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Background In graduate studies students focus on seeking knowledge and expertise.

Students need to access different sources to research and create new

knowledge. The information seeking from various sources to meet

the demand is absolutely necessary. As a result, this study use Information

Seeking Behaviors framework to scrutinize the graduate students behavior

in order to adopt as guidelines for information services.

Objectives To study the quest for information and compares the information seeking

behavior of graduate students, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

Methods The sample size in this study was 187 graduate students at the Faculty of

Medicine, Chulalongkorn University enrolling in the first semester of

the academic year 2015. 169 questionnaires were returned. The research

instrument in this study was a questionnaire validated by experts and

Cronbach’s alpha = 0.96 the statistics used were percentage, frequency,

mean, standard deviation, t – test and one way ANOVA
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Results Most of students purpose was to seek for information for their thesis or

dissertation. The information seeking behavior consisting of: 1. Searching

the relevant literature/bibliography 2. Browsing online databases in

the library 3. Listing bibliography 4. Digesting information from a reliable

source 5. On serving information from social media 6. Extracting information

from abstract/study/research/methodology papers, books, journals and

reference sources 7. Cross checking the information from the sources/

references 8. Analyzing information to complete the objectives. It is found

that students with different majors and degree programs have similar

information seeking behavior.

Conclusion Graduate students at the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

are seeking information for their thesis or dissertation. In sum, students

with different levels of study have no significant difference in information

seeking behavior.
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เหตุผลของการทำวิจัย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้

ผู ้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู ้และความเชี ่ยวชาญเฉพาะทาง

ทำให้ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้  จากแหล่งสารสนเทศ

ต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อนำมาใช้ในศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้าง

องค์ความรู้ใหม่  จึงจำเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง

ต่าง ๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศตรงตามความต้องการ  ผู้วิจัยจึง

ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตในระดับ

บัณฑิตศึกษาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดบริการการสร้าง

เสริมพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หรือการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองของนิสิต

วัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างและวิธีการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2558 จำนวน

187 ราย ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 169 ชุด เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผ่านการประเมินความเที่ยงตรง

จากผู ้เชี ่ยวชาญ และวิเคราะห์ค่าความเชื ่อมั ่นโดยวิธีของ

คอรนบาค สถิติที ่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าร้อยละ ค่าความถี่

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test และ one way ANOVA

ผลการศึกษา นิสิตส่วนใหญ่มีว ัตถุประสงค์/จุดมุ ่งหมายในการแสวงหา

สารสนเทศเพื ่อทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  มีพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศ ดังนี ้ 1. เริ ่มต้นจากวรรณกรรมที ่

เกี่ยวข้อง/บรรณานุกรม  2. สำรวจเลือกดูสารสนเทศจากฐาน

ข้อมูลออนไลน์ในห้องสมุด 3. เชื่อมโยงสารสนเทศจากรายการ

อ้างอิงหรือบรรณานุกรม  4. แยกแยะสารสนเทศจากความ

น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาความเก่ียวข้องกันของเน้ือหาสารสนเทศ

:

:

:

:
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5. ตรวจตราสารสนเทศจากส่ือสังคมออนไลน์  6. ดึงสารสนเทศ

ออกมาใช้จากบทคัดย่อ/ผลการศึกษา/ผลการวิจัย/ระเบียบวิธี

วิจัยเอกสาร หนังสือ วารสาร อ้างอิงแหล่งที่มา  7. ตรวจสอบ

สารสนเทศจากแหล่งที่มา/การอ้างอิงของข้อมูล 8. ขั้นตอน

สุดท้ายนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แสวงหา

ผลเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศพบว่านิสิตที่มี

สาขาวิชาและระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศไม่แตกต่างกัน

สรุป นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์มีการแสวงหาสารสนเทศ

เพื ่อทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ มีพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศประกอบด้วย การเร่ิมต้น การสำรวจเลือกดู  การเช่ือม

โยงสารสนเทศ การแยกแยะ การตรวจตรา การดึงสารสนเทศ

ออกมาใช้ การตรวจสอบการจบ  นิสิตที่มีสาขาวิชาและระดับ

การศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศโดยรวม

ที่ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ, การแสวงหาสารสนเทศ,

นิสิตระดับบัณฑิตศิกษา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.
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การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะ  จึงเน้น

ให้ผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  ภายใต้การให้

คำปรึกษาและคำแนะนำจากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ  ของ

ศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ   อย่างมีระบบ เน้นให้ผู้เรียนแสวงหา

ความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยกระบวนการ วิจัย(1)

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผล

ให้สารสนเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบ การผลิต

การจัดเก็บและการเผยแพร่อย่างมาก  ทำให้มีปริมาณ

เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วจนประสบปัญหาการทะลักทลาย

ของสารสนเทศ(2)   ผลจากการเปล่ียนแปลงน้ัน ทำให้รูปแบบ

และการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเปลี่ยน

แปลงจากเดิม  ท้ังส่ิงพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และอิเล็กทรอนิกส์

ทำให้ผู้เรียนต้องมีกระบวนการแสวงหาสารสนเทศอย่างมี

ระบบและเป้าหมายเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงและตอบ

สนองความต้องการได้  ดังนั้นการแสวงหาสารสนเทศจึง

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียน

การสอนและการวิจัยของผู้ศึกษา  ผลจากการวิจัยทำให้

ทราบถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอเป็นแนวทางเสริมสร้างพฤติกรรม

การแสวงหา และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำเสนอ

เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ

ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของนิส ิตอันเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้และ

ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติตามพันธกิจและปรัชญาของคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร

และกลุ ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ท่ีลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 จำนวน

169 ราย โดยวิธีการสุ ่มแบบชั้นภูมิ เครื ่องมือที ่ใช้ใน

การวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเฉพาะบุคคล ส่วนที่ 2 พฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศ ส่วนที ่ 3 ข้อเสนอแนะใน

การแสวงหาสารสนเทศ

สถิติในการวิเคราะห์

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา

ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานได้แก่ t - test,

one way ANOVA ผลการวิเคราะห์ P < 0.05 แสดงว่า

มีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการวิจัย

ข้อมูลเฉพาะบุคคล

นิสิตที่ได้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 169 ราย

คิดเป็น ร้อยละ 90.37 เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชาพบว่า

นิสิตส่วนใหญ่เป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ร้อยละ 29.00  รองลงมาสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ร้อยละ

26.00 สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ

ร้อยละ 15.40 สาขาวิชาสุขภาพจิต ร้อยละ 14.20 สาขาวิชา

ชีวเคมีทางการแพทย์ ร้อยละ 5.90 สาขาวิชาเวชศาสตร์

การกีฬา ร้อยละ 4.10 สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์ ร้อยละ

3.60 และสาขาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ร้อยละ 1.20

ส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ร้อยละ

72.80  ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 27.20

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

นิสิตส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์/จุดมุ ่งหมายใน

การแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ร้อยละ 46.70  เพ่ือประกอบการเรียน ร้อยละ 33.50  และ

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ร้อยละ 19.80
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พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศประกอบด้วย

8 ข้ันตอน

ข้ันตอนท่ี 1. การเร่ิมต้น (starting)

นิสิตมีพฤติกรรมเริ่มต้นการแสวงหาสารสนเทศ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ลำดับ

แรก นิสิตศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/บรรณานุกรม

รองลงมาศึกษาจากอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์และสอบถาม

จากอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนจากการประชุม

อบรมสัมมนานิส ิตเร ิ ่มต ้นอยู ่ในระดับปานกลางดัง

ตารางท่ี 1

ข้ันตอนท่ี 2 การสำรวจเลือกดูสารสนเทศ

นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ในขั ้นตอนการสำรวจเลือกดูสารสนเทศโดยรวมอยู ่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อลำดับแรก  นิสิตสำรวจ

เลือกดูจากฐานข้อมูลออนไลน์ในห้องสมุด (online

database)  รองลงมาจากรายการแสดงผลการค้นหาจาก

หน้าเว็บไซต์ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

(OPAC) และหน้าปก/หน้าสารบัญ ส่วนร้านหนังสือนิสิต

สำรวจเลือกดูอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางท่ี 2

ข้ันตอนท่ี 3. การเช่ือมโยงสารสนเทศ (chaining)

นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ในขั้นตอนการเชื่อมโยงสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ

มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับแรก นิสิตเชื ่อมโยง

สารเทศจากรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม  รองลงมา

จากจุดเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในลักษณะของการใช้ไฮเปอร์ลิงก์ และจากคำสำคัญที่

ปรากฎในเอกสารดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 1. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในข้ันตอนการเร่ิมต้น

การเริ่มต้น พฤติกรรมการแสวงหา

SD ความหมาย

สอบถามอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา 3.69 0.93 มาก
ศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/บรรณานุกรม 4.15 0.85 มาก
ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 4.09 0.91 มาก
จากการประชุม อบรม สัมมนา 3.30 1.11 ปานกลาง
                                                รวม 3.81 0.68 มาก

ตารางท่ี 2. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในข้ันตอนการสำรวจเลือกดูสารสนเทศ

การสำรวจเลือกดู ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD ความหมาย

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) 3.79 0.98 มาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ในห้องสมุด (online database) 4.12 0.91 มาก
หน้าปก/หน้าสารบัญ/บทคัดย่อ 3.72 0.98 มาก
รายการแสดงผลการค้นหาจากหน้าเว็บไซต์ 3.92 0.94 มาก
ร้านหนังสือ 2.85 1.29 ปานกลาง
                                                รวม 3.68 0.75 มาก
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ข้ันตอนท่ี 4. การแยกแยะ (differentiating)

นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ในขั้นตอนการแยกแยะสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับแรก นิสิตทำการแยก

แยะสารสนเทศจากความน่าเชื ่อถือของแหล่งที่มาจาก

ความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาสารสนเทศ  และรองลงมา

จากความทันสมัยของสารสนเทศ ดังตารางท่ี 4

ข้ันตอนท่ี 5. การตรวจตรา (monitoring)

นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ในขั้นตอนการตรวจตราโดยรวมอยู่ในระดับเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อลำดับแรก  นิสิตทำการตรวจตราสารสนเทศ

จากส่ือสังคมออนไลน์  รองลงมาจากการหารือกับนักวิจัย

หรือนักวิชาการที่ตนรู้จัก และจากรายชื่อหนังสือใหม่จาก

ห้องสมุดส่วนการเข้าร่วมอบรม สัมมนานิสิตเลือกใน

ระดับปานกลางดังตารางท่ี 5

ตารางท่ี 3. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในข้ันตอนการเช่ือมโยงสารสนเทศ

การเชื่อมโยงสารสนเทศ ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD ความหมาย

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 4.08 0.95 มาก
จุดเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน 3.95 0.87 มาก
ลักษณะของการใช้ไฮเปอร์ลิงก์
คำสำคัญที่ปรากฎในเอกสาร 3.85 1.06 มาก
                                                รวม 3.96 0.82 มาก

ตารางท่ี 4. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในข้ันตอนการแยกแยะสารสนเทศ

การแยกแยะสารสนเทศ ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD ความหมาย

ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา 4.20 0.83 มาก
ความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาสารสนเทศ 4.20 0.83 มาก
ความทันสมัยของสารสนเทศ 4.05 0.85 มาก
                                                รวม 4.15 0.73 มาก

ตารางท่ี 5. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในข้ันตอนการตรวจตรา

รายชื่อหนังสือใหม่จากห้องสมุด 3.53 0.93 มาก
หารือกับนักวิจัยหรือนักวิชาการที่ตนรู้จัก 3.54 0.97 มาก
การเข้าร่วมอบรม สัมมนา 3.50 1.07 ปานกลาง
สื่อสังคมออนไลน์ 3.73 0.84 มาก
                                                รวม 3.57 0.75 มาก

การตรวจตรา ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD ความหมาย
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ข้ันตอนท่ี 6. การดึงสารสนเทศออกมา (extracting)

นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ในขั ้นตอนการดึงสารสนเทศออกมาใช้ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับแรก นิสิตดึง

สารสนเทศออกมาใช้จากบทคัดย่อ/ผลการศึกษา/ผล

การวิจัย/ระเบียบวิธีวิจัยและจากเอกสาร หนังสือ วารสาร

อ้างอิงแหล่งท่ีมา (ท้ังฉบับ) รองลงมาจากเอกสาร หนังสือ

วารสาร อ้างอิงแหล่งที่มา (บางส่วน) สำหรับรูปภาพ/

ตาราง/สถิติ/ผังภูมิ/แผนภูมินิสิตดึงสารสนเทศออกมาใช้

ในระดับปานกลางดังตารางท่ี 6

ข้ันตอนท่ี 7 การตรวจสอบ (verifying)

นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ในขั้นตอนการตรวจสอบสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับแรก  นิสิตทำการ

ตรวจสอบสารสนเทศจากแหล่งที่มา/การอ้างอิงของข้อมูล

รองลงมาจากการเปรียบเทียบจากแหล่งอื่น ๆ และจาก

การปรึกษาอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/บรรณารักษ์/

ผู้เช่ียวชาญดังตารางท่ี 7

ข้ันตอนท่ี 8 การจบ (ending)

นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ในขั้นตอนการจบโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อลำดับแรก นิสิตสิ้นสุดการแสวงหาสารสนเทศ

โดยการนำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ท่ีแสวงหา

รองลงมาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง อีกคร้ัง

และวางแผนนำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์

ดังตารางท่ี 8

ตารางท่ี 6. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในข้ันตอนการดึงสารสนเทศออกมาใช้

การดึงสารสนเทศออกมา ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD ความหมาย

บทคัดย่อ/ผลการศึกษา/ผลการวิจัย/ระเบียบวิธีวิจัย 3.96 0.91 มาก
เอกสาร หนังสือ วารสาร อ้างอิงแหล่งท่ีมา(ท้ังฉบับ) 3.96 0.89 มาก
เอกสาร หนังสือ วารสาร อ้างอิงแหล่งท่ีมา (บางส่วน) 3.79 0.82 มาก
รูปภาพ/ตาราง/สถิติ/ผังภูมิ/แผนภูมิ 3.49 1.02 ปานกลาง
                                                รวม 3.80 0.71 มาก

ตารางท่ี 7. แสดงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในข้ันตอนการตรวจสอบสารสนเทศ

แหล่งที่มา/การอ้างอิงของข้อมูล 4.02 0.84 มาก
การเปรียบเทียบจากแหล่งอื่น ๆ 3.69 0.92 มาก
การปรึกษาอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ 3.67 0.90 มาก
บรรณารักษ์/ผู้เชี่ยวชาญ
                                                รวม 3.79 0.75 มาก

การตรวจสอบสารสนเทศ ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD ความหมาย
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การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ตามสาขาวิชา

นิส ิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน

โดยรวมมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่ไม่แตกต่าง

กัน (P > 0.05)

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ตามระดับการศึกษา

นิสิตที่ศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญา

เอกมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศโดยรวมไม่

แตกต่างกัน (P > 0.05)

อภิปรายผล

ผลการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำมาอภิปรายผล ดังนี้

วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายในการแสวงหาสารสนเทศ

โดยรวมนิสิตส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์/จุดมุ ่งหมายใน

การแสวงหาสารสนเทศเพ่ือทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(3 - 8)

อาจเป ็นเพราะหล ักส ูตรระด ับบ ัณฑ ิตศ ึกษาของ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ ่งเน้นการทำ

วิทยานิพนธ์เป็นหลัก(9) รองลงมาพบว่านิสิตมีวัตถุประสงค์/

จุดมุ ่งหมายในการแสวงหาสารสนเทศเพื ่อประกอบ

การเรียนการ(10) และพบว่านิสิตแสวงหาสารสนเทศเพื่อ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้(11)  เป็นการแสวงความรู้และศึกษาเพิ่ม

เติมซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศ

ต่าง ๆ อย่างมีระบบเพื่อให้ได้รับสารสนเทศที่มีคุณภาพ

และนำไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

นิสิตมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตาม

แบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ(12) 8 ข้ันตอนดังน้ี

ขั้นตอนการเริ่มต้น (starting) นิสิตส่วนใหญ่

เริ่มต้นการแสวงหาสารสนเทศลำดับแรกจากวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้อง/บรรณานุกรมโดยการอ่านค้นคว้าจากแหล่ง

ข้อมูลต่าง ๆ (13)  ช้ีให้เห็นว่านิสิตเร่ิมต้นจากศึกษาค้นคว้า

และรวบรวมสารสนเทศที ่ตนเองสนใจจากวรรณกรรม

และบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง รองลงมานิสิตเริ่มต้นจาก

อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์(3, 5, 8, 10, 14-17)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศที่สามารถเข้าถึง

สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย  โดยไม่จำกัดเวลายัง

พบว่านิสิตส่วนหนึ ่งเริ ่มต้นแสวงหาจากการสอบถาม

อาจารย์ผู ้สอน/อาจารย์ที ่ปรึกษาซึ ่งเป็นการแสวงหา

สารสนเทศจากแหล่งบุคคลที่เป็นอาจารย์หรือนักวิชาการ

ในสถาบันอุดมศึกษามากท่ีสุด(7, 18, 19)   ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ

นิสิตมีความใกล้ชิดสามารถปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้

ข้อมูลต่าง ๆ  กับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษาและพบว่า

นิสิตส่วนหนึ่งเริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศจากการประชุม

อบรม สัมมนาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ตารางท่ี 8. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในข้ันตอนการจบ

การจบ ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD ความหมาย

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องอีกครั้ง 4.11 0.83 มาก
วางแผนนำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ 3.92 0.97 มาก
นำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ 4.15 0.75 มาก
                                                รวม 4.06 0.74 มาก
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ประชุม อบรม สัมมนา ต่าง ๆ อาจจะมีบางเรื ่องบาง

ประเด็นที่นิสิตสสนใจ

การสำรวจเลือกดู (browsing) นิสิตส่วนใหญ่

มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขั้นตอนการสำรวจ

เลือกดูสารสนเทศ ลำดับแรกจากฐานข้อมูลออนไลน์ใน

ห้องสมุด (online database)(20)  รองลงมาพบว่านิสิตสำรวจ

จากรายการแสดงผลการค้นหาจากหน้าเว็บไซต์(13, 21, 22)

ยังพบว่านิสิตส่วนหนึ่งสำรวจเลือกดูสารสนเทศจากฐาน

ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะการเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ใน

ห้องสมุด รายการแสดงผลการค้นหาจากหน้าเว็บไซต์

และฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสามารถ

เข้าถึงง่ายและได้ข้อมูลรวดเร็ว  ยังพบว่านิสิตสำรวจเลือก

ดูสารสนเทศจากหน้าปก/หน้าสารบัญ/บทคัดย่อ(13, 19, 20, 22)

อาจเป็นเพราะง่ายต่อการสำรวจเลือกดูผลคร่าว ๆ และยัง

พบว่านิสิตสำรวจเลือกดูจากร้านหนังสือโดยไปร้านหนังสือ

เดิม ๆ รู ้สึกคุ้นเคยกับการจัดร้านตำแหน่งของหนังสือ

ทำให้ง่ายต่อการเลือกดู

การเชื ่อมโยง (chaining) นิสิตส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขั้นตอนการเชื่อมโยง

สารสนเทศที่ต้องการลำดับแรกจากรายการอ้างอิงหรือ

บรรณานุกรม  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะนิสิตติดตามสารสนเทศ

ที ่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องที ่ต้องการ โดยพิจารณาจากราย

ละเอียดของบรรณานุกรมที่ปรากฎในสารสนเทศนั้น ๆ

ท่ีนิสิตสนใจเพ่ือนำไปสืบค้นข้อมูลต่อไป(13, 19, 21, 22)  รองลง

มาพบว่านิสิตเชื ่อมโยงสารสนเทศจากจุดเชื ่อมโยงบน

เว็บไซต์ของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการใช้

ไฮเปอร์ลิงก์(21, 22)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตใช้เชื่อมโยงใน

ลักษณะนี ้ในกรณีที ่ต ้องการข้อมูลเพิ ่มเติมในเรื ่องที ่

เก่ียวข้องที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กับเรื่องที่สนใจ  ยังพบว่านิสิต

ส่วนหนึ่งติดตามข้อมูลด้วยคำสำคัญที่ปรากฎในเอกสาร

ซึ่งเป็นการติดตามข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ที่ต้องการโดยนำคำที่ปรากฎในเนื้อหาเอกสารไปค้นหา

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแยกแยะ (differentiating)   นิสิตมีพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศในขั้นตอนการแยกแยะสารสนเทศ

ลำดับแรกจากความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา  ความเกี่ยว

ข้องกันของเนื ้อหาสารสนเทศ และความทันสมัยของ

สารสนเทศ(7, 10, 21 - 23)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการแยกแยะ

สารสนเทศเป็นการกลั ่นกรองสารสนเทศที ่ค้นหาโดย

พิจารณาถึงคุณสมบัติของสารสนเทศเหล่านั้น โดยใช้

เกณฑ์ต่าง ๆ  ปัจจุบันปริมาณสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วจำเป็นต้องมีการประเมินสารสนเทศเพื่อนำมาใช้

ให้ตรงตามความต้องการมากท่ีสุด  ดังน้ันความน่าเช่ือถือ

ความเกี ่ยวข้องกันของเนื ้อหาและความทันสมัยของ

สารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักอย่างมาก

การตรวจตรา (monitoring) นิสิตมีพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศในขั ้นตอนการตรวจลำดับแรก

จากส่ือสังคมออนไลน์  รองลงมาจากการหารือกับนักวิจัย

หรือนักวิชาการที่ตนรู้จัก จากรายชื่อหนังสือใหม่ จาก

ห้องสมุด และจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของกุลวรางขค์ ฤทธิเดช(21) ที่พบว่านักวิจัย

มีการติดตามความเคลื่อนไหวจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร

การเข้าร่วมสัมมนา  การพูดคุยกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง  จากบริการ

อีเมลอเลิร์ทและการติดตามจากส่ือสังคมออนไลน์   ยังพบ

ว่านิสิตติดตามความเคลื่อนไหวของสารสนเทศจากราย

ช่ือหนังสือใหม่ ปรึกษาอาจารย์ จากเวิลด์ไวด์เว็บ หนังสือ

วารสาร ติดต่อสื่อสารกับนักวิจัย นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

การอบรม  สัมมนา การสำรวจจากร้าน(13, 20)  ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะปัจจุบันสารสนเทศมีมากมาย ข้อมูลข่าวสาร

มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา นิสิตจึงต้องติดตามความ

เคลื ่อนไหวเพื ่อให้ได้สารสนเทศที่ทันสมัยและมีความ

น่าเชื่อถือมากขึ้น

การดึงสารสนเทศออกมา (extracting) นิสิตมี

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขั ้นตอนการดึง

สารสนเทศออกมาลำดับแรกจากบทคัดย่อ/ผลการศึกษา/

ผลการวิจัย/ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร หนังสือ วารสาร

อ้างอิงแหล่งท่ีมา (ท้ังฉบับ) รองลงมาจากเอกสาร หนังสือ

วารสาร อ้างอิงแหล่งท่ีมา (บางส่วน) และรูปภาพ/ตาราง/

สถิติ/ผังภูมิ/แผนภูมิ สอดคล้องกับงานวิจัยของสายลม
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วุฒิสมบูรณ์(22) ที่พบว่านักศึกษาดึงสารสนเทศออกมาใช้

โดยคัดลอกสารสนเทศที่ต้องการจากเอกสารฉบับเต็ม

หรือฉบับย่อทั้งที ่เป็นการคัดลอกข้อความโดยตรงและ

การอ้างอิงแหล่งที ่มา ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สุกานดา เจริญชัยกุล(13)  ที่พบว่านักศึกษาดึงสารสนเทศ

ออกมาใช้โดยถ่ายสำเนาหรือสแกนเนื ้อหาส่วนที ่ต้อง

การและรูปภาพที่ต้องการจากหนังสือ บทความ ทั้งนี ้

อาจเนื่องจากนิสิตจะต้องค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้อง

การให้ครบถ้วนทั้งหมด สืบค้นสารสนเทศจากหลายแหล่ง

เพื่อให้ได้สารสนเทศให้ครอบคลุมและครบถ้วนในประเด็น

ที่ต้องการมากที่สุด

การตรวจสอบ (verifying) นิสิตมีพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศในข้ันตอนการตรวจสอบสารสนเทศ

ลำดับแรกจากแหล่งท่ีมา/การอ้างอิงของข้อมลู  รองลงมา

จากการเปรียบเทียบจากแหล่งอื่น ๆ และจากการปรึกษา

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/บรรณารักษ์/ผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตต้องพิจารณาตรวจสอบเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด เพราะส่งผลต่อคุณภาพ

งานที่ผลิตและเผยแพร่ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สุกานดา เจริญชัยกุล(13)  ที่พบว่านักศึกษาสอบทานความ

ถูกต้องของสารสนเทศที ่จะนำไปใช้โดยเปรียบเทียบ

สารสนเทศเรื่องเดียวกันที่ค้นหาได้กับแหล่งสารสนเทศ

หลาย ๆ แหล่ง เพื่อประเมินว่าสารสนเทศที่รวบรวมมา

นั้นตรงกับวัตถุประสงค์ในการทำหรือไม่

การจบ (ending) นิสิตมีพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศในขั ้นตอนการจบลำดับแรกด้วยการนำ

สารสนเทศไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีแสวงหา  ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุกานดา เจริญชัยกุล(13)  ท่ีพบว่านักศึกษา

เริ ่มปฏิบัติโครงงานตามวัตถุประสงค์ ทฤษฎี ขอบเขต

ระเบียบวิธีวิจัยท่ีวางไว้ รองลงมาตรวจสอบความครบถ้วน

สมบูรณ์ ถูกต้องของสารสนเทศที่ค้นมาได้อีกครั ้ง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลวรางขค์ ฤทธิเดช(21) พบว่า

นักวิจัยประเมินว่าได้รับสารสนเทศครบตามโครงเรื่องที่

กำหนดเพียงพอหรือไม่  เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลครั้งสุดท้ายก่อนนำไปใช้  และพบว่านิสิตบาง

ส่วนวางแผนนำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์

ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bronstein J.(20) เมื ่อได้

สารสนเทศตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน ลงมือทำวิจัย และ

เตรียมบทความสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะในขั้นสุดท้ายเป็นการรวบรวมสารสนเทศทั้งหมด

เข้าด้วยกัน และตรวจสอบความถูกต้องว่าได้สารสนเทศ

ที่ต้องการอย่างครบถ้วนตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

พร้อมที่จะนำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที ่

แสวงหา

ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศของนิสิต จำแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา

นิส ิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศไม่แตกต่างกัน ซึ ่งตรงข้ามกับ

งานวิจัยที่พบว่านิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสาขาวิชา

ต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศแตกต่าง

กัน(3, 18, 24) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นสาขาวิชาเกี่ยวกับทาง

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์ท่ีศึกษาเก่ียวกับสุขภาพ

ของมนุษย์  นิสิตจำเป็นต้องมีความเชี ่ยวชาญเฉพาะ

ซึ่งปัจจุบันศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์

มีการเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีความรู้ใหม่ ๆ

ตลอดเวลา ดังนั้นจึงทำให้นิสิตที่ศึกษาในศาสตร์นี ้ทุก

สาขาวิชาให้ความสำคัญในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อ

นำมาใช้ในการศึกษาวิจัยที่ไม่แตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศของนิสิต จำแนกตามระดับการศึกษา

นิสิตที่ศึกษาระดับปริญญาโทและนิสิตที่ศึกษา

ระดับปริญญาเอกมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศไม่

แตกต่างกัน  ซึ่งตรงข้ามกับงานวิจัยที่ผลพบว่านิสิตที่มี

ระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

แตกต่าง(3, 6, 8, 18) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทเป็นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การแพทย์ที ่เกี ่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ นิสิตจึงต้องมี
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ความรู้ ความชำนาญเช่ียวชาญท่ีลึกเฉพาะ  ดังน้ันจึงทำให้

นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาโทต้องให้ความสำคัญใน

การแสวงหาสารสนเทศ เพื่อนำสารสนเทศมาใช้ให้ตรง

ตามวัตถุประสงค์ สำหรับนิสิตปริญญาเอกท่ีมีมีค่าคะแนน

เฉลี่ยน้อยกว่าปริญญาโทนั้น อาจเป็นเพราะนิสิตระดับ

ปริญญาเอกมีพื้นฐานและประสบการณ์ในการแสวงหา

สารสนเทศมาจากการศึกษาระดับปริญญาโทก่อนแล้ว

สรุป

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน

การแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามตัวแบบ 8 ข้ันตอน

ประกอบด้วย การเริ่มต้น การสำรวจเลือกดู การเชื่อมโยง

สารสนเทศ การแยกแยะ การตรวจตรา การดึงสารสนเทศ

ออกมา  การตรวจสอบ  และการจบ  นิสิตระดับบัณฑิต

ศึกษาท่ีมีสาขาวิชาและระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศที่ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ควรมีการแนะนำและประชาสัมพันธ์ว ิธ ีการ

แสวงหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องสมุด ฐานวิทยานิพนธ์/งานวิจ ัยอิเล็กทรอนิกส์

(e-Theses /e-Researchs) และแนะนำวิธีการสืบค้นฐาน

ข้อมูลออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ  เพ่ือให้นิสิตสามารถค้นหา

สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการ รวดเร็ว และทำให้

นิสิตเข้าใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศของหอสมุดมากขึ้นเพื่อ

ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเกี ่ยวกับพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศ  เพื่อให้ได้ทราบพฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ชัดเจน

มากขึ ้น และควรมีการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศของ อาจารย์ แพทย์ นิสิตพทย์ และบุคลากร

เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่ครอบ

คลุมทั้งหมดนำ  ไปปรับใช้ในการให้บริการและเสริมสร้าง
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