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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการและปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศเพื่อใช้ในการท าภาคนิพนธ์ 
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ านวน 185 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของครอนบาคทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณหาค่าสถิติคือ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่าด้านวิธีการแสวงหาสารนิเทศนั้น ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งสารนิเทศสถาบันท่ีนักศึกษาใช้เป็นแหล่งในการคน้หาสารนิเทศมากท่ีสุดและนักศึกษาใช้สารนิเทศประเภทสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด  เลือกใช้สารนิเทศท่ีเป็นภาษาไทยมากท่ีสุด  สารนิเทศท่ีนักศึกษาได้รับอยู่ในช่วง 1 – 5 ปี มาก
ที่สุด และความถี่ในการเข้าใช้ค้นข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3-5 ครั้งต่อสัปดาปัญหาที่นักศึกษาประสบในระดับมาก 
ได้แก่ 1) ปัญหาการขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 2) ปัญหาสารนิเทศที่ได้รับไม่ตรงกับความต้องการ และ 3) ปัญหา
แหล่งข้อมูลมีน้อย 

 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the information seeking method and 
problems of students at Rajamangala University of Technology Srivijaya Trang Campus, the Faculty 
of Science and Fisheries Technology. The population in the study included 185 fourth year students 
who conducted a term-paper. The questionnaires were used to collect data, and Cronbach’s alpha 
was 0.83. The data were analyzed by descriptive statistics (frequency, percentage, and standard 
deviation).  The results showed as follows. Students rated that the university library was the 
Institutional information resource at the highest level. They mainly used the electronic resources. 
Students preferred to used the information written in Thai most. The modernity of information was 
mostly between 1-5 years. Students normally searched for the information 3-5 times a week. There 
were 3 main problems in seeking information: language was their barriers, information was not 
matched with their needs, and information resources were insufficient. 
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The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

1. บทน า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลปีพ.ศ. 2548  ทีมุ่่งกระจายอ านาจและการบริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ 
ต้องการให้การศึกษาระดับอุดมศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระทางการบริหารและวิชาการ และเป็นนิติบุคคลที่สามารถ
บริหารจัดการด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์  (คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2554) มีพันธกิจที่
ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  
 1) การผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความพร้อม
เข้าสู่อาชีพ 
 2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมู ลค่าเพิ่ม
ให้แก่ประเทศได้ 
 3) ให้บริการวิชาชีพแก่สังคม ที่มีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน 
 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 หรือกล่าวโดยสรุปได้ว่า ภารกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การท าวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในส่วนของการวิจัยถือได้ว่าองค์ประกอบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยให้ความส าคัญ มีการก าหนดรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยเข้าไว้ในหลักสูตรเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพด้านงานวิจัย สามารถน าเอาความรู้ไปส่งเสริมและพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป ในส่วนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังก็เช่นเดียวกัน ได้มี
การก าหนดให้นักศึกษาทุกคนท าภาคนิพนธ์ในช้ันปีท่ี 4 โดยเป็นลักษณะรายวิชาปัญหาพิเศษ/โครงงาน /ปริญญานิพนธ์
ขึ้นมา มีเป้าหมายที่ส าคัญคือ ต้องการให้นักศึกษามีประสบการณ์ในด้านการท าวิจัยเบื้องต้น ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา
ออกไปปฏิบัติงานตามความรู้ที่ได้ศึกษามาอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามในส่วนของขั้นตอนหรือกระบวนการท าวิจัยนั้น  
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าโดยการแสวงหาสารนิเทศทุกรูปแบบเพื่อน ามาใช้ประกอบในการท าวิจัย 
สารนิเทศท่ีจ าเป็นต้องใช้ ตัวอย่าง เช่น สารนิเทศส าหรับสร้างแนวคิดหรือกรอบแนวคิด สารนิเทศเกี่ยวกับเนื้อหา การ
ตรวจเอกสาร การทดลอง หรือด าเนินการวิจัยต่าง  เป็นต้น ทั้งนี้สารนิเทศที่ต้องการนั้น จะต้องเป็นสารนิเทศที่มี
ลักษณะดีคือ มีความเที่ยงตรง ทันต่อเวลา และตรงกับความต้องการ (ชุมพล  ศฤงคารศิริ, 2543)  
 ปัจจุบันจะพบว่า มีแหล่งให้บริการสารนิเทศเกิดขึ้นมากมาย ตัวอย่าง เช่น ห้องสมุด  ศูนย์บริการสารสนเทศ 
หอจดหมายเหตุ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาสารนิเทศในรูปแบบต่าง  ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถสืบค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง  ตลอดจนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้
อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการสืบค้น อีกด้วย   
  จากประเด็นดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการแสวงหา
สารนิเทศและปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เพื่อใช้ประกอบการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษา 
ตลอดจนมุ่งให้ได้ประเด็นที่จะน ามาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ
ให้ได้ทรัพยากรที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการแสวงหาสารนิเทศเพื่อใช้ในการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง  
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 2. เพื่อศึกษาปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศเพื่อใช้ในการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 
 

2. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารนิเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยเป็นการศึกษาถึงวิธีการแสวงหาสารนิเทศและปัญหาต่าง ในการ
แสวงหาสารนิเทศ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
2.1 ประชากร   
 ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้  เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง ท่ีลงเรียนกระบวนวิชาที่เกี่ยวกับการเรียนภาคนิพนธ์ อันได้แก่  วิชาโครงงาน
และวิชาปัญหาพิเศษ  กระบวนวิชาดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการศึกษาปัญหา การวางแนวทางแก้ไขปัญหา แสวงหา
สารนิเทศจากแหล่งต่าง  ปฏิบัติ  ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์  ตลอดจนน าเสนอแนวคิดและผลงาน ซึ่งในปีการศึกษา 
2553 พบว่า มีนักศึกษาที่ลงเรียนกระบวนวิชาดังกล่าวจ านวน 185  คน  นักศึกษาสังกัดสาขาต่าง  6 สาขา ได้แก่ 
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  สาขาการจัดการประมง  สาขาอุตสาหกรรมประมง  สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  สาขา
สิ่งแวดล้อม  และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบไป
ด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของ
นักศึกษาเพื่อประกอบในการท าภาคนิพนธ์ ตอนท่ี 3 ปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาในการท าภาคนิพนธ์  
2.3 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาประมวลเพื่อ
ก าหนดขอบเขตการวิจัย แล้วสร้างเครื่องมือขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการท าวิจัยครั้งนี้ โดยแบบสอบถามได้ท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ในประเด็นความตรงตามเนื้อหาสาระ และความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบใช้แบบสอบถามกับกลุ่มประชากร ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่จะ
ท าการศึกษาจริง จ านวน 50 คน หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเป็น
0.828 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามได้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มประชากรทั้งหมด
จ านวน 185 คน  ได้รับกลับคืนมา จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากาการเก็บรวบรวม น ามาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการวิจัย 

ข้อมูลโดยทั่วไปของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 178 คนเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยเป็นนักศึกษาเพศหญิงจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 และเพศชาย 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4  
 ข้อมูลด้านวิธีการแสวงหาสารนิเทศประกอบในการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง สามารถแยกได้ประเด็นต่าง   5 ประเด็น ได้แก่ ด้านแหล่งสารนิเทศ ด้านประเภทของสารนิเทศ 
ด้านภาษา ด้านอายุของข้อมูล และด้านความถี่ในการเข้าใช้สารนิเทศ โดยผลของข้อมูลมีดังต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศ โดยจ าแนกตามแหล่งสารนิเทศ 
แหล่งสารนิเทศ จ านวน ร้อยละ 

อาคารวิทยบริการ 145 81.5 
ห้องสมุดอื่นที่ไม่ใช่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลยั 49 27.5 
อาจารย ์ 130 73 
เพื่อน / รุ่นพี่ 127 71.3 
ประสบการณ์ตัวเอง 81 45.5 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ นักวิจัย/นักวิชาการ 38 21.3 
บรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่หอ้งสมุด 21 11.8 
Search engine ต่าง  (Google, Yahoo, Infroseak) 139 78.1 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 55 30.9 
ฐานข้อมูลออนไลน ์(Science Direct , H.W. Willson) 57 32 
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) 1 0.6 
ร้านจ าหนา่ยหนังสือ 83 46.6 
รายการโทรทัศน์ 107 60.1 
รายการวิทย ุ 33 18.5 
การประชุม การบรรยาย การสัมมนาทางวิชาการ 62 34.8 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศ โดยจ าแนกตามแหล่งสารนิเทศ พบว่า  นักศึกษา
แสวงหาสารนิเทศโดยใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นสถาบันได้แก่ ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 81.5 
รองลงมา ได้แก่ แหล่งสารนิเทศท่ีเป็นอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การเข้าค้นเว็บไซต์ที่เป็นsearch engine ต่าง  เช่น Google  
เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 78.1   และใช้แหล่งสารนิเทศในลักษณะของบุคคลได้แก่ อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 73 ตามล าดับ 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศ โดยจ าแนกตามประเภทของสารนิเทศ 

 

จากตารางที่ 2 ด้านประเภทของสารนิเทศ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาใช้เว็บไซด์เป็นแหล่งในการ
ค้นหาข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมา ได้แก่ หนังสือหรือต าราภาษาไทย และ วิทยานิพนธ์ คิดเป็นร้อย
ละ 60.7 และ ร้อยละ 53.4 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศ โดยจ าแนกตามภาษาของสารนิเทศ 
ชนิดของภาษา จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

175 
74 

98.3 
41.6 

 ตารางที่ 3  ด้านภาษาของสารนิเทศ  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไดร้ับสารนิเทศ ที่เป็นข้อมูลภาษาไทย มาก
ที่สุด คือร้อยละ 98.3  และสารนิเทศท่ีได้รับเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษ ร้อยละ 41.6 

 

ประเภทของสารนิเทศ จ านวน ร้อยละ 
หนังสือ / ต าราภาษาไทย 108 60.7 
หนังสือ / ต าราภาษาต่างประเทศ 25 14.6 
วารสาร / นิตยสาร ภาษาไทย 43 24.2 
วารสาร / นิตยสาร ภาษาต่างประเทศ 5 2.8 
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 27 15.2 
หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 12 6.7 
หนังสืออ้างอิง เช่น พจนานุกรม สารานกุรม นามานกุรม 29 16.3 
วิทยานพินธ ์ 95 53.4 
ปัญหาพิเศษ 93 52.2 
รายงานการวิจยั 86 48.4 
รายงานการประชุม / สัมมนา 19 10.7 
เทปบันทึกเสียง 13 7.3 
แผ่นซีดีเสียง 27 15.2 
วิดีโอเทป 15 8.4 
VCD / DVD 80 44.9 
สไลด์ 40 22.5 
ไมโครฟิลม ์ 5 2.8 
เว็บไซด์  (Web Site) 135 75.8 
ซีดีรอม 25 14 
วารสารอิเล็กทรอนกิส์ (E - Journal) 18 10.1 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) 20 11.2 
ฐานข้อมูลออนไลน์ (Science Direct, H.W. Willson) 64 36 
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ตารางที่ 4 แสดงพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศ โดยจ าแนกตามความทันสมัยของสารนิเทศท่ีได้รับ 
อายุของข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ช่วง 1- 5 ป ี

ช่วง  6 – 10 ป ี
ช่วง 11 – 15 ปี 

16 ปีขึ้นไป 

143 
52 
19 
20 

80.3 
29.2 
10.7 
11.2 

จากตารางที่ 4 แสดงด้านความทันสมัยของสารนิเทศท่ีได้รับ พบว่า อายุของข้อมูลที่แสวงหาอยู่ในช่วง 1- 5 ป ี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.3  รองลงมา  อายุของข้อมูลจะอยู่ที่ ช่วง  6 – 10 ปี และ ช่วง 16 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
29.2  และ ร้อยละ 11.2  ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 5 แสดงพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศ โดยจ าแนกตามความถึ่ในการแสวงหาสารนเิทศ 
ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
ทุกวัน 

3- 5  ครั้งต่อสัปดาห์ 
1-2  ครั้งต่อสัปดาห์ 

29 
130 
22 

16.3 
73.0 
12.4 

 

จากตารางที่ 5  แสดงความถี่ในการแสวงหาสารนิเทศ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ73.0 ใช้เวลา 3- 5 
ต่อสัปดาห์ ในการแสวงหาสารนิเทศ  นักศึกษาร้อยละ 16.3  จะแสวงหาสารนิเทศทุกวัน  และนักศึกษาร้อยละ 12.4 
ที่ใช้เวลาในการแสวงหาสารนิเทศเพียง 1-2  ครั้งต่อสัปดาห์ 

 

 ข้อมูลด้านปญัหาในการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นั้น  ผลการวิจัยไดผ้ลตามดังนี้ 
  

ตารางที่ 6 แสดงปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษา 
ปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศ  x  S.D ระดับ 

แหล่งข้อมูลอยู่ไกล 3.21 0.76 ปานกลาง 
แหล่งข้อมูลมีน้อย 3.51 0.96 มาก 
ไม่สามารถยืมทรัพยากรสารนิเทศจากหอ้งสมุดของหน่วยงานได้ 2.86 0.78 ปานกลาง 
สารนิเทศที่ได้รับมีความซ้ าซ้อน 3.28 0.77 ปานกลาง 
สารนิเทศที่ได้รับไม่ทันสมัย 3.31 0.86 ปานกลาง 
สารนิเทศที่ได้รับไม่ตรงกับความต้องการ 3.53 0.91 มาก 
สารนิเทศที่ได้รับไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน 3.21 0.96 ปานกลาง 
ไม่มีเวลาในการแสวงหาสารนิเทศ 3.26 0.79 ปานกลาง 
ไม่ทราบแหล่งที่จะแสวงหาสารนิเทศที่ต้องการ 3.24 0.85 ปานกลาง 
ไม่ทราบวิธีการค้นหาหนังสือหรือทรพัยากรต่าง  ในห้องสมุด 3.12 0.89 ปานกลาง 
ไม่ทราบวิธีใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 2.88 0.93 ปานกลาง 
ไม่ทราบวิธีการดาวนโ์หลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 2.69 0.73 ปานกลาง 
การขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ  3.60 0.88 มาก 
การขาดทักษะและความสามารถในการสืบค้นข้อมูลต่าง   3.01 0.90 ปานกลาง 

 ซึ่งผลของข้อมูลจากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศในระดับ
มาก 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาการขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ( x  = 3.60) ปัญหาสารนิเทศท่ีได้รบัไมต่รงกับความต้องการ 
( x  = 3.53) ปัญหาด้านแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงมีอยู่จ านวนน้อย ( x  = 3.51)  
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

  นอกจากปัญหาดังกล่าว จากค าถามปลายเปิด นักศึกษายังได้ระบุถึงสาเหตุอื่น  ที่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการ
แสวงหาสารนิเทศในการท าภาคนิพนธ์ ได้แก่ การขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ส าคัญต่าง  อันจะมีผลต่อการท าภาคนิพนธ์ 
และนักศึกษายังได้แสดงความคิดเห็นต่าง  ต่อห้องสมุดราชมงคลตรัง ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าที่ส าคัญที่ใกล้ตัวนักศึกษา 
เช่นการขาดความพร้อมของห้องสมุดเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง รวมทั้งทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดที่มีน้อย
และไม่หลากหลาย รวมถึงปัญหาด้านการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยที่ล่มบ่อยและความเร็ว ช้ามาก 
นอกจากน้ันนักศึกษามีความต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุงสถานท่ีที่ให้บริการที่สะดวกและทันสมัยมากกว่านี้ 
 

 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแสวงหาสารนิเทศเพื่อใช้ในการท าภาคนิพนธ์ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง                            
ซึ่งสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิธีการแสวงหาสารนิเทศเพื่อใช้ในการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง สามารถแยกได้ประเดน็ต่าง  ดังนี ้  
 1.1 ด้านแหล่งสารนิเทศ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ แหล่งสารนิเทศท่ีเป็นอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การเข้าค้นเว็บไซต์ที่เป็นsearch engine ต่าง  เช่น Google 
เป็นต้น และใช้แหล่งสารนิเทศในลักษณะของบุคคลได้แก่ อาจารย์ รวมทั้งเพื่อนและรุ่นพี่ ตามล าดับ   ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของญาณภา อินพรหม (2551) ที่พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้แหล่งข้อมูลจาก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากที่สุด  สุพัฒน์  คุณยศยิ่ง (2549) ได้ท าการวิจัยแล้วพบว่า นักศึกษาคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์มากที่สุด  นอกจากนี้งานวิจัยของ       
อ าไพวรรณ  ทัพเป็นไทย (2547) ได้ศึกษาถึงการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พบว่า ในการจัดท ารายงาน ภาคนิพนธ์ โครงการหรือการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นักศึกษาจะใช้ห้องสมุดวิทยา
เขตมากที่สุด จะเห็นได้ว่า ผลการวิจัยเหล่านี้ช้ีให้เห็นว่า นักศึกษาจะส่วนใหญ่จะเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวและ
สะดวกมากที่สุด รวมทั้งเห็นว่า ห้องสมุดวิทยาเขต ห้องสมุดคณะ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสถาบันของตนเอง เป็น
แหล่งที่มุ่งให้การบริการที่เน้นด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของบุคลากรเป็นส าคัญ จึงตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษาในการแสวงหาสารนิเทศเพื่อประกอบการท าภาคนิพนธ์ ได้ดีกว่าแหล่งสารสนเทศอื่น จาก
ผลการวิจัยยังพบว่า นักศึกษาแสวงหาสารนิเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต แต่การค้นหาจะนิยมใช้ Google เป็นตัวกลไกใน
การสืบค้นข้อมูล มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ญาณภา  อินพรหม (2551) และสุพัฒน์  คุณคงยิ่ง (2549)                
ที่พบว่า Google  เป็นเครื่องมือสืบค้นที่นักศึกษานิยมใช้มากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากGoogle  เป็นโปรแกรมการ
สืบค้นข้อมูลที่มีการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง  เช่น เพิ่มวิธีการค้นหา สามารถค้นหารูปภาพได้  ค้นหา
ภาพถ่ายทางดาวเทียมได้ หรือแปลภาษาได้ด้วย ดังนั้น Google จึงเป็นที่นิยมแพร่หลาย ในการค้นหาข้อมูลด้านต่าง  
รวมถึงด้านงานวิจัยและท าภาคนิพนธ์ด้วย ในด้านบุคคล ผลการวิจัย พบว่า อาจารย์เป็นบุคคลที่นักศึกษาใช้เป็นแหล่ง
มากที่สุด ท้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพันฒ์ คุณยศยิ่ง (2549) ที่พบว่า นักศึกษาแสวงหาสารนิเทศจากอาจารย์ใน
ระดับมาก  ท้ังนี้เป็นเพราะในการท าภาคนิพนธ์อาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะท าภาคนิพนธ์เสร็จสิ้น ดั งนั้นเมื่อมีปัญหาหรือไม่เข้าใจในขั้นตอนใด 
อาจารย์จึงเป็นแหล่งสารนิเทศประเภทบุคคลที่นักศึกษาให้ความส าคัญมากท่ีสุด  
 1.2 ด้านประเภทของสารนิเทศ  ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาใช้สารนิเทศประเภทสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
การเข้าเว็บไซด์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ หนังสือหรือต าราภาษาไทยและวิทยานิพนธ์ตามล าดับ  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
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ในปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย สะดวก ตลอดจนสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ท าให้สิ่งพิมพ์ที่อยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นสารนิเทศท่ีนักศึกษานิยมใช้มากท่ีสุดในปัจจุบัน 
 1.3 ด้านภาษาของสารนิเทศ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาใช้สารนิเทศที่เป็นภาษาไทยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ สิงหนุด (2544);  ยุพา  อ่อนรักษ์ (2545) ; กอบกุล  สุวลักษณ์(2547);  สุพัฒน์ คุณคง
ยิ่ง(2549);  ญาณภา  อินพรหม(2551) ที่พบว่า นักศึกษามีการใช้สารนิเทศท่ีเป็นภาษาไทยมากกว่าภาษาอื่น  การวิจัย
ได้ข้อสรุปดังน้ี  เป็นเพราะ นักศึกษามีความเช่ียวชาญภาษาไทย มากกว่าภาษาต่างประเทศ  และพื้นฐานการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาไทย ประกอบกับสารนิเทศท่ีหลากหลาย แม้จะเป็นภาษาไทยก็พบว่ามีนักเขียนจ านวนมาก
ที่ถ่ายทอดความรู้ในเชิงลึก ท าให้นักศึกษาได้ข้อมูลที่สามารถน าไปประกอบการค้นคว้าวิจัยได้ 
 1.4 ด้านความทันสมัยของสารนิเทศ ผลการวิจัยพบว่า อายุของสารนิเทศที่นักศึกษาได้รับอยู่ในช่วง  1-5 ปี
มากที่สุด  ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ  สิงหนุต (2544)   และงานวิจัยของสุพัฒน์ คุณคงยิ่ง (2549)                 
ที่พบว่า นักศึกษามีความต้องการใช้สารสนเทศที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี จะเห็นได้ว่านักศึกษามีความต้องการที่จะค้นหา
สารสนเทศท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุดนั่นเอง  
 2. ปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศเพื่อใช้ในการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง  พบว่าปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ 
 2.1  ปัญหาเรื่องการขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ แม้ปัจจุบันจะมีฐานข้อมูลออนไลน์จ านวนมากท่ีนักศึกษาใช้
เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นหาสารนิเทศท่ีต้องการได้ แต่การขาดความรู้ความช านาญในภาษาอังกฤษ ท าให้นักศึกษาไม่
มีความประสงค์จะค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอ่ืนเลย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายช้ินเช่น จันทร์เพ็ญ สิง
หนุด (2544);  ยุพา  อ่อนรักษ์ (2545) ; กอบกุล  สุวลักษณ์(2547);  สุพัฒน์ คุณคงยิ่ง(2549);  ญาณภา  อินพรหม
(2551)   ท่ีช้ีให้เห็นว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับสารนิเทศท่ีเป็นภาษาไทยมากท่ีสุด 
 2.2  ปัญหาแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงมีน้อย  ท้ังนี้พบว่า นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ส่วน
ใหญ่ใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นหาสารนิเทศมากท่ีสุด โดยที่สภาพของห้องสมุดพบว่า เป็นห้องสมุดขนาด
เล็กและมีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่หลากหลาย ท าให้เป็นปัญหาในการค้นหาข้อมูลแก่นักศึกษา ทั้งนี้สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของนักศึกษา ที่ต้องการให้เพิ่มทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดให้พร้อมและมีความหลากหลายในทุก
สาขาวิชา รวมทั้งต้องการให้แก้ปัญหาด้านการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยที่ล่มบ่อยและความเร็วช้า
มาก ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงสารนิเทศได้ตามที่ต้องการ 
 2.3  ปัญหาการค้นหาสารนิเทศที่ได้รับไม่ตรงกับความต้องการ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการขาดทักษะในการ
สืบค้นข้อมูลหรือการขาดเทคนิคในการสืบค้น ท าให้ประสบปัญหาในการค้นหาสารนิเทศที่ต้องการได้ นอกจากนั้นอาจ
เป็นปัญหาจากการค้นหาข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (FullText) ทั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง  โดยบางฐานข้อมูลสามารถเข้าค้นได้ในลักษณะ
ของบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น ท าให้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษา ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒน์  คุณคงยิ่ง (2549) ; ญาณภา  อนิพรหม (2551) ; สายลม วุฒิสมบูรณ์ (2546) ที่
กล่าวว่า ปัญหาการไม่เข้าถึงเอกสารฉบับเตม็ และสารนิเทศท่ีได้รับไม่เป็นไปตามคาดหวัง เป็นปัญหาที่นักศึกษาประสบ
มากที่สุด 
 

4. สรุป  
4.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ข้อมูลโดยทั่วไปของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 178 คนเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยเป็นนักศึกษาเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 วิธีการแสวงหาสารนิเทศประกอบในการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

- ด้านแหล่งสารนิเทศ นักศึกษาแสวงหาสารนิเทศโดยใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นสถาบันได้แก่ ห้องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมากท่ีสุด รองลงมา แหล่งสารนิเทศที่เป็นอินเทอร์เน็ต และใช้แหล่งสารนิเทศในลักษณะของบุคคลได้แก่ 
อาจารย์   

- ด้านประเภทของสารนิเทศ นักศึกษาใช้เว็บไซด์เป็นแหล่งในการค้นหาข้อมูลมากที่สุด  รองลงมา ได้แก่  
หนังสือหรือต าราภาษาไทย และ วิทยานิพนธ์ ตามล าดับ 

- ด้านภาษาของสารนิเทศ พบว่า ได้รับสารนิเทศ ที่เป็นข้อมูลภาษาไทย มากท่ีสุด  
- ด้านความทันสมัยของสารนิเทศ พบว่า อายุของข้อมูลที่แสวงหาอยู่ในช่วง 1- 5 ปี มากที่สุด อายุของข้อมูล

จะอยู่ที่ช่วง 6 – 10 ปี และ ช่วง 16 ปีขึ้นไป ตามล าดับ   
-  ด้านความถี่ในการแสวงหาสารนิเทศ   พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้เวลา 3- 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ในการ

แสวงหาสารนิเทศ   
 ปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศใน
ระดับมาก ได้แก่ ปัญหาการขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ปัญหาสารนิเทศที่ได้รับไม่ตรงกับความต้องการและปัญหา
ด้านแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงมีอยู่จ านวนน้อย  

 

4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
4.2.1 ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ 

 จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดทักษะภาษาอังกฤษ การได้รับสารนิเทศที่
ไม่ตรงกับความต้องการ และปัญหาแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงมีจ านวนน้อย ดังน้ัน อาจารย์ผู้สอนควรจะต้องเพิ่มความรู้ความ
ช านาญด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามากยิ่งข้ึน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพสามารถเรียนรูไ้ดด้้วย
ตนเองต่อไป ขณะเดียวกันฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ ห้องสมุดควรจะต้องพัฒนาห้องสมุดให้มีบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ จัดซื้อจัดหาทรัพยากรที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและจัดกิจกรรมต่าง   เพ่ือกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจและเข้าไปใช้บริการให้มากท่ีสุด  
นอกจากน้ัน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกับการดูแลระบบเครือข่าย ควรพัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ มีความเร็วสูง สามารถเข้าถึงและดึงข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
 

4.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาในการเข้าใช้บริการของห้องสมุดในมหาวิทยาลัย 
เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุของการเข้าใช้หรือไม่เข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษารวมทั้งทราบที่มาของปัญหาในการเข้าใช้
บริการของห้องสมุด 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาเพื่อจะได้ทราบว่าความคุ้ม
ค่าที่มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และนักศึกษาได้ใช้มากน้อยเพียงใด นิยมใช้ฐานข้อมูล
ใด และมีปัญหาในการใช้อย่างไร 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา เพื่อ
จะได้ทราบถึงพฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาต่อไป 
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5. กิตตกิรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ 
กระตุ้นและส่งเสริมตลอดจนอ านวยความสะดวกในทุก  ด้านแก่ผู้วิจัย  สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงทุกท่าน ที่ช่วยตอบแบบสอบถาม และได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
ครั้งนี ้
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