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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1.) เพื่อศึกษาสภาพการใชวารสารวิชาการสำ�หรับการคนควาของนักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  2.) เพือ่ ศึกษาวิธกี ารประเมินวารสารวิชาการสำ�หรับการคนควาของนักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 3.) เพื่อศึกษาปญหาการใชวารสารวิชาการสำ�หรับการคนควาของ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ปการศึกษา 2553 จำ�นวน 256 คน เครือ่ งมือวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิตทิ ใี่ ชวเิ คราะหขอ มูล
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. นักศึกษามีความคิดเห็นวา การใชวารสารวิชาการในรูปสิ่งพิมพมีความจำ�เปนตอการเรียนและการทำ�
วิทยานิพนธ โดยใชวารสารวิชาการ 4-6 ครั้งตอเดือน นิยมใชวารสารฉบับใหมมากที่สุดและเปนภาษาไทย อาน
เนื้อหาในบทความทั้งหมด สืบคนโดยใชหัวเรื่อง และสืบคนจากฐานขอมูลวารสาร (รายการสาธารณะแบบออนไลน
หรือOPAC) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ การศึกษาคนควาการทำ�วิจยั หรือทำ�วิทยานิพนธ แหลงคนควาคือสำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. นักศึกษามีวธิ กี ารประเมินเพือ่ เลือกใชวารสารวิชาการโดยพิจารณาจากสาระสังเขปและเนือ้ หาในบทความ
และตองอานแลวเขาใจงายทั้งภาษาและวิธีเขียน และพิจารณาจากความรูความสามารถ คุณวุฒิของผูแตง และเลือก
วารสารวิชาการที่ตรงกับสาขาวิชาที่ตองการ
3. นักศึกษามีความคิดเห็นตอปญหาการใชวารสารวิชาการ ไดแก วารสารวิชาการมีกำ�หนดออกไมตอเนื่อง
ไมสะดวกในการใชบริการวารสารในหองสมุด เนื่องจากขอยืมออกนอกหองสมุดไมได และแกไขปญหาโดยใช
วัสดุสารสนเทศอื่นๆ แทนวารสารวิชาการ
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Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) To study journals usage of Nakhon Pathom Rajabhat
University’s master graduate students;  2) to study journal assessment methods of Nakhon Pathom Rajabhat
University’s master graduate students; and 3) to study the problems of journals usage of Nakhon Pathom
Rajabhat University’s master graduate students. The sample consisted of 256 students in the academic year
2010. The research tools were questionnaires and interviews. Percentage, average, and standard deviation
were used for statistic analysis. The findings were as follows.
1. In terms of printed journal usage, the students thought that journals were necessary to their learning
and thesis writing. They used journals 4-6 times a month. They used current issues the most. The journal
language was Thai and subject-headings were used for their searching by the journal online database (OPAC).
The objectives of journal usage were to study or write their thesis. Their motivation of journal usage was to
study. They used the journals in the Academic Resources and Information Technology Center in Nakhon
Pathom Rajabhat University  
2. According to journal assessment, they considered the contents of articles. They usually read
abstracts. They needed articles that were easy to understand both in language used and in writing style.
They considered journals from authors’ qualifications and then chose those that matched their interest.
3. As regards problems in using journals, they encountered all problems at a moderate level. The
issues were not uniform across journals. Using the library services, it is not convenient to use journals because
they could not borrow journals from the library.  They, therefore, used other sources of information instead
of journals.
Keywords: 1. Journals Usage.  2. Journal. 3. Master Graduate Students, Nakhon Pathom Rajabhat
University.
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ความเปนมาและความสำ�คัญของปญหา
ปจจุบันวัสดุสารสนเทศมีหลากหลาย มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยเพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการจัดเก็บและการสืบคน เชน ขาวกฤตภาคออนไลน
วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หนั ง สื อ พิ ม พ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส หนังสืออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูล
ออนไลน วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส แตการคนควา
จากสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ ยังคงเปนที่แพรหลาย
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ วารสาร ซึง่ ไดรบั ความนิยม
ใชคอ นขางสูง เนือ่ งจากมีการผลิตออกมามากมายหลาย
ชื่ อ เรื่ อ ง มี กำ � หนดออกตามวาระอย า งต อ เนื่ อ งและ
ทันสมัย เพราะวารสารเสนอบทความวิชาการ บทความ
วิจัย และความรูที่คนพบใหม เห็นไดวานักวิชาการ
นั ก วิ จั ย นิ ย มเป น สมาชิ ก วารสารวิ ช าการที่ ต นเอง
เกี่ ย วข อ งกับวิชาชีพ เพื่อติ ดตามขอมูลใหม ความ
เคลื่อนไหว ความกาวหนาของขาวสารทางวิชาชีพที่
ทันสมัยตลอดเวลา วารสารจึงมีคุณคาตอนักวิจัย เปน
สิ่ ง พิ ม พ ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด สำ � หรั บ ผู  อ ยู  ใ นแวดวงวิ ช าการ
เนื่องจากผูใชสามารถเขาถึงไดเร็วกวาสิ่งพิมพอื่นๆ
ดังที่แฟรริงตัน (Farrington 2000 : 6-20) กลาววา
“วารสารวิ ช าการทั้ ง ฉบั บ เก า และฉบั บ ใหม ยั ง เป น
ประโยชนตอการศึกษาคนควา เนื่องจากเปนเครื่อง
บันทึกความคิดเห็น ความสนใจ และสะทอนปญหา
สังคมในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง”  
ข อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น ให เ ห็ น คุ ณ ค า และความ
สำ�คัญของวารสารวิชาการ คือ สถาบันสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (Institute for
Scientific Information หรือ ISI) ไดสรางฐานขอมูล
ชื่อวา “Journal Citation Report” สำ�หรับประเมินและ
จัดลำ�ดับคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
ทุกสาขา เพื่อเปนดรรชนีชี้วัดวา วารสารใดมีสถิติถูก
นำ�ไปอางอิงมากนอยเพียงใดที่เรียกวา “ดรรชนีผล
กระทบการอางอิงของวารสาร (Journal Impact  Factor
หรือ JIF)” หมายความวา วารสารที่มีคา JIF สูง จะได
รับความนิยมสูงในการพิจารณาสงบทความลงตีพิมพ
ของผูเขียนบทความ (The Institute for Scientific
Information, 2000) ขณะเดียวกันวารสารนั้นๆ ก็มี
โอกาสคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพดีลงพิมพไดมากขึ้น

ดวย (Green 2000 : 311 อางถึงใน ณรงคฤทธิ์  สมบัติ
สมภพ และคณะ 2544 : 357) ขณะเดียวกัน หองสมุด
มหาวิทยาลัยตางๆ สามารถใชคา JIF ในการพิจารณา
ตัดสินใจบอกรับเปนสมาชิกวารสารใหตรงตามความ
ตองการของนักวิจัย เมื่อนักวิจัยที่คนควาจากวารสาร
ที่มี JIF แลวนำ�ไปอางอิง งานวิจัยก็มีคุณภาพนาเชื่อถือ
ตามไปดวย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดตั้งปรัชญาวา
“เปนสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาทองถิน่ และสังคม
ไทย มุงสรางองคความรูเพื่อทองถิ่นและปวงชน” จัด
การศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งนี้การเรียนการสอนจะเนนการทำ�วิทยานิพนธกอน
สำ�เร็จการศึกษา เนือ่ งจากมีแนวความคิดวา วิทยานิพนธ
เป น การค น พบความรู  ใ หม และยั ง เป น รายงานการ
ค น คว า วิ จั ย ที่ เ รี ย บเรี ย งขึ้ น อย า งเป น ระเบี ย บตาม
ขั้ น ตอนของกระบวนการวิ จั ย ที่ ส ลั บ ซั บ ซ อ นและ
ลุมลึกกวารายงานทั่วไป ใชระเบียบวิธีวิจัย (Research
methods) หลายวิธี ไดแก การวิจัยเชิงทดลอง การ
วิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนั้น
จะตองคนควาอางอิงจากสื่อความรูประเภทตางๆ เชน
สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนั้น
การทำ�วิทยานิพนธจะทำ�ใหนกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไดเรียนรูและสรางประสบการณในการทำ�วิจัย เปนการ
แสดงศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาวา มี
ความรูค วามสามารถเพียงพอทีจ่ ะศึกษาคนควา แสวงหา
ความรู หาคำ�ตอบเพือ่ แกปญ
 หาตางๆ  สรางองคความรู
ไดอยางเปนระบบตามกระบวนการวิจัยที่ถูกตอง และ
เชื่อถือได
วารสารวิ ช าการคื อ สื่ อ ความรู  ที่ จั ด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ
เสริมความรูดานวิชาการตางๆ เนื้อหาภายในมีลักษณะ
เปนบทความวิจารณ บทความปริทศั น บทความวิชาการ
และบทความวิจยั นำ�เสนอผลของการคนควาวิจยั คนพบ
ความรูใหมที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน นักวิจัย นักวิชาการ
ตางก็นยิ มใชวารสารวิชาการเพือ่ การคนควา เนือ่ งจากมี
บทความทีม่ ขี อ มูลแสดงความกาวหนา ความเคลือ่ นไหว
เปนปจจุบนั มากทีส่ ดุ เพราะบทความในวารสารวิชาการ
มีแนวคิดใหม ทันสมัย มีความเปนปจจุบันมากกวา
หนังสือ ผลงานวิจัยบางประเภทจะไดรับการเผยแพรใน
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วารสารวิชาการเทานั้น วารสารวิชาการจึงมีคุณคา
สำ�หรับนักคนควา นักวิจัย และผูเกี่ยวของในวิชาชีพที่
จะศึกษาหาความรูท ที่ นั ตอเหตุการณ โดยเฉพาะอยางยิง่
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทที่ ต  อ งทำ � วิ จั ย หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ
จำ�เปนตองใชวารสารวิชาการเพือ่ แสวงหาขอมูล ความรู
ที่ทันสมัย และประกอบการคนควา การอางอิง ซึ่งจะ
ทำ�ใหวทิ ยานิพนธของตนเองมีความนาเชือ่ ถือ เหมาะสม
ที่จะนำ�ไปเผยแพรตอไป
ผู  วิ จั ย ในฐานะอาจารย ป ระจำ � โปรแกรมวิ ช า
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏนครปฐมไดวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยการ
สั ง เกตการใช ว ารสารของนั ก ศึ ก ษาภายในสำ � นั ก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง การ
สนทนากั บ บรรณารั ก ษ ฝ  า ยวารสาร และนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาโท ประกอบกับการวิเคราะหรายการอางอิงและ
บรรณานุกรมในวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา นักศึกษาอาน
วารสารวิชาการคอนขางนอย โดยเฉพาะวารสารภาษา
ตางประเทศ แมวา ฝายวารสารของสำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเพิ่มงบประมาณสั่งซื้อวารสาร
วิชาการมากขึ้นทั้งฉบับพิมพภาษาไทยและภาษาตาง
ประเทศ (สมรัก เปลงเจริญศิริชัย 2553 : สัมภาษณ)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “การใชวารสารวิชาการ
ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
ผลจากการวิจัยจะไดรณรงคใหนักศึกษาไดเห็นความ
สำ�คัญและนำ�ความรูจ ากวารสารวิชาการไปใชประโยชน
ในการคนควาอางอิงเพือ่ ทำ�วิทยานิพนธหรือการเพิม่ พูน
ความรูมากขึ้น รวมทั้งหนวยงานที่ใหบริการสารสนเทศ
เชน หองสมุดจะไดพัฒนารูปแบบการใหบริการวารสาร
ที่ตรงตอความตองการของผูใชมากที่สุด
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการใชวารสารวิชาการ วิธีการ
ประเมิ น วารสารวิ ช าการ และป ญ หาการใช ว ารสาร
วิ ช าการเพื่ อ การค น คว า ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

148

ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ ศึกษาการใชวารสารวิชาการ
ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ใน 4 ประเด็นหลักคือ 1) สภาพการใชวารสารวิชาการ
2) วิธีการประเมินวารสารวิชาการ 3) ปญหาการใช
วารสารวิชาการ และ 4) ขอเสนอแนะการใชวารสาร
วิชาการ โดยทำ�การศึกษาเฉพาะวารสารวิชาการภาษา
ไทยและภาษาตางประเทศที่เปนฉบับพิมพเทานั้น
2. เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับประชากร
คือ นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคนและทุกสาขาวิชาที่
กำ�ลังศึกษารายวิชาตางๆ ในปการศึกษา 2553 จำ�นวน
256 คน และใชแบบสัมภาษณกับกลุมตัวอยางที่เปน
ตัวแทนประชากรทุกสาขาวิชา จำ�นวน 20 คน
3. ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ จะนำ�คำ�ตอบแปลงเปนตัวเลขเพื่อนำ�ขอมูล
ทัง้ หมดไปประมวลและวิเคราะหดว ยเครือ่ งคอมพิวเตอร
ดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ ( X ) สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) เพื่อสรุปขอมูล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใชผลการวิจัย
เปนนโยบาย และวางขอกำ�หนดขั้นต่ำ�ในการใชวารสาร
วิ ช าการเพื่ อ การค น คว า อ า งอิ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ ใ น
แตละสาขา
2. หนวยงานทีใ่ หบริการสารสนเทศ เชน หองสมุด
สามารถนำ�ไปพัฒนารูปแบบการใหบริการวารสารที่
ตรงตอความตองการของผูใชมากที่สุด และแนะนำ�การ
คนควาและการใชวารสารวิชาการที่ถูกตองทั้งในรูป
สิ่งพิมพและในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส
3. นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทมี ค วามรู  ค วามเข า ใจ
เห็นความสำ�คัญของวารสารวิชาการ มีการใชเพื่อการ
คนควาและนำ�มาอางอิงมากขึ้น เพิ่มคุณคาที่นาเชื่อถือ
ในการทำ�วิทยานิพนธ
4. นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทเห็ น ความสำ � คั ญ และ
เขาใจถึงลักษณะบทความวิจัย เทคนิคและวิธีการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการเผยแพร

การใชวารสารวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวารสาร
1. ประวัติความเปนมาของวารสาร
คำ�วา “วารสาร” เขาใจกันวา พิมพขนึ้ ครัง้ แรก
ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อป ค.ศ. 1731 ชื่อวา
“The Gentlemen’s Magazine” ขณะที่สหรัฐอเมริกามี
วารสารครั้งแรก ในค.ศ. 1741 ที่เมืองฟลาเดลเฟย ชื่อ
วา “American Magazine” (วราวุธ  ผลานันต 2537 :
67-69) ขณะที่เทยเลอร (Taylor 1982 : 10) กลาววา
มีการจัดพิมพวารสารฉบับแรกที่ชื่อวา Journal des
Scavans เมื่อ ค.ศ. 1665 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
พิมพรายสัปดาห แตเนื้อหาสาระมีลักษณะเปนสาระ
สังเขปมากกวานำ�เสนอรายงานวิจัย สำ�หรับวารสารใน
ประเทศไทยนั้น มีขึ้นครั้งแรกในปลายรัชสมัยพระบาท
สมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู  หั ว เมื่ อ พ.ศ. 2387 ชื่ อ
“Bangkok Recorder” จัดทำ�โดย แดน บีช บรัดเลย
เปนมิชชันนารีชาวอเมริกัน ตอมาในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อ พ.ศ. 2401 ออก
สิ่งพิมพชื่อ “ราชกิจจานุเบกษา” วารสารสมัยแรกๆ
เปนกิจการของเจานายชั้นสูง ตอมาจึงแพรหลายไปสู
สามัญชนมากขึ้น จนกระทั่งถึงปจจุบันมีวารสารที่จัดทำ�
ขึ้นสำ�หรับผูอานเฉพาะกลุมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีพัฒนาการของสื่อมวลชนคือ สื่อมวลชนมีจุดเริ่ม
ตนจากชนชั้นสูง แลวพัฒนาไปเปนสื่อสำ�หรับมวลชน
และพัฒนามาเปนสื่อเฉพาะกลุมหรือเฉพาะดานมากขึ้น
(พีระ  จิระโสภณ 2532 : 206)
การผลิตวารสารในประเทศตางๆ ไดเพิม่ จำ�นวน
มากขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะตั้งแตป ค.ศ. 2000 มี
วารสารทีพ่ มิ พทวั่ โลกกวา 161,200 ชือ่ เรือ่ ง นับเปนการ
ดำ�เนินธุรกิจการพิมพวารสารอยางมหาศาล ประกอบกับ
มีความตองการในการคนควาวิจัยมากขึ้นดวย ทำ�ให
การผลิตและการเพิม่ จำ�นวนวารสารมากขึน้ อยางรวดเร็ว
และมีความตองการตามยุคสมัยตามความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และเทคโนโลยีการพิมพสมัยใหม
จึ ง มี ก ารลงทุ น และเพิ่ ม ค า ใช จ  า ยสู ง มากขึ้ น ตาม
สภาวการณ ทำ�ใหวารสารมีราคาสูงขึน้ หองสมุดบางแหง
ถึงกับหยุดรับการเปนสมาชิกวารสารภาษาตางประเทศ
ฉบับพิมพ และหันมารับวารสารอิเล็กทรอนิกสแทนเพื่อ
ลดภาระคาใชจาย

2. ความหมายของวารสาร
วารสาร ตรงกั บ คำ � ภาษาอั ง กฤษว า
“periodical” ตามความหมายของวิ ท ยานุ ก รม
บรรณารักษศาสตรของจารุวรรณ  สินธุโสภณ (2521 :
90-91) ไดอธิบายความหมายของคำ�วา “วารสาร” คือ
สิ่งพิมพประเภทหนึ่ง มีกำ�หนดการพิมพที่แนนอน หรือ
คอนขางแนนอน วารสารแตละชื่อจะมีลักษณะรูปเลม
ภายนอกเหมือนกันทุกฉบับ ชวยใหผูอานสังเกตหรือ
จำ�วารสารนั้นได ชุติมา  สัจจานันท (2530 : 53) ระบุ
ความหมายของวารสาร (journal) วา “คือสิ่งพิมพที่มี
กำ�หนดออกสม่ำ�เสมอตอเนื่องกัน เชน ออกเปนราย
สัปดาห รายปกษ รายเดือน รายคาบ เปนตน เนือ้ หาภายใน
เลมประกอบดวย บทความเรื่องราวทั่วไป ในหลาย
สาขาวิชาหรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ โดยเฉพาะลักษณะ
รูปเลมวารสารแตละชื่อจะเปนรูปแบบเดียวกัน เชน
ระบุปที่ (volume) ฉบับที่ (number) และวัน เดือน ป
ประจำ�เลม ซึ่งเลขที่ดังกลาวมีความสัมพันธกับเลมอื่นๆ
ที่พิมพมาแลว หรือที่จะพิมพตอไป ผูจัดทำ�วารสาร
อาจจะเปนหนวยงานราชการ สถาบันเอกชน องคการ
สมาคม โดยปกติจะระบุวตั ถุประสงคในการออกวารสาร
นั้นดวย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช
2542 ใหความหมายของวารสาร หมายถึง หนังสือที่
ออกเปนคราวๆ (ราชบัณฑิตยสถาน 2546) สารานุกรม
อเมริกานา เลมที่ 21 (The Encyclopedia Americana
vol. 21 1979 : 591) ใหความหมายไววา วารสาร (Serial)
เปนสิ่งพิมพที่ออกเปนชุดตอเนื่อง มีกำ�หนดระยะเวลา
ออกอยางสม่ำ�เสมอ ตั้งแตสัปดาห 2 ฉบับ จนถึงปละ
หลายฉบับหรือปละฉบับ โดยไมนับรวมถึงหนังสือพิมพ
ขณะทีอ่ อสบอรน (Osborn 1986 : 8-9) กลาววา วารสาร
(Serials) เปนสื่อความรูประเภทหนึ่งที่ออกเปนระยะ
ทั้ ง ที่ มี กำ � หนดแน น อนและไม แ น น อน แต ล ะฉบั บ มี
วันเดือนปกำ�กับ กำ�หนดออกมากกวาปละ 1 ครั้ง
วารสารแตละฉบับบรรจุบทความหลายๆ บทความโดยมี
ผูแ ตงหลายคน โคล และวิลเลีย่ ม (Cole & Williams 1992
: 265) ไดขยายความหมายของวารสาร หรือสิ่งพิมพ
ตอเนื่อง หมายถึง สิ่งพิมพที่อยูในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ
หรือไมใชก็ตาม ที่ออกตอเนื่องกัน มีการระบุหมายเลข
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555

หรือลำ�ดับวัน เดือน ป และมีเจตนาที่จะออกตอเนื่อง
ตลอดไป ซึ่ ง สิ่งพิมพตอเนื่องเหลานี้รวมถึงวารสาร
(Periodicals) หนังสือพิมพ (Newspapers) สิ่งพิมพ
รายป รายงาน หนังสือรายป (Annuals report, Yearbooks)
วารสารวิชาการ (Journals) บันทึกความจำ� (Memories)
รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) รายงาน
กิจการของสมาคม (Transactions of societies) และ
เอกสารชุดที่มีหมายเลขกำ�กับ (Monographic series)
3. ความสำ�คัญของวารสารวิชาการ
วารสารวิชาการ (Journal) เปนวารสารทีจ่ ดั ทำ�
ขึ้นเพื่อสงเสริมความรูวิชาการตางๆ สาขาใดสาขาหนึ่ง
เนื้ อ หาภายในมี ลั ก ษณะเป น บทความวิ ช าการและ
บทความวิ จั ย รวมทั้ ง นำ � เสนอผลงานทางวิ ช าการ
การวิเคราะหการวิจารณ ฯลฯ ที่ยังไมเคยพิมพเผยแพร
มากอน วารสารวิชาการจึงมีความสำ�คัญดังนี้
3.1 บทความในวารสารวิชาการมีความเปน
ปจจุบันและทันสมัยมากกวาหนังสือ นักวิจัยจึงมักได
แนวคิดใหมๆ จากบทความในวารสารวิชาการมากกวา
หนังสือ
3.2 เนื้อหาที่เปนที่นาสนใจในแตละชวงเวลา
หรืองานวิจัยบางประเภทจะไดรับการตีพิมพในวารสาร
วิ ช าการเท า นั้ น และไม ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นหนั ง สื อ
หรือสิ่งพิมพประเภทอื่นๆ
3.3 ผูเชี่ยวชาญบางสาขาวิชาไมนิยมเขียน
หนังสือ แตนยิ มเขียนบทความตีพมิ พในวารสารวิชาการ
เพื่อเผยแพรในแวดวงวิชาชีพ มักพบเสมอวา นักวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนยิ มเขียนบทความวิจยั
บทความวิชาการ เมื่อทำ�วิจัยหรือคนพบความรูใหมๆ
และตีพิมพเผยแพรลงในวารสาร
3.4 วารสารวิชาการที่มีการทำ�สาระสังเขป
ของบทความแต ล ะบทความ สาระสั ง เขปจะเป น
ประโยชนตอการคนควา อางอิง เนื่องจากผูใชสามารถ
คนหาคำ�ตอบที่ตองการไดจากสาระสังเขปทันที
3.5 วารสารวิชาการที่มีดรรชนีทายเลม หรือ
ดรรชนีรวมเลมประจำ�ป มีประโยชนตอ ผูใ ชในการคนควา
วรรณกรรมหรือเรื่องที่ตองการ เชน “วารสารหองสมุด”  
“Library Journal”
สรุปไดวา วารสารเปนแหลงขอมูลทั้งดาน
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วิชาการและขาวสารตางๆ เพื่อศึกษาคนควา เปนแหลง
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary source) ทีใ่ หความรูใ หม ทันตอ
เหตุการณและเปลีย่ นแปลงไปตามสังคมและโลกปจจุบนั
มี เ นื้ อ หาข า วสารที่ เ น น ในสาขาใดสาขาหนึ่ ง พิ ม พ
เผยแพรสม่ำ�เสมอและตอเนื่องกันในกำ�หนดที่แนนอน
โดยไมระบุระยะเวลาสิน้ สุด เสนอขอมูลขาวสารทีท่ นั สมัย
รวดเร็วและเปนปจจุบัน วารสารมีหลายประเภท คือ
วารสารวิชาการ วารสารสารคดี วารสารบันเทิงคดี
ป จ จุ บั น วารสารมี ลั ก ษณะการจั ด ทำ � และ
เผยแพรแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก วารสารในรูป
สิ่งพิมพ วารสารในรูปวัสดุยอสวน และวารสารในรูป
สื่ออิเล็กทรอนิกส
		 1. วารสารในรูปสิ่งพิมพ วารสารในรู ป
สิ่งพิมพ (Printed journals) เปนวารสารที่มีการบันทึก
ลงในกระดาษเปนรูปเลม ถือไดวา เปนสือ่ การศึกษาแบบ
ดั้งเดิมที่การใชอยางแพรหลายในการเผยแพรความรู
บันทึกขอมูล และผลการวิจยั ตางๆ วารสารทีเ่ ปนสิง่ พิมพ
สามารถใชไดงาย แตในอนาคตจำ�นวนวารสารรูปแบบ
สิ่งพิมพอาจมีจำ�นวนลดลง เพราะสำ�นักพิมพตางๆ
ใหความสนใจที่จะนำ�สิ่งพิมพเหลานี้เผยแพรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น (Chen 1995 : 8)
		 2. วารสารในรูปวัสดุยอสวน วารสารใน
รูปวัสดุยอสวน (Microforms journals) เปนวารสารที่
บันทึกในลักษณะวัสดุยอ สวน เชน ไมโครฟลม ไมโครฟช
และไมโครแจ็กเก็ตในลักษณะยอสวน การใชงานตองมี
เครื่องอานและเครื่องทำ�สำ�เนาวัสดุยอสวน การผลิต
วารสารในรูปสือ่ วัสดุยอ สวนเปนตัวชวยเสริมใหหอ งสมุด
มีแหลงขอมูลทีก่ วางขวางมากขึน้ ประหยัดเนือ้ ทีจ่ ดั เก็บ
โดยเฉพาะการจัดเก็บวารสารฉบับยอนหลัง (เบญจา
รุงเรืองศิลป 2539 : 2)
		 3. วารสารในรู ป สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
วารสารในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนการผสมผสาน
ระหวางอักขระ ภาพนิ่ง เสียง รวมทั้งภาพเคลื่อนไหว
สามารถตกแตงใหสวยงามไดอยางรวดเร็ว มีขอ ผิดพลาด
น อ ยที่ สุ ด (Lancaster 1989 : 316) วารสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระเภทหนึ่ ง ที่
มีบทบาทอยางมาก เพราะเปนแหลงรวบรวมความรู
สาขาตางๆ เผยแพรความรูไดอยางทั่วถึงทุกมุมโลก

การใชวารสารวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล

ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว โดย
เฉพาะวารสารอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายอินเทอรเน็ต
		 นงลักษณ วิรัชชัย (2541) จัดประเภทของ
วารสารวิชาการออกเปน 3 ประเภท คือ 1.) วารสาร
วิชาการเฉพาะทาง เปนวารสารที่มีจุดเนนของลักษณะ
บทความต า งกั น บางฉบั บ เน น บทความที่ เ ป น การ
วิเคราะหเชิงทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษทางการ
ศึกษา   2.) วารสารแนวปริทัศน (review) วารสาร
ประเภทนี้จะเนนการพิมพบทความแนวบูรณาการ หรือ
การสังเคราะหงานวิจัยหรือแนวคิดทฤษฎี ตลอดจน
การพัฒนากรอบความคิดในสาขาวิชาตางๆ ตามจุดเนน
ของวารสาร  3.) วารสารวิชาการทีม่ ลี กั ษณะเปนวารสาร
รายเดือน หรือพิมพมากกวา 6 ฉบับตอป รับเฉพาะ
บทความวิชาการขนาดสั้นที่เปนความคิดเห็น แนวคิด
วิสัยทัศน การวิเคราะห อภิปรายเทานั้น
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 โดยรวมหนวยงานสองหนวยงานเดิม คือ
สำ�นักวิทยบริการ และศูนยคอมพิวเตอร ทำ�หนาที่เปน
ศูนยกลางของมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทีส่ อดคลองกับหลักสูตร รวมถึงการใหบริการ
สารสนเทศเพือ่ การเรียน การสอน การวิจยั ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ใหบริการคอมพิวเตอรระบบ
เครื อ ข า ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห าร การบริ ก าร               
การเรียนการสอนและการวิจัย จัดเก็บและประมวลผล
สารสนเทศเพือ่ การบริหารและบริการในระบบฐานขอมูล
กลาง เปนองคกรที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษาในการแสวงหาสารสนเทศ และเพิ่มทักษะใน
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล และ
ระบบการเรียนการสอน
สำ � หรั บ การให บ ริ ก ารวารสารจะสั ง กั ด
“หนวยวารสารและหนังสือพิมพ” มีหวั หนางานหองสมุด
กำ�กับดูแลโดยตรง หนวยวารสารและหนังสือพิมพมี
บรรณารั ก ษ หั ว หน า หน ว ยวารสารและหนั ง สื อ พิ ม พ
เป น ผู  ดู แ ลรับผิดชอบ หนาที่ของหนวยวารสารและ
หนังสือพิมพ คือ จัดหาวารสารและหนังสือพิมพ ลง
ทะเบียนวารสารและหนังสือพิมพ ทำ�ดรรชนีวารสาร

การสำ�รวจวารสารและนำ�รายชื่อวารสารขึ้นเว็บไซต
การสำ�เนาสารบัญวารสารออนไลน การจำ�หนายวารสาร
หนังสือพิมพออกจากทะเบียน ฝกประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษาทัง้ ในและนอกมหาวิทยาลัย บริการตอบคำ�ถาม
และชวยการคนควา บริการฐานขอมูลออนไลน (ฐาน
ขอมูลดัชนีวารสาร กฤตภาคออนไลน) จัดปายนิเทศ
แนะนำ�วารสาร จัดเก็บสถิติ จัดกิจกรรมสงเสริมการ
อาน จัดกิจกรรมบริการชุมชน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
แนะนำ�การใชวารสาร (ประสานงานกับอาจารยโปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตร) วิธกี ารจัดหาวารสาร มีวธิ ปี ฏิบตั ิ
คื อ สมั ค รเป น สมาชิ ก โดยตรงกั บ สำ � นั ก พิ ม พ ห รื อ
ผูจัดพิมพ สั่งซื้อผานตัวแทนจำ�หนาย สมัครโดยผาน
ตัวแทนจำ�หนาย (กรณีของวารสารตางประเทศ) และ
การขอรับบริจาค ปจจุบันมีวารสารภาษาไทย จำ�นวน
621 ชื่อเรื่อง วารสารภาษาอังกฤษ จำ�นวน 55 ชื่อเรื่อง
รวม 676 ชื่อเรื่อง (รวมทั้งวารสารวิชาการและนิตยสาร
ที่ เ ป น สมาชิ ก และได รั บ บริ จ าค) มี ว ารสารเย็ บ เล ม
จำ�นวน 752 ชื่อเรื่อง (รวมทั้งวารสารวิชาการ นิตยสาร
และวารสารชื่ออื่นๆ ที่ไมไดบอกรับเปนสมาชิก) ไดรับ
งบประมาณ 294,600 บาท มีผูเขาใชบริการเฉลี่ย
วันละ 150 คน ปญหาการใหบริการวารสาร คือ นักศึกษา
ไมชอบคนควาจากวารสารภาษาอังกฤษ ขาดบุคลากร
ที่จะทำ�ดรรชนีว ารสารภาษาอัง กฤษได (ปจ จุบั นจึง
มีดรรชนีวารสารจำ�นวนนอยมาก) ขาดงบประมาณ
สถานที่คับแคบ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ยุพดี   จารุทรัพย (2535) ไดศึกษาเรื่อง การใช
บริการวารสารในหองสมุด เพื่อศึกษาลักษณะการใช
ปญหาการใช และความตองการใชบริการวารสารของ
ผูใ ชหอ งสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร กลุมประชากร คือ อาจารย ขาราชการ
นักศึกษา ผลการวิจัยพบวา มีการใชบริการวารสาร
วิชาการภาษาไทยรอยละ 85.82 และใชวารสารวิชาการ
ภาษาตางประเทศ รอยละ 78.20 ซึ่งขัดแยงกับงาน
วิจยั ของเมตตา  เปรมปรีดิ์ (2541) ทีศ่ กึ ษาความตองการ
และป ญ หาการใช ว ารสารภาษาอั ง กฤษ สาขาการ
พยาบาลของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555

เอกชน พบวา ความตองการการใชวารสารภาษาอังกฤษ
สาขาการพยาบาล ในระดับมาก คือ เพื่ออางอิงในการ
ทำ � รายงาน และเพื่ อ ติ ด ตามความก า วหน า ทาง
วิชาการสาขาการพยาบาล ปญหาในการใชวารสารคือ
มีวารสารไมครบทุกฉบับ วารสารมีจำ�นวนไมเพียงพอ
ตอความตองการ หาวารสารเลมที่ตองการไมพบ ขาด
ดรรชนีวารสารชวยคน ขณะที่มนิสรา  สินปรุ (2546)
วิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาการใช ว ารสารวิ ช าการภาษา
ตางประเทศฉบับพิมพและวารสารอิเล็กทรอนิกสใน
ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี พบวา คณาจารยมีวัตถุประสงคใน
การใชวารสารเพื่อการคนควาวิจัย สวนนักศึกษาใช
วารสารเพือ่ ประกอบการเรียน ดานวิธกี ารสืบคนวารสาร
ฉบับพิมพ คณาจารยและนักศึกษาใชวิธีเดียวกันคือ
สื บ ค น จากรายการบรรณานุ ก รมออนไลน (OPAC)
สวนการเขาถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส คณาจารยและ
นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ ใ ช วิ ธี ก ารเข า ถึ ง โดยใช Search
engine คณาจารยมีความถี่ในการใชวารสารฉบับพิมพ
และวารสารอิเล็กทรอนิกสไมแนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความตองการและความจำ�เปนในการใชวารสาร และ
นักศึกษา มีความถีใ่ นการใชวารสารฉบับพิมพไมแนนอน
ขึ้นอยูกับความตองการ ความจำ�เปนหรือการไดรับ
มอบหมายงานจากอาจารยผูสอน ใกลเคียงกับงานวิจัย
ของสุวนั นา ทองสีสขุ ใส, ศิรพิ ร วิธนิ นั ทกิตต, สุพนิ อุดมผล
และอุทัยวรรณ  ศิริเลิศ (2539) ที่ศึกษาการอางถึงใน
งานวิ จั ย ของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น พบว า
อาจารยใชวารสารภาษาอังกฤษรอยละ 44.70 ใชวารสาร
ภาษาไทยรอยละ 54.30
สิริพร วิธินันทกิตต, ศิริพร พูลสุวรรณ, กานดา
แสนทรงศั ก ดิ์ , และอรพิ ณ โกมลไพศาล (2536)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง การใช ว ารสารสาขามนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สั ง คมศาสตร ใ นห อ งสมุ ด คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตรและหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลการวิจัยพบวา วารสารภาษาไทยและวารสารภาษา
ตางประเทศที่มีการใชมากที่สุดคือ มีอายุระหวาง 0-5 ป
หรืออยูในชวง 6 ป ประเภทสาขาวิชาของวารสารภาษา
ไทยที่มีการใชมากที่สุดคือ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร
สวนประเภทสาขาวิชาของวารสารภาษาตางประเทศ
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ที่มีการใชมากที่สุดคือ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
ขณะที่สุวันนา ทองสีสุขใส, ศิริพร วิธินันทกิตต, สุพิน
อุดมผล, และอุทัยวรรณ ศิริเลิศ (2539) ศึกษาการ
อ า งถึ ง งานวิ จั ย ของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
พบวา ผลงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ใชบทความวารสารเพื่อการอางอิงมากที่สุด โดยเฉพาะ
ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร สอดรับกับงานวิจัยของ
กมลรัตน   ตัณฑเกยูร (2528) ที่พบวา การเรียบเรียง
วิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า วิ ท ยาเขต
เจาคุณทหารลาดกระบัง จะคนควาและใชวารสารวิชาการ
เพื่อการอางอิงมากที่สุดที่อายุเฉลี่ย 0-5 ป เชนเดียวกับ
ทีศ่ ริ พิ ร พูลสุวรรณ (2542) ศึกษาเรือ่ ง การใชวารสารใน
สำ�นักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร กลุ  ม ประชากรคื อ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทและ
ปริญญาเอก พบวา มีการใชวารสารรวมกัน จำ�นวน
236 ชื่ อ คิ ด เป น ร อ ยละ 69.20 วารสารสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตรและการพาณิชยมีการใชมากที่สุด ชวง
อายุของวารสารที่มีการใชมากที่สุดอยูในชวงป 0-5 ป
ขณะที่เซย (Tsay 1997) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การใชวารสารและการอางอิงของผูใชหองสมุดคณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาล Veterans General Hospital
ที่กรุงไทเป โดยศึกษาความถี่ในการอางอิง ปจจัยที่มี
ผลกระทบ อายุของวารสารที่ใชอางอิง พบวา มีความ
สั ม พั น ธ กั น ของความถี่ ใ นการใช กั บ ความถี่ ใ นการ
อางอิง และมีความสัมพันธของความถี่ในการใชกับ
ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบ คาเฉลีย่ ของอายุวารสารทัง้ หมดคือ
3.43 ป การอางอิงจากวารสารมีความถี่มากที่สุดคือ
ชวงอายุ 3 ปแรกของวารสาร ตอจากนั้นความถี่ในการ
ใชอางอิงจะลดลงเรื่อยๆ ตามอายุของวารสารนั้นๆ เชน
เดียวกับงานวิจัยของแอนเดอรสัน (Anderson 1983)
ที่ศึกษาการใชสิ่งพิมพตอเนื่อง สิ่งพิมพประเภทตางๆ
ในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยซินซินเนติ (The Central
Library, University of Cincinnati) พบวา อัตราสวนการ
ใชสิ่งพิมพอื่นๆ กับวารสาร คือ 1.3 : 1 การใชวารสาร
และสิ่งพิมพในสาขาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรนั้น
ผูใชมักจะใชจากฉบับปพิมพลาสุดมากที่สุด และยังพบ
อีกวา การใชวารสารในสาขามนุษยศาสตรมีอัตรานอย

การใชวารสารวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล

กวาสาขาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
อัจฉรา  พิมพสกุล (2539) ศึกษาการใชวารสาร
ศิลปะของอาจารยและนักศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัย      
ของรัฐ พบวา อาจารยและนักศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ
คนควาขอมูลและเทคนิคใหมๆ ทีจ่ �ำ เปนในการสรางสรรค
ผลงานและเพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน
สาขาวิชาศิลปะและสาขาวิชาที่เกี่ยวของในระดับมาก
ใช ว ารสารวิ ช าการจากทุ ก แหล ง ในระดั บ ปานกลาง
แหลงที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือหองสมุดคณะ และกิ่งแกว
อวมศรี (2545) ไดวิจัยเรื่อง สภาพการใชบริการวารสาร
ในหองสมุดคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
พบวา ผูใชหองสมุดมากกวารอยละ 50 ตองการใหทาง
หองสมุดบอกรับวารสารวิชาการเพิ่มขึ้น และมีปญหา
ในการใชวารสารคือ หาวารสารที่ตองการในหองสมุด
ไม พ บ จึ ง เสนอแนะให พั ฒ นาห อ งสมุ ด และพั ฒ นา
เจาหนาที่ผูใหบริการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชหองสมุด ขณะที่แดน  แสนมี
(2545) วิจยั เรือ่ ง การใชวารสารวิชาการในหอสมุดกลาง
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ ศึกษา
สภาพปญหาและขอเสนอแนะการใชวารสารวิชาการ
ในหอสมุดกลาง พบวา นักศึกษาสวนใหญใชวารสาร
เพื่ อ ประกอบการทำ � วิ ท ยานิ พ นธ หรื อ รายงานการ
ศึ ก ษาอิ ส ระ ช ว งวั น จั น ทร - วั น ศุ ก ร นั ก ศึ ก ษาส ว น
ใหญใชวารสารในชวงเวลาที่ไมแนนอน นักศึกษาสวน
ใหญใชวารสาร 4-6 ครั้งตอเดือน ใชวารสารภาษา
ไทย อานวารสารในหองวารสารภาษาไทย ใชวารสาร
ฉบับใหมลาสุด และนักศึกษาสวนใหญคนขอมูลดวย
รายการสาธารณะแบบออนไลน (OPAC) และงานวิจัย
ของเนเวลล (Newell 1992) รายงานผลการศึกษาดาน
การเขาถึงสารสนเทศจากวารสารฉบับพิมพ และผล
กระทบจากวารสารอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดวิทยา
เขต มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ห ง ควี น สแลนด
(Queensland University of Technology) และวิทยาเขต
ของวิทยาลัยการศึกษาบริสเบน (Brisbane College of
Advanced Education) พบวา การเขาถึงสารสนเทศ
สวนมากไดมาจากการใชวารสารวิชาการฉบับพิมพที่
เปนฉบับปจจุบัน และฉบับยอนหลัง

งานวิ จั ย ในประเทศเกี่ ย วกั บ การใช ว ารสาร
วิชาการ สรุปไดวา สวนมากเปนการศึกษาการใชวารสาร
ในระดับสถาบันอุดมศึกษา นิยมใชวารสารในรูปสิง่ พิมพ
และมีแนวโนมใชวารสารรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส อายุของ
วารสารที่ใชคือไมเกินหาป แหลงที่ใชคนควาวารสาร
คือหองสมุดคณะและหองสมุดมหาวิทยาลัย ตองการให
หองสมุดปรับปรุงการใหบริการวารสาร เชน จัดหาวารสาร
ใหครบ ตรงตามความตองการของผูใช แนะนำ�วิธีการ
สืบคนเพื่อใหใชวารสารอยางถูกวิธี รวมถึงมีการศึกษา
การใชบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส งานวิจัยดังกลาว
เปนดรรชนีชใี้ หเห็นวา วารสารวิชาการมีความสำ�คัญและ
มีบทบาทตอการคนควาของนักศึกษา คณาจารย นักวิจยั
ในสถาบันอุดมศึกษา ขณะที่งานวิจัยในตางประเทศมี
ลักษณะเปนความตองการและการใชวารสารในบริบท
ตางๆ แสดงใหเห็นวา วารสารวิชาการเปนทรัพยากร
สารสนเทศที่มีความสำ�คัญยิ่งตอการศึกษาคนควา การ
วิจัยเรื่องวารสาร ไมวาวารสารจะอยูในรูปแบบใด มี
แนวโนมเพิ่มความตองการมากขึ้น โดยเฉพาะวารสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากมีปจจัยเกื้อหนุน
หลายประการ ส ง เสริ ม ให ผู  ใ ช หั น มาให ค วามนิ ย ม
วารสารอิเล็กทรอนิกส ทำ�ใหผใู ชมคี วามตองการวารสาร
ฉบับพิมพลดลง ซึ่งอาจขัดแยงกับงานวิจัยของซัมมิท
และลี (Summit & Lee 1998 : 7-10) ที่พบวา ถึงแมวา
จะมีวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น ก็จะไมมี
ผลกระทบตอวารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ แตกลับจะชวย
เกื้ อ หนุ น ฐานข อ มู ล ออนไลน ที่ ม าจากแหล ง ปฐมภู มิ
โดยตรง เพราะจะเปนที่จะตองการและยอมรับมากขึ้น
อีกทั้งเปนตัวกลางในการตัดสินใจเลือกคนขาวทันโลก
การคนเรือ่ งจากวารสารไมจ�ำ เปนตองบอกรับเปนสมาชิก
และวารสารก็คงเปนที่นิยมสำ�หรับผูอานที่เลือกอาน
เฉพาะบทความที่ตนสนใจ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. ประชากร
		 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา
2553 จำ�นวน 256 คน ประกอบดวย สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 48 คน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
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51 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 คน สาขา
วิชาสังคมศาสตรเพือ่ การพัฒนา 35 คน สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ 17 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 78 คน สาขา
วิชาระบบเกษตรยั่งยืน 6 คน สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
9 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ� 1 คน
2. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่ ใ ช เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ  ดังนี้
2.1 แบบสอบถามมี 5 ตอน คือ ตอนที่ 1
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
อาชีพ รายไดตอ เดือน และสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา เปนคำ�ถาม
แบบเลือกตอบ จำ�นวน 5 ขอ ตอนที่ 2 สภาพการใช
วารสารวิ ช าการฉบั บ พิ ม พ ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนคำ�ถามแบบเลือกตอบ
จำ�นวน 11 ขอ ตอนที่ 3 วิธีการประเมินวารสารวิชาการ
สำ�หรับการคนควาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เปนคำ�ถามแบบเลือกตอบ จำ�นวน
5 ขอ ตอนที่ 4 ปญหาการใชวารสารวิชาการสำ�หรับ
การค น คว า ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ นครปฐม เป น คำ � ถามแบบเลื อ กตอบชนิ ด
มาตราสวนแบบประมาณคา (Rating scale) จำ�นวน
22 ขอ ตอนที่ 5 ปญหา ขอเสนอแนะการใชวารสาร
วิชาการสำ�หรับการคนควาของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนคำ�ถามปลายเปด
จำ�นวน 5 ขอ คำ�ถามที่เปนคำ�ถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ซึ่งกำ�หนดไว 5 ระดับ
ตามวิธีของ Likert (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 107)
ดังนี้ 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2 หมายถึง ระดับนอย
1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด สำ�หรับการสรางและพัฒนา
แบบสอบถามโดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ
สอบความเที่ยงตรงในเนื้อหาดวยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มี IOC>.50                          
และแกไขปรับปรุงขอที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ จากนั้น
นำ�แบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรที่มิใชกลุม
ตัวอยาง จำ�นวน 30 คน (นักศึกษาปริญญาโทที่กำ�ลัง
ทำ�วิทยานิพนธ) มาคำ�นวณหาความเชื่อมั่นโดยวิธีการ
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ของครอนบาค (Cronbach 1974 : 161) ไดคาความ
เชื่อมั่นที่ ระดับ .7854  
2.2 แบบสัมภาษณ ผูว จิ ยั สรางขึน้ ตามแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหครอบคลุม
ขอบเขตและวัตถุประสงคการวิจัย แบบสัมภาษณมี
ลักษณะเปนคำ�ถามแบบมีโครงสราง 3 ประเด็นหลัก
(จำ�นวน 9 ขอ) คือ สภาพการใชวารสารวิชาการฉบับ
พิมพ วิธกี ารประเมินวารสารวิชาการสำ�หรับการคนควา
และปญหาการใชวารสารวิชาการสำ�หรับการคนควา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 แบบสอบถาม ได ดำ � เนิ น การส ง แบบ
สอบถามให ป ระชากรและรั บ กลั บ คื น ด ว ยตนเอง
จำ�นวน 256 ชุด โดยประสานงานกับอาจารยผูสอนและ
ขออนุญาตชี้แจงใหทราบวัตถุประสงคการวิจัย ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนจำ�นวน 256 ชุด แลวทำ�การ
คัดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ คิดเปนรอยละ 100
   3.2 แบบสัมภาษณ ไดสุมกลุมตัวอยางจาก
ประชากรทุกสาขาวิชา จำ�นวน 20 คน เพื่อสัมภาษณ
คือสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำ�นวน 3 คน สาขา
วิชาหลักสูตรและการสอน จำ�นวน 3 คน สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำ�นวน 2 คน สาขาวิชา
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา จำ�นวน 2 คน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จำ�นวน 2 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
จำ�นวน 3 คน สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน จำ�นวน 2
คน สาขาวิทยาศาสตรศึกษา จำ�นวน 2 คน และสาขา
วิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ� 1 คน
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่
ไดรับกลับคืนมา และวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ            
มีลำ�ดับขั้นตอนในการจัดกระทำ�ขอมูล ตามขั้นตอนคือ
4.1 เมือ่ ไดรบั แบบสอบถามกลับคืนมา ผูว จิ ยั
ได นำ � มาตรวจสอบความสมบู ร ณ ข องแบบสอบถาม
จากนั้นจึงแจงนับระดับคะแนน วิเคราะหขอมูลหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการ
ประมาณคาโดยแบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยทีส่ ดุ เมือ่ นำ�ไปแปลความหมาย
จะถือเกณฑในการประมาณคาตามชวงคะแนนดังนี้
(ประคอง กรรณสูต 2542 : 73) 4.50-5.00 หมายถึง

การใชวารสารวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล

ระดั บ มากที่ สุ ด 3.50-4.49 หมายถึ ง ระดั บ มาก
2.50-3.49 หมายถึ ง ระดั บ ปานกลาง 1.50-2.49
หมายถึง ระดับนอย และ1.00-1.49 หมายถึง ระดับ
นอยที่สุด
4.2 วิ เ คราะห ข  อ มู ล สถานภาพของผู  ต อบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน
และสาขาวิชาที่ศึกษา วิเคราะหโดยการนำ�มาแจกแจง
ความถี่ แ ละคำ � นวณ ค า ร อ ยละ โดยใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรสำ�เร็จรูป
4.3 วิเคราะหสภาพการใชวารสารวิชาการ
ฉบับพิมพของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วิเคราะหโดยการนำ�มาแจกแจงความถี่ และ
คำ�นวณคารอยละ
4.4 วิเคราะหวิธีการประเมินวารสารวิชาการ
สำ�หรับการคนควาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม วิเคราะหโดยการนำ�มาแจกแจงความถี่
และคำ�นวณคารอยละ
    4.5 วิเคราะหปญหาการใชวารสารวิชาการ
สำ�หรับการคนควาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.6 สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ครั้ ง นี้
พิจารณาตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน
คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อ
สรุปขอมูล โดยใชรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.7 ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากคำ � ถามปลายเป ด ของ
แบบสอบถามและจากการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลที่
ได ดวยวิธกี ารวิเคราะหเนือ้ หา (Content analysis) และ
นำ�เสนอแบบพรรณนา
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพการใชวารสารวิชาการ
นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาวารสาร
วิ ช าการมี จำ � เป น ต อ การเรี ย น/การทำ � งานมากที่ สุ ด
รอยละ 62.89 เนื่องจากการเรียน/การทำ�งานจะตองมี
การแสวงหาความรู  ใ หม ๆ เพื่ อ นำ � มาเพิ่ ม พู น และ
สร า งสรรค ง าน และเพื่ อ การติ ด ตามความก า วหน า

ทางวิชาการ มีบทความที่ทันสมัย มีขอมูลแสดงความ
กาวหนาความเคลื่อนไหวเปนปจจุบันมากที่สุดซึ่งเปน
ทีย่ อมรับ สอดคลองกับผลการวิจยั ของเมตตา  เปรมปรีดิ์
(2541) ที่พบวา ความตองการการใชวารสารเพื่ออางอิง
ในการทำ�รายงาน และเพื่อติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการสาขาการพยาบาล
ประเภทของวารสารวิชาการที่ใชมากที่สุดคือ
วารสารฉบั บ ใหม ห รื อ ฉบั บ ป จ จุ บั น ร อ ยละ 53.13
รองลงมาคือ วารสารเย็บเลม รอยละ 42.19 สอดคลอง
กับผลการวิจัยของศิริพร พูลสุวรรณ (2542) ที่พบวา
วารสารที่มีการใชมากที่สุดมีอายุระหวาง 1-5 ป หรือ
อยูในชวง 6 ป และ Anderson (1983) ที่พบวา
อายุของวารสารที่อาจารยและนักศึกษาสวนใหญใชอยู
ในชวงปปจจุบันหรือฉบับปพิมพลาสุด หรือยอนหลัง
ไมเกิน 3 ป สอดคลองกับผลการวิจัยของเซย (Tsay
1997) ที่พบวา สภาพโดยทั่วไปของการใชการอางอิง
มีความถีม่ ากทีส่ ดุ คือ ชวง 3 ปแรกของวารสาร ตอจากนัน้
ความถี่ในการใชอางอิงจะลดลงเรื่อยๆ ตามอายุของ
วารสารนั้นๆ แตขัดแยงกับชัยเลิศ ปริสุทธกุล (2551)
ที่วิเคราะหการอางถึงวารสารวิชาการในวิทยานิพนธ
ทุกสาขาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จำ�นวน 60 เลม พบวา นักศึกษาใชวารสาร
วิ ช าการภาษาไทยเพื่ อ อ า งอิ ง ในเนื้ อ หาวิ ท ยานิ พนธ
คอนขางนอย คิดเปนรอยละ 26.67 เทานั้น และไมใช
วารสารภาษาไทยเพื่อการอางอิงเลย คิดเปน รอยละ
60.00 ใชวารสารภาษาอังกฤษเพื่อการอางอิงในเนื้อหา
คิ ด เป น ร อ ยละ 26.67 และที่ ไ ม มี ก ารอ า งอิ ง เลยใน
วิทยานิพนธ คิดเปนรอยละ 70.00  ดานอายุวารสารทีใ่ ช
พบวา ใชวารสารภาษาไทยทีม่ อี ายุระหวาง 16 ถึง 30 ป
เพื่ออางอิงในวิทยานิพนธ คิดเปนรอยละ 15.00 ใช
วารสารภาษาไทยทีม่ อี ายุมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 60.00
ใชวารสารภาษาอังกฤษที่มีอายุระหวาง 21 ถึง 30 ป
และมีอายุระหวาง 31 ถึง 40 ป คิดเปนรอยละ 8.33
สำ�หรับวารสารภาษาอังกฤษที่มีอายุมากที่สุด คือ 51 ป
และที่ไมมีการอางอิงเลยในวิทยานิพนธ คิดเปนรอยละ
70.00 (ปรากฏในวิทยานิพนธทุกสาขา) แสดงใหเห็นวา
นักศึกษาอาจเห็นความสำ�คัญของวารสารวิชาการ แตไม
นำ�ใชเพื่อการอางอิงในวิทยานิพนธ     
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
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ประเภทของคำ�คนที่ใชในการคนหาหรือสืบคน
วารสารทีใ่ ชมากทีส่ ดุ คือ หัวเรือ่ ง รอยละ 38.67 รองลงมา
คือ ผูแตง รอยละ 21.48 เนื่องจากคำ�คนประเภท
หั ว เรื่ อ ง เป น คำ � ที่ แ ทนเนื้ อ หาสาระของเนื้ อ หาได
ครอบคลุมที่สุด ทำ�ใหนักศึกษามีโอกาสเลือกบทความ
หรือเนื้อหาที่ตองการไดมากขึ้น รูปแบบของเนื้อหา
ในวารสารวิ ช าการที่ ใ ช ม ากที่ สุ ด คื อ เนื้ อ หาทั้ ง หมด
รอยละ 47.27 รองลงมาคือ บทคัดยอ รอยละ 30.08
สอดคลองกับผลการวิจัยของ มนิสรา  สินปรุ (2546) ที่
พบวา ลักษณะของขอมูลวารสารทีอ่ าจารยและนักศึกษา
ต อ งการ คื อ ข อ มู ล วารสารในลั ก ษณะของเอกสาร
ฉบับเต็ม (Full text)
นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการใช
วารสารวิ ช าการเพื่ อ การศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย หรื อ ทำ �
วิทยานิพนธ รอยละ 73.44 รองลงมาคือ เพื่อคนควา
ประกอบการเรียน เชน ทำ�รายงาน ฯลฯ รอยละ 45.70
สวนใหญมีแรงจูงใจในการใชวารสารเพราะตองทำ�การ
คนควาสำ�หรับประกอบการศึกษา รองลงมาคือ ทราบถึง
ประโยชนหรือความสำ�คัญ สอดคลองกับผลการวิจัย
ของเมตตา  เปรมปรีดิ์ (2541), กิ่งแกว อวมศรี (2545),
Gordon (1982) และ Stewart (1996) ที่ พ บว า
ส ว นใหญ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ มี ค วามต อ งการการใช
วารสาร เพือ่ อางอิงในการทำ�รายงาน การทำ�วิทยานิพนธ
การศึกษาคนควาวิจยั และเพือ่ ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการ รวมทั้งสอดคลองกับผลการวิจัยของเอื้อมพร   
ศรีเดือนดาว (2543) ที่พบวา ผูบริหารและผูใหบริการ
มีความเห็นวา การจัดหาวารสารควรคำ�นึงถึงวารสาร
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและความถี่ของการใช
แหลงในการใชวารสารคือ ใชบริการของหองสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รอยละ 82.81 รองลงมา
คื อ ใช บ ริ ก ารของห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ เช น
หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หองสมุดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เปนตน รอยละ 32.81 สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของจีระประภา นาคนิยม (2539), อัจฉรา
พิมพสกุล (2539) และ Gordon (1982) ทีพ่ บวา สวนใหญ
จะใช บ ริ ก ารวารสารที่ ห  อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่
ตนสังกัด เชน สำ�นักหอสมุดกลาง หองสมุดคณะ  
ลั ก ษณะการใช ว ารสารคื อ ใช ว ารสารภาษา
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ไทยมากที่สุด รอยละ 56.20 ใชบริการภายในหองสมุด
รอยละ 85.55 รองลงมาคือ ยืมไปถายสำ�เนาเอกสาร
รอยละ 50.39 สอดคลองกับผลการวิจัยของแดน แสนมี
(2545) พบวา นักศึกษานิยมอานวารสารในหองวารสาร
ภาษาไทยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมไปถายเอกสาร
แตไมสอดคลองกับผลการวิจยั ของสายทอง มโนมัยอุดม
(2531) และมนิสรา สินปรุ (2546) ที่พบวา สวนใหญ
ไมมาใชวารสารที่หองสมุด เนื่องจากไมสะดวกในการ
มาใช จะมาใชเมื่อมีความจำ�เปนตองใชเทานั้น และ
วารสารฉบับที่ตองการไมมีอยูบนชั้น
เครื่องมือที่ใชในการคนหาหรือสืบคนวารสาร
วิ ช าการคื อ สื บ ค น จากฐานข อ มู ล บทความวารสาร
(OPAC) รองลงมาคือ เดินหาตามชัน้ วารสารดวยตนเอง
รอยละ 47.66 สอดคลองกับผลการวิจัยของแดน แสนมี  
(2545) และมนิสรา  สินปรุ (2546) ที่พบวา นักศึกษา
สวนใหญคนขอมูลดวยรายการสาธารณะแบบออนไลน
(OPAC) แตขดั แยงกับผลการวิจยั ของสายทอง  มโนมัย
อุดม (2531) พบวา อาจารยไมนยิ มใชคมู อื ชวยคน แตจะ
ดูจากตัวเลมวารสารโดยตรง
2. วิธกี ารประเมินวารสารวิชาการสำ�หรับการ
คนควา
นักศึกษาสวนใหญมวี ธิ กี ารประเมินเพือ่ เลือก
ใชวารสารวิชาการโดยพิจารณาจากเนือ้ หา รอยละ 67.97
รองลงมา คือ ชื่อบทความ รอยละ 61.33  สวนใหญอาน
เฉพาะบทคัดยอ รอยละ 71.09 รองลงมาคือ อานเฉพาะ
เนือ้ หา รอยละ 66.02 โดยเลือกลักษณะเนือ้ หาบทความ
วารสารวิชาการที่ตองการคือ เขาใจงาย ทั้งภาษาและ
วิธีเขียน รอยละ 62.89 รองลงมาคือ เนื้อหาชัดเจน
ตรงประเด็น รอยละ 62.11 ลักษณะผูแตงบทความ
วารสารวิชาการที่ตองการคือ มีความรูความสามารถ
(คุณวุฒิ) รอยละ 76.17 รองลงมาคือ มีความเชี่ยวชาญ              
มีประสบการณการทำ�งาน รอยละ 59.77 และจะเลือก
ลักษณะชื่อวารสารวิชาการหรือหัววารสารวิชาการที่
ต อ งการจากที่ ต รงกั บ สาขาวิ ช าที่ ต  อ งการหรื อ สนใจ
รอยละ 90.23 รองลงมาคือ มีกำ�หนดออกอยางตอเนื่อง
ร อ ยละ 29.69สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของมนิ ส รา  
สินปรุ (2546) ที่พบวา ลักษณะของขอมูลวารสารที่
อาจารยและนักศึกษาตองการ คือ ขอมูลวารสารใน
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ลักษณะของเอกสารฉบับเต็ม (Full text)
3. ปญหาการใชวารสารวิชาการสำ�หรับการ
คนควา
3.1 ดานวารสาร พบวา นักศึกษามีปญหา
การใชวารสารวิชาการสำ�หรับการคนควาโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.87) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา นักศึกษามีปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.95)
คือ วารสารวิชาการมีกำ�หนดออกไมตอเนื่อง ซึ่งมักจะ
พบในวารสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที่บางครั้ง
มี กำ � หนดออกที่ ล  า ช า หรื อ มี ช  ว งหยุ ด การเผยแพร
สอดคลองกับผลการวิจัยของมนิสรา สินปรุ (2546) ที่
พบวา หองสมุดไดรับตัวเลมวารสารลาชากวาที่กำ�หนด
รองลงมาคือ เนื้อหาเขาใจยาก รูปแบบเนื้อหานำ�ไปใช
งานยาก มีเนื้อหาไมครอบคลุม
3.2 ดานผูใ ชวารสาร พบวา นักศึกษามีปญ
 หา
การใชวารสารวิชาการสำ�หรับการคนควา โดยรวมอยูใ น
ระดับปานกลาง ( X = 2.95) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา นักศึกษามีปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.17)
คือ ใชสารสนเทศอืน่ เชน หนังสือ รายงานวิจยั รองลงมา
คือ ไมมีคนแนะนำ�  ไมทราบวิธีใชวารสาร ไมทราบวิธี
คนหาหรือสืบคนวารสาร ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นมักเกิดจาก
การที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามเชื่ อ มั่ น กั บ ข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
สารสนเทศอื่นๆ โดยเฉพาะหนังสือและรายงานวิจัยที่มี
จำ�นวนมาก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แตส�ำ หรับวารสารนัน้
นักศึกษามักจะใชบริการจากหองสมุด ซึ่งมีกฎระเบียบ
มาก เชน การไมใหยืมออกนอกหองสมุด การมีจำ�นวน
ไมเพียงพอ ไมตรงตอความตองการ รวมถึงไมทราบวิธี
ใชวารสาร สอดคลองกับผลการวิจัยของมนิสรา สินปรุ
(2546) ดังนั้นสิ่งที่สำ�คัญคือ หองสมุดมหาวิทยาลัยตอง
เปนหนวยงานหลักที่จะพัฒนาดำ�เนินการดานวารสาร
ใหสอดคลองกับความตองการของผูใ ช สอดคลองกับผล
การวิจัยของสุวันนา ทองสีสุขใส, ศิริพร วิธินันทกิตต,
สุพิน อุดมผล และอุทัยวรรณ ศิริเลิศ (2539)
3.3 ดานการใหบริการของหองสมุด พบวา
นักศึกษามีปญหาการใชวารสารวิชาการสำ �หรับการ
คนควาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.00) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษามีปญหาที่มีคา
เฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.34) คือ ไมสะดวกในการใชวารสาร

ยืมออกนอกหองสมุดไมได รองลงมาคือ ไมมีรูปแบบ
ออนไลนหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรส�ำ หรับ
การสืบคนมีจำ�นวนนอย ( X = 3.23) จำ�นวนวารสาร
มีนอย ไมครอบคลุมทุกสาขาวิชา ( X = 3.12) สอดคลอง
กับผลการวิจยั ของเอือ้ มพร  ศรีเดือนดาว (2543) ทีพ่ บวา
ขาดเครื่องมือชวยคนหาบทความและแหลงที่ใหบริการ
วารสารทีท่ นั สมัย ดังนัน้ หองสมุดควรพัฒนาการบริการ
วารสารและเจาหนาทีผ่ ใู หบริการใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชหองสมุดเปนประการ
สำ�คัญ
4. ข อ เสนอแนะการใช ว ารสารวิ ช าการ
สำ�หรับการคนควา
ขอเสนอแนะการใชวารสารวิชาการสำ�หรับ
การคนควาที่วิเคราะหไดจากแบบสอบถามปลายเปด
พบวา นักศึกษาตองการใหมีการบอกรับวารสารใหมาก
ขึ้น เนนวารสารที่ตรงกับสาขาวิชาที่มีการเปดการเรียน
การสอน มีการอบรมการใชหองสมุดโดยควรจะบรรจุ
เปนวิชาหนึ่งในหลักสูตร ควรมีบริการเพิ่มความสะดวก
ใหแกผูใชบริการ เชน สามารถยืมวารสารกลับบานได
เชนเดียวกับการยืมหนังสือ นักศึกษามีสวนรวมในการ
เสนอแนะรายชื่อวารสารหรือหนังสือเพื่อใหหองสมุด
บอกรับ รวมทั้งเพิ่มปริมาณคอมพิวเตอรในการสืบคน
ใหมากขึน้ และเพิม่ ปริมาณเครือ่ งถายเอกสารทีใ่ หบริการ
ในหองสมุด
5. ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  ปญหา และ
ความตองการของนักศึกษาปริญญาโท (จากแบบ
สัมภาษณ)                    
		 5.1 ดานสภาพการใชวารสารวิชาการสำ�หรับ
การคนควา พบวา กลุมตัวอยางจะคนหาจากหองสมุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกอน ถาไมมีเรื่อง
ที่ ต  อ งการจะไปค น หาในห อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย
อื่น เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำ�แพงแสน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ใชหนังสือ
ความรู  ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ เ กี่ย วข อ ง รายงานวิจัย
รวมทั้งวิทยานิพนธเรื่องตางๆ ที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ
เรื่ อ งที่จ ะทำ� การค น คว า ควรเพิ่ ม จำ� นวนวารสารให
หลากหลาย เพิ่มวารสารสาขาทางดานวิทยาศาสตร
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พบวา ปริมาณของวารสารวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศมีมาก แตก็มีปญหาเรื่องการแปล
เปนภาษาไทย บริการอื่นที่กลุมประชากรชื่นชอบ คือ
มีบริการ one stop service มีวารสารวิชาการใหเลือก
อานมากมายและมีวารสารตรงตามตองการมีจำ �นวน
วารสารมากกว า สำ � นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ดรรชนีวารสารภาษาตางประเทศมีนอยมาก สถานที่
ใหบริการวารสารคับแคบ แสงสวางไมเพียงพอ วารสาร
บางเลมมีฝุนมากมายจับวารสาร ไมสะดวกในการหยิบ
มาใช ทำ�ใหเปนโรคภูมิแพ มีอาการจามและคันจมูก
5.2 ด า นวิ ธี ก ารประเมิ น วารสารวิ ช าการ
สำ�หรับการคนควา พบวา บางก็ใชอินเทอรเน็ตเปน
เครื่องมือสืบคน โดยเขาไปคนหาในฐานขอมูล ThaiLis
Digital เพื่อประเมินในเบื้องตนกอน หรือสืบคนจากฐาน
ขอมูลหองสมุดโดยตรง เว็บไซตของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่
มีบริการวารสารวิชาการแบบออนไลน หรือผานโปรแกรม
สืบคนกูเกิล (Google) คนจากฐานขอมูล Journal link
และคนจากฐานขอมูล OPAC ของสำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  
5.3 ดานปญหาการใชวารสารวิชาการสำ�หรับ
การคนควา พบวา การใหบริการของสำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สวนมากมีความพึงพอใจ เจาหนาที่และบรรณารักษมี
ความเปนกันเอง ยิม้ แยมแจมใส ทักทายพูดคุยดี มีน�้ำ ใจ
เต็มใจบริการ มักไดค�ำ ตอบเปนทีพ่ อใจ เจาหนาทีอ่ �ำ นวย
ความสะดวกตอนักศึกษาเปนอยางดี สำ�หรับปญหา
อุปสรรคการใชวารสารวิชาการที่พบ ไดแก เจาหนาที่
บางคนจะทำ�หนาดุ เมื่อมีผูใชสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
เจาหนาที่จะทำ�หนาเครียด ถามไมตอบ มีระบบการจัด
หมวดหมูที่ทันสมัย แตก็พบปญหาบางเชน สืบคนจาก
OPAC ได แตเมื่อไปหาเลมจริงที่ตูกลับไมพบ การใช
บริการวารสารวิชาการในหองสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น
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ขอเสนอแนะ
1. สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรสงเสริมการใชวารสารวิชาการฉบับพิมพและฉบับสือ่
อิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะวารสารฉบับพิมพใหสามารถ
ยืมไดเชนเดียวกับการยืมหนังสือ เนื่องจากนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาตองทำ�การศึกษาคนควาอยางจริงจัง
และตอเนื่อง
2. ผู  บ ริ ห ารสำ� นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรสงเสริมทักษะการคนควาวารสารวิชาการ
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมถึงฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ใหเห็นคุณคา ประโยชนและการใช
วารสารวิชาการ
3. คณาจารย แ ละนักศึกษาควรมี สว นร ว มใน
การคัดเลือกวารสารวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหวารสารตรงตามความตองการ
มากที่สุด
4. การวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป ควรศึ ก ษาการเข า ถึ ง
วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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