ หองสมุดสวนตัว รานหนังสือ ศูนยศิลปะ
และตองการใหบรรณารักษเปนผูประสานงานเพื่อสรางความรวมมือในการใช
ทรัพยากรรวมกัน

ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ การสํารวจ - การ
ประธานสมาคมการศึกษาแหงชาติ สาขาใน สัมภาษณแบบตัวตอ
แตละรัฐ
ตัว และสํารวจผาน
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส

ประธานสมาคม
การศึกษาแหงชาติสาขา
ในแตละรัฐ

ประธานสมาคมการศึกษาฯ มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศดวยการสอบถาม
จากผูรูโดยตรง และแลกเปลี่ยนสารสนเทศกัน สวนใหญเปนสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานในตําแหนงที่รับผิดชอบ แลวใหผูใตบังคับบัญชาหาให

ศึกษาการใชหองสมุดและพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาแพทย

นักศึกษาแพทย
มหาวิทยาลัยบาเฟมิ อโว
โลโว ประเทศไนจีเรีย
(611 คน)

นักศึกษาแพทยใชหองสมุดเพื่อการคนคาสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเรียน
ทรัพยากรสวนใหญที่ใชมากคือ หนังสือ ตํารา แตนักศึกษาสวนใหญไมเคยใชดัชนี
บรรณานุกรมและสารสังเขป และเห็นวาหองสมุดยังเปนแหลงสารสนเทศที่มี
ประโยชน

การสํารวจ - แจก
แบบสอบถาม
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ผูวิจัย
เรื่อง
โมฮัมเม็ด (2007) สํารวจความตองการสารสนเทศและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
นักวิชาการสาขาสังคมศาสตร

วิธีวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณแบบสอบถาม การวิจัย
เชิงคุณภาพ - การ
สัมภาษณทาง
อินเทอรเน็ตการ
สัมภาษณแบบเผชิญหนา
และการจัดประชุมกลุม
ยอย

กลุมตัวอยาง
นักวิชาการสาขา
สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสุลตาน
การบูส ประเทศโอมาน

ผลการศึกษา
นักวิชาการสาขาสังคมศาสตรมีปญหาเรื่องแหลงสารสนเทศที่มีอยางจํากัด
เครือขายอินเทอรเน็ตมีความเร็วต่ํา สารสนเทศภาษาอารบิคไมเพียงพอ
ความตองการสารสนเทศของนักวิชาการฯ จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ
ตําแหนงทางวิชาการ และหนวยงานที่สังกัด

รูบินา (2008)

ศึกษาความตองการสารสนเทศและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลาเมีย
เมืองบาฮาลปูร ประเทศปากีสถาน

การสํารวจ แจกแบบสอบถาม

นักศึกษามหาวิทยาลัย
นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจสารสนเทศของหองสมุด มีการใช
อิสลาเมีย เมืองบาฮาลปูร สารสนเทศเพือ่ ศึกษาคนควาทางวิชาการและทําวิจัย นักศึกษาเห็นวา
อินเทอรเน็ตเปนแหลงสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ปญหาใน
ประเทศปากีสถาน
การใชคือ เครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ ตองการใหหองสมุดจัดบริการอื่นๆ
เพิม
่ บุคลากรหองสมุดไมชวยเหลือในการคนควา

มูฮัมมัด, คาลิด
และฟารซาบา
(2008)

ศึกษาความตองการสารสนเทศและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
อาจารยคณะมนุษยศาสตร

ไมไดระบุ

อาจารยคณะ
มนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยปญจาบ
ประเทศปากีสถาน

เบรหเม (2010)

ศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการ
การวิจัยเชิงคุณภาพ-การ นักศึกษาปริญญาเอกที่
สุมตัวอยางสัมภาษณ
แสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาปริญญา
ศึกษาในระบบทางไกล
เอก ที่ศึกษาในระบบทางไกลกับระบบประจํา (นักศึกษาทัง้ หมดจํานวน และระบบประจํา
20 คน นักศึกษาทางไกล
10 คน นักศึกษาประจํา
10 คน )

อาจารยมีความตองการสารสนเทศที่แตกตางกัน อาจารยสวนใหญให
ความสําคัญกับหนังสือ ปญหาในการใชคือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศไม
เพียงพอ ผลการศึกษาทําใหผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศสามารถออกแบบ
เสนอแนะงานบริการหองสมุดและสารสนเทศที่ใหมและทันสมัย สําหรับ
อาจารยคณะมนุษยศาสตร
นักศึกษาที่ศึกษาในระบบทางไกลเขาถึงแหลงขอมูลวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส
ไดสะดวก แตมีความรูสึกโดดเดี่ยว หางเหิน ไมมีสวนรวมและมีความเชื่อมั่น
ในตนเองต่ํากวานักศึกษาในระบบประจํา
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ผูวิจัย
สายฝน บูชา
(2545-2002)

เรื่อง
ศึกษาความตองการและสภาพการใช
สารสนเทศของนักศึกษาและอาจารยใน
สถาบันวิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

วิธีวิจัย
การสํารวจ แจกแบบสอบถาม

กลุมตัวอยาง
นักศึกษาและอาจารย
สถาบันวิทยบริการ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล (592 คน)

ผลการศึกษา
นักศึกษาที่มาใชสวนใหญเปนนักศึกษาป 4 อาจารยสวนใหญเปนอาจารยคณะ
วิศวกรรมศาสตร ทั้งนักศึกษาและอาจารยใชหองสมุดสัปดาหละ 2-5 ครั้ง ใชเพื่อ
คนควาหาความรู พัฒนาวิชาชีพ ตองการทรัพยากรประเภทหนังสือ ตํารา ผลงาน
วิชาการ งานวิจัย ปญหาในการใชคือ ประเภทของสารสนเทศมีนอย ไม
หลากหลายและไมเพียงพอ โปรแกรมหองสมุดผิดพลาดบอย หองสมุดมีเสียงดัง
และบุคลากรใหบริการมีนอย

อัญชลี สากระแสร
(2545-2002)

ศึกษาความตองการและการใชสารสนเทศ
ดานสิ่งแวดลอมของอาจารยผูสอนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยของรัฐ

การสํารวจ แจกแบบสอบถาม

อาจารยสอนวิชา
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ

อาจารยตองการสารสนเทศดานการจัดการอุตสาหกรรมระดับมาก ตองการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่เปนสิ่งตีพิมพ หนังสือ ตํารา และวารสาร โดยใชเพื่อ
วัตถุประสงคในการสอน การวิจัยและเขียนบทความวิชาการ อาจารยสวนใหญใช
แหลงสารสนเทศจากภายในสถาบัน ปญหาคือ สารสนเทศมีนอยและรวบรวม
จัดเก็บไมตอเนื่อง

พัชร พิพิธกุล
(2545-2002)

การใชบริการและความตองการบริการ
สารสนเทศหองสมุดของอาจารยและ
นักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน

การสํารวจแจกแบบสอบถาม

อาจารยและนักศึกษา
สถาบันการบินพลเรือน

อาจารยตองการใชสารสนเทศเพื่อเตรียมการสอน และศึกษาหาความรูใหมๆ
ตลอดจนติดตามขาวสารดานการบิน ใชบริการยืม-คืน วิธีในการหาสารสนเทศคือ
เดินดูตามชั้นและถามจากบรรณารักษ สวนนักศึกษาใชเพื่อทํารายงาน วิธีในการ
หาสารสนเทศก็คือ เดินดูตามชั้นเชนกัน ปญหาในการใชของอาจารยคือหนังสือ
วิชาการภาษาไทยมีนอย สวนของนักศึกษาคือหนังสือวิชาการทั้งไทยและอังกฤษ
มีนอย และไมมีเครื่องมือคนวารสารฉบับลวงเวลา

เอกอนงค ดวงจักร
(2549-2006)

ศึกษาการแสวงหาและการใชสารสนเทศ
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร

การสํารวจแจกแบบสอบถาม

นักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสนามจันทร

นักศึกษาจะเลือกใชแหลงสารสนเทศที่ใกลตัว เขาถึงงาย ใชเพื่อประกอบการเรียน
โดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต ทรัพยากรที่ใชคือ หนังสือ ตํารา หนังสือพิมพ วารสาร
สาขาของสารสนเทศที่ใชมีเนื้อหาดานเคมี คอมพิวเตอร นันทนาการ การพักผอน
นักศึกษามีปญหาดานทรัพยากร ดานแหลงสารสนเทศ ดานวิธีการสืบคนและอื่นๆ
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ดานอาชีพ

ผูวิจัย
บาตแลง (1999)

เรื่อง
วิธีวิจัย
ความตองการสารสนเทศของ
ไมไดระบุไว
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสหราชอาณาจักร

กลุมตัวอยาง
สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอังกฤษ
สกอตแลนด เวลส และ
ไอรแลนดเหนือ

โอติก (2000)

ความตองการสารสนเทศดานกฎหมายของ การวิจัยเชิงคุณภาพ- นักกฎหมายระดับ
นักกฎหมายระดับทองถิ่นในสํานักงาน
การสัมภาษณ
ทองถิ่นในสํานักงาน
กฎหมาย เมืองกีซุมุ
การสังเกต
กฎหมาย เมืองกีซุมุ
ประเทศเคนยา

มารเซลา, แบ็กซ
เตอร, เดวีสและ
เทริ์นสตรา
(2007)

ความตองการสารสนเทศและพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศของผูใชเอกสาร
รัฐสภา

ผลการศึกษา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความพึงพอใจตอบริการของหองสมุดและมีความเห็น
วาหองสมุดเปนแหลงสารสนเทศที่สําคัญที่ไมตองเสียคาใชจาย สามารถ
ตอบสนองความตองการไดรวดเร็วและไดรับสารสนเทศตามที่ตองการ
นักกฎหมายประสบปญหาในการเขาถึงสารสนเทศดานกฎหมาย ผลการศึกษา
เสนอใหสรางหองสมุดกฎหมายขึ้นมาใชเอง โดยอยูในลักษณะของความรวมมือกัน

การวิจัยเชิงคุณภาพ - ผูใชหองสมุดและพนักงาน พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและทักษะการใชหองสมุดของผูใชเปน
การสัมภาษณ
ประโยชนตอความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ สารสนเทศที่มีความพรอมจะ
ไดรับการใชสูงสุด และผูใชบริการจะพึงพอใจสารสนเทศที่เขาถึงงาย
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ผูวิจัย
กมลทิพย หอนาวา
นนท (2545-2002)

เรื่อง
ความตองการและการใชสารสนเทศดาน
การตลาดของผูประกอบการสงออกอาหาร

วิธีวิจัย
การสํารวจแบบสอบถาม

กลุมตัวอยาง
ผูประกอบการสงออก
อาหารสดและอาหาร
แปรรูปที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมทะเบียนการคา
(109 บริษัท)

ผลการศึกษา
ผูประกอบการมีความตองการสารสนเทศดานการตลาด ซึ่งขอมูลประกอบดวย
ขอมูลตลาดตางประเทศ ขอมูลทางการแขงขัน ขอมูลดานราคา และขอมูลดาน
กฎระเบียบ มีปญหาในเรื่องความสะดวกในการติดตอขอสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ สวนปญหาเรื่องคุณภาพสารสนเทศมีปญหาระดับปานกลาง

สกุลไชย ขําประถม
(2546-2003)

การเปดรับและความตองการสารสนเทศ
ทางการเกษตรในระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตของนักวิชาการเกษตร

การสํารวจแบบสอบถาม

นักวิชาการเกษตร
(120 คน)

นักวิชาการเกษตรสวนใหญเปนนักวิชาการฝายปฏิบัติการที่มีความรูพื้นฐานการ
ใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง จะคนหาสารสนเทศในชวงเวลาตอนเชากอนปฏิบัติงาน
การศึกษาพบวาความตองการมีความสัมพันธกับอายุ ระดับการศึกษา
อายุราชการ และหนวยงานที่สังกัด

นิศากร นครพิน
(2547-2004)

ความตองการสารสนเทศทางบัญชีเพื่อการ การสํารวจบริหารของผูบริหารอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม แบบสอบถาม
ในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ผูบริหารอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมในอําเภอ
กระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
(34 คน)

ผูบริหารอุตสาหกรรมตองการสารสนเทศทางบัญชีที่มีความสมบูรณ ครบถวน
เชื่อถือได และเขาใจงาย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ

กิตติชัย เหลี่ยมวานิช
(2548-2005)

ความตองการสารสนเทศผานสื่อมวลชน
ของแมบานเกษตรกรสมาชิกกลุมผูผลิต
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในจังหวัด
เชียงใหม

แมบานเกษตรกรสมาชิก
กลุมผูผลิตสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใน
จังหวัดเชียงใหม
(180 คน)

แมบานเกษตรกรฯ สวนใหญไดรับสารสนเทศผานสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
รองลงมาเปนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน เพื่อนบานและอินเทอรเน็ต ปญหาใน
การรับสารสนเทศคือ สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพไมมีสิ่งพิมพที่นาสนใจ สื่อ
วิทยุกระจายเสียงเขาใจยากและไมนาสนใจ สวนสื่อโทรทัศนเนื้อหาไมตรงกับ
สภาพพื้นที่ และออกอากาศไมตรงชวงเวลาที่แมบานเกษตรกรฯ วาง ปญหาของ
สื่อคอมพิวเตอรคือ ไมมีคอมพิวเตอรใช และไมมีเวลาใช

การสํารวจแบบสอบถาม
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ผูวิจัย
จุฑาทิพย จันทรลุน
(2548-2005)

เรื่อง
การใชสารสนเทศของตุลาการศาลปกครอง
และพนักงานคดีปกครองในหองสมุด
กฎหมายมหาชน

วิธีวิจัย
การสํารวจแบบสอบถาม

กลุมตัวอยาง
ตุลาการศาลปกครอง
และพนักงานคดี
ปกครองที่ปฏิบัติหนาที่
ในศาลปกครองกรุงเทพฯ
(236 คน)

ผลการศึกษา
ตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครองใชสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานใน
ระดับมากที่สุด โดยการเรียนรูดวยตนเอง และสืบคนตามชั้นหนังสือ ใชสิ่งพิมพ
ประเภทหนังสือและตํารากฎหมายมากที่สุด สื่ออิเล็กทรอนิกสใชเว็บไซตดาน
กฎหมายมากที่สุด ปญหาในการใชหองสมุดที่พบมากคือ พื้นที่ใหบริการนอย
นอกจากนี้ยังเห็นวาระเบียบขั้นตอนในการยืมยุงยากเปนปญหาแตในระดับนอย

วิศิษฎ ธีรวัฒน
เศรษฐ
(2548-2005)

การใชสารสนเทศของบุคลากรฝายขาว
สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพฯ

การสํารวจแบบสอบถาม

บุคลากรฝายขาวสถานี
วิทยุในกรุงเทพฯ

บุคลากรฝายขาวใชสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของขาว โดยใช
สารสนเทศจากอินเทอรเน็ตผานเว็บโปรแกรมคนหา รองลงมาใชสารสนเทศจาก
หนังสือพิมพ บทขาว เอกสารและวารสารขาว และจะใชสารสนเทศที่มีอายุไมเกิน
1 เดือนที่เปนภาษาไทย ปญหาในการใชสารสนเทศคือ การขอใชสารสนเทศจาก
หนวยงานราชการและเอกชนมีขั้นตอนที่ยุงยากและลาชา

ยุพา วัฒนศักดากุล การใชสารสนเทศของเลขานุการ
(2549-2006)

อรอุมา สืบกระพัน
(2552-2009)

การวิจัยเชิงคุณภาพ- เลขานุการที่เปนสมาชิก ปจจัยที่มีผลตอการใชสารสนเทศไดแก องคกรตนสังกัดของเลขานุการ การศึกษา
การสัมภาษณ
สมาคมเลขานุการสตรี
หาความรูเพิ่มเติมของเลขานุการเอง ผูบังคับบัญชา คูคา และทัศนคติตอ
แหงประเทศไทย (12 คน) เทคโนโลยีและการใชเครือขายของเลขานุการ ปญหาในการใชสารสนเทศคือ
ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนในองคกรลาชา พื้นที่จัดเก็บขอมูลในระบบมีจํากัด
และสารสนเทศไมทันสมัย

ความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการ การสํารวจแสวงหาสารสนเทศของวิศวกร
แบบสอบถาม

วิศวกรบริษัทแอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส

วิศวกรสวนใหญใชสารสนเทศจากเพื่อนรวมงาน รองลงมาใชจากอินเทอรเน็ต
เนื้อหาที่ใชมากเปนเนื้อหาเกี่ยวกับสถานี สวนใหญตองการสารสนเทศจากฝาย
บุคคล และสารสนเทศในระบบเครือขายภายในขององคกร วิศวกรแสวงหา
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ที่เปนภาษาไทย โดยแสวงหาดวยตนเองทุกวัน
ปญหาในการใชคือสิ่งพิมพในหนวยงานไมเพียงพอ
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ดานสุขภาพ
ผูวิจัย
ไลลา (2007)

เรื่อง
ปจจัยการแสวงหาสารสนเทศดานสุขภาพ
ของผูปวยโรคมะเร็งชาวจอรแดน

ซักเคอรแมน (2009) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศออนไลน
ดานสุขภาพของนักศึกษาปริญญาตรี

วิธีวิจัย
การสํารวจแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ต

กลุมตัวอยาง
ผูปวยโรคมะเร็งชาว
จอรแดน และผูดูแล

ผลการศึกษา
ผูปวยแสวงหาสารสนเทศทางอินเตอรเน็ตรอยละ 56.4 ซึ่งมีการใชสารสนเทศดาน
สุขภาพเพียงรอยละ 4.6 ผูใชมีอัตราการพึ่งพาสื่อในระดับสูง ใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
รับทราบสารสนเทศดานสุขภาพ

การสํารวจแบบสอบถาม

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด
(327 คน)

นักศึกษาสวนใหญคนหาสารสนเทศดานสุขภาพทางอินเทอรเน็ตและมีการ
เปรียบเทียบขอมูลเว็บไซตสุขภาพมากกวาหนึ่งแหลง
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ผูวิจัย
กมลาศ วรรณอุดม
(2545-2002)

เรื่อง
ศึกษาความตองการและการใชสารสนเทศ
ของเจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานี
อนามัย จังหวัดนครราชสีมา

วิธีวิจัย
การสํารวจแบบสอบถาม

กลุมตัวอยาง
เจาหนาที่สาธารณสุข
ประจําสถานีอนามัย
(266 คน)

ปุณฑริกา สารมณี
(2546-2003)

ความตองการสารสนเทศเพื่อการออกกําลัง การสํารวจกายของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล แบบสอบถาม
ในเขตภาคกลาง

เจาหนาที่องคการบริหาร เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลในเขตภาคกลาง ตองการสารสนเทศเพื่อการ
สวนตําบลในเขต ภาค ออกกําลังกาย ในระดับมาก เพศหญิงและเพศชาย มีความตองการสารสนเทศ
แตกตางกัน
กลาง

อัชฏา เหมะจันทร
(2546-2003)

การสํารวจความตองการสารสนเทศเกี่ยวกับยาของ
ผูปวยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่แผนก แบบสอบถาม
ผูปวยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกลา

ผูปว ยโรคเบาหวานที่มา
รับการรักษาที่แผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาล
พระนั่งเกลา นนทบุรี
(345 คน)

พวงผกา มาลีวัตร
(2551-2008)

ความตองการสารสนเทศของเจาของสุนัข
ระหวางที่มาใชบริการหนวยฉุกเฉินและสัตว
ปวยวิกฤติที่โรงพยาบาลสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การวิจัยเชิงคุณภาพ- เจาของสุนัขที่มาใช
การสัมภาษณ
บริการหนวยฉุกเฉินและ
สัตววิกฤติที่โรงพยาบาล
สัตว

ผลการศึกษา
เจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัย จังหวัดนครราชสีมาใชสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทั่วไป ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ใหคําปรึกษา สงเสริม
สุขภาพประชาชน การจัดฝกอบรม การเผยแพรขาวสาร การบริหารงานและการ
รักษา รูปแบบที่ใชไดแก โปสเตอร และตําราทางวิชาการ เนื้อหาที่ใชมากคือ ดาน
การพยาบาล แหลงที่ใชมากคือ โทรทัศน ปญหาในการใชสารสนเทศที่ประสบ
มากคือ ไมมีคูสายโทรศัพทเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ผูปวยที่มีระดับการศึกษาและรายไดตางกันมีระดับการไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับ
ยาและความตองการสารสนเทศเพิ่มเติมแตกตางกัน แตผูปวยที่มีระยะเวลาการ
เปนโรคเบาหวานมานานแลวมีระดับความตองการสารสนเทศเกี่ยวกับยา
ไมแตกตางกัน
เจาของสุนัขที่แสวงหาสารสนเทศและไดรับสารสนเทศที่ตองการ จะชวยลด
ปญหาของเขาได
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ดานสังคม
ผูวิจัย
ฮูมา (2006)

เรื่อง
วิธีวิจัย
กลุมตัวอยาง
ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ การวิจัยเชิงคุณภาพ- ผูอพยพชาวปากีสถาน
การสัมภาษณ
ในพืน
้ ที่เบย
ผูอพยพชาวปากีสถานในพื้นที่เบย ซานฟ
ซานฟราสซิสโก
ราสซิสโก สหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลการศึกษา
ปจจัย 4 ประการสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและการใช
สนเทศผานสื่อที่หลากหลายของผูอพยพคือ ความชํานาญภาษาอังกฤษ ประเทศที่
เกิด ระดับความสามารถในการใชเทคโนโลยี และระดับการศึกษา ในการรับ
สารสนเทศ อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่นิยมใชรับสารสนเทศมากที่สุด

เชิรน, ซียง (2006)

ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ การวิจัยเชิงคุณภาพ- นักดนตรีพื้นเมืองใน
นักดนตรีพื้นเมือง ในประเทศนิวซีแลนด
การสัมภาษณ
ประเทศนิวซีแลนด

หองสมุดควรพัฒนาทรัพยากรใหสมบูรณกวาที่เปน และควรออกแบบงานบริการที่
ตอบสนองความตองการของนักดนตรี
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ดานอื่นๆ
ผูวิจัย
วิลเลียมส (2008)

กิ่งแกว ประติตังโข
(2007)

เรื่อง
ความอยากรูในการแสวงหาสารสนเทศ

วิธีวิจัย
การทดสอบทฤษฎี
ความฉลาดทาง
อารมณ

กลุมตัวอยาง
-

ศึกษาการใชและความตองการใช
การวิจัยเชิงปริมาณ- นักทองเที่ยวที่เดิน
สารสนเทศของนักทองเที่ยวในกลุมอีสานใต แบบสอบถาม
ทางเขามาเที่ยวในกลุม
การวิจัยเชิงคุณภาพ- จังหวัดอีสานใต (398
การสัมภาษณ
คน) และมีการเก็บขอมูล
เพิ่มเติมจาก
นักทองเที่ยวตางประเทศ
อีก 100 คน และการ
สัมภาษณอีก 42 คน

ผลการศึกษา
ความอยากรูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนรูของบุคคล เพราะความอยากรูจะทํา
ใหมนุษยพยายามคนหาสารสนเทศใหมๆ อยางกระตือรือรน
นักทองเที่ยวมีการใชและความตองการใชสารสนเทศในรูปสิ่งตีพิมพมาก นอกนั้น
ตองการเปนภาพถาย สื่ออินเทอรเน็ต เนื้อหาของสารสนเทศที่ตองการเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของสถานที่ทองเที่ยวนั้น รองลงมาคือสถานที่ตั้ง แหลง
สารสนเทศที่ใชคือแหลงสารสนเทศสถาบัน นอกจากนี้ยังมีการใชสารสนเทศจาก
แหลงบุคคล ปญหาในการใชสารสนเทศมีปญหาดานเนื้อหา คือไมตรงกับความ
ตองการ แหลงบริการสารสนเทศมีนอย สวนปญหาของนักทองเที่ยวคือตองการ
สารสนเทศจากหนังสือมากที่สุด และไมทราบวาสารสนเทศที่ตองการอยูใน
รูปแบบใด สารสนเทศที่มีไมตรงและไมเพียงพอกับที่ตอ งการ และสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษมีนอย
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