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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.
: The sample size in this study was 187 graduate students at the Faculty of
Methods
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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: 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.
Results
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พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุมาลี พงศดิลก, ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2560 มี.ค. – เม.ย.;
61(2): 261 - 74
: การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทำให้ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งสารสนเทศ
ต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อนำมาใช้ในศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ จึงจำเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศตรงตามความต้องการ ผู้วิจัยจึง
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศของนิ ส ิ ต ในระดั บ
บัณฑิตศึกษาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดบริการการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หรือการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองของนิสติ
: เพื ่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศของนิ ส ิ ต ระดั บ
วัตถุประสงค์
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการศึกษา : นิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2558 จำนวน
187 ราย ได้รบั แบบสอบถามกลับคืน 169 ชุด เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผ่านการประเมินความเที่ยงตรง
จากผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ และวิ เ คราะห์ ค ่ า ความเชื ่ อ มั ่ น โดยวิ ธ ี ข อง
คอรนบาค สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าร้อยละ ค่าความถี่
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน t – test และ one way ANOVA
: นิ ส ิ ต ส่ ว นใหญ่ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ / จุ ด มุ ่ ง หมายในการแสวงหา
ผลการศึกษา
สารสนเทศเพื ่ อ ทำวิ ท ยานิ พ นธ์ / ดุ ษ ฎี น ิ พ นธ์ มี พ ฤติ ก รรม
การแสวงหาสารสนเทศ ดั ง นี ้ 1. เริ ่ ม ต้ น จากวรรณกรรมที ่
เกี่ยวข้อง/บรรณานุกรม 2. สำรวจเลือกดูสารสนเทศจากฐาน
ข้อมูลออนไลน์ในห้องสมุด 3. เชื่อมโยงสารสนเทศจากรายการ
อ้างอิงหรือบรรณานุกรม 4. แยกแยะสารสนเทศจากความ
น่าเชือ่ ถือของแหล่งทีม่ าความเกีย่ วข้องกันของเนือ้ หาสารสนเทศ
เหตุผลของการทำวิจัย
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5. ตรวจตราสารสนเทศจากสือ่ สังคมออนไลน์ 6. ดึงสารสนเทศ
ออกมาใช้จากบทคัดย่อ/ผลการศึกษา/ผลการวิจัย/ระเบียบวิธี
วิจัยเอกสาร หนังสือ วารสาร อ้างอิงแหล่งที่มา 7. ตรวจสอบ
สารสนเทศจากแหล่งที่มา/การอ้างอิงของข้อมูล 8. ขั้นตอน
สุดท้ายนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แสวงหา
ผลเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศพบว่านิสิตที่มี
สาขาวิชาและระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
นิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์มีการแสวงหาสารสนเทศ
เพื ่ อ ทำวิ ท ยานิ พ นธ์ / ดุ ษ ฎี น ิ พ นธ์ มี พ ฤติ ก รรมการแสวงหา
สารสนเทศประกอบด้วย การเริม่ ต้น การสำรวจเลือกดู การเชือ่ ม
โยงสารสนเทศ การแยกแยะ การตรวจตรา การดึงสารสนเทศ
ออกมาใช้ การตรวจสอบการจบ นิสิตที่มีสาขาวิชาและระดับ
การศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศโดยรวม
ที่ไม่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ, การแสวงหาสารสนเทศ,
นิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศิ ก ษา, คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

Vol. 61 No. 2
March - April 2017

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเฉพาะ จึงเน้น
ให้ผเู้ รียนค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ภายใต้การให้
คำปรึกษาและคำแนะนำจากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ของ
ศาสตร์สาขาวิชานัน้ ๆ อย่างมีระบบ เน้นให้ผเู้ รียนแสวงหา
ความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยกระบวนการ วิจัย(1)
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผล
ให้สารสนเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบ การผลิต
การจัดเก็บและการเผยแพร่อย่างมาก ทำให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนประสบปัญหาการทะลักทลาย
ของสารสนเทศ(2) ผลจากการเปลีย่ นแปลงนัน้ ทำให้รปู แบบ
และการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเปลี่ยน
แปลงจากเดิม ทัง้ สิง่ พิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และอิเล็กทรอนิกส์
ทำให้ผู้เรียนต้องมีกระบวนการแสวงหาสารสนเทศอย่างมี
ระบบและเป้าหมายเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงและตอบ
สนองความต้องการได้ ดังนั้นการแสวงหาสารสนเทศจึง
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียน
การสอนและการวิจัยของผู้ศึกษา ผลจากการวิจัยทำให้
ทราบถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอเป็นแนวทางเสริมสร้างพฤติกรรม
การแสวงหา และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำเสนอ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ
ให้ ส อดคล้ อ งตรงกั บ ความต้ อ งการของนิ ส ิ ต อั น เป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้และ
ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติตามพันธกิจและปรัชญาของคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป
วิธกี ารศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร
และกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีล่ งทะเบียน
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เรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 จำนวน
169 ราย โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเฉพาะบุคคล ส่วนที่ 2 พฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศ ส่ ว นที ่ 3 ข้ อ เสนอแนะใน
การแสวงหาสารสนเทศ
สถิตใิ นการวิเคราะห์
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และสถิตเิ ชิงอนุมาน เพือ่ ทดสอบสมมติฐานได้แก่ t - test,
one way ANOVA ผลการวิเคราะห์ P < 0.05 แสดงว่า
มีนยั สำคัญทางสถิติ
ผลการวิจยั
ข้อมูลเฉพาะบุคคล
นิสิตที่ได้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 169 ราย
คิดเป็น ร้อยละ 90.37 เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชาพบว่า
นิสิตส่วนใหญ่เป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร้อยละ 29.00 รองลงมาสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ร้อยละ
26.00 สาขาวิ ช าการวิ จ ั ย และการจั ด การด้ า นสุ ข ภาพ
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
นิ ส ิ ต ส่ ว นใหญ่ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ / จุ ด มุ ่ ง หมายใน
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ร้อยละ 46.70 เพือ่ ประกอบการเรียน ร้อยละ 33.50 และ
เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ร้อยละ 19.80
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พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศประกอบด้ ว ย
8 ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 1. การเริม่ ต้น (starting)
นิสิตมีพฤติกรรมเริ่มต้นการแสวงหาสารสนเทศ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ลำดับ
แรก นิสิตศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/บรรณานุกรม
รองลงมาศึกษาจากอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์และสอบถาม
จากอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนจากการประชุม
อบรมสั ม มนานิ ส ิ ต เริ ่ ม ต้ น อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลางดั ง
ตารางที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 2 การสำรวจเลือกดูสารสนเทศ
นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ในขั ้ น ตอนการสำรวจเลื อ กดู ส ารสนเทศโดยรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อลำดับแรก นิสติ สำรวจ

เลื อ กดู จ ากฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ ใ นห้ อ งสมุ ด (online
database) รองลงมาจากรายการแสดงผลการค้นหาจาก
หน้าเว็บไซต์ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
(OPAC) และหน้าปก/หน้าสารบัญ ส่วนร้านหนังสือนิสิต
สำรวจเลือกดูอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังตารางที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 3. การเชือ่ มโยงสารสนเทศ (chaining)
นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ในขั้นตอนการเชื่อมโยงสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับแรก นิสิตเชื่อมโยง
สารเทศจากรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม รองลงมา
จากจุดเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในลักษณะของการใช้ไฮเปอร์ลิงก์ และจากคำสำคัญที่
ปรากฎในเอกสารดังตารางที่ 3

ตารางที่ 1. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขัน้ ตอนการเริม่ ต้น
การเริ่มต้น
สอบถามอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
ศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/บรรณานุกรม
ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์
จากการประชุม อบรม สัมมนา
รวม

พฤติกรรมการแสวงหา
SD
ความหมาย
3.69
4.15
4.09
3.30
3.81

0.93
0.85
0.91
1.11
0.68

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ตารางที่ 2. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขัน้ ตอนการสำรวจเลือกดูสารสนเทศ
การสำรวจเลือกดู
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)
ฐานข้อมูลออนไลน์ในห้องสมุด (online database)
หน้าปก/หน้าสารบัญ/บทคัดย่อ
รายการแสดงผลการค้นหาจากหน้าเว็บไซต์
ร้านหนังสือ
รวม

ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD
ความหมาย
3.79
4.12
3.72
3.92
2.85
3.68

0.98
0.91
0.98
0.94
1.29
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 3. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขัน้ ตอนการเชือ่ มโยงสารสนเทศ
การเชื่อมโยงสารสนเทศ
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
จุดเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะของการใช้ไฮเปอร์ลิงก์
คำสำคัญที่ปรากฎในเอกสาร
รวม

ขัน้ ตอนที่ 4. การแยกแยะ (differentiating)
นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ในขั้นตอนการแยกแยะสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับแรก นิสิตทำการแยก
แยะสารสนเทศจากความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาจาก
ความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาสารสนเทศ และรองลงมา
จากความทันสมัยของสารสนเทศ ดังตารางที่ 4

ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD
ความหมาย
4.08
3.95

0.95
0.87

มาก
มาก

3.85
3.96

1.06
0.82

มาก
มาก

ขัน้ ตอนที่ 5. การตรวจตรา (monitoring)
นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ในขั้นตอนการตรวจตราโดยรวมอยู่ในระดับเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อลำดับแรก นิสิตทำการตรวจตราสารสนเทศ
จากสือ่ สังคมออนไลน์ รองลงมาจากการหารือกับนักวิจยั
หรือนักวิชาการที่ตนรู้จัก และจากรายชื่อหนังสือใหม่จาก
ห้ อ งสมุ ด ส่ ว นการเข้ า ร่ ว มอบรม สั ม มนานิ ส ิ ต เลื อ กใน
ระดับปานกลางดังตารางที่ 5

ตารางที่ 4. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขัน้ ตอนการแยกแยะสารสนเทศ
การแยกแยะสารสนเทศ
ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา
ความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาสารสนเทศ
ความทันสมัยของสารสนเทศ
รวม

ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD
ความหมาย
4.20
4.20
4.05
4.15

0.83
0.83
0.85
0.73

มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 5. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขัน้ ตอนการตรวจตรา
การตรวจตรา
รายชื่อหนังสือใหม่จากห้องสมุด
หารือกับนักวิจัยหรือนักวิชาการที่ตนรู้จัก
การเข้าร่วมอบรม สัมมนา
สื่อสังคมออนไลน์
รวม

ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD
3.53
3.54
3.50
3.73
3.57

0.93
0.97
1.07
0.84
0.75

ความหมาย
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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ขัน้ ตอนที่ 6. การดึงสารสนเทศออกมา (extracting)
นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ในขั้นตอนการดึงสารสนเทศออกมาใช้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับแรก นิสิตดึง
สารสนเทศออกมาใช้ จ ากบทคั ด ย่ อ /ผลการศึ ก ษา/ผล
การวิจัย/ระเบียบวิธีวิจัยและจากเอกสาร หนังสือ วารสาร
อ้างอิงแหล่งทีม่ า (ทัง้ ฉบับ) รองลงมาจากเอกสาร หนังสือ
วารสาร อ้างอิงแหล่งที่มา (บางส่วน) สำหรับรูปภาพ/
ตาราง/สถิติ/ผังภูมิ/แผนภูมินิสิตดึงสารสนเทศออกมาใช้
ในระดับปานกลางดังตารางที่ 6
ขัน้ ตอนที่ 7 การตรวจสอบ (verifying)
นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ในขั้นตอนการตรวจสอบสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับแรก นิสิตทำการ
ตรวจสอบสารสนเทศจากแหล่งที่มา/การอ้างอิงของข้อมูล
รองลงมาจากการเปรียบเทียบจากแหล่งอื่น ๆ และจาก
การปรึกษาอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/บรรณารักษ์/
ผูเ้ ชีย่ วชาญดังตารางที่ 7
ขัน้ ตอนที่ 8 การจบ (ending)
นิสิตมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ในขั้นตอนการจบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อลำดับแรก นิสิตสิ้นสุดการแสวงหาสารสนเทศ
โดยการนำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ทแ่ี สวงหา
รองลงมาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง อีกครัง้
และวางแผนนำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 6. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขั้นตอนการดึงสารสนเทศออกมาใช้
การดึงสารสนเทศออกมา
บทคัดย่อ/ผลการศึกษา/ผลการวิจัย/ระเบียบวิธีวิจัย
เอกสาร หนังสือ วารสาร อ้างอิงแหล่งทีม่ า(ทัง้ ฉบับ)
เอกสาร หนังสือ วารสาร อ้างอิงแหล่งทีม่ า (บางส่วน)
รูปภาพ/ตาราง/สถิติ/ผังภูมิ/แผนภูมิ
รวม

ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD
ความหมาย
3.96
3.96
3.79
3.49
3.80

0.91
0.89
0.82
1.02
0.71

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ตารางที่ 7. แสดงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขัน้ ตอนการตรวจสอบสารสนเทศ
การตรวจสอบสารสนเทศ
แหล่งที่มา/การอ้างอิงของข้อมูล
การเปรียบเทียบจากแหล่งอื่น ๆ
การปรึกษาอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/
บรรณารักษ์/ผู้เชี่ยวชาญ
รวม

ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD

ความหมาย

4.02
3.69
3.67

0.84
0.92
0.90

มาก
มาก
มาก

3.79

0.75

มาก
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ตารางที่ 8. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขัน้ ตอนการจบ
การจบ

ระดับพฤติกรรมการแสวงหา
SD
ความหมาย

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องอีกครั้ง
วางแผนนำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
นำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
รวม

4.11
3.92
4.15
4.06

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ตามสาขาวิชา
นิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน
โดยรวมมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่ไม่แตกต่าง
กัน (P > 0.05)

เพื่อเพิ่มพูนความรู้(11) เป็นการแสวงความรู้และศึกษาเพิ่ม
เติมซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศ
ต่าง ๆ อย่างมีระบบเพื่อให้ได้รับสารสนเทศที่มีคุณภาพ
และนำไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ตามระดับการศึกษา
นิสิตที่ศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญา
เอกมี พ ฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศโดยรวมไม่
แตกต่างกัน (P > 0.05)
อภิปรายผล
ผลการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ของนิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำมาอภิปรายผล ดังนี้
วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายในการแสวงหาสารสนเทศ
โดยรวมนิ ส ิ ต ส่ ว นใหญ่ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ / จุ ด มุ ่ ง หมายใน
การแสวงหาสารสนเทศเพือ่ ทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์(3 - 8)
อาจเป็ น เพราะหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน
ในระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก ซึ ่ ง เน้ น การทำ
วิทยานิพนธ์เป็นหลัก(9) รองลงมาพบว่านิสติ มีวตั ถุประสงค์/
จุ ด มุ ่ ง หมายในการแสวงหาสารสนเทศเพื ่ อ ประกอบ
การเรียนการ(10) และพบว่านิสิตแสวงหาสารสนเทศเพื่อ

0.83
0.97
0.75
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
นิ ส ิ ต มี พ ฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศตาม
แบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ(12) 8 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนการเริ่มต้น (starting) นิสิตส่วนใหญ่
เริ่มต้นการแสวงหาสารสนเทศลำดับแรกจากวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง/บรรณานุกรมโดยการอ่านค้นคว้าจากแหล่ง
ข้อมูลต่าง ๆ (13) ชีใ้ ห้เห็นว่านิสติ เริม่ ต้นจากศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมสารสนเทศที ่ ต นเองสนใจจากวรรณกรรม
และบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง รองลงมานิสิตเริ่มต้นจาก
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ (3, 5, 8, 10, 14-17) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศที่สามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย โดยไม่จำกัดเวลายัง
พบว่ า นิ ส ิ ต ส่ ว นหนึ ่ ง เริ ่ ม ต้ น แสวงหาจากการสอบถาม
อาจารย์ ผ ู ้ ส อน/อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาซึ ่ ง เป็ น การแสวงหา
สารสนเทศจากแหล่งบุคคลที่เป็นอาจารย์หรือนักวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษามากทีส่ ดุ (7, 18, 19) ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ
นิสิตมีความใกล้ชิดสามารถปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้
ข้อมูลต่าง ๆ กับอาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ทป่ี รึกษาและพบว่า
นิสิตส่วนหนึ่งเริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศจากการประชุม
อบรม สัมมนาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
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ประชุม อบรม สัมมนา ต่าง ๆ อาจจะมีบางเรื่องบาง
ประเด็นที่นิสิตสสนใจ
การสำรวจเลือกดู (browsing) นิสิตส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขั้นตอนการสำรวจ
เลือกดูสารสนเทศ ลำดับแรกจากฐานข้อมูลออนไลน์ใน
ห้องสมุด (online database)(20) รองลงมาพบว่านิสติ สำรวจ
จากรายการแสดงผลการค้นหาจากหน้าเว็บไซต์(13, 21, 22)
ยังพบว่านิสิตส่วนหนึ่งสำรวจเลือกดูสารสนเทศจากฐาน
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ใน
ห้องสมุด รายการแสดงผลการค้นหาจากหน้าเว็บไซต์
และฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสามารถ
เข้าถึงง่ายและได้ขอ้ มูลรวดเร็ว ยังพบว่านิสติ สำรวจเลือก
ดูสารสนเทศจากหน้าปก/หน้าสารบัญ/บทคัดย่อ(13, 19, 20, 22)
อาจเป็นเพราะง่ายต่อการสำรวจเลือกดูผลคร่าว ๆ และยัง
พบว่านิสติ สำรวจเลือกดูจากร้านหนังสือโดยไปร้านหนังสือ
เดิม ๆ รู้สึกคุ้นเคยกับการจัดร้านตำแหน่งของหนังสือ
ทำให้ง่ายต่อการเลือกดู
การเชื ่ อ มโยง (chaining) นิ ส ิ ต ส่ ว นใหญ่ ม ี
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขั้นตอนการเชื่อมโยง
สารสนเทศที่ต้องการลำดับแรกจากรายการอ้างอิงหรือ
บรรณานุกรม ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะนิสติ ติดตามสารสนเทศ
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ เรื ่ อ งที ่ ต ้ อ งการ โดยพิ จ ารณาจากราย
ละเอียดของบรรณานุกรมที่ปรากฎในสารสนเทศนั้น ๆ
ทีน่ สิ ติ สนใจเพือ่ นำไปสืบค้นข้อมูลต่อไป(13, 19, 21, 22) รองลง
มาพบว่านิสิตเชื่อมโยงสารสนเทศจากจุดเชื่อมโยงบน
เว็บไซต์ของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการใช้
ไฮเปอร์ลิงก์(21, 22) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตใช้เชื่อมโยงใน
ลั ก ษณะนี ้ ใ นกรณี ท ี ่ ต ้ อ งการข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม ในเรื ่ อ งที ่
เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับเรื่องที่สนใจ ยังพบว่านิสิต
ส่วนหนึ่งติดตามข้อมูลด้วยคำสำคัญที่ปรากฎในเอกสาร
ซึ่งเป็นการติดตามข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ต้องการโดยนำคำที่ปรากฎในเนื้อหาเอกสารไปค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
การแยกแยะ (differentiating) นิสติ มีพฤติกรรม

Chula Med J

การแสวงหาสารสนเทศในขั้นตอนการแยกแยะสารสนเทศ
ลำดับแรกจากความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา ความเกี่ยว
ข้ อ งกั น ของเนื ้ อ หาสารสนเทศ และความทั น สมั ย ของ
สารสนเทศ(7, 10, 21 - 23) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการแยกแยะ
สารสนเทศเป็ น การกลั ่ น กรองสารสนเทศที ่ ค ้ น หาโดย
พิจารณาถึงคุณสมบัติของสารสนเทศเหล่านั้น โดยใช้
เกณฑ์ต่าง ๆ ปัจจุบันปริมาณสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วจำเป็นต้องมีการประเมินสารสนเทศเพื่อนำมาใช้
ให้ตรงตามความต้องการมากทีส่ ดุ ดังนัน้ ความน่าเชือ่ ถือ
ความเกี ่ ย วข้ อ งกั น ของเนื ้ อ หาและความทั น สมั ย ของ
สารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักอย่างมาก
การตรวจตรา (monitoring) นิสิตมีพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศในขั้นตอนการตรวจลำดับแรก
จากสือ่ สังคมออนไลน์ รองลงมาจากการหารือกับนักวิจยั
หรือนักวิชาการที่ตนรู้จัก จากรายชื่อหนังสือใหม่ จาก
ห้องสมุด และจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกุลวรางขค์ ฤทธิเดช(21) ที่พบว่านักวิจัย
มีการติดตามความเคลื่อนไหวจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร
การเข้าร่วมสัมมนา การพูดคุยกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง จากบริการ
อีเมลอเลิรท์ และการติดตามจากสือ่ สังคมออนไลน์ ยังพบ
ว่านิสิตติดตามความเคลื่อนไหวของสารสนเทศจากราย
ชือ่ หนังสือใหม่ ปรึกษาอาจารย์ จากเวิลด์ไวด์เว็บ หนังสือ
วารสาร ติดต่อสื่อสารกับนักวิจัย นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
การอบรม สัมมนา การสำรวจจากร้าน(13, 20) ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะปัจจุบันสารสนเทศมีมากมาย ข้อมูลข่าวสาร
มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา นิสิตจึงต้องติดตามความ
เคลื่อนไหวเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ทันสมัยและมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น
การดึงสารสนเทศออกมา (extracting) นิสติ มี
พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศในขั ้ น ตอนการดึ ง
สารสนเทศออกมาลำดับแรกจากบทคัดย่อ/ผลการศึกษา/
ผลการวิ จ ั ย /ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย เอกสาร หนั ง สื อ วารสาร
อ้างอิงแหล่งทีม่ า (ทัง้ ฉบับ) รองลงมาจากเอกสาร หนังสือ
วารสาร อ้างอิงแหล่งทีม่ า (บางส่วน) และรูปภาพ/ตาราง/
สถิติ/ผังภูมิ/แผนภูมิ สอดคล้องกับงานวิจัยของสายลม
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พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิสมบูรณ์(22) ที่พบว่านักศึกษาดึงสารสนเทศออกมาใช้
โดยคัดลอกสารสนเทศที่ต้องการจากเอกสารฉบับเต็ม
หรือฉบับย่อทั้งที่เป็นการคัดลอกข้อความโดยตรงและ
การอ้ า งอิ ง แหล่ ง ที ่ ม า ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
สุกานดา เจริญชัยกุล(13) ที่พบว่านักศึกษาดึงสารสนเทศ
ออกมาใช้ โ ดยถ่ า ยสำเนาหรื อ สแกนเนื ้ อ หาส่ ว นที ่ ต ้ อ ง
การและรูปภาพที่ต้องการจากหนังสือ บทความ ทั้งนี้
อาจเนื่องจากนิสิตจะต้องค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้อง
การให้ครบถ้วนทั้งหมด สืบค้นสารสนเทศจากหลายแหล่ง
เพื่อให้ได้สารสนเทศให้ครอบคลุมและครบถ้วนในประเด็น
ที่ต้องการมากที่สุด
การตรวจสอบ (verifying) นิสิตมีพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศในขัน้ ตอนการตรวจสอบสารสนเทศ
ลำดับแรกจากแหล่งทีม่ า/การอ้างอิงของข้อมูล รองลงมา
จากการเปรียบเทียบจากแหล่งอื่น ๆ และจากการปรึกษา
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/บรรณารักษ์/ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตต้องพิจารณาตรวจสอบเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด เพราะส่งผลต่อคุณภาพ
งานที ่ ผ ลิ ต และเผยแพร่ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
สุกานดา เจริญชัยกุล(13) ที่พบว่านักศึกษาสอบทานความ
ถู ก ต้ อ งของสารสนเทศที ่ จ ะนำไปใช้ โ ดยเปรี ย บเที ย บ
สารสนเทศเรื่องเดียวกันที่ค้นหาได้กับแหล่งสารสนเทศ
หลาย ๆ แหล่ง เพื่อประเมินว่าสารสนเทศที่รวบรวมมา
นั้นตรงกับวัตถุประสงค์ในการทำหรือไม่
การจบ (ending) นิสิตมีพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศในขั ้ น ตอนการจบลำดั บ แรกด้ ว ยการนำ
สารสนเทศไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทแ่ี สวงหา ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสุกานดา เจริญชัยกุล(13) ทีพ่ บว่านักศึกษา
เริ่มปฏิบัติโครงงานตามวัตถุประสงค์ ทฤษฎี ขอบเขต
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีว่ างไว้ รองลงมาตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ ถูกต้องของสารสนเทศที่ค้นมาได้อีกครั้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลวรางขค์ ฤทธิเดช(21) พบว่า
นักวิจัยประเมินว่าได้รับสารสนเทศครบตามโครงเรื่องที่
กำหนดเพียงพอหรือไม่ เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลครั้งสุดท้ายก่อนนำไปใช้ และพบว่านิสิตบาง
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ส่วนวางแผนนำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bronstein J. (20) เมื่อได้
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน ลงมือทำวิจัย และ
เตรียมบทความสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะในขั้นสุดท้ายเป็นการรวบรวมสารสนเทศทั้งหมด
เข้าด้วยกัน และตรวจสอบความถูกต้องว่าได้สารสนเทศ
ที่ต้องการอย่างครบถ้วนตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
พร้อมที่จะนำสารสนเทศไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่
แสวงหา
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ พฤติ ก รรมการแสวงหา
สารสนเทศของนิสติ จำแนกตามสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
นิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศไม่แตกต่างกัน ซึ่งตรงข้ามกับ
งานวิจัยที่พบว่านิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสาขาวิชา
ต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศแตกต่ า ง
กัน(3, 18, 24) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นสาขาวิชาเกี่ยวกับทาง
ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพการแพทย์ทศ่ี กึ ษาเกีย่ วกับสุขภาพ
ของมนุษย์ นิสิตจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ซึ่งปัจจุบันศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์
มีการเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีความรู้ใหม่ ๆ
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงทำให้นิสิตที่ศึกษาในศาสตร์นี้ทุก
สาขาวิชาให้ความสำคัญในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อ
นำมาใช้ในการศึกษาวิจัยที่ไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ พฤติ ก รรมการแสวงหา
สารสนเทศของนิสติ จำแนกตามระดับการศึกษา
นิสิตที่ศึกษาระดับปริญญาโทและนิสิตที่ศึกษา
ระดับปริญญาเอกมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศไม่
แตกต่างกัน ซึ่งตรงข้ามกับงานวิจัยที่ผลพบว่านิสิตที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
แตกต่าง(3, 6, 8, 18) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทเป็นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การแพทย์ที่เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ นิสิตจึงต้องมี
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ความรู้ ความชำนาญเชีย่ วชาญทีล่ กึ เฉพาะ ดังนัน้ จึงทำให้
นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาโทต้องให้ความสำคัญใน
การแสวงหาสารสนเทศ เพื่อนำสารสนเทศมาใช้ให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ สำหรับนิสติ ปริญญาเอกทีม่ มี คี า่ คะแนน
เฉลี่ยน้อยกว่าปริญญาโทนั้น อาจเป็นเพราะนิสิตระดับ
ปริญญาเอกมีพื้นฐานและประสบการณ์ในการแสวงหา
สารสนเทศมาจากการศึกษาระดับปริญญาโทก่อนแล้ว
สรุป
นิ ส ิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามตัวแบบ 8 ขัน้ ตอน
ประกอบด้วย การเริ่มต้น การสำรวจเลือกดู การเชื่อมโยง
สารสนเทศ การแยกแยะ การตรวจตรา การดึงสารสนเทศ
ออกมา การตรวจสอบ และการจบ นิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษาทีม่ สี าขาวิชาและระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศที่ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ควรมี ก ารแนะนำและประชาสั ม พั น ธ์ ว ิ ธ ี ก าร
แสวงหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ห้ อ งสมุ ด ฐานวิ ท ยานิ พ นธ์ / งานวิ จ ั ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Theses /e-Researchs) และแนะนำวิธีการสืบค้นฐาน
ข้อมูลออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้นสิ ติ สามารถค้นหา
สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการ รวดเร็ว และทำให้
นิสิตเข้าใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศของหอสมุดมากขึ้นเพื่อ
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาในเชิ ง ลึ ก เกี ่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
การแสวงหาสารสนเทศ เพื่อให้ได้ทราบพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ชัดเจน
มากขึ ้ น และควรมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมการแสวงหา
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