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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้และความต้องการทรัพยากรสารนิเทศในการค้นคว้า
เพื่อการศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในด้านการเข้าใช้และปัญหาในการใช้ การใช้และ
การเข้าถึงสารนิเทศ การใช้ทรัพยากรสารนิเทศ ประเภทของหนังสือและความต้องการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ
ซึ่งได้จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2550 จำานวน 246 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ และแบบปลายเปิด
ผลการวิจัยพบว่า ความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษา น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สูงสุดร้อยละ 34.10 ไม่รู้สารนิเทศที่ต้องการอยู่ที่ใด สูงสุดร้อยละ 50.40 นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ห้องสมุดโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าประกอบการทำารายงาน โครงการ และการค้นคว้าเพิ่มเติม สูงสุดร้อยละ 85.40
อาจารย์ประจำาวิชามีผลทางตรงต่อการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้และเข้าถึงสารนิเทศ ร้อยละ 28 ส่วนนักศึกษาจะ
นิยมใช้ 2 วิธี คือ เดินสำารวจตามชั้นหนังสือ ร้อยละ 76.40 และถามบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร้อยละ
37.80 นักศึกษามีความต้องการใช้หนังสือความรู้ทั่วไป และตำาราหนังสือแขนงต่าง ๆ เป็นจำานวนมาก ตลอดจน
มีความต้องการที่จะใช้หนังสืออ้างอิงประเภทพจนานุกรมเป็นจำานวนมาก ดังนั้นห้องสมุดควรพัฒนาให้ทันสมัย
มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยค้นได้สะดวกรวดเร็ว
คำาสำาคัญ : การใช้ห้องสมุด ทรัพยากรสารนิเทศ การค้นคว้า นักศึกษา
ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the usage and need of general
information resources for Vocational Diploma student’s research. The method used was a
questionnaire interview. The questionnaire interview was given to 246 Vocational Diploma
students from the class of 2550.
อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การใช้ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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The researcher’s results showed that most students used the library and only
34.1% of the students used the library less than once a week. Furthermore, it was found that
approximately 50% of the students did not understand how to use the library. The majority
of the students (85.4%) used the library to research information for their projects and reports.
The student’s instructor had a direct influence on the student’s use of the library. This study
showed two key findings that 76.4% of the student’s walked through the aisles searching the
bookshelves themselves, while 37.8% of the students asked for help from the librarian or the
library staff.
In conclusion, the students used the library and required the library as a research source. The students should become more familiar on how to use the library, while the
library must keep updated material and utilize modern information technology to make the
students research more convenient and fast for gathering information.
Keywords : used the library, Information Resources, researching, students
บทนำา

จากการศึกษานโยบายการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลและนโยบายการจัดการศึกษาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) วิสัยทัศน์ สังคมไทยที่พึงประสงค์
วิสัยทัศน์การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์สภาพและปัญหาการศึกษาที่ผ่านมา รัฐบาลได้
ตระหนักถึงความจำาเป็นในการพัฒนา “คน” และ “คุณภาพของคน” โดยเห็นว่า “คนเป็นทั้งสาเหตุ ปัจจัย และ
ผลลัพธ์ที่สำาคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 8 จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของคน หรือเน้นคนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพและมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ โดยคาดหวังว่า
เมื่อคนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ จะเป็นพื้นฐานสร้างพลังครอบครัว
ชุมชน และสังคมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังที่มีคำาอธิบายว่า การศึกษานั้นเป็นรากฐานที่สำาคัญที่สุด
ประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็น
กระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้น เป้าหมายของการ
จัดการศึกษาจึงได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ ซึ่งสามารถจำาแนกได้เป็น 3 ด้าน คือ 1) พัฒนา
คน 2) พัฒนาอาชีพ และ 3) พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วิชาการ, กรม,กระทรวงศึกษาธิการ. 2542)
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การศึกษาในปัจจุบัน มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้จากที่อื่น ๆ มาประกอบความ
รู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยย่อมถือแนวการ
ศึกษาดังกล่าวเป็นสำาคัญ การเรียนในชั้นโดยการฟังคำาบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนแต่อย่างเดียว ย่อมไม่เป็นการ
เพียงพอที่จะรอบรู้ในวิทยาการด้านต่าง ๆ ซึ่งกำาลังเจริญรุดหน้าไปในปัจจุบันนี้ได้ ผู้เรียนจะต้องแสวงหาความ
รู้เพิ่มเติม โดยการเข้ามาใช้ห้องสมุดทั้งในและนอกเวลาเรียน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้นจากห้องสมุด อันเป็นที่
รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ตรงตามความมุ่งหมายของแต่ละสถาบันการศึกษานั้นๆ แหล่งค้นคว้ามีความสำาคัญ
สำาหรับการศึกษาหาความรู้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร และแหล่งค้นคว้า อื่น ๆ แหล่ง
ค้นคว้าทุกประเภทมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ การรู้จักแหล่ง
ค้นคว้าย่อมเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ในปัจจุบัน และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความ
รู้เพิ่มเติมด้วยตนเองมากขึ้น และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) เพราะผู้ที่ศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาจำาเป็นต้องมีคุณสมบัติในด้านการใฝ่รู้และมีความสามารถในการติดตามความรู้วิชาการที่เกิดขึ้น
ใหม่อย่างสม่ำาเสมอ นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากตำารา เอกสารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กว้าง
ขวาง นอกจากการแสวงหาความรู้จากอาจารย์ และจำาเป็นต้องอาศัยห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่สำาคัญที่
จะทำาให้นักศึกษาสามารถค้นหาและใช้สารนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเรียนและการดำาเนินชีวิต
ประจำาวัน (พุทธมนต์ พรนิมิตร , 2547)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่ง ที่มีรูปแบบที่เป็นทางการมีบทบาทสำาคัญ
ในด้านการจัดสรรสารนิเทศความรู้ และการให้บริการสารนิเทศรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อจะได้สนองความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการของ
ผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว อันจะนำาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่
4 ประการ คือ 1) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและสะสมสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ต้นฉบับตัวเขียน โสตทัศนวัสดุและ
อุปกรณ์การศึกษาอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยของนิสิตนักศึกษา และอาจารย์
2) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 3) เป็น
ศูนย์กลางในการบริการตอบคำาถามและช่วยค้นคว้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หนังสืออ้างอิงเป็นอุปกรณ์สำาคัญ
ในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ 4) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยอื่นในด้านเอกสารและการวิจัย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ห้องสมุดเปรียบเสมือนหัวใจของการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย คุณภาพของห้องสมุดจะเป็นเครื่องกำาหนดคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย(วลัยลักษณ์
ผานิชชัย, 2542) ด้วยเหตุนี้ การศึกษาหาความรู้จึงจำาเป็นสำาหรับทุกคน โดยเพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน
ได้แก่ นักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ต้องแสวงหาความรู้อยู่เป็นประจำาควรใช้โอกาสในวัยเรียนตักตวงความรู้ให้มากที่สุด
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เท่าที่จะทำาได้ และควรทำาความเข้าใจว่า “ความรู้” มิได้มีเฉพาะในตำาราหรือจากการฟังคำาบรรยายของครูอาจารย์
เท่านั้น แต่ความรู้มีอยู่รอบตัวเรา การติดตามข่าวสาร ข้อมูลเพื่อส่งสาร ความรู้จึงเป็นสิ่งจำาเป็นเพราะนอกจาก
จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในบทเรียนแล้วยังเป็นการเตรียมตัวสำาหรับการประกอบอาชีพต่อไป
อีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ห้องสมุดที่ทำางานได้อย่างประสบความสำาเร็จ บรรณารักษ์จะต้องทำางานอย่าง
มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงรุกกับผู้ใช้ และรับผิดชอบความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางที่ห้อง
สมุดให้ความสำาคัญ การรู้และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้เป็นสิ่งช่วยสร้างความคิดรวบยอดของการวางกรอบ
การทำางานของห้องสมุด ความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มหรือแต่ละสถาบันการศึกษาย่อมมีความแตกต่างกัน
ตามปรัชญา และเป้าหมายทางการศึกษา วัฒนธรรมของชุมชน การรู้ความต้องการที่ชัดเจนนี้ ทำาให้ห้องสมุดมี
แนวทางดำาเนินงานหรือปรับปรุงแก้ไขได้ตรงเป้าหมาย (ประภารัตน์ นววิภาพันธ์ , 2540)
จากความเป็นมาของห้องสมุด ดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า ห้องสมุดมีความสำาคัญและ
จำาเป็นต่อระบบการศึกษา เพราะเป็นแหล่งค้นคว้าทรัพยากรสารนิเทศที่ได้รับการจัดการอย่างคุ้มค่า ทั้งด้าน
คุณค่าของเนื้อหาสาระและการดำาเนินงาน ฉะนั้น ห้องสมุดจึงควรสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาด้วย
การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักศึกษา ในขณะเดียวกัน
บรรณารักษ์ห้องสมุดจะต้องเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ให้มากขึ้น รู้ความต้องการและความคิดเห็นของผู้ใช้
เพื่อที่จะสามารถจัดบริการสนองความต้องการนั้นได้ ตัวอย่างเช่น ในสภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ (วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการขยายตัวมากขึ้น
เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษา ซึ่งนับวันยิ่งทวีจำานวนมากขึ้น จึงก่อให้เกิด ปัญหาการใช้ห้องสมุดของ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง พัฒนาการ
จัดบริการในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาเพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า จึงจำาเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของนักศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการดำาเนินงานของสถาบัน ด้วยเหตุนี้การวิจัยครั้งนี้จึงมี
ความจำาเป็นที่จะศึกษาถึงการใช้ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในด้านวัตถุประสงค์ ความถี่ในการใช้ วิธีการเข้าถึงสารนิเทศ ปัญหา
การใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารนิเทศ และบริการต่าง ๆ ในการใช้ห้องสมุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ ความถี่ในการใช้ วิธีการเข้าถึงสารนิเทศ ทรัพยากรสารนิเทศ และปัญหาในการใช้ห้อง
สมุด
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2. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ การใช้ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในด้านทรัพยากรสารนิเทศ บริการและอาคาร
สถานที่
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องสมุด และวรรณกรรมต่าง ๆ ทั้งในมิติของการศึกษา การ
ใช้บริการห้องสมุด ความต้องการในการใช้บริการ ความพึงพอใจ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ประเด็นในการใช้ห้องสมุด จากการศึกษาของ ประภารัตน์ นววิภาพันธ์ (2540) เรื่อง ความต้องการใช้ห้อง
สมุดกลางของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ใช้ห้องสมุดคณะ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อศึกษา ค้นคว้าประกอบการทำารายงาน ภาคนิพนธ์ และส่วนใหญ่
เข้าถึงสารนิเทศ 2 วิธี คือ สำารวจตามชั้นหนังสือ และใช้บัตรรายการ เรียนรู้ถึงวิธีการเข้าถึงสารนิเทศด้วย
ตนเอง นักศึกษาประสบปัญหาไม่มีเวลาไปใช้ห้องสมุด และห้องสมุดไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยช่วยค้นสารนิเทศ
ได้สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้สารนิเทศ วัสดุตีพิมพ์ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้และต้องการในระดับมาก ได้แก่
พจนานุกรม หนังสือคู่มือ บรรณานุกรม สารานุกรม หนังสือความรู้ทั่วไป หนังสือ ตำาราวิชาการ บันเทิงคดี
วารสารวิชาการในแขนงที่ศึกษา นิตยสาร หนังสือพิมพ์เน้นข่าวความรู้ ความเข้าใจ วัสดุไม่ตีพิมพ์ที่นักศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้ ได้แก่ แผนที่และแผ่นโปร่งใส และนักศึกษาต้องการวีดีทัศน์ และฐานข้อมูลซีดีรอมในระดับมาก
นอกจากนี้ นักศึกษาต้องการบริการทุกประเภทในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สืบค้นข้อมูลบัตรรายการ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือแนะนำาการใช้ห้องสมุด บริการถ่ายเอกสาร บริการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคณะ/
ภาควิชา ห้องอ่านหนังสือที่มีโต๊ะรวมที่นั่งสบาย และป้ายแผนผังห้องสมุด ความต้องการในระดับมากที่สุด คือ
บริการยืม-คืนหนังสือ และสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่มีระเบียบ สะอาด แสงสว่างเพียงพอ เงียบสงบ และ
มีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลลออ จุลพุ์ปสาสน์ (2542) ศึกษาเรื่อง การใช้บริการห้อง
สมุดและทรัพยากรสารนิเทศของผู้ใช้ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า อาจารย์
จำานวนมากที่สุดใช้ห้องสมุดเดือนละ 2-3 ครั้ง นักศึกษาใช้ห้องสมุดสัปดาห์ละ 2-4 ครั้ง อาจารย์และนักศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้ห้องสมุดในช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียนการสอน เพื่อค้นคว้าหาความรู้ประกอบการเรียนการสอน
อาจารย์และนักศึกษาใช้บริการยืม-คืนหนังสือและเอกสารในระดับปานกลาง
อาจารย์ใช้หนังสือตำาราภาษา
อังกฤษและนักศึกษาใช้หนังสือตำาราภาษาไทยในระดับมาก อาจารย์และนักศึกษาประสบปัญหาในระดับปาน
กลาง โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารในห้องสมุดหรือบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้
งานวิจัยของ ประไพพรรณ จารุทวี (2545) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้บริการหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ห้องสมุดมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงที่
ไม่มีการเรียนการสอน สาเหตุที่เข้าใช้บริการเป็นประจำาเนื่องจากสถานที่สะดวกสบายนักศึกษาส่วนใหญ่
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ใช้บริการยืม-คืน นักศึกษาจำานวนมากที่สุด เห็นว่าทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือทั่วไปมีปริมาณเพียงพอ
กับความต้องการ ที่ตั้งของห้องสมุดมีความสะดวก สภาพแวดล้อมเหมาะสม คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการมีจำานวน
เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ และบรรณารักษ์บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้าสามารถให้ข้อมูล
ตามที่ผู้ใช้ต้องการ นอกจากนี้งานวิจัยของ วิภา บุญแดง (2546) ศึกษาเรื่อง การใช้หอสมุดปรีดี พนมยงค์
ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผลการศึกษาใกล้เคียงกับนวลลออ
จุลพุ์ปสาสน์(2542) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า อาจารย์ทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามใช้ห้องสมุดเพื่อศึกษาหาความ
รู้เพิ่มเติมประกอบการสอนโดยส่วนใหญ่เข้าใช้ 2-3 ครั้งต่อเดือน ทรัพยากรสารนิเทศที่อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้
คือหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษ ใช้เนื้อหาวิชาหมวดเศรษฐศาสตร์จำานวนมากที่สุด และส่วนใหญ่ใช้บริการ
ยืมคืน ขณะที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ใช้ห้องสมุดเพื่อประกอบการทำารายงาน ภาคนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ โดยเข้าใช้มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ทรัพยากรสารนิเทศที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คือ หนังสือทั่วไป
ภาษาไทย ใช้เนื้อหาวิชาหมวดเศรษฐศาสตร์จำานวนมากที่สุดและส่วนใหญ่ใช้บริการยืม-คืน เช่นเดียวกันกับ
อาจารย์ ส่วนปัญหาที่ทั้งอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประสบปัญหาในระดับมาก ได้แก่ มีรายชื่อ
ทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการในฐานข้อมูล แต่หาตัวเล่มไม่พบ ต้องรอถ่ายเอกสารนาน และเครื่องคอมพิวเตอร์
ขัดข้องบ่อยครั้ง ตามลำาดับ
ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ เรื่อง การใช้ห้องสมุดและความต้องการใช้ห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการ
ศึกษา 2550 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาจำานวน 246 คน ที่เรียนวิชาห้องสมุดกับ
การรู้สารสนเทศ (รหัสวิชา 3000 – 1201) ประกอบด้วย 1) นักศึกษาแผนกบัญชี 36 คน 2) นักศึกษาแผนก
การตลาด 31 คน 3) นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 78 คน 4) นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 25 คน 5)
นักศึกษาแผนก ไฟฟ้ากำาลัง 25 คนและ 6) นักศึกษาแผนกเครื่องกล 51 คน โดยในการสำารวจมีขั้นตอนดำาเนิน
งานตั้งแต่ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตำารา หนังสือ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ และสิ่ง
พิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการใช้ห้องสมุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของ การวิจัยและสร้างแบบสอบถาม หลัง
จากนั้นจึงทำาการศึกษาสภาพความเป็นจริงตลอดจนการจัดเสนอบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค
นราธิวาส โดยการสำารวจ สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้สร้างเครื่องมือวิจัย คือ
แบบสอบถาม ที่มีลักษณะของคำาถามเป็นแบบเลือกตอบและแบบปลายเปิด ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ห้องสมุด ได้แก่ คณะวิชา / แผนกวิชาที่สังกัด ห้องสมุดที่ใช้ ความถี่ในการใช้ วิธีการเข้าถึงสารนิเทศ ทรัพยากร
สารนิเทศ และปัญหาการใช้ห้องสมุด รวมถึงความต้องการใช้ทั้งในด้านทรัพยากรสารนิเทศ บริการและอาคาร
สถานที่ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ห้องสมุด เป็นต้น

45

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาการใช้และความต้องการทรัพยากรสารนิเทศในการค้นคว้าเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นำาเสนอผลการศึกษาที่สำาคัญ ได้ดังต่อไปนี้
การเข้าใช้และปัญหาในการใช้ห้องสมุด
ความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุด และปัญหาการใช้ห้องสมุดที่เกิดจากนักศึกษาและปัญหาใน
การใช้ห้องสมุดที่เกิดจากห้องสมุดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเข้าใช้และปัญหาในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
การเข้าใช้และปัญหาในการใช้
ความถีใ่ นการเข้าใช้หอ้ งสมุด
น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครัง้
สัปดาห์ละ
1 ครัง้
สัปดาห์ละ
2 ครัง้
สัปดาห์ละ
3 ครัง้
มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครัง้
ปัญหาในการใช้หอ้ งสมุดทีเ่ กิดจากตัวนักศึกษา
- ไม่รวู้ า่ จะเริม่ ต้นอย่างไร
- ไม่รวู้ ธิ กี าำ หนดหรือวิเคราะห์เรือ่ งทีต่ อ้ งการ
- ไม่รวู้ า่ สารนิเทศทีต่ อ้ งการอยูท่ ใ่ี ด
- ไม่รวู้ า่ ห้องสมุดมีบริการอะไรบ้าง
- ไม่รวู้ ธิ ใี ช้บตั รรายการ
- ไม่มเี วลาไปใช้หอ้ งสมุด
- ไม่มคี มู่ อื แนะนำา
- ไม่มเี ทคโนโลยีทนั สมัยทีจ่ ะช่วยให้ใช้หอ้ งสมุดได้สะดวกรวดเร็ว
- ไม่มบี คุ ลากรช่วยเหลือแนะนำาการใช้หอ้ งสมุด
- จำานวนทรัพยากรสารนิเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ

จำานวน

ร้อยละ

84
70
71
17
4

34.10
28.50
28.90
6.90
1.60

56
69
124
53
74
109
89
108
90
112

22.80
28.00
50.40
21.50
30.10
44.30
36.20
43.90
36.60
45.50

จากตารางที่ 1 แสดงความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษา น้อยกว่าสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง สูงสุดร้อยละ 34.10 รองลงมา คือ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
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และมากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ต่ำาสุด ร้อยละ 1.60 และปัญหาการใช้ห้องสมุดที่เกิดจากนักศึกษา พบว่า ปัญหา
การใช้เกิดจากการไม่รู้สารนิเทศที่ต้องการอยู่ที่ใด สูงสุด ร้อยละ 50.40 รองลงมา คือ ไม่มีเวลาไปใช้ห้องสมุด
ไม่รู้วิธีใช้บัตรรายการ ไม่รู้วิธีกำาหนดหรือวิเคราะห์ เรื่องที่ต้องการ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ตามลำาดับ และไม่รู้
ว่าห้องสมุดมีบริการอะไรบ้าง ต่ำาสุดร้อยละ 21.50 นอกจากนี้ปัญหาการใช้ห้องสมุดที่เกิดจากห้องสมุดเอง พบ
ว่า จำานวนทรัพยากรสารนิเทศ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ สูงสุด ร้อยละ 45.50 รองลงมา คือ ไม่มีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยที่จะช่วยให้ใช้ห้องสมุดได้สะดวก รวดเร็ว ไม่มีบุคลากรช่วยเหลือ แนะนำาการใช้ห้องสมุด ตามลำาดับ
และไม่มีคู่มือแนะนำาต่ำาสุด ร้อยละ 36.20
การใช้ห้องสมุดและการเข้าถึงสารนิเทศ
วัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุดและบุคคลที่มีผลต่อการส่งเสริมให้เลือกใช้แหล่งสารนิเทศ
ตลอดจนวิธีการเข้าถึงสารนิเทศที่ต้องการเมื่ออยู่ในห้องสมุดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการใช้ห้องสมุดและการเข้าถึงสารนิเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
การเข้าใช้และปัญหาในการใช้
วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้หอ้ งสมุด
ยืม-คืนสิง่ พิมพ์
ค้นคว้าเพิม่ เติมประกอบการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
ค้นคว้าประกอบการทำารายงานโครงงาน
แสวงหาความรู้
เพือ่ ความบันเทิงและพักผ่อน
ติดตามข่าวสารให้ทนั ต่อเหตุการณ์
เพือ่ ค้นหาข้อมูลทีส่ นใจ
เพือ่ สืบค้นฐานข้อมูลทีส่ นใจ
อืน่ ๆ
บุคคลทีม่ ผี ลต่อการส่งเสริมให้เลือกใช้แหล่งสารนิเทศ
ศึกษาด้วยตนเอง
เพือ่ นแนะนำา
อาจารย์ทป่ี รึกษาแนะนำา
อาจารย์ประจำาวิชาแนะนำา

จำานวน

ร้อยละ

133
193
210
139
107
96
123
64
9

54.10
78.50
85.40
56.50
43.50
39.00
50.00
26.00
3.70

179
80
65
160

72.80
32.50
26.40
65.00
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงการใช้ห้องสมุดและการเข้าถึงสารนิเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
การเข้าใช้และปัญหาในการใช้
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าทีแ่ นะนำา
การปฐมนิเทศแนะนำาการใช้หอ้ งสมุดให้แก่นกั ศึกษาใหม่
เคยเรียนวิชาการใช้หอ้ งสมุด
วิธกี ารเข้าถึงสารนิเทศทีต่ อ้ งการเมือ่ อยูใ่ นห้องสมุด
ค้นจากบัตรรายการ
สำารวจตามชัน้ หนังสือ
ถามเพือ่ นนักศึกษา
ถามอาจารย์ประจำาวิชา
ถามบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่

จำานวน
44
19
72

ร้อยละ
17.90
7.70
29.30

72
188
90
61
93

29.30
76.40
36.60
24.80
37.80

จากตารางที่ 2 แสดงวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าประกอบการทำา
รายงาน โครงการสูงสุดคือ ร้อยละ 85.40 รองลงมาคือ ค้นคว้าเพิ่มเติมประกอบการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
แสวงหาความรู้ ยืม-คืนสิ่งพิมพ์ เพื่อค้นหาข้อมูลที่สนใจ เพื่อความบันเทิงและพักผ่อนติดตามข่าวสารให้ทันต่อ
เหตุการณ์ ตามลำาดับ และเพื่อสืบค้นข้อมูลที่น่าสนใจ ต่ำาสุดร้อยละ 3.70 และบุคคลที่มีผลต่อการส่งเสริมให้
เลือกใช้แหล่งสารนิเทศ พบว่า ศึกษาด้วยตนเองสูงสุด ร้อยละ 72.80 รองลงมา คือ อาจารย์ประจำาวิชาแนะนำา
เพื่อนแนะนำา เคยเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำา บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่แนะนำา ตาม
ลำาดับ และการปฐมนิเทศ แนะนำาการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษาใหม่ ต่ำาสุดร้อยละ 7.70 นอกจากนี้ ยังพบว่าวิธี
การเข้าถึงสารนิเทศที่ต้องการ เมื่ออยู่ในห้องสมุดของนักศึกษาโดยใช้วิธีการสำารวจตามชั้นหนังสือ สูงสุด ร้อย
ละ 76.49 รองลงมาคือ สอบถามบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ ถามจากเพื่อนนักศึกษา ค้นจากตู้บัตรรายการ ตาม
ลำาดับ และถามจากอาจารย์ประจำาวิชาต่ำาสุด ร้อยละ 24.80
ทรัพยากรสารนิเทศ
ทรัพยากรสารนิเทศวัสดุตีพิมพ์ ประเภทหนังสืออ้างอิง หนังสือ เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ และ
สารนิเทศวัสดุไม่ตีพิมพ์ ในลักษณะโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท แผ่นซีดี รูปภาพและแผนที่ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ : วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ทรัพยากรสารนิเทศ
หนังสืออ้างอิง
- บรรณานุกรม
- นามานุกรม
- พจนานุกรม
- สารานุกรม
- หนังสือคูม่ อื
- อักขรานุกรมชีวประวัติ
- อักขรานุกรมภูมศิ าสตร์
หนังสือ
- ตำาราหนังสือวิชาการแขนงต่าง ๆ
- หนังสือความรูท้ ว่ั ไป (สารคดี)
- นวนิยาย เรือ่ งสัน้ (บันเทิงคดี)
เอกสาร
- แผ่นพับ
- จุลสาร
- กฤตภาค
วารสาร
- วารสารวิชาการแขนงทีศ่ กึ ษา
- วารสารวิชาการแขนงอืน่ ๆ
- วารสารสารคดี
- นิตยสารต่าง ๆ
หนังสือพิมพ์
- หนังสือพิมพ์เน้นข่าวความรูค้ วามเข้าใจ
- หนังสือพิมพ์เน้นข่าวตืน่ เต้นเร้าใจ
- หนังสือพิมพ์เน้นข่าวเศรษฐกิจ
- หนังสือพิมพ์เน้นข่าวบันเทิง
- หนังสือพิมพ์เน้นข่าวอาชญากรรม

การใช้ท้ รัพยากรสารนิเทศ
ใช้
ไม่เคยใช้

รวม

167(67.90)
62(25.00)
188(76.40)
121(49.20)
167(67.90)
66(26.80)
45(18.30)

79(32.10)
184(74.80)
58(23.60)
125(50.80)
79(32.10)
180(73.20)
201(81.70)

246(100)
246(100)
246(100)
246(100)
246(100)
246(100)
246(100)

161(65.40)
213(86.60)
206(83.70)

85(34.60)
33(13.40)
40(16.30)

246(100)
246(100)
246(100)

181(73.60)
142(57.70)
45(18.30)

65(26.40)
104(42.30)
201(81.70)

246(100)
246(100)
246(100)

129(52.40)
128(52.00)
182(74.00)
223(90.70)

117(47.60)
118(48.00)
64(26.00)
23(9.30)

246(100)
246(100)
246(100)
246(100)

217(88.20)
173(70.30)
144(58.50)
207(84.10)
183(74.40)

29(11.80)
73(29.70)
102(41.50)
39(15.90)
63(25.60)

246(100)
246(100)
246(100)
246(100)
246(100)
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ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ : วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ทรัพยากรสารนิเทศ
โสตทัศนวัสดุ

- แผ่นซีดี
- รูปภาพ
- แผนที่

การใช้ท้ รัพยากรสารนิเทศ
ใช้
ไม่เคยใช้
148 (60.20)
187 (76.00)
128 (52.00)

38 (39.80)
59 (24.00)
118 (48.00)

รวม
246 (100)
246 (100)
246 (100)

จากตารางที่ 3 แสดงการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ : วัสดุตีพิมพ์ หนังสืออ้างอิง หนังสือ
เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ พบว่า นักศึกษา มีการใช้หนังสืออ้างอิงประเภท พจนานุกรม สูงสุด รองลงมาคือ บรรณานุกรม และ
หนังสือคู่มือ สารานุกรม อักขรานุกรมชีวประวัติ นามานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ตามลำาดับ ส่วนการใช้
หนังสือ นักศึกษาใช้หนังสือความรู้ทั่วไป (สารคดี) สูงสุด รองลงมาคือ นวนิยาย เรื่องสั้น (บันเทิงคดี) ตำารา
หนังสือ วิชาการแขนงต่าง ๆ ตามลำาดับ การใช้เอกสาร นักศึกษาใช้แผ่นพับสูงสุด รองลงมา คือ จุลสาร กฤต
ภาค ตามลำาดับ การใช้วารสารประเภทนิตยสารต่าง ๆ สูงสุด รองลงมา คือ วารสารคดี วารสารวิชาการแขนง
ที่ศึกษา วารสารวิชาการแขนงอื่น ๆ ตามลำาดับ และการใช้หนังสือพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์เน้นข่าว ความรู้
ความเข้าใจสูงสุด รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์เน้นข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์เน้นข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์
เน้นข่าวตื่นเต้นเร้าใจ หนังสือพิมพ์เน้นข่าวเศรษฐกิจ ตามลำาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ทรัพยากร สารนิเทศ วัสดุ
ไม่ตีพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาใช้วัสดุไม่ตีพิมพ์ ประเภทรูปภาพ สูงสุด รองลงมา คือ
แผ่นซีดี แผนที่ ตามลำาดับ
ประเภทของหนังสือและความต้องการใช้
ประเภทของหนังสือและความต้องการใช้หนังสือ หนังสืออ้างอิง และเอกสารทั่วไปของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงความต้องการใช้ทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ลักษณะการกระจาย

ความต้องการใช้
หนังสือ
ตำาราหนังสือวิชาการแขนงต่าง ๆ
หนังสือความรูท้ ว่ั ไป (สารคดี)
นวนิยาย เรือ่ งสัน้ (บันเทิงคดี)
รวม
หนังสืออ้างอิง
บรรณานุกรม
นามานุกรม
พจนานุกรม
สารานุกรม
หนังสือคูม่ อื
อักขรานุกรมชีวประวัติ
อักขรานุกรมภูมศิ าสตร์

SD.

ระดับความต้องการ

3.78
4.03
3.68
3.83

1.14
.99
1.12
0.18

มาก
มาก
มาก
มาก

3.22
2.81
3.87
3.33
3.78
2.90
2.83

1.23
1.28
1.11
1.08
1.20
1.35
1.23

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม

3.25

0.44

ปานกลาง

รวม

3.47
3.28
2.79
3.18

1.00
1.11
1.15
0.35

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

เอกสารทัว่ ไป
แผ่นพับ
จุลสาร
กฤตภาค

จากตารางที่ 4 แสดงความต้องการใช้ทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือ ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่า นักศึกษามีความต้องการใช้
หนังสือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาหนังสือแต่ละประเภท พบว่า นักศึกษา ต้องการใช้หนังสือ
ความรู้ทั่วไป (สารคดี) สูงสุด และต้องการใช้หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น (บันเทิงคดี) ต่ำาสุด ส่วนความต้องการใช้
หนังสืออ้างอิง พบว่า นักศึกษามีความต้องการใช้หนังสืออ้างอิงในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
หนังสืออ้างอิงแต่ละประเภท พบว่า นักศึกษาต้องการใช้หนังสือพจนานุกรมสูงสุด และต้องการใช้หนังสือ
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นามานุกรมต่ำาสุด ในขณะที่ความต้องการใช้เอกสารทั่วไป พบว่า นักศึกษามีความต้องการใช้เอกสารทั่วไปใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเอกสารทั่วไป แต่ละประเภทพบว่า นักศึกษาต้องการใช้เอกสาร
ประเภทแผ่นพับสูงสุด และต้องการใช้เอกสารประเภทกฤตภาคต่ำาสุด
อภิปรายผล

จากการศึกษาการใช้และความต้องการทรัพยากรสารนิเทศในการค้นคว้า เพื่อการศึกษาของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีประเด็นที่ควรนำามาอภิปรายผลดังนี้
การเข้าใช้และปัญหาการใช้ห้องสมุดที่เกิดจากนักศึกษาและปัญหาในการใช้ห้องสมุดที่เกิด
จากห้องสมุดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยภาพ
รวมพบว่า ความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษาน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มากที่สุด และปัญหาในการใช้
ห้องสมุดที่เกิดจากนักศึกษาที่ไม่รู้ว่าสารนิเทศที่ต้องการอยู่ที่ใด และปัญหาที่เกิดจากห้องสมุดมีทรัพยากร
ไม่เพียงพอต่อความต้องการมากที่สุด เหตุที่นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดน้อย อาจเป็นเพราะการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นหลัก และหลักสูตรซึ่งเป็นตัวกำาหนดให้
นักศึกษาต้องเรียนหลากหลายสาขาวิชาตลอดจนมีภาระหน้าที่หลายอย่างในการเรียนของแต่ละรายวิชา
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาระดับวิทยาลัยนั้น นักศึกษาต้องเรียนเต็มเวลาในแต่ละวันและไม่มีเวลาว่างมาก
พอในการเข้าใช้ห้องสมุด อีกทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารนิเทศในปัจจุบัน ทำาให้นักศึกษาสามารถสืบค้น
ข้อมูลสารนิเทศได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่จำาเป็นต้องเข้ามาค้นคว้าหาสารนิเทศ ในห้องสมุด ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา บุญแดง (2546) ที่พบว่านักศึกษาใช้ห้องสมุดเดือนละ 1 ครั้ง
การใช้และการเข้าถึงสารนิเทศ วัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุด โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าประกอบการทำารายงาน โครงงาน และบุคคลที่มีผล
ต่อการส่งเสริมให้เลือกใช้แหล่งสารนิเทศ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศ
โดยศึกษาด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาและห้องสมุดวิทยาลัยซึ่งเป็นห้องสมุดที่มีขนาดกลาง มี
ทรัพยากรสารนิเทศและบริการไม่มาก นักศึกษาจึงสามารถเรียนรู้การเข้าถึงสารนิเทศด้วยตนเองได้ นอกจาก
นี้ วิธีการเข้าถึงสารนิเทศที่ต้องการเมื่ออยู่ในห้องสมุด พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีวิธีการเข้าถึงสารนิเทศ โดย
การสำารวจตามชั้นหนังสือ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ประภารัตน์ นววิภาพันธ์ (2540) พบว่า
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีวิธีเข้าถึงสารนิเทศ โดยรวมจำานวนสูงสุดด้วยการสำารวจตามชั้น
หนังสืออันเป็นวิธีเข้าถึงสารนิเทศ
ทรัพยากรสารนิเทศ วัสดุตีพิมพ์ประเภทหนังสืออ้างอิง หนังสือเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์
และสารนิเทศวัสดุไม่ตีพิมพ์ ในลักษณะโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทแผ่นซีดี รูปภาพและแผนที่
นักศึกษาส่วนใหญ่เกือบทุกคณะใช้หนังสืออ้างอิงหลายประเภทโดยใช้ พจนานุกรมเป็นหนังสืออ้างอิง
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ส่วนหนังสือพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้หนังสือทุกประเภท โดยนักศึกษาจำานวนสูงสุดใช้หนังสือความรู้ทั่วไป
และนักศึกษาโดยรวมต้องการหนังสือประเภทนี้อย่างสอดคล้องกันในระดับมาก เมื่อพิจารณาการใช้และความ
ต้องการหนังสือความรู้ทั่วไปของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พบว่า นักศึกษาจำานวนมากใน
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มีความต้องการ เอกสาร แผ่นพับ ใช้เอกสารประเภทแผ่นพับ เอกสารที่จัดและ
เผยแพร่ โดยหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ เป็นสารนิเทศทางวิชาการ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาของ
นักศึกษา วารสาร นิตยสาร นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้นิตยสารทุกประเภท จำานวนสูงสุดที่ใช้นิตยสารในระดับมาก
เพราะว่า วารสาร นิตยสาร เป็นแหล่งความรู้ที่ทันสมัย และเป็นส่วนเพิ่มเติมของทรัพยากรหนังสือในห้องสมุด
หนังสือพิมพ์ นักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้และต้องการหนังสือพิมพ์ในระดับมาก จำานวนสูงสุดที่ใช้หนังสือพิมพ์เน้น
ข่าวความรู้ ความเข้าใจ หนังสือพิมพ์ เป็นสารนิเทศที่ให้ข่าวสารความรู้ จึงเป็นที่นิยมกันมาก วัสดุไม่ตีพิมพ์
ได้แก่ โสตทัศนวัสดุ พบว่า นักศึกษาจำานวนมากใช้รูปภาพ เนื่องจากโสตทัศนวัสดุ สามารถให้รายละเอียด
ของขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนั้น โสตทัศนวัสดุจึงมีความสำาคัญต่อการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อให้เห็นแบบอย่าง รูป
แบบ และขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถประดิษฐ์ผลงานต่าง ๆ ดัง
นั้น นักศึกษาส่วนใหญ่จึงต้องการใช้โสตทัศนวัสดุ ประเภทรูปภาพในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประภารัตน์ นววิภาพันธ์ (2540) พบว่า การใช้ทรัพยากรสารนิเทศวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ โดยรวมใช้
ทรัพยากรสารนิเทศ
สรุป
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้บริการห้องสมุด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส) โดยเฉลี่ยน้อยมาก เนื่องจากห้องสมุดขาด
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยใช้สืบค้นข้อมูลสารนิเทศได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้นักศึกษายังไม่
ทราบว่าทรัพยากรสารนิเทศอยู่ที่ใด ไม่มีเวลาไปใช้ห้องสมุด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นักศึกษามีวัตถุประสงค์ใน
การใช้ห้องสมุดอย่างเด่นชัดประการหนึ่ง นั่นคือ การค้นคว้าประกอบการทำารายงาน โครงงาน และการค้นคว้า
เพิ่มเติม ใช้ประกอบการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร ในขณะที่การใช้เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลตามที่น่าสนใจกลับมี
สัดส่วนน้อยที่สุด และการใช้ห้องสมุดเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่นักศึกษาสนใจจะน้อยกว่าการชี้นำาของอาจารย์ผู้
สอน ดังนั้น บทบาทของอาจารย์ประจำาวิชาจึงมีผลโดยตรงต่อการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้และเข้าถึงสารนิเทศ
นอกจากนี้บุคคลที่สำาคัญและมีผลต่อการส่งเสริมให้เลือกใช้แหล่งสารนิเทศได้แก่ ตัวนักศึกษา อาจารย์ประจำา
วิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อน ส่วนวิธีการเข้าถึงสารนิเทศที่ต้องการจะประกอบด้วย เดินสำารวจตามชั้น
หนังสือ และสอบถามบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ขณะที่การค้นคว้าจากบัตรรายการมีน้อยมาก อย่างไร
ก็ตาม นักศึกษานิยมใช้แหล่งทรัพยากรสารนิเทศมากที่สุด ได้แก่ หนังสือความรู้ทั่วไป หนังสืออ้างอิงต่างๆ เช่น
นามานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม เป็นต้น
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ในการวัดความต้องการใช้ที่จำาแนกระดับความต้องการออกเป็นน้อยมาก ปานกลาง ผลการ
วิจัย ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาต้องการใช้หนังสือความรู้ทั่วไป และตำาราหนังสือแขนง ต่าง ๆ อยู่ในระดับดี
มาก มีความต้องการใช้พจนานุกรมมากกว่าบรรณานุกรม และนามานุกรม มีความต้องการใช้เอกสารทั่วไป เช่น
แผ่นพับ จุลสาร และกฤตภาค ระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
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