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การแสวงหาและการใช้ สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
Acquisition and Use of Information by Students at King Mongkut’s
University of Technology Thonburi
นันทยา พุฒแก้ ว
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ (2) ปั ญหาและอุปสรรค ในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า (1) นักศึกษามี ความต้องการใช้
สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมากเพื่ อประกอบการท าวิทยานิ พนธ์ /โครงงาน ขณะเดี ยวกันการแสวงหา
สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการแสวงหาสารสนเทศจากเว็บไซต์ รายการออนไลน์ของ
ห้องสมุด (2) นักศึกษามีปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
คาสาคัญ: การแสวงหาสารสนเทศ, การใช้สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Abstract
The objectives of this study were to (1) the acquisition and use of information by the students
under study, and (2) problems and obstacles confronting these students in the acquisition and use of
information. The results of the study were (1) the students under study exhibited an overall need to use
information at a high level for using information in the writing of theses or developing projects. The
students revealed acquisition and use of information in an overall picture and for each item at the highest
level. Information was acquired from website, from works on the online list of the library (2) the students
displayed problems in the acquisition and use of information in an overall picture at a moderate level.
Keywords: Acquisition, Use of Information, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
1. บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีชื่อเดิมเป็ นวิทยาลัยเทคนิ คธนบุรี ซึ่ งเป็ นวิทยาลัย
ในสังกัดกรมอาชี วศึกษา กระทรวงศึ กษาธิ การ และในปี 2514 ได้รวมกับ วิทยาลัยเทคนิ คพระนครเหนื อ
วิทยาลัยเทคนิ คโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน เป็ นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ต่อมาในปี 2517 ได้ยกฐานะ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และในปี 2529 สถาบัน


นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

62 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็ นนิ ติบุคคล มีฐานะเป็ นกรมในทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปั จจุบนั เปลี่ ยนเป็ น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ทาให้ทางมหาวิทยาลัยพัฒนา
และส่ งเสริ มความสามารถทางวิชาการ แก่ผศู ้ ึกษาในทุก ๆ ด้าน ให้มีมาตรฐานทางวิชาการสู งขึ้น (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555) จากความมุ่งมัน่ ที่ผา่ นมาทาให้งานวิจยั ของมหาวิทยาลัยก้าวหน้าขึ้น
เป็ นลาดับ จึงเป็ นผลให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับรางวัล เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
แห่ งชาติ (1 ใน 9 แห่ ง) ตั้งแต่ปี 2553 จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับการจัด
อันดับเป็ นมหาวิทยาลัยดีเลิศ ด้านการวิจยั และดีเยี่ ยมด้านการเรี ยนการสอน โดยการจัดอันดับเพื่อประเมิน
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2548 จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดังนั้น จากการศึกษาวิจยั นี้จะทาให้ทราบถึงกระบวนการความสาคัญในการเรี ยนรู้ และการวิจยั ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามเป้ าหมายหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษา
การวิจยั การค้นคืน และการเข้าถึงสารสนเทศ เพื่อเป็ นการจัดการความรู ้ตามแนวทาง อันนาไปสู่ สังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ใช้องค์ความรู ้ใหม่เป็ นการขยายพรมแดนความรู ้ ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เชื่ อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม พัฒนาความสามารถในการแข่ง ขันได้ในระดับนานาชาติ อี ก ทั้งเป็ นการ
สนับสนุนให้นกั ศึกษาใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสารเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึง การเรี ยนรู ้ทางไกล หรื อการเรี ยนรู ้
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็ นการเรี ยนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ได้ตลอดชีวติ ตามสิ ทธิที่พึงมี
2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นวิจยั เชิงสารวจ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
จานวน 2,392 คน ในส่ วนของเครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็ น
5 ตอน
ตอนที่ 1 หลักสู ตรที่กาลังศึกษา
ตอนที่ 2 การแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
ตอนที่ 3 กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค การแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
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3. ผลการวิจัย
3.1 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างศึ กษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี จานวน 186 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.2 และศึกษาใน
หลักสู ตรบัณฑิตศึกษา จานวน 157 คน คิดเป็ น ร้อยละ 45.8
3.2 การแสวงหาและการใช้ สารสนเทศของนักศึกษา
ด้านวัตถุประสงค์การแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวตั ถุประสงค์การใช้สารสนเทศ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า นักศึ กษามี วตั ถุ ประสงค์การใช้สารสนเทศอยู่ในระดับมากที่ สุ ดมี 2 ข้อ คื อ เพื่อประกอบการทา
รายงาน/วิจยั และเพื่อประกอบการทารายงาน
ด้านประเภทสารสนเทศที่ตอ้ งการแสวงหาและการใช้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สารสนเทศแต่ละประเภทโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ รองลงมา คือ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ อการเรี ยนการสอน
ด้านแหล่งการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้แหล่งสารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก คือ แหล่งสารสนเทศจากบุคคล แหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ (search
engines) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยการใช้อยู่ในระดับน้อย คื อ แหล่ งสารสนเทศภายใน มจธ. แหล่งสารสนเทศ
ภายนอก มจธ.
ด้านวิธีการจัดเก็บสารสนเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การจัดเก็บสารสนเทศโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่ สุด คือ จัดเก็บในคอมพิวเตอร์
สั่งพิมพ์เป็ นเอกสาร และส่ งเข้าอีเมล์ของตนเอง
3.3 กระบวนการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา
กระบวนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กระบวนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ จากอาจารย์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จาก
เพื่อน และจากบรรณารักษ์
กระบวนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ งสารสนเทศของนักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า กลุ่ มตัวอย่างใช้กระบวนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ จากสารสนเทศบนเว็บไซต์ รองลงมา คือ จาก
รายการออนไลน์ของห้องสมุด OPAC คาบรรยายจากชั้นเรี ยน ดูจากชั้นหนังสื อ และบรรณานุ กรมหนังสื อ
ท้ายเล่ม
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การลงมือค้นหาสารสนเทศที่ตอ้ งการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กระบวนการลงมือค้นหาสารสนเทศที่ ตอ้ งการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ค้นหาจาก OPAC ของ มจธ. รองลงมา คือ ค้นหาจากเว็บ
บนอินเทอร์ เน็ต ค้นหาหนังสื อบนชั้นหนังสื อ ค้นหาตัวเอกสาร (full text) และอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ค้นหาจาก OPAC ของมหาวิทยาลัยอื่น
การกลัน่ กรองสารสนเทศที่ ได้รับของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี
พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กระบวนการแสวงหาสารสนเทศการกลัน่ กรองสารสนเทศที่ได้รับ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ สารวจจากเนื้ อหาของเอกสาร
รองลงมา คือ สารวจรายการแสดงผลการค้นจากหน้าเว็บไซต์ สารวจจากหน้าสารบัญ สารวจจากรายชื่ อ
ทรัพยากรสารสนเทศ/บรรณานุกรม/ดัชนี
การประเมินเพื่อคัดเลื อกสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี
พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ การประเมินเพื่อคัดเลือกสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ จากคาแนะนาของอาจารย์ จากคา
แนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจตนเอง และจากคาแนะนาของเพื่อน
การติดตามค้นหาสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า
กลุ่มตัวอย่างใช้กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ การติดตามค้นหาสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ สอบถามอาจารย์ รองลงมา คือ สอบถาม สารวจ
รายการชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ จากเว็บไซต์ รับข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุด มจธ. สอบถามเพื่อน และ
สอบถามบรรณารักษ์
วิธีการดึ งเนื้ อหาสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า
กลุ่มตัวอย่างใช้กระบวนการแสวงหาสารสนเทศวิธีการดึ งเนื้ อหาสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ อ่านหน้าจอ บันทึกข้อมูลไว้ พิมพ์สาระสังเขป พิมพ์
บรรณานุกรม และจดบันทึก
การพิจารณาความถูกต้อง/ความน่ าเชื่ อถื อของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ การพิจารณาความถูกต้อง/ความน่าเชื่ อถือ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ จากชื่ อผูแ้ ต่ง รองลงมา
คือ จากชื่อหนังสื อ จากบรรณานุกรม และจากสารบัญ
3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา
ปั ญหาและอุ ป สรรคในการแสวงหาและการใช้ส ารสนเทศภายนอก และภายใน มจธ. ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
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รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมาก คือ ปั ญหาและอุปสรรคภายนอก มจธ. และ ปั ญหาและอุปสรรคภายใน
มจธ.
ปั ญหา และอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศภายใน มจธ.ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า ปั ญหา และอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศภายใน
มจธ. โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ
บางฐานข้อมูลไม่มีขอ้ มูลฉบับเต็ม สารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการ ความเพียงพอของสารสนเทศที่
ต้องการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยการใช้นอ้ ยที่สุด คือ ขาดทักษะภาษาอังกฤษเนื่ องจากสารสนเทศส่ วนใหญ่เป็ น
ภาษาอังกฤษ
4. อภิปรายผล
การแสวงหาสารสนเทศ
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า นักศึกษาส่ วนมากมีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ เพื่อการ
ทาวิทยานิพนธ์/โครงงาน และเพื่อการทารายงาน/วิจยั ในระดับมากที่สุด เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีเป็ นมหาวิทยาลัย 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยที่ ได้รับเลื อกให้เข้าโครงการวิจยั แห่ งชาติตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือ โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่ งชาติ หรื อ Thailand’s
National Research Universities (NRU) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั ของประเทศสู่ ระดับ
นานาชาติ ส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึ กษา การวิจยั พัฒนา การฝึ กอบรม และการประชุ ม
วิชาการในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติซ่ ึ งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(2551-2565) (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ในช่ วง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการสนับสนุ นในรู ปงบอุดหนุ นวิจยั เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อ
ดาเนินการวิจยั ภายใต้คลัสเตอร์ หรื อกลุ่มสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง การสนับสนุ นดังกล่าวได้มี
ส่ วนร่ วมในการช่วยสมทบทรัพยากรวิจยั ของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงบุคลากรที่ได้ช่วยกันจัดหามาจากแหล่ง
สนับสนุนการวิจยั ต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็ นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัด
อันดับโดย Times Higher Education World University Rankings ให้อยู่ 1 ใน 400 จากมหาวิทยาลัยทัว่ โลก
2 ปี ติดต่อกัน คือในปี 2012-2013 อยู่ในอันดับที่ 389 และ 2013-2014 เลื่ อนขึ้นเป็ นอันดับที่ 349 ในขณะที่
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ได้เลื่อนจากอันดับที่ 55 ในปี 2013 เป็ นอันดับที่ 50 ในปี 2014
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557) และนับเป็ นอันดับที่ดีที่สุดในอาเซี ยน ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญต่อการทางานวิจยั ที่ก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณค่า
และมีความหมาย ทาให้ได้รับการอ้างอิงถึงในแวดวงวิชาการ (citation) และในแง่ของผลประโยชน์ได้จริ ง
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อันเป็ นการเพิ่มมูลค่าแก่เศรษฐกิจและคุณค่าแก่สังคม รวมทั้งการพัฒนานักวิจยั รุ่ นใหม่ภายใต้โครงการวิจยั
ต่าง ๆ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงต้องพัฒนาและสร้างผลงานการวิจยั ให้เป็ นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยการดาเนิ นการต่าง ๆ นั้นจาเป็ นต้องมี ระบบการบริ หารจัดการที่ดีมีความ
ยืดหยุน่ ในทุก ๆ มิติ ตั้งแต่การบริ หารทรัพยากร งบประมาณ/บุคลากร ตลอดจนโครงสร้ างพื้นฐานสาหรับ
งานวิจยั เช่น กองทุนเพื่อการวิจยั ครุ ภณั ฑ์วิจยั ห้องปฏิบตั ิการ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี รวมไปถึง
สารสนเทศที่ทนั สมัยมีความน่าเชื่อถือ ที่นกั ศึกษาสามารถเข้าใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา
ประเภทสารสนเทศที่มีนกั ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช้อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ได้แก่ หนังสื อ/ตารา และการสื บค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้
เน้นการวิจยั เป็ นหลัก จึ ง ท าให้มี หนัง สื อ /ตารา และฐานข้อมู ล ที่ หลากหลายเพื่ อรองรั บ กับ งานวิจยั ของ
นักศึกษา โดยเฉพาะ ฐานข้อมูล e-books ที่มหาวิทยาลัยบอกรับเป็ นสมาชิ กนอกเหนื อจากทางสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ งสาหรั บข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้แก่ ScienceDirect,
SpringerLink, CRCnetBASE e-Book และ Kluwer
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้กบั อาจารย์ผสู้ อน
อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี ได้มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบอาศรม
หรื อ Residential College--RC โดยเป็ นการเรี ยนแบบในศาสตร์ หลาย ๆ ด้าน (multi-disciplinary) ด้วยกลไก
การดู แลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึ กษาทาให้นักศึ กษาใช้แหล่ งสารสนเทศจากอาจารย์ได้เป็ นอย่างดี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ คนทิพย์ คาจันทร์ (2549)
ที่ศึกษาเรื่ อง การศึกษาเรื่ องความต้องการใช้สารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชี ย พบว่ากระบวนการแสวงหาสารสนเทศ โดยเริ่ มต้นแสวงหา
สารสนเทศจากอาจารย์ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ George and others (2006) ที่ศึกษาเรื่ อง
สภาพการใช้สารสนเทศและพฤติ กรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึ กษา พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่
เริ่ มต้นการแสวงหาสารสนเทศด้วยการเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคาแนะนาในการสื บค้นและแหล่งสารสนเทศ
5. สรุ ปผลการวิจัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปัญหาและอุปสรรค ทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
บางฐานข้อมูลไม่มีขอ้ มูลฉบับเต็ม เนื่ องจากห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการ
จัดซื้ อฐานข้อมูลทั้งฐานบรรณานุ กรมคัดย่อและ Fulltext ดังนั้น เมื่อนักศึกษามีความประสงค์สืบค้นข้อมูล
ในรู ป แบบฉบับเต็ม แต่ มีข ้อมู ล เพี ยงบรรณานุ ก รม/บทคัดย่อ จึ ง ส่ ง ผลต่ อปั ญหาการใช้มู ลเพื่ อการเรี ย น
ค้นคว้าวิจยั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wilson (2006) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
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และความต้องการสารสนเทศสารสนเทศ โดยผูใ้ ช้ตอ้ งแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศทั้งที่เป็ น
แหล่งทางการและไม่เป็ นแหล่งทางการ หรื อแหล่งสารสนเทศประเภทสถาบัน/เอกชน
ส่ วนปั ญหาการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ การขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่ งอาจจะมีความแตกต่างจากปั ญหาของ
นักศึกษาในสถาบันอื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีการจัดการทดสอบความรู้ ทางด้าน
ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การพัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามเป็ นสากลทั้ง ทางด้า นภาษาและความคิ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษานับเป็ น
เป้ าหมายหมายสาคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย
โดยในปี การศึกษา 2544 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนจาก
โครงการการเรี ยนภาษาอังกฤษเข้มข้น เป็ นการเรี ยนการสอนหลักสู ตร English Preparation Course ซึ่ งยังคง
เป็ นการสอนขั้นพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และมี การจัดสภาพแวดล้อมและสร้ างบรรยากาศการเรี ยนการ
สอนที่เป็ นภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษา 4 ด้าน คือ ทักษะด้านไวยากรณ์ (grammar) ทักษะ
ด้านคาศัพท์ (vocabulary) ทักษะด้านการฟั ง (listening) และทักษะด้านการอ่าน (reading) โดยเปิ ดสอน
ให้กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี แรกเข้าของทุกคณะที่มีผลคะแนนโอเน็ต ต่ากว่าร้อยละ 30 โดยหากคะแนน
Pre-test ต่ากว่าระดับคะแนนร้อยละ 50 จะเข้าเรี ยนในรายวิชา LNG 101 General English แต่หากระดับ
คะแนนสู งกว่าร้ อยละ 50 จะเข้าเรี ยนในรายวิชา LNG 102 English Skills and Strategies (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555, หน้า 193)
ทั้งนี้ ผเู ้ รี ยนจะต้องทา Pre-test ก่อนเรี ยน และทา Post-test หลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนของแต่ละทักษะ
จากผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่านักศึกษามีพฒั นาการในการเรี ยนที่ดีข้ ึน จากนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้พฒั นาหลักสู ตรที่มีการใช้
ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อช่ วยให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของการระดมความ
ร่ วมมือทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกภูมิภาค และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้สามารถ
แข่งขันได้ในประคมโลก
ตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2554 มหาวิ ท ยาลัย ได้เ ปิ ดสอนในหลัก สู ต รสองภาษาจ านวน 10 สาขาวิช า
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ จานวน 3 สาขาวิชา และหลักสู ตรนานาชาติ จานวน 31 สาขาวิชา (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555, หน้า 194)
ส่ วนระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการจัดการเรี ยนการสอนวิชา LNG 550 Remedial English Course for
Post Graduate Students, LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students และ LNG 601
Foundation English Course for International Programs โดยนักศึกษาจะต้องสอบ Placement Test
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553, หน้า 101) ตั้งแต่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อ
วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเรี ยนตามความสามารถของนักศึกษา ถ้านักศึกษาสอบได้ต้ งั แต่
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76% ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการเรี ยนภาษาอังกฤษ ส่ วนนักศึกษาที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ดงั กล่าวจะต้องเรี ยนตาม
วิชาที่ได้กล่าวมา ให้แล้วเสร็ จภายใน 3 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเป็ นนักศึกษา มิฉะนั้นจะต้องนาผล
สอบ TOEFL ภายในเวลาไม่เกิ น 2 ปี มาแสดงที่สานักบัณฑิ ตศึ กษาและกิ จการนานาชาติ ซึ่ งจะต้องได้
คะแนนไม่ต่ากว่า 500 (Paper-based) หรื อ 173 (Computer-based) ดังนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุ รี จึ ง มี ท กั ษะและความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษและการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศได้เป็ นอย่างดี
6. ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาไปใช้ ประโยชน์
1. ผลการวิจยั พบว่านักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รีมีปัญหาในการเข้าถึ ง
ฐานข้อมูลเต็มรู ปแบบ เนื่ องจากห้องสมุดไม่ได้จดั ซื้ อฐานข้อมูลเต็มรู ปแบบที่ตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา ดังนั้นห้องสมุดต้องมีการศึกษาความต้องการของนักศึกษา นักวิจยั เพื่อจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้ อฐานข้อมูลให้ครอบคลุมต่อความต้องการของนักศึกษาให้มากที่สุด
2. นักศึกษาขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับแหล่งสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ห้องสมุ ดควรจัดกิ จกรรมร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการปฐมนิ เทศนักศึ กษาใหม่ เพื่อแนะนาแหล่ ง
สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์เกี่ ยวกับการเรี ยนและการค้นคว้าสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา
7. ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาในเชิงลึก โดยใช้วธิ ีการเชิงคุณภาพ
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีต่อสารสนเทศของห้องสมุด
3. ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้บริ การ
4. ควรศึกษาอย่างละเอียดเกี่ ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของ
นักศึกษาแต่ละคณะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา และตรงตามต้องการของนักศึกษา
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