


 
 

รายงานการวิจัย 
การใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
________________________________________________________________ 
Central Library Website Usage by Graduate Students of Srinakharinwirot University 

 
 
 
 
 
 
 

เปี่ยมสุข ทุ่งกาว ี
ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2552 



รายงานการวิจัย 
การใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
________________________________________________________________________ 
Central Library Website Usage by Graduate Students of Srinakharinwirot University 

 
 
 
 
 
 
 

เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี 
ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2552 

งานวิจัยน้ี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เงินรายได้ของส านักหอสมุดกลาง) ประจ าปีงบประมาณ 2550 



ชื่อเรื่องงานวิจัย :  การใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ชื่อผู้วิจัย          :  เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี 
ปีท่ีวิจัย           :   2552 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ และเปรียบเทียบปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านัก 
หอสมุดกลาง ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษาจ านวน 356 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC+ สถิติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบน มาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ t-test 
 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. การใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง พบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เข้าใช ้
เว็บไซต์สัปดาห์ละ  2-3 ครั้งๆ ใช้ครั้งละ  1 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที ่ 
ส านักหอสมุดกลาง หรือที่บ้าน และเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากที่สุด 

2. การใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
พบว่า 

2.1  ใช้บริการข้อมูลหน้าโฮมเพจโดยรวมในระดับน้อย ข้อที่ใช้ระดับมากคือ  
บริการสืบค้นฐานข้อมูลส านักหอสมุดกลาง (OPAC) 

2.2  ใช้บริการข้อมูลส านักหอสมุดกลางโดยรวมในระดับน้อย ข้อที่ใช้ในระดับ 
ปานกลางคือ ปฏิทินบริการประจ าภาคการศึกษา และเวลาเปิด-ปิดบริการ 

2.3  ใช้บริการข้อมูลงานบริการโดยรวมในระดับปานกลาง ข้อที่ใช้ในระดับมาก 
คือ บริการยืม-คืนหนังสือ และตรวจสอบการยืม-คืนด้วยตนเอง 

2.4  ใช้บริการข้อมูลทรัพยากรโดยรวมในระดับปานกลาง ข้อที่ใช้ในระดับน้อย 
คือ รายช่ือหนังสือที่ได้รับรางวัล 

2.5  ใช้บริการค้นฐานข้อมูลออนไลน์โดยรวมในระดับปานกลาง ข้อมูลที่ใช้ใน 
ระดับมากคือ  ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ มศว ฉบับสมบูรณ์ (Full-text) รองลงมาคือ  ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ 75 สถาบัน (ThaiLis_TDC) ฐานข้อมูล Science Direct  และฐานข้อมูล H.W.Wilson  

3. ปัญหาการเข้าใช้เว็บไซต์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า  
3.1  ปัญหาเกี่ยวกับนิสิต โดยรวมประสบปัญหาในระดับน้อย ข้อที่ประสบ 

ปัญหาในระดับปานกลาง  คือ ไม่มีเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์ อย่างพอเพียง  และขาดทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ 



(3) 

 

 
   3.2 ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ โดยรวมประสบปัญหาในระดับปานกลาง ข้อที่
ประสบปัญหามากคือ ใช้เวลานานในการแสดงข้อมูลครบทั้งหน้า เว็บเพจบางหน้าซับซ้อนคลิกหลายครั้ง
กว่าจะพบข้อมูล และไม่มีบริการดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้ 

4. เปรียบเทียบการใช้และปัญหาการใช้เว็บไซต์ พบว่า 
4.1    นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการใช้เว็บไซต์โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเป็นร ายข้อพบว่า นิสิตระดับปริญญาเอกใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่านิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
   4.2 นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชา ต่างกัน มีการใช้เว็บไซต์
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจาร ณารายข้อ พบว่า  นิสิตกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้เมนูห้องสมุดและเมนูบริการ มากกว่านิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4.3 นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัญหาในการเว็บ ไซต์
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
   4.4 นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีปัญหาในการใช้
เว็บไซต์โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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Abstract 
 

The purposes of the study were to investigate and compare usage of Central Library 
website and its problems as perceived by graduate students of Srinakharinwirot University.  The 
subjects consisted of 356 graduate students of Srinakharinwirot University.  Questionnaire was 
administered and then data were analyzed and presented by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and t-test. 
 

The results revealed as follows: 
             1.  Most of the graduate students accessed the library website through 
university website’s channel with 2-3 times/week and less than or 1 hour, using personal 
computer or computers at the library. 
             2.  According to the library website content’s use, it was found that; 
                   2.1  Library homepage was used at a low level as a whole while OPAC 
was mostly used. 
                   2.2  The menu of library information was used at a low level as a whole  
while university semester calendar and library’s open hour were moderately used. 
                   2.3  The menu of library service was used at a moderate level as a 
whole while the circulation and borrower information was mostly used. 
                   2.4  The menu of library resources was used at a moderate level as a 
whole while rewarded book list was lowly used. 
                   2.5  The menu of online databases was used at a moderate level as a 
whole while SWU thesis and dissertation with full-text, ThaiLIS (TDC), Science Direct, and H.W. 
Wilson were mostly used, respectively. 
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              3.  In accordance with the problems, it showed that; 
                     3.1  The students usage’s problem was at low level as a whole while 
those at moderate level included having no time and insufficient English language skill. 
                     3.2  The problem about the website as a whole was at a moderate level 
while those at the high level included long time of page loading, complicated pages, and not 
allowing to download other programs needed.    
             4.  Comparison of usage and problem according to education level and subjects 
could be concluded that; 
                    4.1  There were no significant differences among those of usages by 
graduate students with different education level.   When considered each aspects, it was found 
that doctoral students statistically significant more used at .05 level than those of certificate 
ones. 
                    4.2   There were no significant differences among those of usage by 
graduate students with different subject.  When considered each aspects, it was found that 
students in social sciences and humanities statistically significant more used menu of library 
information and library service at .05 level than those of students in science and technology 
and health science. 
                    4.3   There were no significant differences among those of problem by 
graduate students with  different education level as a whole and in each aspects. 
                    4.4   There were no significant differences among those of problem by 
graduate students with different subject as a whole and in each aspects. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมปัจจุบัน ก่อให้เกิดการรวมตัวกันอย่าง
รวดเร็วของพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ท าให้เกิดการ
ลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมหาศาล มีผลกระทบต่อสังคมทุกร ะดับ และเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยจัดการเรื่องการจัดเก็บและ
การประมวลผล และเทคโนโลยีโทรคมนาคมช่วยในการถ่ายทอดและเผยแพร่สารสนเทศ ท าให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศคือ เครือข่ายการสื่อสารของสังคมโลกบนอิ นเทอร์เน็ต 
(Internet) ที่ท าให้ผู้คนในสังคมสามารถติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก อย่างไร้ขีดจ ากัดใน
เรื่องเวลา และสถานที่  

อินเทอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อผู้คน จากทุกมุมโลกเข้าไว้
ด้วยกันบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ จากที่บ้าน ที่ท างาน โรงเรียน ธนาคาร 
ร้านค้า และท่ีต่างๆทั่วมุมโลกสามารถเชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลา ท าให้ผู้คนในสังคมยุคสารสนเทศนี้ 
สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างไร้ขีดจ ากัดในทุกมิติ ทั้งเวลา สถานท่ี อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ (ประภาวดี สืบสนธิ์.  2543: 21-31)  

พัฒนาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สังคมโลกพัฒนารูปแบบใหม่ๆ 
เพื่อการติดต่อสื่อสาร เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการด าเนินชีวิต กลายเป็นวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
ของคนต่างชาติ ต่างภาษา ซึ่งอยู่ห่างไกลกัน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสร้างภูมิปัญญาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันของผู้คนร่วมยุคสมัย โดย การใช้เว็บไซต์ (Website) เป็นเครื่องมือ สื่อสารข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์กลายเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ที่ ได้รับความนิยมสูงสุดในทุกองค์กรท่ัว
โลก ส่งผลให้มีการจัดท าเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นเครื่อ งมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่าง
แพร่หลาย  

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ มีการสร้างเว็บไซต์ขึ้นจ านวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา แต่ละหน่วยงานมีการ ใช้เว็บไซต์เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลส่งไปถึงคนท่ัวโล กได้อย่างรวดเร็วตลอด  24 ชั่วโมง ผู้จัดท า
เว็บไซต์เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อประเภทอื่น  และเข้าไปปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยได้ตลอดเวลา รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลได้หลายประเภทในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้การ
น าเสนอข้อมูลท าได้อย่างน่าสนใจ มีระบบกา รติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็วใน
ลักษณะโต้ตอบกันได้ทันที (Interactive) ตลอดจนสามารถใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆที่เชื่อมโยงกันไปทั้ง
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โลกได้ฟรี เช่น บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล (e-mail หรือ Electronic mail) บริการเว็บ
บล็อก หรือ บล็อก (Web Blog / Blog) บริการโปรแกรมค้นหาข้อมูล บนอินเทอร์เน็ต (Search 
engine) และเว็บไซต์ส่วนบุคคลซึ่งให้บริการเน้ือที่ฝากข้อมูลทุกประเภท ทั้งข้อความ ภาพ ใน
ลักษณะสื่อผสม  (Multimedia) เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติที่เอื้ออ านวยต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
อย่างมากมายท าให้มีผู้นิยมใช้ เว็บไซต์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Brophy.  2000: 148-153 ; Ingersoll 
and Culshaw.  2004: 122-123) 

เว็บไซต์ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา  คือรูปแบบหนึ่งของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นให้ ถึง
มือผู้ใช้บริการในเวลารวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับวิวัฒนาการของทักษะการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ได้จากทุกมุมโลก 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นห้องสมุดที่มีการพัฒนาเว็บ ไซต์เพื่อใช้ใน
การให้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับห้องสมุดประเภทอื่น เว็บไซต์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนารูปแบบ และเทคนิคในการให้บริการสารสนเทศ
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างมีความหลากหลาย และทันสมัย ท าให้ มีผู้ใช้บริการสามารถเข้ าถึงแหล่ง
สารสนเทศได้จ านวนมหาศาล   
 กล่าวได้ว่า เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทส าคัญในการให้บริการสารสนเทศ 
ทีผู่้ใชห้้องสมุดสามารถใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือ ในการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุด หรือ
โอแพก (Online Public Access Catalog - OPAC) สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และเป็นแหล่ง
รวบรวมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่ให้บริการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ 
ยังเป็นแหล่งให้บริการจุดเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน และการวิจัย รวมท้ังห้องสมุดได้ใช้เว็บไซต์ ในงานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และเป็นช่องทางส าหรับการติดต่อสื่อสารเพื่ อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก สมาชิกของ
ห้องสมุด และผู้ใช้บริการทั่วไป (Stover.  1997b: Online) 

เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (http://lib.swu.ac.th) เริ่ม
ด าเนินการให้บริการมาตั้งแต่ พ .ศ. 2540 มีการปรับปรุงเนื้อหามาตลอด  โดยใช้เนื้อที่เก็บข้อมูล
ร่วมกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ส านักหอสมุดกลาง .  2542: 1-22) ท าให้ส านักหอสมุดกลางสามารถ
ให้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น โดยได้จัดท าเนื้อหาออกเป็น 6 กลุ่มหลัก คือ  
  1. เมนูห้องสมุด น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดและบุคลากร         
  2. เมนูบริการ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและกิจกรรม 
  3. เมนูทรัพยากร น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรห้องสมุดและการเข้าใช้  

4. เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์  
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            5. เมนูอื่นๆ และบริการสารสนเทศผ่านโฮมเพจ ที่น าเสนอข้อมูลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร   
            6. ข้อมูลการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ  

ปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ส านักหอสมุดก ลางประมาณวันละ  600-800 ครั้ง นับแต่
เดือนกันยายน พ .ศ. 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม พ .ศ.2550 มีผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์มากกว่า 
600,000 ครั้ง  (ส านักคอมพิวเตอร์ .  2550: Online)  ตั้งแต่ส านักหอสมุดกลาง เปิดให้บริการ
เว็บไซต์ ยังไม่มีการศึกษาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลา งมาก่อน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการใช้และปัญหา
การใช้เว็บไซต์ โดยเน้นกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องท าวิจัยและมี
การค้นคว้ามาก เพื่อน าผลการวิจัยไปปรับป รุงพัฒนาเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้มาก
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  
ศรนีครินทรวิโรฒ จ าแนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา  

3. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ  

4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของนิสิตบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 
4,887 คน ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2549 (บัณฑิตวิทยาลัย.  2549: 28-40) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ซึ่งได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ตามตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.  1970: 607–610) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี จ านวน 356 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
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            3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ นิสิตบัณฑิตศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท และระดับปริญญาเอก และจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ    
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การใช้เว็บไซต์ และปัญหาการใช้เว็บไซต์ 2 ด้าน คือ 
ด้านผู้ใช้บริการ และด้านเว็บไซต์ 
 

         กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง หมายถึง แหล่งที่เก็บรวบรวมหน้าเอกสารของข้อมูลเกี่ยวกับ
ห้องสมุด ทรัพยากรห้องสมุด บริการของห้องสมุด รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศอื่นๆ
ซึ่งสร้างขึ้นโดยส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ 
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 2. การใช้เว็บไซต์ หมายถึง การเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศทุกประเภทบนเว็บไซต์ส านัก
หอสมุดกลาง ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 3. ปัญหาการใช้เว็บไซต์ หมายถึง ความไม่สะดวก ข้อขัดข้อง และอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการเข้าใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒใน 2 ด้านคือ ปัญหาด้านผู้ใช้บริการ ปัญหาด้านเว็บไซต์ 

ตัวแปรต้น 
นิสิตบัณฑิตศึกษา 
    1. ระดับการศึกษา 
       1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท 
       1.2 ปริญญาเอก 
    2. กลุ่มสาขาวิชา 
          2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          2.2 วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี และ   
               วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
          2.3  

ตัวแปรตาม 
1. การใช้เว็บไซต์ 
2. ปัญหาการใช้เว็บไซต์ 
    2.1 ด้านผู้ใช้บริการ 
    2.2 ด้านเว็บไซต์ 
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 4. นิสิตบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ทุกกลุ่มสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  
 5. กลุ่มสาขาวิชา หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 
สมมติฐานในการวิจัย 
      1. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการใช้เว็บไซต์แตกต่างกัน 
      2. นิสิตบัณฑิตศึกษาทีศ่ึกษากลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีการใช้เว็บไซต์แตกต่างกัน 
      3. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัญหาการใช้เว็บไซต์แตกต่างกัน 
      4. นิสิตบัณฑิตศึกษาทีศ่ึกษากลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีปัญหาการใช้เว็บไซต์แตกต่างกัน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผลของการวิจัยนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าเว็บไซต์
ส านักหอสมุดกลาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น และยังเป็นประโย ชน์
ส าหรับผู้จัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของ นิสิต

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. เว็บไซต์คืออะไร 
2. ประวัติความเป็นมาของเว็บไซต์ 
3. เว็บไซต์ห้องสมุด 
4. สารสนเทศจากเว็บไซต์ห้องสมุด 
5. เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
6. ประโยชน์ของเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
7. เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
8. เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เว็บไซตค์ืออะไร  

เว็บไซต์  คือที่รวมของเว็บเพจ ทุกหน้า  ซึ่งหน่วยงานเดียวกันเชื่อมโยงไว้ด้วยกันผ่าน การ
เชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิ้งค์ (Hyperlink) ในเว็บไซต์หนึ่งๆ จึงประกอบด้วยโฮมเพจ และเว็ บเพจหลายๆ
หน้ารวมกันเพื่อแสดงรายละเอียดของข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ซึ่งได้น าเสนอขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์นั้น 

โฮมเพจ  เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ซึ่ง ผู้เข้าใช้จะพบ ก่อนหน้าอื่นๆ  เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งๆ 
หลังจากที่พิมพ์ยูอาร์แอล (URL – Uniform Resources Locator) หรือ ที่อยู่ของเว็บไซต์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ลงในโปรแกรม เว็บบราวเซอร์ (Web browser) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเว็บไซต์ 
โฮมเพจจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าปกหนังสือ ค าน า และสารบัญที่เจ้าของเว็บไซต์
สร้างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในก ารจัดท า และเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ภายใน
โฮมเพจอาจมีข้อความ ข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อไปยังเว็บเพจหน้าอื่นๆ ภายในเว็บไซต์
เดียวกัน หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจของเว็บไซต์อื่นๆภายนอกได้อีก และภายในโฮมเพจอาจมีการ
ออกแบบตัวอักษร การใช้รูปภาพ หรือเ สียงประกอบ เพื่อสร้างความสนใจ และจูงใจให้เกิดความ
ประทับใจแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้เข้าใช้ข้อมูลจากรายละเอียดของเนื้อหาภายในเว็บเพจหน้าอื่นๆ อีก 
หน้าแรกของเว็บไซต์คือโฮมเพจน้ี จึงเป็นหน้าแรกที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ จัดท าเว็บไซต์ของ
องค์กร หน่วยงานทุกประเภท 

เว็บเพจ คือหน้าเอกสารในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ในเว็บไซต์หนึ่ง อาจมีเว็บเพจจ านวนตั้งแต่ 2 
หน้า จนถึงจ านวนพันหน้า และเว็บเพจทุกหน้าจะถูกเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเว็บไซต์นั้นๆเสมอ 
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ประวัติความเป็นมาของเว็บไซต์  
เว็บไซต์ เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1989 โดยการริเร่ิมคิดค้นของ เซอร์  

ทิโมที จอหน์ เบอร์เนิร์ส- ลี (Sir Timothy John Berners-Lee) หรือ ทิม เบอร์เนิ ร์ส-ลี (ดังภาพประกอบ  
1) นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ  จากห้องปฏิบัติการวิจัยนิวเคลียร์ฟิสิกส์แห่งยุโรป ของสถาบันเซิร์น (CERN) 
หรือ Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (ปัจจุบันใช้ชื่อ European Organization for 
Nuclear Research หรือ องค์กรเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป ) ซึ่งตั้งอยู่ท่ีเมืองเมย์ริน (Meyrin) ณ 
กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (CERN. 2008d: online) 
 

 
ภาพประกอบ 1.  เซอร์ทิโมธี จอห์น เบอร์เนิร์ส-ลี (Sir Timothy John Berners-Lee) 

 
 สถาบันวิจัยแห่งนี้ เป็นสถานที่เกิดของเว็บไซต์ หรือที่เรียกกันในเวลาต่อมาว่า “เวิร์ลไวลด์เว็บ ” 
(World Wide Web) ซึ่งนิยมเขียนเป็นสัญลักษณ์ด้วยตัวอักษร WWW หรือ W3 (Cribble. 2009: 
Online) เว็บไซต์ในยุคแรกมีพัฒนาการมาอย่างรวดเร็วตามล าดับดังน้ี  

ในปี ค.ศ.1990 ทิม เบอร์เนิร์ส -ลี เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นโฮมเพจและเว็บไซต์ขึ้น เป็นคร้ังแรกเพื่อ
เผยแพร่บทความวิจัย ช่วยให้นักวิจัยของสถาบัน และนัก วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์จาก ทั่วโลกจ านวนกว่า 
6,000 คน จาก 60 ประเทศ  สามารถเผยแพ ร่งานวิจัย  และแลกเปลี่ยนความรู้ สื่อสารระหว่างกันผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นท่ีรับทราบกันท่ัวไปว่า เว็บไซต์แห่งแรกของโลกอินเทอร์เน็ตก็คือ เว็บไซต์  
ของสถาบันเซิร์น  (http://info.cern.ch) ซึ่งมีการ น าขึ้นเผยแพร่ บนเครือข่า ยอินเท อร์เน็ต  เมื่อ เดือน

http://info.cern.ch/
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พฤษภาคม ค.ศ.1990 (CERN. 2008d: Online) โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ในเวลานั้น มีการเชื่อมต่อแบบ
ไฮเปอรล์ิ้งค์ (Hyperlink) ที่ยังไม่สามารถแสดงผลเป็นภาพกราฟิก หน้าโฮมเพจหรือเว็บเพจของเว็บไซต์
แห่งแรก (ดังภาพประกอบ 2) ซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  NeXt (ดังภาพประกอบ 3) 
ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ NeXtStep ที่ ทิม เบอร์เนิร์ส–ลี ใช้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นในช่วงปี 1989 – 1990 
เว็บไซต์ในยุคแรกจึงแสดงผลเป็นข้อความ และประมวลผลอยู่ท่ีเครื่องแม่ข่าย (Server / Host) โดยมี
เครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้ ใช้ (Clients / Terminals) ส่งค าสั่งเป็นข้อความ (Text mode) ท าการเชื่อมต่อ
เข้าไปสืบค้นข้อมูลบนเว็บ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการสืบค้นแบบ ไฮเปอร์เท็กซ์  (Hypertext) ที่คิดค้นโดยทิม 
เบอร์เนิร์ส-ลี (Berners-Lee. 1996: Online)  
 

 
ภาพประกอบ 2. โฮมเพจของเว็บไซตส์ถาบัน CERN ปี ค.ศ. 1990  
ซึ่งเป็นเว็บไซต์แห่งแรกในโลกอินเทอร์เน็ต (CERN. 2008a: Online)  
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ภาพประกอบ 3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ NeXt ซึ่งเป็นเคร่ืองแม่ข่ายเคร่ืองแรก 

ที่สามารถออนไลน์เผยแพร่เว็บไซต์แรกของโลก ในปี ค.ศ. 1990 (CERN.  2008c: Online) 
 

 หลังจากเดือนธันวาคม ค.ศ.1991 มีการพัฒนาโปรแกรมบราวเซอร์ให้สามารถแสดงภาพกราฟิก
ได้ ท าให้มีองค์กร หน่วยงานต่างๆ น าเทคโนโลยีเว็บไซต์ไปใช้งานมากขึ้น และ มีเว็บไซต์ จ านวน  
เพิ่มขึ้นมากกว่า 26 แห่งทั่วโลก  ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค .ศ.1993 ศูนย์คอมพิวเตอร์  NCSA ณ 
มหาวิทยาลัยอิลลินอยล์ แ ห่งเ มือง Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาโปรแกรม เว็บ
บราวเซอร์ Mosaic ที่ท าให้เว็บไซต์สามารถแสดงภาพกราฟิก ได้ (ดังภาพประกอบ 4) โดยแสดงผลบน
โปรแกรมบราวเซอร์ในยุคแรกๆ ทีใ่ช้งานกับไมโครคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี และเครื่อง
คอมพิวเตอร์  Apple และ Macintosh ได้ เป็นผลท าให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นในองค์กร และหน่วยงาน
ต่างๆ กันแพร่หลายเป็นจ านวนล้านเว็บไซต์ ในเวลาอันรวดเร็ว 
 

        
ภาพประกอบ 4. โฮมเพจของเว็บไซตส์ถาบัน CERN ในปี ค.ศ. 1993 

ที่สามารถแสดงภาพกราฟิกได้ (CERN.  2008b: Online)  
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ต่อในปี ค .ศ. 1994 ได้มีการพัฒนา โปรแกรม เครื่องมือสืบค้นข้อมูล (Search engine) จาก
เว็บไซต์บนเครือข่ายเกิดขึ้นมากมาย เช่น InfoSeek, Excite, AltaVista, Yahoo ฯลฯ เพื่อน ามาใช้เป็น
เครื่องมือช่วยค้นข้อมูลจ านวนมหาศาลที่มีผู้คนจากทั่วโลกน าขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ปัจจุบันมีผู้พัฒนา
เว็บไซต์ขึ้นท่ัวโลก ประมาณ 110 ล้านแห่ง และมีผู้คนทั่วมุมโลกเชื่อมต่อเข้าชมเว็บไซต์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จ านวนมหาศาลมากว่า 100 ล้านคนต่อวัน (CERN. 2008c: Online)  

 
เว็บไซต์ห้องสมุด 

เว็บไซต์ห้องสมุด  เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างห้องสมุดและผู้ใช้บริการ โ ดยเว็บไซต์เป็น
ช่องทางหน่ึงที่ห้องสมุดใช้ในการแจ้งข่าวสารข้อมูล และการบริการของห้องสมุด รวมทั้งท าให้ห้องสมุด
ทราบถึงความคิดเห็นและความต้องการ รวมถึงปัญหาต่างๆ ของผู้ใช้บริการ ผ่าน เมนู หรือ แบบฟอร์ม 
ในการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ ผ่านบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริกา รเว็บบอร์ด หรือ กระดานสนทนา 
นอกจากนี้ ห้องสมุดยังสามารถน าข้อมูลที่บันทึกไว้บนเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องสถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ 
มาใช้ศึกษาเป็นข้อมูลในการให้บริการ และใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ ใน
การให้บริการของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เว็บไซต์ห้องสมุดแห่งแรกของโลก มีการพัฒนาการมาตั้งแต่ ปี ค .ศ. 1994 ซึ่งมีผู้บันทึกไว้ใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ “ Technology and Book for All ” ของโครงการกูเต็นเบิร์ก (Gutenberg) 
เขียนโดย นักวิจัยของโครงการช่ือ มารี เลอแบร์ (Marie Lebert) ได้บันทึกไว้ว่ าเว็บไซต์ห้องสมุดแห่ง
แรกได้มีการพัฒนาขึ้นโดย ห้องสมุดแห่งเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki City Libraries) ซึ่งปัจจุบันคือห้องสมุด
ประชาชน ในประเทศฟินแลนด์ โดย มีการน าขึ้นเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็ นคร้ังแรกเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1994 ภายในช่วงเวลาเดียวกัน หลั งจากมีผู้คิดค้นระบบจากเว็บไซต์ขึ้นใน ปี ค .ศ.1994 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาและห้องสมุดทั่วโลกจึงจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดของ
ตนเองขึ้นเผยแพร่ (Lebert.  2009: Online) มีรายงานจากเว็บไซต์ที่รวบรวมเว็บไซต์ห้องสมุดว่า 
ปัจจุบันมีเว็บไซต์ห้องสมุดอยู่ จ า นวนมากกว่า 7,900 แห่งจากทั่วโลกใน 149 ประเทศ (Dowling.  
2008: Online) 
 
สารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด 
  แลมบ์ (Lamb.  2006: Online) เสนอแนวคิดเรื่องการจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดไว้ว่า
เว็บไซต์ห้องสมุดโดยทั่วไป มักน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับห้องสมุดและบริการของห้องสมุด ไ ด้แก่ ข้อมูล
เกี่ยวกับห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมีให้บริการ บริการสารสนเทศของห้องสมุด  และ
บริการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการแหล่งสารสนเทศแก่
ผู้ใช้บริการ รวมท้ังเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและเป็น ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสารสนเทศ  ใน
ประการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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1.  ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด  เว็บไซต์ห้องสมุดส่วนใหญ่ มักให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด  
ในเรื่อง วัน- เวลาเปิดบริการ สถานท่ีตั้ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน
ภายใน เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการใช้บริการ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ
การใช้บริการ ข่าวสารกิจกรรมของห้องสมุด คู่มือการใช้บริการต่างๆ แผ่นพับ ใบปลิว หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ที่ห้องสมุดต้องการเผยแพร่ไปถึงผู้ใช้บริการ เช่น รายช่ือหนังสือใหม่ รายการแนะน าหนังสื อและสิ่งพิมพ์
ที่น่าสนใจ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้บริการ เช่น แผนที่ แผนผัง ภาพอาคาร สถานท่ีให้เป็น
จุดให้บริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมส าหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะได้รับข้อมูล
ข่าวสารของห้องสมุด เช่น สถิติ รายงานประจ าปี หรือข้อมูลเกี่ ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เช่น 
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค าขวัญ ที่แสดงถึง หน้าที่ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของห้องสมุด เป็นต้น  

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  เว็บไซต์ห้องสมุด มีข้อมูล 
รายละเอียด  ของทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ของห้องสมุ ด มีรูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่หลาก  
หลาย เช่น รายการสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสารท่ีมีให้บริการในห้องสมุด โดยมีระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากร  
ห้องสมุด OPAC ที่ให้บริการสืบค้นรายการละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆที่ห้องสมุด   
ให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยผู้ส นใจสามารถสืบค้ นได้จากภายนอกผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา รวมท้ังห้องสมุดจะรวบรวมบริการการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานท่ี
ให้บริการสืบค้น ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดท าขึ้น เอง (In-house databases) ภายในห้องสมุด หรือ
ฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ ที่ห้ องสมุดจัดซื้อหรือบอกรับจากแหล่งข้อมูล หรือเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ  มาแสดงไว้บนเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อให้บริการการเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศ
เพื่อการเรียน การสอน การท าวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ ของนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังบุคคลทั่วไป 

3.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการสารสนเทศของห้องสมุด เว็บไซต์ห้องสมุด น าเสนอ 
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการของห้องสมุด ในเร่ืองวิธีการใช้บริการประเภทต่างๆ  ค าแนะน า 
หรือข้อตกลง ตามกฎระเบียบ และค่าบริการต่างๆ ให้ผู้ ต้องการใช้บริการทราบผ่านเว็บไซต์ เช่น ข้อมู ล
บริการยืม-คืน เกี่ยวกับจ านวนวัน-เวลา ของสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการยืมออกนอกห้องสมุด สิทธิในการยืมของ
ผู้ใช้บริการ หรือสมาชิกแต่ละประเภท ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการแต่ละประเภท เช่น ค่าบริการในการ
ท าส าเนาเอกสาร  ค่าบริการสืบค้นฐานข้อมู ลบางประเภท นอกจากนี้ห้องสมุดบางแห่งอาจเปิดบริการ
ออนไลน์บางอย่างให้สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด เช่น การตรวจสอบ
รายการยืมหนังสือ หรือวัสดุห้องสมุดประเภทต่างๆ ของผู้ใช้บริการ การยืมต่อด้วยตนเอง  การจอง
หนังสือ สิ่งพิมพ์ และวัสดุห้องสมุ ดบางประเภท หรือ ส่งค าขอใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้า ทั้งน้ีอาจมี
บริการให้สมาชิกสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการใช้บริการ สั่งพิมพ์ใบเสร็จ  ใบยืนยันการใช้บริการ  
หรือส่งค าขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ 
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4. ข้อมูลการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่างๆ เว็บไซต์ห้องสมุดแต่ละแห่ง มักมีการจัดท า 
การเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ  เพื่อความสมบูรณ์และความทันสมัยของเนื้อหาสารสนเทศบางเรื่อง เพื่อ
ประโยชน์และความสะดวกของผู้ใช้บริการ ในการเข้าค้นหาข้อมูลต่างๆ บนเ ครือข่ายอินเ ทอร์เน็ต 
ห้องสมุดสามารถจัดท าการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ได้หลายรูปแบบ  เช่น การเชื่อ มโยงระหว่างเว็บเพจ
ภายในเว็บไซต์เดียวกัน  เพื่อน าเสนอข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์  หรือเป็นการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานอื่นๆ ภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกัน เช่น เว็บไซต์ทุกคณะ  เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ห้องสมุดยังสามารถสร้างการเชื่อมโยงไป ยังเว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ บน
อินเทอร์เน็ต  เช่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ สารานุกรมออนไลน์ พจนานุกรมออนไลน์ 
วารสารอิเล็กทรอนิสก์ข องหน่วยงานต่างๆ ที่มีประโยช น์แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ที่เป็น
สมาชิกผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และมี
ความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาความรู้ 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์แล้ว ยังเป็นการประหยัดเวลา แรงงาน
ของบุคลากรท่ีไม่ต้องผลิต หรือน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน ซ้ าซ้อน และเป็นการ
ประหยัดการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทางหน่ึง (Shemberg. 2000 : 178-187 ; Bao. 2000: 
191-195) 

 5.  ข้อมูลองค์ประกอบอื่นๆที่เก่ียวข้อง ในการน าเสนอสารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษานั้น นอกจากมีกา รน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด ทรัพยากรห้องสมุดและการ
ให้บริการสารสนเทศแล้ว ห้องสมุดอาจมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความครบถ้วนสมบู รณ์ของเนื้อหา ที่
ให้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ 

5.1 ข้อมูลแจ้งผู้รบัผิดชอบการจัดท าเว็บไซต์ (Web master) หมายถึง 
ผู้รับผิดชอบการจัดท าเว็บไซต์ อาจระบุไว้เพียงคนเดียว ระบุเป็นคณะท างาน หรือแจ้งชื่อหน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งหมายถึงผู้จัดท า ผู้เขียนเนื้อห า ผู้ปรับปรุงเนื้อหา และต้องมีการระบุที่อยู่ที่สามารถ
ติดต่อได้ทั้งทางไปรษณีย์ธรรมดา และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังควรมีเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม แจ้งปัญหา หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้ และต้องมีระบุ
ไว้ในเว็บเพจทุกหน้า 
   5.2 ข้อความแสดงลิขสิทธิ์  (Copyright) หมายถึง ข้อความแสดงถึงความเป็น
เจ้าของและผู้รับผิดชอบเนื้อหา ทั้งข้อความ ภาพประกอบ และการออกแบบกราฟิก มักจะแสดงไว้ท้าย
หน้าของเว็บเพ็จทุกหน้า เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้เขียน ผู้จัดท า หรือผู้ผลิตเว็บเพจแต่ละหน้า เป็ น
การแจ้งให้ผู้อ่าน และผู้ต้องการน าภาพ หรือข้อความใดๆไปใช้ส่วนตัวได้รับทราบว่า สามารถติดต่อขอ
อนุญาตไปใช้ได้ประการใดบ้าง 
   5.3 แผนผังโครงสร้าง เนื้อหาเว็บไซต์ (Site map) หมายถึง เครื่องมือช่วย ให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ ว เพราะแผนผังโครงสร้างข้อมูลจะช่วย
ให้ผู้ใช้ทราบว่าโดยรวมแล้ว ข้อมูลหรือสารสนเทศทั้งหมดของเว็บไซต์นั้นๆ ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง 
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อาจช่วยลดความสับสน หากเว็บไซต์นั้นๆ มีข้อมูล หรือสารสนเทศเป็นจ านวนมาก การจัดกลุ่ม โดย
สร้างเป็นโครงสร้างเนื้อหาทั้งหมด ท าให้ผู้ใช้ สามารถเข้าสารสนเทศที่ตนเองต้องการได้รวดเร็วผ่านการ
ใช้แผนผัง  

5.4 เมนูทางเลือกภาษา (Language options) หมายถึง การเพิ่มเติมทางเลือก 
ในการแสดงผลข้อความ  ส าหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับเจ้าของเว็บไซต์ มักจะเพิ่ ม
ทางเลือกส าหรับภาษาอังกฤษ ให้แก่ เว็บไซต์ ห้องสมุดที่มีทรัพยากรหลายภาษา อาจมีสารสนเทศที่
ชาวต่างชาติสนใจ  งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ จะเพิ่มทางเลือกให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าอ่านบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษได้ 
   5.5 เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร (Communication options) หมายถึง 
แบบฟอร์ม เมนู  หรือช่องทางส าหรับการติ ดต่อสื่อสารระหว่างห้องสมุดและผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่ง
ผู้จัดท าเว็บไซต์อาจพิจารณาท าได้ตามความเหมาะสม เช่น กระดานสนทนาแสดงความคิดเห็น  
แบบฟอร์มการเสนอ ซื้อหนังสือ และแบบฟอร์มการขอใช้บริการต่างๆ เมนูส่งข้อความและค าถามถึง
บรรณารักษ์ (Asked librarians) สมุดเซ็นต์เยี่ยม (Guestbook) บริการห้องสนทนากับบรรณารักษ์แบบ
ออนไลน์ (Chat room)  
   5.6 เครื่องนับจ านวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ (Counter) หมายถึง เครื่องมือช่ว ยเก็บ
สถิติจ านวนผู้เข้าชม และใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งอาจมีไว้ในเว็บเพจหน้าหลักที่ให้บริการเร่ืองหลักๆ เช่น 
เว็บเพจหน้าย่อยล าดับแรกก่อนการเข้าใช้ระบบสืบค้น ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  หรือหน้าเว็บที่
เชื่อมโยงไปใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 
   5.7 ข้อมูลการปรับปรุงข้อมูล (Last updated) หมายถึง ข้อความแจ้ งเกี่ยวกับ 
วัน – เวลา ที่เว็บเพจแต่ละหน้าได้รับการปรับปรุงข้อมูลค รั้งล่าสุด  งานปรับปรุงเว็บไซต์ถือเป็นหน้าที่
ส าคัญของผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ เพราะท าให้ผู้ใช้บริการ สามารถประเมินได้ว่าสารสนเทศจากเว็บไซต์
นั้นๆ มีความทันสมัยมากน้อยเพียงใด เว็บไซต์ทุกแห่งมักระบุไว้ที่หน้าโฮมเพจ หรือหน้าแรกของ
เว็บไซต์เพียงหน้าเดียว หรือระบุเป็ นรูปภาพ หรือ ใช้กราฟิกพิเศษ เช่น ใช้ค าว่า “NEW” ก ากับเอาไว้
เฉพาะหน้าที่มีการปรับปรุงข้อมูลใหม่  หรือ รวบรวมรายการสารสนเทศที่น าขึ้นเผยแพร่ใหม่ๆ ขึ้นไว้
ด้วยกันผ่านเมนู What’s new มาจากหน้าโฮมเพจ เช่น ท าเป็นรายช่ือหนังสือใหม่รายสัปดาห์  รายช่ือ
บทความใหม่จากวารสารสาขาต่างๆ รายเดือน ฯลฯ (Golding, Carter, and Kolna.  2000: 55) 
   5.8 บริการค าถาม-ค าตอบที่ถามบ่อย (Frequently Asked Questions - FAQ) 
หมายถึง การรวบรวมค าถามที่ถูกถามบ่อย พร้อมค าตอบเอาไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่อาจมีค าถาม
ซึ่งเคยมีผู้ส่งค าถามนั้นมาแล้ ว ได้เข้าอ่านก่อนจะส่งค าถามมายังห้องสมุด  หรือถามบรรณารักษ์ซ้ าอีก 
(Ferguson and Hebels.  2003: 43 ; Wasik.  2008: 179) 
   5.9 ข้อมูลแจ้งเรื่องการใช้โปรแกรมอื่นๆ (Applications) หมายถึง ข้อมูลที่แจ้ง
ให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ในการเข้าชมเว็บไซต์ ต้องใช้โปรแกรม หรือซอฟท์แวร์อื่นๆ นอกเหนือจากการใช้
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ในส่วนของการแสดงผลข้อมูล หรือสารสนเทศลักษณะพิเศษใดบ้าง และต้องมี
การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล หรือเว็บไซต์ผู้ให้บริการดาวน์โหลดโปแกรมนั้นๆ ซึ่งผู้ใช้อาจติดตั้งก่อน
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การเข้าใช้สารสนเทศประเภทนั้นๆบนเว็บไซต์ เช่น โปรแกรมแสดงข้อมูลจากไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ชนิด PDF (Portable Document Format) หรือโปรแกรมแสดงข้อมูลเสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ  
 
ประโยชนข์องเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

บรรณารักษ์จากห้องสมุด Sterling C. Evans แห่งมหาวิทยาลัย  Texas A&M (Xiao, Mosley 
and Cornish. 1997: Online) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ เว็บไซต์ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา  ว่าเป็น
เครื่องมือที่ห้องสมุดใช้เพื่อประโยชน์ 5 ประการคือ 

1. เครื่องมือส าหรับการประชาสัมพันธ์ (Public relation tool) เพื่อการส่งเสริมการใช้ 
บริการต่างๆ ของห้องสมุด  โดยห้องสมุดใช้เว็บไซต์เป็นช่องทาง การติดต่อสื่อสารแบบทาง เดียว ไปยัง
ผู้ใช้บริการจ านวนมากภายในชุมชนมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและทันเวลา ด้วยเหตุที่ห้องสมุด
สามารถใช้สื่อบนเว็บไซต์ได้หลายรูปแบบ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้สะดวก 

2. เครื่องมือส าหรับสอนการใช้ห้องสมุด (Instruction tool) เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศ 
และสืบค้น หรือค้นคืน สารสนเทศ  บรรณารักษ์สามารถท าสื่อการสอน วิธีการสืบค้น หรือสร้างสื่อที่ใช้ใน
การแนะน าห้องสมุด เช่น วีดิทัศน์น าชมห้องสมุด หรือ จัดท าและสาธิตวิธีการใช้บริการต่างๆ ของ
ห้องสมุด แล้วน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  

3. เครื่องมือส าหรับการค้นหาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ (Search platform) เป็น 
ช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศทุกประเภท จาก ทั้งในห้องสมุด และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ภายนอกที่อยู่
ห่างไกล ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก 

4. เครื่องมือส าหรับการติดต่อสื่อสาร (Communication tool) ห้องสมุดสามารถใช้ 
เว็บไซต์เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร และ แลกเปลี่ยน ข้อมูล  ข่าวสาร  ความคิดเห็น  หรือค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ รวมท้ังความต้องการของผู้ใช้บริการ  

5. พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเสมือน (Museum / Virtual library) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ 
เข้าถึงทรัพยากร สารสนเทศ และใ ช้บริการจากห้องสมุดได้ด้วยตนเองในเวลาอันรวดเร็ว โดยปราศจาก
ข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่  
 

เว็บไซต์ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา จึงมีบทบาทเป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล หนังสือ วารสารท้ังที่เป็นสิ่งพิมพ์และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
รายการทรัพยากร สารสนเทศทุกรูปแบบ เว็บไซต์ห้องสมุดท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศภายใน
ห้องสมุดที่ถูกจัดเก็บในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ และส าเนาดิจิ ทัล และเป็นตัวแทนในการจัดเก็บและรักษา
สารสนเทศที่อยู่นอกห้องสมุด ซึ่ง  อาจอยู่ท่ีเว็บไซต์อื่นๆ ท าให้ห้องสมุดสามารถใช้ประโ ยชน์จาก
ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่เว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยสร้างการเชื่อมโยงผนวกเข้ามาให้สามารถเข้าถึงได้ผ่าน
เว็บไซต์ห้องสมุด ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
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เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นห้องสมุดที่มีการพัฒ นาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการ

ให้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับห้องสมุดประเภทอื่น เว็บไซต์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นเว็บไซต์ห้องสมุดกลุ่มแรกๆ ที่มีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นในระยะเริ่มต้น
ของการใช้เว็บไซต์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 พบว่ามีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
2 แห่งแรก จัดท าเว็บไซต์ห้องสมุด ในช่วงเวลานั้น ได้แก่ ห้องสมุดสถาบั นเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Ried.  1995 :16-31 ) และในปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จึง
มีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และมห าวิทยาลัยเอกชน จ านวน 35 แห่ง จัดท า
เว็บไซต์ห้องสมุดของตนเองขึ้น  เว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย หลายแห่ง ได้พัฒนารูปแบบ 
และเทคนิคในการใ ห้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลาย และ
ทันสมัย เช่น เริ่มมีบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์มากขึ้น บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  
ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด (จิราภรณ์ ทัศนานุสิทธิ์.  2545: Online)  

   ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการ สารสนเ ทศสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้จ านวนมหาศาล  ผ่าน
เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพ และสามารถจัดให้บริการผ่านเว็บไซต์ได้มากมาย เช่น 
บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเข้าอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และบทความจากวารสารอิ เล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดหลายแห่ง มีบริการให้ผู้ใช้สามารถเข้า
อ่านตัวเล่มสิ่งพิมพ์บางประเภท ได้แก่ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือ งานวิจัย ฯลฯ รวมถึงการ
ให้บริการอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ โดยผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางมายังห้องสมุด เช่น การยืมหนังสือต่ออัตโนมัติ การ
ยืมระหว่าง ห้องสมุด บริการตอบค าถาม นอกจากนี้ บรรณารักษ์ยังสามารถติดต่อสื่อสารกับสมาชิก
ผู้ใช้บริการห้องสมุด ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้ตลอดเวลา (บรรพต พิจิตรก าเนิด.  2546: Online ;  
จิราภรณ์ ทัศนานุสิทธิ์.  2545: Online) 

เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ ของเครื่องมือสื่อสารสนเทศยุค
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีศักยภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถูกน ามาใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศที่มีอยู่
อย่างมากมาย ช่วยให้ผู้ใช้ เข้าถึงสารสนเทศได้จ านวนมากจากแหล่งสารสนเทศทั่วโลกได้ตลอดเวลา 
และได้สารสนเทศตามความต้องการในเวลาอันรวดเร็ว 

เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มใช้งาน เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ โดยส านัก
คอมพิวเตอร์  ได้ เริ่ม จัดท า เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย  (www.swu.ac.th) ขึ้นเป็นคร้ังแรก มาตั้งแต่ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2538 และโฮมเพจของส านักหอสมุดกลาง ซึ่งในขณะน้ัน เป็นเว็บเพจเพียงหน้าเดียว อยู่
บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ พ .ศ. 2538 ส าหรับ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เริ่ม
เผยแพร่ อย่าง เป็นทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราช
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ด าเนินมา เปิดงาน วันสมเด็จ พระเทพ ฯ ครั้งที่ 10 ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ .ศ. 2539 (ส านัก
คอมพิวเตอร์.  2552 : Online)  

เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่ม จัดท าขึ้นเป็นคร้ังแรก ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2540 ตามโครงการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้เนื้อที่เ ก็บข้อมูลร่วมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ ของมหาวิทยาลัย 
เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหามาตลอด ตามล าดับดังน้ี   (ส านักหอสมุดกลาง . 
2542: 1-22)  

พ.ศ. 2540 – 2543  ส านักหอสมุดกลาง เริ่ม จัดท าเว็บเพจเพิ่มข้ึน บนเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ครั้ง
แรก โดยนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เป็นผู้ เขียนสคิปต์ภาษา htm โดยใช้ Text editor (Notepad) ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
Microsoft Windows 95 ซึ่งสามารถเปิดเข้าชมได้ด้วยโปรแกรม  Netscape Communicator ส านัก
คอมพิวเตอร์น าขึ้นเผยแพร่เป็นครั้งแรกบนเครือข่าย บัวศรีของมหาวิทยาลั ย ร่วมกับเว็บไซต์หน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย อย่างเป็นทางการ ใน วันสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 11 วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ .ศ. 2540 
โดยใช้เนื้อที่จัดเก็บ ข้อมูล บน เว็บเซิร์ฟเวอร์ เครื่องเดียวกันกับ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ 
http://psm.swu.ac.th/lib  ปรากฏดังภาพประกอบ 5 

 

              ภาพประกอบ 5. เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  พ.ศ. 2540-2543 
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พ.ศ. 2544 –  2547  ส านักหอสมุดกลาง ได้ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ตาม โครงการพัฒนา
ปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีห้องสมุด โดยมีโครงการชื่อ  โครงการปรับปรุง Website ของส านักหอสมุด
กลาง มศว พ .ศ. 2544 ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการโดย ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง
ในช่วงปี 2544 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วีระ สุภากิจ ซึ่งมีคณะท างานคือบรรณารักษ์ 2 คน คือ นาง
พิมล เมฆสวัสดิ์ เป็นผู้ ควบคุมดูแลเนื้อหาสารสนเทศบนเว็บไซต์ (Web content editor) และนางสาว
เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี  เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุด  โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Frontpage 
เป็นเครื่องมือ เขียนสคริปต์ภาษา html พัฒนาเว็บเพจขึ้น ซึ่งสามารถเข้าชมได้ด้วยโปรแกรม Netscape 
Communicator และโปรแกรม Internet Explorer  ปรากฏดังภาพประกอบ 6 – 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6. เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง พ.ศ.2544 
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ภาพประกอบ 7. เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง พ.ศ.2545 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ

ภาพประกอบ 8. เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง พ.ศ.2546 
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พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน  ส านักหอสมุดกลางได้ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ครั้งใหญ่ขึ้นตาม โครงการ
ปรับปรุงเว็บไซตข์องส านักหอสมุดกลาง มศว พ .ศ. 2547 ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ
โดย ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางในช่วงปี 2546 -ปัจจุบัน คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ นงนารถ ชัยรัตน์  
ซึ่งมีคณะท างานคือบรรณารักษ์ 2 คน และเจ้าหน้าที่ช่างศิ ลป์ 1 คน คือ นางพิมล เมฆสวัสดิ์ เป็นผู้
ควบคุมดูแลเนื้อหาสารสนเทศบนเว็บไซต์ นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดท าเว็บไซต์   
และมีผู้ รับผิดชอบ ออกแบบกราฟิก (Web graphic designer) คือนายทรงยศ ขันบุตรศรี ครั้งนี้ 
คณะท างานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ จ านว นหน่ึงในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ได้แก่ ใช้
โปรแกรม Macro Media Dreamwever สร้างไฟล์สคิปต์ php และใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ใน
การออกแบบตกแต่งภาพประกอบ ตัวอักษรข้อความ รวมท้ังภาพเคลื่อนไหว และภาพกราฟิก โดยเก็บ
ข้อมูลไว้ที่เครื่องแม่ข่ายเฉพาะหน่วยงานท่ี  http://lib.swu.ac.th ปรากฏดังภาพประกอบ 10 – 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภ 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9. เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ก่อนเดือนกันยายน พ.ศ.2547 
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ภาพประกอบ 10. เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง หลังเดือนกันยายน พ.ศ.2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภ 
 

ภาพประกอบ 11. เว็บไซต์ส านกัหอสมุดกลาง พ.ศ.2548 
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ภาพประกอบ 12. เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง พ.ศ.2549 
 
 

 
ภาพประกอบ 13. เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง พ.ศ.2550 
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ภาพประกอบ 14 . เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง พ.ศ.2551 
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ภาพประกอบ 15. เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางปัจจุบัน (เดือนกันยายน พ.ศ. 2552) 



25 

 

ส าหรับเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางในปัจจุบัน ให้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น (ส านัก
หอสมุดกลาง.  2552: Online) โดยจัดท าเนื้อหาออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้ 
  1. เมนูห้องสมุด น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดและบุคลากร  เช่น ประวัติความเป็นมา
ของส านักหอสมุดกลาง สถานท่ีตั้ง วัน –  เวลาท าการ ปฏิทินบริการ รายช่ือบุคลากรแบ่งตามโครงสร้าง
หน่วยงาน โครงการพิ เศษของส านักหอสมุดกลาง เช่น โครงการนิทรรศการสัญจร  รวมถึงสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลาง รวมทั้งรายงานประจ าปี  ข่าวสารหอ สมุด ภาพกิจกรรม  
และสถิติต่างๆ เป็นต้น 
       2. เมนูบริการ  น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและกิจกรรม  เช่น  บริการยืม-คืน
ทรัพยากร บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด บริการ เครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) บริการหนังสือส ารอง บริก ารตรวจสอบการยืม- คืน 
รวมถึงบริการให้ค าแนะน าและการสอนวิธีสืบค้นฐานข้อมูลประเภทต่างๆ เป็นต้น 
  3. เมนูทรัพยากร น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรห้องสมุดและการเข้าใช้ เช่น รายช่ือ
วารสารท่ีบอกรับ รายช่ือหนังสือ รายช่ือปริญญานิพนธ์ และสื่อโสตทัศน์ใหม่ และหนังสือเบรลล์  

4. เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
ห้องสมุดบอกรับ และจัดท าขึ้น  เช่น ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ดิจิ ทัลของ มศว  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
และงานวิจัย ThaiLIS ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา (สกอ)  ฐานข้อมูลบทความจาก
วารส ารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมหนังสือ 
(UC_University Catalogs) จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทย 75 แห่ง และฐานข้อมูลทดลองใช้ 
(Trial databases)  รวมถึงบริการเชื่อมโยงหนังสือพิมพ์ออนไลน์  และฐานข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงาน
ต่างๆ   

  5.           เมนูอื่นๆ  และบริการสารสนเทศผ่านโฮมเพจ ที่น าเสนอข้อมูลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร เช่น เว็บบอร์ดส านักหอสมุดกลาง การเสนอซื้อทรัพยากรห้องสมุด 
และการส่งข้อเสนอแนะถึงห้องสมุด เช่น เมนูส่งข้อความถึงผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  (Asked the 
Director)  แบบส ารวจความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  สารหอสมุด 
รายการแนะน าหนังสือใหม่ บริการปริญญานิพนธ์ฉบับเต็ม เป็นต้น 
           6. ข้อมูลการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ  และแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ โดยการเชื่อมโยงผ่านหน้าโฮมเพจ และเว็บเพจหน้าย่อย ได้แก่ พจนานุกรม
ออนไลน์  เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศจากอินเ ทอร์เน็ต เช่น Google Scholar และ Google Analytics  
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (swu Mail) บริการเว็บบอร์ด ส านัก
หอสมุดกลาง วี ดิทัศน์น าชมส านักหอสมุดกลาง เมนูสืบค้นหาเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใน มศว  บริการ
เชื่อมโยงไปยัง ระบบสืบค้นรายการหนังสือจาก เว็บไซต์ ห้องสมุดอื่นๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
เช่น บริการตรวจ นับสถิติ การเข้าชมเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางจากเว็บไซต์ Statcounter.com และ 
บริการรายการบรรณานุกรมหนังสือออนไลน์ WorldCat  เป็นต้น  
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 จากการนับสถิติ ของการเข้าชมเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์  www.statcounter.com  เป็นเว็บไซต์ที่
ให้บริการนับจ านวนผู้เข้าชมให้กับเว็บไซต์ทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเ ทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าบริการ พบว่า  
ส าหรับปีก ารศึกษา 2551- 2552 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 มีผู้เข้าชม
เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  ประมาณ 365,000 ครั้ง โดยเป็นการเข้าชมเป็นคร้ังแรก จ านวน 135,310 
ครั้ง  เป็นการเข้าชมซ้ ามากกว่า 1 ครั้ง จ านวน 151,743 ครั้ง และเป็นการเข้าชมและดาวน์โหลดข้อมู ล
จากเว็บไซต์ จ านวน 365,528 ครั้ง ดังรายละเอียดตามภาพประกอบ 16 

 

ภาพประกอบ 16.  สถิติจ านวนผู้เข้าใชเ้ว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2551-2552 
(ที่มาของสถิติ : ได้จากการนับสถิติออนไลน์จากเว็บไซต์  www.statcounter.com 

สืบค้นวันที่ 20 ก.ย. 2552 จาก  http://my8.statcounter.com/project/standard/stats.php ) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

  กฤติยา ไวยมัย  (2546: Online) ศึกษาการใช้และปัญหาอุปสรรค ในการใช้บริการ
เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของนักศึกษาปริญญาโท 363 คน ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ประชากร 
3,969 คน) จากการสุ่มอย่างง่าย (แบ่งตามคณะ ) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งทดสอบข้อมูลโดยใช้ t-test, F-test และทดสอบรายคู่ สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี ้
  นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง เพื่อท า
รายงาน โดยเข้าใช้ 1-2 ครั้งต่อเดือน ในช่วงเวลา 16.00 -20.00 น. และใช้เวลาประมาณ 20-40 นาทีต่อ
ครั้ง โดยใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตมาจากที่บ้าน ส าหรับบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ห้องสมุดน้ัน นักศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้บริการข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด บริการฐานข้อมูล บริการเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์ (e-
Document) บริการสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (e-Content) และบริการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ ใน
ระดับปานกลาง ส่วนบริการ Knowledge บริการ Download และกิจกรรมอื่นๆ ใช้บริการในระดับน้อย 
  ผลการทดสอบสมมติฐานในการใช้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์พบว่า นัก ศึกษามีการ
ใช้บริการแตกต่างกัน ตามอายุ แผนการเรียน ลักษณะการประกอบอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 แต่ไม่มีความแตกต่างในการใช้บริการเม่ือจ าแนกตามเพศ 
  ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการน้ัน พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่มีเวลาใช้บริการ
อย่างเพียงพอ และไม่ทรา บแหล่งข้อมูล ไม่มีความช านาญในการใช้เว็บไซต์ รวมถึงประสบปัญ หาเร่ือง
เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  ไม่มีแผนผัง ของโครงสร้างระบบข้อมูล และสารสนเทศที่น าเสนอไม่
ครอบคลุมสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการต้องการอย่างครบถ้วน 
  เกรียงศักดิ์ ศรีวรขันธ์  (2546: Online) ศึกษาพฤติกรรมและ ปัญหาการใช้เว็บไซต์
ส านักบรรณสาร สนเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 175 คน ที่เคยใช้บริการ
เว็บไซต์ส านักบรรณสารสนเทศ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการศึกษาพบว่ า อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้บริการเว็บไซต์จากเครื่องที่ท างาน มี
วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการเพื่อการเขียนเอกสารการสอนหรือบทความ เป็นการเข้าใช้เว็บไซต์ 
โดยตรงจาก URL ของส านักบรรณสารสนเทศ ไม่ได้ใช้ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ในการเข้าใช้บริการแต่
ละครั้งมักจะใช้ในเวลาร าชการขณะที่ว่างจากงาน โดยเข้าใช้สัปดาห์ละครั้งๆ ละไม่ต่ ากว่าหนึ่งชั่วโมง  
และปัจจัยท่ีท าให้อาจารย์เข้าใช้บริการ เนื่องจากเว็บไซต์มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล   
  ส าหรับระดับการเข้าใช้บริการในหัวข้อต่างๆ บนเว็บไซต์โดยรวม พบว่ามีการใช้บริการ
ในหัวข้อต่างๆ ในระ ดับน้อย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด สารสนเทศทางวิชาการ สารสนเทศเฉพาะ
ด้าน ข่าวของห้องสมุด และบทความต่างๆ แต่อาจารย์จะใช้บริการแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังฐานข้อมูลห้องสมุด และฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศ ในระดับปานกลาง  
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  ส าหรับปัญหาในการใช้บริการเว็บไซต์นั้น พบว่า อาจารย์ประสบปัญหาด้านเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูล รวมท้ังสถานท่ีบริการอินเทอร์เน็ตของส านักบรรณสารสนเทศ ในระดับ
ปานกลาง และประสบปัญหาในระดับน้อยในด้านการให้บริการ ด้านผู้ใช้บริการ และปัญหาเกี่ยวกับ
เว็บไซต์ 

งามพล เผ่าศิริ (2546: Online) ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้บริการเว็บไซต์ของ 
ห้องสมุด และลักษณะเว็บไซต์ห้องสมุดที่ต้องการของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ ในภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า  นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการเว็บไซต์ของห้องสมุดที่
มหาวิทยาลัย มีความถี่ใน การใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้เวลาโดยเฉลี่ย 30 นาท-ี1 ชั่วโมง 
ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน โดยส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเว็บไซต์ของห้องสมุดที่นิสิตนักศึกษาเลือกใช้มาก
ที่สุด คือ สืบค้นสารสนเทศของ ห้องสมุด และมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเ รียน
ในห้องเรียน ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของห้องสมุดมากที่สุด คือ  สะดวกในการค้นหา
ข้อมูล  

ส าหรับปัญหาในการใช้บริการเว็บไซต์ของห้องสมุดของนิสิตนักศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ 
ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีปัญหาในระดับมาก คือ  ภาษาอังกฤษเป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร  และเสียเวลาในการสืบค้นนานเพราะเครือข่ายมี
ความเร็วต่ า  และลักษณะของเว็บไซต์ห้องสมุดที่ต้องการของนิสิตนักศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความต้องการในระดับมากสามอันดั บแรก คือ  ราย การ
สารสนเทศใหม่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  และความหลากหลายของข้อมูล  
ส าหรับนิสิตนักศึกษาเพศหญิง  มีปัญหาในการใช้บริการเว็บไซต์ของห้องสมุดโดยรวมมาก กว่านิสิต
นักศึกษาเพศชาย  และนิสิตนักศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีปัญหาในการใช้
บริการเว็บไซต์ของห้องสมุดโดยรวมมากกว่านิสิตนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยท่ีนิสิตและนักศึกษาที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีความต้องการใช้บริการเว็บไซต์ของห้องสมุด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  พรพิศ อุปถัมภ์  (2545: Online)  ศึกษาการใช้บริการสารสนเทศบนเวิร์ลไวด์เว็บ  ศูนย์ 
สนเทศและหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จ านวน 365 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(แบ่งตามคณะ ) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและวิธีการของเชพเฟ่ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเว็บไซต์เพื่อประกอบการเรียน มี
วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์  โดยการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ฐานข้อมูลที่นักศึกษาใช้มากที่สุด คือ ฐานข้อ มูลหนังสือและโสตทัศน์ รองลงมามีนักศึกษาใช้
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ในระดับปานกลาง โดยมีฐานข้อมูล H.W.Wilson มีนักศึกษาใช้น้อยที่สุด 
ส าหรับบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ พบว่านักศึกษาใช้ โปรแกรมช่วยค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต มากที่สุด 
และใช้ฐานข้อมูลกฎหมายและวารสารอิเล็ กทรอนิกส์น้อยที่สุด ส่วนการใช้บริการวารสารน้ันพบว่า 
นักศึกษาใช้วารสารภาษาไทยมากที่สุด ในขณะท่ีใช้วารสารภาษาอังกฤษน้อยที่สุด นอกจากนี้ พบว่า 
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บริการสารสนเทศ (สาระน่ารู้) มีนักศึกษาใช้มากที่สุด รองลงมาใช้บริการรวมเว็บไซต์ในระดับปานกลาง 
ส าหรับบริการห้องสมุดน้ั น นักศึกษาใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากที่สุด และใช้บริการแนะน าการเขียน
บรรณานุกรมน้อยที่สุด 
  ส าหรับปัญหาอุปสรรค ในการใช้บริการน้ัน พบว่าโดยรวมนักศึกษาประสบปัญหาทุก
ด้านในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ด้านผู้ใช้บริการ นักศึกษาประสบปัญหาเรื่องต่างๆ 
ตามล าดั บ ได้แก่ ไม่มีเวลาเข้าใช้อย่างพอเพียง ขาดทักษะในการใช้เวิร์ลไวด์เว็บ ขาดกลยุทธ์ในการ
สืบค้นข้อมูล ไม่มีความรู้ในการใช้บริการข้อมูลบนเวิร์ลไวด์เว็บ และไม่คุ้นเคยกับรูปแบบเว็บไซต์ ส่วน
ด้านการออกแบบ พบว่า ประสบปัญหาการขาดเครื่องมือน าทาง บนเว็บไซต์ไม่มีโปรแกรมค้ นหา ความ
ไม่คงที่ของเมนูน าทาง ขาดแผนผังเว็บไซต์ รวมท้ังปัญหาของการใช้สีตัวอักษร สีพื้นหลัง และแบบ
ตัวอักษรท่ีไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกัน ส าหรับปัญหาด้านเครื่องมืออุปกรณ์พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มี
จ านวนไม่เพียงพอ และมีสมรรถนะต่ า ระบบสื่อสารขัดข้อง และระบบเครื่อง บริการ นอกจากนี้ ยังพบ
ปัญหาอื่นๆ อีก เช่น ระบบเครือข่ายท างานช้ามาก และขาดค าแนะน าในการเข้าถึงเว็บไซต์  

 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

  เจอกอร์สกี (Jurkorski.  2004: Online) วิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์ห้องสมุดวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนทางไกล โดยท าการศึ กษาความสัมพันธ์ของผู้เรียนทางไกลที่ใช้
เว็บบราวเซอร์ เข้าใช้บริการสารสนเทศทางไกลกับบริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด ที่
ให้บริการสารสนเทศหลากหลายประเภทท้ั ง รายการข้อมูลบรรณานุกรม บทความและ เอกสารฉบับ
สมบูรณ์ (Full-text) ที่นักศึกษาทางไกลต้องการใช้ในการศึก ษาค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
บริการสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศของห้องสมุดเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  งานวิจัยน้ีท าการศึกษาความสัมพันธ์ของบรรณารักษ์ผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา แก่ผู้เรียน
ทางไกล ในเรื่องแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุด โดยบรรณารักษ์เป็นผู้แนะน า ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะใน
การประเมินแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ เพื่อน ามาใช้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง โดยท าการ
วิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศบนเว็บไซต์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ร่วมกับการสัมภาษณ์บรรณารักษ์ 
และส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาทางไกลของสถาบันที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  ผลการวิจัยพบว่า ขนาดของสถาบันการศึกษาทางไกลมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ  
กับบริการของห้องสมุดที่จัดบริการให้ แก่นักศึกษาทางไกล  แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระดับ
การศึกษาซึ่งน าไปสู่ค าถามในเรื่องการจัดการศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
  นอกจากนั้น ยังพบว่า  นักศึกษา ที่เรียนระบบทางไกลมีความต้องการใช้สารสนเทศ
ออนไลน์จ านวนมาก ต้องการคู่มือแนะน าการสืบค้น บริการการให้ค าปรึกษารายบุค คล รวมท้ังพบว่า มี
การพัฒนาปรับ ปรุงการออกแบบให้เว็บเพจมีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ด้วยบ ริการฐานข้อมูล
จ านวนม ากมาย  และพบว่า  ยังมีปัญหาต่อเนื่องใน เรื่องความขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ
สนับสนุนไม่พอเพียง  
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  เชา (Chao.  2001: Online) สร้างและทดสอบเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพ
ของเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ห้องสมุดในเรื่องเกี่ยวกับคุณ ภาพ
ของข้อมูลที่น าเสนอผ่านเว็บเพจ การบูรณาการแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์ การเชื่อ มโยงแหล่งสารสนเทศ  
การเข้าถึงเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็ว รวมถึงการมีเมนูในการให้บริการช่วยเหลือแนะน า (Help menu) 
และการออกแบบกราฟิก ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 68 ตัว ที่ได้รับการจ าแนกออกเพื่ อศึกษาจากการ
วิเคราะห์ตัวแปร 16 ชนิด 
  อากินกู  (Agingu.  2000: Online)  วิเคราะห์เปรียบเทียบเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษา และเว็บไซต์ห้องสมุดหน่วยงานอื่นๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ห้องสมุด 
พบว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้เว็บไซต์ในการเผยแพร่ข่ าวสารและประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด ในเรื่องการ
ให้บริการทรัพยากร สารสนเทศ  การเข้าถึงฐานข้อมูลห้องสมุด  การค้นรายช่ือวารสารท่ีมีให้บริการใน
ห้องสมุดและดรรชนีวารสารค้นหาบทความ บริการสืบค้นฐานข้อมูลซีดีรอม บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 
โดยผู้ใช้สามารถใช้บริการตอบค าถาม  บ ริการให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือเรื่องต่างๆ และบริการยืม
ระหว่างห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ รวมท้ังมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ห้องสมุดอื่นๆ และเว็บไซต์อื่นท่ี
เกี่ยวข้องตามความสนใจของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ เว็บไซต์ห้องสมุดยังมีบริการถาม- ตอบ และสามารถ
ติดต่อกับทางห้องสมุดได้บนเว็บไซต์ เช่น บริการระบบการเรียนและการทดสอบผ่านเว็บไซต์ 
  สโตเวอร์ (Stover.  1997a: Online)  ศึกษาการจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดม  
ศึกษา 37 แห่ง ที่ให้บริการแก่นักศึกษา และอาจารย์ ในการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบต่า งๆ ได้แก่ 
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ รายการบรรณานุกรม และฐานข้อมูลเอกสารฉบับสมบูรณ์ รวมถึงการเชื่อม  
โยงไปยังแหล่งสารสนเทศอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โดยเป็นห้องสมุดที่ยังไม่ได้ท าการประเมินเว็บไซต์ 
  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินเว็บไซต์ขึ้นโดยพิจารณ าจัดท า
รายการท่ีต้องท าการประเมิน  จากภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของห้องสมุด 
ทฤษฎีไฮเปอร์มีเดีย และหลักการออกแบบเว็บเพจ โดยท าการตรวจสอบเนื้อหาสารสนเทศบนเว็บไซต์
ในเรื่องความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ 
  ผลการวิจัยพบว่า รายการสารสนเทศที่มีความส าคัญบนเว็บไซต์เหล่านี้ได้แก่ ฐานข้อมูล
ห้องสมุด  เครื่องมือในการตอบค าถามบนเว็บ การเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดผู้
ให้บริการ การเชื่อมโยงไปยังห้องสมุดอื่นๆ และเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล
ส าหรับการติดต่อกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์  



 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี   เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือเพื่อส ารวจความคิดเห็นของ การใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของ นิสิตบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1.  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตบัณฑิตศึกษา  ทุกสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินท รวิโรฒ จ านวน 4,887 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2549 (บัณฑิต
วิทยาลัย.  2549) 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งได้มาโดย การก าหนด ขนาดของกลุ่มตัวอย่า งจากประชากร  แล้วจึงก าหนด
จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งน้ี จ านวน 356 คน 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาวรรณกรรม และค้นคว้างานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสาร และบทความต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับ การใช้เว็บไซต์ และปัญหาการ ใช้เว็บไซต์ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ในรูปของสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาเนื้อหาสารสนเทศที่น าเสนอบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

3. สร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดประเด็นค าถามที่ครอบคลุมเรื่องการใช้และปัญหาการ 
ใช้เว็บไซต์  ให้สอดคล้องกับเนื้อ หา สารสนเทศที่น าเสนอบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มีเนื้อหา
ของค าถาม 5 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม   โดยมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  และแบบปลายเปิด  เป็นค า ถามเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา  คือ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยจ าแนกตามกลุ่ม สาขาวิชา 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และกลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส ภาพการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  โดยมี
ลักษณะเป็นแ บบตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิด  เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพการใช้เว็บไซต์
ส านักหอสมุดกลาง 4 ด้าน คือ ความถี่ในการเข้าใช้ เว็บไซต์  ระยะเวลาในการใช้เว็บไซต์แต่ละครั้ง 
สถานท่ีในการเข้าใช้เว็บไซต์ และวิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ 
 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเรื่องการใช้บริการข้อ มูลบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  5 
ด้าน คือ บริการ ข้อมูลหน้าโฮมเพจ  บริการข้อมูลส านักหอสมุดกลาง (เมนูห้องส มุด) บริการข้อมูล
งานบริการ (เมนูบริการ ) บริการข้อมูลทรัพยากร  (เมนูทรัพยากร ) และบริการฐานข้อมูลออนไลน์ 
(เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ ) เป็นข้อค าถามที่ให้ระบุระดับการ เข้าใช้บริการ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ คือ ใช้มากที่สุด ใช้มาก ใช้ปานกลาง ใช้น้อย และใช้น้อยที่สุด ดังนี ้
        5 หมายถึง ใช้มากที่สุด คือ การคลิกเข้าใช้ทุกครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์       
        4 หมายถึง ใช้มาก คือ การคลิกเข้าใช้ 2 ใน 3 ครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ 
        3 หมายถึง ใช้ปานกลาง   คือ การคลิกเข้าใช้ 1 ใน 2 ครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ 
        2 หมายถึง ใช้น้อย คือ เคยคลิกเข้าใช้อย่างน้อย 1 ครั้ง 
        1 หมายถึง ใช้น้อยที่สุด    คือ ไม่เคยคลิกเข้าชมเลย 
 ในการน า ค่าคะแนนเฉลี่ยของ ระดับการเข้าใช้ มาแปลความหมาย  ได้ใช้เกณฑ์การ
ประเมินดังน้ี (วิเชียร  เกตุสิงห์.  2530: 92-96) 
        ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง    4.50-5.00    หมายถึง ใช้มากที่สุด  
        ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง    3.50-4.49    หมายถึง ใช้มาก  
        ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง    2.50-3.49    หมายถึง ใช้ปานกลาง 
        ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง    1.50-2.49    หมายถึง ใช้น้อย 
        ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง    1.00-1.49    หมายถึง ใช้น้อยที่สุด / ไม่เคยใช้ 
 
 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเรื่องปัญหาการใช้เว็บไซต์ ส านักหอสมุดกลาง  2 ส่วน คือ 
ปัญหาเกี่ยวกับนิสิตบัณฑิตศึกษาผู้ใช้เว็บไซต์  และปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ 4 ด้าน 
คือ ด้านเน้ือหา ด้านการออกแบบ ด้านความง่ายในการเข้าใช้งาน และ ด้านความสะดวกอื่นๆ ใน
การเข้าใช้ งาน เป็นข้อค าถามที่ให้ระบุระดับของปัญหา ในการเข้าใช้เว็บไซต์  โดยใช้มาตราส่วน
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ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มีปัญหามากที่สุด มีปัญหามาก มีปัญหาปานกลาง มีปัญหาน้อย และมี
ปัญหาน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 
      5  หมายถึง มีปัญหามากที่สุด   คือ มีปัญหาในการคลิกเข้าใช้ทุกครั้งท่ีเข้าชมเว็บไซต์       
      4  หมายถึง มีปัญหามาก        คือ มีปัญหาในการคลิกเข้าใช้ 2 ใน 3 ครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ 
      3  หมายถึง มีปัญหาปานกลาง  คือ มีปัญหาในการคลิกเข้าใช้ 1 ใน 2 ครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ 
      2  หมายถึง มีปัญหาน้อย        คือ มีปัญหาในการคลิกเข้าใช้อย่างน้อย 1 ครั้ง 
      1  หมายถึง มีปัญหาน้อยท่ีสุด   คือ ไม่มีปัญหาในการคลิกเข้าชมเว็บไซต์เลย 
 ในการน าค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับการเข้าใช้ มาแปลความหมาย ได้ใช้เกณฑ์การ
ประเมินดังน้ี (วิเชียร  เกตุสิงห์.  2530: 92-96) 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.50-5.00    หมายถึง มีปัญหามากที่สุด  
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49    หมายถึง มีปัญหามาก  
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49    หมายถึง มีปัญหาปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.50-2.49    หมายถึง มีปัญหาน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49    หมายถึง มีปัญหาน้อยท่ีสุด / ไม่มีปัญหา  
 
 ตอนที่ 5  เป็นค าถามแบบปลายเปิด ให้ผู้ตอบ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ เพิ่มเติมท้ายแบบสอบถาม 
 

4. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
4.1. เมื่อผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว ได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  

2  ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content reliability) 
4.2. น าแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ไปท าแก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาแบบสอบ  

ถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า  
4.3.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปท าการทดลองใช้กับผู้ใช้บริการ 

เว็บไซต์ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่า ง (นิสิตปริญญาโท  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) จ านวน 30 คน 

4.4.  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ไปท าการทดลองใช้ จ านวน 30 ชุดไปวิเคราะห์ 
หาค่าความเชื่อม่ัน  (Reliability)โดยใช้สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แอลฟา ( -Coefficient)ของครอนบาค  
(Cronbach) และหาค่าความสอดคล้องภายใน  (Internal consistency)  ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามเท่ากับ .92  

4.5.  แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามขั้นสุดท้าย และน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม 
ตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 

 1. ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน 500 ชุด ใช้เวลา 3 
เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2550 ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 213 ชุด 
 2. น าแบบสอบถามขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  โดยรับข้อมูลตอบกลับผ่านเว็บไซต์ ใช้
เวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 143 ชุด 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การจัดกระท าข้อมูล 
1.1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน 356 ชุด  
1.2. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัส (Coding) ในแบบลง 

รหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1.3. น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลตาม 

โปรแกรม SPSS/PC+ เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1.  น าข้อมูลตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2  มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ คา่ร้อยละ แล้ว 
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2.2.  น าข้อมูลตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง     

2.3.  เปรียบเทียบการใช้และปัญหาในการใช้บริการเว็บไซต์ ระหว่างตัวแปรระดับ 
การศึกษา และกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ t-test และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 

2.4.  น าข้อมูลตอนท่ี 5 ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิดที่เป็นความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ มารวบรวมสรุปเนื้อหา และจัดอันดับ 
 3. การทดสอบสมมติฐาน 

     3.1. เปรียบเทียบการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของนิสิตบัณฑิตศึกษา 2 กลุ่ม 
จ าแนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา โดยทดสอบค่าที (t-test)  

3.2. เปรียบเทียบปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของนิสิตบัณฑิตศึกษา  
2 กลุ่ม จ าแนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา โดยทดสอบค่าที (t-test)  
 
 
  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เรื่อง การใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของ นิสิตบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ผู้วิจัย เสนอผลการ วิเคราะห์ ข้อมูล ออกเป็น  6 ตอนและก าหนด
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  N   แทน กลุ่มตัวอย่าง 
   แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t   แทน ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ค่าที (t-test)  
  * แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยนี้ ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 356 
คน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังต่อไปนี ้
  1. สถานภาพของนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ระดับการศึกษา  และ
กลุ่มสาขาวิชา  
  2. สภาพการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 4 ด้าน คือ ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์ 
ระยะเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์แต่ละครั้ง สถานท่ีในการเข้าใช้เว็บไซต์ และวิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ 
  3. การใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  5 ด้าน คือ บริการข้อมูลหน้า
โฮมเพจ  บริการข้อมูล ส านักหอสมุดกลาง  (เมนูห้องสมุด ) บริการข้อมูลงานบริการ  (เมนูบริการ ) 
บริการข้อมูลทรัพยากร (เมนูทรัพยากร) และบริการฐานข้อมูลออนไลน ์(เมนูฐานข้อมูลออนไลน์)  
  4. ปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  2 ส่วน  คือ ปัญหาเกี่ยวกับนิสิต
บัณฑิตศึกษาผู้ใช้ เว็บไซต์ และปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์  4 ด้าน คือ ด้านเน้ือหา  ด้านการออกแบบ 
ด้านความง่ายในการเข้าใช้งาน และด้านความสะดวกอื่นๆ ในการเข้าใช้งาน 
  5. วิเคราะห์เปรียบเทียบ การใช้และปัญหาการใช้เว็บไซต์ของนิสิตบัณฑิตศึ กษา 
จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา  
  6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  สรุปผลโดยการจัดอันดับตามล าดับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถานภาพ ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ระดับการศึกษา  และ
กลุ่มสาขาวิชา โดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ดังปรากฏตามตาราง 1 
 
ตาราง 1 สถานภาพกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 

 
 326 
  30 

 
  91.60 
    8.40 

รวม 356  100.00 
กลุ่มสาขาวิชา 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
          287 
           69  

 
   80.60 
   19.40 

รวม             356    100.00 
 
 จากตาราง  1 แสดงว่า  นิสิตบัณฑิตศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น นิสิตระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท (ร้อยละ 91.60) ที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 80.60) จ านวนมากที่สุด 
 
 2. สภาพการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของนิสิตบัณฑิตศึกษา 4 ด้าน คือ ความถี่ 
ในการเข้าใช้เว็บไซต์ ระยะเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์แต่ละครั้ง สถานท่ีในการเข้าใช้เว็บไซต์ และ
วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ โดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ดังปรากฏตามตาราง 2-5 
 
ตาราง 2 ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์  

ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์ จ านวน  ร้อยละ 
        เดือนละ 1 ครั้ง 
        สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
        2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 
        ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง 
        ทุกวันๆ ละ มากกว่า 1 ครั้ง 

 47 
 93 

            145 
47 
24 

13.20 
26.10 
40.70 
13.20 
 6.70 

รวม               356      100.00 
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 จากตาราง 2 แสดงว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ มีความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์ 2-3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 40.70) รองลงมาเป็นนิสิตกลุ่มที่มีความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
(ร้อยละ 26.10) นอกจากนี้ พบว่ามีนิสิต 2 กลุ่มมีความถี่ในการเข้าใช้จ านวนเท่ากัน คือ กลุ่มที่เข้าใช้
เว็บไซต์เดือนละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 13.20) และกลุ่มที่เข้าใช้เว็บไซต์ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 13.20) 
 
ตาราง 3 ระยะเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์แต่ละครั้ง  
ระยะเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์แต่ละครั้ง  จ านวน  ร้อยละ 

        น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
        1 ชั่วโมง 
        2 ชั่วโมง 
        3 ชั่วโมง 
        มากกว่า 5 ชั่วโมง 

110 
117 
84 
19 
26 

30.90 
32.90 
23.60 
5.30 
7.30 

รวม 356      100.00 
 
  จากตาราง 3 แสดงว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งละ 1 
ชัว่โมง (ร้อยละ 32.90) ล าดับรองลงมาคือ นิสิตเข้าใช้ครั้งละ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 30.90)  
และนิสิตเข้าใช้ครั้งละ 2 ชั่วโมง (ร้อยละ 23.60) โดยมีนิสิตเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งละ 3 ชั่วโมง เป็น
จ านวนน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 5.30) 
 
ตาราง 4 สถานท่ีในการเข้าใช้เว็บไซต์ (N=356) 
           สถานที่ในการเข้าใช้เว็บไซต์ จ านวน  ร้อยละ 
           บ้าน 
           ที่ท างาน 
           ส านักหอสมุดกลาง มศว 
           เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
           จุดบริการอินเทอร์เน็ตทั่วไป 

196 
120 
206 
106 
35 

55.10 
33.70 
57.90 
29.80 
9.80 

   
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
  จากตาราง 4 แสดงว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เข้าใช้เว็บไซต์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ณ ส านักหอสมุดกลางมากที่สุด (ร้อยละ 57.90) รองลงมาเข้าใช้เว็บไซต์มาจากที่บ้าน (ร้อยละ 
55.10) และทีท่ างาน (ร้อยละ 33.70) นอกจากนี้ เป็นนิสิตที่เข้าใช้เว็บไซต์ผ่านเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 29.80) และเข้าใช้เว็บไซต์จากจุดบริการอินเทอร์เน็ตทั่วไป (ร้อยละ 9.80) 
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ตาราง 5 วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ (N=356) 
วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ จ านวน  ร้อยละ 

        เข้าโดยตรงที่เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 
        เข้าผ่านเว็บไซต์ มศว 
        เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์อื่นๆ 
        เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือสืบค้น 

129 
311 
18 
15 

36.20 
87.40 
5.10 
4.20 

   
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
 จากตาราง 5  แสดงว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ เข้าผ่านเว็บไซต์  มศว มากที่สุด (ร้อยละ 
87.40) รองลงมาเป็นการเข้าโดยตรงทีเ่ว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง (ร้อยละ 36.20) 
 
 3. การใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  5 ด้าน คือ บริการข้อมูลหน้า
โฮมเพจ   บริการข้อมูลส านักหอสมุดกลาง (เมนูห้องสมุด ) บริการข้อมูลงานบริก าร (เมนูบริการ ) 
บริการข้อมูลทรัพยากร  (เมนูทรัพยากร ) และบริการฐานข้อมูลออน ไลน์ (เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ ) 
โดยแสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังปรากฏตามตาราง 6 - 10 
 
ตาราง 6 การใช้บริการข้อมูลหน้าโฮมเพจ   

การใช้บริการข้อมูลหน้าโฮมเพจ 
  S.D. ระดับการใช้ 

1. สืบค้นฐานข้อมูลส านักหอสมุดกลาง (OPAC) 4.08 0.95 มาก 
2. แนะน าการสืบค้นข้อมูล 2.88 1.14 ปานกลาง 
3. สอนการสืบค้นข้อมูล 2.54 1.15 ปานกลาง 
4. หอสมุด มศว องครักษ์ 1.89 1.11 น้อย 
5. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ 1.65 1.00 น้อย 
6. เสนอซื้อทรัพยากรห้องสมุด 1.61 0.97 น้อย 
7. หนังสือได้รับรางวัล 2.00 1.09 น้อย 
8. มุมหนังสือ สกว. 1.96 1.10 น้อย 
9. แผนผังเว็บไซต์ (Site map) 2.14 1.15 น้อย 
10. เว็บบอร์ดส านักหอสมุดกลาง (Web Board) 2.56 1.26 ปานกลาง 
11. มศว เมล์ (SWU WebMail) 2.19 1.19 น้อย 
12. ร่วมแสดงความคิดเห็นกับส านักหอสมุดกลาง 1.95 1.07 น้อย 
13. ตารางการฝึกอบรมของส านักหอสมุดกลาง 2.19 1.11 น้อย 
14. การสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย  มศว 3.07 1.24 ปานกลาง 



39 

 

ตาราง 6 (ต่อ)  
การใช้บริการข้อมูลหน้าโฮมเพจ 

  S.D. ระดับการใช้ 
15. แนะน าหนังสือวิชาการ 2.49 1.20 น้อย 
16. ค้นข้อมูล (Search) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www 3.48 1.29 ปานกลาง 
17. ค้นข้อมูล (Search) ภายในมหาวิทยาลัย swu.ac.th 3.46 1.28 ปานกลาง 
18. ส่งข้อความถึงผู้อ านวยการ (Ask the Director) 1.64 1.03 น้อย 
19. การอ้างถึงผลงานวิชาการ (Citation) 2.12 1.25 น้อย 
20. วีดิทัศน์น าชมห้องสมุด (VDO clip) 1.78 1.03 น้อย 
21. บริการถามบรรณารักษ์ทางโทรศัพท์ และอีเมล์ 1.82 1.11 น้อย 
22. พจนานุกรมออนไลน์ (Online Dictionary) 2.01 1.18 น้อย 
23. ค้นหาหน่วยงาน มศว  ===เว็บเพจหน่วยงาน=== 2.46 1.20 น้อย 

การใช้บริการข้อมูลหน้าโฮมเพจโดยรวม 2.35 0.73 น้อย 
  

จากตาราง 6 แสดงว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาใช้บริการข้อมูล หน้าโฮมเพจ โดยรวมในระดับน้อย 
(  =2.35) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บริการสืบค้นฐานข้อมูลส านัก หอสมุดกลาง (OPAC)  
มีนิสิตใช้บริการในระดับมาก (  =4.08)  
 นอกจากนี้ พบว่ามีบริการที่นิสิต ใช้ในระดับปานกลาง ได้ แก่ การค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (  =3.48) การค้นข้อมูลภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย (  =3.46) การสืบค้นฐานข้อมูล
จากภายนอกเครือข่าย มศว (  =3.07) การแนะน าการสืบค้นข้อมูล (  =2.88) เว็บบอร์ดส านัก
หอสมุดกลาง (  =2.56) และการสอนการสืบค้นข้อมูล (  =2.54) ส าหรับบริ การอื่นๆ บนหน้า
โฮมเพจ มีนิสิตใช้ในระดับน้อย 
 
ตาราง 7 การใช้บริการข้อมูลส านักหอสมุดกลาง (เมนูห้องสมุด)   

การใช้บริการข้อมูลส านักหอสมุดกลาง  
  S.D. ระดับการใช้ 

1. ประวัติส านักหอสมุดกลาง 2.27 1.13 น้อย 
2. เวลาเปิด – ปิดบริการ  2.85 1.23 ปานกลาง 
3. ปฏิทินบริการประจ าภาคการศึกษา 3.06 1.17 ปานกลาง 
4. บุคลากรส านักหอสมุดกลาง 2.27 1.21 น้อย 
5. โครงการนิทรรศการสัญจร 2.07 1.12 น้อย 
6. งบประมาณการจัดซื้อหนังสือ 1.94 1.09 น้อย 
7. รายงานประจ าปี  1.92 1.07 น้อย 
8. สถิติข้อมูลส านักหอสมุดกลาง 2.08 1.10 น้อย 

การใช้เมนูบริการข้อมูลส านักหอสมุดกลางโดยรวม 2.31 0.93 น้อย 



40 

 

 จากตาราง 7 แสดงว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาใช้บริการข้อมูลเกี่ยวกับส านักหอสมุดกลาง (เมนู
ห้องสมุด) โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (  =2.31) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เวลาเปิด-ปิด
บริการ (  =2.85) และปฏิทินบริการประจ าภาคการศึกษา (  =2.85) มีนิสิตใช้บริการในระดับปาน
กลาง ส่วนบริการข้อมูลอื่นๆ มีนิสิตใช้ในระดับน้อย 
 
ตาราง 8 การใช้บริการข้อมูลงานบริการ (เมนูบริการ)  

การใช้บริการข้อมูลงานบริการ  
  S.D. ระดับการใช้ 

1. บริการยืม-คืนหนังสือ (Check-out/ Check-in) 3.97 1.08 มาก 
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan - ILL) 2.54 1.26 ปานกลาง 
3. บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) 2.87 1.35 ปานกลาง 
4. บริการจองหนังสือด้วยตนเอง (Request copy) 2.67 1.28 ปานกลาง 
5. การต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเอง (Renew) 3.44 1.31 ปานกลาง 
6. การตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนด้วยตนเอง (Borrower Info.) 3.53 1.30 มาก 

การใช้บริการข้อมูลงานบริการโดยรวม 3.17 0.88 ปานกลาง 
 
 จากตาราง  8 แสดงว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาใช้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของ ส านัก
หอสมุดกลาง (เมนูบริการ ) โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง  (  =3.17) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า บริการข้อมูลบริการยืม-คืนหนังสือ (  =3.97) และการตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนด้วยตนเอง 
(  =3.53) มีนิสิตใช้บริการในระดับมาก ส่วนบริการข้อมูลงานบริการ ข้ออื่นๆ มีนิสิตใช้ในระดับปาน
กลาง  
 
ตาราง 9 การใช้บริการข้อมูลทรัพยากร (เมนูทรัพยากร)   

การใช้บริการข้อมูลทรัพยากร  
  S.D. ระดับการใช้ 

1. รายช่ือวารสารท่ีส านักหอสมุดกลางบอกรับ 2.60 1.19 ปานกลาง 
2. รายช่ือหนังสือได้รับรางวัล 2.42 1.15 น้อย 
3. รายช่ือหนังสือใหม่ 2.58 1.15 ปานกลาง 
4. รายช่ือปริญญานิพนธ์ใหม่ 2.98 1.30 ปานกลาง 

การใช้บริการข้อมูลทรัพยากรโดยรวม 2.65 1.04 ปานกลาง 
  
 จากตาราง  9 แสดงว่า นิสิตบัณฑิตศึกษา ใช้บริการข้อมูล เกี่ยวกับทรัพยากรของส านัก
หอสมุดกลาง (เมนูทรัพยากร ) โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง  (  =2.65) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า  รายช่ือปริญญานิพนธ์ใหม่  (  =2.98) รายช่ือ วารสารท่ีส านักหอสมุด กลางบอกรับ  
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(  =2.60) และรายช่ือหนังสือใหม่ (  =2.58)  มีนิสิตใช้บริการในระดับปานกลาง ส่วนบริการข้อมูล
ที่นิสิตใช้ในระดับน้อยคือ รายช่ือหนังสือได้รับรางวัล (  =2.42) 
 
ตาราง 10 การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (เมนูฐานข้อมูลออนไลน์)  

การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์   S.D. ระดับการใช้ 
1. ฐานข้อมูล Proquest Medical Library 2.13 1.06 น้อย 
2. ฐานข้อมูล ThaiLIS (ACM) 2.80 1.28 ปานกลาง 
3. ฐานข้อมูล ThaiLIS (H.W.Wilson) 2.85 1.26 ปานกลาง 
4. ฐานข้อมูล ThaiLIS (LexisNexis) 2.61 1.22 ปานกลาง 
5. ฐานข้อมูล ThaiLIS (Proquest Dissertation) 2.77 1.28 ปานกลาง 
6. ฐานข้อมูล ThaiLIS (ScienceDirect) 2.85 1.30 ปานกลาง 
7. ฐานข้อมูล ThaiLIS (Web of Science) 2.59 1.23 ปานกลาง 
8. ฐานข้อมูล ThaiLIS (IEEE) 2.05 1.07 น้อย 
9. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมหนังสือ (UC) 2.51 1.22 ปานกลาง 
10. ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ มศว (Full-text) 3.43 1.24 มาก 
11. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 75 สถาบัน (ThaiLis_TDC) 3.21 1.32 ปานกลาง 
12. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SpringerLink 2.56 1.24 ปานกลาง 
13. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ NetLibrary 2.48 1.21 ปานกลาง 
14. วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF Dissertation Full-text) 2.81 1.30 ปานกลาง 
15. วารสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-Journal) 2.70 1.23 ปานกลาง 
16. ฐานข้อมูลการบอกรับวารสาร (Journal Link) 2.52 1.23 ปานกลาง 
17. ฐานข้อมูลงานวิจัยแห่งประเทศไทย (สวทช) 2.61 1.23 ปานกลาง 
18. ฐานข้อมูลส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 2.54 1.22 ปานกลาง 
19. ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา (สกว) 2.55 1.20 ปานกลาง 
20. ฐานข้อมูลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (HSRI) 2.21 1.14 น้อย 
21. ฐานข้อมูลส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว) 2.38 1.17 น้อย 
22. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาไทย 2.45 1.24 น้อย 
23. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างประเทศ  2.21 1.14 น้อย 
24. แหล่งข้อมูลอื่นๆ (รวม Links) 2.47 1.20 น้อย 

การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์โดยรวม 2.60 0.89 ปานกลาง 
 
 จากตาราง  10 แสดงว่า นิสิตบัณฑิตศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (เมนูฐานข้อมูล
ออนไลน์) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =2.60) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
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บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ที่มีนิสิต ใช้บริการในระดับมาก คือ ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์  มศว (Full-
text) (  =3.43)       
 ส าหรับบริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีนิสิตใช้บริการในระดับปานกลาง 3 ล าดับแรก คือ 
ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ 75 สถาบัน (ThaiLis_TDC) (  =3.21)  ฐานข้อมูล Science Direct 
(  =2.85) และฐานข้อมูล H.W.Wilson (  =2.85) 
 
 4. ปัญหาในการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  2 ส่วน  คือ ปัญหาเกี่ยวกับนิสิต
บัณฑิตศึกษาผู้ใชเ้ว็บไซต์ และปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านความง่าย
ในการใช้งาน และด้านความสะดวกอื่นๆ ในการเข้าใช้ งานเว็บไซต์ โดยแสดงค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานดังปรากฏตามตาราง 11 – 16 
 
ตาราง 11 ปัญหาเกี่ยวกับนิสิตผู้ใช้เว็บไซต์  

ปัญหาเก่ียวกับนิสิตผู้ใช้เว็บไซต์ 
  S.D. ระดับปัญหา 

1. ไม่มีเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์อย่างพอเพียง 2.96 1.11 ปานกลาง 
2. ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์ 2.23 1.15 น้อย 
3. ขาดทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 2.23 1.12 น้อย 
4. ขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 2.65 1.17 ปานกลาง 
5. ไม่สะดวกในการอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 2.37 1.10 น้อย 

ปัญหาเก่ียวกับนิสิตผู้ใช้เว็บไซต์โดยรวม 2.49 0.90 น้อย 
  
 จากตาราง  11 แสดงว่า นิสิตบัณฑิตศึกษา มีปัญหาในการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุด กลาง
เกี่ยวกับนิสิตผู้ใช้ เว็บไซต์ โดยรวมอยู่ใน ระดับน้อย (  =2.49) และเม่ือพิจารณาเป็นราย ด้านพบว่า 
นิสิตมีปัญหาในระดับปานกลาง คือ ไม่มีเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์ อย่างพอเพียง  (  =2.96) และ
ขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (  =2.65) 
 
ตาราง 12 ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์  

ปัญหาเก่ียวกับเว็บไซต์ 
  S.D. ระดับปัญหา 

ด้านเน้ือหา    
1. เนื้อหาข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน 2.61 1.02 ปานกลาง 
2. ข้อมูลบนเว็บไซต์มีมากเกินไปไม่น่าสนใจ 2.50 0.98 ปานกลาง 
3. ข้อมูลบางหน้าล้าสมัยไม่มีการปรับปรุงข้อมูล 2.78 0.98 ปานกลาง 
4. ไม่มีการจัดล าดับในการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ 2.60 0.96 ปานกลาง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
ปัญหาเก่ียวกับเว็บไซต์ 

  S.D. ระดับปัญหา 
ด้านการออกแบบ    
5. หน้าเว็บไซต์ซับซ้อนคลิกหลายครั้งกว่าจะพบข้อมูล 2.85 1.06 ปานกลาง 
6. พบข้อมูลสะกดผิด / ตกหล่น ไม่น่าเชื่อถือ  2.19 0.98 น้อย 
7. น าเสนอข้อมูลหลายรูปแบบต้องใช้โปรแกรมพิเศษอื่นๆ เพิ่ม 2.38 0.99 น้อย 
8. ใช้ตัวอักษรหลายแบบ / หลายขนาด / หลากสี  2.40 1.02 น้อย 
ด้านความง่ายในการเข้าใช้งาน    
9. ใช้เวลานานในการแสดงข้อมูลครบทั้งหน้า  2.98 1.09 ปานกลาง 
10. มีเมนูน าทางเพื่อเข้าถึงข้อมูลไม่คงที่ / สับสน  2.73 1.04 ปานกลาง 
11.จุดเชื่อมโยงภายนอกใช้งานไม่ได้ (Dead Linked)  2.78 1.15 ปานกลาง 
12. จุดเชื่อมโยงภายในหน้าเว็บไซต์ผิดพลาดสับสน  2.50 1.03 ปานกลาง 
13. ไม่มีโปรแกรมค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ 2.44 1.02 น้อย 
14. ไม่มีค าแนะน าวิธีเข้าใช้เว็บไซต์ 2.38 1.02 น้อย 
ด้านความสะดวกอื่นๆ ในการเข้าใช้งาน    
15. ไม่มีบริการดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้ 2.84 1.22 ปานกลาง 
16. ไม่มีบริการข้อมูลที่ถูกถามบ่อยๆ (FAQ)  2.64 1.07 ปานกลาง 
17. ไม่มีบริการห้องสนทนา (Chat room)กับห้องสมุด 2.56 1.09 ปานกลาง 
18. ไม่มีบริการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็น 2.59 1.05 ปานกลาง 
19. ไม่มีการตอบกลับกระทู้บนเว็บบอร์ดห้องสมุด 2.61 1.11 ปานกลาง 
20. วิธีติดต่อกับห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ไม่สะดวก 2.62 1.12 ปานกลาง 

ปัญหาเก่ียวกับเว็บไซต์โดยรวม 2.60 0.74 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 12 พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษา มีปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (  =2.60) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
 ด้านเน้ือหา นิสิตมีปัญหาในการเข้าใช้เว็บไซต์ ในระดับปานกลาง  3 ล าดับแรก ได้แก่ ข้อมูล
บางหน้าล้าสมัยไม่มีการปรับปรุงข้อมูล  (  =2.78) เนื้อหาข้อมู ลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน  
(  =2.61) และไม่มีการจัดล าดับในการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ (  =2.60) 
 ด้านการออกแบบ  นิสิตมีปัญหาในระดับปานกลาง  คือ หน้าเว็บไซต์ ซับซ้อนคลิกหลายครั้ง
กว่าจะพบข้อมูล (  =2.85) นอกจากนั้น มีปัญหาในระดับน้อย 
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 ด้านความง่ายในการเข้าใช้งาน พบว่า นสิิตมีปัญหาในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับ ได้แก่  
การใช้เวลานานในการแสดงข้อมูลครบทั้งหน้า  (  =2.98) จุดเชื่อมโยงภายนอกใช้งานไม่ได้ (Dead 
Links) (  =2.78) และเมนูน าทางเพื่อเข้าถึงข้อมูลไม่คงที่ / สับสน (  =2.73) 
 ด้านความสะดวกอื่นๆ ในการเข้าใช้งาน  นิสิตมีปัญหาในระดับปานกลาง  ได้แก่ ไม่มีบริการ
ดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้  (  =2.84) ไม่มีบริการข้อมูลที่ถูกถามบ่ อยๆ (FAQ) 
(  =2.64) และปัญหาวิธีติดต่อกับห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ไม่สะดวก (  =2.62) 
 
 5. เปรียบเทียบ การใช้และปั ญหาการใช้เว็บไซต์ของนิสิตบัณฑิต ศึกษา  จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา โดยแสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที  
(t-test) ดังปรากฏตามตาราง 13 - 16 
 
  ตาราง 13 เปรียบเทียบการใช้เว็บไซต์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา  

การใช้เว็บไซต์ 

ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตและปริญญาโท 

(N=326)  

ระดับปริญญาเอก 
(N=30) 

 
t 

 
Sig. 

  S.D.   S.D. 
หน้าโฮมเพจ  2.35 0.72 2.39 0.83 .31 .75 
เมนูห้องสมุด 2.34 0.93 2.00 0.95 -1.94 .05 
เมนูบริการ 3.17 0.87 3.24 1.04 .41 .67 
เมนูทรัพยากร 2.64 1.04 2.81 1.13 .85 .39 
เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ 2.57 0.89 2.95 0.91 2.21* .02 

รวม 2.52 0.72 2.65 0.82 .93 .35 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง  13 แสดงว่า  นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มี การใช้เว็บไซต์ 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตใช้เมนูฐานข้อมูลออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นิสิต ระดับปริญญาเอก ใช้มากกว่านิสิตระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ปริญญาโท 
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  ตาราง 14 เปรียบเทียบการใช้เว็บไซต์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

การใช้เว็บไซต์  
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (N=287) 

สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (N=69) 

 
t 

 
Sig. 

  S.D. 
  S.D. 

  หน้าโฮมเพจ  2.36 0.72 2.31 0.79 .52    .60 
  เมนูห้องสมุด 2.37 0.92 2.10 0.93 2.11* .03 
  เมนูบริการ 3.23 0.85 2.93 1.02 2.33* .02 
  เมนูทรัพยากร 2.68 1.03 2.51 1.10 1.23 .21 
  เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ 2.61 0.88 2.58 0.99 .26 .79 

รวม 2.55 0.70 2.45 0.82 1.04 .29 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง  14 แสดงว่า  นิสิตบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน   มีการ ใช้
เว็บไซต์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไมมี่นัยส าคัญทางสถิติ  
  เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า นิสิตใช้เมนูห้องสมุด และเมนูบริการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นิสิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้
มากกว่านิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 
   ตาราง 15 เปรียบเทียบปัญหาการใช้เว็บไซต์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา  

ปัญหาการใช้เว็บไซต์ 

ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตและปริญญาโท

(N=326) 

ระดับปริญญาเอก 
(N=30) 

 
t 

 
Sig. 

  S.D.   S.D. 
  ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ 2.50 0.90 2.39 0.96 -.63 .52 
  ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ 2.60 0.73 2.67 0.83 .51 .60 

รวม 2.58 0.70 2.61 0.76 .26 .79 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง  15 แสดงว่า  นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน  มี ปัญหาการใช้
เว็บไซต์โดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตาราง 16 เปรียบเทียบปัญหาการใช้เว็บไซต์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  

ปัญหาการใช้เว็บไซต์  
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (N=287) 

สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(N=69) 

 
t 

 
Sig. 

  S.D. 
  S.D. 

ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ 2.51 0.90 2.43 0.91 .59 .55 
ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ 2.60 0.72 2.60 0.81 .00 .99 

รวม 2.59 0.69 2.57 0.77 .15 .87 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 16 นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน  มีปัญหาการใช้เว็บไซต์
โดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 
ตาราง 17 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จ านวน 
สภาพการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 
  วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์                                                                   
     เข้าใช้โดยใช้เครื่องมือช่วยค้นหา URL (www.google.com)                       
     เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์อื่น (www.ru.ac.th, www.bu.ac.th, oklib.swu.ac.th)     
    

 
 

13 
 3 

รวม 16 
การใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 
  บริการข้อมูลหน้าโฮมเพจ (Homepage)  
    ขอให้ค้นฐานข้อมูลทุกฐานได้ Full-text ทุกอย่าง 
    บางเวลาระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา ท าให้ไม่สามารถสืบค้นจากภายนอกได้ 
    อยากให้เพิ่มฐานข้อมูล SAGE, Emerald, Blackwell Synergy, PsyLIT 
    ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับค้นออนไลน์ที่หอสมุดมากกว่านี้ 
    เข้าเปิด OPAC จากบ้านช้ามาก ในขณะท่ีค้นข้อมูล ช้าจนหน้าจอว่างหลุดไป 
    ควรเพิ่มส่วนบริการแนะน าการใช้บริการห้องสมุดในเว็บบอร์ด 
    ควรเพิ่มเรื่องย่อของหนังสือแต่ละเล่ม เวลาที่คลิกดูจาก OPAC 
    เวลาค้นหนังสือด้วย keywords มักได้เรื่องอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง ท าให้เสียเวลา 
    โฮมเพจห้องสมุดไม่สวยเลย 
    เรามีฐานข้อมูลวารสารน้อย ควรมีบริการฐาน Scopus ให้ใช้ 

 
 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
 

รวม 21 
ปัญหาเก่ียวกับเว็บไซต์  
   ด้านเน้ือหา 
     ข้อมูลบนเว็บบางหน้าไม่ถูกต้อง 
     ควรมีข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนไว้ให้บริการ     
   ด้านความง่ายในการใช้งาน  
     เว็บห้องสมุดใช้เวลาโหลดนานมาก ควรปรับปรุงให้โหลดได้เร็วกว่านี้ 
     เว็บล้มบ่อยมาก ท าให้โหลดอะไรไม่ได้เลย  
     อยากให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายกว่าน้ี 

 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จ านวน 

 ด้านความสะดวกอื่นๆ 
   ควรให้เข้าค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกโดยไม่ต้อง set ค่า proxy 
   มีปัญหาในการ setup เพื่อค้นข้อมูลจากที่บ้าน 
   เวลาไม่ได้เข้าผ่านระบบมหาวิทยาลัย โหลดข้อมูลไม่ได้ 
   ใช้เครื่องที่มหาวิทยาลัยไม่สะดวก ต้องยืนท าให้เหนื่อยและเบื่อหน่าย 
 

 
1 
1 
1 
1 

รวม 9 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
    เครือข่ายไร้สายไม่เพียงพอ ควรมีบริการ Wi-Fi เต็มตลอดทุกจุด ทุกชั้น 
    ห้องสมุดเสียงดังมาก อยากให้เงียบกว่าน้ี 
    ห้องสมุดควรเปิดแอร์ทุกชั้น 
    บริการ Wireless Lan ใช้บริการได้เพียงครึ่งชั่วโมง ควรเพิ่มเวลาให้บริการ 
    Wireless เปิดสัญญาณน้อยไม่เพียงพอ ไม่ค่อยดี และช้าไม่น่าใช้ 
    การยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ใช้ไม่ได้สะดวกตามที่ต้องการ 
    หนังสือบางเล่ม หมายเลขที่สันไม่ชัด เลือนรางมาก ขาดการซ่อมแซม  
    อยากให้สามารถ Renew หนังสือได้หลายครั้งติดกัน 
    ควรเพิ่มเวลาเปิดบริการห้องสมุดให้นิสิตภาคพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ 
    ควรเพิ่มเวลาเปิดห้องสมุดช่วงเย็นมากกว่านี้ต้องใช้เวลาในการค้นข้อมูลนาน  
    อยากให้ห้องสมุดไม่มีปิดเทอม เพราะนิสิตยังต้องค้นคว้าข้อมูลอยู่อีกมาก  
    ควรอบรมการใช้ห้องสมุด เพื่อสะดวกในการค้นหา 
 

 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 20 
 

 

 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
 งานวิจัยครั้งน้ี ศึกษาการใช้เว็บไซต์และปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของนิสิต
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบัณฑิตศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา  
          3. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
 4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของ นิสิตบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา 
 
สมมติฐานการวิจัย  
      1. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการใช้เว็บไซต์แตกต่างกัน  
      2. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ศึกษากลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีการใช้เว็บไซต์แตกต่างกัน 
      3. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัญหาการใช้เว็บไซต์แตกต่างกัน 
      4. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ศึกษากลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีปัญหาการใช้เว็บไซต์แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตบัณฑิตศึกษา  ทุกสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 4,887 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2549  
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ตามตารางก าหนด
กลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างส า หรับการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 
356 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ นิสิตบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยแบ่งเป็น 5 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของนิสิตบั ณฑิตศึกษา โดยมีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิด เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับการศึกษา คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรและปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ     
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  โดยมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิด เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพการใช้เว็บไซต์
ส านักหอสมุดกลาง 4 ด้าน คือ ความถี่ในการเข้าใช้ เว็บไซต์  ระยะเวลาในการใช้เว็บไซต์แต่ ละครั้ง 
สถานท่ีในการเข้าใช้เว็บไซต์ และวิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ 
 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเรื่องการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ 5 ด้าน คือ บริการ
ข้อมูลหน้าโฮมเพจ  บริการข้อมูลส านักหอสมุดกลาง (เมนูห้องสมุด ) บริการข้อมูลงานบริการ (เมนู
บริการ ) บริการข้อมูลทรัพยากร (เมนูทรัพยากร )  และบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (เมนูฐานข้อมูล
ออนไลน์) เป็นค าถามที่ให้ระบุระดับการเข้าใช้บริการเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ คือ ใช้มาก
ที่สุด ใช้มาก ใช้ปานกลาง ใช้น้อย และใช้น้อยท่ีสุด   
 ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามเรื่องปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุด กลาง 2 ส่วน คือ 
ปัญหาเกี่ยวกับ นิสิตบัณฑิตศึกษา ผู้ใช้ เว็บไซต์  และปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์  4 ด้าน คือ ด้านเน้ือหา 
ด้านการออกแบบ ด้านความง่ายในการเข้าใช้งาน  และ ด้านความสะดวกอื่นๆ ในการเข้าใช้ งาน เป็น
ข้อค าถามที่ให้ระบุระดับของปัญหาในการเข้าใช้เว็บไซต์ โดยใช้มาต ราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มี
ปัญหามากที่สุด มีปัญหามาก มีปัญหาปานกลาง มีปัญหาน้อย และมีปัญหาน้อยท่ีสุด  
 ตอนที่ 5 เป็นค าถามแบบปลายเปิด ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี ้
   1. ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน 500 ชุด 
ใช้เวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2550  
   2. น าแบบสอบถามขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยรับข้อมูลตอบกลับผ่าน
เว็บไซต์ใช้เวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 356 ชุด ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. น าข้อมูลตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ แล้วน าเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียง 
  2. น าข้อมูลตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  
  3. เปรียบเทียบการใช้และปัญหาในการใช้บริการเว็บไซต์ ระหว่างตัวแปรระดับการ  
ศึกษา และกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาโดยใช้ t-test และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
  4. น าข้อมูลตอนท่ี 5 ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด ที่เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอ 
แนะอื่นๆ มารวบรวมสรุปเนื้อหา  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษา การใช้เว็บไซต์และปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของนิสิต
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปได้ดังนี้  
 1. สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่านสิิตบัณฑิตศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนิสิต
ระดับประกาศนียบัตรและปริญญาโท ที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 2. สภาพการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของนิสิตบัณฑิตศึกษา 4 ด้านคือ  
  2.1. ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์ พบว่านิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
เข้าใช้เว็บไซต์ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมาเป็นนิสิตกลุ่มที่มีความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง นอกจากนี้ พบว่ามีนิสิต 2 กลุ่มมีความถี่ในการเข้าใช้จ านวนเท่ากัน คือ กลุ่มที่เข้าใช้เว็บไซต์
เดือนละ 1 ครั้ง และกลุ่มที่เข้าใช้เว็บไซต์ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง  
  2.2. ระยะเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์แต่ละครั้ง  พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ใช้
เวลาในการเข้าใช้ เว็บไซต์ครั้งละ 1 ชั่วโมง รองลงมาคือ นิสิตเข้าใช้ครั้งละ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และ
นิสิตที่เข้าใช้ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยมีนิสิตเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งละ 3 ชั่วโมง เป็นจ านวนน้อยท่ีสุด  
  2.3. สถานท่ีในการเข้าใช้เว็บไซต์  พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เข้าใช้เว็บไซต์
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ส านักหอสมุดกลางมากที่สุด รองลงมาเข้าใช้เว็บไซต์มาจากที่บ้าน และท่ี
ท างาน นอกจากนี้ เป็นนิสิตที่เข้าใช้เว็บไซต์ผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย และเข้าใช้เว็บไซต์จาก
จุดบริการอินเทอร์เน็ตทั่วไป 
  2.4. วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ มศว 
มากที่สุด รองลงมาเป็นการเข้าโดยตรงที่เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  
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 3. การใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 5 ด้าน คือ  
  3.1. บริการข้อมูลหน้าโฮมเพจ พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาใช้บริการ ข้อมูลหน้าโฮมเพจ
โดยรวมในระดับน้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  มี
นิสิตใช้บริการในระดับมาก บริการที่นิสิตใช้ในระดับปานกลาง ได้แ ก่ การค้นข้อมูลด้วยเครื่องมือช่วย
ค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การค้นข้อมูลภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย การสืบค้นฐานข้อมูลจาก
ภายนอกเครือข่าย มศว การแนะน าการสืบค้นข้ อมูล  เว็บบอร์ดส านักหอสมุดกลาง  และการสอนการ
สืบค้นข้อมูล ส าหรับบริการอื่นๆ บนหน้าโฮมเพจ มีนิสิตใช้ในระดับน้อย 
  3.2. บริการข้อมูลส านักหอสมุดกลาง  (เมนูห้องสมุด ) พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาใช้
บริการข้อมูลส านักหอสมุดกลางโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีนิสิ ตใช้
บริการข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเปิด- ปิดบริการ และปฏิทินบริการประจ าภาคการศึกษา ในระดั บปานกลาง 
ส่วนบริการข้อมูลอื่นๆ มีนิสิตใช้ในระดับน้อย 
  3.3. บริการข้อมูลงานบริการ  (เมนูบริการ ) พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาใช้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับงานบริการของส านักหอสมุดกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า บริการข้อมูลบริการยืม- คืนหนังสื อ และการตรวจสอบข้อมูลการยืม- คืนด้วยตนเอง มีนิสิตใช้
บริการในระดับมาก ส่วนบริการข้อมูลงานบริการข้ออื่นๆ มีนิสิตใช้ในระดับปานกลาง  
  3.4. บริการข้อมูลทรัพยากร  (เมนูทรัพยากร ) พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษา ใช้บริการ
ฐานข้อมูลทรัพยากร ห้องสมุด  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แ ละเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
รายช่ือปริญญานิพนธ์ใหม่ รายช่ือวารสารท่ีส านักหอสมุดกลางบอกรับ  และรายช่ือหนังสือใหม่  มีนิสิต
ใช้บริการในระดับปานกลาง ส่วนบริการข้อมูลที่นิสิตใช้ในระดับน้อยคือ รายช่ือหนังสือได้รับรางวัล  
  3.5. บริการฐานข้อมูลออนไลน์  (เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ ) พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษา
เข้าใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ มศว (Full-text) มีนิสิตเข้าใช้บริการในระดับมาก รองลงมามี
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่นิสิตใช้บริการในระดับปานกลาง 3 ฐานได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 75 สถาบัน 
(ThaiLis_TDC) ฐานข้อมูล Science Direct และฐานข้อมูล H.W.Wilson  
 
 4. ปัญหาในการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  
  4.1. ปัญหาเกี่ยวกับ นิสิตผู้ใช้เว็บไซต์  พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษามีปัญหาการใช้
เว็บไซต์ เกี่ยวกับตัวนิสิตผู้ใช้เว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นิสิต
มีปัญหาในระดับปานกลาง คือไม่มีเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์อย่างพอเพียง  และขาดทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ  
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  4.2. ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์  พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
   4.2.1. ด้านเน้ือหา พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษามีปัญหาในการเข้าใช้เว็บไซต์ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อมูลบางหน้าล้าสมัยไม่มีการปรับปรุงข้อมูล  เนื้อหาข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน และไม่มีการจัดล าดับในการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์  
   4.2.2. ด้านการออกแบบ  พบว่านิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับ
ปานกลาง คือ หน้าเว็บไซต์ซับซ้อนคลิกหลายครั้งกว่าจะพบข้อมูล      
  4.2.3. ด้านความง่ายในการเข้าใช้งาน  พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ การใช้เวลานานในการแสดง ข้อมูลครบทั้งหน้า  จุดเชื่อมโยงภายนอกใช้งาน
ไม่ได้ (Dead Link) และเมนูน าทางเพื่อเข้าถึงข้อมูลไม่คงที่ / สับสน 
   4.2.4. ด้านความสะดวกอื่นๆ ในการเข้าใช้งาน พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วน
ใหญ่มีปัญหาในระดับปานกลาง ได้แก่ ไม่มีบริการดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆที่จ าเป็นต้อ งใช้ ไม่มี
บริการข้อมูลที่ถูกถามบ่อยๆ (FAQ) และปัญหาวิธีติดต่อกับห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ไม่สะดวก 
 
 5. เปรียบเทียบการใช้และปัญหาการใช้เว็บไซต์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา พบว่า  
  5.1. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีการใช้เว็บไซต์โดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อ 1 แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า นิสิตใช้เมนูฐานข้อมูลออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นิสิต
ระดับปริญญาเอก ใช้มากกว่านิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท 
  5.2. นิสิตบัณฑิ ตศึกษาที่ศึกษากลุ่มสาขาวิชาต่างกัน  มีการใช้เว็บไซต์โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อ 2 แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า นิสิตใช้เมนูห้องสมุด และเมนูบริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 คือ นิสิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการใช้ เมนูห้องสมุด และเมนูบริการ 
มากกว่านิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  5.3. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีปัญหาในการใช้เว็บไซต์โดยรวม 
และรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อ 3 
  5.4. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ศึกษากลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีปัญหาในการใช้เว็บไซต์
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
ข้อ 4 
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 6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จากผู้ใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  มี 6 เรื่อง เรียง
ตามล าดับดังน้ี 
  6.1. เข้าใช้เ ว็บไซต์ โดยใช้เครื่องมือช่วยค้น หา URL ของส านักหอสมุดกลางผ่าน 
เว็บไซต์อื่นๆ คือ www.google.com  
  6.2. บริการเครือข่ายไร้สายในส านักหอสมุดกลางไม่เพียงพอควรเพิ่มให้เต็มตลอดทุกชั้น 
  6.3. เข้าใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางผ่านเว็บไซต์อื่นๆ  
  6.4. ให้เพิ่มฐานข้อมูลออนไลน์ และสามารถเข้าอ่านฉบับเต็ม (Full-text) ได้ทุกฐาน 
  6.5. ห้องสมุดเสียงดังมาก อยากให้เงียบกว่านี้ 
  6.6. ห้องสมุดควรเปิดแอร์ทุกชั้น  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัย การใช้และปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของนิสิต
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้น าประเด็นหลักมาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. สภาพการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 
   นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ มีความถี่ใน การเข้าใช้เว็บไซต์ 2-3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ รองลงมาเป็นนิสิตกลุ่มที่มีความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีระยะเวลาในการ
เข้าใช้เว็บไซต์แต่ละครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง ส าหรับสถานท่ีในการเข้าใช้เว็บไซต์  พบว่า นิสิตส่วนใหญ่เข้า
ใช้เว็บไซต์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ส านักหอสมุดกลางมากที่สุด รองลงมาเข้าใช้เว็บไซต์มาจากที่
บ้าน และท่ีท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ งามพล เผ่าศิริ (2546: 99) ส่วนเร่ืองวิธีการเข้าใช้
เว็บไซต์ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่เข้าผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มากที่สุด รองลงมาเป็น
การเข้าโดยตร งที่เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤติยา ไวยมัย (2546: 
129) และ พรพิศ อุปถัมภ์ (2545: 96-97)  
  จากผลการวิจัยดังกล่าว แสดงว่านิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง
น้อย อาจ เนื่องจาก นิสิตส่วนใหญ่มีภารกิจในหน้าที่การงาน ท าให้ไม่มีเ วลาเข้าใช้เว็บไซต์อย่าง
เพียงพอ และสถานที่ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ นิสิตส่วนใหญ่ ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์  จากบริการ
อินเทอร์เน็ตภายในส านักหอสมุดกลาง มากกว่าการเข้าใช้งานจากที่อื่นๆ  
  ส าหรับผลการวิจัยท่ีพบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ มีวิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ส านัก
หอสมุดกลาง โดยวิธีการเข้าผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย   เพราะ นิสิตส่วนใหญ่สามารถจดจ าชื่อสั้นๆ
ของที่อยู่ (URL) ของเว็บไซต์ หน่วยงานหลัก คือ เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ได้ดีกว่า ที่อยู่ของ เว็บไซต์
หน่วยงานย่อย คือ ส านักหอสมุดกลาง ดังนั้น ในการออกแบบเว็บไซต์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ควร
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ค านึงถึงความต้องการใช้ และความสะดวก ของผู้เข้าใช้บริการเป็นหลัก (Raward.  2001: 123-136 ; 
Olsina.  2001: 266-278) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบา , ซู-หมิง (Bao, Xue-Ming.  2000: 194-
195) ที่ท าการส ารวจเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา จ านวน 143 แห่ง แล้วพบว่ า มี
มหาวิทยาลัยจ านวนประมาณ ร้อยละ 57 ที่น า URL ของเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ขึ้นเชื่อมโยง 
(Links) เอาไว้ที่หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย   
  นอกจากนี้ ผลการวิจัย พบว่า ยังมีวิธีการท่ีนิสิตเข้ามาใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง
อีกช่องทางหนึ่งคือ การเข้าสืบค้น หา URL ของส านักหอสมุดกลาง ผ่านเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือสืบค้น 
เช่น www.yahoo.com หรือ  www.google.com นั้น แม้จะมีนิสิตเข้าใช้เว็บไซต์ด้วยวิธีนี้ ในระดับน้อย
ที่สุด แต่เป็นข้อมูลทางเทคนิค ที่มีความส าคัญต่อการออกแบบเว็บไซต์ ในเรื่องที่ควรใช้
มาตรฐานสากลในการเข้ ารหัสข้อมูลที่ใช้ Meta Tag เพื่อท าให้เว็บไซต์และสารสนเทศในหน้าเว็บทุก
หน้าของส านักหอสมุดกลาง สามารถค้นพบที่อยู่ (URL) และเชื่อมโยงได้โดยอัตโนมัติ ให้สามารถเข้า
ใช้ได้ ผ่านเครื่องมือสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต ไม่ท าให้เว็บไซต์ห้องสมุดกลายเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีใคร
ค้นพบ (Academic invisible web) หรือค้นพบได้ยาก บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Lewandowski and 
Philipp.  2006: 530-531) 
  2. การใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 
   2.1. บริการข้อมูลหน้าโฮมเพจ พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาใช้บริการข้อมูลหน้า
โฮมเพจ โดยรวมใน ระดับ น้อย  และ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บริการ สืบค้นฐานข้อมูล
ทรัพยากรห้องสมุด  มีนิสิตใช้บริการในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ ศรีวรขันธ์ 
(2546: 55) และงามพล เผ่าศิริ (2546: 99)  
  นอกจากนี้ พบว่ามีบริการ ข้อมูลหน้าโฮมเพจ  ที่นิสิตใช้ในระดับปานกลาง ได้ แก่ การ
ค้นข้อมูลด้วยเครื่องมือช่วยค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การค้นข้อมูลภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
การสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย มศว การแนะน าการสืบค้นข้อมูล  เว็บบอร์ดส านักหอสมุด 
และการสอนการสืบค้นข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิศ อุปถัมภ์ (2545: 97-99) 
  จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่านิสิตบัณ ฑิตศึกษาใช้บริการ ระบบสืบค้นฐานข้อมูล
ทรัพยากรห้องสมุด  ในระดับมากนั้น นับว่าเป็นผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดท า
เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Liu. 2008: 6-27) ที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสื บค้น
สารสนเทศ จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรห้องสมุดได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดทั้งเรื่องของเวลา และสถานที่ นอกจากนี้ นิสิตยังอาจเข้าถึง
เนื้อหาโดยละเอียดท้ังหมด ซึ่งเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ของทรัพยากรบางประเภทเช่น ปริญญานิพนธ์ 
ได้ด้วยตนเองผ่านระบบสืบค้น ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด โดยไม่ต้องเข้ามาที่อาคารส านัก
หอสมุดกลาง ช่วยประหยัดเวลาค้นหา และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงเป็นเหตุผลที่นิสิต 



56 
 

เข้ามาใช้เว็บไซต์ ส านักหอสมุดกลาง เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุ ดในระดับมาก เพราะให้
ความสะดวก ในการเข้าถึงสารสนเทศได้ตามความต้องการด้วยตนเองตลอดเวลา  
  ส าหรับบริการการค้นข้อมูลด้วยเครื่องมือช่วยค้น และเว็บบอร์ดส านักหอสมุดกลาง  ที่
พบว่ามีนิสิตบัณฑิตใช้ในระดับปานกลางน้ัน ยังคงมีความต้องก ารใช้ผ่านเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 
เนื่องด้วยนิสิตได้รับความสะดวกเมื่อต้องการค้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต  นิสิต
ไม่ต้องออกจากเว็บไซต์ห้องสมุด และไม่ต้องจดจ า URL ของแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย นิสิตสามารถใช้ เครื่องมือช่วยค้ น ที่เชื่อมโยงไว้ที่หน้าเว็บไซต์ส านัก
หอสมุดกลางได้ทันที ส่วนเว็บบอร์ดน้ัน นิสิตสามารถใช้เป็นช่องทางติดต่อกับทางส านักหอสมุดกลาง
ได้ในเร่ืองเกี่ยวกับบริการและปัญหาในการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด ก็สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ห้องสมุดได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาออกไปใช้วิธีอื่น เช่น ส่งอีเมล หรือใช้โทรศัพท์  
  นอกจากนี้ สารสนเทศเรื่อง การแนะน าการสืบค้นข้อมูล และการสอนการสืบค้นข้อมูล
ที่พบว่ามีนิสิตบัณฑิตใช้ในระดับปานกลา ง เช่นเดียวกันนั้น  ยังคงมีความต้องการ และจ าเป็นต้อง
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ และควรต้องจัดท าการประชาสัมพั นธ์เผยแพร่ ผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประเภท
อื่นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มผู้ใช้อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้สื่อบน
อินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ 
   2.2. บริการข้อมูลส านักหอสมุดกลาง  ( เมนูห้องสมุด ) พบว่า นิสิต
บัณฑิตศึกษาใช้บริการข้อมูล โดยรวมอยู่ใน ระดับน้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีนิสิตใช้
บริการข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเปิด- ปิดบริการ และปฏิทินบริการประจ าภาคการศึกษา ในระดับปานกลาง 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กฤติยา ไวยมัย (2546: 129)  
  จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า บริการข้อมูล เกี่ยวกับห้องสมุ ดในเรื่องวันและเวลา 
เปิด-ปิด ในการให้บริการของส านักหอสมุดกลาง เป็นสารสนเทศที่ส านักหอสมุดจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพราะนิสิตผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการตรวจ สอบอยู่เป็น
ระยะๆ ตลอดเวลา โดยเฉ พาะปฏิทินบริการตลอดทั้งภาคการศึกษา เพื่อท าก ารตรวจสอบให้ทราบ
เวลาเปิดบริการที่แน่นอนก่อนการเดินทางมาใช้บริการด้วยตนเอง ณ อาคารส านักหอสมุดกลาง  
   2.3. บริการข้อมูลงานบริการ  (เมนูบริการ ) พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาใช้
บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของส านักหอสมุดกลาง โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง  และเม่ือ
พิจารณาเ ป็นรายข้อ พบว่า  บริการข้อมูลบริการยืม- คืนหนังสือ และการตรวจสอบข้อมูลการยืม- คืน 
ด้วยตนเอง มีนิสิตใช้บริการ ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของพรพิศ อุปถัมภ์ (2545: 101-
102) และงานวิจัยของ กฤติยา ไวยมัย (2546: 129) 
  จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่าบริการข้อมูลงานบริการ เกี่ยวกับบริการยืม-คืน มีนิสิต
บัณฑิตศึกษา เข้ามาใช้บริการในระดับมาก เนื่องจาก เป็นบริการท่ีน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบ 
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ข้อตกลง และสิทธิในการยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์ และทรัพยากรประเภทต่างๆ ในห้องสมุดที่ น ามาเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งนิสิตเข้าตรวจสอบได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ท าให้นิสิตได้รับความสะดวก รวดเร็ว เมื่อ
ต้องการทราบข้อมูล ในเรื่องสิทธิการยืม จ านวนรายการ จ านวนวัน ของทรัพยากรที่ตนสามารถยืม
ออกไปใช้นอกห้องสมุดได้  จึงเป็นสารสนเทศที่นิสิต จ าเป็นต้องทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน ก่อนการ
เข้ามายืม-คืน ทรัพยากร ณ จุดให้บริการ  
  ส าหรับบริการตรวจสอบข้อมูลการยืม- คืนด้วยตนเองนั้น  พบว่า มีนิสิตบัณฑิตศึกษา
เข้ามาใช้บริการในระดับมากเช่นเดียวกัน เนื่องจาก เป็นบริการท่ีเชื่อมโยงเข้าไปที่ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าตรวจสอบสถานภาพการยืม- คืนทรัพยากร ได้ด้วยตนเองโ ดยตรง
แบบออนไลน์ ไม่ต้องเข้ามาใช้บริการผ่าน จุดบริการยืม- คืน ณ อาคารส านักหอสมุดกลาง นิสิต
สามารถตรวจสอบ วันก าหนดส่งคืน และ จ านวนของหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ตนยืมออกไป
จากห้องสมุด  รวมท้ังสามารถท าการยืม หนังสือ ต่อ ได้ด้วยตนเอง จากที่บ้าน หรือที่อื่นใดภา ยนอก
มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าตัวเล่มมาท าการยืมต่อ ณ จุดบริการ เช่นกัน จึงท าให้นิสิตได้รับความ
สะดวก  
   2.4. บริการข้อมูลทรัพยากร  (เมนูทรัพยากร ) พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษา ใช้
บริการข้อมูล ทรัพยากร  โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  รายช่ือ
ปริญญานิพนธ์ใหม่  รายช่ือวารสารท่ีส านักหอสมุด กลางบอกรับ และรายช่ือหนังสือ ใหม่ มีนิสิตใช้
บริการในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิศ อุปถัมภ์ (2545: 100-101)  
  จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่าบริการข้อมูลทรัพยากรที่นิสิตบัณฑิตศึกษาเข้ามาใช้ใน
ระดับปานกลาง ในล าดับแรก ได้แก่ รายช่ือปริญญานิพนธ์ใหม่  รายช่ือวารสารท่ีส านักหอสมุด กลาง
บอกรับ  และรายช่ือหนังสือ ใหม่นั้น แสดงว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาต้องการติดตามรายการข้อมูลของ
หนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือทรัพยากรใหม่ๆ ที่มีเข้ามาให้บริการในห้องสมุด โดยเฉพาะรายช่ือปริญญา
นิพนธ์ใหม่ เพราะสารสนเทศเหล่านี้ช่วยให้นิสิตสามารถติดตามเข้าถึงรายการสารสนเทศใหม่ๆ ซึ่งมี
เนื้อหาตรงตามที่ตนต้องการได้ง่ายขึ้น และประหยัดเวลาสืบค้น  
   2.5. บริการฐานข้อมูลออนไลน์  (เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ ) พบว่า นิสิต
บัณฑิตศึกษาใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์  มศว (Full-text) ที่มีนิสิตใช้บริการในระดับมาก รองลงมามี
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีนิสิตใช้บริการในระดับปานกลาง 3 ฐานได้แก่ ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์  75 
สถาบัน (ThaiLis_TDC) ฐานข้อมูล Science Direct และฐานข้อมูล H.W.Wilson ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรพิศ อุปถัมภ์ (2545: 98) งานวิจัยของ กฤติยา ไวยมัย (2546: 129) และงานวิจัยของ
ริช และเรไบน์ (Rich and Rabine. 2001: Online) ที่ท าการส ารวจเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน 105 แห่งในสหรัฐอเมริกา พบว่ามี ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจ านวน 64 แห่ง (ร้อยละ 60.9) ที่
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เชื่อมโยง URL ในการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์โดยตรงไว้ที่หน้าโฮมเพจของห้องสมุด ช่วยให้ผู้
ต้องการใช้บริการ สามารถเข้าถึงบทความอิเล็กทรอนิกส์ จากฐานข้อมูลออนไลน์ได้โดยตรง ซึ่งเป็น
การคลิกเพียงครั้งเดียวจากหน้าโฮมเพจ  
  จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่าบริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้ามา
ใช้บริการในระดับมาก ล าดับแรกคือ ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์  มศว (Full-text) อาจเป็นเพราะนิสิต
สามารถใช้บริการดาวน์โหลด (Download) บทคัดย่อ และเนื้อหาปริญญานิพนธ์ได้ทั้งเล่ม ไปใช้งานได้
สะดวก โดยเฉพาะปริญญานิพนธ์ใหม่ ที่ ได้ส่งเข้ามา ให้บริการ ในห้องสมุด  ซึ่งท าให้นิสิตสามารถ
ติดตามอ่านปริญญานิพนธ์เรื่องใหม่ ได้รวดเร็วทันสมัย เพราะมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายเดือน และ
รายสัปดาห์ รวมท้ังนิสิตไม่ต้องเข้ามาอ่านจากตัวเล่มในห้องสมุด สามารถเข้าถึงผ่ านเว็บไซต์ส านัก
หอสมุดกลางได้ด้วยตนเองตลอดเวลา 
  ส าหรับบริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่นิสิตเข้ามาใช้ ในระดับมาก  รองลงมา เป็น
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 75 แห่ง ส่วน ฐานข้อมูลจากวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 2 สาขาวิชา ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ส านักหอสมุด กลาง บอกรับจากผู้จัดจ าหน่าย
จากต่างประเทศ  ได้แก่ ฐานข้อมูล Science Direct และ ฐานข้อมูล H.W. Wilson ซึ่งมีนิสิตเข้ามาใช้
มากเช่นเดียวกันนั้น เป็นฐานข้อมูลที่นิสิตสามารถ เข้าอ่านและ ดาวน์โหลด บทความทั้งเรื่อง ได้ด้วย
ตนเองอีกเช่นเดียวกัน  ทั้งน้ีเนื่องจากทั้งฐานข้อ มูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย 75 สถาบัน และ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 สาขานั้น นิสิตได้รับความสะดวกในการเข้าถึงผ่านเว็บไซต์
ส านักหอสมุดกลาง ที่สามารถเข้าอ่านเอกสารฉบับสมบูรณ์ทั้งวิทยานิพนธ์  ทุกสาขาวิชาและบทความ
จากวารสาร อิเล็กทรอนิกส์  ในสาขาวิชาวิทยาศา สตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง โดยนิสิตไม่ต้อง เข้ามาใช้ ตัวเล่มที่ส านักหอสมุดกลาง และเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่นิสิตมี
ความจ าเป็นต้องใช้เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้า และใช้เพื่อการเขียนปริญญานิพนธ์ตามหลักสูตรท่ี
แต่ละสาขาวิชาที่ศึกษาก าหนดไว้ 
   3. ปัญหาในการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 2 ด้าน คือ  
   3.1. ปัญหาเกี่ยวกับนิสิตผู้ใช้เว็บไซต์  พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษามีปัญหาการใช้
เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  เกี่ยวกับตัวนิสิตผู้ใช้เว็บไซต์ โดยรวมอยู่ใน ระดับน้อย และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีปัญหา ในระดับปานกลาง 2 เรื่อง คือ ไม่มีเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์ อย่าง
พอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิศ อุปถัมภ์ (2545: 105) และกฤติยา ไวยมัย (2546: 130) 
รวมท้ังมีปัญหาเร่ืองขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ งามพล เผ่าศิริ  
(2546: 100) ทั้งน้ีเปน็ไปตามข้อเท็จจริงท่ีทราบกันว่าเด็กไทยมักมีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
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   3.2. ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์  พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง  เช่นเดียวกับงานวิจัยหลายเรื่องที่พบว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น ยังไม่สมบูรณ์  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
   3.2.1. ด้านเน้ือหา  พบว่านิสิตบัณฑิตศึกษามีปัญหาในการ ใช้เว็บไซต์ส านัก
หอสมุดกลาง เกี่ยวกับเว็บไซต์ด้านเนื้อหา ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อมูลบางหน้าล้าสมัยไม่มีการ
ปรับปรุงข้อมูล เนื้อหาข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤติยา ไวยมัย 
(2546: 130-131)  และไม่มีการจัดล าดับในการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรพิศ อุปถัมภ์ (2545: 107) ที่พบว่าสารสนเทศที่น าเสนอบนเว็บไซต์ไม่คงที่และขาดความสมบูรณ์ 
   3.2.2. ด้านการออกแบบ  พบว่านิสิตบัณฑิตศึกษามีปัญหาในการใ ช้เว็บไซต์
ส านักหอสมุดกลาง เกี่ยวกับเว็บไซต์ด้านการออกแบบในระดับปานกลาง คือ หน้าเว็บไซต์ ซับซ้อน
คลิกหลายครั้งกว่าจะพบข้อมูล  ส่วนปัญหาในระดับน้อย ได้แก่ การใช้ตัวอักษรหลายแบบ / หลาย
ขนาด / หลากสี  การน าเสนอข้อมูลหลายรูปแบบต้องใช้โปรแกรมพิเศษอื่นๆ เพิ่ม และปัญ หาข้อมูล
ประเภทข้อความสะกดผิด / ตกหล่น ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นปัญหา เช่นเดียวกับปัญหาด้านการออกแบบ
จากงานวิจัยของพรพิศ อุปถัมภ์ (2545: 108-109) และสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์  
ศรีวรขันธ์ (2546: 57)     
   3.2.3. ด้านความง่ายในการเข้าใช้งาน  พบว่านิสิตบัณฑิตศึกษามีปัญหาใน
การใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง เกี่ยวกับเว็บไซต์ด้านความง่ายในการใช้งาน ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ การใช้เวลานานในการแสดงข้อมูลครบทั้งหน้า  จุดเชื่อมโยงภายนอกใช้งานไม่ไ ด้  และเมนูน า
ทางเพื่อเข้าถึงข้อมูลไม่คงที่ / สับสน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิศ อุปถัมภ์ (2545: 107-110) 
   3.2.4. ด้านความสะดวกอื่นๆ ในการเข้าใช้งาน  นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่มี
ปัญหาในระดับปานกลาง ได้แก่ ไม่มีบริการดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้ ไม่มีบริการ
ข้อมูลที่ถูกถามบ่อยๆ (FAQ) และปัญหาวิธีติดต่อกับห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ ไม่สะดวก  ซึ่งต่างจาก
ผลการวิจัยของกฤติยา ไวยมัย (2546: 130) ที่พบว่านิสิตใช้บริการ ดาวน์โหลดโดยรวมในระดับน้อย  
และเป็นการดาวน์โหลดคู่มือการสืบค้น ไม่ใช่การดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้ 
 4. เปรียบเทียบการใช้และปัญหาการใช้เว็บไซต์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา  พบว่าโดยรวมนิสิตที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน และศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีการใช้และปัญหาในการใช้เว็บไซต์ไม่
แตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า มีนิสิตระดับปริญญาเอกใช้ 
ฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่านิสิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท  และนิสิตกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศ าสตร์ เข้าใช้เมนูห้องสมุด และเมนูบริการ มากกว่า นิสิตกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
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นิสิตระดับปริญญาเอกมีความจ าเป็ นต้องการศึกษาค้นคว้า เพื่อการเขียนปริ ญญานิพนธ์ที่มีความ
ละเอียดเฉพาะเจาะลึกในเน้ือหาท่ีลึกซึ้งกว่าการศึกษาระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตและปริญญาโท  
นิสิตระดับปริญญาเอกจึงใช้ฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่านิสิตระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตและปริญญา
โท และในการศึกษาของนิสิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น้ัน เป็นการศึกษาในสาขาที่
มีความต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยววรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่จ าเป็นต้องค้นคว้าจากแหล่ง
สารสนเทศในห้องสมุด จึงเข้าใช้เมนูห้องสมุดและเมนูบริการ มากกว่านิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าจากห้องปฏิบัติการ และผลการทดลอง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 1. ควรปรับปรุงเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1. ด้านเน้ือหา 
   ควรปรับปรุงเนื้อหาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยอยู่ตลอด เวลา
และระบุวัน เดือน ปีและเวลาที่ท าการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดไว้ในหน้าเว็บย่อย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ 
บริการได้รับสารสนเทศที่มีเนื้อหาครบถ้วน มีความถูกต้อง และทันสมัย  
  1.2. ด้านการออกแบบ 
   1.2.1 ควรควบคุมการใช้ค า ข้อความ และตัวอักษร ควรใช้สี ขนาด ประเภท
ชนิดของตัวอักษรชนิดเดียวกันทั้งเว็บไซต์ และควรมีการจัดล าดับเนื้อหาในการน าเสนอขึ้นเว็บไซต์ 
   1.2.2 ควรพิจารณาแสดงข้อมูลภาพเคลื่อนไหว การแสดงข้อมูลเสียง หรือ
การแสดงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ต้องใช้หน่วยความจ าสูงในการแสดงผล แต่เพียงเล็กน้อยตาม
ความจ าเป็น 
   1.2.3 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาพกราฟิก ที่มีความละเอียดของภาพสูงมากๆ 
หรือหลีกเลี่ยงการใช้สีต่างกันหลายสีของตัวอักษร และสีของพื้นหลังของเว็บเพจแต่ละหน้า 
   1.2.4 ควรปรับปรุงแผนผังและเมนูน าทาง ให้มีความชัดเจน มีการจัดหมวด  
หมู่ และจัดล าดับเนื้อหาให้ครบถ้วน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  1.3. ด้านความง่ายในการเข้าใช้งาน 
   1.3.1 ควรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายเพื่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตและการเข้าใช้เว็บไซต์ ภายในอาคารส านักหอสมุดกลาง  
   1.3.2 ควรปรับปรุงตรวจสอบจุดเชื่อมโยงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ควรท าการ
ตรวจสอบการเชื่อมโยงหน้าเว็บ และติดตามการใช้งานจุดเชื่อมโยงทุกต าแหน่ง อยู่สม่ าเสมออย่าง



61 
 

ต่อเนื่อง ควรก าหนดเป็นภาระหน้าที่หลักของผู้ดูแลเว็บไซต์ ที่ต้องตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
สามารถใช้งานได้จริงอยู่ตลอดเวลา 
   1.3.3 ควรเพิ่มข้อมูลในเมนูน าทางในหน้าเว็บย่อยทุกหน้า เพื่อช่วยผู้เข้าใช้
ทราบว่า หน้าเว็บที่ก าลังใช้งานอยู่น้ันอยู่ภายในโครงสร้างส่วนไหน  เป็นการลดปัญหาความสับสน ไม่
ต้องเปิดเข้าใช้ซ้ าซ้อน 
  1.4. ด้านความสะดวกอื่นๆในการเข้าใช้งาน 
        ควรเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มากขึ้น   
ควรจัดท าบริการหน้าค าถาม-ค าตอบที่ถูกถามบ่อยๆ (FAQ) และควรปรับปรุงข้อมูลที่บริการเว็บบอร์ด
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  รวมท้ังควรจัดท าบล็ อก (Blogs) ส านักหอสมุดกลาง เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ควรเพิ่มชอ่งทางการสื่อสารกับส านักหอสมุดกลาง ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น บริการ
ส่งค าถามถึงบรรณารักษ์ (Asked Librarian) และเพิ่มช่องทางการสนทนา (Chat room) กับผู้ใช้บริการ 
เป็นต้น 
 2. ส ารวจความต้องการใช้สารสนเทศบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง เป็นระยะๆ เพื่อน าข้อมูล
มาปรับปรุงเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
 3. จัดอบรมแนวทางการใช้บริการต่างๆ จากเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลา งอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้สนใจท่ัวไปทุกกลุ่ม 
 4. น าเสนอต่อมหาวิทยาลัย ให้น า URL ของเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางขึ้นเชื่อมโยงไว้ บน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนทันที ที่หน้าโฮมเพจ 
 5. ท าการประชาสัมพันธ์ URL เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ในแง่การการใช้ประโยชน์ และการ
เข้าถึง ให้แก่คณะ และหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
 6. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ลง ในสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 
เช่น ปฏิทินการศึกษา คู่มือการศึกษา และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของส านักหอสมุดกลาง เช่น แผ่นพับ แผ่น
ปลิว โปสเตอร์ โปสการ์ด สติกเกอร์ ที่คั่นหนังสือ ฯลฯ  
 7. จัดแนะน าการใช้บริการเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ในงานปฐมนิเทศ ให้แก่สมาชิกใหม่ทุ ก
ระดับ ได้แก่ งานปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา งานปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี และงานปฐมนิเทศ
อาจารย์และบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย 
 8. มีคณะกรรมการด าเนินงานเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ท าหน้าที่ ควบคุมดูแลการน า เสนอ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ ให้มีทิศทางการน าเสนอเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งอื่น  
 เนื่องจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีบริบทและมีสภาพการให้บริการเว็บไซต์
คล้ายคลึงกัน ดังนั้นห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นท่ีมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สามารถน า
ผลการวิจัยน้ีไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของตนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาการใช้เว็บไซต์ และปัญหาการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ของ ผู้ใช้บริการกลุ่มอื่นๆ เช่น อาจารย์แ ละนิสิตปริญญาตรี  รวมท้ังบุคลากรขอ ง
มหาวิทยาลัย เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 2. ศึกษาความต้องการ และความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ของนิสิต อาจารย์และบุคลากร เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์
ส านักหอสมุดกลาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
 3. ศึกษาประเมินเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนิสิต อาจารย์
และบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางต่อไป 
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แบบสอบถาม 



 
 

แบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 
เร่ือง : การใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้ ต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ และปัญหาในการใช้บริการ 
เว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ข้อมูลที่ท่านตอบมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ 
พัฒนาเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางให้ดียิ่งขึ้น สามารถสนองตอบการใช้บริการเว็บไซต์ได้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น  

  3. แบบสอบถามนี้ แบ่งค าถามออกเป็น 4 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2  สภาพการใช้เว็บไซต์   
   ตอนที่ 3  การใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์  
   ตอนที่ 4  ปัญหาการใช้เว็บไซต์  

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านหรือเติมค าลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1.  นิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับ    ปริญญาเอก          ปริญญาโท  
2.  สาขาวิชาที่ศึกษา    

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
         (การบริหารการศึกษา, การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต,์ การวิจัยและพฒันาหลักสูตร, การทดสอบและวัดผลการศึกษา,  

พัฒนศึกษาศาสตร,์ จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา, การศึกษาผู้ใหญ่, การอุดมศึกษา, การศึกษาปฐมวัย, การศึกษาพิเศษ, เทคโนโลยีการ 
ศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว, จิตวิทยาการศึกษา, การประถมศึกษา, การมัธยมศึกษา, การวัดผลการศึกษา, การวิจัยและสถิติทางการ 
ศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, จิตวิทยาพัฒนาการ, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร,์ การสอนภาษา 
อังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ, ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาต,ิ ธุรกิจศึกษา, ประวัติศาสตร,์ การตลาด, การจัดการ,  
รัฐประศาสนศาสตร์, ภูมิศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การจัดการ, เศรษฐศาสตร์การศึกษา, เศรษฐศาสตร์, ศิลปศึกษา, มานุษยดุริยางควิทยา,  
การจัดการและการวางแผนการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, วิชาชีพคร,ู การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)        
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

       (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ศึกษา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เคมี, เคมีชีวภาพ, ชีววิทยา, ฟิสิกส,์ วิศวกรรมเครื่องกล) 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

       (พลศึกษา, สุขศึกษา, การจัดการนันทนาการ, วิทยาศาสตร์การกีฬา, อณูชีววิทยา, ตจวิทยา, เอ็นโดดอนต,์ ปริทันตวิทยา) 
ตอนที่ 2  สภาพการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 
กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน หรือเติมค าลงในช่องว่างที่ก าหนด 
1.  ความถี่ในการเข้าใชเ้ว็บไซต์โดยเฉล่ียเท่าใด 

        1. เดือนละ 1 ครั้ง    2. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง         
        3. 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์     4. ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง              
        5. ทุกวันๆ ละมากกว่า 1 ครั้ง 

2.  ระยะเวลาในการเข้าใชเ้ว็บไซต์แต่ละครั้ง ใช้เวลาโดยเฉล่ียนานเท่าใด 
        1) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง    2) 1 ชั่วโมง 
        3) 2 ชั่วโมง     4) 3 ชั่วโมง       
        5) มากกว่า 3 ชั่วโมง    

3.  ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง จากสถานที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        1. บ้าน        2. ที่ท างาน    3. ห้องสมุด   

 4. เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย                5. จุดบริการอินเตอร์เน็ตทั่วไป 
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4.  ท่านใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง โดยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
         1. เข้าใช้โดยตรงที่ URL : http://lib.swu.ac.th 
         2. เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ URL : http://www.swu.ac.th 
         3. เข้าใช้ผ่านการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นๆ (โปรดระบุ URL) .……………………………………………………. 
         4. เข้าใช้โดยผ่านการค้นหา URL จาก Search engines (โปรดระบ ุSearch engine) ............................................ 

 
ตอนที่ 3 การใชบ้ริการข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 
ค าชี้แจง ในการเข้าใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ท่านเคยใช้บริการสารสนเทศใดบ้าง โปรดให้คะแนนบริการที่ท่านเข้าใช ้
โดยท าเครื่องหมาย √ ที่ตัวเลขในช่องระดับการใช ้(มากที่สุด  หมายถึง คลิกเข้าใชทุ้กครั้งที่เข้าชมเว็บไซต)์ (มาก หมาย 
ถึง คลิกเข้าใช้ 2 ใน 3 ครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์) (ปานกลาง หมายถึง คลิกเข้าใช้ 1 ใน 2 ครั้งที่เข้าชมเว็บไซต)์ ( น้อย หมาย 
ถึง เคยคลิกเข้าใช้ อย่างน้อย 1 ครั้ง)  (น้อยที่สุด / ไม่เคยใช ้หมายถึง ไม่เคยเข้าชม)   
 
ตอนที่ 3.1 บริการข้อมูลหน้าแรก ของเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  (Homepage) 

รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
     1. สืบค้นฐานข้อมูลส านักหอสมุดกลาง (OPAC)      
     2. แนะน าการสืบค้นข้อมูล      
     3. สอนการสืบค้นข้อมูล      
     4. หอสมุด มศว องครักษ ์      
     5. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ ์      
     6. เสนอซื้อทรัพยากรห้องสมุด      
     7. หนังสือได้รับรางวัล      
     8. มุมหนังสือ สกว.      
     9. แผนผังเว็บไซต ์(Site map)      
   10. เว็บบอร์ดส านักหอสมุดกลาง (Web Board)      
   11. มศว เมล์ (SWU WebMail)      
   12. ร่วมแสดงความคิดเห็นกับส านักหอสมุดกลาง      
   13. ตารางการฝึกอบรมของส านักหอสมดุกลาง      
   14. การสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย  มศว      
   15. แนะน าหนังสือวิชาการ      
   16. ค้นข้อมูล (Search) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www      
   17. ค้นข้อมูล (Search) ภายในมหาวิทยาลัย swu.ac.th      
   18. ส่งข้อความถึงผู้อ านวยการ (Ask the Director)      
   19. การอ้างถึงผลงานวิชาการ (Citation)      
   20. วีดิทัศน์น าชมห้องสมุด (VDO clip)      
   21. บริการถามบรรณารักษ์ทางโทรศัพท์ และอีเมล์      
   22. พจนานุกรมออนไลน์ (Online Dictionary)      
   23. ค้นหาหน่วยงาน มศว  ===เว็บเพจหน่วยงาน===      
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ตอนที่ 3.2 บริการข้อมูลส านักหอสมุดกลาง  (เมนู “ห้องสมุด”) 
รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

   1. ประวัติส านักหอสมุดกลาง      
   2. เวลาเปิด – ปิดบริการ       
   3. ปฏิทินบริการประจ าภาคการศกึษา      
   4. บุคลากรส านักหอสมุดกลาง      
   5. โครงการนิทรรศการสัญจร      
   6. งบประมาณการจัดซ้ือหนังสือ      
   7. รายงานประจ าป ี      
   8. สถิติข้อมูลส านักหอสมุดกลาง      
ตอนที่ 3.3 บริการข้อมูลงานบริการของห้องสมุด  (เมนู ”บริการ”)   

รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
  1. ยืม-คืนหนังสือ (Check-in / Check-out)      
  2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan - ILL)      
  3. บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)      
  4. บรกิารจองหนังสือด้วยตนเอง (Request copy)      
  5. การต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเอง (Renew)      
  6. การตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนด้วยตนเอง(Borrower Info.)      
ตอนที่ 3.4 บริการข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุด  (เมนู ”ทรัพยากร”) 

รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
     1. รายชื่อวารสารที่ส านักหอสมุดกลางบอกรับ      
     2. รายชื่อหนังสือได้รับรางวัล      
     3. รายชื่อหนังสือใหม ่      
     4. รายชื่อปริญญานิพนธ์ใหม ่      
ตอนที่ 3.5 บริการฐานข้อมูลออนไลน์  (เมนู ”ฐานข้อมูลออนไลน”์)   

รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
  1. ฐานข้อมูล Proquest Medical Library      
  2. ฐานข้อมูล ThaiLIS (ACM)      
  3. ฐานข้อมูล ThaiLIS (H.W.Wilson)      
  4. ฐานข้อมูล ThaiLIS (LexisNexis)      
  5. ฐานข้อมูล ThaiLIS (Proquest Dissertation)      
  6. ฐานข้อมูล ThaiLIS (ScienceDirect)      
  7. ฐานข้อมูล ThaiLIS (Web of Science)      
  8. ฐานข้อมูล ThaiLIS (IEEE)      
   9. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมหนังสือห้องสมุดมหาวิทยาลัย (UC)      
 10. ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ ์มศว (บทคัดย่อ / Full-text)      
 11. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 75 สถาบัน (ThaiLis_TDC)      
 12. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ SpringerLink      
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ตอนที่ 3.5 บริการฐานข้อมูลออนไลน์    (ต่อ)      
รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 12. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SpringerLink      
 13. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ NetLibrary      
 14. วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF Dissertation Full-text)      
 15. วารสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-Journal)      
 16. ฐานข้อมูลการบอกรับวารสาร (Journal Link)      
 17. ฐานข้อมูลงานวิจัยแห่งประเทศไทย (สวทช)      
 18. ฐานข้อมูลส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช)      
 19. ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา (สกว)      
 20. ฐานข้อมูลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (HSRI)      
 21. ฐานข้อมูลส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว)      
 22. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาไทย      
 23. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างประเทศ       
 24. แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ (รวม Linked)      

 
ตอนที่ 4 ปัญหาในการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 

ค าชี้แจง ในการเข้าใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ท่านประสบปัญหาในการใช้บริการเว็บไซต์ในเรื่องใดบ้าง โปรด 
ให้คะแนนระดับปัญหาโดยท าเครื่องหมาย √ ที่ตัวเลขในช่องระดับปัญหา (มากที่สุด  หมายถึง มีปัญหาทุกครั้งที่เขา้ชม
เว็บไซต์) (มาก หมายถึง มีปัญหา 2 ใน 3 ครั้งที่เข้าชมเว็บไซต)์ (ปานกลาง หมายถึง มีปัญหา 1 ใน 2 ครั้งที่เข้าชม 
เว็บไซต์) (น้อย หมายถึง มีปัญหาอย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่อเข้าชมเว็บไซต)์  (น้อยที่สุด / ไม่มีปัญหา หมายถึง ไมม่ีปัญหา)  
ตอนที่ 4.1 ปัญหาเกี่ยวกับผูใ้ช้บริการ 

รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 1. ไม่มีเวลาในการเข้าใชเ้ว็บไซตอ์ย่างพอเพียง      
 2. ขาดทักษะในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์      
 3. ขาดทักษะในการใชอ้ินเทอร์เน็ตและเว็บไซต ์      
 4. ขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ      
 5. ไม่สะดวกในการอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร ์      
ตอนที่ 4.2 ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ 

รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 เน้ือหา      
 1. เน้ือหาข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน      
 2. ข้อมูลบนเว็บไซต์มีมากเกินไปไม่น่าสนใจ      
 3. ข้อมูลบางหน้าล้าสมัยไม่มีการปรับปรุงข้อมูล      
 4. ไม่มีการจัดล าดับในการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์      
การออกแบบ      
5. หน้าเว็บไซต์ซับซ้อนคลิกหลายครั้งกว่าจะพบข้อมูล      
6. พบข้อมูลสะกดผิด / ตกหล่น ไม่น่าเชื่อถือ       
7. น าเสนอข้อมูลหลายรูปแบบต้องใชโ้ปรแกรมพิเศษอื่นๆ เพิ่มเตมิ      
8. ใช้ตัวอักษรหลายแบบ / หลายขนาด / หลากสี       
      



71 

 

ตอนที่ 4.2 ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์     (ต่อ)      
รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ความง่ายในการเข้าใช้งาน      
9. ใช้เวลานานในการแสดงข้อมูลครบทั้งหน้า       
10. มีเมนูน าทางเพือ่เข้าถึงข้อมูลไม่คงที่ / สับสน       
11.จุดเชื่อมโยงภายนอกใช้งานไม่ได้ (Dead Linked)       
12. จุดเชื่อมโยงภายในหน้าเว็บไซต์ผิดพลาดสับสน       
13. ไม่มีโปรแกรมค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์      
14. ไม่มีค าแนะน าวิธีเข้าใช้เว็บไซต์      
ความสะดวกอื่นๆ ในการเข้าใช้งาน      
15. ไม่มีบริการดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้      
16. ไม่มีบริการข้อมูลที่ถูกถามบ่อยๆ (FAQ)       
17. ไม่มีบริการห้องสนทนา (Chat room)กับห้องสมุด      
18. ไม่มีบริการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็น      
19. ไม่มีการตอบกลับกระทูบ้นเว็บบอร์ดห้องสมุด      
20. วิธีติดต่อกับห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ไม่สะดวก      

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ ) 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... ... 
...................................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................ ........................................................................ ... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... ... 
.................................................................... .................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... ... 
  

ขอขอบคุณท่านที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยน้ีเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี ( เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี ผู้วิจัย)  
โทรศัพท์ : 081-300-9377 (อีเมล์ : piamsuk@swu.ac.th )                                  

                  
                       กรุณาส่ง         งานส่งเสริมผู้ใช้บริการ (โทร. 02-6495443)  

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                                           ถนนสุขุมวิท ๒๓  เขตวัฒนา  
                                           กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
 
 

mailto:piamsuk@swu.ac.th


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 แบบสอบถามบนเว็บไซต์ 
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ผู้วิจัย ได้น ำแบบสอบถำมขึ้นเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดกลำง เพื่อให้นิสิตบัณฑิตศึกษำได้ตอบแบบสอบถำมอีกทำงหน่ึง 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – นามสกุล :     นางสาว เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี  (Miss Piamsuk Thungkawee) 
ต าแหน่งปัจจุบัน :   บรรณารักษ์ 6 
 
หน่วยงานที่สังกัด :  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
        โทรศัพท์ : 02-6641000 ต่อ 5386 ; 02-2584002,3  ต่อ 141 
        โทรสาร : 02-2604514 
        Email :  piamsuk@swu.ac.th  ;  piamsuk@gmail.com 
 
ประวัติการศึกษา : 
         - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527. 
         - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร)์  
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. 
 
ประสบการณ์การวิจัย : 
         - กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของ
นิสิตปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         - ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของนิสิตปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
         - ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของนิสิตปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

---------------------------- 
 


