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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านความสะดวก ด้านความ
ง่ า ย และด้ า นสารสนเทศมี ใ ห้ ใ ช้ กั บ ความถี่ ข องการใ ช้ แ หล่ ง สารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิธีการวิจัยเป็นการวิ จัยเชิ งสารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 357 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ขณะเดียวกันสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
26-35 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท และสังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มากที่สุด 2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความถี่ใน
การใช้ แ หล่ ง สารสนเทศโดยรวมอยู่ ใ นช่ ว ง 1-3 ครั้ ง /สั ป ดาห์ ม ากที่ สุ ด และแหล่ ง สารสนเทศที่ เ ลื อ กใช้ บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ
อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ 3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าถึงแหล่งสารสนเทศจากทุกแหล่งด้านความสะดวก ด้านความง่าย
และด้านสารสนเทศ โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายแหล่ง พบว่า สานักบรรณสารสนเทศ มี
ด้านความสะดวกมากที่สุด ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ./ศูนย์วิทยบริการบัณฑิต/มุม มสธ. มีด้านสารสนเทศให้ใช้มากที่สุด ห้องสมุด
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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มหาวิทยาลัยอื่น พบว่า ด้านความสะดวกมากที่สุด อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ พบว่า ด้านความสะดวกมากที่สุด และเอกสารส่วน
บุคคลและแหล่งใกล้ตัว พบว่า ด้านความสะดวกมากที่สุด 4) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยทุกแหล่ง พบว่า นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทุกแหล่งในด้านความสะดวก ด้าน
ความง่าย และด้านสารสนเทศมีให้ใช้ กับความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอด คล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: การรับรู้, การเข้าถึง, แหล่งสารสนเทศ
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Abstract
The research aims to examin 1) perceptions of information sources and access to information
sources of the graduate students at Sukhothai Thammathirat Open University; 2) comparison of perception
and access to information sources in terms of convenience, ease of use and availability along with the
reported frequency of use. The sample size in this study was 357 graduate students at Sukhothai
Thammathirat Open University enrolled during the first semester of the academic year 2018. The research
instrument was a self- administered questionnaire. The data analysis is done by descriptive statistics, and
the one-way analysis of variance (F-test)
Findings are as follows: 1) The majority of the respondents are female, aged between 26-35 years,
studying at the master's level in the School of Education. 2 ) The graduate students have the highest
frequency of using information sources 1-3 times a week. The highest level of information source usage is
the Internet/ website. 3 ) Graduate students have access to information sources from all sources of
convenience, ease of use and availability of information. Overall, it was found that the average of
information usage was at a high level, Concerning types of information sources, The Office of Documentation
and Information provides the most convenience, Regional Distance Education Coordinating/Graduate Center
of Academic Resources / STOU Corners provide the most availability of information, Other university libraries
provides the most convenience, The internet/ website were the most convenient sources, while personal
documents and nearby sources were the most convenience. 4) In hypothesis testing, graduate students
there are perception of and access to all sources of information in terms of convenience, ease of use and
availability of information with the frequency of using information sources was not different, which is not
consistent with the research hypothesis set.
Keywords: Perception, Access, Information Source
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สารสนเทศเป็นปัจจัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแสดง
บทบาทที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในหลายด้าน ตลอดจนการนามาใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน เปรียบ
ได้ว่าสารสนเทศเป็นเสมือนทรัพย์สินอันมีค่า ดังคากล่าวที่ว่า สารสนเทศ คืออานาจ (Information is power) ซึ่งเป็นการนา
สารสนเทศที่มีคุณค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยสารสนเทศที่นามาใช้ประโยชน์นั้น จะต้องเป็นสาร สนเทศที่มี
คุณภาพ ทันสมัย เชื่อถือได้ กะทัดรัด ตรงกับความต้องการ และมีความถูกต้องของสารสนเทศ (ชญาภรณ์ กุลนิติ, 2553, น. 9)
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่
เป็นการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก การศึกษาได้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0
อย่างเป็นรูปธรรมหลายด้าน เช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสาคัญในการสื่อสารกับนานาชาติทั้งเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการ
ยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผ่านโครงการสาคัญต่างๆ (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
ในเชิงลึก การเรียนการสอนจึงเน้นให้ผู้ เรียนค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ภายใต้การให้คาปรึกษาและคาแนะนาจาก
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อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ของศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ อย่างมีระบบ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ เพี่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดย
กระบวนการวิจัย (ชุติมา สัจจานันท์, 2554, น. 3) ซึ่งการวิจัยเป็นหัวใจสาคัญของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องกับ
กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของระบบวิจัย (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)
ท าให้ นั ก ศึ ก ษาระดับ บัณฑิ ตศึ กษาต้ องค้ น คว้ าหาความรู้จ ากแหล่งสารสนเทศเพื่อ น าไปใช้ ใ นการเรีย นการสอน การทา
วิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
มหาวิ ท ยาลั ยสุโ ขทั ย ธรรมาธิ ราช (2553) จั ด ระบบการศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาเป็ น ระบบทวิ ภ าค โดยแบ่งปี
การศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ใช้ระบบ
การศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การให้คาปรึกษาแนะนาอย่างเป็นระบบ การ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ทางวิชาการผ่านสื่อการสอนทางไกลและสื่ออื่นที่เหมาะสม มีการจัดระบบและวิธี
การศึกษา การให้ความรู้ และการให้คาแนะนาปรึกษาด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาตามแต่ละช่วงเวลาที่
เหมาะสม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร รวมถึงจัดให้มีแหล่งบริการการศึกษาใน
ส่วนกลาง ณ สานักบรรณสารสนเทศ และส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ และศูนย์วิทย
บริการการศึกษาอื่นทั่วประเทศ
ในการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากให้ความสาคัญกับด้านวิชาการ คือ
การสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อต่างๆ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานแล้ว ปัจจัยอีกด้านหนึ่งที่มีความสาคัญเท่าเทียมกับ
ด้านวิชาการ ก็คือการบริการการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนในระบบการศึกษาทางไกลได้ประสบความสาเร็จเพราะนักศึกษา
ต้องเรียนด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ นักศึกษาไม่ได้พบครูอาจารย์และไม่ได้มาที่มหาวิทยาลัยทุกวันดังเช่นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยปิด นอกจากนั้นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทางานแล้ว มีเวลากับการ
เรียนได้ไม่เต็มที่ อาจห่างไกลจากการศึกษาไปนานแล้วกลับเข้ามาศึกษาอีก นอกจากนั้นนักศึกษาส่วนใ หญ่จะเคยชินกับ
การศึกษาแบบชั้นเรียนมากกว่า ดังนั้นจึงมีปัจจัยหลายด้านที่มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา จึงมีความจาเป็นที่
สถาบันการศึกษาทางไกลต้องจัดบริการแหล่งสารสนเทศที่จะให้ความช่วยเหลือการเรียนของนักศึกษาเป็นพิเศษ และให้
ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านวิชาการ
นอกจากนี้แล้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (สุมาลี สังข์ศรี, 2559) ได้แก่ 1) การไม่มีประสบการณ์และความไม่คุ้นเคยในการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุดมหาวิ ทยาลัย 2) ความยุ่งยากและความซับซ้ อ นในการใช้ งานและการสื บ ค้ น
ฐานข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายในห้องสมุด 3) ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมีไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับความต้องการ
และ 4) โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน เช่น ระยะทางใกล้/ไกลจากที่พักอาศัย
การใช้สัญญาณของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรู้จักใช้งานแหล่งสารสนเทศ เป็นต้น
ดังนั้น การที่จะทราบว่าแหล่งสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาหรือมีทรัพยากร
สารสนเทศต่างๆ เพียงพอหรือไม่ เหมาะสมเพียงใด จาเป็ นต้องมีการศึกษาจากผู้ เข้ามาใช้บริการซึ่งก็คือ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แหล่งสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใช้หลักการใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Principle of
Least Effort) ของ Zipf (1949) ซึ่งเป็นกฎเบื้องต้นที่ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ในการแก้ปัญหา ด้วยวิธีลดกระบวนการทางาน
ทั้งหมดให้น้อยลง หลักการนี้เน้นการกระทากิจกรรมของแต่ละบุคคลโดยพิจารณาถึงอัตราเฉลี่ยในการทางานแต่ละครั้งให้ใช้
แรงงานน้อยที่สุด ซึ่งต่อมาเรียกว่า ทฤษฎีความพยายามน้อยที่สุด มาเป็ นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการทาวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ด้านความสะดวก 2) ด้านความง่าย และ 3) ด้านสารสนเทศมีให้ใช้
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาการรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในด้านความสะดวก ด้านความง่าย และด้านสารสนเทศมี
ให้ใช้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิยามศัพท์
การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ หมายถึง การรับรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ โดยมีองค์ประกอบที่ต้อง
พิจารณาคือ 1) ความสะดวก 2) ความง่าย และ 3) สารสนเทศมีให้ใช้
แหล่งสารสนเทศ หมายถึง แหล่งที่รวบรวม เผยแพร่สารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
ให้บริการเสริมในหลากหลายรูปแบบ ของ 1) สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) ศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ./ศูนย์วิทยบริการบัณฑิต/มุม มสธ. 3) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น 4) อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ 5) เอกสารส่วนบุคคล/แหล่ง
ใกล้ตัว
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความสะดวก หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถแสวงหาสารสนเทศได้
อย่างไม่ติดขัด ไม่ลาบาก
ความง่าย หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถแสวงหาสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
สารสนเทศมีให้ใช้ หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิสามารถแสวงหาสารสนเทศที่
ต้องการได้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ผลการวิ จั ย สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แหล่ ง สารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราช และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการในการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจโดย กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 2,693 คน คานวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทั้งหมด 357 คน โดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยแบ่งตามสาขาวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็น 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสาขาวิชา 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความถี่และการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับการค้นหาสารสนเทศในการเรียน การทา
รายงาน การทาวิทยานิพนธ์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้และการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเลือกใช้ ลักษณะคาถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test)
เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.91 และเพศชาย ร้อยละ 24.09
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 26-35 ปี ร้ อ ยละ 54.06 รองลงมา คื อ
ช่วงอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 25.49 ถัดมาช่วงอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 12.89 และช่วงอายุต่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 7.56
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท ร้อยละ 93.00 และระดับปริญญาเอก ร้อยละ
7.00
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 29.93 รองลงมาคือสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ร้อยละ 16.93 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ร้อยละ 15.08 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร้อยละ 7.02 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีจานวนเท่ากันคือ ร้อยละ 5.83 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ร้อยละ 5.68
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 5.35 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 3.01 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร้อยละ
2.82 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ร้อยละ 1.71 และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 0.82
2. การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง สารสนเทศ ส านั ก บรรณสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีความถี่ในช่วงจานวน 1–3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 55.74 รองลงมาคือไม่เคยใช้ ร้อยละ 36.97 ถัดมา
คือ 4-6 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 5.32 ต่อมาคือ 10 ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 1.12 และ7-9 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 0.84
ตามลาดับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาส่วนใหญ่เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ./ศูนย์วิทยบริการบัณฑิต/มุม
มสธ. โดยมีความถี่ในช่วงไม่เคยใช้ ร้อยละ 52.38 รองลงมาคือ 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 42.58 ถัดมาคือ 7-9 ครั้ง/สัปดาห์
ร้อยละ 2.52 ต่อมาคือ 4-6 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 2.24 และ 10 ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 0.28 ตามลาดับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น โดยมีความถี่ในช่วงจานวน
1-3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 53.78 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้ ร้อยละ 38.66 ถัดมาคือ 4-6 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 4.48 ต่อมาคือ
10 ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 2.24 และ7-9 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 0.84 ตามลาดับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ โดยมีความถี่ในช่วงจานวน
1-3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 32.77 รองลงมาคือ 10 ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 24.65 ถัดมาคือ 4-6 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ
22.97 ต่อมาคือ 7-9 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 11.76 และไม่เคยใช้ ร้อยละ 7.84 ตามลาดับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ เอกสารส่วนบุคคล/แหล่งใกล้ตัว โดยมีความถี่ในช่วง
จานวน 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 47.62 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้ ร้อยละ 23.81 ถัดมาคือ 4-6 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 16.53
ต่อมาคือ 10 ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 8.12 และ 7-9 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 3.92 ตามลาดับ
3. การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่นักศึกษาเลือกใช้
การรั บ รู้ แ ละการเข้ า ถึ ง แหล่ ง สารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราชกับสานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้านความสะดวก ความง่าย และสารสนเทศมีให้ใช้
โดยภาพรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ได้แก่
ความสะดวก (x̅ = 3.98) รองลงมาคือ สารสนเทศมีให้ใช้ (x̅ = 3.94) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความง่าย (x̅ = 3.86)
การรั บ รู้ แ ละการเข้ า ถึ ง แหล่ ง สารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราชกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ./ศูนย์วิทยบริการบัณฑิต/มุม มสธ. ด้านความสะดวก ความง่าย และสารสนเทศมีให้ใช้
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โดยภาพรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ได้แก่
สารสนเทศมีให้ใช้ (x̅ = 3.74) รองลงมา ได้แก่ ความสะดวก (x̅ = 3.73) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความง่าย (x̅ =
3.69)
การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ด้านความสะดวก ความง่าย และสารสนเทศมีให้ใช้ โดยภาพรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดั บมาก
(x̅ = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความสะดวก (x̅ = 4.02) รองลงมา คือ
สารสนเทศมีให้ใช้ (x̅ = 3.99) และความง่าย (x̅ = 3.97)
การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
อิ น เทอร์ เ น็ ต /เว็ บ ไซต์ ด้ า นความสะดวก ความง่ า ย และสารสนเทศมี ใ ห้ ใ ช้ โดยภาพรวมเฉลี่ ย ทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บมาก
(x̅ = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความสะดวก (x̅ = 4.35) รองลงมา คือ
ความง่าย และสารสนเทศมีให้ใช้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (x̅ = 4.25)
การรั บ รู้ แ ละการเข้ า ถึ ง แหล่ ง สารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราชกับเอกสารส่วนบุคคลและแหล่งใกล้ตัว ด้านความสะดวก ความง่าย และสารสนเทศมีให้ใช้ โดยภาพรวมเฉลี่ยทุก
ด้านอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความสะดวก
(x̅ = 3.87) รองลงมา คือ สารสนเทศมีให้ใช้ (x̅ = 3.83) และความง่าย (x̅ = 3.78)
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลนามาอภิปรายผลโดยจาแนกได้ ดังนี้
ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี โดยส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท และสังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มากที่สุด
ผลการวิ จั ย การเลื อ กใช้ แ หล่ ง สารสนเทศของนั ก ศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช มีการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์มากที่สุด จานวน 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ เนื่องจากมี
ความสะดวก สอดคล้องกับ อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ และฤทัยชนนี สิทธิชัย (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้แหล่ง
สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต เมื่อพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรค พบว่านักศึกษาไม่มีความรู้ความชานาญในการใช้ระบบ
สนับสนุนของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การรั บ รู้ แ ละการเข้ า ถึ ง แหล่ ง สารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กั บ ส านั ก บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความสะดวก ลาดับรองลงมา คือ
สารสนเทศมีให้ใช้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความง่าย เนื่องจากนักศึกษาต้องการความสะดวกในเข้าถึงสารสนเทศ
สอดคล้องกับไพบูลย์ ปะวะเสนะ (2550) ศึกษาการใช้เว็บไซต์ห้องสมุดของกรมบัญชีกลาง ผลการวิจัยพบว่ าสถานที่เพื่อใช้
เว็บไซต์ห้องสมุดส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ สถานที่ภายในกรมบัญชีกลาง เพื่อสืบค้นข้อมูลประกอบการทางานเนื่องจากมี
ความสะดวกในการเชื่อมโยงเว็บไซต์สาหรับการค้นหาข้อมูลซึ่งมีการใช้งานโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และMacauley
(1997) ศึกษาค้นคว้าวิจัยนักศึกษาระบบทางไกลและการใช้บริการของห้องสมุด ของมหาวิทยาลัย Deakin ผลการวิจัยพบว่า
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นักศึกษาเลือกใช้แหล่งสารสนเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่อการค้นคว้าและการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ ในทุก
โอกาสไม่ว่าจะเป็น การเตรียมตัวเพื่อการอ่านหนังสื อในการสอบ เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้บริการของห้องสมุดว่าจะ
เป็นเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเฉพาะสาขาวิชา
การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ./ศูนย์วิทยบริการ
บัณฑิต/มุม มสธ. ของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ได้แก่ สารสนเทศมีให้ใช้ ลาดับรองลงมา คือ ความสะดวก และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความง่าย เนื่องจากนักศึกษาต้องการสารสนเทศที่มีให้บริการจึงเดินทางมายังศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ./ศูนย์วิทยบริการบัณฑิต/มุม มสธ.ที่อยู่ใกล้เคียงกับภูมิลาเนาของตน สอดคล้องกับ Raza & Upadhyay (2006) ศึกษา
พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยมุสลิมออกัส ผลการวิจัยพบว่า นักวิจัยส่ วนใหญ่ทราบว่ามี
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการในห้องสมุด วัตถุประสงค์การใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัย ความถี่ในการใช้ คือ ใช้ทุกวัน นักวิจัยส่วน
ใหญ่พึงพอใจต่อผลการสืบค้นได้ตรงกับความต้องการ
การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความสะดวก ลาดับรองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ความง่าย และสารสนเทศมีให้ใช้
เนื่องจากนักศึกษาอยู่ใกล้ห้องสมุดอื่นมากกว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สอดคล้องกับ ปิยวรรณ ขาวพุ่ม (2557) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับโซเชียลโอแพค สาหรับห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้สืบค้น
สารสนเทศออนไลน์ผ่านโซเชียลโอแพค
การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความสะดวก ลาดับรองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ความง่าย และสารสนเทศมีให้ใช้
เนื่องจากนักศึกษานักศึกษามีความสะดวกในการค้นหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์/มือถือของตนเอง สอดคล้องกับ มะลิวัลย์
ประดิษฐ์ธีระ (2555) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผลการวิจัยพบว่ า นักศึกษาส่วน
ใหญ่เลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่มีความสะดวก โดยเลือกใช้งานอินเทอร์เน็ตในการค้นหาสารสนเทศจากเว็บไซต์
การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับเอกสารส่วนบุคคลและแหล่งใกล้ตัว ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความสะดวก ลาดับรองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ความง่าย และสารสนเทศมี
ให้ใช้ เนื่องจากนักศึกษาสามารถค้นหาสารสนเทศจากเอกสารส่วนบุคคลและแหล่งใกล้ตัวได้สะดวกมากกว่า สอดคล้องกับอรอุ
มา สืบกระพัน (2552) ศึกษาเรื่อง ความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของวิศวกรบริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จากัด (มหาชน) สานักงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาคภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า วิศวกรนิยมใช้แหล่ง
สารสนเทศที่ใกล้ตัวในการใช้สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความถี่ต่อการใช้งานในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มี การรับรู้และการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศในด้านความสะดวก มีการใช้แหล่งสารสนเทศ โดยรวมและรายแหล่งไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา เกสรบัวขาว (2555) พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน และ ทิพวรรณ จาปาเงิน (2557) พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหา การค้นหา และการใช้
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มี การรับรู้และการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศในด้านความง่าย มีการใช้แหล่งสารสนเทศ โดยรวมและรายแหล่งไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา มณีแผลง (2554) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ค้นหาต่างกันไม่มี
ผลต่อความต้องการใช้ค้นหาแตกต่างกัน และ ปาหนัน พันธ์พัฒน์ (2560) พบว่า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนมี
พฤติกรรมการแสวงหาแหล่งในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มี การรับรู้และการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศในด้านสารสนเทศมีให้ใช้ มีการใช้แหล่งสารสนเทศ โดยรวมและรายแหล่งไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา มณี แผลง (2554) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผลสาเร็จในการ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการต่างกันไม่มีผลต่อความต้องการใช้ค้นหาแตกต่างกัน และ สุมาลี พงศดิลก (2559) พบว่า นิสิตที่ศึกษา
ระดับปริญญาโทและนิสิตที่ศึกษาระดับปริญญาเอกมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการทาวิจัย
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควรพิจารณาในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่สาขาวิชาเปิดสอนทั้งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งที่เป็นภาษาไท ยและ
ภาษาต่างประเทศ ให้มีความสะดวก ความง่าย และสารสนเทศมีให้ใช้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาครอบคลุมทุก
สาขาวิชาและทุกแหล่งสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดให้บริการ
ด้านบริการสารสนเทศ
1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควรมีการจัดอบรมเทคนิคการเข้า ถึงแหล่งสารสนเทศและการสืบค้นสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ ให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถค้นหาสารสนเทศได้อย่างสะดวกและมีความง่ายในการได้รับสารสนเทศมาใช้ใน
การเรียนการสอน
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศแก่
นักศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีความสะดวก ความง่าย และรับรู้แหล่งสารสนเทศมีให้ใช้ สาหรับการสืบค้นข้อมูลเป็นให้เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ระหว่ า งแหล่ ง สารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ความสะดวก ความง่ า ย และสารสนเทศมี ใ ห้ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ แ ละการเข้ า ถึ ง แหล่ ง สารสนเทศของคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของคณาจารย์และบุคลากร
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสัมฤทธิบัตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งสารสนเทศให้เหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และสัมฤทธิบัตร
3. ควรศึ ก ษาในเชิ งคุณภาพและในรูปแบบอื่น มาประกอบด้ว ย เช่ น การสั งเกต การสั ม ภาษณ์รายบุค คล การ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม สาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่ งสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อประโยชน์
ต่อการสนับสนุนการศึกษาต่อไป
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