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Abstract
The purpose of this study was to develop a web-based instruction on OPAC
searching in Central Library, Srinakharinwirot University through Macromedia Dreamweaver
MX 2004 program. The main contents of the instruction were all about OPACs, library
materials search, including exercises. The developed instruction was evaluated by 5
experts in fields of library and information, and educational technology. Accidental sampling
method was applied to draw a sample of 68 students using the library in 2nd semester of
2009 academic year. The instruction and a set of questionnaire were used to collect data.
Data were analyzed and presented by percentage and means. The results revealed that
students’ satisfaction was at a high level as a whole and in each category.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
หองสมุดในปจจุบัน โดยเฉพาะหองสมุดมหาวิทยาลัยตางนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช
ในการทํางานและการใหบริการเพื่อรองรับทรัพยากรสารสนเทศที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและ
ตอบสนองความตองการการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอยางสะดวกรวดเร็วของผูใชบริการ สงผล
ใหเครื่องมือในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดเปลี่ยนจากบัตรรายการในรูปแบบเดิม
มาเปนการสืบคนจากระบบคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกับฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เรียกวาโอแพก (OPAC: Online Public Access Catalog) หรือที่หองสมุดอื่นๆ อาจจะใชคําเรียก
ที่แตกตางกันออกไป เชน เว็บแพก (WebPac) ไลแบรี แคตตาลอก (Library catalog) เปนตน
ระบบการสืบคนดังกลาวมีตั้งแตแบบที่สบื คนผานเครือ่ งคอมพิวเตอรแตละเครื่องไปจนถึงสืบคนผาน
อินเทอรเน็ตซึง่ ชวยใหสามารถสืบคนจากคอมพิวเตอรที่ใดก็ไดที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต
โอแพกไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
รวมไปถึงการใหบริการอัตโนมัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศเหลานัน้
เพราะนอกจากการสืบคนโอแพกจะชวยใหทราบวาหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทีต่ องการหรือไม
แลว ยังชวยใหทราบรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับขอมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ
กอนตัดสินใจคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศทีต่ องการ และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ชวยใหทราบ
เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศกอนที่จะไปหาตัวเลมบน
ชั้น ทําใหผูใชบริการไมตองเสียเวลาในการเดินหาบนชัน้ เก็บหนังสือตลอดจนหาหนังสือที่ไมอยูบน
ชั้น นอกจากนี้ผูใชบริการที่เปนสมาชิกของหองสมุดยังสามารถใชบริการอัตโนมัติตางๆ ทีเ่ กี่ยวกับ
การใชทรัพยากรสารสนเทศผานทางโอแพกไดเชนกัน ไมวาจะเปนการจองหนังสือ การยืมหนังสือ
การตรวจสอบขอมูลการยืม และการรวบรวมรายการบรรณานุกรม จะเห็นไดวาโอแพกนับเปนประตู
สําคัญที่จะพาผูใชบริการไปสูทรัพยากรสารสนเทศที่ตอ งการ ดังนั้นผูใชบริการของหองสมุดควร
ทราบวิธีการใชโอแพกในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศรวมไปถึงการใชบริการอัตโนมัติอื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกในการใชบริการ
การที่จะชวยใหผูใชบริการไดทราบถึงวิธกี ารใชโอแพกนั้น วิธีการหนึง่ คือ การสอนหรือ
การฝกอบรมซึ่งเปนภาระกิจสําคัญที่หองสมุดจะตองจัดใหกับผูใชบริการ สําหรับสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติชื่อ Horizon Sunrize 7.2 มาใชใน
ป พ.ศ. 2545 และใหผูใชบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศผานทางโอแพกซึ่งคนไดทั้งภายใน
หองสมุดและภายนอกหองสมุดโดยผานอินเทอรเน็ตนัน้ ทางหองสมุดจึงไดเปดอบรมการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศโดยใชโอแพกใหกับนิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาอยาง
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ตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การอบรมดังกลาวไมไดมีขอบังคับวาทุกคนตองเขารับการอบรม ดังนั้นจึงมี
บุคคลอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไมไดรับการอบรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน ไมมีเวลาเพียง
พอที่จะมารับบริการ ไมกลาที่จะติดตอเพื่อขอรับการอบรม สวนผูที่เคยรับการอบรมมาแลวนัน้
เนื่องจากชวงเวลาการอบรมมีเพียง 1 ชั่วโมง ทําใหผูเขาอบรมไมมีเวลามากพอทีจ่ ะทําความเขาใจ
และฝกฝนการสืบคนสารสนเทศใหเกิดทักษะไดอยางเต็มที่ รวมทั้งเมื่อเกิดคําถามอาจจะไมกลาหรือ
เกรงใจที่จะถามในระหวางที่บรรณารักษกําลังใหการอบรม หรือหลังอบรมไปแลวไมมีโอกาสสืบคน
เปนเวลานานก็อาจลืมวิธีการสืบคนและไมกลาหรือเกรงใจที่จะกลับมาถามบรรณารักษอีกครั้ง
นอกเหนือจากโปรแกรมการฝกอบรมที่หองสมุดจัดใหแลว ในหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการสอนวิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศโดยการใช
โอแพกไวเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของรายวิชามศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ (ปรับเปลี่ยนมาจาก
รายวิชาบส 101 ทักษะการรูสารสนเทศ) ซึ่งอยูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปใหกบั นิสติ ระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนิสิตรูจักแหลง วิธีการคนหา การประเมิน และการนํา
สารสนเทศไปใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้น อยางไรก็ตาม แมวานิสิตทุกคนจะไดเรียน
วิชาดังกลาวก็มิไดหมายความวานิสิตทุกคนจะเกิดความเขาใจและมีทักษะในการสืบคนโอแพก ทั้งนี้
เพราะนิสิตมีเวลาเรียนเนื้อหาดังกลาวเพียง 1 ครั้งเทานั้น (3 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมงสําหรับวิชา
บส 101 เดิม) ซึ่งยังไมเพียงพอที่จะทําใหนิสิตมีความเขาใจและเกิดทักษะในเรื่องดังกลาวไดเพราะ
ไมไดมีโอกาสฝกปฏิบตั ิ หรือหากเรียนแลวไมไดนํามาใชเปนประจําก็อาจทําใหหลงลืมและไมเกิด
ความชํานาญ
ในสวนของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทางมหาวิทยาลัยไมไดบรรจุรายวิชาที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการสืบคนสารสนเทศไวในหลักสูตร นิสิตแตละคนทีเ่ ขามาศึกษาตางมีประสบการณ
ในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่แตกตางกัน หรืออาจจะไมมีประสบการณเลย ซึ่งเปนสาเหตุที่
ใหนิสิตไมสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพนัก ดังเห็นได
จากผลการวิจยั ของสมฤดี หัตถาพงษ (2547: 77) ที่พบวา ระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ
การประเมินสารสนเทศ และความสามารถในการใชสารสนเทศ โดยเฉลี่ยรวมทุกดานอยูในระดับ
ปานกลางเทานั้น
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน วิธีที่จะชวยใหผูใชทุกคนสามารถเรียนรูวิธีการใชโอแพกได
ตามตองการคือ บทเรียนผานเว็บซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่จะชวยใหนสิ ติ อาจารย บุคลากร และผูใ ช
จากภายนอกไดเรียนรูและฝกทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดดวยตนเองตาม
ความตองการเรียนรูเฉพาะบุคคล โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนตามเวลาที่สะดวกและ
เลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่ตองการ ซึ่งอาจจะเปนเรื่องที่ผูเรียนมีความรูพ ื้นฐานไมเพียงพอ หรือเรียนใน
ชั้นเรียนปกติแลวไมเขาใจ อีกทั้งยังมีกิจกรรมทายบทใหผูเรียนไดฝก ฝนรวมทั้งมีแบบประเมินผล
ตนเองเพื่อใหผูเรียนเห็นผลสําเร็จและความเจริญกาวหนาของตนไดจากการเรียนรูในแตละตอน

3
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดผานเว็บของ
สํานักหอสมุดกลางเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการในการเรียนรูวธิ กี ารและฝกทักษะ
ในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลางไดอยางอิสระตามความสนใจของแตละ
บุคคล

ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการศึกษาทําใหไดบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใหผูใชสามารถเรียนรูการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดดว ย
ตนเอง

ขอบเขตของการวิจัย
บทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ดําเนินการออกแบบและสรางบทเรียนผานเว็บเรื่องการสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร
เอ็มเอ็กซ 2004 (Macromedia Dreamweaver MX 2004) และจัดเก็บไวบนเครือ่ งคอมพิวเตอร
แมขายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื้อหาของบทเรียนประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก
1. เรื่องเกี่ยวกับโอแพกครอบคลุมเนื้อหาตางๆ เกี่ยวกับโอแพก ไดแก
ความหมาย เมนูหลัก ขอมูลทางบรรณานุกรม สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศที่ผใู ชควรทราบ
ขอมูลสวนตัวของผูใช รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท
2. วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมวิธีการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศทั่วไป ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บทความวารสารภาษาไทย รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท
การนําเสนอบทเรียนแบงออกเปน 5 เมนู ไดแก คําแนะนํากอนเรียน เรื่องเกี่ยวกับ
โอแพก วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน แตละสวน
นําเสนอโดยใชขอความ และการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวของ ในสวนที่เปนเนื้อหาหลักจะมี
ภาพประกอบเนื้อหาดวย ทุกหนาของบทเรียนจะมีเมนูหลักดานขาง ดานบนและลาง เพื่อเอื้อตอ
ลักษณะของบทเรียนที่ไมตอ งเรียนแบบตอเนื่อง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเรื่องใดกอนก็ได โดยไม
ตองกลับไปทีห่ นาแรกของบทเรียน นอกจากนี้ ทุกหนาของบทเรียนยังมีจุดเชื่อมโยงไปยังโอแพก
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เว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง และเว็บไซตของหอสมุด มศว องครักษ รวมทั้งแผนผังบทเรียนเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงดังกลาว เวลาทีใ่ ชในการเรียนทั้งบทเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ
30 นาทีทั้งนี้ขนึ้ อยูกับผูเรียน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจยั ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขาใช
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรในขอ 1 จํานวน 50 คน ที่ได
จากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม
ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน และนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 10 คน

นิยามศัพทเฉพาะ
1. โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง หมายถึง โอแพกที่ใชสบื คนทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการครอบคลุมหองสมุดหลักทั้ง 3 แหงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก
สํานักหอสมุดกลาง หอสมุดมศว องครักษ และหองสมุดคณะแพทยศาสตร
2. นิสิต หมายถึง นิสิตทีศ่ กึ ษาอยูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเปนผูที่เขาใชบริการที่สํานักหอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2551

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดศกึ ษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี้
1. ความรูเกี่ยวกับบทเรียนผานเว็บ
1.1 ความหมายของบทเรียนผานเว็บ
1.2 ประเภทของบทเรียนผานเว็บ
1.3 รูปแบบตางๆ ของบทเรียนผานเว็บ
1.4 ขอดีของบทเรียนผานเว็บ
1.5 ขอจํากัดของบทเรียนผานเว็บ
1.6 ประโยชนของบทเรียนผานเว็บ
1.7 หลักการออกแบบบทเรียนผานเว็บ
1.8 การพัฒนาบทเรียนผานเว็บของหองสมุดมหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกง
2. การใหการศึกษาผูใช
2.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการใหการศึกษาผูใ ช
2.2 การใหการศึกษาผูใชในหองสมุดมหาวิทยาลัยของไทย
3. พัฒนาการการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1 ความเปนมาของการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช
3.2 การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสืบคน
3.3 การสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
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ความรูเกี่ยวกับบทเรียนผานเว็บ
ความหมายของบทเรียนผานเว็บ
คําวาบทเรียนผานเว็บ มาจากคําภาษาอังกฤษวา Web-Based Instruction (WBI)
มีความหมาย คือ เปนการเรียนการสอนทางไกลผานบนเว็บ ผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
อินทราเน็ต (Intranet) และเอ็กซทราเน็ต (Extranet) เปนการเรียนที่สามารถโตตอบกันได
(Interactive technology) เหมือนการเรียนในหองเรียนปกติ สามารถนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี
ที่เปนลักษณะมัลติมีเดีย หรือลักษณะของการแสดงขอมูลเปนรูปภาพ กราฟก เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหวได (ศุภชัย สุขนินทร. 2545: 15-17)
บทเรียนผานเว็บนั้น นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้
คาน (Khan. 1997: 6) ใหคําจํากัดความของบทเรียนผานเว็บไววา เปน
โปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อหลายมิติที่นําคุณลักษณะและทรัพยากรตางๆ ที่มี
ในเวิลดไวดเว็บมาใชประโยชนในการจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
รีแลน และกิลลานา (Relan; & Gillani. 1997: 43) ใหคําจํากัดความไววา
เปนการประยุกตยุทธวิธีการสอนดานพุทธิพิสัย (Cognitive) ภายใตสภาพแวดลอมการเรียนรูที่
ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivist) และการเรียนรูแบบรวมมือกัน
(Collaborative learning) โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวิลดไวดเว็บ
ฮานก (Hanke. 2000: Online) ใหความหมายไววา เปนการสอนที่มีการเชื่อมโยง
แบบหลายมิติ ซึ่งใชประโยชนจากแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต โดยการสงเสริมใหสภาพแวดลอม
ทางการเรียนมีความหมายตอผูเรียน และทําใหการเรียนเปนการสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
กิดานันท มลิทอง (2543: 344) ใหความหมายไววา บทเรียนผานเว็บเปนการใช
เว็บในการเรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพื่อนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทัง้ หมด
ตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใชประโยชน
จากคุณลักษณะตางๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกันทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และการพูดคุยสดดวยขอความ และเสียงมาใชประกอบดวย เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ปรัชญานันท นิลสุข (2543: 54) ใหความหมายไววา เปนการใชทรัพยากรที่มีอยู
ในระบบอินเทอรเน็ตมาออกแบบและจัดระบบเพื่อการเรียนการสอน โดยสนับสนุนและสงเสริมให
เกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เชื่อมโยงเปนเครือขายที่สามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 29) กลาวถึง WBI หรือ Web-Based Instruction
วาหมายถึง การเรียนการสอนหรือการอบรม ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีเว็บเปนหลัก ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศ
ที่นําเสนอจะอยูในรูปของมัลติมีเดียกลาวคือ หมายรวมถึงการใช ภาพ เสียง แอนิเมชั่น กราฟก 3D
ฯลฯ ในการนําเสนอเนื้อหา โดยเทคโนโลยีที่นําเสนอเนือ้ หานี้ สามารถนําเสนอในลักษณะที่
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เครื่องมือมีการเชื่อมตอ (Online) กับเครือขายคอมพิวเตอร หรือไมเชื่อมตอกับเครือขายใดๆ
(Offline) ก็ได
กลาวโดยสรุปวา บทเรียนผานเว็บ หมายถึง การจัดสภาพการเรียนการสอนที่ไดรับ
การออกแบบอยางมีระบบ โดยการใชโปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อหลายมิติทนี่ ํา
คุณสมบัติและทรัพยากรของระบบอินเทอรเน็ตและเครือ่ งมือตางๆ ของเวิลดไวดเว็บมาใชประโยชน
ในการจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรู เชือ่ มโยงเปนเครือขายไดทุกที่
ทุกเวลา โดยผานกลยุทธการเรียนการสอนในลักษณะที่ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง และการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยมีลักษณะทีผ่ ูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรทเี่ ชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ประเภทของบทเรียนผานเว็บ
นักวิชาการหลายทาน ไดจัดประเภทของบทเรียนผานเว็บ ไวดังนี้
มนตชัย เทียนทอง (2544: 74) ไดจําแนกบทเรียนผานเว็บออกเปน 3 ประเภท
ตามระดับความยากงาย ดังนี้
1. บทเรียนแบบทัว่ ไป (Embedded WBI) เปนบทเรียนที่นําเสนอดวย
ขอความและกราฟกเปนหลัก จัดวาเปนบทเรียนขั้นพืน้ ฐานที่พัฒนามาจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน สวนใหญพัฒนาขึ้นดวยภาษา HTML (Hypertext markup language)
2. บทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive WBI: IWBI) เปนบทเรียนที่
พัฒนาขึ้นจากบทเรียนประเภทแรก โดยเนนการมีปฏิสัมพันธสัมพันธกับผูใชเปนหลัก นอกจากจะ
นําเสนอดวยสือ่ ตางๆ ทั้งขอความ กราฟก และภาพเคลือ่ นไหวแลว การพัฒนาบทเรียนระดับนี้จึง
ตองใชภาษาคอมพิวเตอรในยุคที่ 4 ไดแก ภาษาเชิงวัตถุ (Object-oriented programming) เชน
Visual Basic, Visual C++ รวมทั้งภาษา HTML, Perl เปนตน
3. บทเรียนแบบปฏิสัมพันธสื่อประสม (Interactive Multimedia WBI:
IMMWBI) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรบนเว็บที่นําเสนอโดยยึดคุณสมบัติทั้ง 5 ดานของมัลติมีเดีย
ไดแก ขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว การปฏิสัมพันธ และเสียง จัดวาเปนระดับสูงสุด เนื่องจาก
การปฏิสัมพันธเพื่อการจัดการทางดานภาพเคลื่อนไหวและเสียงของบทเรียนโดยใชเว็บบราวเซอร
นั้นมีความยุงยากมากกวาบทเรียนที่นําเสนอแบบใชงานเพียงลําพัง ผูพัฒนาบทเรียนจะตองใช
เทคนิคตางๆ เขาชวย เพื่อใหบทเรียนจากการมีปฏิสัมพันธเปนไปดวยความรวดเร็วและราบรื่น เชน
การเขียนคุกกี้ (Cookies) ชวยสื่อสารขอมูลระหวางเว็บเซิรฟเวอรกับตัวบทเรียนที่อยูในไคลแอนท
ตัวอยางของภาษาที่ใชพัฒนาบทเรียนระดับนี้ไดแก Java, JSP, ASPและ PHP เปนตน
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พารสัน (Parson. 1997: Online) ไดจําแนกบทเรียนผานเว็บออกเปน 3 ลักษณะ
ตามการนําไปใชในทางการศึกษา คือ
1. เว็บรายวิชา (Stand-alone courses) เปนเว็บที่บรรจุเนื้อหาหรือเอกสาร
ในรายวิชา เพือ่ การสอนเพียงอยางเดียว มีเครื่องมือและแหลงที่เขาไปถึงไดโดยผานระบบ
อินเทอรเน็ต ซึ่งการสอนผานเว็บลักษณะนี้จะเปนการสอนทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่มนี ักศึกษาจํานวน
มากเขามาใชงานจริง แตมีลักษณะการสือ่ สารสงขอมูลทางไกล ซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว โดยอาจ
ใชเว็บชวยสอนเปนกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน
2. เว็บสนับสนุนรายวิชา (Web support courses) เปนเว็บที่มีลักษณะเปน
การสื่อสารสองทางที่มีปฏิสมั พันธระหวางผูสอนและผูเรียน และมีแหลงทรัพยากรทางการศึกษาให
มากมาย มีการกําหนดงานใหทําบนเว็บ การรวมกันอภิปราย การตอบคําถาม และมีการสื่อสารอื่นๆ
ผานระบบคอมพิวเตอร มีกิจกรรมตางๆ ที่ใหทําในรายวิชา มีการเชือ่ มโยงไปยังแหลงทรัพยากร
อื่นๆ เปนตน
3. เว็บทรัพยากรการศึกษา (Web pedagogical resources) เปนเว็บที่มี
รายละเอียดทางการศึกษา เครื่องมือ วัตถุดิบ และรวมรายวิชาตางๆ ที่มีอยูในสถาบันการศึกษา
เขาไวดว ยกัน และยังรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาไวบริการ เปนแหลงสนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษาตางๆ ทั้งทางดานวิชาการและไมใชวิชาการ โดยการใชสื่อที่หลากหลายรวมถึงการ
สื่อสารระหวางบุคคล เปนการใชเว็บในการเรียนการสอนทั้งระบบ กลาวคือ การใชบทเรียนผานเว็บ
เปนทั้งระบบการเรียนการสอนหลักใหผูสอนและผูเรียนดําเนินกิจกรรม เชน การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผานเว็บ เปนตน
ซึ่งทั้งนี้ในกระบวนการเรียนการสอนจะถือวาประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เปน
การสอนผานเว็บที่มีแนวคิดที่ชวยในการเรียนการสอนในรายวิชา แตในขณะที่ประเภทที่ 3 เปน
รูปแบบของการใหบริการ การบริหารจัดการ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบัน
โดยมองภาพของการจัดการทั้งสถาบันเปนหลัก
รูปแบบตางๆ ของบทเรียนผานเว็บ
โอลิเวอรไดจัดแบงโมเดลของบทเรียนผานเว็บ (WBI) ออกเปน 4 รูปแบบตามมิตกิ าร
ใชประโยชนในการเรียนการสอน คือ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2545: 9-10)
1. Information access เปนโมเดลของบทเรียนผานเว็บที่มุงประโยชนในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารในการเรียนการสอน เชน ประมวลรายวิชา (Course syllabus) กําหนด
การเรียนการสอน เนื้อหา เอกสารประกอบการสอน การบาน เปนตน
2. Interactive learning เปนโมเดลของบทเรียนผานเว็บที่นําเสนอบทเรียน
โดยออกแบบใหบทเรียนมีปฏิสัมพันธกบั ผูเรียน มีการใหแรงจูงใจ มีการใหขอมูลยอนกลับในขั้นตอน
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ตางๆ ที่ผูใชบทเรียนดําเนินกิจกรรมตามบทเรียนไป ซึง่ เปนลักษณะเดียวกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเพียงแตนําเสนอในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
3. Networked learning เปนโมเดลของบทเรียนผานเว็บที่เพิ่มมิตขิ องการสื่อสาร
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน ระหวางผูเ รียนผูสอน ระหวางผูเรียนดวยกันเอง
ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. Material development เปนโมเดลของบทเรียนผานเว็บที่มีมิติของการให
ผูเรียนใชเว็บเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล จัดโครงสราง และเปนสื่อในการนําเสนอความรูทไี่ ด
จากการเรียน
ทั้ง 4 โมเดลแสดงใหเห็นถึงมิติตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนของบทเรียนผานเว็บ
ซึ่งสรุปไดวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบและ
การนํามาใชงาน เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ดําเนินกิจกรรมผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
และบริการของเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นจึง
รองรับการจัดการเรียนการสอนใชทุกรูปแบบไมวาจะเปนในเวลาเดียวกัน คนละเวลา คนละสถานที่
และขนาดผูเรียนกลุมใหญ หรือรายบุคคล
ขอดีของบทเรียนผานเว็บ
ขอดีของบทเรียนผานเว็บ มีดังนี้ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2545: 9-10)
1. รองรับยุทธศาสตรการสอน (Instructional strategy) ไดหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี และบุคคล
(Technology based and human based) เปนสื่อที่นําเสนอไดทั้งขอความธรรมดาและสื่อประสม
มีเครื่องมือชวยการสื่อสารระหวางการเรียนการสอนทั้งแบบระหวางบุคคล และระหวางบุคคลกับ
กลุม ทั้งการสื่อสารในเวลาเดียวกัน และตางเวลากัน ตัวอยางยุทธศาสตรที่ใช คือ Resource based
learning, Self-paced learning, Collaborative/Cooperative learning, Individualized instruction
เปนตน
2. ลดเวลาในการบริหารจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเปนระบบการเรียนการ
สอนที่ใชเทคโนโลยีเปนเครือ่ งมือ มีระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลรองรับการพัฒนาโปรแกรม
เพิ่มเติม ดังนั้นผูพัฒนาสามารถพัฒนาใหบทเรียนผานเว็บชวยในการลดภาระการบริหารจัดการ
เรียนการสอน เชน ชวยบันทึกเวลา ความถี่ในการเขาใชบทเรียน เก็บคะแนน สรุปคะแนน
หาคาสถิตติ างๆ บริหารคลังขอสอบ เปนตน ขอดีที่เปนผลจากการใชระบบคอมพิวเตอรมาสนับสนุน
การทดสอบ ผูสอนสามารถออกแบบใหบทเรียนผานเว็บใหขอมูลปอนกลับมายังผูเรียนอยางทันที
ทําใหผูเรียนไดรับแรงจูงใจจากการเรียนหรือทํากิจกรรมผานเว็บ
3. บทเรียนผานเว็บที่อยูในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จะเปดโอกาสใหผูเรียนมี
ประสบการณตรงกับแหลงขอมูลมากมายที่คอนขางเปนปจจุบัน (Updated) หรือเปดโอกาสให
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ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่เปนผูเ ชี่ยวชาญในเนื้อหาดานนั้นจริงๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบ
บทเรียนและความพรอมในการดําเนินงาน
4. เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใหโอกาสผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมอยาง
เทาเทียมกัน เนื่องจากกิจกรรมที่จัดไมไดถูกจํากัดดวยเวลาเหมือนการเรียนในหองเรียน และไมได
ถูกจํากัดที่ความเร็วในการคิด ในการโตตอบของผูเรียน ผูเรียนทุกคนสามารถใชเวลาเพื่อถามหรือ
ตอบคําถาม หรือมีสวนในกิจกรรมตามความสามารถ และศักยภาพของตน
5. เปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่เปดใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึง ซักถาม
และมีปฏิสัมพันธกับผูสอน และเพื่อนรวมเรียนไดมากกวารูปแบบการเรียนการสอนอยางอื่น และ
มีระบบทีเ่ อื้อตอการมีปฏิสมั พันธที่หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารในเวลาเดียวกัน
ทั้งแบบระหวางบุคคลและกลุม
6. เปนสภาพที่เอื้อตอการสรางแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียนในลักษณะการ
นําเสนอผลงานการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหเกิดความภูมิใจและจูงใจใน
การใชความพยายามทํางานตามกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนอาจจะออกแบบใหผูเรียนสามารถ
นําเสนอผลงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได
7. เปดโอกาสใหผูสอนสามารถติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางใกลชิด
ไดรับขอมูลปอนกลับและสามารถประเมินผลการเรียนการสอน กิจกรรม ไดจากขอมูลหลายดาน
เชน คะแนนของผูเรียน คําถามคําตอบของผูเรียน เปนตน และสิ่งทีส่ ําคัญที่สุดคือ ผูสอนสามารถ
ติดตามความกาวหนาของผูเรียนไดใกลชิดในระดับบุคคล
8. ผูสอนสามารถใชประโยชนจากแหลงความรู หรือขอมูลที่ทันสมัยที่มีประโยชน
ในระบบเครือขายมาสนับสนุนการเรียนการสอน นอกจากจะทําใหเนือ้ หาการสอนสมบูรณยิ่งขึ้นแลว
ยังชวยลดเวลาในการเตรียมการสอนลงไดอีกดวย
9. ผูสอนสามารถปรับการเรียนการสอนและกิจกรรมการสอนไดอยางตอเนื่อง
เนื่องจากระบบการผลิต การแกไข สื่อการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน รวมทั้งผูสอนสามารถ
นําขอมูล ขาวสารและเหตุการณที่ทันสมัยเขาเสริมในกิจกรรมการเรียนการสอนไดตลอดเวลา ซึ่ง
ไมสามารถกระทําไดในสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอื่น
ขอจํากัดของบทเรียนผานเว็บ
แมวาบทเรียนผานเว็บจะเปนเครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องการเรียน
การสอน แตในขณะเดียวกันยังมีขอจํากัดหากขาดความพรอมเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณในดาน
เทคโนโลยีดังนี้
1. ผูสอนและผูเรียนจะตองคุนเคยกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช
ไมโครคอมพิวเตอร และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจากการเขารวมกิจกรรมบทเรียนผานเว็บ
ตองกระทําผานเครื่องมือเหลานี้
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2. บทเรียนผานเว็บตองพึ่งพาเทคโนโลยี หากมีปญหาทางเทคนิคจะทําให
การเรียนการสอนชะงักได ตางจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ซึ่งสามารถดําเนินไปได
โดยไมขึ้นกับเทคโนโลยี
3. ผูเรียนและผูสอนตองเขาใชไมโครคอมพิวเตอรที่เปนสื่อกลางในบทเรียน
ผานเว็บไดทกุ เวลา หากมีขอจํากัดที่จํานวนเครื่องที่ใช หรือตองคอยเวลาไมสามารถเขาใชได
อยางสะดวก จะเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนได
4. ผูสอนตองใชเวลามากขึน้ ในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากผูเรียนทุกคน
สามารถสอบถามไดตลอดเวลา ไมจํากัดเพียงเวลาในชัน้ เรียนหรือเวลาทํางานของผูสอน อีกทั้ง
ผูสอนจําเปนตองติดตามการดําเนินไปของกิจกรรมการเรียนการสอนอยางใกลชิด หากตองการ
ทราบปญหาของการเรียนการสอนหรือตองการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น
5. ผูเรียนตองใชเวลามากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนจะเปลี่ยนเปน
การเรียนแบบใฝรู (Active learning) การสื่อสารดวยการเขียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จําเปนตองผาน
กระบวนการคิดและการแปลงเปนขอความ ตองเรียบเรียงซึ่งใชเวลามากกวาการพูด ขณะเดียวกัน
แหลงขอมูลและความรูในเครือขายอินเทอรเน็ตมีมากและมีการเชื่อมโยงตอเนื่องกัน ทําใหการ
ติดตามอานเพื่อนํามารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตองใชเวลามาก
6. บทเรียนผานเว็บแบบเต็มรูปแบบ เปนระบบที่มีการเรียนการสอนผาน
อินเทอรเน็ตอยางเดียว ผูเรียนและผูสอนจะขาดการปฏิสัมพันธแบบเห็นหนา (Face to face
interaction) ซึ่งอาจจะเพิ่มความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร ขาดความรูสึกจากปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลไป
7. หากผูสอนและผูเรียนยังไมคุนเคยกับการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน
8. บทเรียนผานเว็บอาจมีผลขางเคียงตอผูเรียนในการรบกวนการทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนได เชน การเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เว็บอื่นจะเปนสิ่งเรา ดึงใหผูเรียนหลงไป
นอกบทเรียน เปนตน
ประโยชนของบทเรียนผานเว็บ
ประโยชนของบทเรียนผานเว็บในการเรียนการสอนมีดังนี้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง.
2544: 88-89; สรรรัชต หอไพศาล. 2544: 95; ธวัชชัย อดิเทพสถิต. 2545: 18)
1. แกปญหาเกี่ยวกับขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ศึกษาของผูเรียน โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนที่อยูหางไกล หรือไมมีเวลาในการมาเขาชั้นเรียนไดเรียนในเวลาและสถานทีๆ่
ตองการ ซึ่งอาจเปนที่บาน ที่ทํางานหรือสถานศึกษาใกลเคียงที่ผเู รียนสามารถเขาไปใชบริการทาง
อินเทอรเน็ตได ซึ่งการที่ผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมายังสถานศึกษาที่กําหนดไว จึงสามารถชวย
แกปญหาเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. สงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันทางการศึกษา เชน ผูเรียนที่ศึกษาอยูในสวน
ภูมิภาคสามารถที่จะศึกษา อภิปรายกับอาจารย ครูผูสอนซึ่งสอนอยูที่สถาบันการศึกษาใน
เขตนครหลวงได เปนตน
3. สงเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวติ เนื่องจากเปนแหลงความรูที่
เปดกวางใหผทู ี่ตองการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถเขามาศึกษาคนควาหาความรูไดอยาง
ตอเนื่องและตลอดเวลา และยังเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความใฝรู รวมทัง้ มี
ทักษะในการตรวจสอบการเรียนรูดวยตนเอง (Metacognitive skills) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงสารนิเทศตางๆ ไดสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนสิ่งแวดลอมทางการเรียนที่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับปญหาที่พบใน
ความเปนจริง โดยเนนใหเกิดการเรียนรูตามบริบทในโลกแหงความเปนจริง(Contextualization)
และการเรียนรูจากปญหา (Problem-based learning)
5. เปนวิธีการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ เนื่องจากเว็บไดกลายเปนแหลงคนควา
ขอมูลทางวิชาการรูปแบบใหม และครอบคลุมสารสนเทศทัว่ โลกโดยไมจํากัดภาษา และยังชวย
แกปญหาเรื่องขอจํากัดของแหลงสารสนเทศแบบเดิมจากหองสมุดอันไดแก ปญหาทรัพยากรสารสนเทศทีม่ ีอยูอยางจํากัด และเวลาที่ใชในการคนหาขอมูล เนื่องจากเว็บมีขอมูลที่หลากหลาย
และเปนจํานวนมาก รวมทั้งการที่เว็บใชการเชื่อมโยงในลักษณะของสื่อหลายมิติ (Hypermedia)
ซึ่งทําใหการคนหาทําไดสะดวกและงายกวาการคนหาขอมูลแบบเดิม
6. ชวยสนับสนุนการเรียนรูที่กระตือรือรน ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะของเว็บที่
เอื้ออํานวยใหเกิดการศึกษาในลักษณะที่ผเู รียนถูกกระตุน ใหแสดงความคิดเห็นไดอยูตลอดเวลาโดย
ไมจําเปนตองเปดเผยตัวเอง
7. เอื้อใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ ซึ่งการมีปฏิสัมพันธทําได 2 รูปแบบ คือ การมี
ปฏิสัมพันธกบั ผูเรียนดวยกัน และ/หรือกับผูสอน และการมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนในเนื้อหาหรือ
สื่อการสอน ซึ่งลักษณะแรกจะอยูในรูปของการเขาไปพูดคุย พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวาง
กัน สวนในลักษณะหลังจะอยูในรูปแบบของการเรียนการสอน แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบที่ผสู อน
ไดจัดหาไวใหแกผูเรียน
8. เปดโอกาสสําหรับผูเรียนในการเขาถึงผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ทั้งในและ
นอกสถาบัน จากในประเทศและตางประเทศ โดยผูเรียนสามารถติดตอสอบถามปญหาตางๆ จาก
ผูเชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งไมสามารถทําไดในการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังประหยัดเวลา
และคาใชจาย เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตอสื่อสารในลักษณะเดิมอีกดวย
9. เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานของตนสูคนอื่นๆ ดังนั้นจึงถือวา
เปนการสรางแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอยางหนึ่งสําหรับผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะพยายามผลิต
ผลงานที่ดีเพือ่ ไมใหเสียชื่อเสียงตนเอง นอกจากนี้ผูเรียนยังมีโอกาสไดเห็นผลงานของผูอื่นเพื่อ
นํามาพัฒนางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น
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10. เปดโอกาสใหผูสอนปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหทนั สมัยไดอยางสะดวกสบาย
เนื่องจากขอมูลบนเว็บมีลักษณะเปนพลวัต (Dynamic) ดังนั้นผูสอนจึงสามารถปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรใหทนั สมัยไดตลอดเวลา นอกจากนี้การใหผูเรียนไดสื่อสารและแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวของกับเนื้อหา ทําใหเนื้อหาการเรียนการสอนมีความยืดหยุนมากกวาการเรียนการสอน
แบบเดิม และเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ
11. สามารถนําเนื้อหาในรูปของสื่อหลายมิติ (Multimedia) ไดแก ขอความ
กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน ภาพสามมิติ เปนตน โดยผูสอนและผูเรียนสามารถเลือก
รูปแบบของการนําเสนอเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน
หลักการออกแบบบทเรียนผานเว็บ
ในการออกแบบบทเรียนผานเว็บ ควรคํานึงถึง 3 ประเด็นหลัก คือ โครงสรางบทเรียน
ผานเว็บ (Web-Based Instruction Structure) วิธีการนําทาง (Navigation) และการออกแบบทัศนะ
(Visual design) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. โครงสรางบทเรียนผานเว็บ การจัดระบบโครงสรางของบทเรียนผานเว็บเปน
สิ่งสําคัญมาก เพราะโครงสรางของบทเรียนมีความสัมพันธโดยตรงกับการเขาถึงเนื้อหาของบทเรียน
กลาวคือ หากโครงสรางของบทเรียนผานเว็บไดรบั การออกแบบมาอยางดี ผูเรียนจะไดรับ
การนําทาง (Navigation) ในบทเรียนไดอยางสะดวกและไมสับสน ลินซและฮอรตนั (Lynch; &
Horton. 2008: Online) ไดเสนอแนวคิดสําหรับการออกแบบเว็บไซตวา เว็บไซตที่ดีควรจะตองวาง
โครงสรางใหมีความสมดุล มีการเชื่อมตอสัมพันธกันระหวางรายการ (Menu) หรือโฮมเพจกับหนา
เนื้อหาอื่นๆ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสูภาพ และขอความตางๆ โครงสรางเว็บไซตที่ไดรับความนิยม
มากมี 4 ลักษณะ ไดแก ลักษณะเรียงลําดับ (Sequences) ลักษณะกริด (Grid) ลักษณะลําดับชั้นสูง/
ต่ํา (Hierarchies) และลักษณะเว็บ (Web)
1.1 โครงสรางลักษณะเรียงลําดับ (Sequences) วิธีการที่ธรรมดาทีส่ ุดใน
การจัดระบบเนื้อหาคือการวางเนื้อหาในลักษณะเรียงลําดับ การเรียงลําดับนี้อาจเรียงตามเวลา หรือ
ปจจัยอื่นๆ เชน จากทั่วไปถึงเจาะจง เรียงตามลําดับตัวอักษร เรียงตามประเภทของหัวขอเนื้อหา
ฯลฯ การเรียงลําดับในลักษณะเปดไปเรื่อยๆ นี้เหมาะสมกับเว็บไซตสําหรับการสอนที่มีเนื้อหา
ไมมากนัก เพื่อบังคับใหผูเรียนเปดหนาเพื่อศึกษาเนื้อหาไปตามลําดับที่ตายตัว

    
ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะเรียงลําดับ
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1.2 โครงสรางลักษณะกริด (Grid) การออกแบบในลักษณะกริดเปนวิธีการ
ที่เหมาะสมสําหรับเนื้อหาในลักษณะที่สามารถออกแบบใหคูขนานกันไป ตัวอยางเชน การสอน
เนื้อหาวิชาประวัตศิ าสตรไทย ซึ่งเนื้อหาอาจแบงไดตามเวลา หรือยุค นอกจากนี้อาจแบงเนื้อหาได
ตามหัวขอทางประวัตศิ าสตรที่เกี่ยวของ เชน ดานวัฒนธรรม ดานการปกครอง เปนตน
ในขณะเดียวกันเนื้อหาเดียวกันนี้อาจแบงออกตามหัวขอที่เกี่ยวของ เชน ความหมาย ประวัติ
ความเปนมา ประโยชน คุณลักษณะสําคัญ เปนตน ซึ่งเนื้อหาที่เหมาะสมกับการออกแบบโครงสราง
ในลักษณะกริดจะตองมีโครงสรางของหัวขอยอยรวมกันดังที่ไดกลาวมา ผูเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะ
เขาถึงเนื้อหาในมุมใดก็ได ไมวาจะเปนบนลงลางหรือซายไปขวา อยางไรก็ดีผูเรียนอาจสับสนกับ
การเขาถึงเนือ้ หาในลักษณะโครงสรางแบบกริดได หากผูเรียนไมทราบถึงความสัมพันธในโครงสราง
แบบหัวขอยอยที่ใชรว มกันอยู ดังนั้นโครงสรางแบบกริดนี้นาจะเหมาะกับผูเรียนทีม่ ีประสบการณใน
หัวขอนั้นๆ พอสมควร หรืออาจตองออกแบบใหมีแผนที่เว็บไซตเพื่อใหภาพของโครงสรางที่ชัดเจน
แกผูเรียน

    
    
    
ภาพประกอบ 2 แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะกริด
1.3 โครงสรางลักษณะลําดับชั้น (Hierarchies) การออกแบบโครงสราง
ในลักษณะลําดับชั้นเปนวิธกี ารที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเนื้อหาที่สลับซับซอน เพราะการออกแบบ
ลักษณะนี้มีการแบงหมวดหมูเนื้อหาที่ชัดเจน ทําใหการเขาถึงเปนไปดวยความงายและรวดเร็ว ผูใช
เว็บไซตสว นใหญมีความคุน เคยเปนอยางดีกับโครงสรางในลักษณะลําดับชั้นอยูแลว เพราะทุกๆ เว็บ
จะมีหนาโฮมเพจกอนเสมอ แลวจึงแบงออกเปนสวนยอยๆ ตอไปจากบนลงลาง ทําใหผูเรียนมีความ
สะดวกในการเขาถึงเนื้อหาที่ตองการ
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ภาพประกอบ 3 แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะลําดับชัน้
1.4 โครงสรางในลักษณะเว็บ (Web) การออกแบบโครงสรางในลักษณะเว็บ
เปนการออกแบบที่แทบจะไมไดมีกฎเกณฑใดๆ ในดานของรูปแบบโครงสรางเลย กลาวคือเปนการ
จําลองความคิดของคนที่มักจะมีความตอเนื่องกัน (Flow) ไปเรื่อยๆ เหมือนกับการอนุญาตใหผเู รียน
เลือกเนื้อหาที่ตองการเชื่อมโยง (Link) ตามความถนัด ความตองการ ความสนใจของตนเอง
โครงสรางในลักษณะเว็บนี้จะเต็มไปดวยลิงคที่มากมายทั้งเนื้อหาในเว็บไซตเดียวกันและเว็บไซต
ภายนอกซึ่งอาจกอใหเกิดความสับสนตอผูเรียนไดมากที่สุด จึงเหมาะสําหรับเว็บไซตเล็กๆ ซึ่งเต็ม
ไดดวยลิงค และผูเรียนควรมีประสบการณในดานเนื้อหามาแลว และตองการเพิ่มเติมความรูใ นหัวขอ
นั้นๆ ไมใชเพือ่ การทําความเขาใจพื้นฐานของเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง















ภาพประกอบ 4 แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะเว็บ
สวนเกรแฮม, แมคนีล และเพตติฟอรด (Graham; McNeil; & Pettiford. 2000:
19-20) ไดแบงรูปแบบโครงสรางเว็บไซตออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก โครงสรางเชิงเสนตรง โครงสราง
แบบเปด และโครงสรางแบบผสมผสาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) โครงสรางเชิงเสนตรง ผูเรียนศึกษาเนือ้ หาบทเรียนทีละหนาไปเรือ่ ยๆ
ในลักษณะเสนตรง แตในบางครั้งผูออกแบบอาจจัดใหมีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังหนาอื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนขามหนาได โครงสรางเชิงเสนตรงเหมาะสมสําหรับเว็บไซตเล็กๆ ซึ่งมี
วัตถุประสงคที่ตายตัวและชัดเจน การออกแบบในลักษณะเชิงเสนตรงมีประโยชนสําหรับผูเรียนที่
ไมมีประสบการณในการทองเว็บ ผูเริ่มตนการใชเว็บ หรือผูเรียนซึ่งขาดความมั่นใจในการเขาถึง
เนื้อหาเพื่อการเรียนรูของตน โครงสรางลักษณะตายตัวเชนนี้จะทําหนาที่นําทางผูเรียน และทําให
ผูเรียนรูสึกพอใจที่ไดเรียนทุกเนื้อหาครบถวนสมบูรณ อยางไรก็ตามขอพึงระวังจากการใชโครงสราง
เว็บไซตในลักษณะนี้ก็คือ ผูเรียนที่มีประสบการณและมีความมั่นใจตนเองจะรูสึกอึดอัด และถาใช
มากเกินไปจะทําใหเกิดขอจํากัดการเรียนในลักษณะผูเรียนเปนศูนยกลาง

    
ภาพประกอบ 5 แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บเชิงเสนตรง
2) โครงสรางลักษณะเปด โครงสรางลักษณะนี้จัดหาทางเลือกหลายทางใหแก
ผูเรียนในการเขาสูเนื้อหา โดยจะมีลิงคใหผูเรียนสามารถเขาถึงไดอยางอิสระ ไมมีทางเขาสูเนื้อหาที่
แนนอน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเขาสูเนื้อหาไดตามความสนใจและเปนผูควบคุมการเรียน
ของตน เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีประสบการณและมีทักษะในการใชเว็บเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
อยางไรก็ตามขอพึงระวังก็คอื ผูเรียนอาจเกิดความสับสนและทอแทกบั การเรียนได นอกจากนี้
โครงสรางลักษณะเปดไมเหมาะกับผูเรียนที่ชอบเรียนเนื้อหาใหครบถวนสมบูรณ













ภาพประกอบ 6 แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะเปด
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3) โครงสรางลักษณะผสมผสาน โครงสรางลักษณะนีจ้ ะผสมคุณลักษณะของ
ทั้งลักษณะเชิงเสนตรงและลักษณะเปดเขาดวยกัน โดยจัดหาทางเลือกที่โครงสรางเชิงเสนตรงไมมี
รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนของโครงสรางซึ่งเปนคุณสมบัติที่ขาดหายไปจากโครงสรางลักษณะเปด
ผูเรียนจะไดรับทางเลือกในการทํากิจกรรมการเรียนหรือการเลือกเนื้อหาที่ตองการจะศึกษา
แตจะเรียนรูเนื้อหาแตละสวนในลักษณะเชิงเสนตรง โครงสรางลักษณะผสมผสานจะเหมาะกับผูเ รียน
ซึ่งคละระดับของประสบการณในการใชเว็บและประสบการณในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสามารถ
นําไปประยุกตใชไดกวางขวางที่สุด อยางไรก็ตามขอพึงระวังจากใชโครงสรางเว็บไซตในลักษณะนี้
ก็คือความไมสม่ําเสมอของโครงสรางอาจทําใหผูเรียนเบื่อหนายและขาดความกระตือรือรนใน
การเรียนรูได





 
  
ภาพประกอบ 7 แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะผสมผสาน

2. วิธีการนําทาง (Navigation) หรือวิธีการที่ใชเพื่อนําผูเรียนเขาสูเนื้อหาที่ดีนั้น
จะตองทําใหผเู รียนทราบวาผูเรียนกําลังอยูที่ใดในเว็บไซต สามารถทีจ่ ะเลือกไปทางใดไดบางและไป
อยางไร นอกจากนี้ผูเรียนควรจะเขาใจเครื่องมือในการชวยนําทางทีผ่ ูออกแบบใชภาพ ขอความ
ฯลฯ โดยผูออกแบบจะตองออกแบบใหมีความชัดเจน ไมกํากวม และสามารถสื่อความหมายไดโดย
ไมยึดติดกับบริบทใดบริบทหนึ่ง และหากใชในลักษณะของกราฟก ควรจัดหาทางเลือกใหแกผูใชใน
รูปของขอความดวยบนเว็บเพ็จเดียวกัน อยางไรก็ตามผูเรียนจะตองสามารถเลือกที่จะกลับมายัง
โฮมเพจหรือหนาซึ่งเปนจุดเชื่อมโยงหลักไดอยางสะดวก การจัดหาลิงคมาตรฐานไวทุกหนาเปน
สิ่งจําเปน ปุมในลักษณะกราฟกนอกจากจะสามารถใชเปนลิงคมาตรฐานที่ดีแลว ยังสรางความเปน
เอกลักษณเพือ่ แสดงใหผูเรียนทราบวายังอยูในไซตเดิมหรือไม
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ในการใชไอคอนเพื่อการนําทาง มีหลักการในการออกแบบคือ สีของไอคอน
ไมควรมากกวา 2 สี และเลือกใชสีที่ไปดวยกัน หากไอคอนตั้งอยูชิดกันควรใชขอบเขต (Borders)
หรือโครงราง (Outlines) เพื่อแยกระหวางไอคอนใหชัดเจน และควรรวมกลุมไอคอนที่เปนลักษณะ
เดียวกันเขาไวดวยกัน เชน ไอคอนนําทาง back, next forward etc. และไอคอนฟงคชั่น print,
glossary, resources, etc. จํานวนของไอคอนที่เหมาะสมขึ้นอยูกับจํานวนที่นักออกแบบพิจารณา
เห็นแลววา มีความจําเปน ไอคอนที่ใชจะตองเขาใจงาย ไมกํากวม สื่อความหมายไดชัดเจน
จําไดงาย ใชสัญลักษณทคี่ ุนเคย และเห็นชัดเจน
สําหรับเมนูนั้น ควรใชคําสัง่ บนเมนูที่สั้น กระชับแตไดใจความ การใชเมนูใน
ลักษณะเต็มหนาจอใชเฉพาะเริ่มตนหัวขอเนื้อหา หรือเมื่อจบตอนของกิจกรรมเทานั้น เพื่อที่จะถาม
ผูเรียนวาตองการจะทําอะไรตอไป การเรียงลําดับตัวเลือกในเมนูใหเรียงตามตัวอักษร ยกเวนวา
รายการตัวเลือกสามารถแบงออกเปนกลุมได นอกจากนี้ควรออกแบบใหรายการตัวเลือกที่ผูเรียน
เลือกมีความแตกตางจากตัวเลือกอื่นๆ เชน การระบายสีของตัวเลือกนั้นๆ หากตัวเลือกไมสามารถ
ที่จะเลือกไดใหใชสีที่แตกตาง ซึ่งนิยมใชไดแก สีเทาออน
3. การออกแบบทัศนะ (Visual design) หรือการออกแบบภาพและสีสันบน
เว็บเพ็จ ไมไดจํากัดเฉพาะภาพถาย ภาพกราฟก 3D แอนิเมชั่น หรือวีดิทัศนเทานัน้ แตหมายรวมถึง
ขอความ แผนที่ กราฟ ฯลฯ ที่ปรากฏบนหนาเว็บดวย สิ่งที่ผูออกแบบควรใหความสําคัญเปนอันดับ
แรก คือ ความสามารถในการอานขอมูลของผูเรียน (Readability) และรองลงมาเปนอันดับสอง คือ
ความสวยงาม ทั้งยังตองตระหนักวาการใชกราฟก หรือการออกแบบหนาจอที่สวยงามจะตองไมทํา
ใหเนื้อหาสาระที่ตองการนําเสนอลดคุณคาลงไป ซึ่งเทคนิคบางประการในการออกแบบทัศนะเพื่อ
จูงใจใหผูเรียนเขามาศึกษาบทเรียนมีดังนี้ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง. 2545: 172-175)
3.1 พื้นที่วาง (Blank space) การปลอยใหมีพื้นที่วางทําใหวัตถุหรือ
สวนประกอบอื่นบนหนาจอสามารถดึงดูดความสนใจผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น การปลอยใหมีพื้นที่วาง
ยังทําใหเกิดภาพลวงตาวามีขอความทีต่ องศึกษานอยกวาที่เปนจริง ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีแรงจูงใจ
ในการเรียนมากขึ้น ทั้งนี้ควรจัดใหมีพื้นที่วางในแตละหนาประมาณครึ่งหนึ่ง (50%) ของตัวอักษร
ที่ปรากฏบนหนาจอ
3.2 สี (Colors) หลักทั่วไปในการเลือกใชสี คือ ใชสีใหเหมาะสม และเลือกใช
สีที่แตกตางเพื่อสื่อถึงความแตกตางของสิ่งที่ตองการนําเสนอ เชน สีดําเพื่อแสดงขอความทัว่ ๆ ไป
สีแดงเพื่อเนนขอความสําคัญๆ สีน้ําเงินเพื่อแสดงคําเตือนตางๆ เปนตน แตไมควรใชสีมากเกินกวา
3 สีในแตละหนา เพราะทําผูเรียนยุงยากในการแยกความแตกตางของความหมายที่แตละสีพยายาม
จะสื่อ และการใชสีเพื่อสื่อความหมายที่แตกตางนี้จะตองใชอยางสม่ําเสมอในเว็บไซตเดียวกัน
3.3 การยอยเนื้อหา (Chunking) การแบงเนื้อหาออกเปนหัวขอยอยๆ และ
นําเสนอไปแตละหัวขอๆ จะใหความรูสึกจูงใจผูเรียนไดดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆ เชน การใช
คําอธิบายประกอบภาพแทนขอความอธิบายแตเพียงอยางเดียว การแยกการอางอิงออกจาก
ขอความในยอหนา การใชประโยชนของบทนํา การเพิม่ แถบดานขาง หรือกลองเพื่อใสขอความสั้นๆ
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แทนการเขียนเรียงกันไป การใชเสนตั้งหรือเสนนอน เพื่อแบงขอความออกเปนสวนๆ และการใช
สัญลักษณแสดงหัวขอยอย เปนตน
3.4 กราฟก (Graphic) กราฟกประเภทภาพ ภาพวาด หรือภาพการตูนไดรับ
ความนิยมในการใชเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน นอกจากนี้ยังมีการใชกราฟกซึ่งเปนสัญลักษณ
ของการเนนสิ่งสําคัญ เชน เครื่องหมายอัศเจรีย หรือเครื่องหมายอัญประกาศขนาดใหญ เปนตน
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน เพราะสัญลักษณกราฟกเหลานั้นสือ่ ความหมายวาเปนสิ่งที่ผเู รียน
ไมควรพลาด อยางไรก็ดีการใชกราฟกควรใชใหเหมาะสม ไมควรทําใหผูเรียนเสียสมาธิในการเรียน
3.5 ลําดับเลข (Numbering) การใชประโยชนคลายคลึงกับการใชสญ
ั ลักษณ
แสดงหัวขอยอย กลาวคือ ทั้งสองวิธีชว ยดึงความสนใจในความสําคัญไปยังรายการของเนื้อหา แต
ขอแตกตางก็คือ หากใชลําดับเลข ผูเรียนมักจะศึกษาเนื้อหาตามลําดับของตัวเลขโดยไมขามไปมา
ดังนั้นการใชลาํ ดับเลขจึงควรใชกับเนื้อหาที่การเรียงลําดับ มีความสําคัญตอความเขาใจของเนื้อหา
นอกจากนี้รายการของเนื้อหาควรจะไดรบั การจัดวางไวในคอลัมน
3.6 ตาราง (Table) การใชตารางหากใชอยางเหมาะสมจะชวยใหเกิดความ
ชัดเจนในสิ่งทีต่ องการนําเสนอและดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดมากขึ้น การออกแบบหัวขอตาราง
ควรใชสีที่สวางกวา เพื่อแยกความแตกตางจากตัวเนื้อหา ขอควรระวัง คือ ไมขยายตารางใหเต็ม
ความกวางของเว็บเพ็จ หลีกเลี่ยงการใชเสนตั้งคูระหวางคอลัมน หรือสีที่แตกตางกันเพื่อแยกความ
แตกตางระหวางคอลัมน
3.7 รูปแบบการมอง (Viewing pattern) ธรรมชาติการมองของคน คือ จาก
ซายไปขวา และบนลงลาง ดังนั้นการออกแบบควรคํานึงถึงธรรมชาติการอานของผูเรียน กลาวคือ
วางสิ่งสําคัญที่ตองการสื่อสารกับผูเรียนกอนไวดานบนซาย และออกแบบใหคํานึงถึงวิธีการที่จะนํา
ผูเรียนเขาสูเนื้อหาตอไป
3.8 จํานวนสวนประกอบ (Number of elements) ไมวาผูออกแบบจะ
ออกแบบใหเว็บเพ็จมีความสรางสรรคขนาดใด หากผูออกแบบใสองคประกอบตางๆ มากเกินไป
ผูเรียนจะพบความยุงยากในการอานเนื้อหานั้น วิธีแกปญหาไดแก การปรับหนาจอใหเรียบงาย
ใชกราฟกใหสม่ําเสมอในปริมาณที่เหมาะสม
3.9 เสียง (Audio) แฟมเสียงไมควรมีความยาวเกิน 5 นาที เสียงบรรยายที่ใช
จะตองเปนเสียงที่นาสนใจ กระตือรือรน ไมนาเบื่อ และมีสไตลเปนของตนเอง ใชเสียงสูงต่ําอยาง
เหมาะสม และที่สําคัญคือ อานไดชัดเจน มีการปรับระดับเสียงใหคงที่ทุกเว็บเพจ และเปดโอกาสให
ผูเรียนสามารถเลือกหยุดและเปดฟงใหมไดตลอดเวลา
3.10 วีดิทัศน (Video) จะตองเกี่ยวของกับการเรียนรูและทําความเขาใจใน
เนื้อหาของผูเรียนเชนเดียวกับแฟมเสียง จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกหยุดและเปดฟง
ใหมไดตลอดเวลาเชนกัน
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การพัฒนาบทเรียนผานเว็บของหองสมุดมหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกง
(The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
จากการศึกษาการพัฒนาบทเรียนผานเว็บ พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศมีการพัฒนาบทเรียนสอนทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่นาสนใจ ซึ่งในที่นี้
จะขอยกการพัฒนาบทเรียนผานเว็บของหองสมุดมหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกงมาเปนตัวอยาง
(Li; Leung; & Tam. 2007: 531-539)
เนื่องจากในปจจุบันมีแนวโนมการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทําใหหองสมุดของ
สถาบันการศึกษาจําเปนตองจัดหาบทเรียนการเรียนรูอ ิเล็กทรอนิกส (E-learning) เพื่อสอนทักษะ
การรูสารสนเทศ หองสมุดมหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกงจึงไดพัฒนาเว็บชวยสอนการรูสารสนเทศ
ขึ้น เพื่อเปนการสนับสนุนความหลากหลายของการเรียนรู สําหรับบทบาทของบรรณารักษบริการ
ตอบคําถามและชวยการคนควา (Reference librarian) ในปจจุบันก็เชนกัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ขยายการบริการการสอนทักษะการรูสารสนเทศ โดยตองประสานความรวมมือกับฝายบริหาร และ
คณาจารยจากภาควิชา/คณะ เพื่อขยายหลักสูตรการสอนทักษะการสืบคนสารสนเทศตอไป
ความหลากหลายของนักศึกษาในฮองกง
ปจจุบนั นักศึกษาในฮองกงไมไดมีความหลากหลายในชวงอายุ 18-22 ปเทานั้น
แตยังประกอบดวยนักศึกษาภาคพิเศษทีม่ ีหลากหลายชวงอายุและมีภูมิหลังตางกัน นอกจากนี้ยังมี
การเพิ่มจํานวนของนักศึกษาตางถิ่นจากจีนแผนดินใหญ
ปจจุบันนี้ เด็กรุนใหมเติบโตขึ้นมากับโลกแหงดิจิทัล และคิดวาสารสนเทศและ
เทคโนโลยีเปรียบเสมือนออกซิเจน มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับชีวติ บทบาทของโทรศัพทมือถือ
และอินเทอรเน็ตมีตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่ตองการสารสนเทศ ตองไดทันที เด็กเหลานี้มีแหลง
สารสนเทศออนไลนที่เขมแข็ง แตยังไมอาจตระหนักรูถ ึงชนิดของสารสนเทศที่ใชไดจากแหลง
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด วาไดจัดไวอยางไร สามารถคนคืนไดอยางไร นักศึกษา
บางคนใชคําสําคัญสืบคนแตไมพบสารสนเทศตามที่ตอ งการ ดังนั้นการสอนใหนักศึกษาเขาใจ
แหลงสารสนเทศที่มีคุณคาของหองสมุดและประเมินสารสนเทศที่ตอ งการได จึงเปนงานหนึ่งของ
บรรณารักษตอบคําถามและชวยการคนควา รวมทั้งการใชเว็บชวยสอนเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรู
จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในยุคโลกแหงดิจิทัล
ในฮองกง มีนักศึกษาภาคพิเศษเพิ่มขึ้นจํานวนมากที่กลับมาเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะใหแกตนเองเพื่อการแขงขันในตลาดแรงงาน จากรายงานพบวาในป ค.ศ. 2006-2007
มหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกงมีนักศึกษาภาคพิเศษกวา 6,000 คน และเปนผูทคี่ วรไดรับการ
ปฐมนิเทศมากที่สุด นักศึกษาบางสวนคือกลุมที่สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วในสภาวะแวดลอม
แบบดิจิทัล แตบางกลุมก็ไมสามารถเปลีย่ นแปลงตัวเองในสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีได
นักศึกษาเหลานี้พบความทาทายในการใชแหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส แตไมมีเวลาที่จะเรียน
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การใชหองสมุด เนื่องจากอยูในชั่วโมงของการทํางาน ผลทีต่ ามมาก็คือนักศึกษาไดเรียกรองให
หองสมุดจัดบริการ เชน การเขาถึงสารสนเทศทางไกล บริการสงเอกสารดวน และการจัดการเรียน
การสอนที่วิทยาเขต อยางไรก็ตามนักศึกษาจากตางพื้นที่ ตางวัฒนธรรม รูสึกสับสนกับเทคโนโลยี
ใหมๆ รวมทั้งยังขาดทักษะการรูสารสนเทศ หองสมุดจึงตองชวยใหนักศึกษาเหลานี้กลับมาคุนเคย
กับสภาพแวดลอมใหมทางการศึกษา ตลอดจนสอนทักษะการรูสารสนเทศผานทางการสอน
การใชหองสมุดอีกดวย
โปรแกรมทักษะการรูสารสนเทศของหองสมุด
มหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกง เปนมหาวิทยาลัยที่เปดสอนสองภาษา คือ
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ มีผูสมัครลงทะเบียนทั้งสิ้น 20,389 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 10,315 คน และนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแลว 10,074 คน (สํารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน
ค.ศ. 2006) ในสวนของหองสมุดของมหาวิทยาลัยนั้น ไดจัดบริการไปยังวิทยาเขตภายใตระบบ
เครือขาย 7 แหง มีทรัพยากรสารสนเทศที่เปนสิ่งพิมพประมาณ 2 ลานเลม รวมไปถึงแหลง
สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสอีกจํานวนมาก
ระบบ University Library System หรือ ULS คือ ระบบที่ชว ยสนับสนุนการเรียน
การสอนและงานวิจัย เมื่อหองสมุดไดนําระบบดังกลาวมาชวยจัดการเรียนการสอนพบวา ระหวาง
ปการศึกษา ค.ศ. 2005-2006 บรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควาสามารถดําเนิน
การสอนบทเรียนไดมากกวา 180 บทเรียน ไปยังนักศึกษามากกวา 3,200 คน
บทเรียนประกอบดวยเนื้อหาหลัก 2 สวน คือ การสอนทักษะการสืบคนสารสนเทศ
(Searching skills) และการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) กับการใชสารสนเทศ
โดยใชเวลาประมาณ 50 นาที นอกจากนี้ในภาคฤดูรอ นของทุกป หองสมุดยังไดจัดการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการทักษะการรูสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวย 5 บทเรียน คือ
1. การแนะนําแหลงสารสนเทศ (Information source)
2. การสอนทักษะการสืบคนฐานขอมูล (Database searching skills)
3. การกําหนดแหลงสารสนเทศ (Locating information)
4. การประเมินสารสนเทศ (Evaluating information)
5. การเขียนอางอิงโดยทํารายการบรรณานุกรมผานโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส
เชน โปรแกรม Endnote
แตละบทเรียนมีความยาว 90 นาที ผูเขารวมอบรมจะไดรับใบประกาศนียบัตร
หลังจากเรียนครบ 4 หลักสูตร บทเรียนนีไ้ ดรับความนิยมอยางมาก เพราะเปนการอบรมขั้นสูงใน
การใชเครื่องมือการคนทรัพยากรสารสนเทศและสอนกลยุทธในการคิด สําหรับผูเขารวมอบรมใน
ป ค.ศ. 2006 มีจํานวน 280 คน
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อยางไรก็ตามแมวาในแตละภาคการศึกษา หองสมุดจะไดจัดบทเรียนสําเร็จรูปไว
สําหรับนักศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหบรรณารักษกับนักศึกษาไดมีการปฏิสัมพันธกนั แตก็มักจะประสบ
ปญหา คือ ไมไดยืดหยุนหรือปรับใหเหมาะกับนักศึกษาผูซึ่งไมสามารถเขารวมฟงได รวมไปถึง
ผูที่อยูตามวิทยาเขตไกลๆ ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจํานวนมากในฮองกงจึงจัดใหมีโปรแกรมทาง
การศึกษาขึ้น เชน มหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกงและมหาวิทยาลัยชินหัว (Tsinghua University)
ของจีนรวมมือกันจัดโปรแกรมบริหารธุรกิจ (MBA) ใหกับนักศึกษาสาขาการเงินในเมืองปกกิ่ง และ
เมืองเซิ่นเจิ้น นักศึกษาเหลานี้จะไดรับสิทธิ์เสมือนนักศึกษาในวิทยาเขตซึ่งสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดจากระยะไกล เรียนวิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ เขาถึงสารสนเทศใน
วิทยาเขตที่ปด ตลอดจนสามารถเรียนทักษะการสืบคนดวยตนเองไดอยางสะดวก
เนื่องจากการศึกษาตลอดชีวิตเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ คณะทํางาน
ไดขอการสนับสนุนจากผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาโปรแกรมสําหรับนักศึกษา โดย
บรรณารักษและผูบริหารเห็นดวยกับการดําเนินการโดยใชการเรียนออนไลนเปนกรณีเรงดวนเพื่อ
เปนเครื่องมือในการสอนทักษะการรูสารสนเทศสําหรับการเรียนนอกหองเรียนและไดรับการบรรจุ
เปนระเบียบของมหาวิทยาลัย โครงการไดรับการดําเนินการโดยหัวหนาฝายบริการชุมชน (Head
of public services) ซึ่งไดบรรจุหลักสูตรทักษะการรูสารสนเทศเขาสูโปรแกรมทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประกอบดวยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเบื้องตน การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต จริยธรรมและลิขสิทธิค์ อมพิวเตอร ความปลอดภัยของขอมูล
และหลักสูตรใหมลาสุดคือ ทักษะการรูสารสนเทศ นักศึกษาทุกคนจําตองผานการทดสอบ IT
Proficiency Test อยางไรก็ตาม หองสมุดไดใชโอกาสนี้สงเสริมการสอนหองสมุดและพัฒนาเว็บ
การสอนทักษะการรูสารสนเทศ ซึ่งปจจุบนั บทเรียนแบบติวเตอร (Web-based tutorial) จึงเปน
บทเรียนใหมในหลักสูตรการเรียนดวยตนเองของนักศึกษา
การพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนนี้มีลกั ษณะที่เรียกวา E-learning Interactive วาดวยเรื่องการตระหนักรู
ของนักศึกษาเมื่อมีความตองสารสนเทศ การกําหนดแหลง การประเมิน และการใชสารสนเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยคณะทํางานไดศึกษามาตรฐานการรูสารสนเทศของนักศึกษาตามขอกําหนดของ
สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย (ACRL) ในสหรัฐอเมริกาในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
บทเรียน ซึ่งประกอบดวย
1. การกําหนดขอบเขตของสารสนเทศทีต่ องการได
2. การเขาถึงสารสนเทศทีต่ องการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การประเมินสารสนเทศ แหลงสารสนเทศไดอยางมีวิจารญาณ
4. การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค
5. การเขาถึงและใชสารสนเทศอยางมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
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ภายใตมาตรฐานนี้ สามารถพัฒนาบทเรียนได 7 โมดูลดวยกันคือ
โมดูลที่ 1 ชนิด/ประเภทของแหลงสารสนเทศ
โมดูลที่ 2 ลักษณะของสารสนเทศ และกลยุทธในการสืบคน
โมดูลที่ 3 การสืบคนรายการบรรณานุกรม
โมดูลที่ 4 การสืบคนฐานขอมูล
โมดูลที่ 5 การใชอินเทอรเน็ต
โมดูลที่ 6 การประเมินแหลงสารสนเทศ
โมดูลที่ 7 การอางถึงแหลงสารสนเทศ
โดยแตละโมดูล จะตองครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้
1. Learning outcome คือ ความสามารถของนักศึกษาที่จะเรียนรูจากสื่อ
การสอนที่หองสมุดไดเตรียมไว
2. Keypoint คือ เนื้อหาที่สําคัญของแตละโมดูล จะสรุปไวในรูปแบบตาราง
และเนื้อหาเปนยอหนาสั้นๆ
3. Core content คือ เนื้อหาหลักในแตละโมดูล ซึ่งนําเสนอไวในรูป
แอนิเมชั่น คลิปวีดิโอ กิจกรรมในรูปปฏิสมั พันธ ฯลฯ
4. Misconceptions คือ การอธิบายถึงความเขาใจที่ไมถูกตองของนักศึกษา
ในการเขาถึงแหลงทรัพยากรสารสนเทศ
5. Sample test ประกอบดวย คําถามสัน้ ๆ (Quizzes) ซึ่งทําใหนักศึกษา
เขาใจเนื้อหา นอกจากนี้ยังทําใหคุนเคยกับรูปแบบและชนิดของคําถามใน Student IT Proficiency
Test
หองสมุดยังไดอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาโดยเตรียมบทเรียนไวถึง
3 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนแบบดั้งเดิม และภาษาจีนประยุกต นักศึกษายังสามารถ
พิมพผลบทเรียนนําไปศึกษาไดอีกดวย
การเพิ่มระบบโตตอบอัตโนมัติในบทเรียนผานเว็บ
โปรแกรมไดรับการพัฒนาโดยใชโปรแกรมแฟลช (Flash) เอชทีเอ็มแอล (HTML)
จาวาสคริปท (JavaScript) ซีจีไอสคริปท (CGIScripts) เปนตน นักศึกษาสามารถคนหาเนื้อหา
ทบทวนบทเรียน ตลอดจนคนหาหนาเว็บเพจของสารสนเทศที่ตองการ ในบทเรียนผานเว็บมี
กิจกรรมในรูปแบบของเกม คําถามและคําตอบ และกิจกรรมอื่นๆ เมื่อนักศึกษาถามคําถาม บทเรียน
จะตอบกลับทันที นอกจากนี้ บทเรียนยังไดรับการออกแบบเพื่อใหนกั ศึกษาไดประยุกตใชทักษะ
การสืบคนสารสนเทศเบื้องตน เชน การใชคําสําคัญเพือ่ สืบคนหัวขอรายงาน การใหนักศึกษาทดลอง
สืบคนรายการบรรณานุกรมหนังสือจากฐานขอมูลหองสมุด รวมทั้งไดออกแบบขอคําถามเพื่อวัดผล
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การเรียนที่ไดของนักศึกษา การทดสอบใชโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ โดยนักศึกษาจะทราบผล
คะแนนทันที
การใชเว็บการสอนนี้ชวยใหนักศึกษาสามารถเขาใช และเพิ่มพูนประสบการณ
การเรียนรูผานรูปแบบหนาจอที่ดึงดูดความสนใจ เกม และความหลากหลายของสือ่ โสตทัศน เชน
คลิปวีดิโอ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
บทสรุป
การสอนทักษะการรูสารสนเทศเปนการเพิ่มคุณคาของการสอน โดยความรวมมือ
ของผูบริหารและคณาจารย เปนโอกาสในการบูรณการการสอนการใชหองสมุดในหลักสูตรซึ่ง
สามารถประสบผลสําเร็จโดยทดลองกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีป 1 นักศึกษาสวนใหญไดรับ
การกระตุนในการเรียนรูทักษะการรูสารสนเทศจากการทดสอบ Student IT Proficiency Test
อยางไรก็ตาม การบูรณาการทักษะการรูสารสนเทศเขาสูระบบของมหาวิทยาลัยไมไดทําใหบทบาท
ของบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควานอยลง แตกลับทําใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การใหการศึกษาแกผูใช
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการใหการศึกษาผูใช
การใหการศึกษาผูใช มาจากคําภาษาอังกฤษวา User education หรือ Educating
the library user หมายถึง การใหการศึกษาแกผูใชใหสามารถแสวงหาสารสนเทศและเขาถึง
สารสนเทศทีต่ องการดวยตนเอง ไมวาดวยวิธีอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ ในการให
การศึกษาผูใชนั้น หองสมุดทั้งไทยและตางประเทศตางตระหนักถึงความสําคัญเพราะถือเปนหัวใจ
ของการใหบริการ หากผูใชสามารถนําความรูและทักษะในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจน
เรื่องอื่นๆ ที่หองสมุดจัดไวบริการไปประยุกตใหเกิดประโยชนในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศได
ก็นับวาหองสมุดประสบความสําเร็จในการทํางาน ในที่นี้จะขอกลาวถึงความรูทั่วไปเกี่ยวกับการให
การศึกษาผูใชตามลําดับดังนี้
1. ความสําคัญของการใหการศึกษาแกผูใช
การใหการศึกษาแกผูใชนบั เปนงานที่สําคัญของผูใหบริการสารสนเทศและ
นักสารสนเทศ ในระยะแรกนั้น การใหการศึกษาแกผูใชเนนที่การรูจกั บริการสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศในแหลงสารสนเทศนั้นๆ เปนหลัก ตอมาจึงไดขยายไปถึงวิธแี ละเทคนิคใน
การแสวงหาสารสนเทศจํานวนมากบนเครือขายโดยเฉพาะอินเทอรเน็ต รวมถึงไดเพิ่มการใหความรู
เกี่ยวกับความคิดเชิงวิพากษวิจารณและการประเมินสารสนเทศเขาไป ทําใหผูใชสามารถเขาถึง
สารสนเทศจํานวนมากโดยเนนกระบวนการเรียนรูของผูใชเปนศูนยกลาง ความสําคัญของการให
การศึกษาแกผูใชมีดังนี้
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1.1 ทําใหผูใชมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ
แหลงสารสนเทศ และเครื่องมือชวยการคนควา ทําใหผใู ชสามารถแสวงหาสารสนเทศดวยตนเอง
ซึ่งการแสวงหาสารสนเทศไดดวยตนเองนับเปนทักษะสําคัญยิ่งในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุคสังคมแหง
ภูมิปญญา
1.2 ทําใหผูใชมีความรูเกี่ยวกับบริการสารสนเทศ และหากพบอุปสรรคหรือ
ปญหาในการแสวงหาสารสนเทศ อาจขอใชบริการอื่นๆ ไดแก บริการชวยการคนควา เพราะผูใช
สามารถระบุความตองการสารสนเทศของตนเองได เชน ประเภทและลักษณะของสารสนเทศที่
ตองการไดอยางชัดเจน เปนตน
1.3 ทําใหผูใชสามารถสืบคนสารสนเทศดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งมีการเผยแพรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น การสืบคนสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพยิ่งเปน
เรื่องสําคัญ มิฉะนั้นผูใชอาจประสบปญหาไดเพราะสารสนเทศมีปริมาณมากเกินกวาจะใชประโยชน
การใหการศึกษาแกผูใชดานเทคนิคและวิธีการสืบคน การตรวจสอบกระบวนการสืบคน และการ
ประเมินผลการสืบคนนับเปนเรื่องสําคัญ
1.4 เปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูและการศึกษาตอเนื่อง การรูจักแสวงหา
สารสนเทศทีต่ องการดวยตนเองเปนกระบวนการสําคัญในการศึกษาตลอดชีวติ และเปนโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง เพราะผูใชไดเรียนรูวธิ ีเรียนหรือศึกษาคนควาดวยตนเองนั่นเอง
1.5 เปนการประชาสัมพันธแหลงสารสนเทศนั้นๆ ทําใหผูใชไดรับทราบถึงบริการ
ของสถาบัน ขอบเขตหนาที่ และเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงาน
2. ระดับการใหการศึกษาแกผูใช
การใหการศึกษาแกผูใชสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ
2.1 ระดับพื้นฐาน (Basic) ซึ่งเปนการแนะนําใหผูใชทราบวาแหลงสารสนเทศนั้น
มีทรัพยากรสารสนเทศกี่ประเภท อะไรบาง บริการที่จัดใหมีรายละเอียดอะไรบาง แหลงที่จะคนหา
อยูที่ไหน การใหรายละเอียดของทรัพยากรสนเทศโดยสังเขป รวมไปถึงการนําชมแหลงสารสนเทศ
ดวย (Information resource tour)
2.2 ระดับการสอน (Instruction) เพื่อใหผูใชไดทราบรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศและบริการแตละประเภทโดยละเอียด สอนใหเห็นถึงประโยชนของทรัพยากรสารสนเทศ
แตละประเภท ความสําคัญของทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภทวามีความสําคัญตอการศึกษา
คนควาอยางไร สอนเทคนิควิธีการคนควา การสืบคนดวยระบบอัตโนมัติ และการนําเทคนิควิธีการ
สืบคนไปใชใหเกิดประโยชนคุมคา
3. วิธีการดําเนินการใหการศึกษาแกผูใช
แหลงสารสนเทศทุกประเภทมีวิธีการดําเนินการใหการศึกษาแกผูใชไดหลายวิธี
และหลายรูปแบบ ซึ่งอาจแบงออกอยางกวางๆ ได 2 ประเภท คือ
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3.1 การใหการศึกษาแกผูใชอยางไมเปนทางการ หมายถึง การใหการศึกษาแก
ผูใชเฉพาะรายโดยตรง ไมไดจัดเปนโปรแกรมหรือหลักสูตรการใหการศึกษาไวลว งหนา
ซึ่งมีวิธีการดังนี้
3.1.1 การแนะนําเพื่อศึกษาดวยตนเอง (Self-guided tour) เปนวิธีการที่ให
คําแนะนําเปนรายบุคคล และใหความรูต ามความตองการโดยการใหผูใชดูจากแผนผัง (chart) หรือ
แนะนําใหวาทรัพยากรสารสนเทศและบริการตางๆ ที่ตอ งการอยูที่ไหน รวมทั้งแนะนําวิธีใหผใู ช
ศึกษาคนควาดวยตนเอง วิธีนี้จะไมเสียเวลามากนักและไมมีเสียงดังรบกวนผูใชบริการคนอื่นๆ
3.1.2 การสาธิต หรือตอบคําถามแกผูใชโดยตรง ขณะที่กําลังประสบปญหา
ในการใชบริการสารสนเทศ หรือประสบปญหาในการคนหาสารสนเทศ
3.1.3 การจัดทําเอกสารแนะนําการใชหรือคูมือการใชแหลงสารสนเทศ ณ
จุดใหบริการ ในแหลงสารสนเทศบางแหงนิยมจัดทําหนังสือคูมือการใชเพื่อเปนการแนะนําใหผูใช
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศและบริการ ผูใชสามารถศึกษารายละเอียดตางๆ ไดดวย
ตนเอง นอกจากนั้นในบางแหงยังนิยมจัดทําโปสเตอรหรือเอกสารขนาดเล็กแนะนําการใช
คอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลออนไลนเพื่อรวบรวมสารสนเทศจากฐานขอมูลเฉพาะวิชา หรือ
ทรัพยากรสารสนเทศจากโอแพกในบริเวณที่ใหบริการดังกลาว เปนตน
3.2 การใหการศึกษาแกผูใชอยางเปนทางการ หมายถึง การใหการศึกษาโดย
มีการจัดโปรแกรมการศึกษา หรือรูปแบบการใหการศึกษาอยางเปนระบบไวลว งหนา ทั้งนี้มีวิธีการ
ตางๆ ดังนี้
3.2.1 การปฐมนิเทศการใชแหลงสารสนเทศ (Orientation) เปนการให
สารสนเทศที่เกี่ยวกับแหลงสารสนเทศในดานพื้นที่ บริการสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ
โดยจัดปฐมนิเทศใหแกผใู ชกอนเขาใช ซึง่ วิธีการนี้มักใชกับสถาบันการศึกษา โดยจัดในชวงกอนเปด
ภาคการศึกษาหรือในชวงตอนตนของการเปดภาคการศึกษา หรือมักทําไปพรอมกับการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมทุกระดับ โดยผูบริหารหองสมุดหรือบรรณารักษจะเปนผูแนะนําการใชหองสมุดและ
บริการ บางสถาบันอาจจัดทําสื่อประกอบการปฐมนิเทศและการนําชมหองสมุดดวย
3.2.2 การนําชมแหลงสารสนเทศ (Information resource tour) เปนวิธีการ
พื้นฐานที่หองสมุดตางๆ ปฏิบัติกันโดยทัว่ ไป แมวาจะเปนวิธที ี่เสียเวลามากก็ตาม วิธีการโดยทัว่ ไป
คือ การพาเดินชม (Walk-though tour) โดยการนําผูใช คณาจารย แขกที่มาเยี่ยมชม หรือผูที่ขอ
เขาศึกษาและดูงานหองสมุด เดินชมพื้นที่ของอาคาร แผนกหรือฝายงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนของพืน้ ที่การใหบริการ บริเวณทีจ่ ัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท และสวนอื่นๆ
พรอมทั้งบรรยายโดยผูนําชมหรือบรรณารักษเพื่อใหผใู ชไดรูจักและทําความคุนเคยกับการ
ดําเนินงานของแผนกหรือฝายงานตางๆ และเปนการเชิญชวนใหผูใชไดใชประโยชนตอไป ซึ่งวิธีการ
นี้ บรรณารักษประจําแผนกหรือฝายงานตางๆ ตองจัดแบงกลุมหากมีจํานวนผูใชที่เขาชมมากเกินไป
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นอกจากนั้น ควรประชาสัมพันธใหผูใชแจงความประสงคไปยังหองสมุดในระหวางตนปการศึกษา
และระหวางจัดโครงการงานสัปดาหหองสมุดประจําป รวมทั้งจัดตามโอกาสที่มีผูมาเยี่ยมชมหองสมุด
นอกเหนือจากการพาเดินชมแลวยังอาจใชวิธีการนําชมดวยอุปกรณ
โสตทัศน (Audio visual tour) ซึ่งเปนวิธกี ารนําชมอาคารสถานที่การจัดทรัพยากรสารสนเทศ
การบริการตางๆ โดยนําผูใชเขาหองประชุมแลวฉายวีดิทัศนใหชม หรือการนําชมดวยอุปกรณ
คอมพิวเตอร ซึ่งเปนการนําเสนอรายละเอียดตางๆ ทําใหดึงดูดความสนใจของผูใชไดมาก
เพราะมีการนํากราฟกและเทคนิคตางๆ ที่ทันสมัยมาชวยในการนําเสนอ
3.2.3 การสอน (Instruction) วิธีนี้มักใชในสถาบันการศึกษาเชนกัน โดยมี
การจัดทําโครงสรางเนื้อหา อาจเปนการสอนโดยผสมผสานเขากับเนือ้ หาในรายวิชา หรือเปนการ
สอนที่แยกออกมาเปนวิชาเฉพาะในรูปแบบวิชาบังคับหรือวิชาเลือก โดยเนื้อหาที่สอนนั้นครอบคลุม
ในเรื่องดังตอไปนี้คือ
3.2.3.1 การสอนการใชแหลงสารสนเทศ เปนการบรรยายถึงรายละเอียด
ตางๆ ของหองสมุด เชน นโยบายในการใหบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ แหลงที่จัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมหรือการบริการตางๆ ของ
หองสมุดที่จัดให วิธีการคนควาเพื่อประกอบการเรียน วิธีการสืบคนสารสนเทศออนไลน วิธีการเขียน
รายงาน การอางอิงและรายการอางอิง เปนตน
3.2.3.2 การสอนการใชหองสมุดประเภทตางๆ ในการแสวงหาสารสนเทศ
การสอนประเภทนี้มิไดมุงเนนเฉพาะแหงใดแหงหนึ่งเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงการบริการ และ
ทรัพยากรสารสนเทศโดยทัว่ ไปดวย เนนเทคนิคการคนหา และการพัฒนาแผนกลยุทธในการคนหา
เพื่อใหผูใชสามารถระบุความตองการสารสนเทศ คนหาสารสนเทศตางๆ และประเมินสารสนเทศที่
สืบคนไดอยางเปนระบบ
3.3.3.3 การสอนการรูสารสนเทศ (Information literacy instruction)
เปนการสอนที่เกิดจากแนวความคิดที่วา การรูสารสนเทศเปนความรูสําคัญประการหนึ่งของ
ประชาชนในยุคสังคมสารสนเทศ ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการอานออกเขียนไดในสังคม
ยุคกอน การรูสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในดานตางๆ คือ การตระหนักวาตนตองการ
สารสนเทศ การรูหรือระบุวา ตองการสารสนเทศอะไร และสามารถอธิบายหรือบรรยายสารสนเทศ
ที่ตองการได ระบุวธิ ีการคนหาหรือแหลงสารสนเทศที่ได ประเมินคุณคาของสารสนเทศที่ได เชน
ถูกตอง ทันสมัย ตรงกับความตองการ นาเชื่อถือ เปนตน รวมทั้งการใชสารสนเทศที่ไดรับอยาง
มีประสิทธิผล ซึ่งวิธีการสอนมีดังนี้
1) การสอนในชั้นเรียน วิธีนเี้ ปนการติดตอระหวางอาจารยกับ
บรรณารักษโดยตรง แลวทําบันทึกขออนุญาตผูบริหารหองสมุด หรือบรรณารักษอาจไดรับเชิญจาก
อาจารยผูสอนวิชาตางๆ ไปบรรยายใหความรูเกี่ยวกับหองสมุดและบริการตางๆ เพื่อใหนักศึกษา
สามารถใชหองสมุดไดเอง หรือคนหาทรัพยากรสารสนเทศไดในระดับหนึ่ง รวมทั้งแนะนําให
สอบถามบรรณารักษ ในกรณีที่ไมสามารถคนหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการได
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2) การสอนในหองสมุด วิธีการนี้เปนการนํานักศึกษาเขาไปเรียนรูจริง
ที่หองสมุด โดยมีบรรณารักษเปนผูสอน และมีอาจารยคอยควบคุมรวมดวย
3) การจัดโปรแกรมฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ โดยจัดดําเนินการเปน
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับผูใชหองสมุด เชน การสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
สําหรับนักศึกษา คณาจารย หรือบุคลากร ทั้งนี้อาจแยกจัดเปนกลุมผูใชและจัดเปนโครงการตอเนื่อง
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใชกลุมดังกลาว โดยมีวตั ถุประสงคใหสามารถสืบคนสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาการบริการของหองสมุดใหสอดคลองกับ
นโยบายการประกันคุณภาพ ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการอาจเปนแผนกหรือฝายบริการ แผนกหรือฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดทําในรูปคณะกรรมการโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ฯลฯ สําหรับ
การฝกอบรมอาจแบงออกเปนกลุมยอยๆ จํานวนไมมากนัก ทั้งนี้เพื่อใหสามารถฝกปฏิบัติไดจริง
เนื้อหาที่อบรมคือ การสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เทคนิคและกลยุทธในการสืบคนสารสนเทศ
การจัดเก็บสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ รวมทั้งใหมีการประเมินผลหลังการฝกอบรมดวย
สวนวิธีการเขารับการฝกอบรมนั้นใหผูใชลงทะเบียนแจงความประสงค เขารับการฝกอบรม ณ
สถานที่ที่จัดไว วิธกี ารฝกอบรมเปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ พรอมแจกเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม
4. สื่อที่ใชในการใหการศึกษาแกผูใช
สื่อที่ใชในการใหการศึกษาแกผูใช ไดแก เอกสาร โปสเตอร แผนพับ ที่คั่นหนังสือ
ปาย ประกาศ รายการหรือบทเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อใชในการใหการศึกษาแกผูใชทงั้ อยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ ในปจจุบันสื่อเหลานีอ้ าจอยูในรูปกระดาษ แถบบันทึกเสียง วีดทิ ัศน สไลดมัลติวชิ ั่น หรืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจใหบริการภายในแหลงสารสนเทศ หรือผานเครือขาย
คอมพิวเตอรและโทรคมนาคม ซึ่งประโยชนของสื่อที่ใชในการใหการศึกษาแกผใู ชมีดังนี้
1) ใชประกอบการสอน เชนเดียวกับหนังสือและแบบฝกหัดที่ใชประกอบ
การเรียน
2) ใชเตือนความทรงจําในสิ่งที่ไดเรียนรูไ ป
3) เปนเอกสารที่ใหขอมูลเพิ่มเติมจากที่ผูใชไดเรียนรู
4) เปนเครื่องมือสําหรับศึกษาดวยตนเอง ทําใหผูใชสามารถเรียนรูและคนหา
ดวยตนเอง
ประเภทของสือ่ ที่ใชในการใหการศึกษาแกผูใช แบงออกไดดังนี้
1) สื่อแนะนําหองสมุด ใหขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับหองสมุดนั้น เชน เวลาทําการ
จุดที่ใหบริการ บริการที่จัดใหแกผูใช บางแหงอาจมีผังพื้นที่ของแหลงสารสนเทศประกอบดวย
2) ปายแนะนํา ณ จุดใหบริการ สวนใหญจัดทําในรูปของปายขนาดเล็ก
สวยงาม และตั้งอยูบริเวณจุดใหบริการ เชน เสาของอาคาร ซึ่งอาจทําเปนปายประกาศถาวร หรือ

29
นําปายแนะนําปดบนเสาของอาคาร ขางเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการคนหา เปนตน ซึ่งมักใชกบั
ฐานขอมูลที่มผี ูใชบอย หรือที่ผูใชมักประสบปญหาระหวางการคนหา ปจจุบันปายแนะนํา ณ จุด
ใหบริการนี้ สามารถทําอยูในรูปสื่อคอมพิวเตอร เชน รวมอยูกับคําแนะนําการใชฐานขอมูล หรือ
จัดไวในสวนชวยเหลือผูใช (Help information) เปนตน
3) รายการวีดิทัศน สไลด หรือการนําเสนอดวยซอฟตแวรนําเสนอ อาทิ
โปรแกรมพาวเวอรพอยท (PowerPoint) อาจใชประกอบการนําชมหองสมุด ในกรณีที่มีผูเขาชม
จํานวนมาก เพื่อสามารถแนะนําสถาบันและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพกวาการนําชมดวยบุคคล
นอกจากนี้ยังอาจมีรายการหรือโปรแกรมแนะนําการคนควา หรือแนะนําการคนหาฐานขอมูล ซึง่ ใช
ประกอบการใหการศึกษาแกผูใชในกรณีเปนหมูคณะ หรือกรณีผูใชสอบถามเปนรายบุคคล
4) สื่อแนะนําวิธีการคนควาในหองสมุด ใหขอมูลแนะนําวิธีการคนควาใน
หองสมุด โดยแนะนําสื่อที่ใหบริการ ประเภทวิธีการจัดหมวดหมู พรอมตัวอยางประกอบ โดยทั่วไป
สื่อประเภทนีจ้ ะใชในการใหการศึกษาแกผูใช หรือกรณีผูใชสอบถามเปนรายบุคคล
5) สื่อแนะนําการคนควาในหัวขอเฉพาะ (Pathfinder) เปนสื่อที่ใชสําหรับการ
แนะนําการคนควาอยางมีโครงสราง มักทําในหัวขอทีม่ ีผูใชจํานวนมากและในสถานศึกษา เชน
แนะนําวิธีการคนควาในหัวขอที่นักศึกษาตองการทํารายงาน เปนตน สื่อเหลานี้มีโครงสรางสําคัญคือ
มีรายชื่อวรรณกรรมสําคัญในหัวขอนั้น เชน หนังสือทั่วไป หนังสืออางอิง วารสาร เปนตน รวมทั้ง
อาจมีการแนะนําวิธีการคนควาอยางเปนระบบ
6) แบบฝกหัด หรือ กิจกรรม เปนแบบฝกหัดหรือกิจกรรมการคนควาใน
หองสมุด ซึ่งอาจเปนสวนหนึ่งของการเรียนในชั้นเรียน หรือจัดทําขึ้นสําหรับการศึกษาคนควาดวย
ตนเองหรืออยูในรูปของกิจกรรมเดี่ยว หรือกิจกรรมกลุมก็ได
7) บทเรียนดวยตนเอง เปนการใหการศึกษาโดยผูใชสามารถศึกษาคนควา
ดวยตนเอง มักมีแบบประเมินผูเรียนกอนและหลังเลิกเรียน เพื่อใหสามารถตรวจสอบความกาวหนา
ไดดวยตนเอง บทเรียนเหลานี้ในปจจุบันอาจทําเปนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถเผยแพรใน
สถานศึกษาหรือผานเครือขายไปยังผูใชภายนอกไดอยางสะดวก ในบางแหงยังใหผูใชจัดสง
แบบฝกหัด หรือทําแบบทดสอบผานเครือขายไปยังผูสอนดวย
5. ปญหาและอุปสรรคที่พบในการใหการศึกษาแกผใู ช
ปญหาและอุปสรรคที่พบในการใหการศึกษาผูใชโดยรวม คือ
1) นโยบายของสถาบันการศึกษา ยังไมมีนโยบายในการใหการศึกษาแกผูใช
ที่ชัดเจน
2) หองสมุดไมมีโครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดที่เปนของตนเอง
ตองไปอิงกับสถาบันการศึกษาโดยตลอด ทําใหบทบาทดานนี้ไมเดนชัดเทาที่ควร
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3) จํานวนผูใช เนื่องจากในแตละปจํานวนนักศึกษาทีเ่ ขามาศึกษาใน
สถาบันการศึกษามีเปนจํานวนมาก ทําใหตองใชเวลาในเรื่องนี้มากเปนเงาตามตัวไปดวย และ
ในบางแหงอาจไมไดรับการสนับสนุนจากคณะวิชาตางๆ เทาที่ควร
4) อาคารสถานที่ เนื่องจากหองสมุดมีหลายชั้น การพาเดินชมจึงคอนขาง
เหนื่อย เกิดเสียงดังและอาจเกิดการพลัดหลงระหวางกลุมได
5) หากเปนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนําเสนอ หองสมุดตองคอยปรับปรุง
เนื้อหาใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ เชน ชั้นเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เวลาในการใหบริการ บริการตางๆ ที่มีเขามาใหม หรือยกเลิกบริการบางอยางออกไป
เปนตน
6) การฝกอบรมยังทําไดไมทั่วถึง เพราะจํานวนนักศึกษามีมาก แตมีขอจํากัด
ในเรื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมทั้งเวลาและสถานที่
7) การจัดทําคูมือการใชหองสมุด ตองมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
ซึ่งอุปสรรคที่จะตามมาคือ จะตองใชงบประมาณในการจัดทําใหมคอนขางมาก หากการจัดพิมพ
ไมทันสมัยและไมเหมาะกับจํานวนผูใช
6. แนวทางในการแกปญหาและขอเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหาและขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาวมีดังนี้
1) ผูบริหารสถาบันการศึกษาควรกําหนดนโยบายที่ชดั เจนใหกับหองสมุด
อยางจริงจัง รวมทั้งตองสงเสริมและสนับสนุนในเรื่องดังกลาวใหมากยิ่งขึ้น
2) หองสมุดควรจัดโครงการปฐมนิเทศในทุกภาคการศึกษา ถึงแมวา จะใช
เวลามากก็ตาม ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนเวลาเสียใหม โดยดูจากปฏิทินของสถาบันการศึกษาวามี
ชวงเวลาใดทีเ่ หมาะสม เชน ในสัปดาหแรกที่ยังไมมีการเรียนการสอน ชวงเวลาทีไ่ มมีการเรียนการ
สอนภายในสัปดาห ชวงเวลาที่เปนวันกิจกรรมของนักศึกษา หรือชวงเวลาหลังเลิกเรียน เปนตน
ทั้งนี้โดยขอความรวมมือจากคณาจารยและคณะวิชาตางๆ ในการนํานักศึกษาเขารวมโครงการ
3) ควรจัดโครงการฝกอบรมอยางตอเนื่อง โดยเนนหลักสูตรที่เกีย่ วกับการรู
สารสนเทศ (Information literacy) และความรูความเขาใจในเรื่องเครือขายสารสนเทศ (Network
literacy) เชน โครงการฝกอบรมเรื่องการสืบคนสารสนเทศทีเ่ ปนประโยชนทั้งขั้นตนและขั้นสูง
โครงการฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลเฉพาะสาขาวิชา (Special database) เปนตน
ทั้งนี้หองสมุดควรวางแผนการจัดโปรแกรมการฝกอบรมตางๆ ใหเหมาะสมกับผูใชในระยะยาว
เพื่อใหผูใชทราบลวงหนา และเตรียมวางแผนการเขารับการฝกอบรม เพื่อใหเกิดประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และคุณภาพมากที่สุด
นอกจากนี้หองสมุดควรจัดเครื่องมือ หรืออุปกรณใหพรอมและเหมาะสมกับ
จํานวนผูใช โดยอาจขอความรวมมือกับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อจัดสรรหองและเวลาทีใ่ ชใน
การฝกอบรมดวย
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4) ควรมีการใหความรูบนอินเทอรเน็ต เพื่อใหผูใชไดรูถึงเวลาในการ
ใหบริการ บริการตางๆ ที่จดั ให รายละเอียดของบริการแตละประเภท การคนหาทรัพยากรสารสนเทศ บริการที่สนับสนุนเพิ่มเติม วิธีการสืบคนโอแพก วิธีการสืบคนผานอินเทอรเน็ต ฯลฯ
รวมทั้งประเภทของแหลงสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต เครือขายของสถาบันการศึกษาทั้งในระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซึ่งเปนแหลงสารสนเทศที่มคี วามสําคัญและทันสมัย รวมทั้ง
วิธีการเขาถึงวิธีการสืบคนและเทคนิคในการนําผลการสืบคนไปใชใหเกิดประโยชนในการศึกษา
5) ควรปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอใหจูงใจดวยการใชเครื่องมือ และอุปกรณที่
ทันสมัย ในกรณีที่มีจํานวนผูใชมาก หรืออาจขอความรวมมือจากนักศึกษารุนพี่ในการนํานักศึกษา
รุนนองเขามารับการปฐมนิเทศ หรืออาจใหรุนพี่ที่ไดรับการอบรมจากหองสมุดมาชวยปฐมนิเทศ
ใหกับรุนนอง โดยมีบรรณารักษคอยเปนพี่เลี้ยง
6) ควรปรับเปลี่ยนวิธีการใหการศึกษาแกผูใชดวยนําเสนอโดยการบรรยาย
ในหองประชุม หรือทําสไลดมัลติวชิ ั่น หรือการนําเสนอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีเนื้อหา
คอนขางละเอียดแทนการพาเดินชม ในกรณีที่อาคารสถานที่มีจํานวนหลายชั้น ทัง้ นี้อาจขอความ
รวมมือจากหนวยงานที่ทําหนาที่ในการผลิตสื่อโดยตรง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําสื่อให
นาสนใจ ซึ่งหองสมุดตองคอยประสานงานในการใหขอมูลตางๆ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงเนื้อหา
ใหสอดคลอง และทันสมัยอยูตลอดเวลา
7) ควรจัดสรรงบประมาณในสวนนี้เพื่อใชในการจัดทําคูมือการใชหองสมุดให
สอดคลองกับจํานวนผูใช รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
8) ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง กวางขวาง และรวดเร็ว
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูใช และเพื่อเปนการสรางทัศนคติที่ดตี อผูใชอีกดวย
การใหการศึกษาผูใชในหองสมุดมหาวิทยาลัยของไทย
จากการศึกษาเว็บไซตของหองสมุดตางๆ พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนใหญ
ใหความสําคัญในเรื่องการใหการศึกษาผูใช โดยมักจะนําขอมูลที่เปนประโยชนในการใหบริการผาน
ทางเว็บไซตของหองสมุด ซึ่งมักจะนําเสนอในรูปแบบพีดีเอฟไฟล (PDF file) หรือพาวเวอรพอยท
นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธโปรแกรมการฝกอบรมการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ โปรแกรม
การสืบคนฐานขอมูลออนไลน โปรแกรมการจัดอบรมการจัดการบรรณานุกรมและอางอิง รวมไปถึง
วีดิทัศนแนะนําหองสมุด
ในสวนของการสอนวิธีการสืบคนโอแพกที่มีลักษณะเปนบทเรียนผานเว็บ (Webbased Instruction) ยังไมพบวาหองสมุดใดใหบริการ แตมีหองสมุดบางแหงที่ไดจัดทําบทเรียนใน
ลักษณะ Web tutorial คือ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเนื้อหาของบทเรียน
ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชเว็บโอแพก เทคนิคการสืบคนขอมูลจากเว็บโอแพก
และวิธีการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางๆ
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สําหรับหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี ไดจัดทําบทเรียนในลักษณะ Web tutorial เชนเดียวกัน โดยเนื้อหาจะครอบคลุม
การสืบคนฐานขอมูล (Basic search) การสืบคนฐานขอมูลขั้นสูง (Advanced search) สถานะสือ่
และสิ่งพิมพและสถานที่จัดเก็บ (Status & Holding display) และสถานะสื่อสิ่งพิมพ (Status)
นอกจากนี้ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพายังไดจัดทําเปนละครสัน้ แนะนําการใช
หองสมุด เรื่องเธอกับฉันในโลกมหัศจรรยแหงการเรียนรู และละครสัน้ แนะนําสืบคนฐานขอมูลเรือ่ ง
นองซีดีกับพี่บุค

พัฒนาการการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเปนมาของการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเตรียมความพรอมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนระยะเวลานานพอสมควร กอนที่จะนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช
โดยมีการพัฒนาในแตละปดังนี้
ป พ.ศ. 2532 ไดเตรียมความพรอมดานอุปกรณที่จําเปนในการบันทึกขอมูล เชน
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องอานซีดีรอม แผนบันทึกขอมูล และการเตรียมขอมูลให
เปนรูปแบบมาตรฐานในการลงรายการ ตลอดจนเตรียมความพรอมดานบุคลากร นอกจากนี้ยังได
สรางฐานขอมูลปริญญานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยใชโปรแกรม
ซีดีเอส/ไอซิส และไดจัดหาฐานขอมูลสําเร็จรูปซีดีรอม คือ DAO Psyinfo และ ERIC เพื่อใหบริการ
สืบคนขอมูลและบันทึกลงแผนดิสเกตต (Diskette) ทั้งที่สํานักหอสมุดกลาง และหองสมุดคณะ
แพทยศาสตร วชิระพยาบาล
ป พ.ศ. 2537 ศึกษาวิเคราะหและคัดเลือกระบบหองสมุดอัตโนมัติที่เหมาะสมกับ
สํานักหอสมุดกลาง
ป พ.ศ. 2538 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ไดนิกซ รีลีส 138 (Dynix release) จํานวน 8 สิทธิ (User) บนเครือขายดิจิทัล อัลฟาเซิรฟเวอร
1000 (Digital Alphaserver) และเริ่มสรางทรัพยากรสารสนเทศในเดือนพฤศจิกายน 2538
ป พ.ศ. 2539 สํานักคอมพิวเตอรสรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัยโดยเปลี่ยน
เครื่องแมขายเปนดิจิทัล อัลฟาเซิรฟเวอร 2000 พรอมยายเครื่องแมขายจากสํานักหอสมุดกลาง
ไปตั้งที่สํานักคอมพิวเตอร และปรับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติเปนไดนิกซ รีลีส 139 โดยเพิ่มสิทธิ
การใชเปน 32 สิทธิ
ป พ.ศ. 2540 เริ่มใหบริการสืบคนฐานขอมูลโอแพกและสรางฐานขอมูลสมาชิก และ
ไดติดตั้งประตูอัตโนมัติทางเขา-ออก ใหบริการหนังสือสํารองและบริการยืม-คืนดวยระบบอัตโนมัติ
พรอมเพิ่มสิทธิการเขาใชระบบหองสมุดอัตโนมัติเปน 48 สิทธิ
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ป พ.ศ. 2541 พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นโดยปรับ
โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติเปนไดนิกซ รีลีส 160
ป พ.ศ. 2542 เริ่มจัดทําเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง เปดศูนยการเรียนรูนานาชาติ
ดวยตนเอง (SALI Center)
ป พ.ศ. 2543 ไดปรับระบบหองสมุดอัตโนมัติจากไดนิกซ รีลีส 160 เปนไดนิกซ
รีลีส 180
ป พ.ศ. 2544 ไดเปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติจากไดนิกซ รีลีส 180 เปนฮอไรซอน
เวอรชั่น 5.2ที3 (Horizon version 5.2t3) จํานวน 48 สิทธิ
ป พ.ศ. 2545 สํานักหอสมุดกลางไดปรับระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน (Horizon
Automatic Library System) เปนแบบ Client/Server Integrated System ในสวนของผูใชเปน
กราฟก Graphic User interface ทํางานบน Compaq Proliant ML 530 ดวยระบบปฏิบตั ิการ
Windows 2000 Server
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Dynix และ Horizon
ระบบไดนิกซ (Dynix) เปนระบบที่พัฒนาโดยบริษัทไดนิกซ (Dynix, Inc) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม ปค.ศ. 1983 โดยมีจุดประสงคในการพัฒนาเพื่อนํามาใชสําหรับ
หองสมุดในระบบอัตโนมัติ ออกแบบเพื่อใชในหองสมุดทุกประเภท แตนิยมใชในหองสมุดประชาชน
ไดนิกซเปนระบบงานหองสมุดอัตโนมัติที่ประกอบดวยระบบงานหลักที่จะรองรับงานในดานตางๆ
ของหองสมุด ไดแก (ศิริกาญจน ศรีเคลือบ. 2541: 14-22; สมพิศ คูศรีพิทักษ. 2539: 36-37)
1. ระบบงานจัดหาทรัพยากรหองสมุด (Acquisition module) เปนระบบที่ใช
ควบคุมงานจัดหาทรัพยากรทุกประเภท อาทิ หนังสือ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ
และใชรว มกันระหวางแฟมบรรณานุกรมและระบบงานอื่นๆ ระบบงานนี้ประกอบดวย ระบบงาน
สั่งซื้อ ระบบงานรับทรัพยากรที่สั่งซื้อ ระบบการทวง และระบบงานควบคุมงบประมาณ
2. ระบบงานวิเคราะหและจัดทํารายการ (Cataloguing module) เปนระบบที่
ใชในการสรางฐานขอมูลบรรณานุกรม การควบคุม สราง แกไข และคนหาขอมูล สามารถบันทึก
ขอมูลโดยการถายขอมูลจากแหลงบรรณานุกรมตางๆ เชน OCLC, RLIN, WLN และ BLAISE
เปนตน ระบบงานนี้ประกอบดวยแฟมขอมูลบรรณานุกรม และแฟมหลักฐาน นอกจากนี้ยังสามารถ
สรางรายการโยง (See) และดูเพิ่มเติม (See also) เพือ่ ใหผูใชไดขอมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3. ระบบงานยืม-คืน (Circulation module) สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เปนระบบงานแรกที่เสร็จสมบูรณและครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการยืม-คืน ระบบงาน
นี้ประกอบดวย ระเบียนขอมูลสมาชิก ระบบการยืม ระบบการรับคืน ระบบการจอง ระเบียนขอมูล
รายการทรัพยากร สามารถกําหนดผูใชออกเปนประเภทตางๆ ตามความเหมาะสม
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4. ระบบงานควบคุมสิ่งพิมพตอเนื่อง (Serials Control module) เปนระบบที่
ใชในงานจัดหาสิ่งพิมพตอเนื่อง ประกอบดวย งานสั่งซื้อและงานรับวารสาร ระบบสรางขอมูลทาง
บรรณานุกรม และการออกรายงาน เชน รายชื่อวารสารที่หองสมุดบอกรับ รายชื่อตัวแทนจําหนาย
และพิมพใบทวง เปนตน สามารถสรางและแสดงเนื้อหาโดยยอของวารสารแตละฉบับเพื่อชวยในการ
ตัดสินใจของผูใช
5. ระบบงานสืบคนรายการออนไลนเปนระบบที่ใชในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ผูใ ชสามารถสืบคนรายการไดหลายวิธี เชน คนจากชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง คําสําคัญ
เลขเรียกหนังสือ ตรรกบูลีน เปนตน ในกรณีไมพบรายการที่สืบคน ระบบจะแสดงรายการอื่นที่มี
ความสัมพันธคลายคลึงกันให (Related term) และสามารถหยุดการสืบคนไดในขณะที่ระบบกําลัง
คนหาขอมูล รวมถึงสามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต
นอกจากนี้ยังมีระบบงานยอยตางๆ เชน ระบบจัดการและควบคุมการสํารอง
ทรัพยากรสารสนเทศ (Reserve book room module) ระบบจัดการฐานขอมูลบรรณานุกรม
(Bibliographic database module) ระบบจัดการและจัดทํากําหนดการใชสื่อโสตทัศนและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Media scheduling module) ระบบงานทรัพยากรชุมชน (Community resource
module) ทุกระบบงานจะทํางานสัมพันธกัน มีการปรับปรุงขอมูลแบบออนไลนและประมวลผลแบบ
Batch มีความสามารถใชไดหลายภาษาตามความตองการของแตละประเทศ เชน อังกฤษ จีน
เกาหลี ญี่ปุน แลภาษาไทย สามารถทํางานไดบนเครื่องคอมพิวเตอรในระบบปฏิบตั กิ าร UNIX
ซึ่งเปนระบบ Open System เชน IBM RISC/6000, Hewlett Packard 9000, DEC System Ultrix
และ DEC ALPHA OSF/1 เปนตน สามารถเก็บขอมูลเอกสารสิ่งพิมพ เอกสารโบราณ รูปภาพ
แผนที่ ลงในระบบโดยใชกลองดิจิทัล และสามารถดูภาพและขอมูลจากหนาจอไดในขณะที่ทําการ
คนหาขอมูล นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการระบบงานควบคุมรายการหลักฐาน
(Authority Control) อีกดวย
ในป พ.ศ. 2532 บริษัทอเมริเทค (Ameritech Library Services) เขาซื้อกิจการตอ
จากบริษัทไดนิกซ และพัฒนาซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติขึ้นมาอีกระบบหนึ่งคือฮอไรซอน
ซึ่งเปนระบบที่มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานการนําเสนอสารสนเทศทั้งใน
รูปแบบกราฟกและอักขระ และเทคโนโลยีระบบเครือขายแบบ Client/Server เพื่อนํามาใชรวมกับ
ระบบไดนิกซ จึงเทากับวาระบบฮอไรซอน เปนระบบทีเ่ ขามาชวยใหระบบไดนิกซมีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้น
สวนในประเทศไทยถือไดวา ระบบไดนิกซเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติระบบแรก
ที่มีการพัฒนาใหสามารถใชงานไดกับภาษาไทย โดยมีบริษัทลิบเน็ทส (LIBNETS) เปนตัวแทน
จําหนาย หองสมุดที่นําระบบไดนิกซไปใชงานไดแก หอสมุดแหงชาติ หองสมุดและศูนยสารสนเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนมาใชระบบฮอไรซอนเปนแหงแรก
ระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน เปนระบบที่พัฒนามาจากระบบไดนิกซที่ผูใช
สามารถติดตอกับสวนประสานงานผูใชในรูปแบบกราฟก (Graphic User Interface: GUI) เปน
ระบบที่สามารถแสดงผลบนวินโดวได ชวยทําใหการใชงานงายและสะดวกขึ้น เครื่องคอมพิวเตอรที่
เปนแมขายหรือเครื่องบริการแฟม (File server) ใชไดทั้งกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) และ
วินโดวส เอ็นที (Windows NT) โดยใชโปรแกรมการจัดการฐานขอมูล Sybase SQL Sever สวน
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client หรือ Work station) ใชระบบปฏิบัติการโอเอสทู (OS/2)และ
วินโดวส การทํางานของระบบสามารถติดตอสื่อสารโดยการใชทีซีพี/ไอพี พรอมทั้งมีการพัฒนา
ความสามารถการแสดงผลการสืบคนขอมูลภาษาไทยตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(สุชาวดี ผลาผล. 2546 :18)
การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสืบคน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดทําเครื่องมือเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูใชในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ จากรูปแบบเดิมคือบัตรรายการ มาเปน
ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศและสืบคนผานโอแพก ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. การจัดทําบัตรรายการ การจัดทําบัตรรายการของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิมล กลิน่ หอม. 2528 : 90) มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงานจัดทําบัตรรายการ ในระยะเริ่มกอตั้งหองสมุด การผลิต
บัตรรายการใชวิธีพิมพดีดทีละบัตร และภายหลังไดเปลี่ยนมาใชวิธีอดั สําเนา ประมาณป พ.ศ. 2511
การอัดสําเนาบัตรรายการในระยะนั้นประสบปญหาอยางมากเกี่ยวกับเทคนิคของเครื่อง จํานวน
บัตรรายการทีอ่ ัดสําเนามาออกมามีปริมาณที่ใชไมไดคอ นขางสูง การหาซื้อบัตรเปลาที่จะนํามาใช
อัดสําเนาก็ทําไดลําบาก คุณภาพของบัตรไมเปนที่นา พอใจ ดังนั้นในชวงหลังจึงไดกลับไปใชวธิ ี
พิมพดีดทีละบัตร ตอมาในป พ.ศ. 2517-2518 หองสมุดจึงไดทดลองผลิตโดยใชวิธีถายเอกสาร
ควบคูไปกับการพิมพดีดทีละบัตร แตเนื่องจากบัตรที่ถา ยเอกสารไมคงทนถาวร ลบเลือนงาย จึงได
ลมเลิกวิธีการนี้ จนกระทั่งป พ.ศ. 2523 จึงไดนําเครื่องอัดสําเนามาใชผลิตบัตรรายการอีกครั้งหนึ่ง
และใชเรื่อยมาในสวนของการจัดซื้อวัสดุและเครื่องมือที่ใชในการผลิตรายการโดยวิธีการอัดสําเนา
หองสมุดจะดําเนินการจัดซื้อเองตามระเบียบของทางราชการ โดยไมตองผานหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย
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ในการผลิตบัตรรายการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยวิธีอัดสําเนา มีขั้นตอนตางๆ สรุปไดดังนี้ (วิมล กลิ่นหอม. 2528: 63)
1) บรรณารักษจะเขียนโครงรางของบัตรรายการซึ่งเปนบัตรหลัก
อยางละเอียดลงในบัตรราง
2) เจาหนาที่พิมพดีดจะพิมพรายละเอียดของรายการในบัตรรางลงบน
กระดาษไข
3) บรรณารักษตรวจความถูกตองของกระดาษไขที่พมิ พเรียบรอยแลว
ถาหากมีขอความหรือคําผิด ก็แกไขโดยใชน้ํายาลบกระดาษไขทีใ่ ชกนั ทั่วไป แลวพิมพใหมให
ถูกตอง
4) บรรณารักษเขียนจํานวนบัตรทีต่ องการไวที่ดานหลังของกระดาษไข
หรือที่หัวของกระดาษไขก็ได
5) สงกระดาษไขไปใหเจาหนาที่อัดสําเนาบัตร โดยกอนที่จะอัดสําเนา
บัตรรายการ เจาหนาที่ตองปฏิบัติดังนี้
5.1) ตรวจดูจํานวนบัตรรายการที่บรรณารักษแจงมา
5.2) นํากระดาษไขใสเขาไปในเครื่องอัดสําเนา แลวทดลองอัดสําเนา
บัตรรายการออกมา เพื่อกะระยะของบัตรรายการใหเหมาะสม กอนที่จะอัดสําเนาบัตรรายการที่
ตองการใชตามจํานวนที่กําหนด หากอยูในระยะที่เหมาะสมแลวก็อัดสําเนาบัตรรายการตามจํานวน
ที่ตองการ
6) เจาหนาที่พิมพดีดนําบัตรรายการที่อดั สําเนาแลว ไปพิมพรายการ
เพิ่มตามที่ตองการ เชน พิมพหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ผูแตงรวม เปนตน
7) บรรณารักษตรวจความเรียบรอยของบัตรครบชุดกอนนําไปเรียงใน
ตูบตั รรายการ (หองสมุดบางแหงนําบัตรรายการไปเคลือบพลาสติกกอน เพื่อความคงทนของบัตร
กอนนําไปเรียงที่ตูบตั รรายการ)
การผลิตบัตรรายการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดทําตอเนื่องมาจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2538 จึงไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช และ
ไดยกเลิกผลิตบัตรรายการเปนการถาวรในป พ.ศ. 2538 นี้ (วนิดา วงศวัฒนะ. 2539: 4)
2. การจัดทําฐานขอมูลดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ สํานักหอสมุดกลางเริ่มสราง
รายการบรรณานุกรมลงฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศในเดือนพฤศจิกายน 2538 งานนี้อยูในความ
รับผิดชอบโดยตรงของฝายวิเคราะหสนเทศโดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติไดนิกซดวยระบบงาน
วิเคราะหหมวดหมูและลงรายการ (Catalog module) โดยมีพัฒนาการของการทํางานดังนี้
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ในระยะเริ่มแรกของการทํางาน ฝายวิเคราะหสนเทศวางแผนการทํางานดังนี้
2.1 บรรณารักษของฝายวิเคราะหสนเทศตองลงรายการทาง
บรรณานุกรมหนังสือใหมเปนรูปแบบ MARC ในแผนงาน (Worksheet) และสงใหเจาหนาที่พิมพลง
ในฐานขอมูล
2.2 บรรณารักษของฝายวิเคราะหสนเทศตองนําบัตรรายการตั้งแต
ป พ.ศ. 2530 หรือ ค.ศ.1987 มาปรับปรุงเปนรูปแบบ MARC ในแผนงานทั้งในเวลาและนอกเวลา
ปฏิบัติงานและสงใหเจาหนาที่พิมพลงในฐานขอมูล
2.3 บรรณารักษและเจาหนาที่ทุกฝายตองระดมกันติดแถบรหัสบารโคด
และนํามาอานแถบรหัสเขาฐานขอมูลเพื่อเปนการสํารวจหนังสือและใหรายการในฐานขอมูลตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด
2.4 เจาหนาที่ฝายพัฒนาทรัพยากรและฝายวิเคราะหสนเทศชวยกันติด
แถบแมเหล็กในหนังสือเพื่อปองกันการนําหนังสือออกจากหองสมุดโดยไมมีการยืม-คืนอยางถูกตอง
เนื่องจากจํานวนหนังสือทั้งใหมและเกาของสํานักหอสมุดกลางมีจํานวนมาก
ทําใหภาระการสรางฐานขอมูลที่มีระยะเวลาสั้น เพราะตองการใหผูใชไดขอมูลโดยเร็ว เปนภาระงาน
ที่หนัก ประกอบกับจํานวนบุคลากรของฝายมีจํานวนเทาเดิม ดังนั้นสํานักหอสมุดกลางจึงมีนโยบาย
ตัดงานผลิตบัตรรายการออกไป
ในป พ.ศ. 2539 ระบบหองสมุดอัตโนมัติตองเชื่อมตอกับเครือขายของ
มหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนเครื่องแมขายเปน Digital Alphaserver 2000 พรอมยายเครื่องแมขายจาก
สํานักหอสมุดกลางไปตั้งที่สาํ นักคอมพิวเตอร และปรับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติเปน Dynix139
และเพิ่มสิทธิการเขาใชเปน 32 สิทธิ ในระยะนี้มีการนําระบบงานจัดหา (Acquisition module) มาใช
ในฝายพัฒนาทรัพยากร โดยบรรณารักษของฝายรับผิดชอบเขียนรายการบรรณานุกรมรูปแบบ
MARC อยางสั้นๆ ลงในแผนงาน และใหเจาหนาที่พิมพลงฐานขอมูล เมื่อนําหนังสือสงที่ฝาย
วิเคราะหสนเทศ บรรณารักษจะตรวจขอมูลในแผนงานกับตัวเลม และเพิ่มรายการที่สําคัญอื่นๆ
ตอไปจนเสร็จเรียบรอย และสงเจาหนาที่พิมพรายการลงฐานขอมูลและดําเนินการเตรียมตัวเลมกอน
นําออกบริการ
ตอมาในป พ.ศ. 2540 ไดเพิ่มระบบงานอีก 3 ระบบ คือ ระบบงานบริการ
ยืม-คืน (Circulation module) ระบบงานสํารองหนังสือ (Reserve module) และระบบงานสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ (Online public module) แลวจึงเริ่มใหบริการสืบคนฐานขอมูล พรอมสราง
ฐานขอมูลสมาชิก และใหบริการยืม-คืน นอกจากนี้ยังไดติดตั้งประตูอัตโนมัติทางเขา-ออก ใหบริการ
หนังสือสํารอง พรอมเพิ่มสิทธิการเขาใชระบบหองสมุดอัตโนมัติเปน 48 สิทธิ ในชวงเวลานี้มีการ
รวมฝายพัฒนาทรัพยากรและฝายวิเคราะหสนเทศเขาดวยกันเปนฝายพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะห
สนเทศเพื่อดําเนินงานดานเทคนิคของสํานักหอสมุดกลาง โดยมีหนาที่ดําเนินงานดังตอไปนี้
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1) คัดเลือกและจัดหาหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และซีดีรอม
2) แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
3) จําหนายสิ่งพิมพออกจากหองสมุด
4) ซอมและบํารุงรักษาสิ่งพิมพของหองสมุด
5) วิเคราะหและทํารายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ
6) แกไขบัตรรายการใหเปนรูปแบบ MARC
7) พิมพรายการบรรณานุกรมเขาฐานขอมูล
8) เตรียมตัวเลมกอนออกใหบริการ
ทั้งนี้ไดจัดแบงกลุมงานภายในฝายเปนดังนี้
1) งานพัฒนาทรัพยากร
2) งานวิเคราะหสนเทศ
3) งานเขียนรายการแผนงาน
4) งานพิมพ
อยางไรก็ตาม งานการจัดทํารายการบรรณานุกรมในฐานขอมูลยังคงใหงาน
พัฒนาทรัพยากรและงานวิเคราะหสนเทศแยกกันจัดทําเพื่อประโยชนของแตละสวนงานเอง
เนื่องจากงานวิเคราะหสนเทศตองเรงดําเนินการลงรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูลเพื่อรองรับ
ระบบงานยืม-คืน (Circulation module) ที่จะเริ่มดําเนินการในภาคการศึกษา 2/2540 การปฏิบัติงาน
ลักษณะนี้กอใหเกิดปญหาคือการลงรายการที่ไมตรงกันนัก และทําใหมีรายการที่จําเปนตองรวมหรือ
ลบทิ้งจํานวนพอสมควร
ตอมาในป พ.ศ. 2544 สํานักหอสมุดกลางไดปรับระบบหองสมุดอัตโนมัติจาก
ระบบไดนิกซ เปนระบบฮอไรซอนเวอรชั่น 5.2t3 และในป พ.ศ. 2545 ไดปรับระบบฮอไรซอนเปน
แบบ Client/Server Integrated System ดวยระบบปฏิบัติการงาน Windows 2000 Server ทําให
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางในขณะนั้นมีนโยบายใหลดขั้นตอนการทํางานในงานเทคนิคลง
ประกอบกับเพื่อแกปญหาความซ้ําซอนของการลงรายการบรรณานุกรมของแตละงาน หัวหนาฝาย
พัฒนาทรัพยากรและวิเคราะหสนเทศจึงมอบหมายใหนางสาววิมล กลิ่นหอม พิจารณากระบวนการ
ปฏิบัติงานของฝาย หลังจากนั้นไดทําแผนผังการปฏิบตั ิงานและใหบคุ ลากรของฝายรวมพิจารณา
และปรับปรุงแกไข เมื่อไดขอสรุปจึงไดทํารายการแบงงานพรอมกิจกรรมของแตละงานออกไดดังนี้
1) งานคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2) งานจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
3) งานวิเคราะหสนเทศ
4) งานเตรียมการกอนออกใหบริการ
5) งานบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
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โดยไดเสนอผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางพิจารณาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2545 ซึ่งผูอํานวยการไดเสนอแนะวา ขอใหการติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน และให
บุคลากรผานการฝกอบรมใหเสร็จเรียบรอยกอน และหลังจากทํางานกับระบบฮอไรซอน ครบ
1 เดือนแลวจึงจะพิจารณาเรื่องการแบงงานในฝายพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะหสนเทศ เมื่อระบบ
หองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอนติดตั้งและดําเนินงานแลวระยะหนึ่ง หัวหนาในขณะนัน้ คือนางบุญสม
เลาพูนพิทยะ จึงใหเริ่มทดลองทํางานดวยกลุมงานตามรางที่เสนอและใหจัดบุคลากรลงทํางาน
ตามกลุมงานตางๆ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545
ในสวนของงานจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศมีบุคลากรรับผิดชอบ
7 คน ประกอบดวย บรรณารักษ 5 คน และเจาหนาที่ 3 คน มีหนาที่หลักคือ การทํารายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานขอมูล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
1) รับหนังสือใหมทั้งที่เปนหนังสือซื้อ/บริจาค ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ จากงานคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พรอมตรวจนับจํานวนชื่อเรือ่ ง
จํานวนเลม ตามรายการในใบคัดเลือก ใบสงของ/ ใบรายชื่อหนังสือบริจาค ครบตามจํานวน ลงชื่อรับ
ในสมุด “สงงานจัดทําฐานขอมูล” ของงานคัดเลือกและจัดหาฯ
2) ลงบันทึกการรับหนังสือในแบบฟอรม “การรับหนังสือจากงานคัดเลือก
และจัดหาฯ” ที่งานจัดทําฐานขอมูลเตรียมไวเพื่อลงเปนสถิติ
3) ตรวจสอบหนังสือกับฐานขอมูลสํานักหอสมุดกลาง
3.1) พบหนังสือชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง ปพิมพ ซ้ํา ใหเขียนเลขระเบียน
ลงในกระดาษสลิป (Slip) พรอมระบุปพิมพ / จํานวนเลมที่มี เพื่อสงกลับงานจัดหาเพิ่มรายการฉบับ
(item)
3.2) พบหนังสือชื่อเดียวกัน แตฉบับพิมพ (Edition) ตางกัน ใหใช
คําสั่ง Copy เพื่อสําเนารายการใหเปนรายการใหม และแกไขปรับปรุงรายการบรรณานุกรมตามที่
ปรากฏในตัวเลม
3.3) หนังสือที่ไมมีในฐานขอมูลของสํานักหอสมุดกลาง จะนําไปคน
ในฐานขอมูลอื่นๆ ทางอินเทอรเน็ต (Internet) เมื่อพบรายการที่ตองการ ใหถายโอนขอมูลลงแผน
ดิสเกตตเพื่อถายโอนขอมูลเขาฐานขอมูลของหองสมุดตอไป กรณีฐานขอมูลที่ไมใหถายโอนขอมูล
จะพิมพผลแผนขอมูล (Printout) แนบพรอมตัวเลม
3.4) กรณีไมมีรายการในฐานขอมูลอื่นๆ ทางอินเทอรเน็ต ใหนํามา
เขียนแผนงาน (Worksheet) และสงพิมพขอมูลเขาฐานขอมูลสํานักหอสมุดกลาง
4) ตรวจแกไขรายการ
4.1) กรณีรายการที่ถายโอนขอมูลจากอินเทอรเน็ต ใหนํามาปรับปรุง
แกไขรายการใหตรงตามตัวเลมที่มีอยู พรอมเขียนเลขระเบียนที่ดานลางของหนาปกใน
4.2) ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพรายการบรรณานุกรม
ทั้งหมดจากหนาจอคอมพิวเตอร
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5) สงแผนขอมูลไปกับตัวเลมโดยตรวจสอบหมายเลขระเบียนใน
แผนขอมูลกับตัวเลมกอน
6) นําตัวเลมจัดเรียงตามหมายเลขในใบคัดเลือก/ ใบสงของ/ใบรายชือ่
หนังสือบริจาค
7) ลงชื่อพรอมระบุวันทีใ่ นแบบฟอรม “การรับหนังสือจากงานคัดเลือก
และจัดหาฯ” กอน
8) นําหนังสือสงคืนงานจัดหาเพื่อดําเนินการขั้นตอนอื่นๆ ตอไป
การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ ทําให
บรรณารักษและเจาหนาที่ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนสวนหนึ่ง
ของการเตรียมเครื่องมือเพื่ออํานวยความสะดวกในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศใหแกอาจารย
นิสิต บุคลากร ตลอดจนผูใชบริการจากภายนอก เพราะผูใชจะไดรับความสะดวกจากการสืบคนจาก
หนาจอโอแพกซึ่งสามารถสืบคนไดหลายรูปแบบกวาบัตรรายการ กลาวคือ สามารถสืบคนไดจาก
ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ เลขมาตรฐานหนังสือสากล และคําสําคัญ รวมทั้งยัง
ไดรับความสะดวกจากเมนูตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Borrower information) ที่ใหบริการการจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ การยืมตออัตโนมัติ เปนตน ทําใหผูใชสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่
ตองการไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
การสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
โอแพกของสํานักหอสมุดกลางเปนระบบสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลหองสมุดหลักรวม
3 แหง ไดแก สํานักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ และหองสมุดคณะแพทยศาสตร ผูใช
สามารถสืบคนหนังสือ ปริญญานิพนธ โสตทัศนวัสดุ บทความวารสาร และสิ่งพิมพอื่นๆ ไดจาก
เครื่องคอมพิวเตอรบริการคนขอมูล ในอาคารสํานักหอสมุดกลาง หรือคนผานอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต
http://lib.swu.ac.th หรือเขาใชโอแพก โดยตรงที่ http://library.swu.ac.th โดยมีวิธีการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
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1. จากเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลางที่ http://lib.swu.ac.th คลิกที่หัวขอสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ OPAC เพื่อเขาสูเมนูการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 หนาจอสืบคน OPACบนเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. หนาจอของการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย 3 เมนูหลัก ไดแก
หมายเลข 1 Catalog Search สําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ หมายเลข 2
Journal Index สําหรับสืบคนบทความวารสารภาษาไทย และหมายเลข 3 Borrower Information
สําหรับตรวจสอบขอมูลสวนตัว ดังภาพประกอบ 9

42

1

2

3

ภาพประกอบ 9 แสดงหนาจอหลักของฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ในเมนู Catalog search จะปรากฏเมนูยอยใหเลือก ไดแก หมายเลข 1 Keyword
สําหรับสืบคนขอมูลดวยคําสําคัญ (กรณีไมทราบชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ที่ถูกตอง) หมายเลข 2
Alphabetical สําหรับสืบคนขอมูลดวยคําตามลําดับอักษร (ตองทราบชื่อผูแตง ชือ่ เรื่อง หัวเรื่อง
ที่ถูกตอง) หมายเลข 3 Boolean สําหรับสืบคนขอมูลดวยคําสําคัญและการเชื่อมคํา หมายเลข 4
History สําหรับดูประวัติการสืบคนขอมูล และ หมายเลข 5 Reserved Book สําหรับสืบคนหนังสือ
สํารอง ดังภาพประกอบ 10

1

2

3

4

5

ภาพประกอบ 10 แสดงเมนูหลักที่ใชสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
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4. วิธีการสืบคนขอมูล
4.1 สืบคนขอมูลดวยคําสําคัญ (Keyword) ซึ่งเปนการคนโดยคําหรือกลุมคําที่
เปนประเด็นหลักของเรื่องที่ตองการที่ปรากฏในสวนตางๆ ของรายการบรรณานุกรม ไมวาจะเปน
ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือทุกสวน โดยผูใชสามารถเลือกไดวาตองการสืบคนจากสวนใด
การสืบคนแบบนี้ ผูสืบคนไมจําเปนตองทราบชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ที่ถูกตองหรือสมบูรณ
วิธีนี้จึงเปนการสืบคนที่ยืดหยุนที่สุด เหมาะกับการเริ่มตนสืบคน
ตัวอยางการกําหนดคําสําคัญ เชน ตองการคนเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่ทําจาก
สมุนไพร คําสําคัญที่ใชสืบคนในที่นี้ คือ คําวา “สมุนไพร” “อาหาร” และ “อาหารสมุนไพร”
วิธีการสืบคน ทําไดดังนี้
1) เลือกเมนูที่ใชสบื คน ในที่นี้ไมทราบชือ่ เรื่องที่ถูกตอง จึงใชเมนู Keyword
จากนั้นพิมพคําคนในชองทางที่ตองการในบริเวณหมายเลข 1 ซึ่งในที่นี้ตองการคนจาก Title
Keyword (ชื่อเรื่อง) คําวา สมุนไพร และ อาหาร จากนั้น คลิกปุม Go ที่หมายเลข 5 เพื่อสืบคน
ในกรณีตองการจํากัดประเภททรัพยากรหรือสถานที่จัดเก็บสามารถทําไดโดย
คลิกเลือกที่หมายเลข 2 หากตองการระบุปพิมพ สามารถระบุที่หมายเลข 3 หรือหากตองการให
แสดงผลการคนโดยจัดเรียงผลตามชื่อผูแ ตง ชื่อเรื่อง ปพิมพ คลิกเลือกไดที่หมายเลข 4 รายละเอียด
ดูไดจากคําอธิบายใตภาพประกอบ 11

1

5

2
3
4
ภาพประกอบ 11 แสดงวิธีการสืบคนดวยคําสําคัญ
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รายละเอียดจากภาพประกอบ 11
หมายเลข 1 สําหรับพิมพคําสําคัญลงในชองทางการสืบคนทีต่ องการ มีให
เลือกดังนี้
General Keyword คนดวยคําคนทัว่ ไป (จะคนจากทุกชองทาง)
Title Keyword คนดวยชื่อเรื่อง (กรณีจําชื่อเรื่องไดบางสวน หรือตองการ
ใหคํานี้ปรากฏในชื่อเรื่อง)
Author Keyword คนดวยชื่อผูแตง (กรณีจําชื่อผูแตงไดบางสวน
ใสเฉพาะชื่อหรือนามสกุลก็ได)
Subject Keyword คนดวยหัวเรื่อง (คําหรือวลีที่หองสมุดกําหนดขึ้นเพื่อ
ใชแทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศนัน้ )
Series Keyword คนดวยชื่อชุด
กรณีตองการใชคําคนมากกวา 1 คํา เพื่อใหผลการคนเจาะจงยิ่งขึ้น ให
เวนวรรค 1 ระหวางคํา
หมายเลข 2 Limits สําหรับจํากัดประเภททรัพยากร หรือ สถานที่จัดเก็บ
ทรัพยากร ทีต่ องการคน มีใหเลือกดังนี้
Book คือ หนังสือ และสิ่งพิมพตางๆ
Thesis คือ ปริญญานิพนธ / วิทยานิพนธ
Journal คือ รายชื่อวารสาร / นิตยสาร
Audio Visuals คือ สื่อโสตทัศนวัสดุ
E-Book คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส
Central Library จัดเก็บที่สํานักหอสมุดกลาง
Ongkharak Library จัดเก็บที่หอสมุด มศว องครักษ
Medical Library จัดเก็บที่หองสมุดคณะแพทยฯ
Fac of Pharmacy จัดเก็บที่หองสมุดคณะเภสัชฯ
หมายเลข 3 User defined limits สําหรับจํากัดขอบเขตการสืบคนอื่นๆ เชน
กําหนดปพิมพที่ Pubdate กําหนดสาขาวิชาปริญญานิพนธ ที่ Dissertation
หมายเลข 4 Sorting สําหรับกําหนดลําดับการจัดเรียงผลการสืบคน ไดแก
จัดเรียงตามปพิมพ ชื่อเรื่อง และชื่อผูแตง
หมายเลข 5 Go สําหรับคลิกเพื่อสืบคน
ในการสืบคนแตละครั้ง ไมจําเปนตองจํากัดผลการคนครบทุกชองก็ได ขึ้นอยู
กับความตองการ หมายเลข 2 และ 4 สามารถจํากัดผลการคนในภายหลังที่หนาผลการสืบคนได
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2) แสดงผลการสืบคน ที่หมายเลข 1 แสดงใหเห็นวามีผลการคน 24 รายการ
ที่มีคําวา “สมุนไพร” และ “อาหาร” อยูในชื่อเรื่อง คลิกที่ชื่อเรื่องที่ตองการเพื่อดูรายละเอียดของตัว
เลม ในบริเวณของหมายเลข 2 หากตองการจํากัดประเภททรัพยากรหรือจัดเรียงผลการคนใหคลิกที่
Limit by หรือ Sort by (กรณีตองการใหจัดเรียงผลการคนโดยเริ่มจากปปจจุบันไปหาปเกา ใหเลือก
Pubdate Descending) ที่หมายเลข 3 หรือหากตองการแกไขคําคนหรือกําหนดการสืบคนใหมให
คลิกที่ Refine Search ที่หมายเลข 4

4
1
3

2

ภาพประกอบ 12 แสดงรายการผลการสืบคนดวยคําสําคัญ
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3) เมื่อคลิกทีช่ ื่อเรื่องที่ตองการ จะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมพรอม
ขอมูลตัวเลมของชื่อเรื่องนั้น พิจารณาขอมูลอีกครั้งทั้งจากขอมูลบรรณานุกรมที่หมายเลข 1 และ
หัวเรื่องซึ่งเปนคําที่แสดงเนื้อหาของตัวเลมที่หมายเลข 2 วาตรงกับความตองการหรือไมกอนจะดู
ขอมูลที่จัดเก็บและไปหยิบตัวเลมที่ชั้นทีห่ มายเลข 3 ดังภาพประกอบ 13

1
2

3
ภาพประกอบ 13 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรมและขอมูลตัวเลม
รายละเอียดจากภาพประกอบ 13
หมายเลข 3 รายการขอมูลเกี่ยวกับตัวเลม ประกอบดวยรายละเอียดที่ควร
ทราบ ดังนี้
Location สถานที่จัดเก็บ
Collection ประเภทของทรัพยากร
Call No. เลขเรียกหนังสือ (ตองจดสวนนี้เพื่อไปหาตัวเลมบนชั้น)
Copy จํานวนเลมที่หองสมุดมีใหบริการ
Status สถานภาพของตัวทรัพยากร เชน On Shelf หมายถึงอยูบนชั้น
Checked out หมายถึงมีผูยืมออก (จะมีวันกําหนดสงระบุไว) In Process หมายถึงอยูระหวาง
ดําเนินการทางงานเทคนิค และ Mending หมายถึงกําลังสงซอม เปนตน ผูใชตองตรวจสอบ
สถานภาพกอนทุกครั้งเพื่อจะไมเปนการเสียเวลาหากตัวเลมยังไมพรอมใหบริการ
Due Date วันกําหนดสงคืน (ปรากฏในกรณีที่มีผูยืมออก)
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4.2 สืบคนขอมูลแบบตามลําดับอักษร (Alphabetical) ซึ่งเปนการสืบคนขอมูล
ดวยคําแบบเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของรายการที่สืบคน การสืบคนวิธีนี้ ผูใชตองทราบชื่อผูแตง
ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ฯลฯ ที่ถูกตอง โดยเฉพาะในสวนแรกที่ขึ้นตน มิฉะนั้นผลการคนอาจจะ
คลาดเคลื่อนหรือไมพบขอมูล หากไมแนใจเรื่องความถูกตองและตําแหนงของคํา ควรสืบคนดวยเมนู
Keyword
ตัวอยางการสืบคนโดยใชเมนู Alphabetical เชน ตองการคนหนังสือที่มีชื่อขึ้นตน
วา “สมุนไพร”
วิธีการสืบคน
1) เลือกเมนูที่ใชสบื คน ในที่นี้ทราบชื่อเรื่องวาตองขึ้นตนดวยคําวา”สมุนไพร”
จึงใชเมนู Alphabetical จากนั้นพิมพคําคนในชองทางที่ตองการในบริเวณหมายเลข 1 ซึ่งในทีน่ ี้
ตองการคนจาก Title Alpha (ชื่อเรื่อง) ดวยคําวา สมุนไพร คลิกปุม Go ที่หมายเลข 2 เพื่อสืบคน
ดังภาพประกอบ 14 สวนรายละเอียดอื่นๆ ดูไดจากคําอธิบายใตภาพ

1

2

ภาพประกอบ 14 แสดงวิธีการสืบคนแบบตามลําดับอักษร
รายละเอียดจากภาพประกอบ 14
หมายเลข 1 สําหรับพิมพคําคนลงในชองทางการสืบคนที่ตองการ มีใหเลือก
ดังนี้
Title Keyword คนดวยชื่อเรื่อง
Author Keyword คนดวยชื่อผูแตง
Subject Keyword คนดวยหัวเรื่อง
Series Keyword คนดวยชื่อชุด
Dewey Call Numbers คนดวยเลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้
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LC Call Numbers คนดวยเลขเรียกหนังสือระบบหองสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
Local Call Number คนดวยเลขเรียกหนังสือพิเศษ
NLM Call Number คนดวยเลขเรียกหนังสือระบบหอสมุดแพทย
แหงชาติอเมริกัน
2) แสดงรายการผลการคนตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง ตองการดูรายละเอียด
ของรายการใดใหคลิกที่ชื่อเรื่องนั้น ตามตําแหนงของหลายเลข 1 ดังภาพประกอบ 15 จากนั้น
หนาจอจะแสดงรายละเอียดในลักษณะเดียวกับภาพประกอบ 13

1

ภาพประกอบ 15 แสดงรายการผลการสืบคนแบบตามลําดับอักษร
5. คําแนะนําในการสืบคน
เมื่อเริ่มการสืบคน นอยคนที่จะทราบชื่อเรื่อง ชื่อผูแตงที่ตองการ ดังนั้นควรใช
วิธีการสืบคนดวยคําสําคัญ (Keyword) เวนแตวาตองการสืบคนรายละเอียดของทรัพยากร
สารสนเทศทีท่ ราบชื่อเรื่อง ชื่อผูแตงแลว จึงใชวิธีการสืบคนตามลําดับอักษร (Alphabetical)
สําหรับวิธีการพิมพคาํ คนแบบตามลําดับอักษรนั้น ไมตองคํานึงถึงเครื่องหมาย
ใดๆ หากเปนภาษาอังกฤษ ไมตองคํานึงถึงตัวพิมพเล็กหรือใหญ สําหรับการสืบคนดวยชื่อผูแตงนั้น
ถาเปนผูแตงที่เปนคนไทย ใหพิมพชื่อและนามสกุลตามลําดับ โดยไมคํานึงถึงคํานําหนาชื่อ ยศ และ
ตําแหนง เชน เปรม ติณสูลานนท ถาเปนผูแตงที่เปนชาวตางประเทศ หากเปนชาวตะวันตก ให
พิมพชื่อสกุลและชื่อตามลําดับ โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค เชน Keats, John หากเปน
ชาวตะวันออก ใหพิมพชื่อผูแตงตามความนิยมของแตละชาติ เชน ชิโร, ทาเคชิ สวนการสืบคนดวย
ชื่อเรื่อง หากชื่อเรื่องมีขนาดยาวมาก ไมจําเปนตองพิมพจนจบก็ได
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในตางประเทศ
โดนัลดสัน (Donaldson. 2000: 237-251) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนออนไลน
เพื่อสอนทักษะการรูสารสนเทศแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งเปนความรวมมือระหวางบรรณารักษและ
คณาจารยของวิทยาลัยเซเนกา วิทยาเขตนิวนแฮม รัฐโตรอนโต โดยไดพัฒนาบทเรียนที่ชื่อวา
Library Research Success มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูทักษะการสืบคนสารสนเทศ
ทางธุรกิจดวยตนเองผานเว็บ รวมถึงการคนควาเพื่อการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1
เนื้อหาของบทเรียนแบงเปน 5 โมดูล ไดแก การปฐมนิเทศ (Orientation) แหลงสารสนเทศ
(Information sources) สิ่งพิมพตอเนื่อง (Periodicals) กลยุทธการสืบคน (Research strategy) และ
การสืบคนฐานขอมูล (Database searching) การประเมินผลบทเรียนพบวา อาจารยและนักศึกษา
พึงพอใจในการใชบทเรียนเปนอยางมาก จนกระทั่งไดบรรจุการใชบทเรียนไวในแผนการดําเนินงาน
ประจําป ค.ศ. 2000 ของหองสมุด และไดนําไปใชกับรายวิชาอื่นๆ เชน วิชาภาษาอังกฤษ เปนตน
อัลซามิล (Alzamil. 2002: Online) ศึกษาการยอมรับรูปแบบการเรียนการสอนผาน
อินเทอรเน็ตในรายวิชาทีเ่ ปดสอนของคณาจารยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
โดยใชแบบสอบถามเนนถึงบทบาทของอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนสื่อสําคัญหลักในการสงขอมูล โดยใช
กลุมประชากรจํานวน 206 คน ซึ่งเปนคณาจารยสังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ซึ่งมีรายวิชาที่สอนผานเว็บในชวงภาคเรียนฤดูใบไมรวง ป ค.ศ. 2000 และในชวงฤดูใบไมผลิ ป ค.ศ. 2001 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผลการวิจยั พบวา คณาจารย
ยอมรับและเชือ่ วาระบบอินเทอรเน็ตมีผลดียิ่งตอการเรียนการสอน ชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึง
บริการหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการสืบคนฐานขอมูลบรรณานุกรม การยืมระหวาง
หองสมุด รวมถึงการใชแหลงสารสนเทศอางอิงของหองสมุด นอกจากนี้ยังพบวาอาจารยสวนใหญ
มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาโดยตองอาศัยขอมูลจากหองสมุดหรือเกี่ยวของกับบริการ
หองสมุดอยางใดอยางหนึ่ง
แฮยเวิรดและบรานทส (Hayworth; & Brantz. 2002: Online) ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาแบบฝกทักษะการใชหองสมุดออนไลนของหองสมุดวิทยาลัยชุมชนแอรราพา (Arapahoe
Community College) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาในการเพิ่มทักษะการสืบคนจาก
ระยะไกล ทั้งยังชวยใหหองสมุดบรรลุวตั ถุประสงคในการสอนใหนักศึกษาสืบคนสารสนเทศไดดว ย
ตนเอง แบบฝกทักษะประกอบดวยเนื้อหา 6 สวนพรอมทั้งแบบฝกหัดทายบทเรียน ซึ่งแบบฝกหัด
เหลานี้บรรณารักษจะเปนผูป ระเมินผลคะแนน ตลอดจนจัดสงผลคะแนนของนักศึกษาแตละคน
กลับไปใหอาจารยประจําวิชา อาจารยจะเปนผูพิจารณาใหคะแนนพิเศษแกนักศึกษาที่ผานการ
ทดสอบ ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมโครงการวิจัยในครั้งนี้รูสึกพอใจกับแบบฝกทักษะการใช
หองสมุดออนไลน และพบวาหองสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาบางแหงนําไปพัฒนาและปรับปรุง
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ใชกับนักเรียนของเขา รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในชุมชนใกลเคียงไดนําไปเปนแนวทางพัฒนา
บทเรียนการใชหองสมุดออนไลน
ลินดเซย และคนอื่นๆ (Lindsay; & et al. 2006: 429-445) ศึกษาเกีย่ วกับการ
ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน ซึ่งแผนกสอนการใชหองสมุดของมหาวิทยาลัยวอชิงตันได
จัดทําขึ้น ประกอบดวยบทเรียนออนไลน 4 บทเรียน ไดแก Griffin Catalog Tutorial, ProQuest
Tutorial, NetLibrary Tutorial และOnline Tours โดยทําการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาใน
เรื่องรูปแบบการใชบทเรียน การตระหนักรูถึงแหลงทรัพยากรและงานบริการของหองสมุด ตลอดจน
ความคิดเห็นทั่วไปที่มีตอบทเรียน ผลการวิจัยที่นาสนใจพบวา นักศึกษาสวนใหญทําคะแนนกอน
และหลังเรียนไดคะแนนคอนขางต่ํา แตกไ็ มสามารถสรุปไดวาเกิดจากขอบกพรองของเครื่องมือที่ใช
วิจัย กรณีตัวอยางบทเรียน Griffin Catalog Tutorial พบวา นักศึกษาเพียง 35% ทําแบบทดสอบ
การสืบคนตรรกบูลีนไดถูกตอง และเพียง 9% เทานั้นที่สามารถบอกถึงความแตกตางของการสืบคน
โดยคําสําคัญกับหัวเรื่องได โดยผูวิจัยไดรวบรวบความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ของนักศึกษา
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงบทเรียนในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ลี (Li. 2006: Online) ศึกษา สํารวจและประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ประยุกตใชสื่อมัลติมีเดียเพือ่ พัฒนาบทเรียนการสอนการใชหองสมุดออนไลนในประเด็นของขอความ
สี กราฟก ระบบตัวนําทาง (Navigation systems) เสียง และวีดิทศั น รวมไปถึงประสิทธิภาพของ
ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ผลจากการประเมินพบวา บทเรียนหองสมุดออนไลนมีแนวโนมในการ
ใชงานมากขึ้น บรรณารักษสามารถนําบทเรียนมาใชสอนนักศึกษาจํานวนมากผานทางอินเทอรเน็ต
และเวิลดไวดเว็บ ทําใหไรขอ จํากัดในเรื่องของพื้นที่ เวลา และบุคลากรผูสอน
จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศตางๆ ขางตน จะเห็นไดวา หองสมุดและ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรตางใหความสําคัญกับการเรียนการสอนทางออนไลนในลักษณะบทเรียน
ผานเว็บ โดยเฉพาะในการสอนทักษะการรูสารสนเทศ เพราะนอกจากจะชวยใหนักศึกษามีความ
เขาใจและมีทกั ษะในการรูสารสนเทศเพิ่มขึ้นแลว ยังชวยลดภาระบรรณารักษในการอบรมหรือ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมที่มจี ํานวนมากในแตละภาคการศึกษาอีกดวย
งานวิจัยในประเทศ
นฤมล รักษาสุข (Narumol Ruksasuk. 2000: Online) ไดศึกษารูปแบบการเรียนรู
และผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 มหาวิทยาลัยสุรนารี จํานวน 199 คน ที่มีตอการมี
ปฏิสัมพันธของการสอนบนเว็บในการศึกษาทางไกลในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สําหรับรูปแบบการเรียนรู ไดแก แบบสมานฉันท (Coverger) แบบแตกแยก/ไมสมานฉันท
(Diverger) แบบมีความเห็นสอดคลองกัน (Accommodator) และแบบผสมผสานกลมกลืนกัน
(Assinilator) และประเภทของบทเรียนชวยสอนผานเว็บ ไดแก รูปแบบที่ผเู รียนมีปฏิสัมพันธกบั
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บุคคลอื่นๆ นอกจากผูสอน ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาทัง้ 4 รูปแบบไมมี
ความแตกตางกัน แมวาจะพบความแตกตางกันในรูปแบบการเรียนรู 2 รูปแบบก็ตาม และประเภท
ของบทเรียนชวยสอนบนเว็บทั้ง 2 รูปแบบไมมีความแตกตางกัน และในการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ทั้งรูปแบบการเรียนรูแ ละวิธีการสอนดวยบทเรียนชวยสอนบนเว็บไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตพบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดวยเหตุนี้จึงสรุปไดวา นักศึกษาทุกคนใชรูปแบบการเรียนรูทุกรูปแบบในการ
เรียนดวยบทเรียนชวยสอนบนเว็บ
อารยะ เสนาคุณ (2543: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การใชคอมพิวเตอรสบื คนรายการสารสนเทศดวยระบบออนไลน ตลอดจนศึกษา
ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน กลุมตัวอยาง คือ นิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน
30 คน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 ใชระยะเวลา
ทดลอง 1 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยสอน เรื่อง การใช
คอมพิวเตอรสืบคนสารสนเทศดวยระบบออนไลน (OPAC) ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใชคอมพิวเตอรสืบคนสารสนเทศ
ดวยระบบออนไลน และระบบประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา โปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 นิสิตที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีความคิดเห็นวา บทเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับเกณฑที่
กําหนดไว
พรอนันต เอี่ยมขจรชัย (2545: บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจตอเว็บชวยสอนเรื่อง
บริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสุรนารี จํานวน 299 คน
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาทุกสํานักวิชามีความพึงพอใจตอเว็บชวยสอนดานเนื้อหา การนําเสนอ
และการใชงานในสวนขอมูลทั่วไป สวนบริการและสวนฐานขอมูลในระดับมาก และนักศึกษา
ทุกสํานักวิชายังมีความพึงพอใจเว็บชวยสอนโดยรวมทุกดานในระดับมากเชนกัน
สุชาวดี ผลาผล (2546: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ระบบสื่อประสม เรื่อง การสืบคนขอมูลจากเว็บแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรม Authorware 5.0 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบ
สื่อประสมที่สรางเสร็จ โดยบรรณารักษ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ และ
ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนโดยนิสิตปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา
บรรณารักษมคี วามพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ
มีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของการลําดับรายการในเมนูหลัก การนําเสนอเนื้อหามีการ
ยกตัวอยางทีช่ วยทําใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น ความชัดเจนของเนื้อหาและการนําเสนอ และบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนจะเปนประโยชนในการชวยแนะนําวิธีการสืบคนขอมูลจากเว็บแพกอยูใน
ระดับมาก สําหรับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นพบวา นิสติ ปริญญาตรี
เกิดการเรียนรูในการสืบคนขอมูลจากเว็บแพกอยูในระดับปานกลาง
อรทัย วารีสอาด (2546: บทคัดยอ) ศึกษาการออกแบบและพัฒนาชุดเรียนรูผานเว็บ
เรื่อง เทคนิคการสืบคนฐานขอมูล IPAC ของหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอชุดเรียนรูผานเว็บ กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย คือ
นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา บส 101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 จากการสุมแบบเจาะจง ทั้งหมด 100 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยมี 4 ชุด คือ ชุดเรียนรูผานเว็บ เรื่องเทคนิคการสืบคนฐานขอมูล IPAC ของหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ รวม 13 หนวย แบบฝกหัดสําหรับทบทวนบทเรียนผานเว็บ
รวม 9 ชุด แบบประเมินชุดเรียนรูผานเว็บ เรื่อง เทคนิคการสืบคนฐานขอมูล IPAC 1 ชุด และ
แบบสอบถามความพึงพอใจตอชุดการเรียนรูผานเว็บ 1 ชุด ผลการวิจัยพบวา นิสิตพึงพอใจตอ
ชุดเรียนรูผานเว็บดังกลาว ทั้งในดานเนื้อหา การออกแบบและรูปภาพ รวมทั้งการสืบคน โดยเฉลี่ย
อยูในระดับมาก โดยเฉพาะนิสิตที่เคยมีประสบการณในการใชการสืบคนขอมูล IPAC ของหอสมุด
มีความพึงพอใจในเรื่องแบบฝกหัดโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด แตพึงพอใจกับเรื่องความเร็วใน
การเรียกดูขอความ รูปภาพ และสื่อประสม โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเทานั้น นอกจากนี้นิสิต
ยังเสนอใหจัดทําบทเรียนสําหรับเรียนผานเว็บในเนื้อหาบทตางๆ ของวิชา บส 101 สารสนเทศและ
การศึกษาคนควา รวมทั้งในรายวิชาอื่นๆ ดวย
สุดารัตน มุสิกชาติ (2549: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาเว็บการเรียนการสอน
เรื่อง การคนหาสารสนเทศ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เว็บการเรียนการสอน เรื่อง
การคนหาสารสนเทศ แบบประเมินคุณภาพเว็บการเรียนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มตี อเว็บการเรียนการสอน สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัย
พบวา เว็บการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.16/80.31 สูงกวาเกณฑที่กําหนด
(80/80) ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพบวา สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และนิสติ มีความคิดเห็นวาเว็บการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมโดยรวมอยู
ในระดับมาก
ชุติมา สัจจานันท และวิภา เจริญภัณฑรักษ. (Chutima Sacchanand; & Vipa
Jaroenpuntaruk. 2006: Online) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปในการสืบคนสารสนเทศจาก
การศึกษาทางไกล โครงการพัฒนาบทเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) นี้ได
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเพือ่ การฝกฝนดวยตนเองแบงเปน 5 ขั้นตอน คือ 1) ระบุตัวผูเ รียน
2) การออกแบบบทเรียนสําเร็จรูป 3) พัฒนาบทเรียน 4) การดําเนินการดานระบบ และ
5) การประเมินบทเรียน สําหรับการประเมินบทเรียน แบงการพิจารณาเปน 2 ระยะ ระยะแรก
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เปนการประเมินในระหวางดําเนินการพัฒนาบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ ระยะที่สองเปนการประเมิน
หลังเสร็จสิ้นโครงการโดยผูเรียน ซึ่งประกอบดวย บุคลากรใหมของสํานักบรรณสารสนเทศ และผูใช
หองสมุดแลวนําผลประเมินที่ไดมาปรับปรุงและแกไขเนื้อหาบทเรียนกอนนําไปใชจริง บทเรียน
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวนคือ วัตถุประสงคของโครงการ โมดูลบทเรียน (Study
modules) และการอางอิงและการแนะนําการอานเพิ่มเติม (References and further readings)
ในสวนโมดูลบทเรียนประกอบดวย การสอนทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมิน
ตนเองกอนเรียนและหลังเรียน นอกจากนี้บทเรียนยังใชสื่อมัลติมีเดียเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน อีกทั้งยังสามารถใชไดในระบบออนไลนผานอินเทอรเน็ต และใชระบบออฟไลนโดยใช
แผนซีดีรอม
แววตา เตชาทวีวรรณ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบ
ปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอี้ ซึ่งบทเรียนมี 3 รูปแบบ ไดแก แบบยาก
แบบปานกลาง และแบบงาย และปรับเหมาะโดยนําเสนอเนื้อหาในปริมาณที่เหมาะสมกับ
ความสามารถในการเรียนรูข องผูเรียนโดยอัตโนมัติ ระบบจะเก็บขอมูลพฤติกรรมการเรียนของ
ผูเรียนวาอยูในระดับใด และจัดสงบทเรียนหนึ่งในสามรูปแบบทีเ่ หมาะสมแกผูเรียนนั้น เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบปรับเหมาะตามเกณฑกาํ หนด คือ 80:80 และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนิสิตที่มีตอบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีชนั้ ที่ 2 วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งไมเคยลงเรียนวิชาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอี้มากอน
จํานวน 32 คน ซึ่งใชวิธีสุมแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยไดแก บทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะ
วิชาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอี้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะจากผูเชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึง
พอใจตอบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะของผูเรียน ผลการวิจัยสรุปไดวา บทเรียนทางเว็บแบบ
ปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอี้มีประสิทธิภาพเทากับ 81.25 : 80.94 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดคือ 80 : 80 และผูเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะในระดับ
มาก ซึ่งไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.32
จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่ วของในประเทศ จะเห็นวา บรรณารักษและคณาจารยจาก
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรไดพัฒนาบทเรียนผานเว็บ โดยมุงเนนการสอนทักษะการสืบคน
สารสนเทศ รวมไปถึงการนําไปบูรณาการในการสอนวิชาทางบรรณารักษศาสตรมากขึ้น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีม้ ีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวิธีดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การสรางบทเรียนผานเว็บ
2. การประเมินคุณภาพบทเรียน
3. การประเมินผลบทเรียน

การสรางบทเรียนผานเว็บ
การสรางบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกีย่ วกับการสอนโดยใชเว็บ (Web-Based Instruction) รวมทั้ง
เทคนิควิธีการสรางบทเรียนการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดผานเว็บทั้งในและตางประเทศ
จากเว็บไซตและเอกสารหรืองานวิจัยที่เกีย่ วของ
2. ศึกษาวิธีการสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปญหาที่พบในการสืบคนโอแพกของผูใช และสรุปหลักวิธีการสืบคนเพื่อนํามาเสนอในบทเรียน
3. กําหนดจุดประสงคของบทเรียน
4. กําหนดเนื้อหาของบทเรียน โดยแบงเปน 2 บทดังนี้
4.1 เรื่องเกี่ยวกับ OPAC ประกอบดวย
4.1.1 OPAC คืออะไร
4.1.2 3 เมนูหลักใน OPAC มีอะไรบาง
4.1.3 ขอมูลทางบรรณานุกรมมีลักษณะอยางไร
4.1.4 สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ (Status) ที่ผูใชควรทราบ
4.1.5 ขอมูลสวนตัวของผูใช รูไวไดประโยชน
4.1.6 แบบฝกหัดทายบท
4.2 วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย
4.2.1 การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป
4.2.2 การสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
4.2.3 การสืบคนบทความวารสารภาษาไทย
4.2.4 แบบฝกหัดทายบท
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นอกจากนี้ยังมีคําแนะนํากอนเรียน แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน
โดยที่บทเรียนจะมีลักษณะเปนบทเรียนที่ไมตองเรียนแบบตอเนื่อง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเรือ่ งใด
กอนหลังก็ได เหมาะกับผูเรียนที่มีเวลาจํากัด เวลาทีใ่ ชในการเรียนทั้งบทเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ
30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูเรียนและกิจกรรมที่ทํา
5. นําเนื้อหาของบทเรียนที่จัดเตรียมแลวเสนอตอทีป่ รึกษาโครงการ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง ครอบคลุมและเหมาะสม จากนั้นไดปรับปรุงแกไขกอนนําไปสรางบทเรียน
6. วางแผนและออกแบบบทเรียน โดยวางโครงราง รูปแบบ การเรียงลําดับ และการ
เชื่อมโยงเนื้อหาหลักและเนือ้ หาที่เกี่ยวของ
7. สรางบทเรียนการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศโดยใชโปรแกรมมาโครมีเดีย
ดรีมวีพเวอร เอ็มเอ็กซ 2004 (Macromedia Dreamweaver MX 2004) จัดการและตกแตงรูปภาพ
โดยใชโปรแกรมอะโดบี โฟโตชอป 7.0 (Adobe Photoshop 7.0) และจําลองเครื่องคอมพิวเตอรที่
ทํางานใหเปนเซิรฟเวอรเพือ่ แสดงผลบทเรียนโดยใชโปรแกรมแอพพลิเคชั่นเซิรฟ เวอร 2.5.2
(AppServ 2.5.2)
8. นําบทเรียนที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม
และความนาสนใจ จากนั้นปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของที่ปรึกษาโครงการ
9. นําบทเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลวสงขึน้ (Upload) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรมดับเบิ้ลยูเอส เอฟทีพี โปร (WS-FTP Pro) และเขาดู
บทเรียนไดที่ http://lib.swu.ac.th/forms_lib/opac/

การประเมินคุณภาพบทเรียน
การประเมินคุณภาพบทเรียนเปนการประเมินคุณภาพในดานเนื้อหา ดานการนําเสนอ
ดานภาษา ตัวอักษรและสี ดานรูปภาพ และดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน 5 คนเปนผูประเมินซึง่ ไดแก อาจารยจาก
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 2 คน คือ ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร และ
ผูชวยศาสตราจารย อลิศรา เจริญวานิช อาจารยจากภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร จํานวน 2 คน คือ อาจารยบุญยืน จันทรสวางและอาจารยอรทัย วารีสอาด และ
บรรณารักษจากสํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 ทาน คือ นางพิมล เมฆสวัสดิ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขอคําถาม
2. สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของบทเรียน โดย
แบงแบบประเมินออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ สอบถามเรื่องตําแหนงหนาที่และสถานที่ทํางาน
เปนคําถามปลายเปด
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ตอนที่ 2 คุณภาพของบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานการนําเสนอ
ดานภาษา ตัวอักษรและสี ดานรูปภาพ และดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ เปนคําถามแบบ
มาตรประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด
3. นําแบบประเมินคุณภาพที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของเนือ้ หา ภาษา และความชัดเจนในขอคําถาม จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบประเมินกอน
นําไปใชประเมิน
4. ผูเชี่ยวชาญประเมินบทเรียนโดยเขาไปที่ http://lib.swu.ac.th/forms_lib/ opac/ เพื่อ
ตรวจสอบรายละเอียดตางๆ แลวประเมินบทเรียนดวยแบบประเมินคุณภาพบทเรียนที่ไดสรางขึน้
5. วิเคราะหผลการประเมินบทเรียนจากผูเชี่ยวชาญ แลวนําผลที่ไดมาแกไขปรับปรุง
บทเรียน โดยขอเสนอแนะที่ผูเชี่ยวชาญสวนใหญแนะนําใหปรับแก คือ ภาพประกอบมีขนาดเล็ก
ควรปรับขยายหนาจอใหใชเนื้อที่ใหเต็มหรือปรับใหภาพประกอบมีขนาดใหญขึ้น และควรปรับขนาด
ตัวอักษรบางสวนใหใหญขนึ้ (รายละเอียดดูที่ตาราง 16 ในภาคผนวก ข)
6. รายงานผลการปรับปรุงบทเรียนแกปรึกษาโครงการ และปรับแกเนื้อหาบางสวน
เพิ่มเติมตามคําแนะนําของที่ปรึกษาโครงการ
7. นําบทเรียนที่ปรับปรุงแลวสงขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒอีกครั้ง พรอมนําเสนอไวบนเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลางในหัวขอบทเรียน
การสืบคน OPAC หรือสามารถเขาใชโดยตรงไดที่ http://lib.swu.ac.th/forms_lib/opac/ โดยมี
รูปแบบการนําเสนอและวิธกี ารเขาใชบทเรียน ดังนี้
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7.1 จากเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลางที่ http://lib.swu.ac.th คลิกที่หัวขอบทเรียน
การสืบคน OPAC เพื่อเขาสูบทเรียน ดังภาพประกอบ 16

ภาพประกอบ 16 การนําเสนอบทเรียนบนเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.2 หนาแรกของบทเรียนจะมี 5 เมนู ไดแก คําแนะนํากอนเรียน เรื่องเกี่ยวกับ
โอแพก วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน
ดังภาพประกอบ 17 เนื้อหาของแตละเมนูนําเสนอโดยใชขอความ ภาพประกอบและการเชื่อมโยงไป
ยังเนื้อหาที่เกี่ยวของ ทุกหนาของบทเรียนจะมีเมนูหลักดานขาง ดานบนและลาง ตามหมายเลข 1
เพื่อเอื้อตอลักษณะของบทเรียนที่ไมจําเปนตองเรียนแบบตอเนื่อง เปนการชวยใหผูเรียนสามารถ
เลือกเรียนเรื่องใดกอนก็ไดโดยไมตองกลับไปที่หนาแรกของบทเรียน
หากผูเรียนตองการเลือกเรียนแบบเรียงตามลําดับเนือ้ หาก็ทําไดโดยคลิกเครื่องหมาย
Next ที่ปรากฏอยูดานลางของหนาจอ (เมื่อคลิกเขาไปแตละเมนู) เพื่อดูเนื้อหาถัดๆ ไป
นอกจากนี้ ทุกหนาของบทเรียนยังมีสัญลักษณทใี่ ชเปนจุดเชื่อมโยงไปยังโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง ตามหมายเลข 2 รวมทั้งแผนผังบทเรียนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึง
แหลงดังกลาว อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกแกผูเรียนในกรณีตองการติดตอกับผูว ิจยั หรือ
สํานักหอสมุดกลางดวยการใหที่อยู เบอรติดตอ และอีเมลของสํานักหอสมุดกลางที่สามารถเชื่อมโยง
เพื่อสงอีเมลไดทันที ตามหมายเลข 3
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ในที่นี้จะขอยกตัวอยางการเลือกดูเนื้อหาในหัวขอวิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
(ตามเครื่องหมายลูกศรใหญ)

2

1

2

3
ภาพประกอบ 17 หนาแรกของบทเรียนการสืบคนโอแพก สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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7.3 เมื่อเขามาภายในเมนูวธิ ีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพประกอบ 18
จะปรากฏหัวขอยอยใหเลือกคลิกเพื่อศึกษาตามความสนใจ ตามหมายเลข 1 หรือจะเลือกเรียน
ตามลําดับก็ไดโดยการเริ่มคลิกจากหัวขอยอยแรกหรือปุม Next ทีอ่ ยูดานลาง ตามหมายเลข 2
นอกจากนี้ที่เมนูหลักดานขางจะปรากฏเมนูที่เปนหัวขอยอยเชนกันเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เลือกเรียนเรื่องใดกอนก็ไดโดยไมตองกลับไปที่หนาแรกของหัวขอนี้ ตามหมายเลข 3 ในที่นี้จะขอ
ยกตัวอยางการเลือกดูหัวขอยอยเรื่องการสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธ (ตามเครื่องหมายลูกศร)

1

3

2
ภาพประกอบ 18 ตัวอยางการนําเสนอบทเรียนเมื่อเขาสูเนื้อหาหลัก
ภายใตหัวขอวิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
7.4 เมื่อเลือกหัวขอยอยที่ตอ งการ จะเขาสูบทเรียนของหัวขอยอยนั้นๆ ซึ่งเนื้อหา
อาจจะประกอบไปดวยคําอธิบาย ภาพประกอบ และ/หรือจุดเชื่อมโยงซึ่งเปนหัวขอสีน้ําเงินไปยัง
เนื้อหายอยที่ตองการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหา ในที่นี้จากภาพประกอบ 18
ไดยกตัวอยางการคลิกดูวธิ กี ารสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธ โดยเมื่อคลิกเขามาแลวจะปรากฏ
คําอธิบายเมนูที่ใชสบื คน จากนั้นมีหัวขอยอยๆ ซึ่งเปนหัวขอสีน้ําเงินใหผูเรียนคลิกเพื่อเลือกเรียน
ตามหมายเลข 1 ดังภาพประกอบ 19
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1

2
ภาพประกอบ 19 หนาแรกของหัวขอการสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
หากผูเรียนตองการเรียนตามลําดับเนื้อหา ใหเริ่มคลิกที่หัวขอแรกคือ “สืบคน
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธในเรื่องที่ตองการ” หรือคลิกที่ปุม Next ดานลางก็ได ตามหมายเลข 2
ในที่นี้ตองการเลือกเรียนตามลําดับโดยคลิกที่หัวขอ “สืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธในเรื่องที่
ตองการ”
7.5 หนาจอเขาสูเนื้อหาของหัวขอ “สืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธในเรื่องที่
ตองการ” ดังภาพประกอบ 20 จะมีคําอธิบายบอกถึงวิธกี ารสืบคน มีจุดเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่
เกี่ยวของ และภาพประกอบซึ่งสามารถคลิกเครื่องหมาย Click ตามหมายเลข 3 ที่อยูใตภาพเพื่อ
ขยายภาพใหใหญขึ้นไดเพื่อความชัดเจนในการอาน โดยในการอธิบายภาพประกอบนั้นจะมีอยู
ดวยกัน 2 แบบ คือ แบบทีม่ ีลูกศรสีแดงพรอมหมายเลขเพื่อเนนจุดที่ตอ งการอธิบายและดูคําอธิบาย
ประกอบใตภาพ ตามหมายเลข 1 และแบบที่มีลูกศรพรอมคําอธิบายในภาพเลย ตามหมายเลข 2
จากปุม Next ดานลาง ตามหมายเลข 4 แสดงใหเห็นวาเนื้อหาถัดไป คือ แบบฝกหัด สําหรับทบทวน
บทเรียนสําหรับหัวขอนี้
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1

(มีตอ)
ภาพประกอบ 20 การนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนในหัวขอ (มีตอ)
การสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธในเรื่องที่ตองการ
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2

3
4
ภาพประกอบ 20 (ตอ) การนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนในหัวขอ
การสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธในเรือ่ งที่ตองการ
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7.6 จากหัวขอการสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธในภาพประกอบ 20 จะเห็นวา
เนื้อหาถัดไปคือแบบฝกหัด ซึ่งในแตละหัวขอยอยจะมีแบบฝกหัดสัน้ ๆ ใหผูเรียนไดฝกทํา ซึ่งผูเรียน
จะทําหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความตองการของผูเรียน แตเมื่อเรียนจบแตละบทใหญจะมีแบบฝกหัดทาย
บทในผูเรียนไดทบทวนเนื้อหาที่เรียนไป
สําหรับลักษณะของแบบฝกหัดนั้น แตละขอคําถามจะมีคําตอบใหเลือกคลิกตอบ
ลักษณะของคําถามจะมีทั้งการสอบถามความเขาใจ ความจํา และการใหฝกทดลองสืบคนจริงกอน
ตอบ เมื่อตอบคําถามครบทุกขอแลว ผูเรียนสามารถตรวจคําตอบและทราบผลคะแนนไดดวยตนเอง
โดยคลิกที่ปุม ”ตรวจคําตอบ” ตามหมายเลข 1 ที่อยูถัดลงมาจากแบบฝกหัด ดังภาพประกอบ 21

1
2
ภาพประกอบ 21 แบบฝกหัดทายบทของหัวขอวิธกี ารสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
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7.7 เมื่อเรียนจบทุกบทเรียนแลว ยังมีแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนตอบคําถามที่
ครอบคลุมเนือ้ หาทั้งหมดอีกครั้ง พรอมตรวจสอบคะแนนไดเชนกัน หากผูเรียนมีปญหาหรือไมเขาใจ
เนื้อหาในสวนใด สามารถกลับไปเลือกเรียนเฉพาะเนื้อหาที่ตองการได
7.8 กอนออกจากบทเรียน ผูเรียนสามารถประเมินบทเรียน โดยในกรณีที่เรียน
ตามลําดับเนือ้ หาใหคลิกปุม Next ที่อยูด านลางของหนาแบบทดสอบหลังเรียน ตามหมายเลข 2 ใน
ภาพประกอบ 21 หรือในกรณีที่ไมไดเรียนตามลําดับเนื้อหาสามารถคลิกทีเ่ มนูหลักหรือเมนูดานขาง
ก็ได (ภาพประกอบ 17) เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงบทเรียนตอไป
ลักษณะของแบบประเมินบทเรียนดังแสดงในภาพประกอบ 22 ผูเรียนเพียงคลิก
เลือกตอบตามความเปนจริง หากตองการระบุคําตอบอื่นหรือใหขอเสนอแนะก็สามารถทําไดโดยการ
พิมพขอความในชองวางที่กาํ หนดให จากนั้นสงขอมูลโดยคลิกที่ปุมสงขอมูล หรือหากตองการลบ
ขอมูลที่ปุมลบขอมูล (ตามเครื่องหมายลูกศร)

(มีตอ)
ภาพประกอบ 22 แบบประเมินบทเรียน

65

ภาพประกอบ 22 (ตอ) แบบประเมินบทเรียน
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การประเมินผลบทเรียน
การประเมินผลบทเรียน คือ การนําบทเรียนที่สรางเสร็จแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้ ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา
2551 ที่เขาใชสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 50 คน ซึ่งไดมาจากการ
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก นิสิต
ระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน และนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 10 คน
2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มตี อ บทเรียน
2.1 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคน
โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน
3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพนิสิต สอบถามเรื่องระดับการศึกษา ความรู
เกี่ยวกับการสืบคนโอแพก ประสบการณการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปนคําถามแบบ
เลือกตอบ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา
ดานการนําเสนอ ดานภาษา ตัวอักษรและสี ดานรูปภาพ และดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
เปนคําถามแบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด
2.2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อหา ภาษา และความชัดเจนในขอคําถาม จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนํา
ของที่ปรึกษาโครงการ แลวเสนอตอที่ปรึกษาโครงการอีกครั้งกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
3. เก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทัง้ ในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เขาใชสํานักหอสมุดกลางในระหวางวันที่ 20 เมษายน ถึง
31 พฤษภาคม 2552 รวมระยะเวลา 2 สัปดาห
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลนัน้ ผูวิจัยไดเขาไปสอบถามเพื่อขอความรวมมือจากนิสิตที่
กําลังเขาใชบริการอินเทอรเน็ตทีศ่ ูนยการเรียนรูนานาชาติดวยตนเองหรือ SALI Center ชั้น 1 หรือ
ที่มุม Smart Library ชั้น 2 รวมทั้งนิสิตที่กําลังนั่งศึกษาคนควาอยูตามบริเวณตางๆ ในหองสมุด
หากนิสิตคนใดสะดวกที่จะทดลองใชบทเรียน ผูวิจัยจะอธิบายวิธีการเขาใชบทเรียนและแจก
แบบสอบถามความคิดเห็น และใหทดลองใชบทเรียนที่เครื่องคอมพิวเตอรของ SALI Center ที่ชั้น 1
หรือมุม Smart Library ชั้น 2 หากเปนนิสิตที่กําลังใชบริการอินเทอรเน็ตที่มุมดังกลาวอยูแลว ผูว จิ ัย
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ไดแจงเจาหนาที่ผูดูแลระบบการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการตอเวลาการใชเครื่องใหนิสิตอีก 2
ชั่วโมง (จากปกติที่นิสติ เขาใชเครื่องไดครัง้ ละ 2 ชั่วโมง) เพื่อไมเปนรบกวนระยะเวลาการใชเครือ่ ง
ของนิสิต
การเก็บรวบรวมครั้งนี้ รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บไดทั้งสิ้น 68 คน (มากกวา
จํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไวคอื 50 คน)โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน
51 คน (มากกวาจํานวนขัน้ ต่ําที่กําหนดไวคือ 40 คน) และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 17 คน
(มากกวาจํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไวคือ 10 คน)
4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา ผูวิจยั ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
4.1 รวบรวมและนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตอง

4.2 นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS/PC+
(Statistical Package for the Social Sciences / Personal Computer Plus) โดยใชสถิติวเิ คราะห
ขอมูลแตละสวนดังนี้
4.2.1 นําขอมูลจากตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนิสิต
ซึ่งเปนคําถามแบบเลือกตอบ มาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคําอธิบาย
4.2.2 นําขอมูลจากตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน ซึ่งเปน
แบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ มาแจกแจงความถี่โดยกําหนดคาคะแนนในการตอบแตละระดับ
ดังนี้
ดีมาก
มีคาเทากับ
4
คะแนน
ดี
มีคาเทากับ
3
คะแนน
พอใช
มีคาเทากับ
2
คะแนน
ตองปรับปรุง มีคาเทากับ
1
คะแนน
จากนั้นหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีอัตราการแปลผล ดังนี้
คาเฉลี่ย 3.50-4.00 หมายความวา ดีมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวา ดี
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวา พอใช
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวา ตองปรับปรุง
4.2.3 นําขอมูลจากตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ ซึ่งเปนคําถามปลายเปดมาแจกแจง
ความถี่ แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
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4.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.3.1 คารอยละ
4.3.2 คาเฉลี่ย
4.3.3 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวจิ ัยไดใชสัญลักษณ
ตางๆ ในการแปลความหมายที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
N
แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด
n1
แทน จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี
n2
แทน จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
X
แทน คะแนนเฉลี่ย
S.D. แทน คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
1. สถานภาพของนิสิต
2. ความคิดเห็นของนิสิตทีม่ ีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานตางๆ ดังนี้
2.1 ดานเนื้อหา
2.2 ดานการนําเสนอ
2.3 ดานภาษา ตัวอักษรและสี
2.4 ดานรูปภาพ
2.5 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
2.6 ขอเสนอแนะ

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. สถานภาพของนิสิต ปรากฏผลดังตาราง 1-3
1.1 ประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเทอรเน็ต ปรากฏผลดังตาราง 1
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ตาราง 1 ประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเทอรเน็ตของนิสิต
สถานภาพ
1. ประสบการณการใช
คอมพิวเตอรเบื้องตน
ใชประจํา
ใชเปนครั้งคราว
นานๆ ครั้ง
รวม
2. ประสบการณการใช
อินเทอรเน็ต
ใชประจํา
ใชเปนครั้งคราว
นานๆ ครั้ง
รวม

ปริญญาตรี
จํานวน รอยละ

บัณฑิตศึกษา
จํานวน รอยละ

(N=68)
รวม
จํานวน รอยละ

31
18
2
51

45.60
26.5
2.90
75.00

14
3
0
17

20.6
4.40
0
25.00

45
21
2
68

66.20
30.90
2.90
100.00

42
9
0
51

61.80
13.20
0
75.00

16
1
0
17

23.50
1.50
0
25.00

58
10
0
68

85.30
14.70
0.00
100.00

จากตาราง 1 แสดงวา นิสิตสวนใหญมีประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและ
อินเทอรเน็ตในลักษณะการใชเปนประจํา (รอยละ 66.20 และ 85.30 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาเปน
รายกลุม พบวา นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสวนใหญมีประสบการณการใช
คอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเทอรเน็ตในลักษณะการใชเปนประจําเชนกัน
1.2 ความรูเกี่ยวกับการสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒของนิสิตบัณฑิตศึกษา ปรากฏผลดังตาราง 2-3
ตาราง 2 ความรูเกี่ยวกับการสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ของนิสิตบัณฑิตศึกษา
(n2=17)
ความรูเกี่ยวกับการสืบคนโอแพก
ไมมี
มี
รวม

จํานวน
1
16
17

รอยละ
5.88
94.12
100.00

จากตาราง 2 แสดงวา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญมีความรูเกีย่ วกับการสืบคน
โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง (รอยละ 94.12) โดยเรียนรูจากแหลงตางๆ ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 แหลงที่นิสิตบัณฑิตศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.
2.
3.
4.
5.

แหลงที่เรียนรู*
เรียนรูจากการทดลองใชดวยตนเอง
แผนพับ/เว็บไซต
สอบถามบรรณารักษ
เขารับการอบรมตามโปรแกรมที่สํานักหอสมุดกลางจัดขึ้น
อื่นๆ (คือ เพื่อน)

ความถี่
13
13
4
5
1

รอยละ
81.25
81.25
25.00
31.25
6.25

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จากตาราง 3 แสดงวา แหลงที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการ
สืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง คือ การทดลองใชดวยตนเอง และการศึกษาจากแผนพับ/
เว็บไซต (รอยละ 81.25 เทากัน)
2. ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรากฏผลดังตาราง 4-10
2.1 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บในดานเนื้อหา ปรากฏผล
ดังตาราง 4
ตาราง 4 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บดานเนื้อหา
ปริญญาตรี
(n1=51)

รายการ
X

1. บทเรียนมีความนาสนใจ
2. คําอธิบายเนื้อหามีความ
ชัดเจนและเขาใจไดงาย
3. ปริมาณของเนื้อหาในแตละ
หัวขอมีความเหมาะสม
4. ความตอเนื่องของเนื้อหา
ในแตละหัวขอมีความ
เหมาะสม
รวม

ระดับความคิดเห็น
บัณฑิตศึกษา
(n2=17)

S.D.

แปลผล

X

S.D.

แปลผล

รวม
(N=68)
X

S.D.

แปลผล

3.14 0.60
3.22 0.73

ดี
ดี

3.12 0.49
3.18 0.53

ดี
ดี

3.13 0.57
3.21 0.68

ดี
ดี

3.04 0.60

ดี

3.12 0.60

ดี

3.06 0.60

ดี

3.16 0.67

ดี

3.24 0.44

ดี

3.18 0.62

ดี

3.14 0.49

ดี

3.16 0.39

ดี

3.14 0.47

ดี
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จากตาราง 4 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานเนื้อหาโดยรวมอยูใน
ระดับดี ( X =3.14) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูใน
อันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.21) รองลงมา คือ ความ
ตอเนื่องของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.18)
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา ขอที่นิสติ ระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก
คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.22) รองลงมา คือ ความตอเนื่องของ
เนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.16) สวนขอที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็น
อยูในอันดับแรก คือ ความตอเนื่องของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.24) รองลงมา
คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.18)
2.2 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บในดานการนําเสนอ ปรากฏผล
ดังตาราง 5
ตาราง 5 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บดานการนําเสนอ
ปริญญาตรี
(n1=51)

รายการ
X

1. ความสะดวกในการเลือก
เรียนในแตละหัวขอไดตาม
ตองการ
2. การออกแบบหนาจอมี
ความนาสนใจ
3. เมนูหลักมีความชัดเจน
เขาใจไดงาย
4. ตําแหนงเมนูเชื่อมโยง
สวนตางๆ ภายในบทเรียน
มีความเหมาะสม
5. ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุม
ควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย
6. การเชื่อมโยงขอมูลทํางาน
ไดดี
รวม

ระดับความคิดเห็น
บัณฑิตศึกษา
(n2=17)

S.D.

แปลผล

X

S.D.

แปลผล

รวม
(N=68)
X

S.D.

แปลผล

3.25 0.72

ดี

3.41 0.51

ดี

3.29 0.67

ดี

2.73 0.85

ดี

2.76 0.66

ดี

2.74 0.80

ดี

3.22 0.76

ดี

3.29 0.59

ดี

3.24 0.71

ดี

3.16 0.67

ดี

3.06 0.66

ดี

3.13 0.67

ดี

3.25 0.80

ดี

3.29 0.77

ดี

3.26 0.78

ดี

3.33 0.62

ดี

3.18 0.53

ดี

3.29 0.60

ดี

3.16 0.55

ดี

3.17 0.45

ดี

3.16 0.53

ดี
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จากตาราง 5 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานการนําเสนอโดยรวม
อยูในระดับดี ( X =3.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่
อยูในอันดับแรกมี 2 ขอ คือ ความสะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ และการ
เชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี ( X =3.29 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุม ควบคุม
หนาจอเขาใจไดงาย ( X =3.26)
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี ( X =3.33) รองลงมามี 2 ขอ คือ ความสะดวกในการ
เลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ และ ภาษาทีใ่ ชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย
( X =3.25 เทากัน) สวนขอที่นสิ ิตระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ ความ
สะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ ( X =3.41) รองลงมามี 2 ขอ คือ เมนูหลักมี
ความชัดเจนเขาใจไดงาย และ ภาษาทีใ่ ชเปนเมนูและปุม ควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย ( X =3.29
เทากัน)
2.3 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บดานภาษา ตัวอักษร และสี
ปรากฏผลดังตาราง 6
ตาราง 6 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บดานภาษา ตัวอักษร และสี
ปริญญาตรี
(n1=51)

รายการ
X

1. ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจ
ไดงาย
2. รูปแบบตัวอักษรทีใ่ ช
สามารถอานไดงายและ
ชัดเจน
3. ขนาดของตัวอักษรที่ใชมี
ความเหมาะสม
4. สีของตัวอักษรและพื้นหลัง
มีความเหมาะสม
รวม

ระดับความคิดเห็น
บัณฑิตศึกษา
(n2=17)

S.D.

แปล
ผล

X

S.D.

แปล
ผล

รวม
(N=68)
X

S.D.

แปล
ผล

3.22 0.73

ดี

3.18 0.64

ดี

3.21 0.70

ดี

3.22 0.78

ดี

3.24 0.66

ดี

3.22 0.75

ดี

3.24 0.86

ดี

3.18 0.73

ดี

3.22 0.83

ดี

3.10 0.81

ดี

2.88 0.70

ดี

3.04 0.78

ดี

3.19 0.68

ดี

3.12 0.60

ดี

3.17 0.66

ดี
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จากตาราง 6 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานภาษา ตัวอักษร และ
สีโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี
โดยขอที่อยูในอันดับแรกมี 2 ขอ คือ รูปแบบตัวอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน และ ขนาด
ของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.22 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย
( X =3.21)
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ ขนาดของตัวอักษรทีใ่ ชมคี วามเหมาะสม ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่ใช
ชัดเจน เขาใจไดงาย และ รูปแบบตัวอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน ( X =3.22 เทากัน)
สวนขอที่นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ รูปแบบตัวอักษรที่ใชสามารถ
อานไดงายและชัดเจน ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย และ ขนาด
ของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.18 เทากัน)
เปนที่นาสังเกตวาทั้งการประเมินโดยภาพรวมและแยกตามรายกลุมนั้นมีขอที่ไดรับการ
ประเมินที่อยูในอันดับสุดทายเหมือนกัน คือ สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม (ภาพรวม
X =3.04, ป.ตรี X =3.10, ป.บัณฑิตศึกษา X =2.88)
2.4 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บดานรูปภาพ ปรากฏผลดังตาราง 7
ตาราง 7 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บดานรูปภาพ
ปริญญาตรี
(n1=51)

รายการ
X

1. ภาพประกอบมีความ
ชัดเจน
2. คําอธิบายในภาพประกอบ
มีความชัดเจน
3. ภาพประกอบกับเนื้อหามี
ความสอดคลองกัน
4. ภาพที่ใชตกแตงมีความ
นาสนใจ
รวม

ระดับความคิดเห็น
บัณฑิตศึกษา
(n2=17)

S.D.

แปล
ผล

X

S.D.

แปล
ผล

รวม
(N=68)
X

S.D.

แปล
ผล

3.06 0.74

ดี

2.65 0.70

ดี

2.96 0.75

ดี

3.04 0.78

ดี

3.06 0.56

ดี

3.04 0.73

ดี

3.30 0.76

ดี

3.18 0.53

ดี

3.27 0.71

ดี

2.86 0.83

ดี

2.76 0.75

ดี

2.84 0.81

ดี

3.07 0.63

ดี

2.91 0.48

ดี

3.03 0.60

ดี
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จากตาราง 7 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานรูปภาพโดยรวมอยู
ในระดับดี ( X =3.03) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดีเชนกัน โดย
ขอที่อยูในอันดับแรก คือ ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน ( X =3.27) รองลงมา คือ
คําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.04)
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก
คือ ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน (ป.ตรี X =3.30, ป.บัณฑิตศึกษา X =3.18)
รองลงมาสําหรับนิสิตปริญญาตรี คือ ภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.06) และรองลงมาสําหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษา คือ คําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.06)
2.5 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
ปรากฏผลดังตาราง 8
ตาราง 8 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
ปริญญาตรี
(n1=51)

รายการ
X

1. คําชี้แจงมีความชัดเจน
2. ขอคําถามและคําตอบมี
ความชัดเจน
3. จํานวนขอคําถามมีความ
เหมาะสม
4. ขอคําถามกับเนื้อหามี
ความสอดคลองกัน
5. ตองใชความคิดในการตอบ
ขอคําถาม
รวม

ระดับความคิดเห็น
บัณฑิตศึกษา
(n2=17)

S.D.

แปล
ผล

X

S.D.

แปล
ผล

รวม
(N=68)
X

S.D.

แปล
ผล

3.25 0.59
3.37 0.60

ดี
ดี

3.41 0.51
3.12 0.49

ดี
ดี

3.29 0.57
3.30 0.58

ดี
ดี

3.12 0.68

ดี

3.12 0.60

ดี

3.12 0.66

ดี

3.25 0.52

ดี

2.94 0.75

ดี

3.18 0.60

ดี

3.20 0.63

ดี

3.12 0.49

ดี

3.18 0.60

ดี

3.24 0.45

ดี

3.14 0.37

ดี

3.21 0.43

ดี

จากตาราง 8 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการ
ประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับแรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.30)
รองลงมา คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน ( X =3.29)
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เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.37) รองลงมามี 2 ขอ คือ คําชี้แจงมี
ความชัดเจน และ ขอคําถามกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน ( X =3.25 เทากัน) สวนขอที่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน ( X =3.41) รองลงมามี 3
ขอ คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน จํานวนขอคําถามมีความเหมาะสม และ ตองใชความคิด
ในการตอบขอคําถาม ( X =3.12 เทากัน)
2.6 ขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บ ปรากฏผลดังตาราง 9
ตาราง 9 ขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีออกแบบตกแตงและใชสีที่นาสนใจมากขึ้นเพื่อดึงดูดใหคนอยากเขามาใช
บทเรียน
2. เนื้อหาละเอียด ชัดเจน กระชับและอานเขาใจงาย
3. บทเรียนมีประโยชน ควรแนะนําใหผูใชทราบเพื่อประโยชนในการคนหาหนังสือ
4. ใหขอมูลที่มีประโยชนมาก มีแบบฝกหัดใหไดลงมือฝกปฏิบัติจริงไมใชเพียงแค
ใหอานเหมือนในหนังสือเรียน
5. การอธิบายละเอียดเกินไป ควรนําเสนอสั้นๆ และไมตองลงรายละเอียดลึกมาก
6. ควรมีจํานวนขอคําถามมากกวานี้
7. ตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป เชน ที่ขอคําถาม คําอธิบายภาพ เมนูดานขาง
8. ภาพประกอบบางภาพมีขนาดเล็กเกินไป
9. แบบอักษรอานแลว ไมสบายตา
10. ควรใชพนื้ ที่ใหเต็มหนาจอ แทนการเวนพื้นทีท่ ั้ง 2 ขาง
11. ควรมีการแนะนําวิธีการคนในขั้นสูง
12. ควรมีการสํารวจการใชทุกเดือนเพื่อจะไดนําขอมูลไปปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง
13. ควรเพิ่มภาพประกอบใหมากขึ้นเพือ่ ใหผูเรียนเห็นภาพ
14. เหมาะที่นําเสนอบทเรียนนี้ไวที่โฮมเพจของสํานักหอสมุดกลาง เพราะอธิบาย
ไดชัดเจนกวาคําแนะนําวิธีการสืบคนเดิมที่มีอยู
15. เนื้อหาบางหัวขออธิบายกระชับเกินไป ควรอธิบายใหละเอียดมากกวานี้
16. ควรลดจํานวนเมนูลงใหเหลือเฉพาะดานขางของหนาจอเทานั้น
17. ควรเพิ่มสือ่ ที่เปนภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงประกอบ
18. แนะนําใหแกไขคําผิด

ความถี่
8
6
6
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ตาราง 9 (ตอ)
ขอเสนอแนะ
19. ควรมีการปรับเปลี่ยนขอคําถามในแบบฝกหัดและแบบทดสอบตนเองอยาง
สม่ําเสมอเพื่อไมใหผูเรียนจําคําถามได
20. ควรมีแบบฝกหัดกอนและหลังเรียนในเนื้อหาแตละหัวขอ เพื่อวัดความรูของ
ผูเรียน
21. ควรมีทําบทเรียนเพื่อสอนการสืบคนฐานออนไลน ThaiLIS
22. ขอคําถามบางขอไมสอดคลองกับเนื้อหา

ความถี่
1
1
1
1

จากจํานวนนิสิตที่ระบุขอเสนอแนะ 31 คน

จากตาราง 9 แสดงวา นิสิตสวนใหญเสนอแนะใหมีการออกแบบตกแตงและใชสีที่นา สนใจ
มากขึ้นเพื่อดึงดูดใหคนอยากเขามาใชบทเรียน รองลงมา คือ เนื้อหาละเอียด ชัดเจน กระชับและ
อานเขาใจงาย และบทเรียนมีประโยชน ควรแนะนําใหผูใชทราบเพื่อประโยชนในการคนหาหนังสือ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนผานเว็บ
ดําเนินการออกแบบและสรางบทเรียนผานเว็บเรื่องการสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร
เอ็มเอ็กซ 2004 และจัดเก็บไวบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื้อหาของบทเรียนประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก
1. เรื่องเกี่ยวกับโอแพกครอบคลุมเนื้อหาตางๆ เกี่ยวกับโอแพก ไดแก
ความหมาย เมนูหลัก ขอมูลทางบรรณานุกรม สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศที่ผใู ชควรทราบ
ขอมูลสวนตัวของผูใช รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท
2. วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมวิธีการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศทั่วไป ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บทความวารสารภาษาไทย รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท
การนําเสนอบทเรียนแบงออกเปน 5 เมนู ไดแก คําแนะนํากอนเรียน เรื่องเกี่ยวกับ
โอแพก วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน แตละสวน
นําเสนอโดยใชขอความ และการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวของ ในสวนที่เปนเนื้อหาหลักจะมี
ภาพประกอบเนื้อหาดวย ทุกหนาของบทเรียนจะมีเมนูหลักดานขาง ดานบนและลาง เพื่อเอื้อตอ
ลักษณะของบทเรียนที่ไมตอ งเรียนแบบตอเนื่อง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเรื่องใดกอนก็ได โดยไม
ตองกลับไปทีห่ นาแรกของบทเรียน นอกจากนี้ ทุกหนาของบทเรียนยังมีจุดเชื่อมโยงไปยังโอแพก
เว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง และเว็บไซตของหอสมุด มศว องครักษ รวมทั้งแผนผังบทเรียนเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงดังกลาว เวลาทีใ่ ชในการเรียนทั้งบทเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ
30 นาทีทั้งนี้ขนึ้ อยูกับผูเรียน
บทเรียนผานเว็บทีส่ รางเสร็จแลว ไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนเปนผูประเมิน
จากนั้นไดปรับปรุงแกไข แลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขาใช
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน
67 คน ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) แบงเปน นิสิตระดับปริญญาตรี
จํานวน 51 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 17 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1. บทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตทีม่ ีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคน
โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทัง้ ในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เขาใชสํานักหอสมุดกลางในระหวางวันที่ 20 เมษายน ถึง
31 พฤษภาคม 2552 โดยใหนิสิตทดลองใชบทเรียนพรอมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่
ศูนยการเรียนรูนานาชาติดว ยตนเองหรือ SALI Center ชั้น 1 หรือที่มุม Smart Library ชั้น 2
รวมจํานวนกลุมตัวอยางทีเ่ ก็บไดทั้งสิ้น 68 คน แบงออกเปนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 51 คน
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 17 คน
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้ง
แจกแจงความถี่สําหรับขอมูลที่เปนคําถามปลายเปด

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. สถานภาพของนิสิต
1.1 นิสิตสวนใหญมีประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเทอรเน็ตใน
ลักษณะการใชเปนประจํา (รอยละ 66.20 และ 85.30 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาเปนรายกลุม พบวา
นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสวนใหญมีประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและ
อินเทอรเน็ตในลักษณะการใชเปนประจําเชนกัน
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1.2 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง (รอยละ 94.12) โดยแหลงที่นิสิตดังกลาวสวนใหญใชในการศึกษาเรียนรูเกีย่ วกับ
การสืบคนโอแพก คือ การทดลองใชดวยตนเอง และการศึกษาจากแผนพับ/เว็บไซต (รอยละ 81.25
เทากัน)
2. ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมตอบทเรียนผานเว็บอยูในระดับดี ( X =3.15) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ทุกดานไดรับการประเมินในระดับดี โดยดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบเปน
ดานที่ดีกวาดานอื่น ( X =3.21) เมื่อแยกกลาวเปนรายดานสรุปไดดังนี้
2.1 ดานเนื้อหา นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.14) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหา
มีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.21) รองลงมา คือ ความตอเนื่องของเนื้อหาในแตละหัวขอ
มีความเหมาะสม ( X =3.18)
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา ขอที่นิสติ ระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.22) รองลงมา คือ ความ
ตอเนื่องของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.16) สวนขอที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ ความตอเนื่องของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม
( X =3.24) รองลงมา คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.18)
2.2 ดานการนําเสนอ นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.16) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับแรกมี 2 ขอ คือ
ความสะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ และการเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี
( X =3.29 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุม ควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย ( X =3.26)
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยู
ในอันดับแรก คือ การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี ( X =3.33) รองลงมามี 2 ขอ คือ ความสะดวกใน
การเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ และ ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจได
งาย ( X =3.25 เทากัน) สวนขอที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ ความ
สะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ ( X =3.41) รองลงมามี 2 ขอ คือ เมนูหลักมี
ความชัดเจนเขาใจไดงาย และ ภาษาทีใ่ ชเปนเมนูและปุม ควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย ( X =3.29
เทากัน)
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2.3 ดานภาษา ตัวอักษร และสี นิสติ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี
( X =3.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับ
แรกมี 2 ขอ คือ รูปแบบตัวอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน และ ขนาดของตัวอักษรทีใ่ ชมี
ความเหมาะสม ( X =3.22 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย ( X =3.21)
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยู
ในอันดับแรก คือ ขนาดของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่
ใชชัดเจน เขาใจไดงาย และ รูปแบบตัวอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน ( X =3.22 เทากัน)
สวนขอที่นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ รูปแบบตัวอักษรที่ใชสามารถ
อานไดงายและชัดเจน ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย และ ขนาด
ของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.18 เทากัน)
เปนที่นาสังเกตวาทั้งการประเมินโดยภาพรวมและแยกตามรายกลุมนั้นมีขอที่
ไดรับการประเมินที่อยูในอันดับสุดทายเหมือนกัน คือ สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม
(ภาพรวม X =3.04, ป.ตรี X =3.10, ป.บัณฑิตศึกษา X =2.88)
2.4 ดานรูปภาพ นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.03) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดีเชนกัน โดยขอที่อยูในอันดับแรก คือ
ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน ( X =3.27) รองลงมา คือ คําอธิบายในภาพประกอบมี
ความชัดเจน ( X =3.04)
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน (ป.ตรี X =3.30, ป.บัณฑิตศึกษา
X =3.18) รองลงมาสําหรับนิสิตปริญญาตรี คือ ภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.06) และ
รองลงมาสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา คือ คําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.06)
2.5 ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี
( X =3.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับ
แรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.30) รองลงมา คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน
( X =3.29)
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยู
ในอันดับแรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.37) รองลงมามี 2 ขอ คือ คําชี้แจงมี
ความชัดเจน และ ขอคําถามกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน ( X =3.25 เทากัน) สวนขอที่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน ( X =3.41) รองลงมามี 3
ขอ คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน จํานวนขอคําถามมีความเหมาะสม และ ตองใชความคิด
ในการตอบขอคําถาม ( X =3.12 เทากัน)
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2.6 ขอเสนอแนะ นิสิตสวนใหญเสนอแนะใหมีการออกแบบตกแตงและใชสีที่
นาสนใจมากขึ้นเพื่อดึงดูดใหคนอยากเขามาใชบทเรียน รองลงมา คือ เนื้อหาละเอียด ชัดเจน
กระชับและอานเขาใจงาย และบทเรียนมีประโยชน ควรแนะนําใหผูใชทราบเพื่อประโยชนในการ
คนหาหนังสือ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครัง้ นี้มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจยั ในภาพรวม จากผลการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา นิสิตมีความคิดเห็น
โดยรวมตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งไดรับผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
1.1 ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการพัฒนาบทเรียนจากเอกสาร บทความและตําราที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
1.2 ผูวิจัยไดศึกษาบทเรียนสอนการสืบคนหรือการใชหองสมุดบนเว็บไซตของ
หองสมุดทั้งในและตางประเทศ แลวนํามาประยุกตใชกบั การพัฒนาบทเรียนเพื่อใหสอดคลองกับ
บริบทและความเหมาะสมของเนื้อหาและผูเรียน
1.3 ในกระบวนการพัฒนาบทเรียนนั้น ผูวิจัยไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญใน
ดานเนื้อหาจากอาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และบรรณารักษ
ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการสอนนิสิตและผูใชบริการโดยตรง รวมไปถึงคําแนะนําทางดานเทคนิค
การพัฒนาบทเรียนจากอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาอีกดวย
2. ผลการวิจัยแยกเปนรายดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานก็พบวา นิสิตมีความ
คิดเห็นตอทุกดานในระดับดีเชนกัน ที่เปนเชนนี้แสดงใหเห็นวาบทเรียนดังกลาวสามารถใชเปน
เครื่องมือชวยนิสิตในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศจากโอแพกได ดังเห็นไดจากความคิดเห็นของ
นิสิตที่มีตอคุณลักษณะของบทเรียนในแตละดาน ดังนี้
2.1 ในดานเนื้อหา ขอที่ไดรับผลการประเมินในอันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหามี
ความชัดเจนและเขาใจไดงาย รองลงมา คือ ความตอเนือ่ งของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความ
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุดารัตน มุสิกชาติ (2549: 65) ในการพัฒนาเว็บการเรียน
การสอน เรื่อง การคนหาสารสนเทศที่พบวา นิสิตมีความพึงพอใจบทเรียนในระดับมากในดาน
เนื้อหาที่มีความชัดเจนและเขาใจงาย และดานการนําเสนอบทเรียนเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่อง
2.2 ในดานการนําเสนอบทเรียน ขอที่ไดรับผลการประเมินในอันดับแรกมี 2 ขอ
คือ ความสะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ และการเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี
รองลงมา คือ ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย นั่นแสดงใหเห็นวาในการพัฒนา
บทเรียนผานเว็บจําเปนตองใหความสําคัญกับการนําเสนอบทเรียนอยางมาก กลาวคือ หาก
โครงสรางของบทเรียนผานเว็บไดรบั การออกแบบมาอยางดี ผูเรียนจะสามารถเขาถึงบทเรียนได
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อยางสะดวกและไมสับสน ซึง่ โครงสรางการออกแบบบทเรียนผานเว็บมีหลายลักษณะดวยกัน
ในการพัฒนาบทเรียนของผูวิจัยในครั้งนีพ้ ยายามออกแบบใหเหมาะกับผูเรียนที่มปี ระสบการณและ
วัยที่หลากหลาย จึงไดออกแบบใหดูเรียบงายสบายตาไมทันสมัยหรือลาสมัยจนเกินไป รวมทั้ง
นําเสนอบทเรียนภายใตแนวคิดที่ใหผเู รียนสามารถเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการซึ่ง
สอดคลองกับขอแนะนําของเกรแฮม, แมคนีล และเพตติฟอรด (Graham; McNeil; & Pettiford.
2000: 19-20) ที่กลาววา บทเรียนผานเว็บที่ออกแบบในลักษณะโครงสรางแบบผสมผสาน ผูเรียนจะ
ไดรับทางเลือกในการทํากิจกรรมการเรียนหรือการเลือกเนื้อหาที่ตองการจะศึกษา เหมาะกับผูเรียน
ซึ่งคละระดับประสบการณในการใชเว็บเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ในสวนของการเชื่อมโยงขอมูลนั้น
ผูวิจัยไดเลือกใชเมนูที่อํานวยความสะดวกใหผูเรียน เชน ปุมแบ็ค (back) ปุมเน็ก (next) โดยผูเรียน
จะทราบวาสามารถเลือกไปทางใดไดบางและไปอยางไร ซึ่งสอดคลองกับขอแนะนําของถนอมพร
(ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545: 143) ที่วา ผูออกแบบบทเรียนควรออกแบบโดยการใชภาพ
ขอความที่มีความชัดเจน และหากใชในลักษณะของกราฟก ควรจัดหาทางเลือกใหแกผูใชในรูปของ
ขอความดวยบนเว็บเพ็จเดียวกัน และผูเ รียนตองสามารถเลือกที่จะกลับมายังโฮมเพจหรือหนาซึ่ง
เปนจุดเชื่อมโยงหลักไดอยางสะดวก
2.3 ในดานภาษา ตัวอักษร และสี นิสิตเห็นวารูปแบบตัวอักษรที่ใชนั้น อานได
งายและชัดเจน ขนาดของตัวอักษรทีใ่ ชมคี วามเหมาะสม และภาษาที่ใชมคี วามชัดเจน เขาใจไดงาย
ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาการทําใหบทเรียนเปนที่นาสนใจของผูเรียนจะตองอาศัยองคประกอบที่
สําคัญอีกประการหนึ่งในดานภาษา ตัวอักษร และสี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกัลยาณี สิงหดวง
(2548 : 75) ที่พบวา ผูใชมีความพึงพอใจในการสรางเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวโดยรวมอยูในระดับมากในดานตัวอักษรที่อานงาย ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
และสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม สวนในดานรูปภาพนั้น นิสิตเห็นวาภาพประกอบกับเนื้อหามี
ความสอดคลองกัน และคําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน ซึ่งชวยใหผูเรียนมีความเขาใจใน
เนื้อหาของบทเรียนเพิ่มมากขึ้น
3. ขอสังเกตเกี่ยวกับคุณภาพของบทเรียน แมวานิสิตจะเห็นวาบทเรียนดังกลาวเปน
เครื่องมือที่มีประโยชนในการเรียนรูวธิ ีการสืบคนโอแพกที่ควรแนะนําใหผูใชบริการทราบเพื่อ
ประโยชนในการคนหาหนังสือ แตนิสิตยังมีความพอใจตอบทเรียนนีใ้ นระดับหนึ่งเทานั้น เห็นไดจาก
ผลการประเมินที่อยูในระดับดีเทากันในทุกดาน ไมมีดานใดมีคาเฉลี่ยที่โดดเดน นั่นเปนเพราะ
บทเรียนยังไมนาสนใจเทาทีค่ วร เห็นไดจากความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนในดานภาษา ตัวอักษร
และสี ทั้งโดยภาพรวมและแยกตามรายกลุมที่พบวา ขอที่ไดรับการประเมินในอันดับสุดทายของ คือ
สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม ประกอบกับนิสิตสวนใหญเสนอแนะใหมีการออกแบบ
ตกแตงและใชสีที่นาสนใจมากขึ้น นั่นอาจเปนเพราะบทเรียนนี้ไดรับการสรางขึ้นเปนครั้งแรกซึ่ง
ผูวิจัยมุงเนนในเรื่องความครอบคลุมและชัดเจนของเนื้อหาเปนหลัก จึงตกแตงบทเรียนโดยใชสีและ
ภาพที่ดูเรียบจึงทําใหผูเรียนรูสึกไมนาสนใจมากนัก อยางไรก็ตามบทเรียนนี้ตองไดรับการพัฒนา
ตอไปเพื่อความสมบูรณทั้งในดานเนื้อหาและการนําเสนอที่นาสนใจยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ควรมีการปรับปรุงบทเรียนใหนาสนใจขึน้ โดยเฉพาะในดานสีพื้น สีอักษร และ
ภาพประกอบ เพราะถึงแมวาผลการวิจัยจะอยูในระดับดี แตก็อยูในลําดับสุดทาย อยางไรก็ตาม
บทเรียนจะตองไดรับการปรับปรุงในขอนี้ รวมไปถึงตองปรับปรุงบทเรียนในสวนอื่นๆ เพื่อให
บทเรียนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยนําผลการประเมินบทเรียนจากผูใชจริงมาใชประกอบการ
ปรับปรุงบทเรียน หลังจากทดลองใชงานผานทางเว็บไซตของหองสมุดอยางนอย 6 เดือน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจตอบทเรียนโดยใชวธิ ีการสัมภาษณเปน
รายบุคคลเพือ่ ใหไดความชัดเจนในรายละเอียดของการประเมินมากขึ้น เชน สีของพื้นหลังควรเปน
อยางไร รูปแบบของตัวอักษรควรเปนอยางไร เปนตน
2. ควรทําบทเรียนสอนวิธีการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่ทางสํานักหอสมุดกลาง บอกรับเพื่อใหผูใชหองสมุดสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวไดอยางเต็มที่ อีกทั้ง
ยังชวยสงเสริมใหมีการใชฐานขอมูลดังกลาวใหมากขึน้ ดวย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
ประกอบดวยบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 5 คน ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารยบญ
ุ ยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ฝายบริหาร และ
อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2. ผูชวยศาสตราจารย อลิศรา เจริญวานิช
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
3. อาจารยบุญยืน จันทรสวาง
อาจารยประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
4. อาจารยอรทัย วารีสอาด
อาจารยประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
5. นางพิมล เมฆสวัสดิ์
รองผูอํานวยการ ฝายสงเสริมผูใชและวิจยั สํานักหอสมุดกลาง

ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ

ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพบทเรียนผานเว็บ
เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยผูเชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งประกอบดวย
อาจารยจากภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จํานวน 2 ทาน อาจารยจากภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 2 ทาน และบรรณารักษจากสํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 ทาน
ผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏในตารางตอไปนี้
ตาราง 10 ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนผานเว็บ
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

ดานเนื้อหา
ดานการนําเสนอ
ดานภาษา ตัวอักษร และสี
ดานรูปภาพ
ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
รวม

ระดับการประเมิน
S.D.
X
2.92
0.67
3.03
0.65
2.96
0.52
3.05
0.21
3.07
0.15
3.00
0.32

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ตาราง 11 ผลการประเมินบทเรียนผานเว็บดานเนื้อหา
ระดับการประเมิน
S.D.
X
ความถูกตองของเนื้อหา
3.20
0.45
ความครอบคลุมของเนือ้ หาตามวัตถุประสงค
2.60
0.89
ปริมาณและความตอเนือ่ งของเนื้อหาในแตละหัวขอ
2.60
0.89
ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับแบบทดสอบ
3.20
0.45
วิธีการกําหนดใหเลือกเรียนในแตละหัวขอตามความสนใจ 3.00
1.22
รวม
2.92
0.67
รายการประเมินดานเนื้อหา

1.
2.
3.
4.
5.

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 12 ผลการประเมินบทเรียนผานเว็บดานการนําเสนอ
รายการประเมินดานการนําเสนอ
1.
2.
3.
4.
5.

การนําเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอไมสับสน
ความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ
ความนาสนใจในการนําเสนอ
เมนูหลักมีความชัดเจน เขาใจไดงาย
ความเหมาะสมของตําแหนงเมนูเชื่อมโยงสวนตางๆ
ภายในบทเรียน
6. ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุม ควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย
7. การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี
รวม

ระดับการประเมิน
S.D.
X
2.80
1.10
2.40
0.89
2.80
0.45
3.40
0.55
3.40
0.55
3.60
2.80
3.03

แปลผล
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี

0.55
1.30
0.65

ดีมาก
ดี
ดี

ระดับการประเมิน
S.D.
X

แปลผล

ตาราง 13 ผลการประเมินบทเรียนผานเว็บดานภาษา ตัวอักษร และสี
รายการประเมินดานภาษา ตัวอักษร และสี
1.
2.
3.
4.
5.

ภาษาที่ใชถูกตอง
ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย
รูปแบบตัวอักษรทีใ่ ชอา นไดงาย และชัดเจน
ขนาดของตัวอักษรที่ใชอานไดงาย และชัดเจน
สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม
รวม

2.80
3.00
3.60
3.00
2.40
2.96

0.84
0.71
0.55
0.71
1.14
0.52

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช
ดี

ตาราง 14 ผลการประเมินบทเรียนผานเว็บดานรูปภาพ
รายการประเมินดานรูปภาพ
1.
2.
3.
4.

ภาพประกอบถูกตอง
ความชัดเจนของภาพประกอบ
ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา
ความนาสนใจของภาพที่ใชตกแตง
รวม

ระดับการประเมิน
S.D.
X
3.20
0.45
2.60
0.89
3.40
0.55
3.00
0.71
3.05
0.21

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 15 ผลการประเมินบทเรียนผานเว็บดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
รายการประเมินดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
1. ความชัดเจนของคําชี้แจง
2. ความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบ
3. ขอคําถามทีใ่ ชสามารถวัดความสามารถของผูเรียนได
รวม

ระดับการประเมิน
S.D.
X
3.20
0.45
3.00
0.00
3.00
0.00
3.07
1.49

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี

ตาราง 16 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
1. ภาพประกอบมีขนาดเล็ก ควรปรับขยายหนาจอใหใชเนื้อที่ใหเต็ม หรือ ปรับให
ภาพประกอบมีขนาดใหญขึ้น
2. ควรปรับขนาดตัวอักษรบางสวนใหใหญขึ้น
3. ควรมีภาพประกอบเพิ่มขึ้น
4. ควรเปลี่ยนโทนสีพื้นจากขาวเปนสีอื่นที่ออนๆ เนื่องจากการมองพื้นขาวนานๆ
ทําใหแสบตา
5. ปรับแกคําที่ใชใหเปนคําคงที่ เชน ทรัพยากรสารสนเทศ โสตทัศนวัสดุ
6. ในสวนของตัวอักษรที่เปนคําอธิบาย ควรหลีกเลี่ยงการใชสีแดง
7. ในสวนของลูกศรในภาพประกอบ ควรหลีกเลี่ยงการใชสีแดงสด
8. ควรปรับเนือ้ หาการสืบคนโอแพกใหครอบคลุมหองสมุดทั้ง 3 แหง เชน
สถานภาพ เลขเรียกหนังสือพิเศษ
9. ควรยุบรวมบทเรียนบางหนาไวดวยกันเพื่อประหยัดเวลาในการคลิกอาน
10. ควรมีแผนผังบทเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนมองเห็นภาพรวมของบทเรียน
ชัดเจนขึ้น
11. ควรมีจุดเชื่อมโยงอีเมลของเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง รวมทั้งเว็บไซตของ
หอสมุด มศว องครักษ ดวย
12. ควรมีแบบฝกหัดที่ใหผเู รียนไดลองฝกสืบคนจริงจากโอแพก
13. ควรมีการปรับเนื้อหาในหัวขอคําแนะนํากอนเรียนใหชัดเจนขึ้น ไมวาจะเปน
หัวขอบทเรียนนี้มีไวเพื่ออะไร บทเรียนนี้มีเนื้อหาอะไรบาง หรือวิธีการใช
บทเรียน

ความถี่
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเว็บ
เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเว็บ เรื่อง

การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สําหรับผูเชีย่ วชาญ)
คําชี้แจง แบบประเมินคุณภาพ แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 คุณภาพของบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ
1.1 ตําแหนงหนาที่
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
1.2 สถานทีท่ ํางาน
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 คุณภาพของบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โปรดกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองระดับการประเมิน ตามความคิดเห็นของทาน หลังจากได
ตรวจสอบและทดลองใชบทเรียนผานเว็บ
ระดับของคุณภาพ
หัวขอ

รายการประเมิน

1

เนื้อหา
1.1 ความถูกตองของเนื้อหา
1.2 ความครอบคลุมของเนื้อหาตามวัตถุประสงค
1.3 ปริมาณและความตอเนื่องของเนื้อหาในแตละ
หัวขอ
1.4 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับแบบทดสอบ
1.5 วิธีการกําหนดใหเลือกเรียนในแตละหัวขอตาม
ความสนใจ
การนําเสนอ
2.1 การนําเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอไมสับสน
2.2 ความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ
2.3 ความนาสนใจในการนําเสนอ
2.4 เมนูหลักมีความชัดเจน เขาใจไดงาย
2.5 ความเหมาะสมของตําแหนงเมนูเชื่อมโยง
สวนตางๆ ภายในบทเรียน
2.6 ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอ
เขาใจไดงาย
2.7 การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี

2

ดีมาก

ดี

พอใช

ตอง
ปรับ
ปรุง

100
ระดับของคุณภาพ
ดีมาก

หัวขอ

รายการประเมิน

3

ภาษา ตัวอักษร และสี
3.1 ภาษาที่ใชถูกตอง
3.2 ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย
3.3 รูปแบบตัวอักษรที่ใชอานไดงาย และชัดเจน
3.4 ขนาดของตัวอักษรที่ใชอานไดงาย และชัดเจน
3.5 สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม
รูปภาพ
4.1 ภาพประกอบถูกตอง
4.2 ความชัดเจนของภาพประกอบ
4.3 ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา
4.4 ความนาสนใจของภาพที่ใชตกแตง
แบบฝกหัด และแบบทดสอบ
5.1 ความชัดเจนของคําชี้แจง
5.2 ความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบ
5.3 ขอคําถามที่ใชสามารถวัดความสามารถของ
ผูเรียนได

4

5

ดี

พอใช

ตอง
ปรับ
ปรุง

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บ
เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพก

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําชี้แจง แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูใช
กรุณากาเครื่องหมาย 9 ลงใน ( ) หนาขอความทีต่ รงกับสภาพความจริงและ/หรือเติมคําลงใน
ชองวาง
1. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี (ขามไปตอบขอ 3 เปนตนไป)
( ) บัณฑิตศึกษา
2. ทานมีความรูเกี่ยวกับการสืบคน OPAC ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี โดยเรียนรูจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) เรียนรูจากการทดลองใชดวยตนเอง
( ) แผนพับ/เว็บไซต
( ) สอบถามบรรณารักษ
( ) เขารับการอบรมตามโปรแกรมที่สํานักหอสมุดกลางจัดขึ้น
( ) อื่นๆ โปรดระบุ ................................................
3. ประสบการณในการใชคอมพิวเตอรเบือ้ งตน เชน การใชโปรแกรม Word
( ) ใชเปนประจํา
( ) ใชเปนครั้งคราว
( ) นานๆ ครั้ง
( ) อื่นๆ โปรดระบุ ...........................................
4. ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต
( ) ใชเปนประจํา
( ) ใชเปนครั้งคราว
( ) นานๆ ครั้ง
( ) อื่นๆ โปรดระบุ ...........................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โปรดกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองระดับความคิดเห็น หลังจากไดทดลองใชบทเรียนผานเว็บ
ระดับความคิดเห็น
หัวขอ

รายการประเมิน

1

เนื้อหา
1.1 บทเรียนมีความนาสนใจ
1.2 คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจงาย
1.3 ปริมาณของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความ
เหมาะสม
1.4 ความตอเนื่องของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความ
เหมาะสม
การนําเสนอ
2.1 ความสะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอได
ตามตองการ
2.2 การออกแบบหนาจอมีความนาสนใจ
2.3 เมนูหลักมีความชัดเจน เขาใจไดงาย
2.4 ตําแหนงเมนูเชื่อมโยงสวนตางๆ ภายในบทเรียน
มีความเหมาะสม
2.5 ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอ
เขาใจไดงาย
2.6 การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี
ภาษา ตัวอักษร และสี
3.1 ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย
3.2 รูปแบบตัวอักษรที่ใช สามารถอานไดงายและ
ชัดเจน
3.3 ขนาดของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม
3.4 สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม

2

3

ดีมาก

ดี

พอใช

ตอง
ปรับ
ปรุง
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ระดับความคิดเห็น
หัวขอ
4

5

ดีมาก

รายการประเมิน

ดี

พอใช

ตอง
ปรับ
ปรุง

รูปภาพ
4.1 ภาพประกอบมีความชัดเจน
4.2 คําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน
4.3 ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน
4.4 ภาพที่ใชตกแตงมีความนาสนใจ
แบบฝกหัด และแบบทดสอบ
5.1 คําชี้แจงมีความชัดเจน
5.2 ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน
5.3 จํานวนขอคําถามมีความเหมาะสม
5.4 ขอคําถามกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน
5.5 ตองใชความคิดในการตอบขอคําถาม

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
ขอบคุณที่ใหความรวมมือ

ประวัติผูวิจัย

ประวัติผูวิจัย
1. ชื่อ
คุณวุฒิ
ตําแหนง
สังกัด

นางสาวอัญชลี ตุมทอง
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
บรรณารักษ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท 02-2584002-3 ตอ 156
02-6495000 ตอ 5381

2. ชื่อ
คุณวุฒิ
ตําแหนง
สังกัด

นางสาวอัมพร ขาวบาง
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
บรรณารักษ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท 02-2584002-3 ตอ 117
02-6495000 ตอ 5386

