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บทบรรณาธิการ
วารสารรังสิตสารสนเทศ ก้าวเข้าสู่ปี่ที่ 15 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่าน

ที่กรุณาส่งบทความวิชาการ  บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวงการวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศ
และขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามอ่านวารสารรังสิตสารสนเทศ สาระที่น่าสนใจในฉบับนี้
ประกอบดว้ย บทความวจิยัและบทความวชิาการ  ไดแ้ก ่การศกึษาผูรั้บบรกิาร : โอกาสในการพฒันา
คณุภาพ บรกิารของหอ้งสมดุ  การรูส้ารสนเทศของนสิติระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยรังสิต แนวโน้มรูปแบบห้องสมุดโรงเรียนในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน   เจ็ด
คุณลักษณะเดน่ของคนไทยในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล และความสมัพันธ์กับความพงึพอใจ
ในชวิีตและการทำงาน      บนัทกึการเขา้รว่มประชมุและเสนอโปสเตอรใ์นการสมัมนาประจำป ี2008
ของสมาคมหอ้งสมุดอเมริกัน

กองบรรณาธิการ   ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาส่งบทความและงานวิจัยมาร่วมเผยแพร่
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารรังสิตสารสนเทศ ประจำปีที่ 15  ฉบับที่ 1 นี้    จะเป็น
 ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาชีพและงานวิชาการต่างๆ  หากท่านผู้อ่าน มีคำ-
 แนะนำ  หรือตอ้งการมสีว่นในการสง่บทความตพิีมพ ์ทีว่ารสารรงัสติสารสนเทศ

                     ซึ่งเป็นวารสารที่มีผู้ตรวจสอบบทความ (Peer review journal) เรายินดีน้อมรับ
  ดว้ยความเตม็ใจ   โดยทา่นสามารถสง่ตน้ฉบบัไปตามทีอ่ยู่ปกในวารสาร เพือ่เปน็

        การเผยแพรค่วามรูสู้ส่งัคมอนัจะเปน็ประโยชนต์อ่ผู้อ่านและผูส้นใจตอ่ไป...
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บทนำ

การศึกษาผู้รับบริการ : โอกาสในการพัฒนาคุณภาพบริการของห้องสมุด
 ระเบยีบ แสงจนัทร ์*

การ ศึกษาผู้รับบริการ ถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเชื่อว่าการบริการที่ดีย่อมส่งผลทำให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อการดำเนินงานขององค์กร  ขณะเดียวกันความล้มเหลวในการบริการจะเป็นผลเสีย

ต่อภาพลักษณ์องค์กรด้วยเช่นกัน  ดังนั้น การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์  การ
ดำเนินการด้านการบริหารจัดการ  การพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
ตลอดจนต้องมีการศึกษาผู้รับบริการอย่างต่อเน่ือง  จึงจะสามารถนำไปสูก่ารปรับปรุงคุณภาพของการบรกิารและสร้าง
ความพงึพอใจตอ่ผู้รับบรกิารไดเ้พิม่มากขึน้ (การใหค้วามสำคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี : 2552)

สำหรับห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการให้บริการสารสนเทศ  จึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาผู้รับ
บรกิารเชน่เดยีวกบัองคก์รดา้นการบรกิารอืน่ๆ เพราะการศกึษาผูรั้บบรกิารหอ้งสมดุนัน้  สามารถใชวั้ดประสทิธภิาพ
การจัดบริการของห้องสมุดว่าจะสนองตอบความตอ้งการของผู้รับบริการได้มากน้อยเพียงใด  ทำให้ทราบความต้องการ
ความคิดเห็น ความคาดหวัง ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้รับบริการแต่ละคน แต่ละกลุ่ม ซึ่งแตกต่างกัน ก่อให้เกิด
การนำผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนช่วยประเมินผลการให้บริการของห้องสมุด
และสร้างความพงึพอใจของผูรั้บบริการห้องสมุดเพ่ิมมากยิง่ข้ึนได้ต่อไปในอนาคต

ดงันัน้ การศกึษาผูรั้บบรกิารหอ้งสมดุ  จงึถอืเปน็ปจัจยัทีส่ำคญัอนัดบัแรกทีห้่องสมดุควรนำมาพจิารณาและ
ดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าหากห้องสมุดใดสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์
บรกิารทีด่มีคีณุคา่สนองตอบความตอ้งการของผูรั้บบรกิารไดอ้ย่างตรงใจแลว้ จะสามารถชนะใจผูรั้บบรกิารไดอ้ย่าง
แน่นอน ส่งผลให้จะเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อห้องสมุด เม่ือผู้รับบริการเห็นความสำคัญและคุณค่าในความเป็นห้องสมุดแล้ว
จะเป็นแรงกระตุน้ให้ผู้รับบริการหันกลับมาใช้บริการใหม่ของห้องสมุดได้อย่างย่ังยืนและตลอดไป

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับการศึกษาผู้รับบริการ

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานสนบัสนุนด้านการเรยีนการสอน ได้ตระหนักถึง
ความสำคญัของคณุภาพและมาตรฐานในการใหบ้รกิารทางวชิาการ อันเปน็หนา้ทีห่ลักของสถาบนัฯ  เพือ่ประกนัวา่
คุณภาพของบริการหรือสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ จะเป็นไปตามท่ีผู้รับบริการต้องการและได้รับความพึงพอใจ
โดยใชม้าตรฐานประกนัคณุภาพของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั สำหรบัหนว่ยงานดา้นบรหิารและสนบัสนนุ หรือ CU-
QA 84.3 (ทำไมตอ้งประกนัคณุภาพ : 2552)

* บรรณารกัษง์านสง่เสรมิการใชส้ารสนเทศ ฝ่ายบรกิารผูอ่้าน หอสมดุกลาง สถาบนัวทิยบรกิาร จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
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ภายใต้การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพของสถาบันวิทยบริการ เพื่อที่สถาบันฯ  จะได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการพฒันาและ ปรับปรงุคณุภาพของบรกิารและทรพัยากรสารสนเทศใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานตามทีก่ำหนดไวใ้น
ระบบประกนัคุณภาพ  สถาบันฯ  จึงได้มีการจัดทำคู่มือข้ันตอนการปฏบัิติงานการมุง่เน้นความสำคญัท่ีผู้รับบริการและ
การทบทวนความต้องการของผู้รับบริการ (PM-4.4.3) รวมท้ังกำหนดดัชนีช้ีวัดความสำเร็จท้ังในปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อเป็นแนวทางในการการศึกษาผู้รับบริการ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด ตลอดจนสร้างความ
พึงพอใจแกผู้่รับบริการ โดยมีการพัฒนาช่องทางการรบัทราบความตอ้งการของผูรั้บบริการต่างๆ  หลากหลายช่องทาง
ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น  การรับฟังความคิดเห็นจากทางเลอืก Suggestion ในหน้าจอการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
(OPAC - Online Public Access Catalog)  บริการอ้างอิงเสมือนด้วยระบบ Question Point  แบบสำรวจความ
คิดเห็น ท้ังในรูปส่ือส่ิงพิมพ์และแบบออนไลน์  เว็บไซต์ของสถาบันวิทยบริการ การส่ือสารโดยตรงด้วยตนเอง  โทรศัพท์
โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หนังสือติชมต่างๆ  ตลอดจนความคิดเห็นจากเสียงสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์
ของเว็บไซต์ส่วนประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน

การศกึษาผูรั้บบรกิาร ภายใตก้ารดำเนนิงานระบบประกนัคณุภาพของสถาบนัฯ  เพือ่รับทราบความตอ้งการ
และความพึงพอใจของผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ วิธีการหนึ่งที่สถาบันฯ  เลือกใช้ในการศึกษาผู้รับบริการมาก
ทีส่ดุคอื การรบัฟงัความคดิเหน็และสำรวจความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร  โดยเริม่ตัง้แต ่ป ีพ.ศ. 2544-2552  มจีำนวน
17  เรื่องดังนี้

ตารางที่ 1 การศึกษาผู้รับบริการ ของสถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2544-2552

 ปีที่ศึกษา ลำดับที่    ชื่อเรื่อง

2544 1 การรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ  2544

2545 2 • การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด สถาบันวิทยบริการ
(ดำเนนิการโดย สำนกังานนสิติสมัพนัธ)์

3 • การรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ   ประจำปีงบประมาณ  2545

2546 4 • รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 • รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การประกันคุณภาพ สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 • การรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2546

2547 7 • แบบแสดงความคิดเห็นการใช้สถาบันวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2547
8 • การรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2547

2548 9 • การพัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :
รายงานโครงการวิจัย

1 0 การรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ  2548

2549 1 1 การรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ  2549
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2550 1 2 • รายงานการศึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิทยบริการ
ประจำปีงบประมาณ 2550

1 3 • การรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2550

2551 1 4 • รายงานการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2551

1 5 • การรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2551

2552 1 6 • รายงานการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2552

1 7 • การรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2552

รวม 1 7 เรื ่อง

 ปีที่ศึกษา ลำดับที่    ชื่อเรื่อง

จากข้อมูลการศึกษาผู้รับบริการดังกล่าวข้างต้น  ผู้เขียนในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกัน
คุณภาพของสถาบนัวิทยบริการ  ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนนิงานการศกึษาผู้รับบริการจำนวน  4  เร่ืองดังน้ี

• รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index)
สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาการปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รายงานการวจิยัผลการประชาสมัพนัธ ์ (Coverage index) สถาบนัวทิยบรกิาร  จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
: กรณีศึกษาการประกันคุณภาพ สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รายงานการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปงีบประมาณ 2551

• รายงานการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปงีบประมาณ 2552

ผลการศึกษาผู้รับบริการ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการศึกษาผู้รับบริการของสถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง 4 รายชื่อ ตามที่ผู้เขียนมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษาผู้รับบริการ  สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกัน
ไดใ้น 2 ประเดน็หลกัดงันี้

1. ผลการศึกษาด้านสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าถึง
เป้าหมายมากที่สุด 3 ลำดับแรก : วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ  แสดงผลข้อมูลดังตารางที่ 2

2. ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สูงสุด  3 ลำดับแรก : วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแสดงผลข้อมูลดังตารางที่ 3

รายละเอียดของผลการศึกษาผู้รับริการ ของทั้งสองประเด็นมีดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาด้านสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าถึง
เป้าหมายมากที่สุด  3 ลำดับแรก: วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

Coverage index : กรณีศึกษา
การประกันคุณภาพ สถาบันวิทยบริการประเด็นท่ีศึกษา

Coverage index : กรณีศึกษา
การปฐมนเิทศการใชห้อ้งสมดุ

เพ่ือศึกษาประเภทของสือ่เพ่ือการประชาสมัพันธ์
ท่ีสถาบันวิทยบริการเข้าถึงเป้าหมายมากทีสุ่ด
ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

กลุม่ตวัอย่างประชากรจำนวน 624 คน ไดแ้ก่
นสิติระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญา
เอก ของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ทีเ่ขา้รว่ม
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ต้ังแต่วันท่ี
10-28 มถุินายน 2545

เพ่ือศึกษาประเภทของสือ่เพ่ือการประชาสมัพันธ์
ท่ีสถาบันวิทยบริการเขา้ถึงเป้าหมายมากทีสุ่ด ผ่าน
กิจกรรม การประกนัคุณภาพ

กลุม่ตวัอย่างประชากรจำนวน 1,115 คน ดงันี้
• นิสิตระดบัปริญญาตร ีปริญญาโทและปรญิญาเอก
ของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ท่ีศึกษาในภาค
การศกึษาตน้ปกีารศกึษา 2545 จำนวน 1,130 คน

• บุคลากรจฬุาฯ จำนวน 425 คน

วัตถุประสงค์ในการ
ศึกษา

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเรจ็รูปสถิติทางสังคมศาสตร์
(SPSS for Windows Version 10.0)

ผู้รับบริการส่วนใหญ่ทราบการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดดิจิตอลของสถาบัน
วิทยบริการ จุฬาฯ จากเว็บไซต์ของสถาบัน
วิทยบริการ

มิถุนายน 2545 - กุมภาพนัธ ์2546

• จำนวนแบบสอบถามทีส่ง่  624 ชุด
• จำนวนแบบสอบถามทีไ่ด้รับคืน 338 ชุด

(ร้อยละ 54.43)

• นิสิตบณัทติศกึษา  251 คน  (ร้อยละ 74.26)
• นสิติปรญิญาตร ี  74 คน  (ร้อยละ 21.89)
• อ่ืนๆ  13 คน (ร้อยละ 3.85)

• พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  75 คน
  (ร้อยละ 22.19)
• สถาปตัยกรรมศาสตร ์  62 คน (ร้อยละ 18.34)
• พยาบาลศาสตร์  46 คน (ร้อยละ 13.61)

• คนรูจ้กั 99 ราย (ร้อยละ 27.81)
• โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์  67 ราย (ร้อยละ

19.82)
• เว็บไซตส์ถาบนัฯ  63 ราย (ร้อยละ 18.64)

ผู้รับบริการส่วนใหญ่ทราบการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดดิจิตอลของ
สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ จากสือ่ประเภทอืน่ๆ
คอื คนรูจ้กั (อาจารย/์ สือ่จากคณะทีเ่รยีน) ซึง่
ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้

ผู้รับบริการส่วนใหญ่ทราบการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การประกนัคุณภาพสถาบนัวิทยบริการ จาก
ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิทยบริการ

สิงหาคม - ตุลาคม 2545

• จำนวนแบบสอบถามทีส่ง่  3,608 ชุด
• จำนวนแบบสอบถามทีไ่ด้รับคืน 1,555 ชุด
   (ร้อยละ 43.10)

• นิสิตปรญิญาตร ี   803  คน  (ร้อยละ 51.64)
• นิสิตบณัทติศกึษา  327  คน (ร้อยละ 21.02)
• ขา้ราชการ/พนกังาน ลูกจา้ง   310 คน
  (ร้อยละ 19.94)

ไม่มีการศึกษา

กลุม่ตวัอย่างประชากร/
วิธีดำเนนิการศกึษา

• ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสถาบันฯ
  288 ราย (ร้อยละ 53.43)
• เวบ็ไซตส์ถาบนัฯ  191 ราย (ร้อยละ 35.44)
• โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์186 ราย(ร้อยละ 34.32)

ผู้รับบริการส่วนใหญ่ทราบการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ
จากป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิทยบริการ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ศึกษา

สมมุติฐานการวิจัย

ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวนแบบสอบถาม
ท่ีส่งและได้รับคืน

สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม

สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถามจำแนก

ตามคณะ/สถาบัน
ประเภทของส่ือท่ีทำให้
รู้จักสถาบันวิทยบริการ*

การทดสอบสมมุติฐาน

เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
และสามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้ทุกกลุ่ม

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ

หมายเหตุ  * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สูงสุด 3 ลำดับแรก : วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
สถาบันวิทยบริการ (ปี 2552)ประเด็นที่ศึกษา ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

สถาบันวิทยบริการ (ปี 2551)

วัตถุประสงค์ในการศึกษา • เพ่ือสำรวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการตอ่การใหบ้ริการตา่ง ๆ
• เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ

กลุม่ตวัอย่างทีเ่ปน็ประชาคมจฬุาฯ 590 คน
มีดังน้ี
• ผู้มาใช้บริการสถาบันฯ ระหว่างวันท่ี

7 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2551
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
ระหวา่ง วันที ่9 - 30 กรกฎาคม 2551

แบบสอบถาม/วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
SPSS for Windows Version 11.5

1 เมษายน - 30 กันยายน 2551

• จำนวนแบบสอบถามทีส่ง่  700 ชุด
• จำนวนแบบสอบถามทีไ่ด้รับคืน 590 ชุด

(ร้อยละ 84.29)

• พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 193 คน
(ร้อยละ 32.71)

• อักษรศาสตร ์  93 คน (ร้อยละ 15.59)
• ไมร่ะบคุณะ  79 คน  (ร้อยละ 13.39)

• มาใชบ้รกิารทีส่ถาบนัวทิยบรกิาร  482 ราย
(ร้อยละ 81.69)

• ใช้บรกิารออนไลน ์165 ราย (ร้อยละ 27.97)

กลุม่ตวัอย่างทีเ่ปน็ประชาคมจฬุาฯ  728  คน
มีดังน้ี
• ผู้มาใชบ้ริการสถาบนัฯ ระหว่างวันท่ี 10-28
สิงหาคม 2552

• เก็บรวบรวมขอ้มูลจากคณะ/ สถาบนัต่างๆ
โดยขอความร่วมมือจากบรรณารักษ์ห้องสมุด
คณะสถาบนัฯ ช่วยเก็บข้อมูล

แบบสอบถาม/วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
SPSS for Windows Version 17.0

1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2552

• จำนวนแบบสอบถามทีส่่ง 884 ชุด
• จำนวนแบบสอบถามทีไ่ด้รับคืน  728 ชุด

(ร้อยละ 82.35)

• วิศวกรรมศาสตร ์  103 คน (ร้อยละ 14.15)
• ครศุาสตร ์  64 คน (ร้อยละ 8.79)
• อักษรศาสตร ์  58 คน (ร้อยละ 7.79)

• ใช้บริการออนไลน ์  465 ราย (ร้อยละ 63.87)
• มาใชบ้รกิารทีส่ถาบนัวทิยบรกิาร 440 ราย

(ร้อยละ 60.44)
• ใช้ท่ีห้องสมดุคณะ/สถาบนัฯ 384 ราย

(ร้อยละ 52.75)

• คูม่อื/เอกสารเผยแพรแ่นะนำการใชห้้องสมดุ
   373 ราย (ร้อยละ 51.24)
• เวบ็ไซตส์ถาบนัวทิยบรกิาร   271 ราย

(ร้อยละ 37.23)
• อาจารย์/เพื่อน/ผู้อื่นแนะนำ 251 ราย

(ร้อยละ 34.48)

• บ่าย (12.00-16.00 น.)  336 ราย
(ร้อยละ 50.27)

• เย็น (16.00-19.00 น.)  351ราย
(ร้อยละ 48.21)

• เช้า (8.00-12.00 น.)  220 ราย
(ร้อยละ 30.22)

กลุม่ตวัอย่างประชากร/
วิธีดำเนนิการศกึษา

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ท่ีส่งและได้รับคืน

สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม

รูปแบบการใช้บริการ*

ประเภทของส่ือท่ีทำให้
รู้จักสถาบันวิทยบริการ*

ช่วงเวลาในการมาใชบ้ริการ
สถาบันวิทยบริการ*

ไม่มีการศึกษา

• บ่าย (12.00-16.00 น.)  237 ราย
(ร้อยละ 40.17)

• เยน็ (16.00-19.00 น.)  182 ราย
(ร้อยละ 30.85)

• เช้า (8.00-12.00 น.)  119 ราย
(ร้อยละ 20.17)

หมายเหตุ  * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
สถาบันวิทยบริการ (ปี 2552)ประเด็นที่ศึกษา ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

สถาบันวิทยบริการ (ปี 2551)

วัตถุประสงค์หลัก
ในการมาใช้บริการ*

• ทำรายงาน/วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/ค้นคว้า
ข้อมูล 2,088 คะแนน

• อ่านหนังสือท่ีนำมาเอง/อ่านหนังสือสอบ
1,738 คะแนน

• ค้นควา้ขอ้มูลความรู ้1,550 คะแนน

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
สถาบนัวิทยบรกิารในระดบัมาก มีค่าเฉลีย่ 3.90
หรือร้อยละ 78.00
(ค่าความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม = 491 ครั้ง)

• บรกิารยมื-คนืหนงัสอื  (   = 4.05)
• บรกิารสบืคน้ขอ้มลู CU Reference  (  =3.83)
• บริการสบืคน้ Web OPAC  (   = 3.81)

• ฐานข้อมูล CU Reference (   =  3.83)
• เวบ็ไซตส์ถาบนัวทิยบรกิาร  (   = 3.82)
• ฐานขอ้มูล Web OPAC  (   = 3.81)

• บรกิารแสดงหนงัสอืใหม ่ (   = 3.75)
• นทิรรศการ  (   = 3.74)
• ปฐมนเิทศการใชห้้องสมดุ (   = 3.69)

• คอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล
(   = 3.91)

• ทีน่ัง่อา่น   (   =  3.89)
• นำ้ดืม่      (   = 3.86)

• ไม่เป็นปัญหา ความถ่ีสูงสุดคือ :ให้ข้อเสนอแนะ/
   ร้องเรยีนแลว้ไมไ่ดรั้บการตอบสนอง

(340 ราย)
• ปญัหาทีพ่บนานๆ  ครัง้  ความถีส่งูสดุคอื :
   หาหนังสือ/ส่ิงพิมพ์ไม่พบท้ังท่ีไม่มีผู้ยืมไป

(296 ราย)
• ปญัหาทีบ่อ่ยครัง้  ความถีส่งูสดุคอื :
ไม่ทราบว่าสถาบันฯ มีบริการอะไรอีกบ้าง
(142 ราย)

• ปญัหาทีบ่อ่ยครัง้ ความถีส่งูสดุคอื :
ไม่ทราบว่าจะไปค้นคว้าเร่ืองท่ีต้องการจากท่ีใด
(114 ราย)

• ปัญหาท่ีเกือบทุกคร้ัง ความถ่ีสูงสุดคือ :
ไม่ทราบว่าสถาบันฯ มีบริการอะไรอีกบ้าง
(34 ราย)

*ศึกษาโดยจัดลำดับค่าความถี่การเกิดปัญหา
แทนหาค่าเฉลี่ย*

• ทำรายงาน/วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/ค้นคว้า
ข้อมูล 569 ราย (ร้อยละ 78.16)

• อ่านหนังสือท่ีนำมาเอง/อ่านหนังสือสอบ
   496 ราย (ร้อยละ 68.13)
• ใชอิ้นเทอรเ์นต็ของสถาบนัฯ 217 ราย

(ร้อยละ 29.81)

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
สถาบนัวิทยบรกิารในระดบัมาก มีค่าเฉลีย่ 3.90
หรือร้อยละ 78.00
(ค่าความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม = 686 ครั้ง)

• บรกิารยมื-คนืหนงัสอื  (   = 4.05)
• บรกิารสบืคน้สารสนเทศ  (   = 3.79)
• บรกิารคนืหนงัสอืดว้ยตนเอง  (   = 3.73)

• เวบ็ไซตส์ถาบนัวทิยบรกิาร  (   =  3.81)
• ฐานข้อมูล CU Reference (    = 3.77)
• ฐานขอ้มูล Web OPAC  (   = 3.75)

• บรกิารแสดงหนงัสอืใหม ่ (   = 3.57)
• นทิรรศการ  (   = 3.49)
• ปฐมนเิทศการใชห้้องสมดุ (   = 3.44)

• ทีน่ัง่อา่น   (   =  3.90)
• ห้องนำ้     (   =  3.85)
• นำ้ดืม่      (   = 3.84)

• หาหนังสือ/ส่ิงพิมพ์ไม่พบท้ังท่ีไม่มีผู้ยืมไป
   และไมท่ราบวา่สถาบนัฯ มบีรกิารอะไร
   อีกบา้ง  (   = 3.01)
• หนงัสอืสิง่พมิพไ์มพ่อใหยื้ม   (   = 2.90)
• ไม่มีหนังสือ/ส่ิงพิมพ์/ฐานข้อมูลท่ีต้องการ
   (   = 2.88)
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ระดับความพึงพอใจต่อ
สถาบันวิทยบริการ
โดยรวม *

ระดับความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการห้องสมุด *

ระดับความพึงพอใจต่อ
บริการออนไลน์ *

ระดับความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ *

ระดับความพึงพอใจต่อ
ส่ิงอำนวยความสะดวก *

ระดับปัญหาในการใช้
บริการ*
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ประโยชน์จากการศึกษาผู้รับบริการ

ตลอดระยะเวลา 9  ป ีของการศกึษาผูรั้บบรกิารของสถาบนัวทิยบรกิาร จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั นบัตัง้แตป่ี
พ.ศ.2544 -2552 เปน็ตน้มา ผลการศกึษาผูรั้บบรกิารนอกเหนอืจากการไดรั้บขอ้มลูเพือ่ตอบคา่ดชันช้ีีวัดความสำเรจ็
ทัง้ในปรมิาณและเชงิคณุภาพ ในระบบประกนัคณุภาพขององคก์รตามทีต่อ้งการแลว้  ยังสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาใน
ภาพรวมจากมุมมองและทัศนคติที่ผู้ใช้บริการมีต่อห้องสมุด ส่งผลให้มีการนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การบริการของห้องสมุดได้อย่างตรงความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง  โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผล
การศกึษาผูรั้บบริการ สถาบนัฯ ได้นำมาดำเนนิการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารของหอ้งสมดุอย่างตอ่เน่ือง
สำหรบัประเดน็เดน่ๆ สามารถสรปุได ้  6 ดา้นดงันี้

1. ด้านกายภาพ/ความปลอดภัยและการรักษาทรัพย์สิน : สถาบนัฯ  ไดม้กีารจดัทำแผนในการพฒันาและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากมีการ
ปรับปรุงห้องน้ำใหม่ให้สะอาด สวยงาม ไร้กล่ินอันไม่พึงประสงค์  มีการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร รวมท้ัง
บำรุงรักษาเครื่องกระจายความเย็นเพื่อทำให้อุณหภูมิมีความเหมาะสม  โดยเน้นการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ
ตลอดจนดำเนนิการตดิต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ครอบคลมุพ้ืนท่ีให้บริการทกุช้ันของอาคารสถาบนัฯ  เพ่ือ
รักษาความปลอดภยัในทรพัย์สนิของผูรั้บบรกิารเปน็สำคญั  และในปงีบประมาณ 2553-2554 สถาบนัฯ  ไดก้ำหนด
แผนสำหรบัการปรบัปรงุอาคารหอ้งสมดุในชัน้ที ่1-2 ใหม้โีฉมใหมโ่ดยเนน้ใหม้คีวามทนัสมยั สวยงาม สะดวก และ
มีอารยะสถาปัตย สามารถรองรับการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทุกกลุ่ม

2. ดา้นบรกิารสารสนเทศ : ไดจ้ดัหาระบบการสบืคน้สารสนเทศในรปูแบบ Single Search เพือ่รองรบัการ
สบืคน้ขอ้มลูจากหลายฐานขอ้มลูพร้อมกนัไดใ้นครัง้เดยีว มกีารจดัทำฐานขอ้มลูหลากหลายรปูแบบ  ใหผู้้รับบรกิาร
สามารถเขา้ถึงผ่านระบบออนไลนไ์ด้อย่างสะดวกรวดเรว็ จัดให้บริการนำส่งเอกสารสำหรบัอาจารย์ มีการติดต้ังเคร่ือง
ยืมหนงัสอืด้วยตนเองอตัโนมติั (Self-Check) ติดตัง้ตูรั้บคนืหนงัสอืด้วยตนเอง (Book Drop) สำหรบัการบรกิารตลอด
24 ชั่วโมง มีบริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Book Renewed) ทาง Web OPAC  บริการจองหนังสือผ่านเว็บ
(Hold) บรกิารตอบคำถาม และชว่ยคน้ควา้ระบบออนไลนใ์นรปูแบบบรกิารอา้งองิเสมอืน (Virtual Reference Ser-

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
สถาบันวิทยบริการ (ปี 2552)ประเด็นที่ศึกษา ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

สถาบันวิทยบริการ (ปี 2551)

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 1. ได้ข้อมูลระดับความพึงพอใจของรับบริการ ต่อการให้บริการของสถาบนัวิทยบริการ ตามตัวช้ีวัด
ในระบบประกันคุณภาพ ของสถาบันวิทยบริการ

2. ได้ข้อเสนอแนะในการพฒันาการให้บริการด้านต่าง ๆ  ของสถาบันวิทยบริการ

หมายเหตุ 1. * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
2.    หมายถึง ค่าเฉลี่ย  โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้

4.50 - 5.00 คือ ระดับความพึงพอใจ/ระดับปัญหาท่ีมีต่อการใช้บริการ มากทีสุ่ด
3.50 - 4.49 คือ ระดับความพึงพอใจ/ระดับปัญหาท่ีมีต่อการใช้บริการ มาก
2.50 - 3.49 คือ ระดับความพึงพอใจ/ระดับปัญหาท่ีมีต่อการใช้บริการ ปานกลาง
1.50 - 2.49 คือ ระดับความพึงพอใจ/ระดับปัญหาท่ีมีต่อการใช้บริการ นอ้ย
1.00 - 1.49 คือ ระดับความพึงพอใจ/ระดับปัญหาท่ีมีต่อการใช้บริการ น้อยท่ีสุด

χ
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vices) บริการให้คำแนะนำปรึกษาผ่าน Subject Specialist ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการขยายพื้นที่
ให้บริการนอกเวลาราชการกรณีพิเศษถึงเที่ยงคืน

3. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ : ได้มีการคัดเลือก/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย ทั้งเนื้อหาและ
รูปแบบ ให้มีความทันสมัย ครอบคลุมสาขาวิชาการต่างๆ มากย่ิงข้ึน ในปริมาณท่ีเพียงพอ โดยคำนึงถึงความสอดคลอ้ง
กับงบประมาณและนโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมุ่งเน้นทางดา้นมนุษยศาสตร ์สังคมศาสตร ์วิทยาศาสตร์
ท่ัวไปและสหสาขาวชิา ท้ังน้ีการจัดหาจะตอ้งไม่ซ้ำซ้อนกับห้องสมุดคณะ/สถาบันฯต่างๆ ในจุฬาฯ

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ได้จัดให้มีโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในปริมาณ
ที่เพียงพอเหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของผู้รับบริการ เช่น คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ
คอมพวิเตอรพ์ร้อมอุปกรณร์ะบบมลัติมีเดยี เพ่ือการใชง้านอนิเทอรเ์นต็สำหรบัประชาคมจฬุาฯ  มีการเพิม่จดุเชือ่มตอ่
Wireless LAN ในพื้นที่บริการทุกชั้นทั่วทั้งอาคารห้องสมุด พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการใช้งานคอม-
พิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อรองรับการใช้งานบริการเครือข่ายไร้สาย Nirasnet

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ : ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการต่างๆของสถาบันฯ เชิงรุก
โดยการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้กว้างไกลและท่ัวถึงมากย่ิงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่น การเผยแพร่กิจกรรม
ของสถาบันฯ ผ่านเว็บไซต์ บริการข่าวสารผ่าน TV Chanel@CAR โทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย (UnetworkTV)
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) ในรูปแบบต่างๆ

6. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ :  ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ให้บริการ ให้มีศักยภาพ
ในด้านต่างๆอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้ ทั้งในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งเน้นการส่งเสริมให้
บคุลากรใหม้จีติใจมุง่มัน่ในการใหบ้รกิาร (Service Mind) และมกีารสนบัสนนุบคุลากรใหไ้ดรั้บการฝกึอบรม/ดงูาน
ทัง้ภายในและนอกประเทศ

บทสรุป

การนำผลการศกึษาผูรั้บบริการไปใชป้ระโยชน ์ เพ่ือการพัฒนาองคก์รน้ัน สามารถทำไดห้ลากหลายรปูแบบ
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ศึกษาว่าจะเลือกและนำประเด็นใดไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานในองค์กรของตนเอง  ทั้งนี้
ควรพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญว่าส่ิงใดควรพัฒนาเป็นลำดับก่อนหรือหลัง และต้องให้สอดคล้องกับงบประมาณ
และทนัตอ่ความตอ้งการของผูรั้บบรกิารในยคุสมยันัน้ จงึจะถอืว่าไดใ้ชโ้อกาสจากการศกึษาผูรั้บบรกิารมาปรบัปรงุ
และพัฒนาองค์กรได้อย่างแท้จริง

รังสิต
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การรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

สุพิศ บายคายคม*
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษา และเปรยีบเทียบความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศของนสิิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยจำแนกตามคณะ ตลอดจนเพื่อเสนอรูปแบบเค้าโครงเนื้อหา
บทเรยีนชว่ยสอน ทกัษะการรูส้ารสนเทศบนเวบ็ไซตท์ีเ่หมาะสมสำหรบันสิติปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต  ศรีราชา กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  ระดับชั้นปีที่ 1-4  ประจำปีการศึกษา 2549  จำนวน
361 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย  (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ F-test  จากการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้

1. นิสิตมคีวามสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศโดยรวมทกุมาตรฐาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  เมือ่พิจารณา
เปน็รายมาตรฐานพบวา่  นิสิตมคีวามสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลางทกุมาตรฐาน  โดยมาตรฐาน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับประเด็น ทางด้าน
วัฒนธรรม  จรยิธรรม  เศรษฐกจิ  กฎหมาย  และสงัคมทีแ่วดลอ้มดว้ยการใชส้ารสนเทศ รองลงมา  ไดแ้ก ่ มาตรฐานที่
1  ความสามารถในการตระหนกัถงึความตอ้งการสารสนเทศ มาตรฐานที ่3 ความสามารถในการประเมนิสารสนเทศ
มาตรฐานที ่ 5 ความสามารถประยกุต์สารสนเทศใหมแ่ละสารสนเทศ ท่ีมีอยู่เดิมเพ่ือสร้างแนวคดิใหม่หรือสร้าง ความ
เข้าใจใหม่ได้ มาตรฐานที่ 4 ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้ และมาตรฐานที่  2
ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ ตามลำดับ

2. ผลการเปรยีบเทยีบนสิติทัง้  3  คณะ โดยรวมพบวา่  นสิติทีศ่กึษาในคณะตา่งกนั  มคีวามสามารถ
ด้านการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายมาตรฐานพบว่า นิสิตที่ศึกษาในคณะต่างกัน
มีความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างมนัียสำคญัทางสถติิท่ีระดบั .05 ในมาตรฐานที ่2  ความสามารถ
ในการค้นหาสารสนเทศ  ส่วนมาตรฐานอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกัน เมื่อทดสอบเป็นรายคู่พบว่า นิสิตที่ศึกษา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการค้นหาสารสนเทศสูงกว่านิสิตคณะวิทยาการจัดการ ส่วน
คู่อ่ืนไมพ่บความแตกตา่งกนั

3. จากการศึกษาและเปรียบเทียบ สามารถนำเสนอรูปแบบเค้าโครงเนื้อหาบทเรียนช่วยสอนทักษะ
การรูส้ารสนเทศบนเวบ็ไซตท์ีเ่หมาะสมสำหรบันสิติปรญิญาตร ี จำแนกเปน็  7 Module  ดงันี ้ Module  1  ความสำคญั
ของการรู้สารสนเทศ  Module 2  การตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ  Module 3  การเข้าถึงสารสนเทศ
Module 4  การประเมินสารสนเทศ  Module 5  การจัดการสารสนเทศที่รวบรวบหรือผลิตขึ้นมาได้  Module 6
การประยุกต์ใช้สารสนเทศ  Module 7 การใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจ

*  นกัศกึษาปรญิญาโท  สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา
** ภาควชิาสารสนเทศศกึษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา
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Abstract

The  objectives  of  this  research  were  to  study  and  compare  the  information  literacy
of  undergraduate  students  at  Kasetsart  University (KU)  on Si Racha  Campus  by  categorizing  into
faculties,  and  to  present   the  format  of   the  lesson  content  for  teaching  information  skill  on
a  suitable  website  for  undergraduate  students  of  KU on Si Racha Campus.  The  sample  consisted
of  361  undergraduate  students  from  first  year  to  fourth  year  in  the  academic  year  2006.  The
research instrument was  a  questionnaire,  and data was analyzed  by  using  statistics  of  percentage,
mean,  standard  deviation and  F-test Statistic. The  results  of  this  research  were  as  follows:

1. Undergraduate  students  of  KU on Si Racha Campus  had  the  information literacy  as
a whole  at  a  moderate  level.  When considering  each  particular  standard,  it  was  found  that  the
students'  information  literacy was at  a  moderate  level  in  all  standards,  ranking  from  the  highest
to  lowest  means  were:  the  6th standard  (The  understanding  and  accepting  the issues  related  to
culture,  ethic,  economy,  legislation,  and  the  environment  surrounded  by  information),  the  1st

standard  (Realization of the need for information), the 3rd  standard  (Ability  of  information  evaluation),
the 5th  standard  (Ability  of  applying  new  and  former  information  so  as  to  create  the  new
concept or  create the  new  understanding),  the 4th  standard  (Ability  of  managing  the  collected  or
produced  information,  and the  2nd standard  (Ability  of  information  searching),  respectively.

2. The  comparison of the  information  literacy in all standards  among  undergraduate
students  from 3  different  Faculties  showed  that  there  was  no  significant  difference  (p<0.5)
among  students  in  all  Faculties.  On  comparing  each  standard,  it  was  found  that  there  was
a  significant  difference  (p<  0.5)  in  the  2nd standard  (Ability  of  information  searching)  between
the  students  from  Faculty of  Resource  and  Environment  and  those  from  Faculty  of  Management
Sciences.  While the other  standards  and  Faculties,  no  significant  differences  were  found  (p<0.5).

3. From the study and the comparison, the format of lesson  content  for teaching  informa-
tion  skill  on  the  website  for  undergraduate  students  was  presented  and  categorized  into 7
modules:  the 1st Module  (Significant of  Information  Literacy),  the 2nd Module  (Realization  of
Information  Need),  the 3rd Module  (Information  Access),  the 4th Module (Information  Evaluation),  the
5th Module   (Information  Management),  the 6th Module (Apply  of Information),  and  the 7th Module
(Understanding  of  using  Information).

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปพุีทธศกัราช  2546  รัฐบาลไทยไดก้ำหนดใหเ้ปน็ ปแีหง่การอา่นและการเรยีนรู ้ เพือ่เปน็การเฉลมิฉลอง
ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระชนมายุครบ 48  พรรษา ในขณะเดียวกัน
องคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations: UN)  ยังไดก้ำหนดให ้ป ี พ.ศ. 2546  ถึง  2555  เปน็ศตวรรษแหง่การเรยีนรู้
(Literacy Decade)  ผ่านคำขวญัทีว่่า "Literacy as Freedom" โดยชีใ้หเ้หน็วา่  ผู้ใหญม่ากกวา่ 860  ล้านคนทัว่โลก
ไมส่ามารถอา่นออกเขยีนได ้ ในขณะทีม่เีดก็มากกวา่  100  ล้านคน  ไมส่ามารถเขา้ถงึการศกึษาในระบบโรงเรยีนได้
(United Nations, 2003)  การขาดความรูป้ระหนึง่ขาดเสรภีาพในการดำรงชวิีต  ในชวิีตประจำวนัจะเหน็ไดว่้า บคุคล
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ท่ีไม่สามารถอ่านออกเขียนได้หรือไม่มีทักษะในการเรยีนรู้จะถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย อีกท้ังความรู้ทางด้านกฎหมาย
ซ่ึงถือเป็นความรู้ท่ีประชาชนในชาตจิะต้องรับทราบและถอืปฏิบัติ  หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าละเมิดกฎหมาย  โดยบุคคล
จะอา้งวา่เปน็ผูไ้มรู้่ขอ้กฎหมายนัน้ไมไ่ด ้(ทรงพนัธ ์ เจมิประยงค,์ 2547, หนา้ 16) ตลอดจนความรูใ้นดา้นอืน่ๆ  ทีใ่ช้
ในการดำเนนิชีวิต และการประกอบอาชพีก็มีความจำเปน็ย่ิงเช่นกัน  ซ่ึงบ่อเกิดแห่งความรูต่้างๆ  มีท่ีมาจากสารสนเทศ
ทีบ่คุคลตา่งๆ ไดรั้บนัน่เอง

สารสนเทศนับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม
การศึกษา  และยังมีความสำคญัต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ   ซ่ึงในปัจจุบันพฤติกรรมการใชส้ารสนเทศ
ของผู้ใช้เปลี่ยนไป กอปรกับกระแสการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  และสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based  Society) ( ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์, 2548,
หน้า 57)   การได้รับสารสนเทศทีถู่กต้อง  ทันเวลา  จะสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ในการดำรงชวิีตประจำวัน การทำงาน
การแก้ปัญหา  การตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัหรืออุดมศกึษา  เนือ่งจากการเรยีนการสอนในระดบัอดุมศกึษาเนน้การศกึษาคน้ควา้
ด้วยตนเองเป็นสำคัญ

ปัจจุบันน้ีมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและสง่เสริมให้นิสิต/ นักศึกษาไดค้้นคว้าหาความรูเ้พ่ิมเติมด้วยตนเอง
ซ่ึงสารสนเทศทีมี่ไว้ให้ศึกษาค้นคว้ามีรูปแบบหลากหลาย  ได้แก่  ส่ิงพิมพ์  วัสดุย่อส่วน  ส่ือโสตทัศน์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลซีดีรอม  ฐานข้อมูลออนไลน์  และฐานข้อมูลท่ีได้มีการพัฒนาข้ึนเอง  ท้ังน้ีการท่ีนิสิต/ นักศึกษาจะสามารถใช้
สารสนเทศในการศกึษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ีจะต้องข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย เช่น ความพร้อมทางด้านทรัพยากร
สารสนเทศ  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบในการเรยีนรู้  ท้ังน้ีปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสำคัญสำหรับการใช้สารสนเทศไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ นิสิต/ นักศึกษาต้องเป็นผู้รู้สารสนเทศ (Information Literacy Person)  โดยมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ รูปแบบของสารสนเทศ หรือลักษณะของสารสนเทศ วิธีการแสวงหาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ
การคน้คนืสารสนเทศโดยใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ  การวเิคราะห ์ ประเมนิสารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศทีไ่ดม้าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างทักษะการรู้
สารสนเทศดังกล่าว  และมีความพยายามที่จะสร้างทักษะการรู้สารสนเทศให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
กลายเปน็ผูท่ี้เรียนรูอ้ย่างอสิระและเปน็ผูเ้รียนรูอ้ย่างตอ่เนือ่งตลอดชวิีต  โดยมหีลายองคก์รไดก้ำหนดมาตรฐานความ
สามารถในการรูส้ารสนเทศสำหรบันิสิต/ นักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  ดังเช่น มาตรฐานการรูส้ารสนเทศ  ระดับอุดม-
ศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  (Australian and New Zealand Information
Literacy Framework, 2004)  มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (Association of College and
Research Libraries, 2001)  และมาตรฐานการรู้สารสนเทศของ UCLA (University of California Library Asso-
ciation, 2001)

การรู้สารสนเทศเป็นการสร้างพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นประโยชน์ต่อสภาพการเรียนรู้
ทุกรูปแบบทุกแขนงวิชา  และต่อการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับอุดมศึกษาช่วยให้ผู้เรียนรอบรู้ในเน้ือหา
และขยายความคิดออกไป การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกลไกนำพาคนให้พัฒนาคุณภาพของตนอยู่เสมอ ดังนั้น การ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต/ นักศึกษาให้มีทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนับว่ามีความ
สำคัญมาก เพราะผู้สอนไม่สามารถส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องรู้ก่อนที่จะจบ
การศึกษาจากมหาวทิยาลัย (รังสรรค์ สุกันทา, 2543, หน้า 18) จะเห็นได้ว่าสถาบันแต่ละแห่ง มุ่งสอนให้นิสิต/ นักศึกษา
คดิอยา่งมวิีจารณญาณ  คดิเปน็  ทำเปน็  และฝกึการเรยีนรูอ้ย่างเปน็ระบบเพือ่ทีจ่ะใหเ้ปน็พลเมอืงทีด่ ี  และจรรโลง
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สังคม  ดังน้ันการรู้สารสนเทศจึงเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสู่จุดมุ่งหมาย  ทักษะการรู้สารสนเทศจะทำใหนิ้สิตสามารถ
เรยีนรูไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง  โดยไมจ่ำกดัเฉพาะในหอ้งสีเ่หลีย่มเทา่นัน้  นสิติสามารถเรยีนตามความสนใจของตนเอง
โดยไมจ่ำกดัเวลาและสถานที ่ (สจุนิ  บตุรดสีวุรรณ, 2546)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออก
ซึ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขาวิทยาการจัดการ  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์  มีจำนวนนิสิต
5,317 คน  การสร้างทักษะการรู้สารสนเทศให้กับนิสิต/นักศึกษา  จำเป็นต้องได้รับความรว่มมือจากทุกฝ่ายทั้งด้าน
ผู้สอน  บรรณารกัษ ์ และผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั  ตลอดจนหนว่ยงานทีใ่ห้บริการสารสนเทศ  ไดแ้ก ่ สำนกัหอสมดุ
หากผูเ้กีย่วขอ้งตา่งๆ  ไดรั้บทราบถงึความสามารถในการรูส้ารสนเทศของนสิติ/ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  ซึง่เปน็
นิสิตส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย  จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบเนื้อหาบทเรียนการรู้สารสนเทศ
บนเว็บไซต์  สำหรับนิสิตดังกล่าวในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง  เพ่ือเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการรูส้ารสนเทศ
ได้  และจะเปน็ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการใหบ้ริการสารสนเทศแกนิ่สิต  เพ่ือหาแนวทางหรอืวิธีส่งเสริม
ให้นิสิตมีทักษะในการเขา้ถึง  ประเมนิ  และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  อันจะสง่ผลให้
คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกไปนั้นบรรลุผลดังปณิธานของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั

1. เพื ่อศึกษาความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศของนสิติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขต
ศรีราชา  โดยจำแนกตามคณะ

3. เพื่อเสนอรูปแบบเค้าโครงเนื้อหาบทเรียนช่วยสอนทักษะการรู้สารสนเทศบนเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สมมติฐานของการวิจัย

นิสิตที่ศึกษาในคณะต่างกัน  มีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก ่  นสิติระดบัปรญิญาตรช้ัีนปทีี ่  1-4  ประจำปกีาร
ศึกษา 2549 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  จำนวน  5,317  คน  (มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา, ฝ่ายการศึกษา, 2549)  โดยได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้ง  3  คณะ  จำนวน  361  คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  คณะของนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  และคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2. ตัวแปรตาม  ได้แก่ ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ 6 มาตรฐาน  (Australian and  New

Zealand  Information  Literacy  Framework, 2004)  ได้แก่
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มาตรฐานที่  1 บุคคลผู้รู้สารสนเทศสามารถตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ  และกำหนด
ขอบเขต  และลักษณะสารสนเทศที่ต้องการได้

มาตรฐานที่  2 บคุคลผูรู้้สารสนเทศสามารถคน้หาสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล

มาตรฐานที่  3 บคุคลผูรู้้สารสนเทศสามารถประเมนิสารสนเทศ  และกระบวนการ ในการคน้หา
สารสนเทศได้

มาตรฐานที่  4 บคุคลผูรู้้สารสนเทศสามารถจดัการสารสนเทศทีร่วบรวมหรอืผลิตขึน้มาได้
มาตรฐานที่  5 บคุคลผูรู้้สารสนเทศสามารถประยกุตส์ารสนเทศใหม ่ และสารสนเทศทีม่อียู่เดมิ

เพ่ือสร้างแนวคดิใหม่หรือสร้างความเขา้ใจใหมไ่ด้
มาตรฐานที่  6 บุคคลผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับประเด็น

ทางด้านวัฒนธรรม  จริยธรรม  เศรษฐกิจ  กฎหมาย  และสังคมที่แวดล้อมด้วย
การใช้สารสนเทศได้

วิธีดำเนินการวิจัย

1. การกำหนดประชากรในการวจิยั ไดแ้ก ่  นสิติระดบัปรญิญาตร ี ช้ันปทีี ่ 1-4 ประจำปกีารศกึษา 2549
ทีก่ำลงัศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  วิทยาเขตศรรีาชา  จำนวน  5,317  คน  (มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา, 2549) คือ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3,534 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จำนวน
1,358 คน และคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 425 คน โดยได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้ง 3 คณะ จำนวน 361
คน

2. กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั  ไดแ้ก ่นสิติระดบัปรญิญาตร ีช้ันปทีี ่1-4 ประจำปกีารศกึษา  2549
จำนวน  361 คน ซึ่งได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1979  อ้างถงึใน  พวงรตัน ์  ทวรัีตน,์ 2540, หนา้ 303)  แลว้นำกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดทีไ่ดม้าสุม่แบบแบง่ชัน้  (Strati-
fied Random Sampling) โดยไม่เป็นสัดส่วน และสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตวัอย่างในชัน้ตา่งๆ ในจำนวนทีเ่หมาะสม และเปน็ตวัแทนทีด่ขีองประชากรทัง้หมด

การสร้างเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อวัดการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศ
2.  สรา้งแบบสอบถาม ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื
3.  การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื  โดยใหผู้้ทรงคณุวุฒิท่ีมีความรูเ้ช่ียวชาญดา้นการรูส้ารสนเทศ  จำนวน

3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาวิจัย

4.  นำแบบสอบถามมาปรบัปรงุแกไ้ขตามคำแนะนำของผูท้รงคณุวฒุิ
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถามจำนวน 1 ฉบบั โดยแบง่ออกเปน็ 2 ตอน คอื
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ  ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับเพศ ชั้นปี คณะ
ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามวัดความสามารถการรู้สารสนเทศ  ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง  โดยมี

ข้อคำถามจำแนกได้ตามดัชนีชี้วัดภายใต้ 6 มาตรฐาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลตาม  โดยนำแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตัวอย่างตามห้องเรียน  อาคาร
เรียนประจำ  แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  โดยเริ่มแจกแบบสอบถามตั้งแต่  วันที่
1 พฤศจกิายน  2549  ถึงวนัที ่ 15  ธนัวาคม  2549  จำนวน  400  ฉบบั  ปรากฏวา่เกบ็รวบรวมแบบสอบถามไดท้ัง้หมด
400 ฉบับ เม่ือนำมาตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นแบบสอบถามทีส่มบูรณ์จำนวน 386 ฉบับ ท้ังน้ีจึงได้คัดเลือกแบบสอบถาม
ใหเ้หลอืตามจำนวนกลุม่ตวัอย่างทีก่ำหนดไวจ้ำนวน 361 ฉบบัเทา่นัน้

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
1. นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ และคัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล
2. นำแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มาดำเนินการ

โดยนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมาจำแนกตามเพศ ชั้นปี และคณะ โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ

3. นำแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นการ
ประเมินตนเองมาดำเนินการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการวจิยัทีไ่ดรั้บทำใหท้ราบถงึความสามารถการรูส้ารสนเทศของนสิติระดบัปรญิญาตร ี  มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบเค้าโครงเนื้อหาบทเรียนช่วยสอนในด้าน
การรู้สารสนเทศบนเว็บไซต์สำหรับนิสิต  รวมทั้งเป็นแนวทางแก่บรรณารักษ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
ส่งเสริม และพัฒนาให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้สารสนเทศมากยิ่งขึ้น
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สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. จากการศึกษาความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิต  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  วิทยาเขต

ศรีราชา ผลการวิจัยพบว่า  นิสิตมีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศโดยรวมทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า  นิสิตมีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลางทุกมาตรฐาน
โดยมาตรฐานทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ  คอื  มาตรฐานที ่ 6  ความสามารถใชส้ารสนเทศดว้ยความเขา้ใจ และยอมรบัประเดน็
ทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรม  เศรษฐกิจ  กฎหมาย  และสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ รองลงมา  ได้แก่
มาตรฐานที ่1 ความสามารถในการตระหนกัถงึความตอ้งการสารสนเทศ มาตรฐานที ่3 ความสามารถในการประเมนิ
สารสนเทศ มาตรฐานที่  5 ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างแนวคิด
ใหมห่รือสรา้งความเขา้ใจใหมไ่ด ้ มาตรฐานที ่4  ความสามารถจดัการสารสนเทศทีร่วบรวมหรอืผลิตขึน้มาได ้ และ
มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการรู ้สารสนเทศของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างนิสิตทั้ง 3 คณะ โดยรวมพบว่า นิสิตที่ศึกษาในคณะต่างกัน มีความสามารถด้านการรู้
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายมาตรฐาน พบว่านิสิตที่ศึกษา
ในคณะตา่งกนัมคีวามสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  ในมาตรฐานที่
2 ความสามารถในการคน้หาสารสนเทศซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน สว่นมาตรฐานอืน่ๆ  ไมพ่บความแตกตา่งกนั

เมือ่ทดสอบเปน็รายคูใ่นมาตรฐานที ่  2  ความสามารถในการคน้หาสารสนเทศ พบวา่ นสิติทีศ่กึษา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  และคณะวิทยาการจัดการมีความสามารถในการค้น หาสารสนเทศแตกต่างกัน
อย่างมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่งกนั

3. จากการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร ์ วิทยาเขตศรรีาชา  สามารถเสนอรปูแบบเคา้โครงเนือ้หาบทเรยีน ช่วยสอนทกัษะการรูส้ารสนเทศบนเวบ็ไซต์
ที่เหมาะสมสำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ดังนี้

รูปแบบเค้าโครงเนื้อหาบทเรียนช่วยสอนทักษะการรู้สารสนเทศในขั้นเบื้องต้นทั่วๆ  ไป  จำแนกเป็น 7
Module  ได้แก่
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ภาพที่ 1  บทเรียนช่วยสอนทักษะการรู้สารสนเทศทั้ง 7 Module

จากการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหา-
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอรูปแบบเค้าโครงเนื้อหาบทเรียนช่วยสอน ทักษะ
การรู้สารสนเทศในขั้นเบื้องต้นทั่วๆ  ไป (ปรากฏดังภาพที่ 2)  โดยจำแนกเป็น 7 Module ได้แก่ Module 1
สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ เป็นการปูพื้นฐาน ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้สารสนเทศ
และทราบถึงคุณลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ   Module 2 การตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ  เป็นการสอน
ให้ผู้เรียนได้กำหนด/แสดงความต้องการสารสนเทศของตนเองได้อย่างชัดเจน  รวมทั้งสามารถกำหนดลักษณะและ
รูปแบบของสารสนเทศที่ต้องการได้  Module 3 การเข้าถึงสารสนเทศ เป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้แหล่ง

บทเรียนช่วยสอน
ทักษะการรู้สารสนเทศ

Module  1
สารสนเทศและการรู้

สารสนเทศ

Module  2
การตระหนักถึงความต้องการ

สารสนเทศ

Module 3
การเข้าถึงสารสนเทศ

Module 4
การประเมินสารสนเทศ

Module 5
การจัดการสารสนเทศ

ที่รวบรวม หรือผลิตขึ้นมาได้

Module 6
การประยุกต์ใช้สารสนเทศ

Module 7
การใช้สารสนเทศด้วย

ความเข้าใจ
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สารสนเทศ วิธีการแสวงหาสารสนเทศ และฝึกทักษะให้ผู้เรียนเลือกวิธีการหรือเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศได้
เหมาะสมที่สุด รวมทั้งการใช้กลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ  Module 4 การประเมินสารสนเทศ  เป็นการสอนให้รู้
หลักเกณฑก์ารประเมนิสารสนเทศ  การวเิคราะห ์  และสงัเคราะหส์ารสนเทศทีไ่ดค้น้ควา้มา  Module 5  การจดัการ
สารสนเทศท่ีรวบรวมหรือผลิตข้ึนมาได้  โดยสอนให้ผู้เรียนสรุปสารสนเทศท่ีรวบรวมมาได้  และจัดระบบสารสนเทศได้
Module 6  การประยุกต์ใช้สารสนเทศ  เป็นการสอนให้ผู้เรียนสามารถนำสารสนเทศที่ค้นคว้าได้มาเขียนเรียบเรียง
ใหม่ โดยประยุกต์สารสนเทศใหม่และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือผลงานไปสู่ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  และ Module 7  การใชส้ารสนเทศดว้ยความเขา้ใจ  ตอ้งการใหผู้้เรยีนยอมรบัวฒันธรรม  จรยิธรรม
และเศรษฐกจิทางสงัคม  และปฏบิติัตามระเบยีบ  จรรยาบรรณเกีย่วกบัการเขา้ถงึและการใชส้ารสนเทศได ้  รวมทัง้
การปฏบัิติตามกฎหมายลขิสทิธิไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง

ทัง้นีจ้ะเหน็ไดว่้าตัง้แต ่ Module ที ่ 1 - Module ที ่ 7  ทีผู้่วิจยันำเสนอนัน้  จดัลำดบัโดยเรยีงตามพฤตกิรรม
การแสวงหาและการใช้สารสนเทศตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการ

จากการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา สามารถเสนอรูปแบบเค้าโครงเนื้อหาบทเรียนช่วยสอน ทักษะการรู้สารสนเทศบนเว็บไซต์
ที่เหมาะสมสำหรับนิสิตปริญญาตรี  โดยใน  Module 1 ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ  ซึ่งได้ครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของสารสนเทศ  ความหมายและความสำคัญของการรู้สารสนเทศ  คุณลักษณะ
ของผูรู้้สารสนเทศ  ซึง่เปน็ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัทกัษะการรูส้ารสนเทศ  โดยนสิติจำเป็นจะตอ้งศกึษาและทำความ
เข้าใจใน  Module ที่  1 ก่อนที่จะศึกษาใน  Module อื่น ๆ ของบทเรียนช่วยสอน เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความ
สำคัญและประโยชน์ของการค้นคว้าสารสนเทศด้วยตนเอง ปรากฏดังภาพที่  3

Module  1
สารสนเทศและการรู้

สารสนเทศ

สารสนเทศ
ความหมาย

ความสำคัญ

ความหมาย

ความสำคัญ

ผู้รู้สารสนเทศ

การรู้สารสนเทศ

แบบทดสอบ

ภาพที่ 2 Module 1  สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ
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ผลการศกึษาความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศของนสิติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  วิทยาเขตศรรีาชา
ทัง้ 6 มาตรฐาน พบวา่ าตรฐานที ่1 ความสามารถในการตระหนกัถงึความตอ้งการสารสนเทศ ( χ = 3.41)  มีค่าเฉลีย่
อยู ่ในระดับปานกลาง  และสามารถลำดับความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิตโดยจัดมาตรฐานที่ 1
เปน็ลำดบัที ่  2  ซึง่   ในมาตรฐานนีค้วรจะศกึษาเกีย่วกบัการกำหนดความตอ้งการสารสนเทศ  การกำหนดลกัษณะ
ของข้อมูล และการกำหนดประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ปรากฏดังภาพที่ 4

Module  2
การตระหนักถึง
ความต้องการ
สารสนเทศ

การกำหนดความ
ต้องการสารสนเทศ

การกำหนดลักษณะ
ของข้อมูล

การกำหนดประเภท
ของทรัพยากร
สารสนเทศ

แบบทดสอบ

กำหนดหัวข้อ
หรือเร่ืองท่ีต้องการ

กำหนดขอบเขต
ของปัญหา

รูปภาพ

ข้อความ, ตัวเลข

หนังสือ

บทความวารสาร

รายงานการวิจัย

หนังสือพิมพ์

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ส่ือโสตทัศน์

ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลซีดีรอม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์

ภาพที ่  3 Module  2  การตระหนกัถึงความตอ้งการสารสนเทศ
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จากการศึกษาความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา
ทัง้  6  มาตรฐาน  พบวา่มาตรฐานทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ  คอื  มาตรฐานที ่  2  ความสามารถในการคน้หาสารสนเทศ
( χ = 3.21)

ดังนั้น เมื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  มีความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ
น้อยที่สุดเมื่อได้เปรียบเทียบทั้ง 6 มาตรฐาน  จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศ
ใหแ้กน่สิติ  โดยตอ้งใหน้สิติรู้จกัเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศตา่งๆ  เลอืกวธิกีารคน้คนืสารสนเทศ  และกำหนดกลยทุธ์
การค้นคืนสารสนเทศซึ่งในมาตรฐานที่ 2 นี้ จะต้องนำเสนอในรายละเอียดการค้นหาสารสนเทศมากเป็นพิเศษกว่า
มาตรฐานอืน่ๆ  เพ่ือท่ีจะทำให้นิสิตมีความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศไดต้รงกับความต้องการของตนเอง  โดยใช้
กลวธิกีารสบืคน้ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ ปรากฏดงัภาพที ่5

Module 3
การเข้าถึง
สารสนเทศ

การเลือกแหล่ง
สารสนเทศ

การเลือกวิธีการ
สืบค้นสารสนเทศ

แหล่งสารสนเทศ
สถาบันต่างๆ

แหล่งสารสนเทศ

การเลือกใช้แหล่ง
สารสนเทศ

แบบทดสอบ

แหล่งสารสนเทศ
อินเทอรเ์น็ต

แหล่งสารสนเทศ
ส่ือมวลชน

แหล่งสารสนเทศ
บุคคล

การสืบค้น
WebPAC

การสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์

การสืบค้นฐานข้อมูล
ซีดีรอม

การสบืค้นอินเทอร์เน็ต

การใช ้AND,OR,NOT

การตัดคำหรือใช้
เครื่องหมาย *?

การจำกดัผลการสบืคน้

เครื่องมือสืบค้น
สารสนเทศ

กำหนดกลยทุธ์
การค้นคืน

ภาพที่ 4 Module 3  การเข้าถึงสารสนเทศ
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เมื่อศึกษาความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ทั้ง 6 มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
( χ =3.42) ซึ่งในมาตรฐานนี้นิสิตมีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศสูงกว่ามาตรฐานอื่นๆ ฉะนั้นควรจะศึกษา
และทบทวนเพิม่เตมิ ปรากฏดงัภาพที ่ 5

Module 4
การประเมิน
สารสนเทศ

หลักเกณฑ์การ
ประเมินสารสนเทศ

การเลือกใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ

แบบทดสอบ

หนังสือ

บทความวารสาร

รายงานการวิจัย

หนังสือพิมพ์

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ส่ือโสตทัศน์

ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลซีดีรอม

เว็บไซต์

ตรงวัตถุประสงค์/
เร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

ความทันสมัยของ
สารสนเทศ

ความสมบูรณ์ของ
สารสนเทศ

สารสนเทศรูปแบบ
ดิจิทัลฉบับเต็ม

ความน่าเชื่อถือ
ของสารสนเทศ

ความถูกต้อง
ของสารสนเทศ

สารสนเทศ
รูปแบบส่ิงพิมพ์

บรรณานกุรม/
สาระสังเขป

ภาพที่ 5 Module 4 การประเมินสารสนเทศ

เมื่อศึกษาความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา
ทั้ง 6 มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่  4  ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้  ( χ  = 3.28)
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อได้เปรียบเทียบทั้ง 6 มาตรฐาน  สามารถลำดับความสามารถด้านการรู้
สารสนเทศของนิสิต โดยจัดมาตรฐานที่ 4 เป็นลำดับที่ 5 ซึ่งในมาตรฐานนี้จะต้องเน้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์สารสนเทศที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา รวบรวมและบันทึก จัดระบบสารสนเทศ รวมทั้งเขียนรายการอ้างอิง
แทรกในเนื้อหา/ เชิงอรรถ และเขียนบรรณานุกรมแหล่งที่มาของสารสนเทศได้อย่างถูกต้องปรากฏดังภาพที่ 6
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Module  5
การจัดการสารสนเทศ

ท่ีรวบรวมหรือ
ผลิตข้ึนมาได้

การวิเคราะห์สารสนเทศ

การสังเคราะห์สารสนเทศ

รวบรวมและบันทึก
สารสนเทศ

จัดระบบสารสนเทศ

รายการอ้างอิงแทรก
ในเนื้อหา/เชิงอรรถ

การเขียนบรรณานุกรม

แบบทดสอบ

การแยกแยะสารสนเทศ

จัดกลุ่มสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศ

เรียบเรียงสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีต้องการ

สรุปและบันทึกสาระสำคัญ
ของสารสนเทศท่ีได้มา

จัดลำดับ/หมวดหมู่
สารสนเทศ

จัดเก็บสารสนเทศ

APA

MLA

รูปแบบอ่ืนๆ

APA

MLA

รูปแบบอ่ืนๆ

ภาพที่  6 Module 5 การจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้

เมื่อศึกษาความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา
ทั้ง 6 มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 5  ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม  เพื่อสร้าง
แนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจใหม่ได้  ( χ = 3.36) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อได้เปรียบเทียบทั้ง 6
มาตรฐาน  สามารถลำดบัความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศ  โดยจดัมาตรฐานที ่5  เปน็ลำดบัที ่4  ซึง่ในมาตรฐาน
นี้จะต้องเน้นให้นิสิตนำสารสนเทศที่ค้นคว้าได้มาเขียนเรียบเรียงใหม่  เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น  รายงาน
ปญัหาพเิศษ  โครงงาน หรือบทความวชิาการ ฯลฯ  ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ปรากฏดงัภาพที ่ 7
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Module  5
การจัดการสารสนเทศ

ท่ีรวบรวมหรือ
ผลิตข้ึนมาได้

การวิเคราะห์สารสนเทศ

การสังเคราะห์สารสนเทศ

รวบรวมและบันทึก
สารสนเทศ

จัดระบบสารสนเทศ

รายการอ้างอิงแทรก
ในเนื้อหา/เชิงอรรถ

การเขียนบรรณานุกรม

แบบทดสอบ

การแยกแยะสารสนเทศ

จัดกลุ่มสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศ

เรียบเรียงสารสนเทศ

รวบรวมสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีต้องการ

สรุปและบันทึกสาระสำคัญ
ของสารสนเทศท่ีได้มา

จัดลำดับ/หมวดหมู่
สารสนเทศ

จัดเก็บสารสนเทศ

APA

MLA

รูปแบบอ่ืนๆ

APA

MLA

รูปแบบอ่ืนๆ

ภาพที่  6 Module 5 การจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้

เมื่อศึกษาความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา
ทั้ง 6 มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 5  ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม  เพื่อสร้าง
แนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจใหม่ได้  ( χ = 3.36) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อได้เปรียบเทียบทั้ง 6
มาตรฐาน  สามารถลำดบัความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศ  โดยจดัมาตรฐานที ่5  เปน็ลำดบัที ่4  ซึง่ในมาตรฐาน
นี้จะต้องเน้นให้นิสิตนำสารสนเทศที่ค้นคว้าได้มาเขียนเรียบเรียงใหม่  เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น  รายงาน
ปญัหาพเิศษ  โครงงาน หรือบทความวชิาการ ฯลฯ  ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ปรากฏดงัภาพที ่ 7
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จากการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรรีาชา  ทัง้  6  มาตรฐาน  โดยจำแนกตามคณะ  พบวา่  นสิติคณะวทิยาการจดัการ  ควรจะศกึษาเพิม่เตมิ
และฝึกปฏิบัติจริงใน  Module  3  การเข้าถึงสารสนเทศให้มากเป็นพิเศษ  เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด  ในมาตรฐานที่  2  ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ  ( χ = 3.13) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
เช่น เดียวกัน  โดยมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในมาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ ( χ = 3.16) ส่วนคณะ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ควรจะศึกษาเพิ่มเติมมากเป็นพิเศษใน Module 5 การจัดการสารสนเทศที่รวบรวม หรือ
ผลิตขึ้นมาได้ เนื่องจากคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ในมาตรฐานที่ 4 ความสามารถจัดการ
สารสนเทศทีร่วบรวมหรอืผลิตขึน้มาได ้( χ = 3.32)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยสำหรับอาจารย์ผู้สอน

1. อาจารยผู้์สอนควรแนะนำ  และกระตุน้ใหน้สิติไดม้กีารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  โดยมกีารมอบหมาย
งานใหไ้ปคน้คว้าหาข้อมูลจากแหลง่สารสนเทศตา่งๆ  โดยรวบรวม วิเคราะหแ์ละสังเคราะหข้์อมูลดังกล่าวส่งอาจารย์
ท้ังน้ีเพ่ือส่งเสรมิทักษะการรูส้ารสนเทศของนสิิตได้

2. อาจารย์ผู้สอนควรเอาใจใสแ่ละส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้อย่างแทจ้ริง  เพ่ือให้ทันต่อความเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเพื่อสร้างเสริมให้นิสิตมีความสามารถในการคิดหาเหตุผล  วิเคราะห์  สังเคราะห์
ท้ังน้ีเพราะการรูส้ารสนเทศเปน็กิจกรรมทีต้่องทำอยา่งตอ่เน่ืองๆ  เพ่ือสร้างสมทกัษะและความเชือ่ม่ันให้แก่นิสิต โดย
ผ่านการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง

3. ควรใหร้ายวชิาทรพัยากรสารสนเทศเพือ่การคน้ควา้  เปน็วชิาบงัคบัสำหรบันสิติทกุคณะ  เพือ่ใหน้สิติ
มีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศดียิ่งขึ้นและเป็นผู้รู้สารสนเทศ

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศกึษาการรูส้ารสนเทศของนสิติระดบับณัฑติศกึษา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตศรรีาชา

2. ควรศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา
โดยเนน้เฉพาะดา้นในมาตรฐานที ่ 2  ความสามารถในการคน้หาสารสนเทศ ในเชงิลกึ  เนือ่งจากผลการวจิยัในครัง้นี้
นสิติมคีวามสามารถในการคน้หาสารสนเทศโดยพจิารณาจากคา่เฉลีย่ทัง้ 6 มาตรฐาน พบวา่ มาตรฐานที ่2  มคีา่เฉลีย่
น้อยท่ีสุด

3. ควรศึกษาวิเคราะห์รูปแบบบทเรยีนช่วยสอน ทักษะการรู้สารสนเทศบนเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
ท้ังในและตา่งประเทศ

4. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ Module ที่ผู้วิจัยได้นำเสนอในครั้งนี้
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บทคัดย่อ

           การวจิยัครัง้นี ้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาระบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็สำหรบัหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนกิส์
มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยศึกษาความพึงพอใจ  และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับเต็ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  จาก 3
กลุ่มวิชา  ได้แก่  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคม-
ศาสตร ์  รวมทัง้ส้ิน  226  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเปน็แบบสอบถามความพงึพอใจ ของผูใ้ช้ระบบ
ฐานขอ้มูลวิทยานพินธฉ์บบัเตม็ แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5  ระดบั สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะหข้์อมูล  ไดแ้ก ่ ค่าเฉลีย่
ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยรังสิต  พัฒนาข้ึน
โดยใชโ้ปรแกรมการจดัการฐานขอ้มลูมายเอสควิแอล (MySQL) และภาษาพเีอชพ ี(PHP)  ซึง่ฐานขอ้มลูทีพั่ฒนาขึน้
มีความสามารถในด้านการบันทึกข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การลบข้อมูล  การเพิ่มข้อมูล  และสืบค้นข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุด
อิเลก็ทรอนกิส ์  มหาวทิยาลยัรังสติ  มคีวามพงึพอใจดา้นการออกแบบหนา้จอ  ดา้นการสบืคน้ฐานขอ้มลู  ดา้นการ
แสดงผล และด้านการติดต่อกับผู้ใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก นักศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ
นักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  และนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยรังสิต  ระหว่างนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มวิชา  โดยรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  เมือ่เปรยีบเทยีบรายดา้น  พบวา่  ดา้นการออกแบบหนา้จอ  ดา้นการสบืคน้ฐานขอ้มลู
ดา้นการแสดงผล  และดา้นการตดิตอ่กบัผูใ้ช ้  นกัศกึษากลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ  กลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
สำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยรังสิต
The Development of Full-Text Thesis Database for Electronic Library

รัตนาภรณ ์ กาศโอสถ*
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Abstract

The purpose of this research was to develop full-text thesis database for electronic library at
Rangsit University and to compare the satisfaction of the database users.  The sample of the  study
consisted of 226 students of Rangsit University, which included students from three groups; health
sciences, science and technology, and humanities and social sciences.  The data collection instrument
was a questionnaire. The numerical rating scale was arranged into five levels and the statistics used for
analysis were arithmetic mean, standard deviation, percentage, and F-test.

The development of full-text theses database for electronic library at Rangsit University  was
started by using Database Software Program MySQL and PHP Language.  The developed database was
able to record, edit, delete, add, and search.

The research result revealed that the sampling students were satisfied in using the developed
database. The satisfaction was on the page design, display format, and user interface.   In average, the
scores showed at a high level of satisfaction.  The students in humanities and social sciences group,
and health sciences group were highly satisfied.  The students in science and technology were moder-
ately satisfied.

The comparison of satisfaction in using the developed database found out that the sampling
students from three groups had different levels of satisfaction at the statistical significance level of .05.
The comparison of satisfaction appeared in the page design, display format, and user interface found
out the students in health sciences group, science and technology group, and humanities and social
sciences group had different levels of satisfaction at the statistical significance level of .05.

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ  ขอ้มลูความรูใ้นสาขาวชิาตา่ง ๆ  มจีำนวนมากและปรากฏอยูใ่นหลายรปูแบบ
เชน่  สิง่พมิพ ์ สือ่ตา่งๆ  ฐานขอ้มลู  และสารสนเทศทางอนิเทอรเ์นต็  กอ่ใหเ้กดิปญัหาในการสบืคน้ขอ้มลูใหไ้ดต้รง
ตามความต้องการ  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการพัฒนาด้านการจัดการสารสนเทศในปัจจุบัน
มผีลตอ่องคก์รตา่งๆ   ทัง้ภาครฐัและเอกชนมคีวามพยายามในการหาวธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลูตา่งๆ  ทีม่อียู่ใหเ้ปน็ระบบ
เพื่อสามารถสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ  แนวคิดเกี่ยวกับ "ฐานข้อมูล"  (Database) จึงได้
แพร่หลายและได้รับความสนใจมากขึ้น  ฐานข้อมูลในฐานะเครื่องมือการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของนักวิชาการและนักวิจัย  ทำให้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการที่ปรากฏในสื่อ
ต่างๆ  หลายรูปแบบสามารถกระทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว  ดังนั้นฐานข้อมูลจึงได้รับความสนใจและมีความ
สำคัญอย่างยิ่ง  ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ภายในหน่วยงานต่างๆ  เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ปริมาณฐาน
ข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมในหลายสาขาวิชา
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ในโลกของสังคมข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโอกาสให้ผู ้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างกันได้ง่ายข้ึน  การติดต่อส่ือสารก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย  สำหรับประโยชน์ในด้านการศึกษา  สถาบัน
การศกึษาสามารถแสดงผลขอ้มูลทางการศกึษา  การวิจัยและโครงสรา้งตา่งๆ ของสถาบนัเพ่ือประโยชนข์องนกัศึกษา
และผู้สนใจ  (วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์, 2539, หน้า 7) ซึ่งหากได้มีการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทางการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา
เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางการเรียนรู้
อันก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ทางการศกึษาท่ีมีความสัมพันธ์ และสอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรา 65-67 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542,
2542, หนา้ 19-20)  ซึง่มสีาระสำคญัในการพฒันาบคุลากร ทัง้ด้านผูผ้ลติ  และผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่ให้
มคีวามรู ้ ความสามารถ  และทกัษะในการผลติ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมทีม่คีณุภาพ  และประสทิธภิาพ
ส่งเสริมให้มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

วิทยานพินธเ์ปน็สิง่พมิพป์ระเภทหนึง่ทีม่คีวามสำคญัตอ่การศกึษา คน้ควา้ และวจิยั เนือ่งดว้ยปจัจบุนับณัฑติ
มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้วิทยานิพนธ์มีจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดข้อจำกัดในการสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูล
วิทยานิพนธ์  จากปัญหาการเขา้ถึงวิทยานิพนธ์ทำให้หน่วยงานบริการสารสนเทศ ได้แก่ ห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศ
ต่างๆ  จำเป็นต้องคำนึงถึงระบบการจัดเก็บและค้นคืนวิทยานิพนธ์ขึ้น  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการ
จัดเก็บหน่วยงานบริการสารสนเทศ ส่วนใหญ่จัดเก็บวิทยานิพนธ์แยกต่างหากและจัดเรียงตามหมวดหมู่  โดยแยก
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกจากกัน ส่วนด้านการสืบค้นข้อมูลมีการจัดทำเครื่องมือช่วยค้นหลายๆ
รูปแบบ  เชน่  บตัรรายการ  สิง่พมิพท์ีร่วบรวมรายชือ่วิทยานพินธ ์  ฐานขอ้มลูบรรณานกุรมวทิยานพินธ ์ และซดีรีอม
รวมรายชื่อวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีรูปเล่มขนาดใหญ่  และมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ยากแก่การค้นหา ปัจจุบัน
เครื่องมือช่วยค้นวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือรวมบทคัดย่อ จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัย
ของมหาวทิยาลยัแตล่ะแหง่  หนงัสอืรวมบรรณานกุรมและบทคดัยอ่  จดัทำโดยหนว่ยงานงานวชิาการ สว่นเครือ่งมอื
ช่วยค้นท่ีจัดทำขึน้โดยห้องสมุดมีท้ังบัตรรายการ บัญชีรายช่ือวิทยานิพนธ์ และฐานขอ้มูล  ซ่ึงฐานขอ้มูลส่วนใหญ่เป็น
การรวบรวมวิทยานิพนธ์ทุกสาขาวิชา และให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ มีมหาวิทยาลัยจำนวนมากที่ให้
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ลักษณะเอกสารฉบับเต็ม (Full-Text) การให้บริการฐานข้อมูลฉบับเต็ม ผู้ใช้สามารถสืบค้น
ขอ้มลูไดต้ลอด  24  ช่ัวโมง  โดยไมจ่ำกดัสถานที ่ สามารถศกึษาทางไกลได ้ จงึเปน็การประหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ย
การบรกิารของหอ้งสมดุตอ้งการการสนบัสนนุใหเ้ขา้ถึงสารสนเทศ ให้มากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะเปน็ไดโ้ดยใชอุ้ปกรณอิ์เล็ก-
ทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ  (Marales, 2000, pp. 212-221)

มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายที่มุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic University: E-Uni-
versity)  ทีต่อ้งการพฒันาใหเ้ปน็มหาวทิยาลยัเอกชน ทีเ่ปน็ผูน้ำในดา้นการนำเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
มาประยุกต์ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและสังคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ โดยเน้นให้นักศึกษาเปน็ศูนย์กลางการเรยีนการสอน  และส่งเสริมให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
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การก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศมาปรบัปรงุการใหบ้ริการทางวชิาการ  การจดัการเรยีนการสอน  การประสานงาน  และระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหารให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และเข้าถึงได้ด้วยตนเองทั้งในส่วนของผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในการลงทะเบียนและการสื่อสาร (E-Registration and Communication)  บริการอาจารย์
ที่ปรึกษา (E-Advisors and Professors) การเรียนด้วยตนเอง (E-Learning) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
และสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)  (มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550, หน้า 3)

สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ได้ดำเนินตามนโยบายของมหาวิทยาในการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) เพื่อให้การบริการ
ไดส้ะดวก รวดเรว็ และตรงตามความตอ้งการ โดยการนำเทคโนโลยทีีท่นัสมยั มาใชใ้นการดำเนนิงานหอ้งสมดุ ทัง้
อุปกรณ ์(Hardware) โปรแกรม (Software) และบคุลากร (Peopleware) ในการจัดการและการใหบ้รกิารวทิยานพินธ์
แกน่กัศกึษา บคุลากรภายในมหาวทิยาลยั  และบคุคลภายนอกทีส่นใจ  การเขา้ถงึขอ้มูลไดย้าก  ล่าชา้ และไมไ่ดรั้บ
ข้อมูล ที่จะช่วยในการตัดสินใจในการคัดเลือกเรื่องที่ตรงกับความต้องการ เนื่องด้วยข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยรังสิตรวมอยู่ในฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทของหอ้งสมุด  ซ่ึงไม่สามารถสบืค้นบทคัดย่อ
ของวิทยานิพนธ์ได้ หากมีการจัดระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  จะช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
ทำใหเ้กดิการประหยดัตน้ทนุ  การดำเนินการ  และการตดัสนิใจ  ประกอบกบัปจัจบุนัคอมพวิเตอรเ์ขา้มามบีทบาท
ในด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  รวมถึงระบบฐานข้อมูล  และการประยุกต์ใช้สารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการรวบรวมขอ้มูล  การสรา้งสารสนเทศและการนำสารสนเทศไปใชง้านดา้นตา่งๆ  (สชุาดา  กรีะนนัท,์
2541, หน้า 2)

เพือ่ใหก้ารคน้ควา้ขอ้มลูการวจิยัในลกัษณะของวทิยานพินธ ์ ซึง่เปน็แหลง่รวมขอ้มลู การวจิยัทีม่จีำนวนมาก
สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว ช่วยในการตัดสินใจให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น และเป็นการ
ประหยดัคา่ใช ้ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวิทยานพินธไ์วอ้ย่างสมบรูณ์ทัง้รายการบรรณานกุรม  บทคดัยอ่  และเอกสาร
ฉบบัเตม็  ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่นกัวชิาการ นกัวจิยั นกัศกึษา บรรณารกัษ ์และผูส้นใจ ในการสบืคน้ขอ้มลูทีเ่ปน็
รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ที่จัดเก็บไว้ในแหล่งเดียวกันได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบฐานข้อมูล

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและดูแลงานทางด้านฐานข้อมูลของ
ห้องสมดุ    จึงมีความสนใจในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวิทยานพินธข์องนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ในรูปแบบของฐานข้อมูล (Database) ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูล และเรียกใช้ได้อย่างมีระบบโดยใช้โปรแกรมมาย
เอสคิวแอล (MySQL)  ในการสรา้งฐานขอ้มูล  ร่วมกับการใชโ้ปรแกรมภาษาพเีอชพี  (PHP)  ใช้โปรแกรมอะโครแบท
ดีสทริลเลอร์ (Acrobat Distiller) สำหรับจัดเก็บเอกสารในรูปของพีดีเอฟ (PDF) และใช้โปรแกรมดรีมวีฟเวอร์
(Dreamweaver) สำหรับสร้างเว็บเพจ (Web Page) จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ นักพัฒนา
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์  (วราหศ์กัดิ ์  พงษส์วสัดิ,์ 2548)  พบวา่ โปรแกรมทัง้สีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้  กอ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูในการพฒันาฐานขอ้มูลบนระบบอนิเทอรเ์นต็  โดยฐานขอ้มูลดังกลา่วจะเปน็ฐานขอ้มูลวิทยานพินธ์
ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต  สำหรับการจัดการและให้บริการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ คือ 1) ข้อมูล
เบือ้งตน้ของวทิยานพินธ ์  2) บทคดัยอ่วิทยานพินธ ์  3) ขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็  ผู้วิจยัหวังเปน็อยา่งยิง่วา่  ผู้ใช้
จะมีความพึงพอใจตอ่การใช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ทั้งนี้เพราะฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษาของคณาจารย์  ผู้วิจัย  บรรณารักษ์  นักศึกษา  และผู้
ท่ีสนใจ  สำหรับใช้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลวิทยานิพนธ์  ซ่ึงจะตอบสนองความตอ้งการใช้ข้อมูล ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว
และบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่พัฒนาระบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธฉ์บบัเตม็สำหรบัห้องสมดุอิเล็กทรอนกิสม์หาวทิยาลยัรังสติ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยรังสิต
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุด

อิเลก็ทรอนกิส ์  มหาวทิยาลยัรังสติ  ระหวา่งกลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ  กลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  และกลุม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สมมติฐานของการวิจัย

1. ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มหาวทิยาลยัรังสติ ในระดบัมาก

2.   ผู้ใช้กลุ่มวิชาท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธฉ์บบัเตม็สำหรบัหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนกิส ์มหาวทิยาลยัรังสติ โดย

ใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล (My SQL) และภาษาพีเอชพี (PHP) ที่มีความสามารถในการจัดเก็บ และค้นคืน
วิทยานพินธ ์ในรปูแฟม้ขอ้มลูอิเลก็ทรอนกิส ์  โดยผูป้ฏบิตังิานสามารถเพิม่เตมิ และแกไ้ขฐานขอ้มลูได้

วิทยานิพนธ์ท่ีใช้สร้างระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
รังสติ  เปน็ผลงานวทิยานพินธภ์าษาไทยของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  มหาวทิยาลยัรังสติ  ทีใ่หบ้รกิารทีห้่องสมดุ
ศูนย์บัณฑิตศึกษาวิภาวดี  ห้องสมุดศูนย์บัณฑิตศึกษาสาธรธานี  และสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่

2.1.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2550 จำนวน 586  คน

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  ประจำ
ปีการศึกษา 2550  โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ในข้อ  2.1.2  ตามตารางกำหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่
และมอรแ์กน  (Krejcie & Morgan, 1979  อ้างถงึใน พวงรตัน ์  ทวรัีตน,์ 2540, หนา้ 303) ไดก้ลุม่ตวัอย่าง 226  คน
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2.3  ตัวแปรที่ศึกษา
2.3.1  ตัวแปรต้น  คือ

2.3.1.1  กลุ่มวิชาของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มหาวทิยาลยัรังสติ  3  กลุม่วชิา  ไดแ้ก ่ กลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ  กลุม่วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.3.2  ตัวแปรตาม  คือ
2.3.2.1 ความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็ก-

ทรอนกิส ์มหาวทิยาลยัรังสติ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก ่ ดา้นการออกแบบหนา้จอ
ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล  ด้านการแสดงผล  และด้านการติดต่อกับผู้ใช้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

                       ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม

กลุ่มวิชาของนักศึกษา
• กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
• กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลฉบับเต็ม
1. การออกแบบหนา้จอ
2. การสืบค้นฐานข้อมูล
3. การแสดงผลการสบืคน้
4. การตดิตอ่กบัผูใ้ช้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. หอ้งสมดุอเิล็กทรอนกิส ์ (Electronic Library)  หมายถงึ  ห้องสมดุทีใ่หบ้รกิารขอ้มลู หรือสารสนเทศ
ในรปูแบบเดมิทีเ่ปน็สิง่ตพิีมพ ์หรือสือ่โสตทศัน ์จะถกูจดัเกบ็ไวใ้นในรปูแบบของสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส ์โดยมี
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

2. การพัฒนาฐานข้อมูล  หมายถึง  การพัฒนาขั้นตอนและองค์ประกอบของฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
โดยกำหนดรปูแบบของการพฒันาฐานขอ้มูลตามข้ันตอนดังน้ี  1) การรวบรวมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบับัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  2) การวิเคราะห์ (Analysis) โครงสร้างและขั้นตอนการทำงานของฐานข้อมูล  3) การ
ออกแบบ (Design) ฐานข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้างรูปแบบของฐานข้อมูล  4) การเขียน
โปรแกรม (Programming)  เป็นการพัฒนาโปรแกรมตามกระบวนการที่ศึกษา  5) การนำข้อมูลเข้า (Input) เป็น
การบันทึกข้อมูลต่างๆ  ของวิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล  6) กระบวนการ (Process) ดำเนินการตามขั้นตอน
ของระบบฐานขอ้มลู  7) ผลการดำเนนิการ (Output) คอืผลทีไ่ดรั้บเมือ่ผ่านกระบวนการตา่งๆ  แลว้  8) การประเมนิ
ความพงึพอใจ (Evaluation)ของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู  และ  9) การปรบัปรงุแกไ้ข (Improve) เปน็การปรบัปรงุฐานขอ้มลู
ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้มากย่ิงข้ึน
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3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  (Full-Text Theses Database)  หมายถึง  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับเตม็สำหรบัห้องสมดุอิเล็กทรอนกิส์  มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยการรวบรวมผลงานวจัิยของนกัศึกษาหลกัสูตรแผน
ก ซึ่งเรียกว่า วิทยานิพนธ์  และผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรแผน ข ซึ่งเรียกว่ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของกลุ่มวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
รังสติ  มกีารจดัเกบ็ไวอ้ย่างเปน็ระบบ โดยใชโ้ปรแกรมมายเอสควิแอล 4.0.12 (My SQL Database 4.0.12)  ร่วมกบั
โปรแกรมภาษาพีเอชพี 2.4  (PHP MyAdmin Database Manager 2.4) ในการพัฒนาฐานข้อมูล การแสดงผล
ของฐานข้อมูลประกอบด้วย รายการทางบรรณานุกรม บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเนื้อหาของ
วิทยานิพนธ์เต็มท้ังฉบับ

4. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง  ผลรวมความรู้สึกเชิงบวกของนักศึกษาต่อการใช้ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบดว้ย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ
ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล ด้านการแสดงผล และด้านการติดต่อกับผู้ใช้

4.1 ด้านการออกแบบหนา้จอ หมายถงึ ความสะดวกในการเขา้สูก่ารใชฐ้านขอ้มูล   การกำหนดรปูแบบ
ของฐานขอ้มูลในการจดัวางองคป์ระกอบของหนา้จอ เมนคูำสัง่ การกำหนดขนาดของตวัอักษรและ
การใช้สี

4.2 ดา้นการสบืคน้ฐานขอ้มลู  หมายถงึ  ความงา่ยตอ่การสบืคน้  มคีวามสะดวกในการสบืคน้และเขา้ถงึ
ขอ้มลู  มหัีวขอ้ในการสบืคน้ครอบคลมุตามความตอ้งการ เชน่ สาขาวชิา  อาจารยท์ีป่รกึษา  และ
ปทีีพิ่มพ ์ เปน็ตน้

4.3 ด้านการแสดงผล  หมายถึง  ความรวดเร็วในการทำงานขอระบบฐานข้อมูล  ความถูกต้องในการ
แสดงผล  รูปแบบการแสดงผลที่ได้จากการสืบค้น  การนำเสนอข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ
และรายละเอียดของข้อมูลที่นำเสนอเพียงพอกับความต้องการ

4.4 ด้านการติดต่อผู้ใช้  หมายถึง  ความสะดวกในการเข้าสู่การใช้ฐานข้อมูล  ความง่ายในการใช้ฐาน
ข้อมูล มีคู่มืออธิบายรายละเอียดขั้นตอนการใช้ฐานข้อมูล และประโยชน์ในการใช้งาน

5.  ผู้ใช้ระบบ หมายถงึ  นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  มหาวทิยาลยัรังสติ  ทีศ่กึษาอยูช้ั่นปทีี ่ 2  ในประเภท
วิชากลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ  กลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  และกลุม่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  ประจำปี
การศึกษา 2550

5.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมายถึง นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับ
บณัฑติศกึษา  คณะพยาบาลศาสตร ์  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  และคณะวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยั
รังสิต ประจำปีการศึกษา 2550

5.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมายถึง  นักศึกษาที่กำลังศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  และคณะสถาปตัยกรรม-
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  ประจำปีการศึกษา 2550

5.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายถึง  นักศึกษาที่กำลังศึกษา
ในระดบับณัฑติศกึษา  วิทยาลยันวัตกรรมสงัคม  วิทยาลยับริหารธรุกิจและรฐักจิ  คณะนเิทศศาสตร์
คณะศลิปะและการออกแบบ  คณะศลิปศาสตร ์  คณะศกึษาศาสตร ์  คณะอสุาหกรรมการทอ่งเทีย่ว
และการบริการ และสถาบันการฑูตและการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต  ประจำปีการศึกษา
2550
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วิธีดำเนินการวิจัย

1. การกำหนดประชากรในการวจิยั  ไดแ้ก ่  นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  มหาวทิยาลยัรังสติ   ปีการศกึษา
2550  ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิตจำแนกตามกลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี และกลุม่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ จำนวน 586 คน  โดยไดก้ลุม่ตวัอย่างรวมทัง้  3  กลุม่วชิา
จำนวน  226  คน

2. กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั  ไดแ้ก ่ นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  มหาวทิยาลยัรังสติ  ปกีารศกึษา
2550 จำนวน 226  คน  ซึ่งได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี  และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan, 1979  อ้างถงึใน พวงรตัน ์  ทวรัีตน,์ 2540, หนา้ 303)  แลว้นำกลุม่ตวัอย่างทีไ่ดม้าสุม่แบบแบง่ชัน้ (Strati-
fied Random Sampling)  โดยคำนวณสดัสว่น  ดงันี ้  กลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ : กลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย:ี
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น  1 : 2.5 : 4  คิดเป็น 30 : 75 : 121  คน

ตารางที่  1 จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง

ลำดับ              กลุ่มวิชา    ประชากร  (คน)  กลุ่มตัวอย่าง  (คน)

  1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  30  30

  2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80  75

  3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 476 121

รวม 586 226

การสร้างเครื่องมือ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม และแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ในการใชฐ้านขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็ของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัรังสติ ซึง่ผูวิ้จยัไดด้ำเนนิการ
สร้างข้ึนโดยมีข้ันตอนดงัน้ี

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูล
2. รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทยของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยรังสิต ครอบคลุมต้ังแต่

ปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2548
3. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็สำหรบัหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนกิส ์ มหาวทิยาลยัรังสติ
4. สร้างแบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้ต่อระบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธฉ์บบัเตม็  ในดา้นการออกแบบ

หน้าจอ  ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล  ด้านการแสดงผล  และด้านการติดต่อกับผู้ใช้
5. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างฐานข้อมูล  จำนวน

3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาวิจัย

6. นำแบบประเมนิความพงึพอใจมาปรบัปรงุแกไ้ขตามคำแนะนำของผูท้รงคณุวุฒิ
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบนวมข้อมูล

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้ต่อระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์
ฉบบัเตม็ จำนวน  1  ฉบบั แบง่ออกเปน็  2  สว่น  คอื

สว่นที ่1 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ยคำถามเกีย่วกับ  เพศ
อายุ  กลุ่มวิชาที่กำลังศึกษาอยู่  และประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูล

สว่นที ่2 เปน็แบบประเมนิความพงึพอใจตอ่ระบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธฉ์บบัเตม็สำหรบัห้องสมดุอิเล็ก-
ทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยรังสิต ในด้านการออกแบบหน้าจอ  ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลด้านการแสดงผล และด้าน
การติดต่อกับผู้ใช้ คำถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ

ตอนที่ 1  การประเมินความพึงพอใจต่อการออกแบบหน้าจอ
ตอนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจต่อการสืบค้นฐานข้อมูล
ตอนที่ 3  การประเมินความพึงพอใจต่อการแสดงผล
ตอนที ่ 4  การประเมนิความพงึพอใจตอ่การตดิตอ่กบัผูใ้ช้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจยัดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการนำระบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็สำหรบัหอ้งสมดุอเิลก็-
ทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยรังสิต  และแบบประเมนิความพึงพอใจต่อระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  ไปดำเนนิการ
ให้กลุ่มตัวอย่างตามห้องเรียน ในแต่ละกลุ่มวิชาของมหาวิทยาลัยรังสิตทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
สำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยรังสิต  และทำการประเมนิความพึงพอใจต่อระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์
ฉบบัเตม็  โดยทำการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหวา่งวนัที ่ 8 - 16  มนีาคม  2551 จำนวน 279 ฉบบั  เมือ่นำมาตรวจสอบ
แลว้พบวา่ ทีส่มบรูณ ์จำนวน 237 ฉบบั  ทัง้นีไ้ดค้ดัเลอืกแบบสอบถามใหเ้หลอืจำนวนตามกลุม่ตวัอย่างทีก่ำหนดไว้
จำนวน 226 ฉบับเท่านั้น

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล  โดยดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
1. นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ  และคัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล
2. นำแบบสอบถามส่วนที่ 1  เป็นข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มาดำเนินการ โดย

นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมาจำแนกตามเพศ  อายุ  กลุ่มวิชา  และประสบการณ์  โดยการแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ

3. นำแบบสอบถามส่วนท่ี  2  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับ
ห้องสมดุอิเล็กทรอนกิส์  มหาวิทยาลัยรังสิต  ในดา้นการออกแบบหนา้จอ ด้านการสบืค้นฐานขอ้มูล ด้านการแสดงผล
และด้านการติดต่อกับผู้ใช้ มาดำเนินการ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

ผลการวิจัยท่ีได้รับห้องสมุดมีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ซ่ึงจะเปน็แหล่งเผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยรังสิต  รวมท้ังเป็นแนวทางการ
จัดทำฐานข้อมูลของห้องสมุดสำหรับจัดเก็บการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ สำหรับสนองตอบ
ความต้องการของผู้ใช้

ผลการวิจัย

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. ข้อมูลท่ัวไป พบวา่ สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามเปน็นกัศกึษากลุม่วชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มปีระสบ-
การณใ์นการใชฐ้านขอ้มลู 1-2 ป ีทีเ่ปน็เพศหญงิ อาย ุ31-40 ป ีจำนวน 24 คน  คดิเปน็รอ้ยละ 10.6  มปีระสบการณ์
ในการใช้ฐานข้อมูล 2 ปีขึ้นไป ที่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี จำนวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  มีประสบการณ์
ในการใช้ฐานข้อมูล 0-1 ปี  ที่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4  และมีประสบการณ์
ในการใชฐ้านขอ้มลู 2 ปขีึน้ไป ทีเ่ปน็เพศหญงิ อาย ุ41-50 ป ีจำนวน 1 คน คดิเปน็รอ้ยละ 0.4  รวมนกัศกึษากลุม่วชิา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2

นกัศกึษากลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมปีระสบการณใ์นการใชฐ้านขอ้มลู 1-2 ป ี  ทีเ่ปน็เพศชาย
อายุ 20-30 ปี จำนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.3  มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล  2 ปีขึ้นไป ที่เป็นเพศชาย
อายุ 20-30 ปี จำนวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.2  มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 1-2 ปี ที่เป็นเพศชาย อายุ
31-40 ป ีจำนวน 4 คน  คดิเปน็รอ้ยละ 1.8 และมปีระสบการณใ์นการใชฐ้านขอ้มลู 2 ปขีึน้ไป  ทีเ่ปน็เพศชาย อายุ
31-40 ป ี  จำนวน 12 คน  คดิเปน็รอ้ยละ 5.3   มปีระสบการณใ์นการใชฐ้านขอ้มลู 1-2 ป ี  ทีเ่ปน็เพศหญงิ อาย ุ 20-
30 ป ีจำนวน 7 คน คดิเปน็รอ้ยละ 3.1  มปีระสบการณใ์นการใชฐ้านขอ้มลู 2 ปขีึน้ไป ทีเ่ปน็เพศหญงิ  อาย ุ 20-30
ปี  จำนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.3  มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 1-2 ปี  ที่เป็นเพศหญิง  อายุ 31-40 ปี
จำนวน 6 คน  คดิเปน็รอ้ยละ 2.7  และมปีระสบการณใ์นการใชฐ้านขอ้มลู 2 ปขีึน้ไป  ทีเ่ปน็เพศหญงิ  อาย ุ 31-40
ป ี จำนวน 8 คน  คดิเปน็รอ้ยละ 3.5  รวมนกัศกึษากลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจำนวน 75 คน คดิเปน็รอ้ยละ
33.2

นักศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มีประสบการณใ์นการใชฐ้านข้อมูล 0-1 ปี ท่ีเป็นเพศชาย
อายุ 20-30 ปี  จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8   มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 1-2 ปี  ที่เป็นเพศชาย  อายุ
20-30 ป ี  จำนวน 26 คน คดิเปน็รอ้ยละ 11.5  มปีระสบการณใ์นการใชฐ้านขอ้มลู  2 ปขีึน้ไป  ทีเ่ปน็เพศชาย อายุ
20-30 ปี จำนวน 4  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.8  มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 0-1 ปี  ที่เป็นเพศชาย อายุ 31-
40 ป ี  จำนวน 7 คน  คดิเปน็รอ้ยละ 3.1  มปีระสบการณใ์นการใชฐ้านขอ้มลู 1-2 ป ี  ทีเ่ปน็เพศชาย อาย ุ 31-40 ปี
จำนวน 13 คน  คดิเปน็รอ้ยละ 5.7  และมปีระสบการณใ์นการใชฐ้านขอ้มลู 2 ปขีึน้ไป  ทีเ่ปน็เพศชาย อาย ุ 31-40
ปี  จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.4  มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 1-2 ปี  ที่เป็นเพศชาย  อายุ 41-50 ปี
จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.4  และมีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 2 ปีขึ้นไป  ที่เป็นเพศชาย  อายุ 41-50
ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4   มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 0-1 ปี  ที่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4  มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 1-2 ปี  ที่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี
จำนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.2  มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 2 ปีขึ้นไป  ที่เป็นเพศหญิง  อายุ 20-30 ปี
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จำนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.0  มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 1-2 ปี  ที่เป็นเพศหญิง  อายุ 31-40 ปี
จำนวน 36 คน  คดิเปน็รอ้ยละ 15.9  มปีระสบการณใ์นการใชฐ้านขอ้มลู 2 ปขีึน้ไป  ทีเ่ปน็เพศหญงิ อาย ุ 31-40 ปี
จำนวน   6 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.6  มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 0-1 ปี  ที่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี
จำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.8  และมีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล 1-2 ปี  ที่เป็นเพศหญิง  อายุ 41-50 ปี
จำนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.2   รวมนักศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 121 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.2

ตารางที่  2   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวม

กลุ่มวิชา
  ประสบการณ์

เพศ       อายุ
0-1 ปี 1-2 ปี

2 ปี
ข้ึนไป 0-1 ปี 1-2 ปี

2 ปี
ข้ึนไป

0-1 ปี 1-2 ปี
2 ปี
ข้ึนไป

ชาย 20-30 ปี  12  14   4  26   4  60
(5.3) (6.2) (1.8) (11.5) (1.8) (26.6)

31-40 ปี   4  12   7  13   1  37
(1.8) (5.3) (3.1) (5.7) (0.4) (16.3)

41-50 ปี   1   1   2
(0.4) (0.4) (0.8)

51ป ีขึน้ไป

หญิง  20-30 ปี   7  12   1   5   9  34
(3.1) (5.3) (0.4) (2.2) (4.0) (15.0)

31-40 ปี   24   4   6   8  36   6  84
(10.6) (1.8) (2.7) (3.5) (15.9) (2.6) (37.1)

41-50ปี   1   1   2   5   9
(0.4) (0.4) (0.8) (2.2) (3.8)

51ปีข้ึนไป

       รวม  30   75 121  226
       ร้อยละ         (13.2) (33.2)          (53.2) (100)
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2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  ประกอบด้วย  4  ด้าน

ตารางที่ 3  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็

จากตารางที่  3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยรังสิต  ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.53)  โดยเรียงลำดับจากความ
พึงพอใจระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  ด้านการแสดงผล  (   = 3.86)  รองลงมาคือ  ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล
(   = 3.71)  ด้านการออกแบบหน้าจอ (   = 3.50)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  และด้านการติดต่อกับผู้ใช้
(   = 3.06) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบบัเตม็สำหรบัหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนกิส ์  มหาวทิยาลยัรังสติ  ทัง้  3  กลุม่วชิา ในระดบัมาก (   = 3.53)

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานพบวา่  มคีา่การกระจายอยูร่ะหวา่ง 0.81 - 0.90  โดยความพงึพอใจดา้นการออกแบบ
หน้าจอมีค่าการกระจายมากที่สุด (SD = 0.90)  และด้านการสืบค้นฐานข้อมูลมีค่าการกระจายน้อยที่สุด (SD =
0.81)

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่  ผู้ใช้มีความพงึพอใจตอ่การใชร้ะบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธ์ฉบับเตม็สำหรบั
ห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส ์ มหาวทิยาลยัรังสติ  ไมส่งูกวา่ระดบัมาก  ตามเกณฑค์วามพงึพอใจ  4  คะแนนขึน้ไป ทัง้ๆ
ทีค่า่ p  มรีะดบันยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  แตค่า่  t  มคีา่เปน็ลบ  คา่ t  ทีค่ำนวณไดอ้ยู่ในเขตยอมรบัสมมตฐิาน
เป็นกลาง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

เนื่องจากพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ไม่สูงกว่าระดับมากตามสมมติฐานที่กำหนด  ผู้วิจัยจึงนำเสนอข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยแสดงความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง และเทียบผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ดังรายละเอียดในตารางที่
4-7

1. ด้านการออกแบบหนา้จอ 3.50 0.90   มาก 3 -8.35 .000

2. ด้านการสบืค้นฐานขอ้มูล 3.71 0.81   มาก 2 -5.38 .000

3. ด้านการแสดงผล 3.86 0.89   มาก 1 -2.36 .009

4. ด้านการติดต่อกับผู้ใช้ 3.06 0.89 ปานกลาง 4 -15.88 .000

รวม 3.53 0.87  มาก -8.12 .000

t     p
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่อระบบ
ฐานข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มวิชา โดยรวม

n = 226
SDX

ลำดับที่ การแปลผล

χ

χ

χχ

χ

χ
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ตารางที่ 4 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็  ทัง้  3  กลุม่วชิา
ด้านการออกแบบหน้าจอ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
ด้านการออกแบบหน้าจอ ลำดับที่ การแปลผล

จากตารางที ่4  ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูลด้านการออกแบบหนา้จอ ในสว่นของเมนู
การใชง้านมคีวามชดัเจน  สะดวกตอ่การใชง้าน ( χ = 3.89)  รองลงมาคอื ความสะดวกในการเขา้สูร่ะบบฐานขอ้มลู
( χ = 3.69)   เทา่กบัความพงึพอใจโดยรวมตอ่ลักษณะ  การออกแบบหนา้จอของฐานขอ้มลู ( χ = 3.69)  การจดัวาง
องคป์ระกอบตา่งๆ  ไดส้ดัสว่น สวยงาม งา่ยตอ่การใชง้าน ( χ = 3.66)  การเชือ่มโยงของฐานขอ้มลูในแตล่ะหนา้จอ
( χ = 3.57) มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก สว่นรปูแบบอกัษร สตีวัอักษร ขนาดตวัอักษรมคีวามเหมาะสม ( χ = 3.19)
และการจัดวางกราฟิกต่างๆ บนหน้าจอมีความเหมาะสม ( χ  = 2.88) มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  สรุปภาพรวม
ในดา้นการออกแบบหนา้จอผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( χ = 3.50)

ตารางที่ 5 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็  ทัง้  3 กลุม่วชิา
ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล

1. ความสะดวกในการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 3.69 0.72 2    มาก

2. การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ได้สัดส่วน สวยงาม 3.66 0.78 4    มาก
ง่ายต่อการใช้งาน

3. เมนูการใช้งานมีความชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน 3.89 0.76 1    มาก

4. รูปแบบอักษร สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 3.19 1.01 6 ปานกลาง

5. การจัดวางกราฟิกต่าง ๆ บนหน้าจอมีความเหมาะสม 2.88 1.11 7 ปานกลาง

6. การเชือ่มโยงของฐานขอ้มูลในแตล่ะหน้าจอ 3.57 0.88 5    มาก

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อลักษณะการออกแบบหน้าจอ
ของฐานข้อมูล 3.69 0.79 2    มาก

                              รวม 3.50 0.90    มาก

n = 226
SDX

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
ด้านการสบืค้นฐานขอ้มูล ลำดับที่ การแปลผล

1. วิธีการสืบค้นข้อมูลสะดวกต่อการใช้งาน 3.71 0.77 4    มาก

2. ความง่ายในการสืบค้นข้อมูล 3.80 0.79 2    มาก

3. ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 3.84 0.77 1    มาก

4. หัวข้อในการสืบค้นครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้
เช่น  คำสำคัญ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ 3.49 0.95 6 ปานกลาง

5. รูปแบบการสืบค้นข้อมูลเหมาะสม 3.62 0.82 5    มาก

6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการสืบค้นข้อมูล 3.77 0.78 3    มาก

                        รวม 3.71 0.81    มาก

n = 226
SDX
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จากตารางที ่5  ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลูดา้นการสบืคน้ฐานขอ้มลู  โดยเรยีงลำดบั
จากความพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ดไปหานอ้ยท่ีสุด  ในส่วนของความรวดเรว็การสืบค้นข้อมูล  ( χ = 3.84)  รองลงมาคือ
ความงา่ยในการสบืค้นข้อมูล  ( χ = 3.80)  ความพงึพอใจโดยรวมตอ่การสบืค้นข้อมูล ( χ = 3.77)  วิธีการสบืค้นข้อมูล
สะดวกตอ่การใชง้าน ( χ = 3.71)  รูปแบบการสบืคน้ขอ้มลู ( χ = 3.62)  มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  สว่นหวัขอ้ใน
การสบืคน้ครอบคลมุตามความตอ้งการของผูใ้ช ้เชน่ คำสำคญั สาขาวชิา อาจารยท์ีป่รกึษา ฯลฯ ( χ = 3.49)  มีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลาง  สรุปภาพรวมในดา้นการสบืคน้ฐานขอ้มลูผู้ใชม้คีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( χ = 3.71)

ตารางที่ 6 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็  ทัง้ 3 กลุม่วชิา
ด้านการแสดงผล

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
ด้านการแสดงผลสืบค้น ลำดับที่ การแปลผล

1. ความเร็วในการแสดงผลการทำงานของระบบ 3.93 0.74 1 มาก

2. ความถูกต้องของการนำเสนอผลการสืบค้น 3.75 0.75 7 มาก

3. รูปแบบการแสดงรายงานผลการสืบค้น 3.85 0.76 5 มาก

4. ผลการสบืค้นท่ีได้ตรงกบัความตอ้งการ 3.92 0.75 3 มาก

5. การจัดเรียงลำดับข้อมูลมีความเหมาะสม 3.77 0.83 6 มาก

6 รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพียงพอกับความต้องการ 3.93 0.76 1 มาก

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการแสดงผลการสืบค้น 3.89 0.77 4 มาก

                            รวม 3.86 0.77 มาก

n = 226
SDX

จากตารางที ่6  ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูลด้านการแสดงผล โดยเรียงลำดับ จากความ
พึงพอใจระดบัมากทีสุ่ดไปหานอ้ยท่ีสุด ความเรว็ในการแสดงผล การทำงานของระบบ ( χ = 3.93)  เท่ากับรายละเอียด
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสบืคน้เพยีงพอกบัความตอ้งการ ( χ = 3.93)  รองลงมาคอื  ผลการสบืคน้ทีไ่ดต้รงกบัความตอ้งการ
( χ = 3.92) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการแสดงผลการสืบค้น ( χ = 3.89)  รูปแบบการแสดงรายงานผลการสืบค้น
( χ = 3.85) การจัดเรียงลำดับข้อมูลมีความเหมาะสม ( χ = 3.77) และความถูกต้องของการนำเสนอผลการสืบค้น
( χ = 3.75) มีความพงึพอใจในระดบัมาก สรุปภาพรวมในดา้นการแสดงผล ผู้ใชมี้ความพงึพอใจในระดบัมาก ( χ =
3.86)
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ตารางที่ 7 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็ ทัง้ 3 กลุม่วชิา
ด้านการติดต่อกับผู้ใช้

จากตารางที ่7  ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูลด้านการตดิต่อกับผู้ใช้    โดยเรียงลำดับจาก
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  คำอธิบายวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลในหน้าจอ คอมพิวเตอร์ชัดเจน
และเข้าใจง่าย ( χ = 3.50)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  รองลงมาคือ คู่มือการใช้มีความชัดเจน  เข้าใจง่าย ( χ =
3.49) รูปแบบการเชือ่มโยงขอ้มลูตรงกบัความตอ้งการ ( χ = 3.10) คูม่อืการใชค้รอบคลมุหัวขอ้ทีต้่องการ ( χ = 3.08)
ความพึงพอใจโดยรวมต่อคู่มือการใช้งาน ( χ = 3.06) การเชื่อมโยงข้อมูลมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ( χ = 3.05)
รูปแบบการช่วยเหลือในการใช้ฐานข้อมูล (คำอธิบาย คู่มือการใช้)  มีความเหมาะสม ( χ = 2.73) มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง  ส่วนระบบฐานข้อมูล แสดงข้อมูลผู้จัดทำที่ผู้ใช้สามารถติดต่อได้ ( χ = 2.46) มีความพึงพอใจ
ในระดบันอ้ย สรปุภาพรวมในดา้นการตดิตอ่กบัผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ( χ = 3.06)

3.  ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธฉ์บบัเตม็ ของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา   3
กลุ่มวิชา

ตารางที่ 8  ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็  ทัง้ 3 กลุม่วชิาโดยรวม

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
ด้านการติดต่อกับผู้ใช้ ลำดับที่ การแปลผล

1. คำอธิบายวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลในหน้าจอคอมพิวเตอร์
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.50 0.79 1   มาก

2. คู่มือการใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 3.49 0.80 2 ปานกลาง

3. คูม่อืการใชค้รอบคลมุหวัขอ้ทีต่อ้งการ 3.08 0.89 4 ปานกลาง

4. การเชื่อมโยงข้อมูลมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 3.05 0.89 6 ปานกลาง

5. รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลตรงกับความต้องการ 3.10 0.90 3 ปานกลาง

6. รูปแบบการช่วยเหลือในการใช้ฐานข้อมูล (คำอธิบาย
   คู่มือการใช้) มีความเหมาะสม 2.73 0.99 7 ปานกลาง

7. ระบบฐานข้อมูล แสดงข้อมูลผู้จัดทำที่ผู้ใช้สามารถติดต่อได้ 2.46 0.96 8   น้อย

8. ความพึงพอใจโดยรวมต่อคู่มือการใช้งาน 3.06 0.89 5 ปานกลาง

                       รวม 3.06 0.89 ปานกลาง

n = 226
SDX

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
ทั้ง 3 กลุ่มวิชา โดยรวม ลำดับที่ การแปลผล

1.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.63 .65 2 มาก
2.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.04 .73 3 ปานกลาง
3.  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.85 .74 1 มาก

                       รวม 3.51 .70 มาก

n = 226
SDX
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จากตารางที่ 8  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็ก-
ทรอนกิส ์มหาวทิยาลยัรังสติ ทัง้ 3 กลุม่วชิา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( χ = 3.51)  โดยเรยีงลำดบัจากความพงึพอใจ
ระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ( χ = 3.85)  รองลงมาคือ  กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ( χ = 3.67)   มีความพงึพอใจในระดบัมาก  และกลุม่วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี( χ = 3.04)  มีความพงึพอใจ
ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 9   ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็ กลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพโดยรวม

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยรวม ลำดับที่ การแปลผล

1. ด้านการออกแบบหน้าจอ 3.69 0.64 3   มาก

2. ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล 3.86 0.62 2   มาก

3. ด้านการแสดงผล 3.87 0.61 1   มาก

4. ด้านการติดต่อกับผู้ใช้ 3.08 0.75 4 ปานกลาง

             รวม 3.63 0.65   มาก

n = 30
SDX

จากตารางท่ี  9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลคำวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอ-
นกิส ์ มหาวทิยาลยัรังสติ  กลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ  ทัง้ 4 ดา้น  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   ( χ = 3.63)  โดยเรยีงลำดบั
จากความพึงพอใจระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ด้านการแสดงผล ( χ  = 3.87) รองลงมาคือ ด้านการสืบค้นฐาน
ข้อมูล ( χ = 3.86) ด้านการออกแบบหน้าจอ ( χ = 3.69) มีความพึงพอใจในระดับมากและด้านการติดต่อกับผู้ใช้
( χ = 3.08) มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง

ตารางที่ 10 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธฉ์บบัเตม็ กลุ่มวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ
ด้านการออกแบบหน้าจอ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการออกแบบหน้าจอ ลำดับที่ การแปลผล

1. ความสะดวกในการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 3.93 0.58 1   มาก

2. การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ได้สัดส่วน สวยงาม ง่ายต่อ 3.93 0.58 1   มาก
การใชง้าน

3. เมนูการใช้งานมีความชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน 3.87 0.57 3   มาก

4. รูปแบบอักษร สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 3.30 0.79 6 ปานกลาง

5. การจัดวางกราฟิกต่างๆ บนหน้าจอมีความเหมาะสม 3.07 0.78 7 ปานกลาง

6. การเชือ่มโยงของฐานขอ้มูลในแตล่ะหน้าจอ 3.87 0.62 3   มาก

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อลักษณะการออกแบบหน้าจอของ 3.87 0.62 3   มาก
ฐานข้อมูล

                รวม 3.69 0.64   มาก

n = 30
SDX
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จากตารางที ่  10  ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษากลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพทีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลูดา้นการ
ออกแบบหนา้จอ โดยเรียงลำดับจากความพงึพอใจระดับมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด  ความสะดวกในการเขา้สู่ระบบฐาน
ขอ้มลู ( χ = 3.93) เทา่กบัการจดัวางองคป์ระกอบตา่งๆ ไดส้ดัสว่น สวยงาม งา่ยตอ่การใชง้าน ( χ = 3.93)  เมนกูาร
ใช้งานมีความชัดเจน  สะดวกต่อการใช้งาน ( χ = 3.87) เท่ากับการเชื่อมโยงของฐานข้อมูลในแต่ละหน้าจอ ( χ =
3.87) และความพงึพอใจโดยรวมตอ่ลักษณะการออกแบบหนา้จอของฐานขอ้มูล ( χ = 3.87) มีความพึงพอใจในระดบั
มาก  ส่วนรูปแบบอักษร  สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม ( = 3.30)  และการจัดวางกราฟิกต่างๆ
บนหน้าจอมีความเหมาะสม ( χ =3.07) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง สรุปภาพรวมของนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลู  ดา้นการออกแบบหนา้จอ มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( χ = 3.69)

ตารางที่ 11 ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธ์ฉบับ กลุ่มวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ
ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล

จากตารางที ่11  ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษากลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพทีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลู ดา้นการ
สืบค้นฐานขอ้มูล โดยเรียงลำดบัจากความพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ดไปหานอ้ยท่ีสุด ความงา่ยในการสบืค้นข้อมูล ( χ =
3.90)  เท่ากับความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล ( χ = 3.90) รองลงมาคือ วิธีการสืบค้นข้อมูลสะดวกต่อการใช้งาน
( χ = 3.87)  เทา่กบัความพงึพอใจโดยรวมตอ่การสบืคน้ขอ้มลู ( χ = 3.87) รูปแบบการสบืคน้ขอ้มลูเหมาะสม ( χ =
3.83) และหัวข้อในการสืบค้นครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น คำสำคัญ สาขาวิชา อาจารย์ปรึกษา ฯลฯ
( χ = 3.77) มีความพงึพอใจในระดบัมาก สรุปภาพรวมของนกัศึกษากลุม่วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ ท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูล
ฐานการสบืคน้ฐานขอ้มลูมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( χ = 3.86)

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล ลำดับที่ การแปลผล

1. วิธีการสบืคน้ขอ้มูลสะดวกตอ่การใชง้าน 3.87 0.62 3 มาก

2. ความง่ายในการสืบค้นข้อมูล 3.90 0.60 1 มาก

3. ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 3.90 0.60 1 มาก

4. หัวข้อในการสบืคน้ครอบคลมุตามความตอ้งการของผูใ้ช้
เช่น คำสำคัญ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ 3.77 0.72 6 มาก

5. รูปแบบการสบืค้นข้อมูลเหมาะสม 3.83 0.59 5 มาก

6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการสืบค้นข้อมูล 3.87 0.62 3 มาก

                           รวม 3.86 0.62 มาก

n = 30
SDX
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ตารางที่ 12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธฉ์บบัเตม็ กลุ่มวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ
ด้านการแสดงผล

จากตารางที ่ 12  ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษากลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ ทีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลูดา้นการ
แสดงผล โดยเรียงลำดับจากความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ความเร็วในการแสดงผลการทำงานของระบบ
( χ = 3.90) เทา่กบัความถกูตอ้งของการนำเสนอ   ผลการสบืคน้ ( χ = 3.90)   และเทา่กบัรปูแบบการแสดงรายงานผล
การสืบค้น ( χ = 3.90) ผลการสืบค้นที่ได้ตรงกับความต้องการ ( χ = 3.87) เท่ากับรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นเพียงพอกับความต้องการ ( χ = 3.87)   และเท่ากับความพึงพอใจโดยรวมต่อการแสดงผลการสืบค้น ( χ =
3.87)   การจดัเรยีงลำดบัขอ้มลูมคีวามเหมาะสม ( χ = 3.80) มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก สรปุภาพรวมของนกัศกึษา
กลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพทีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลูดา้นการแสดงผล มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( χ = 3.87)

ตารางที่ 13 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธฉ์บบัเตม็ กลุ่มวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ
ด้านการติดต่อกับผู้ใช้

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการแสดงผล ลำดับที่ การแปลผล

1. ความเร็วในการแสดงผลการทำงานของระบบ 3.90 0.60 1 มาก

2. ความถูกต้องของการนำเสนอผลการสืบค้น 3.90 0.60 1 มาก

3. รูปแบบการแสดงรายงานผลการสืบค้น 3.90 0.60 1 มาก

4. ผลการสบืคน้ทีไ่ดต้รงกบัความตอ้งการ 3.87 0.62 4 มาก

5. การจัดเรียงลำดับข้อมูลมีความเหมาะสม 3.80 0.66 7 มาก

6. รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพียงพอกับความต้องการ 3.87 0.62 4 มาก

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการแสดงผลการสืบค้น 3.87 0.62 4 มาก

                                รวม 3.87 0.61 มาก

n = 30
SDX

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการติดต่อกับผู้ใช้ ลำดับที่ การแปลผล

1. คำอธิบายวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลในหน้าจอคอมพิวเตอร์
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.53 0.68 2   มาก

2. คู่มือการใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 3.57 0.72 1   มาก
3. คู่มือการใชค้รอบคลมุหัวข้อท่ีต้องการ 3.00 0.69 6 ปานกลาง
4. การเชื่อมโยงข้อมูลมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 3.07 0.78 4 ปานกลาง
5. รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลตรงกับความต้องการ 3.10 0.75 3 ปานกลาง
6. รูปแบบการชว่ยเหลอืในการใชฐ้านขอ้มลู (คำอธบิาย

คู่มือการใช้) มีความเหมาะสม 2.70 0.83 7 ปานกลาง
7. ระบบฐานข้อมูล แสดงข้อมูลผู้จัดทำที่ผู้ใช้สามารถติดต่อได้ 2.67 0.88 8 ปานกลาง
8. ความพึงพอใจโดยรวมต่อคู่มือการใช้งาน 3.03 0.71 5 ปานกลาง

                            รวม 3.08 0.75 ปานกลาง

n = 30
SDX



รังสิตสารสนเทศ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2552

จากตารางที่ 13  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อระบบฐานข้อมูล
ด้านการติดต่อกับผู้ใช้  โดยเรียงลำดับจากความพึงพอใจระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  คู่มือการใช้มีความชัดเจน
เข้าใจง่าย ( χ = 3.57)  คำอธิบายวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลในหน้าจอคอมพิวเตอร์ชัดเจน และเข้าใจง่าย ( χ = 3.53)
มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  สว่นรปูแบบการเชือ่มโยงขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ ( χ = 3.10)  การเชือ่มโยงขอ้มูล
มคีวามตอ่เนือ่งสมัพนัธก์นั ( χ = 3.07)  ความพงึพอใจ โดยรวมตอ่คูมื่อการใชง้าน ( χ = 3.03)  คูมื่อการใชค้รอบคลมุ
หัวข้อที่ต้องการ ( χ = 3.00)  รูปแบบการช่วยเหลือในการใช้ฐานข้อมูล (คำอธิบาย คู่มือการใช้) มีความเหมาะสม
( χ = 2.70) และระบบฐานข้อมูล แสดงข้อมูลผู้จัดทำที่ผู้ใช้สามารถติดต่อได้ ( χ = 2.67) มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง  สรปุภาพรวมของนกัศกึษากลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ ทีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลูดา้นการตดิตอ่กบัผูใ้ชม้คีวาม
พึงพอใจในระดบัปานกลาง ( χ = 3.08)

ตารางที่  14 ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธ์ฉบับเตม็  กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
โดยรวม

จากตารางท่ี 14  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลคำวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอ
นกิส ์  มหาวทิยาลยัรังสติ  กลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ทัง้ 4 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( χ = 3.04)
โดยเรียงลำดับจากความพึงพอใจระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ด้านการแสดงผล ( χ = 3.38) รองลงมาคือ ด้าน
การสืบค้นฐานข้อมูล ( χ = 3.21) ด้านการออกแบบหน้าจอ ( χ = 2.96) และด้านการติดต่อกับผู้ใช้ ( χ = 2.60) มี
ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวม ลำดับที่ การแปลผล

1. ด้านการออกแบบหน้าจอ 2.96 0.73 3 ปานกลาง

2. ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล 3.21 0.72 2 ปานกลาง

3. ด้านการแสดงผล 3.38 0.60 1 ปานกลาง

4. ด้านการติดต่อกับผู้ใช้ 2.61 0.78 4 ปานกลาง

             รวม 3.04 0.73 ปานกลาง

n = 75
SDX
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการออกแบบหน้าจอ ลำดับที่ การแปลผล

1. ความสะดวกในการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 3.29 0.56 2 ปานกลาง

2. การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ได้สัดส่วน สวยงาม ง่าย 3.21 0.66 4 ปานกลาง
ต่อการใช้งาน

3. เมนูการใช้งานมีความชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน 3.48 0.70 1 ปานกลาง

4. รูปแบบอักษร สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 2.47 0.80 6   น้อย

5. การจัดวางกราฟิกต่างๆ บนหน้าจอมีความเหมาะสม 2.13 0.98 7   น้อย

6. การเชือ่มโยงของฐานขอ้มูลในแตล่ะหน้าจอ 2.91 0.77 5 ปานกลาง

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อลักษณะการออกแบบหน้าจอ 3.22 0.67 3 ปานกลาง
ของฐานข้อมูล

                รวม 2.96 0.73 ปานกลาง

n = 75
SDX

ตารางที่ 15 ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม   กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ด้านการออกแบบหน้าจอ

จากตารางที่ 15  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อระบบฐานข้อมูล
ด้านการออกแบบหนา้จอ โดยเรียงลำดับจากความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด เมนูการใช้งานมีความชัดเจน
สะดวกตอ่การใชง้าน ( χ = 3.48) รองลงมาคอื ความสะดวกในการเขา้สูร่ะบบฐานขอ้มูล  ( χ = 3.29) ความพงึพอใจ
โดยรวมต่อลักษณะการออกแบบหนา้จอของฐานขอ้มูล ( χ = 3.22)  การจัดวางองคป์ระกอบตา่งๆไดสั้ดส่วน สวยงาม
ง่ายต่อการใช้งาน  ( χ = 3.21) การเชื่อมโยงของฐานข้อมูลในแต่ละหน้าจอ ( χ = 2.91) มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ด้านรูปแบบอักษร สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม ( χ = 2.47) และการจัดวางกราฟิกต่างๆ
บนหนา้จอมคีวามเหมาะสม ( χ = 2.13)  มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย   สรุปภาพรวมของนกัศกึษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลูดา้นการออกแบบหนา้จอมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ( χ = 2.96)

ตารางที่ 16 ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธ์ฉบับเตม็   กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล ลำดับที่ การแปลผล

1. วิธีการสบืคน้ขอ้มูลสะดวกตอ่การใชง้าน 3.23 0.66 4 ปานกลาง
2. ความง่ายในการสืบค้นข้อมูล 3.31 0.73 2 ปานกลาง
3. ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 3.36 0.671 1 ปานกลาง
4. หัวข้อในการสบืคน้ครอบคลมุตามความตอ้งการของผูใ้ช้

เช่น คำสำคัญ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ 2.91 0.80 6 ปานกลาง
5. รูปแบบการสบืค้นข้อมูลเหมาะสม 3.17 0.75 5 ปานกลาง
6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการสืบค้นข้อมูล 3.28 0.68 3 ปานกลาง

                           รวม 3.21 0.72 ปานกลาง

n = 75
SDX
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จากตารางที ่ 16  ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษากลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลู
ด้านการสบืค้นฐานขอ้มูล  โดยเรียงลำดับจากความพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ดไปหานอ้ยท่ีสุด ความรวดเรว็ในการสบืค้น
ขอ้มลู ( χ = 3.36) ความงา่ยในการสบืคน้ขอ้มลู ( χ = 3.31) ความพงึพอใจโดยรวมตอ่การสบืคน้ขอ้มลู ( χ = 3.28)
วิธีการสบืคน้ขอ้มูลสะดวกตอ่การใชง้าน ( χ = 3.23) รูปแบบการสบืคน้ขอ้มลู ( χ = 3.17) และหวัขอ้ในการสบืคน้
ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น คำสำคัญ สาขาวิชา อาจารย์ปรึกษา ฯลฯ ( χ = 2.91) มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง สรุปภาพรวมของนกัศึกษากลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละ เทคโนโลยีท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูลด้านการสืบค้น
ฐานขอ้มลูมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ( χ = 3.21)

ตารางที่ 17 ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม   กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ด้านการแสดงผล

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการแสดงผล ลำดับที่ การแปลผล

1. ความเร็วในการแสดงผลการทำงานของระบบ 3.49 0.66 1   มาก

2. ความถกูตอ้งของการนำเสนอผลการสบืคน้ 3.21 0.72 7 ปานกลาง

3. รูปแบบการแสดงรายงานผลการสืบค้น 3.36 0.69 5 ปานกลาง

4. ผลการสบืค้นท่ีได้ตรงกบัความตอ้งการ 3.47 0.68 3 ปานกลาง

5. การจัดเรียงลำดับข้อมูลมีความเหมาะสม 3.23 0.76 6 ปานกลาง

6. รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพียงพอกับความต้องการ 3.49 0.70 1   มาก

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการแสดงผลการสืบค้น 3.39 0.69 4 ปานกลาง

                    รวม 3.38 0.70 ปานกลาง

n = 75
SDX

จากตารางที ่ 17  ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษากลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลู
ด้านการแสดงผล โดยเรียงลำดับจากความพึงพอใจระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการ
สืบคน้เพยีงพอกบัความตอ้งการ ( χ = 3.49) เทา่กบัความเรว็ในการแสดงผลการทำงานของระบบ ( χ = 3.49)  มีความ
พึงพอใจในระดับมาก   ด้านผลการสืบค้นท่ีได้ตรงกับความต้องการ ( χ = 3.47)  ความพึงพอใจโดยรวมต่อการแสดงผล
การสบืคน้ ( χ = 3.39)  รูปแบบการแสดงรายงานผลการสบืคน้ ( χ = 3.36)  การจดัเรยีงลำดบัขอ้มลูมคีวามเหมาะสม
( χ = 3.23)  และความถกูต้องของการนำเสนอผลการสบืค้น ( χ = 3.21)  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  สรุปภาพ
รวมของนกัศึกษากลุม่วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยท่ีีมีต่อระบบฐานขอ้มูลด้านการแสดงผล  มีความพงึพอใจในระดบั
กลาง ( χ = 3.38)
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ตารางที่ 18 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็   กลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ด้านการติดต่อกับผู้ใช้

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการติดต่อกับผู้ใช้ ลำดับที่ การแปลผล

1. คำอธิบายวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลในหน้าจอคอมพิวเตอร์
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.21 0.72 1 ปานกลาง

2. คู่มือการใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 3.17 0.72 2 ปานกลาง

3. คูม่อืการใชค้รอบคลมุหวัขอ้ทีต่อ้งการ 2.61 0.79 4 ปานกลาง

4. การเชื่อมโยงข้อมูลมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 2.58 0.76 5 ปานกลาง

5. รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลตรงกับความต้องการ 2.62 0.77 3 ปานกลาง

6. รูปแบบการช่วยเหลือในการใช้ฐานข้อมูล  (คำอธิบาย
คู่มือการใช้) มีความเหมาะสม 2.17 0.89 7   น้อย

7. ระบบฐานข้อมูล แสดงข้อมูลผู้จัดทำที่ผู้ใช้สามารถติดต่อได้ 1.95 0.86 8   น้อย

8. ความพึงพอใจโดยรวมต่อคู่มือการใช้งาน 2.58 0.74 5 ปานกลาง

                       รวม 2.61 0.78 ปานกลาง

n = 75
SDX

จากตารางที ่  18  ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษากลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลู
ดา้นการตดิตอ่กบัผูใ้ช ้ โดยเรยีงลำดบัจากความพงึพอใจระดบัมากทีส่ดุไปหานอ้ยทีส่ดุ  คำอธบิายวธิกีารสบืคน้ฐาน
ข้อมูลในหน้าจอคอมพิวเตอร์ชัดเจน และเข้าใจง่าย ( χ = 3.21) คู่มือการใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ( χ = 3.17)
รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลตรงกับความต้องการ ( χ = 2.62)  คู่มือการใช้ครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการ ( χ = 2.61)
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อคู่มือการใช้งาน ( χ = 2.58) เท่ากับการเชื่อมโยง
ข้อมูล มีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน ( χ = 2.58)  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  รูปแบบการชว่ยเหลือในการใชฐ้าน
ขอ้มลู (คำอธบิาย คูม่อืการใช)้ มคีวามเหมาะสม ( χ = 2.17)  และระบบฐานขอ้มลู แสดงขอ้มลูผู้จดัทำทีผู้่ใชส้ามารถ
ติดต่อได้ ( χ = 1.95)  มีความพึงพอใจในระดบัน้อย  สรุปภาพรวมของนกัศึกษากลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยท่ีีมีต่อ
ระบบฐานขอ้มลูดา้นการตดิตอ่กบัผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ( χ = 2.61)

ตารางที่ 19 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยรวม

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรวม ลำดับที่ การแปลผล

1. ด้านการออกแบบหน้าจอ 3.86 0.75 3   มาก

2. ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล 4.00 0.72 2   มาก

3. ด้านการแสดงผล 4.16 0.69 1   มาก

4. ด้านการติดต่อกับผู้ใช้ 3.39 0.81 4 ปานกลาง

                     รวม 3.85 0.74   มาก

n = 121
SDX
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จากตารางที ่ 19  ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลคำวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็ก-
ทรอนกิส ์  มหาวทิยาลยัรังสติ กลุม่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ทัง้ 4 ดา้น  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( χ = 3.85)
โดยเรยีงลำดบัจากความพงึพอใจระดบัมากทีส่ดุไปหานอ้ยทีส่ดุ  ดา้นการแสดงผล ( χ = 4.15)  รองลงมาคอื  ด้านการ
สบืคน้ฐานขอ้มลู ( χ = 4.00)  ดา้นการออกแบบหนา้จอ ( χ = 3.86)  มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก และดา้นการตดิตอ่
กบัผูใ้ช ้( χ = 3.39)  มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง

ตารางที่ 20 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการออกแบบหน้าจอ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการออกแบบหน้าจอ ลำดับที่ การแปลผล

1. ความสะดวกในการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 3.94 0.67 3   มาก

2. การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ได้สัดส่วน สวยงาม ง่าย 3.94 0.71 3   มาก
ต่อการใช้งาน

3. เมนูการใช้งานมีความชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน 4.15 0.72 1   มาก

4. รูปแบบอักษร สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 3.68 0.84 6   มาก

5. การจัดวางกราฟิกต่างๆ บนหน้าจอมีความเหมาะสม 3.36 0.92 7 ปานกลาง

6. การเชือ่มโยงของฐานขอ้มูลในแตล่ะหน้าจอ 3.90 0.75 5   มาก

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อลักษณะการออกแบบหน้าจอ 4.01 0.70 2   มาก
ของฐานข้อมูล

                รวม 3.86 0.75   มาก

n = 121
SDX

จากตารางที ่20  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูล
ด้านการออกแบบหนา้จอ โดยเรียงลำดับจากความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด เมนูการใช้งานมีความชัดเจน
สะดวกตอ่การใช้งาน ( χ = 4.15)  รองลงมาคอื  ความพึงพอใจโดยรวมตอ่ลักษณะการออกแบบหนา้จอของฐานขอ้มูล
( χ = 4.02)   ความสะดวกในการเขา้สูร่ะบบฐานขอ้มูล  ( χ = 3.94)  เทา่กบัการจดัวางองคป์ระกอบตา่งๆ ไดส้ดัสว่น
สวยงาม งา่ยตอ่การใชง้าน ( χ = 3.94)  การเชือ่มโยงของฐานขอ้มลูในแตล่ะหนา้จอ ( χ = 3.90) และรปูแบบอกัษร
สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม ( χ = 3.68) มีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนการจัดวางกราฟิกต่างๆ
บนหนา้จอมคีวามเหมาะสม ( χ = 3.36) มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง สรปุภาพรวมของนกัศกึษาสาขาวทิยา-
ศาสตร ์และเทคโนโลยทีีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลูดา้นการออกแบบหนา้จอมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( χ = 3.86)
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ตารางที่ 21 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล

จากตารางที ่ 21 ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษากลุม่มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูล
ด้านการสบืค้นฐานขอ้มูล โดยเรียงลำดับจากความพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ดไปหานอ้ยท่ีสุด ความรวดเรว็ในการสบืค้น
ขอ้มลู ( χ = 4.12) ความงา่ยในการสบืคน้ขอ้มลู ( χ = 4.07) ความพงึพอใจโดยรวมตอ่การสบืคน้ขอ้มูล ( χ = 4.05)
วิธีการสบืคน้ขอ้มูลสะดวกตอ่ การใชง้าน ( χ = 3.98)  รูปแบบการสบืคน้ขอ้มลูเหมาะสม ( χ = 3.90) เทา่กบัหวัขอ้
ในการสืบค้นครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น คำสำคัญ สาขาวิชา อาจารย์ปรึกษา ฯลฯ ( χ = 3.90) มี
ความพึงพอใจในระดับมาก  สรุปภาพรวมของนักศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีต่อระบบฐานข้อมูล
ดา้นการสบืคน้ฐานขอ้มลูมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( = 4.00)

ตารางที่ 22 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการแสดงผล

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุม่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ดา้นการสบืคน้ขอ้มลู ลำดับที่ การแปลผล

1. วิธีการสบืคน้ขอ้มูลสะดวกตอ่การใชง้าน 3.98 0.72 4 มาก

2. ความง่ายในการสืบค้นข้อมูล 4.07 0.73 2 มาก

3. ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 4.12 0.70 1 มาก

4. หัวข้อในการสบืคน้ครอบคลมุตามความตอ้งการของผูใ้ช้
เช่น คำสำคัญ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา  ฯลฯ 3.90 0.77 5 มาก

5. รูปแบบการสบืค้นข้อมูลเหมาะสม 3.90 0.74 5 มาก

6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการสืบค้นข้อมูล 4.05 0.71 3 มาก

                      รวม 4.00 0.72 มาก

n = 121
SDX

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการแสดงผล ลำดับที่ การแปลผล

1. ความเร็วในการแสดงผลการทำงานของระบบ 4.21 0.68 2 มาก

2. ความถกูตอ้งของการนำเสนอผลการสบืคน้ 4.05 0.74 7 มาก

3. รูปแบบการแสดงรายงานผลการสืบค้น 4.15 0.69 4 มาก

4. ผลการสบืค้นท่ีได้ตรงกบัความตอ้งการ 4.12 0.67 5 มาก

5. การจัดเรียงลำดับข้อมูลมีความเหมาะสม 4.10 0.73 6 มาก

6. รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพียงพอกับความต้องการ 4.22 0.68 1 มาก

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการแสดงผลการสืบค้น 4.21 0.68 2 มาก

                           รวม 4.15 0.69 มาก

n = 121
SDX
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จากตารางที ่ 22  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูล
ด้านการแสดงผล  โดยเรียงลำดับจากความพึงพอใจระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นเพียงพอกับความต้องการ ( χ = 4.22) ความเร็วในการแสดงผลการทำงานของระบบ ( χ = 4.21) เท่ากับ
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการแสดงผลการสืบค้น ( χ = 4.21) รูปแบบการแสดงรายงานผลการสืบค้น ( χ = 4.15)
ผลการสบืคน้ทีไ่ดต้รงกบัความตอ้งการ ( χ = 4.12) การจดัเรยีงลำดบัขอ้มลูมคีวามเหมาะสม ( χ = 4.10) และความ
ถูกต้องของการนำเสนอผลการสืบค้น ( χ = 4.05) มีความพึงพอใจในระดับมาก สรุปภาพรวมของนักศึกษากลุ่ม
มนษุยศาสตร ์และสงัคมศาสตรท์ีม่ตีอ่ระบบฐานขอ้มลูดา้นการแสดงผล มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( χ = 4.15)

ตารางที่ 23 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการติดต่อกับผู้ใช้

จากตารางที ่ 23 ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษากลุม่มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูล
ดา้นการตดิตอ่กบัผูใ้ช ้ โดยเรยีงลำดบัจากความพงึพอใจระดบัมากทีส่ดุไปหานอ้ยทีส่ดุ  คำอธบิายวธิกีารสบืคน้ฐาน
ข้อมูลในหน้าจอคอมพิวเตอร์ชัดเจน และเข้าใจง่าย ( χ = 3.74)  เท่ากับคู่มือการใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ( χ =
3.74)  มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  คูม่อืการใชค้รอบคลมุหัวขอ้ทีต้่องการ ( χ = 3.45) เทา่กบัรปูแบบการ เชือ่มโยง
ข้อมูลตรงกับความต้องการ ( χ = 3.45) ความพึงพอใจโดยรวมต่อคู่มือการใช้งาน ( χ = 3.42) การเชื่อมโยงข้อมูล
มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ( χ = 3.41) รูปแบบการช่วยเหลือในการใช้ฐานข้อมูล (คำอธิบาย คู่มือการใช้) มีความ
เหมาะสม ( = 3.14)   และระบบฐานขอ้มูล แสดงขอ้มูลผู้จัดทำทีผู้่ใช้สามารถตดิตอ่ได ้ ( χ = 2.78)  มีความพงึพอใจใน
ระดับปานกลาง   สรุปภาพรวมของนกัศึกษากลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตรท่ี์มีต่อระบบฐานขอ้มูลด้านการตดิต่อ
กบัผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ( χ = 3.39)

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลฯ
กลุม่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ดา้นการสบืคน้ขอ้มลู ลำดับที่ การแปลผล

1. คำอธิบายวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลในหน้าจอคอมพิวเตอร์
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.74 0.75 1   มาก

2. คู่มือการใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 3.74 0.76 1   มาก

3. คู่มือการใชค้รอบคลมุหัวข้อท่ีต้องการ 3.45 0.80 3 ปานกลาง

4. การเชื่อมโยงข้อมูลมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 3.41 0.83 6 ปานกลาง

5. รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลตรงกับความต้องการ 3.45 0.82 3 ปานกลาง

6. รูปแบบการชว่ยเหลอืในการใชฐ้านขอ้มลู  (คำอธบิาย
คู่มือการใช้) มีความเหมาะสม 3.14 0.86 7 ปานกลาง

7. ระบบฐานข้อมูล แสดงข้อมูลผู้จัดทำที่ผู้ใช้สามารถติดต่อได้ 2.78 0.87 8 ปานกลาง

8. ความพึงพอใจโดยรวมต่อคู่มือการใช้งาน 3.42 0.82 5 ปานกลาง

รวม 3.39 0.81 ปานกลาง

n = 121
SDX
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4.  ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิจากผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลวิทยานพินธฉ์บบัเตม็
ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ท้ัง  4  ด้านโดยรวม  สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปน้ี

ตารางที่  24  สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด

ด้านการออกแบบหน้าจอ
1. ควรเพิม่สสัีนใหห้ลากหลายและนา่สนใจมากยิง่ขึน้ 3 7 163.7
2. ควรเพ่ิมขนาดตวัอักษรให้ใหญ่ข้ึน 7 1 31.42
3. ควรปรับปรุงหน้าจอฐานขอ้มูลให้มีภาพเคล่ือนไหว  8  3.54
4. ควรปรบัปรงุเมนคูำสัง่ของแตล่ะหนา้จอใหเ้ปน็รปูแบบเดยีวกนั 1 1  4.87

ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล
1. ควรเพิ่มเขตข้อมูลสำหรับเป็นช่องทางในการสืบค้น เช่น สาขาวิชา คณะ

และชื่อปริญญา 2 9 12.83
2. ควรปรบัปรงุขอ้ความแสดงใหผู้้ใชท้ราบอยา่งชดัเจน เมือ่สบืคน้ไมพ่บขอ้มลู  6  2.65

ด้านการแสดงผล
1. ควรปรับปรุงให้สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้จากหน้าจอ แสดงรายการ

บรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์แต่ละเล่ม 1 3  5.75
2. ควรปรับตัวอักษรในหน้าแสดงผลการสบืค้นให้มีขนาดใหญ่ข้ึน 2 7 11.95

ด้านการติดต่อกับผู้ใช้
   1. ควรมีช่องทางที่ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้ดูแลฐานข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว  เช่น

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หมายเลขโทรศัพท์ 9 7 42.95
2. ผู้ดูแลฐานข้อมูลควรมีบริการตอบคำถามถามทาง MSN หรือ Blog  2  0.88

   3. ควรเพิ่มรายละเอียดในคู่มือการใช้ฐานข้อมูลให้มากขึ้น  4  1.77

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ควรเพิ่มจำนวนวิทยานิพนธ์ให้มากยิ่งขึ้น และปรับปรุงให้ทันสมัยอย่าง

สม่ำเสมอ  21  9.29
2. ควรมหีนา้จอของฐานขอ้มลูทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพือ่ใหผู้้ใช้

สามารถเลอืกได้  1  0.44
    3. ควรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลอย่างแพร่หลาย และประชาสัมพันธ์

ใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง จะเปน็ประโยชนอ์ย่างมาก 3 7 16.37

ข้อเสนอแนะ        จำนวน/ คน       ร้อยละ
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สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้

พัฒนาขึน้โดยใชโ้ปรแกรมมายเอสควิแอล  (MySQL)   และภาษาพเีอชพ ี (PHP)  เปน็ระบบการจดัการฐานขอ้มลูเชงิ
สมัพนัธ ์ ซึง่เปน็โปรแกรมทีไ่ม่เสยีคา่ใชจ้า่ย (Freeware)  และมปีระสทิธภิาพสงู  โดยมคีวามสามารถในการประมวล
ผลทีร่วดเรว็  ในขัน้ตอนของการพฒันาฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็  ผู้วิจยัไดอ้อกแบบกระแสการไหลของขอ้มลู
โดยกำหนดโครงสรา้งของฐานขอ้มลู  และออกแบบระดบักายภาพประกอบดว้ย  ด้านการออกแบบหนา้จอ  ดา้นการ
สบืคน้ฐานขอ้มลู  ดา้นการแสดงผล และดา้นการตดิตอ่กบัผูใ้ช ้  การพฒันาฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็  เพือ่เปน็
แหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่มีความทันสมัย นำเสนอเนื้อหาข้อมูลในลักษณะเอกสารฉบับเต็ม (Full-
text) โดยมีการจัดหา จัดเก็บ  จัดทำอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ซึ่งผู้ใช้สามารถ
ค้นหา วิทยานิพนธ์ได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ www.etheses-rsu.com/thesis/review มีข้อมูล
วิทยานิพนธ์จำนวน 100 ชื่อเรื่องจาก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 20 ชื่อเรื่อง กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  จำนวน 30  ชื่อเรื่อง และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 50  ชื่อเรื่อง

2. จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และกลุม่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มคีวามพงึพอใจในการใชฐ้านขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็
สำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิตทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านการออกแบบหน้าจอ  ด้านการสืบค้น
ฐานขอ้มลู  ดา้นการแสดงผล  และดา้นการตดิตอ่กับผูใ้ช ้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยนกัศกึษากลุม่มนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์และกลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ  มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  กลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง

ในระดับของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุด
อิเลก็ทรอนกิส ์ มหาวทิยาลยัรังสติ  อยู่ในระดบัมาก  แตผ่ลการทดสอบสมมตฐิานเพือ่สรปุผลจากลุม่ประชากรพบวา่
ไมส่งูกวา่ระดบัมาก ซึง่ผลการทดสอบมคีา่ t เปน็ลบ ทัง้ๆ ทีค่า่นยัสำคญัทางสถติมิากวา่ระดบั .05 จงึสรปุว่า ไมม่นียั
สำคัญทางสถิติ

เมื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านต่างๆ  ได้แก่  ด้านการออกแบบหน้าจอ  ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล
ด้านการแสดงผล และด้านการติดต่อกับผู้ใช้ พบว่า นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  กลุ่ม
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และกลุม่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดย
ด้านการแสดงผล  ด้านการสืบค้นฐานข้อมูล ด้านการออกแบบหน้าจอ มีความพึงพอใจในระดับมาก  และกลุ่ม
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างนักศึกษาทัง้ 3 กลุ่มวิชาโดยรวมพบวา่ นักศึกษามคีวามพึงพอใจแตกตา่งกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านการออกแบบหน้าจอ ด้านการสืบค้น
ฐานข้อมูล ด้านการแสดงผล และด้านการติดต่อกับผู้ใช้ นักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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ข้อเสนอแนะ

จากการศกึษาเพือ่พัฒนาระบบฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็สำหรบัหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนกิส ์ มหาวทิยาลยั
รังสติ  มขีอ้เสนอแนะในดา้นตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนี้

1. ด้านการออกแบบหน้าจอฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ที่หน้าจอ
และรปูแบบ  และขนาดของตวัอักษรควรมขีนาดใหญแ่ละความชดัเจน  ตลอดจน เพิม่สสีนั  และภาพกราฟกิตา่งๆ
ใหส้ะดดุตา  เพือ่ดงึดดูความสนใจของผูใ้ช้

2. ดา้นการสบืคน้ฐานขอ้มลูวิทยานพินธฉ์บบัเตม็  ควรสบืคน้ขอ้มลูวิทยานพินธไ์ดท้กุเขตขอ้มลู  เพือ่ผู้ใช้
สามารถตอ้งการสบืคน้ในเขตขอ้มูลท่ีต้องการ  และกรณท่ีีไมพ่บขอ้มูล   ควรแสดงคำหรอืวลีท่ีใกลเ้คยีงกบัคำหรอืวลี
ท่ีใช้สืบค้น

3. ด้านการแสดงผลฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  ขนาดของตัวอักษรหน้าแสดงผลการสืบค้น ควรเพิ่ม
ใหม้ขีนาดใหญจ่ะไดอ่้านชดัเจน  และสามารถเปดิเอกสารฉบบัเตม็ไดจ้ากหนา้จอทีแ่สดงผล

4. ด้านการติดต่อกับผู้ใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  ควรเพิ่มรายละเอียดคู่มือการใช้ฐานข้อมูลให้มี
ความชดัเจนมากขึน้  และมช่ีองทางสำหรบัตดิตอ่ สือ่สารระหวา่งผูใ้ชก้บัผูด้แูลระบบฐานขอ้มลู  เชน่  ทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนกิส ์ โทรศพัท์

5. ควรมีหน้าจอการสบืค้นฐานขอ้มูลภาษาอังกฤษให้เลือกใช้ได้  มหาวิทยาลัยรังสิต มีการเปิดสอนหลักสูตร
นานาชาติ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาต่างชาติสามารถสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ควรพัฒนา
ฐานข้อมูลเป็นแบบ 2 ภาษา มีให้เลือกใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6. มีการเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  โดยบัณฑิต
วิทยาลัยจะต้องส่งวิทยานพินธ์ให้ห้องสมดุทุกปีการศกึษา

7. มีการประชาสมัพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ใช้ได้ทราบอย่างท่ัวถึง  เช่น  การทำ แผ่นพับแนะนำฐานขอ้มูล
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  การแนะนำฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มท่ีหน้าจอเว็บไซต์ห้องสมุด  แนะนำวิธีการสืบค้นฐาน
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา  และสอนวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบบัเตม็ในวชิาการใชส้ารสนเทศ

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆ ของห้องสมุดในลักษณะ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดลักษณะเอกสารอิเล็ก-
ทรอนิกส์ฉบับเต็มเป็นเครือข่ายความร่วมมือกนัระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3.  ควรมีการวิจัยเชิงลึกในด้านความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ในประสิทธิภาพการสืบค้น
และปัญหาการใช้ฐานข้อมูล
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แนวโนม้รูปแบบหอ้งสมดุโรงเรยีนในการเปน็แหลง่การเรยีนรู้ของชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มรูปแบบห้องสมุดโรงเรียนในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชน 8 ด้าน ดังนี้  1. การบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการให้มีทุกภาคส่วน ได้แก่ สถานศึกษา
องค์กรภาครัฐท่ีทำหน้าท่ีบริหารการศึกษา องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน องค์กรอิสระในท้องถ่ินท่ีให้การสนับสนุนห้องสมุด
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการอำนวยการบริหาร  2. งบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการบริหาร
ให้การสนับสนุนงบประมาณ  3. บุคลากร นำหลักการจัดการความรู้มาสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัย
และการพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน การบริหารและคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากร  4. ทรัพยากร
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับหลักสูตรสถานศึกษาและความต้องการของผู้ใช้บริการ รวบรวม และจัดเก็บ
สารสนเทศทีมี่อยู่ในชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในรูปแบบของฐานขอ้มูล เช่ือมโยง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ชุมชนเข้าถึงอย่างสะดวกรวดเร็ว  5. อาคาร
สถานที่และครุภัณฑ์  อาคารห้องสมุดควรตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของโรงเรียน การคมนาคมสะดวกไม่อยู่
ในทีลั่บ มีบรรยากาศทีเ่หมาะสมทกุดา้น เพือ่ดงึดดูใจอยากใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร  6. บรกิารและกจิกรรม จดับรกิารเชงิรกุ
ทุกรูปแบบเขา้ไปในชมุชน เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงระบบเครอืข่ายข้อมูลท้องถ่ินกับเครือข่ายโลก จัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
อาชีพ จัดเวทีเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้กันภายในชุมชนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ จัดบริการและกิจกรรมให้กับชุมชนใน
วันเสาร์-อาทิตย์  7. เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดกิจกรรมและเผยแพร่
แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ารสนเทศทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ชุมชนรว่มกนั  8. การประเมนิคณุภาพหอ้งสมดุ มกีารประเมนิ ทัง้
กระบวนการในแต่ละด้านโดยกำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจนทั้งการประเมินผลการดำเนินงาน ประเมินผลเชิงคุณภาพ
ประเมินผลเชิงปริมาณและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

คำสำคัญ : การบริการชุมชน แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน การจัดการความรู้

Abstract

This research aimed to study trends of School library Model in Promoting Community Learningg
Resources in 8 following areas:  1. Management: School administrators should manage all public sectors
of educational organizations included Educational Administrators, local organizations, and independent
organizations to take part in the Board Executive Committee.  2. Budgeting: Commission Executive
Committee must supports the budget.  3. Personnel: The knowledge management, research and devel-
opment, and quality management are the knowledge the library staff is needed.  4. Resources: the
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library should serve the teaching -learning process and the needs of users. Whereas, the information
provided in libraries should support the community in order to create jobs and improve the quality of
life. Moreover, library should have the useful linked databases via the Internet in order to access quickly
and easily.  5. Premises and durable: Library building should be located in the center of the school.
Convenient transportation is also needed. The good and peaceful atmosphere is an attractive factor.  6.
Services and activities: Proactive services should be provided. Library should act as the gateway to any
local and global knowledge networks. Career promoting activities should be done often in the libraries
in order to create a learning community and to promote new knowledge to the community members.
Those services and events should be held on weekend days.  7. Library networking and cooperation:
Library should organize the library collaborations in order to share and disseminate the useful informa-
tion resources to its community.  8. Library quality evaluation: There should be the library quality
indicators which are used in the quality assessment process. The indicators must be clearly defined
either qualitative or quantitative ways.  Lastly, the evaluation result must be shown publicly.

Keywords :  Community service, Community learning resources, Knowledge management

บทนำ

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) เพราะความรู้ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชนที่อาศัยอยู่ให้มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ
กา้วหนา้เทา่ทนักบัอารยประเทศ ดงัที ่ชลภัสส ์วงษป์ระเสรฐิ (2549 : 4-7)  กลา่วไวว่้า การศกึษาไทยตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาจึงมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข พัฒนาสังคมให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาตระหนักถึงความสำคัญความจำเป็นของการเรียนรู้ที่ทุกคน และทุกส่วน
ในสงัคม มคีวามใฝรู้่และพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูอ้ยู่เสมอ การเรยีนรูต้ลอดชวิีต (Lifelong Learning)  เปน็เรือ่งทีเ่กดิขึน้และ
มีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ของคน
ทุกคน ในทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เจตนารมณ์หนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  มุ่งกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มากท่ีสุดเพ่ือความเป็นเอกภาพในระดับนโยบาย โดยคาดหวังว่าเม่ือสถานศึกษา มีความ
คล่องตัวในการบรหิารจัดการ มีการทำงานประสานรว่มมือกันกับหน่วยงานในระดบัท้องถ่ิน ก็จะสามารถจดัการเรียน
การสอน ได้อย่างยืดหยุ่นหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและเขตพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ระบบและโครงสร้างเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจทางวิชาการ  การบริหารงานบุคคลและการเงิน งบประมาณนี้
หากทำไดส้ำเรจ็จริงก็จะสง่ผลให้การบรหิารจัดการศกึษาของไทยมคีวามคลอ่งตัวสูง หน่วยงานทีป่ฏิบัติงานในระดบั
พื้นที่และสถานศึกษาจะสามารถปรับตัวให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ได้
และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และสังคมตามที่
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กำหนดไวใ้นกฎหมายการศกึษาไดใ้นทีส่ดุ  วิชัย ตนัศริิ (2536:6) กลา่ววา่  การกระจายอำนาจทางการศกึษา มุง่เนน้
ใหส้งัคมมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาเพือ่ใหก้ารศกึษาเปน็กระบวนการทีพั่ฒนาคณุภาพชวิีตของ คนในสงัคมไทย
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสันติสุขสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงในทกุๆ ดา้น นอกจากนีพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พุทธศกัราช 2542แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2)
พุทธศักราช 2545 ยังมุ่งให้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล สถาบันอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชนในชมุชนโดยการจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

โรงเรียนเป็นสถาบนัหน่ึงในชุมชนย่อมมีความสมัพันธ์อย่างใกลชิ้ดกับชุมชนโรงเรยีนท่ีดี ต้องไม่แปลกแยก
จากชุมชน ห้องสมุดเป็นหน่วยงานหน่ึงของโรงเรียนจึงควรมีบทบาทนอกจาก   รวบรวมสรรพวิทยาการเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียนแล้ว จึงควรมีการขยายการให้บริการออกไปสู่ชุมชน
ดังที ่ฉวีลักษณ ์บุณยะกาญจน  (2528 : 57) กล่าวว่า ห้องสมดุโรงเรยีนเปน็แหลง่ทีย่กระดบัอาชพีคุณคา่ทางวฒันธรรม
และสงัคมใหแ้กชุ่มชนเพือ่ใหค้นในชมุชนไดพั้ฒนาคณุภาพชวิีตของตนและชมุชนทีอ่าศยั นำไปสูก่ารพฒันาทีย่ั่งยืน
ทองอยู ่แกว้ไทรฮะ และชยัยศ อ่ิมสวุรรณ (2544 : 226 - 242) เหน็วา่หอ้งสมดุควรเปน็สว่นหนึง่ของชวิีต เปน็แหลง่
ที่ให้บุคคลเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและกระบวนการเรียนรู้ของการศึกษา ทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ โดย
มีเป้าหมายคือ คนไทยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่นเดียวกับที่ชุติมา สัจจานันท์ (2544 : 18 -
23) เห็นว่าห้องสมุดเป็นแหล่งการเรยีนรู้ท่ีสำคัญและเกีย่วข้องกับการจดัการศกึษาทกุรูปแบบ เพ่ือตอบรับกระแสแหง่
การเปลีย่นแปลงรว่มกนั ในการสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรู้รูปแบบใหมต่ลอดจนการเรยีนรู้ตลอดชวิีตเพือ่สร้างสงัคม
แห่งการเรียนรู้

ห้องสมุดโรงเรียนควรเพิ่มบทบาทให้กับสถานศึกษา โดยการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชน
เพื่อเป็นการรองรับนโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน ห้องสมุดโรงเรียน
ควรมีนโยบายดำเนนิการด้านการจดับริการชุมชนโดยทำหนา้ท่ีท้ังให้การศึกษาและเปน็แหล่งการเรียนรู้ชุมชนอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ศกึษาแนวโนม้รปูแบบหอ้งสมดุโรงเรยีนในการเปน็แหลง่การเรยีนรูข้องชมุชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ได้รูปแบบหอ้งสมดุโรงเรยีนในการเปน็แหล่งการเรยีนรู้ของชุมชน
2. ได้แนวทางให้กับองค์กรภาครัฐท่ีทำหน้าท่ีบริหารการศึกษา องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินและผู้บริหารสถาน-

ศึกษาพิจารณาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
3. ได้แนวทางใหกั้บผู้บริหาร และบรรณารกัษ์โรงเรียนตัดสินใจวางแผนปรบัปรุงห้องสมดุโรงเรยีน ท้ังใน

ปัจจุบันและในอนาคตใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อการศึกษาของคนในชมุชนย่ิงข้ึน
4. ได้แนวทางในการดำเนนิงานของบรรณารกัษ์ ห้องสมดุโรงเรยีนเพ่ือการเปน็แหล่งการเรยีนรู้ของชุมชน

ในการพฒันาคณุภาพชวิีตของคนในชมุชนใหด้ย่ิีงขึน้
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วิธีดำเนินการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ
(1) ผู้เชี่ยวชาญ เป็นทั้งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 19 คน
(2) ชุมชนใช้การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากเกณฑ์ร้อยละ 20

ของประชากร จำนวนประชากรทัง้ส้ิน 411 คน ได้จำนวนกลุม่ตัวอย่างโดยแบง่ตามสดัส่วนดังน้ี สมาชกิสภากรงุเทพ-
มหานคร 11  คน สมาชิกสภาเขต 71 คน รวมทั้งสิ้น 82 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
(1) แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนำข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับ

โครงสรา้ง และแนวทางในการดำเนนิงานหอ้งสมดุในดา้นตา่งๆ มากำหนดกรอบในการถามคำถามอยา่งกวา้งๆ คอื
ด้านการบริหาร ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากร ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ด้านการบริการ
ด้านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ด้านการประเมนิคุณภาพห้องสมุดและงานดา้นอ่ืนๆ อีก ตามความคดิเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญโดยอิสระและกว้างขวางโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นคำถามแบบปลายเปิด (Openended
Structured Interview)

(2) แบบสอบถามรอบที ่1   ผู้วิจัยนำคำตอบทีไ่ด้รับจากผู้เช่ียวชาญในการตอบการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ

(3) แบบสอบถามรอบที ่2  ผู้วิจัยนำคำตอบทีไ่ด้รับจากกลุม่ผู้เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม รอบท่ี
1  มาคำนวณหาคา่มธัยฐาน (Median) และคา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์  (Interquartile Range) ของแตล่ะขอ้คำถามแลว้
สร้างแบบสอบถามฉบบัใหมท่ี่ใช้ข้อคำถามเดมิ แสดงตำแหนง่ของคา่มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์และตำแหนง่
ที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบในแบบสอบถามรอบที่ 2 และนำแบบสอบถามในรอบที่ 2 ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญไปศึกษา
กับชุมชนแต่ไม่แสดงค่าสถิติใดๆ ลงไป

(4) นำผลสรุปท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญและผู้นำชุมชนทำการสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้แนวโน้มรูปแบบห้องสมุด
โรงเรียนในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน

สรุปผลการวิจัย

จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและชุมชนที่มีความสอดคล้องกัน เกี่ยวกับแนวโน้มรูปแบบห้องสมุด
โรงเรียนในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน พบว่า

1. ด้านการบริหาร
บริหารงานโดยผู้บริหารสถานศึกษา ทำหน้าท่ีกำหนดในวสัิยทัศน์ของสถานศกึษาในเรือ่งเก่ียวกับชุมชน

ให้ชัดเจน จัดระบบให้มีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมบริหารจัดการและดำเนินการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม จึงมีบทบาท
แตกต่างกันออกไป

องคป์ระกอบของทีป่รกึษาคณะกรรมการอำนวยการบรหิารหอ้งสมดุ คอื ผู้แทนจากองคก์รภาครฐัทีท่ำ
หนา้ทีบ่รหิารการศกึษา ผู้แทนจากองคก์รบรหิารสว่นทอ้งถิน่

องค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการบริหารห้องสมุด คือ ผู้แทนจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจากองคก์รอิสระในท้องถ่ินท่ีให้การสนับสนุนห้องสมุด ผู้แทนจากชุมชนผู้ใช้บริการ ตัวแทนสถานศึกษา ผู้แทน
จากองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่บริหารการศึกษา ตัวแทนสถานศึกษาอื่นที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย มีบทบาทหน้าที่
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ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ห้องสมุดโรงเรียนในการจัดสารสนเทศ องค์ความรู้เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดนโยบายในการดำเนินงานเพื่อการ
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน จัดหางบประมาณใหก้ารสนับสนุน
ห้องสมุด ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด ประเมินผล
การดำเนินงานและนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนด
นโยบาย เพือ่ใหค้ณะกรรมการอำนวยการบรหิารมนีโยบายในการพฒันาหอ้งสมดุเปน็ไปในทศิทางทีว่างไว้

องค์ประกอบของคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด คือ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการเพื่อทำหน้าที่
เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ครูบรรณารักษ์ ครู/อาจารย์ช่วยงานห้องสมุด หัวหน้าระดับชั้น เจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน อาสาสมัครท่ีเป็นผู้ปกครองและนกัเรียน ครูฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีทางการศึกษา มีบทบาท
หน้าที่ในดำเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารได้วางไว้ นำนโยบายมาสู่ภาคปฏิบัติโดยการหา
วิธีการรูปแบบท่ีหลากหลายมาดำเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย กำหนดแนวทางการปฏบัิติในการใช้แหล่งการเรียนรู้
ชุมชนให้ชัดเจน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพห้องสมุด รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะและในภาพรวมต่อคณะ
กรรมการอำนวยการบริหารและผู้เกี่ยวข้อง

2. ด้านงบประมาณ
หน่วยงานท่ีควรให้การสนับสนุนงบประมาณ คือ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐท่ีทำหน้าท่ีบริหารการศึกษา

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระในท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนห้องสมุด หน่วยงานที่ต้องการส่งเสริมด้าน
การอ่านและการเรียนรู้

3. ด้านบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำหลักการจัดการความรู้มาสนับสนุนและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายห้องสมุดโดยการถ่ายโอนความรู้จาก
ชุมชนสูโ่รงเรยีนและโรงเรยีนสูชุ่มชน ประชมุสมัมนาเรือ่งราวเกีย่วขอ้งกบัหอ้งสมดุหรอืชุมชนทัง้ในระดบัทอ้งถิน่
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

4. ด้านทรัพยากร
การบริหารจดัการทรัพยากร คือ สำรวจและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับหลักสูตรของสถาน-

ศึกษาความต้องการของผู้เรียน บุคลากรและชุมชน จัดเก็บและจัดระบบสารสนเทศสารสนเทศที่มีอยู่ในเพื่อ
แนะนำและพัฒนาอาชีพสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในรูปแบบของฐานข้อมูล เพื่อให้
ชุมชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นำ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้เป็นส่ือการเรียนรู้และค้นคว้าให้เกิดประโยชน์สูงสด เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ
เพราะเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการเรียนรู้มากที่สุด

5. ด้านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์
การบริหารจัดการอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ คือ ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้บริการ ความสวยงามและความต้องการใช้งานในอนาคต  อาคารห้องสมุดควรมีระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบป้องกันสาธารณะภัย และมีแสงสว่างอย่างเหมาะสม อาคารห้องสมุดควรตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์กลาง
ของโรงเรียน การคมนาคมสะดวกไม่อยู่ในที่ลับเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานและผู้ใช้บริการ อาคารสถานที่
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ภายในห้องสมุดควรประกอบด้วยพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด การบริการ การจัดกิจกรรม และอื่นๆ
ตามความเหมาะ มีบรรยากาศที่เหมาะสมทุกด้านเพื่อดึงดูดใจอยากให้เข้าใช้บริการ

6. ด้านบริการและกิจกรรม
การจัดบริการให้กับชุมชน คือ นักเรียนเป็นตัวเชื่อมต่อการเรียนรู้ร่วมกันกับคนในชุมชน จัดกิจกรรม

เคลื่อนที่ทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ความสามัคคีของคนในชุมชน จัดทำข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทุกช่องทาง ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ห้องสมุดสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน จดัทำกระดานสนทนาทางเวบ็ไซต ์(Web board) เพือ่การตดิตอ่สือ่สารแสดงความคดิเหน็
ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ

การจัดกิจกรรมให้กับชุมชน คือ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ควรมีคณะกรรมการของชุมชนหรือมีคณะกรรมการที่เป็นคนในชุมชนเข้าร่วม จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ชุมชนนำองค์ความรู้ที่มีอยู่เผยแพร่ให้กับผู้เรียน
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างอาชีพโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น จัดฝึกอบรมตามหัวข้อที่ชุมชนร้องขอ จัดเวที
เสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัภายในชมุชนเพือ่ใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หม ่ปฐมนเิทศการใชห้้องสมดุใหก้บัชมุชน จดัอบรม
การใช้ฐานข้อมูลในห้องสมุด จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อที่ชุมชนกำลังให้ความสนใจ จัดการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
ประเพณีท้องถ่ินและวัฒนธรรมท้องถ่ินตามวาระโอกาสสำคญัต่างๆ เวลาในการใหบ้ริการและร่วมกิจกรรมของชุมชน
คือวันเสาร์ - อาทิตย์

7. ด้านเครือข่าย และความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ห้องสมุดท่ีควรมีความร่วมมือกันเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน คือ ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด

ประชาชนในเขตพืน้ทีบ่ริเวณเดยีวกนั หอสมดุแหง่ชาต ิโรงเรยีนทีเ่ปน็ภาคเีครอืข่ายหรอืเปน็โรงเรยีนพีโ่รงเรยีนนอ้ง
หรือสถาบนัอดุมศกึษาทีม่คีวามพรอ้ม ห้องสมดุโรงเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รเิวณอืน่ในกรณห้ีองสมดุมคีวามเขม้แขง็แลว้
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริเวณเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างห้องสมุด คือ จัดกิจกรรมร่วมกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
โดยการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน เครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลีย่นสารสนเทศระหวา่งท้องถ่ิน ยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งห้องสมุด
ทีเ่ปน็ภาคเีครอืขา่ยในเขตพืน้ทีเ่ดยีวกนัได ้แลกเปลีย่นบคุลากรเพือ่ใชใ้นการจดักจิกรรมตามความถนดัของบคุลากร
น้ันๆ

8. ดา้นการประเมนิคณุภาพหอ้งสมดุ
แนวทางการประเมนิคุณภาพห้องสมุด คือ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานทีไ่ด้วางไว้เพ่ือปรับปรุง

พัฒนาคณุภาพการดำเนนิงานในครัง้ตอ่ไป ประเมนิผลเชงิคณุภาพ ประเมนิผลเชงิปรมิาณ ประเมนิผลการดำเนนิงาน
โดยหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานห้องสมุด ประเมินผลการดำเนินงานจากชุมชน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุด ประเมินผลทั้งกระบวนการในแต่ละด้านโดยกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน สมาคม
ห้องสมุดควรเป็นผู้กำหนดเกณฑก์ารประเมนิพร้อมแจ้งตัวช้ีวัดให้ชัดเจน ควรมีเกณฑ์การประเมนิมาตรฐาน ห้องสมุด
โรงเรียนในการเปน็แหล่งการเรยีนรู้ชุมชนโดยเฉพาะ ใช้เกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานหอ้งสมดุโรงเรยีนท่ีเพ่ิมตัวช้ีวัด
เพื่อให้มีบทบาทในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ประเมินผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการอำนวยการบริหาร
ห้องสมุด เช่น การประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ประเมินผลเว็บไซต์ของห้องสมุด (Web Evaluation)
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อภิปรายผล

การบริหารงานโดยผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนในการเป็นแหล่งการเรียนรู้
ของชุมชน ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่บริหารการศึกษา ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วม
เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการบรหิารห้องสมดุหรือคณะกรรมการอำนวยการบรหิารห้องสมดุ สอดคลอ้งกับ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 ซึง่ไดก้ลา่วไวใ้นมาตรา 25
ว่ารัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ

สนบัสนนุงบประมาณหอ้งสมดุโดยสถานศกึษา องคก์รภาครฐัทีท่ำหนา้ทีบ่รหิารการศกึษา องคก์ารบรหิาร
ส่วนท้องถ่ิน องค์กรอิสระในทอ้งถ่ินท่ีให้การสนบัสนุนห้องสมุด หน่วยงานทีต้่องการสง่เสริมการอ่านและการเรยีนรู้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งได้กล่าวไว้
ในมาตรา 39 ว่า ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยนำหลักการจัดการความรู้มาสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายห้องสมุดโดยการถ่ายโอนความรู้จากชุมชน
สูโ่รงเรยีนและโรงเรยีนสูชุ่มชน สนบัสนนุบคุลากรใหเ้ปน็สมาชกิทางวชิาชพีเดยีวกนัเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประชมุ
สัมนาเร่ืองราวเกีย่วข้องกับห้องสมุดหรือชุมชน ท้ังในระดบัท้องถ่ินและในระดบันานาชาต ิพัฒนาทักษะความรูอั้นพึง
ประสงค์ ได้แก่ การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม การคิดเชิงวิเคราะห์และการรายงานผล จัดอบรมให้บุคลากร
มีทักษะเพื่อการนำความรู้ที่ได้มาจัดกิจกรรม ซึ่งวิจารณ์ พานิช (2546 : Online) กล่าวถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้
มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการด้านต่างๆ คล้ายมีชีวิต มีผลงานดีขึ้น
เรือ่ยๆ ทัง้ในดา้นคณุภาพ ประสทิธภิาพและการสรา้งนวตักรรม (Innovation) รวมทัง้มบีคุลกิขององคก์ารในลกัษณะ
ที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) ที่ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์สามารถรู้สึกได้

การบริหารจัดการทรัพยากร โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับหลักสูตรของสถานศึกษา
ความต้องการของผู้เรียนบุคลากรและชุมชน รวบรวมสารสนเทศที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ สุขภาพอนามัย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จัดเก็บและจัดระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลเพื่อให้ชุมชน
เข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเรว็ นำทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้และค้นคว้าให้เกิดประโยชนสู์งสุด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์ อังสาชน (2551: 71-72) ทรัพยากรควรได้มาจากการจัดซื้อที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน/สังคม การจัดหาทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการของชุมชนจะช่วยให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต
รวบรวมจัดระบบสารสนเทศ / ความรู้เพ่ือแนะนำอาชพีใหม่ พัฒนาอาชีพใหม่และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทุกคนสามารถ
เขา้มามสีว่นรว่มในการเรยีนรูไ้ด ้ซึง่เปน็ธรรมชาตขิองมนษุยท์ีไ่มห่ยุดนิง่ในการใฝรู้่

การบริหารจัดการอาคารสถานทีแ่ละครุภัณฑ์ห้องสมุด โดยปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ อาคารห้องสมุดควรต้ังอยู่ในบริเวณท่ีเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนการคมนาคมสะดวกไมอ่ยู่ในท่ีลับ ห้องสมุด
ควรประกอบด้วยพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด การบริการ การจัดกิจกรรมและอื่นๆ ตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์ อังสาชน (2551: 72) ศูนย์กลางความรู้สร้างชุมชน/เครือข่ายแห่งความรู้
ในเรื่องต่างๆ คัดเลือกและพัฒนาจากห้องสมุดที่มีอยู่เดิมให้เป็นศูนย์กลางความรู้ของท้องถิ่น
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การจดับรกิารใหก้บัชมุชนโดยจดัทำขอ้มลูขา่วสาร องคค์วามรู ้การประชาสมัพนัธก์จิกรรมหอ้งสมดุทีเ่ปน็
ประโยชนต์อ่ชุมชน เปน็ศนูยก์ลางเชือ่มโยงระบบเครอืขา่ยขอ้มลูทอ้งถิน่กบัเครอืขา่ยโลก พัฒนาคณุภาพการบรกิาร
ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและตรงกับความต้องการพัฒนา เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการสารสนเทศ
ท่ีทันสมัย ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ห้องสมุดสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาภรณ์ อังสาชน
(2551: 72) ศูนย์กลางความรู้  มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและสังคม
ที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อระบุและรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน บริการ
เผยแพร่สารสนเทศ/ความรู้ บริการและกิจกรรมโดยใช้ช่องทางต่างๆที่เหมาะสม รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยด้าน
วัฒนธรรมชมุชนเพือ่ให้บริการ

การจัดกิจกรรมให้กับชุมชนโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
สง่เสรมิการอา่น และการเรยีนรูอ้าศยัความรว่มมอืจากหนว่ยงานอืน่มารว่ม ในการจดักจิกรรมเพือ่สรา้งอาชพี  จดัฝกึ
อบรมตามหัวข้อท่ีชุมชนร้องขอ จัดเวทีเสาวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้กันภายในชุมชนเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งได้กล่าวไว้ในมาตรา
29 ว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน
และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรยีนรู้ภายในชุมชน   เพ่ือให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนใหส้อดคลอ้ง กบัสภาพปญัหาและความตอ้งการรวมทัง้หาวธิกีารสนบัสนนุใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์
การพัฒนาระหว่างชุมชน

วัตถุประสงค์ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างท้องถิ่น ยืม
ทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งห้องสมุดท่ีเป็นภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนท่ีเดียวกันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์
อังสาชน (2551: 72) ศูนย์กลางความรู้ทำหน้าที่รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยด้านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้บริการ
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ/ความรู้ระหว่างศูนย์กลาง

การประเมินคุณภาพห้องสมุดโดยประเมินผลทั้งกระบวนการในแต่ละด้าน โดยกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน
ประเมนิผลเชงิคณุภาพ ประเมนิผลเชงิปรมิาณ ประเมนิผลการดำเนนิงานจากชมุชน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอบุล
โคตา (2545 : บทคัดย่อ) ห้องสมุดประชาชนอำเภอเน้นการประเมินคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ประชาชนมีนิสัย
รักการอ่านมากข้ึน นำความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนให้ดีข้ึน มีการประเมินท้ังระบบและบุคลากร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

ผลท่ีได้จากการวจัิยมีข้อเสนอแนะเกีย่วกับรูปแบบหอ้งสมดุโรงเรยีน ในการเปน็แหล่งการเรยีนรู้ของชุมชน
ต่อองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่บริหารการศึกษา องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และบรรณารักษ์ ดัง
ต่อไปน้ี

1. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน มี
บทบาทหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับชุมชนให้ชัดเจน จัดระบบการบริหารจัดการ
ทีม่ทีกุภาคสว่นไดแ้ก ่สถานศกึษา องคก์รอสิระในทอ้งถิน่ทีใ่ห้การสนบัสนนุหอ้งสมดุ ชุมชนผูใ้ชบ้รกิารเขา้มารว่ม
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บริหารจัดการ สนับสนนุงบประมาณและประเมนิคุณภาพห้องสมดุโดยการประเมนิผล ท้ังกระบวนการในแตล่ะด้าน
โดยกำหนดตวัช้ีวัดให้ชัดเจน

2. องคก์รภาครฐัทีท่ำหนา้ทีบ่รหิารการศกึษา องคก์รบรหิารสว่นทอ้งถิน่มสีว่นรว่ม   ในการบรหิารจดัการ
และสนับสนุนงบประมาณ

3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน และ
การบริหาร เพิ่มเพิ่มเติม ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง นำหลักการ
จัดการความรู้มาสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สร้างเครือข่าย
ห้องสมดุโดยการถา่ยโอนความรูจ้ากชมุชนสูโ่รงเรยีนและโรงเรยีนสูชุ่มชน

4.  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับหลักสูตรของสถานศึกษาและความต้องการของผู้ใช้บริการ
รวบรวมสารสนเทศที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จัดเก็บสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลเพื่อให้ชุมชนเข้าถึงอย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับ
ท้องถิ่นด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5. การจัดบริการให้กับชุมชน โดยชุมชนสามารถเขา้ใช้บริการภายในห้องสมุด จัดกิจกรรมเชิงรุกทุกรูปแบบ
เข้าไปในชุมชน จัดทำข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ทุกช่องทาง จัดประชมุสัมมนาในหวัข้อท่ีชุมชนกำลงัให้ความสนใจ ให้บริการในวนัเสาร-์อาทิตย์

6.  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด คือ จัดกิจกรรมร่วมกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ระหว่างท้องถิ่น ยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดที่เป็นภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่เดียวกันได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1.  ศึกษาความคดิเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาเกีย่วกับการนำหอ้งสมดุโรงเรยีน มาเปน็แหล่งการเรยีนรู้ของ
ชุมชน

2. ศึกษาความคดิเห็นของผู้บริหารห้องสมุดทุกประเภทเกีย่วกับแนวทางความรว่มมือระหว่างห้องสมุด เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ห้องสมุดมีความร่วมมือกันให้เป็นแหล่งการเรียนของชุมชน
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คุณลักษณะเดน่ของคนไทยในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
และความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตและการทำงาน
(The Seven Signature Strengths of Thai People in the Bangkok Metropolis
and Their Relationships with Life Satisfaction, and Job Satisfaction)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย" ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมถึงศึกษาว่าคุณลักษณะเด่น 7 ด้าน เหล่านั้นมีความสัมพันธ์ในทางสถิติและสามารถทำนายความ
พึงพอใจในชวิีตและความพงึพอใจในการทำงานของคนไทยไดม้ากนอ้ยเพยีงไร กลุม่ตวัอยา่งเปน็คนไทยอาย ุ17-60
ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 3,562 คน ประเมินคุณลักษณะเด่นโดยใช้แบบประเมิน 24 ด้าน
ของ Peterson และ Seligman (2004) ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในการประเมินลักษณะเด่นของคนแต่ละประเทศ
ในกวา่ 40 ประเทศทัว่โลก

ผลการวิจัยพบว่า "เจ็ดคุณลักษณะเดน่ของคนไทย" ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล คือ 1) ความยุติธรรม
ความเสมอภาคและความถูกต้อง 2) ความกตัญญู  3) ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีม และความจงรักภักดี  4)
ความสามารถในการรกัและถูกรัก  5) ความซ่ือสัตย์ ความตรงไปตรงมาและความจรงิใจ  6) ความใจดแีละความมน้ีำใจ
และ  7) ความเป็นผู้นำ

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดย Multiple regression ยังแสดงให้เห็นว่า "เจ็ดคุณลักษณะเด่นของ
คนไทย" ท่ีกล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทำงานของคนไทยในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดงันีค้อื

จาก "เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย" พบว่ามีคุณลักษณะเด่น 6 ด้าน (ความกตัญญู/ความเป็นผู้นำ/ความ
ซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมาและความจริงใจ/ความสามารถในการรักและถูกรัก/ความยุติธรรม ความเสมอภาคและ
ความถูกต้อง/ความใจดีและความมีน้ำใจ) สามารถร่วมกันทำนายความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยได้สูงถึงร้อยละ
24.80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย "ความกตัญญู" มีอิทธิพลสูงสุดในการทำนาย (ร้อยละ 22.37)

ในขณะที่คุณลักษณะเด่นเพียง 3 ด้าน (ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีม และความจงรักภักดี/ความกตัญญู/
ความเปน็ผู้นำ) สามารถรว่มกันทำนายความพงึพอใจในการทำงานของคนไทยไดสู้งถึงร้อยละ 17.50 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติ ิโดย "ความเปน็สว่นหนึง่ ความเปน็ทมีและความจงรกัภกัด"ี มอิีทธพิลสงูสดุในการทำนาย   (ร้อยละ 15.13)
ทั้งนี้ คุณลักษณะเด่น 2 ด้าน คือ"ความกตัญญู" และ "ความเป็นผู้นำ" มีอิทธิพลในการทำนายได้อย่างครอบคลุม
ทัง้ ความพงึพอใจในชวิีตและความพงึพอใจในการทำงานของคนไทยอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

* คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1) ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล e-mail : cpanrapee@yahoo.com

ธนยศ ศิริดำรงคศั์กดิ*์
ผศ.ดร.พรรณระพ ีสทุธวิรรณ(1)
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Abstract

The objectives of this research were to identify the top seven Character Strengths of Thai people
in the Bangkok Metropolis and to investigate relationships among those seven Character Strengths, life
satisfaction, and job satisfaction of Thai people The participants were 3,562 Thai males and females
aged 17-60 years old in the Bangkok Metropolis  The research instrument was the Values in Action
Inventory of Strengths (VIA-IS; Peterson & Seligman, 2004) widely used over the world in identifying 24
Character Strengths of people in 40 different countries.

Results showed that the top seven Character Strengths, so called  "The Seven Signature Strengths
of Thai People" in the Bangkok Metropolis were 1) Fairness, equity, and justice, 2) Gratitude, 3)
Citizenship, teamwork, and loyalty, 4) Capacity to love and be loved, 5) Honesty, authenticity, and
genuineness, 6) Kindness and generosity,  and 7) Leadership

Multiple Regression analysis clearly showed significant relationships among "The Seven Signature
Strengths of Thai People", life satisfaction, and job satisfaction of Thai people as follows;

Regarding "Life Satisfaction", there were 6 signature strengths of Thai people (Gratitude / Lead-
ership / Honesty, authenticity, and genuineness / Capacity to love and be loved / Fairness, equity, and
justice / Kindness and generosity) significantly related to Life Satisfaction and accounted for 24.80
percent of the variability in Life Satisfaction Among these six ones, Gratitude was the highest variable,
accounted for 22.37 percent of the variability

Regarding Job Satisfaction, there were only 3 signature strengths of Thai people (Citizenship,
teamwork, and loyalty / Gratitude / Leadership) significantly related to Job Satisfaction and accounted
for 17.50 percent of the variability in Job Satisfaction Among these three ones, Citizenship, teamwork,
and loyalty was the highest variable, accounted for 15.13 percent of the variability. Result suggested
that among "The Seven Signature Strengths of Thai People", Gratitude and Leadership are 2 important
Signature Strengths that significantly related to both Life Satisfaction and Job Satisfaction of Thai
people in the Bangkok Metropolis.

บทนำ

การศึกษาศาสตร์แขนงใหม่ในชื่อ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เป็นศาสตร์ที่นำความรู้ในเชิง
วิทยาศาสตรแ์ละเชงิคลนิิกมาประยกุตใ์ช้ในการสรา้งแนวทางปฏบัิติท่ีจะทำใหค้นเรามคีวามสขุมากขึน้ และยาวนาน
ข้ึน นอกจากนัน้จิตวิทยาเชงิบวก ยังเปน็การศกึษาในแนวใหม ่ท่ีมองบคุคลในเชงิบวกและจดัประเภทคณุลักษณะเดน่
ที่จะทำให้มนุษย์ สามารถประสบความสำเร็จ มีความสมบูรณ์แข็งแรง และมีความสุขทั้งกายและใจ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เน้นการพิจารณาคุณลักษณะนิสัยเชิงบวกที่มีในทุกคนแต่มีในระดับที่แตกต่างกัน มากกว่าจะเป็นเรื่องของการ
พิจารณาว่า คนเรามีหรือไม่มีคุณลักษณะเด่นเหล่านั้น



รังสิตสารสนเทศ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2552

Dr. Martin Seligman นักจิตวิทยาจาก University of Pennsylvania ชาวอเมริกัน ผู้ริเริ่ม Positive Psychol-
ogy ไดใ้หค้วามเหน็ไวว่้า จติวทิยาไมใ่ชเ่ปน็เพยีงการศกึษาถงึจดุออ่นหรอื ผลกระทบลบทีเ่กดิขึน้กบับคุคล (Weak-
ness and Damage) ซึ่งเปรียบได้กับการทำให้คนเปลี่ยนจากภาวะทุกข์ในระดับ - 5 มาอยู่ที่ 0 แต่เป็นเรื่องของการ
ค้นหาวิธีการท่ีจะทำให้คนเราพัฒนาไปไดถึ้งสูงสุด คือทำอย่างไรเราจึงจะทำให้คนท่ีอยู่ท่ี 0 พัฒนาไปสู่ + ให้ได้ ซ่ึงก็คือ
การศกึษาถงึจดุเดน่ และ คณุลกัษณะทีด่เีฉพาะบคุคล (Strength and Virtue) หรือเปน็การพฒันาสิง่ดีๆ  ในตวัเราใหด้ี
ยิ่งขึ้นไป (Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005)

การศกึษาจติวทิยาเชงิบวกจะมุง่ใหค้วามสำคญักบั จดุแขง็ (Strength) คณุคา่ (Value) สภาวะไหลลืน่ (Flow)
การมองโลกแง่ดี (Optimism) ความหวัง (Hope) และความสุข (Happiness) นอกจากนั้นจิตวิทยาเชิงบวก ยังเป็น
แนวทางหนึง่ในการนำจติวิทยามาใชเ้พ่ือพัฒนาศกัยภาพของคน โดยในตา่งประเทศไดมี้การศกึษา เพ่ือหาวิธีท่ีจะช่วย
ให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้สูงสุด (Highest Potential) และยังเป็นการหาวิธี (Psychological Interventions)
ทีจ่ะชว่ยใหค้นมคีวามสขุมากขึน้  เพือ่การนำไปสูก่ารมชีีวิตทีด่ ี (The Good Life) ได้

การริเริ่มเบื้องต้นที่สำคัญของจิตวิทยาเชิงบวกก็คือ การพัฒนาการจัดประเภทของคุณลักษณะเด่น 24 ด้าน
(Character Strengths and Virtues) ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนาศาสตร์ทางจิตวิทยาในมุมมองใหม่ คือเน้นเรื่อง
ของการสร้างความสุขหรือสุขภาวะในเชิงจิตวิทยา (Psychological well-being) โดยได้มีการจัดทำเครื่องมือวัดที่ใช้
ในการประเมนิคณุลกัษณะเดน่แตล่ะดา้น เรยีกวา่  Values in Action Inventory of Strengths (VIA-IS)  ประกอบดว้ย
240 ข้อคำถาม และเปดิให้คนท่ัวไปเขา้ไปทำแบบประเมนิได้ทางระบบออนไลน ์ต้ังแต่ปี 2001 และในป ี2005 ได้สรุป
ตัวเลขจำนวนผู้เข้าไปตอบแบบประเมินออนไลน์ว่ามีถึงกว่า 4 แสนคน (Seligman, Steen, Park, & Peterson,
2005)

สำหรับการวัดและประเมินคุณลักษณะเด่นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้เครื่องมือในการประเมินคือ Val-
ues in Action Inventory of Strengths (VIA-IS) ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบบวัด Dr.Heal H Mayerson
ประธานของสถาบัน The Value in Action Institute, Cincinnati OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใช้และแปลเป็น
ภาษาไทยตามขัน้ตอน และมาตรฐานของการแปลแบบวดัภายใต้การตรวจสอบของเจา้ของแบบวดัว่าไม่มีข้อผิดพลาด
จากการแปลเป็นภาษาไทย

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาตามแนวคิดของ Diener (1984 อ้างถึงใน นฤมล ผ่องใส, 2544) ในลักษณะ
ของการศกึษาความพงึพอใจในชวิีตโดยรวม ซ่ึงจะศกึษาความพงึพอใจในชวิีตของบคุคลจากองคป์ระกอบยอ่ยตา่งๆ
เช่น หน้าท่ีการงาน ชีวิตครอบครวั ความสมัพันธ์กับผู้อ่ืน และการใหบุ้คคลนัน้ประเมนิความพงึพอใจในชวิีตโดยรวม
ของตนเอง ซ่ึงการแบง่ตามแนวคดิน้ี จะมีลักษณะสอดคลอ้งกับการวัดความพึงพอใจในชวิีตท่ีจะนำมาใชใ้นงานวจัิยน้ี

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงาน

การศกึษาครัง้น้ี จะศกึษาความพงึพอใจในการทำงานโดยรวม เป็นการวดัท้ังความพงึพอใจในการทำงานทีเ่กิด
จากองค์การและความพึงพอใจในการทำงานที่เกิดจากตัวงาน ซึ่งจะมีลักษณะสอดคล้องกับการวัดความพึงพอใจ
ในการทำงานตามมาตรวัดที่แปลจากของ Quinn และ Shepard (1974 อ้างถึงใน Eisenberger, Cumming, Armeli,
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& Lynch,1997) และเป็นมาตรวัดที่จะนำมาใช้ในงานวิจัยนี้ ความพึงพอใจในการทำงานอาจจะเกิดจากการใช้
คุณลักษณะเด่นของตนเองในการทำงานเนื่องจากจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์งานวิจัย

1. เพื่อศึกษาเจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาเจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีความสัมพันธ์กับ

ความพงึพอใจในชวิีต และความพงึพอใจในการทำงานของคนไทย

ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งแยกประเภท (Classification) ของ 6 คุณลักษณะหลัก 24 คุณลักษณะเด่น
(Peterson & Seligman, 2004)

1. สติปัญญาและความรู้ Wisdom and Knowledge
1. ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดและความริเริ่ม Creativity, ingenuity, and originality
2. ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจในโลก Curiosity and interest in the world
3. การตดัสินใจทีดี่การคดิเชิงวิเคราะหแ์ละการเปดิใจกวา้ง Judgment, critical thinking, and open-mindedness
4. ความรักในการเรยีนรู้ Love of learning
5. ความฉลาดในการมองโลก/ฉลาดลุ่มลึกในมุมมองต่างๆ Perspective  wisdom

2. ความกล้าหาญ Courage
6. ความซือ่สัตย์ ความตรงไปตรงมาและความจรงิใจ Honesty, authenticity, and genuineness
7. ความองอาจและกล้าหาญ Bravery and valor
8. ความอุตสาหะ ความขยันและความพากเพียร Industry, diligence, and perseverance
9.  ความสนกุสนาน ความกระตอืรือร้นและพลงังาน Zest, enthusiasm, and energy

3. ความเป็นมนุษย์ Humanity
10. ความใจดแีละความมน้ีำใจ Kindness and generosity
11. ความสามารถในการรกัและถูกรัก Capacity to love and be loved
12. ความฉลาดทางสังคม Social intelligence

4. ความยุติธรรม Justice
13. ความยุติธรรม ความเสมอภาคและความถูกต้อง Fairness, equity, and justice
14. ความเป็นผู้นำ Leadership
15. ความเป็นส่วนหน่ึง ความเป็นทีมและความจงรกัภักดี Citizenship, teamwork, and loyalty

5. การควบคุมอารมณ์ Temperance
16. การให้อภัยและความกรุณา Forgiveness and mercy
17. ความสุภาพอ่อนน้อมและถ่อมตน Modesty and humility
18. ความระมัดระวัง ความสุขุมและวิจารณญาณ Caution, prudence, and discretion
19. การควบคมุและการมวิีนัย Self-control and self-regulation

6. ความเข้าใจในตนเอง Transcendence
20. การชืน่ชมในความงามและความเปน็เลศิ Appreciation of beauty and excellence
21. ความกตญัญู Gratitude
22. ความหวงั การมองโลกในแงดี่ และการมองอนาคต Hope, optimism, and future-mindedness
23. อารมณ์ขันและความขี้เล่น Humor and playfulness
24. จติวญิญาณการมจีดุมุง่หมายในชวิีต และความศรทัธา Spirituality, sense of purpose, and faith

6 คุณลักษณะหลัก 24 คุณลักษณะเด่น (Peterson & Seligman, 2004)
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วิธีการดำเนินการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาเจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทยในเขต

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล และความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในชวิีตและการทำงาน โดยมุง่ศกึษาคณุลกัษณะ
เด่นของคนไทย อันประกอบไปด้วยคุณลักษณะเด่น 24 ด้าน ประการ ตามแนวคิดของ Peterson และ Seligman
(2004) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 3,562
คน จำแนกเป็นเพศชาย 1,402 คน และเพศหญิง 2,160 คน

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ในการวจิยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัไดท้ำการศกึษาตวัแปรตา่งๆ ประกอบดว้ย คณุลกัษณะเดน่ ความพงึพอใจในชวิีต

และความพึงพอใจในการทำงาน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ประกอบดว้ย แบบวดั 3 สว่น คอื

1. แบบวัดคุณลักษณะเด่น The Value in Action Institute ได้รับอนุญาตให้ใช้และแปลเป็นภาษาไทย
ตามขั้นตอนและมาตรฐานการแปลจากเจ้าของแบบวัด Dr.Heal H Mayerson ประธานของสถาบัน The Value in
Action Institute, Cincinnati OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. แบบวดัความพงึพอใจในชวิีตโดยรวม Satisfaction of Life Scale (SWLS) ไดรั้บอนญุาตใหใ้ชแ้ละแปล
เป็นภาษาไทยตามขั้นตอนและมาตรฐานการแปลจากเจ้าของแบบวัด Pavot และ Diener (1993)

3. แบบวดัความพงึพอใจในการทำงานโดยรวม Overall Job Satisfaction (OJS) ไดรั้บอนญุาตใหใ้ชแ้ละ
แปลเป็นภาษาไทยตามขั้นตอนและมาตรฐานการแปลจากเจ้าของแบบวัดQuinn และ Shepard (1974 อ้างถึงใน
Eisenberger, Cumming, Armeli, & Lynch, 1997)

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ขอ้มลูสถติพ้ืินฐาน ประกอบดว้ย คา่เฉลีย่เลขคณติ (M) และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนน
เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย

2. วิเคราะห์เจ็ดคุณลักษณะเด่นท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต และความพึงพอใจในการทำงาน โดย
ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย

1. เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย
เมือ่พิจารณา เจด็คณุลกัษณะเดน่ของคนไทย  ดงัแสดงในตารางที ่2  คอื 1) ความยตุธิรรม ความเสมอภาค

และความถูกต้อง  2) ความกตัญญู  3) ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีม และความจงรักภักดี  4) ความสามารถ
ในการรกัและถกูรกั  5) ความซือ่สตัย ์ความตรงไปตรงมา และความจรงิใจ  6) ความใจดแีละความมนีำ้ใจ และ 7)
ความเป็นผู้นำ
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ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลีย่ (M) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) เจด็คณุลกัษณะเดน่ของคนไทย จากคะแนนเตม็
5 (N = 3,562)

1 ความยุติธรรม ความเสมอภาคและความถูกต้อง 4.14 0.47
2 ความกตัญญู 4.07 0.49
3 ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีม และความจงรักภักดี 3.99 0.48
4 ความสามารถในการรกัและถกูรกั 3.93 0.50
5 ความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมาและความจริงใจ 3.87 0.47
6 ความใจดีและความมีน้ำใจ 3.86 0.49
7 ความเป็นผู้นำ 3.85 0.46

ลำดับ   M          SDคุณลักษณะเด่น
กลุ่มตัวอย่าง( N=3,562)

2. เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย  เปรียบเทียบเพศชาย และเพศหญิง
เมื่อพิจารณา การวิเคราะห์ความแตกต่างของเจ็ดคุณลักษณะเด่น ในเพศชาย และเพศหญิง โดยใช้การ

เปรยีบเทยีบทางสถติิ t-test ดังแสดงในตารางที ่3 พบว่า มีคุณลักษณะเดน่ 5 ด้าน ท่ีมีความแตกตา่งกนัอย่างมนัียสำคัญ
ทางสถิติ ซึ่งเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชายทั้งหมด คือ 1) ความกตัญญู  2) ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีม
และความจงรกัภกัด ี  3) ความสามารถในการรกัและถกูรกั   4) ความซือ่สตัย ์ความตรงไปตรงมา และความจรงิใจ
และ  5) ความใจดีและความมีน้ำใจ

ตารางที่ 3   แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่าง (t-test) เจ็ดคุณลักษณะเด่น ของเพศชาย และเพศหญิง

เพศชาย
(n=1,402)

M
1 ความยุติธรรม ความเสมอภาคและความถูกต้อง 4.12 4.15 -1.534
2 ความกตัญญู 3.99 4.12 -8.038***
3 ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีม และความจงรักภักดี 3.94 4.01 -4.293***
4 ความสามารถในการรกัและถกูรกั 3.85 3.99 -7.774***
5 ความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมาและความจริงใจ 3.83 3.90 -4.003***
6 ความใจดีและความมีน้ำใจ 3.76 3.92 -10.048***

7 ความเป็นผู้นำ 3.86 3.85   0.831

ลำดับ                    คุณลักษณะเด่น
เพศหญิง

(n=2,160)
M

t

3. เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย และความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต และการทำงาน
เมื่อพิจารณา เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย และความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต และการทำงาน

ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย กับความพึงพอใจในชีวิต มีความสัมพันธ์กันทางบวก
อย่างมีนัยสำคัญทุกคู่ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงตามลำดับดังนี้ ความกตัญญู (r=.473, p<.001) ความ
สามารถในการรักและถูกรัก (r=.372, p<.001) ความเป็นผู้นำ (r=.350, p<.001) ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีม
และความจงรกัภกัด ี(r=.342 , p<.001) ความซือ่สตัย ์ความตรงไปตรงมาและความจรงิใจ (r=.339, p<.001) ความใจดี
และความมีน้ำใจ (r=.322 , p<.001) และความยุติธรรม ความเสมอภาคและความถูกต้อง (r=.268, p<.001)
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สำหรับ เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทยกับความพึงพอใจในการทำงาน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยสำคญัทกุคู ่ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพันธเ์รียงตามลำดบัดงันี ้ความเปน็สว่นหนึง่ ความเปน็ทมี และความจงรกั
ภักดี (r=.389, p<.001) ความกตัญญู (r=.359, p<.001) ความเป็นผู้นำ (r=.334, p<.001) ความใจดีและความมีน้ำใจ
(r=.320, p<.001) ความยุติธรรม ความเสมอภาคและความถูกต้อง (r=.311, p<.001) ความสามารถในการรัก และ
ถูกรัก (r=.303 , p<.001) และความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมาและความจริงใจ (r=.274, p<.001)

ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ควรจะมีการตรวจสอบปัญหาภาวะ
ร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรต้น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตวัแปรตน้ดว้ยกนัเองตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ .90 (Hair et al., 2006)  ดงันัน้ คา่ความสมัพนัธ ์ดงัแสดงในตารางที ่ 4 พบวา่
ไมเ่กดิปญัหาภาวะรว่มเสน้ตรงพห ุ  (Multicollinearity) แตอ่ย่างใด

ตารางที่ 4   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย กับความพึงพอใจในชีวิต และการทำงาน

1  (.76)
2 .540 ***  (.82)
3 .737 *** .614 ***  (.79)
4 .476 *** .653 *** .631 ***  (.77)
5 .639 *** .539 *** .648 *** .493 ***  (.70)
6 .633 *** .661 *** .718 *** .689 *** .605 ***  (.78)
7 .730 *** .572 *** .708 *** .546 *** .620 *** .640 ***  (.74)
8 .268 *** .473 *** .342 *** .372 *** .339 *** .322 *** .350 ***  (.80)
9 .311 *** .359 *** .389 *** .303 *** .274 *** .320 *** .334 *** .495 *** (.75)

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็ คอื คา่สมัประสทิธิค์วามเทีย่งของเครือ่งมอืโดยใชค้า่สมัประสทิธิอั์ลฟา
ตัวแปร 1 = ความยุติธรรม ความเสมอภาคและความถูกต้อง
ตัวแปร 2 = ความกตัญญู
ตวัแปร 3 = ความเปน็สว่นหนึง่ ความเปน็ทมี และความจงรกัภกัดี
ตัวแปร 4 = ความสามารถในการรักและถูกรัก
ตวัแปร 5 = ความซือ่สตัย ์ความตรงไปตรงมาและความจรงิใจ
ตัวแปร 6 = ความใจดีและความมีน้ำใจ
ตัวแปร 7 = ความเป็นผู้นำ
ตัวแปร 8 = ความพงึพอใจในชวิีต
ตวัแปร 9 = ความพงึพอใจในการทำงาน

ตัวแปร
 ตัวแปร

กลุ่มตัวอย่างคนไทย N=3,562 , กลุ่มตัวอย่างคนไทยที่ทำงาน n=2,538 ,*** p<0.001

    1       2          3 4    5     6        7          8  9



รังสิตสารสนเทศ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2552

4. อิทธิพลของคณุลักษณะเดน่ท่ีมีความสมัพันธ์การความพงึพอใจในชวิีตของคนไทย
จากการนำเจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย มาทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression

Analysis) ดว้ยวิธกีารคดัเลอืกตวัแปรเขา้สูส่มการแบบขัน้ตอน (Stepwise) ดงัแสดงในตารางที ่5 พบวา่ คณุลกัษณะ
เด่นที่มีความสามารถในการทำนายความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมี 6 ด้าน โดย
คุณลักษณะเด่นที่มีอิทธิพลในทางบวก เรียงลำดับจากมากไปน้อยมี 4  คือ 1) ความกตัญญู  (  = 0.381)  2) ความ
ซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมาและความจริงใจ (   = 0.123) 3) ความสามารถในการรักและถูกรัก (   = 0.106) และ
4) ความเป็นผู้นำ (   = 0.139)

สำหรับคุณลักษณะเด่นที่มีอิทธิพลในทางลบ เรียงลำดับจากมากไปน้อย มี 2 ด้าน คือ 1) ความยุติธรรม
ความเสมอภาค และความถูกต้อง (   = -0.105)  และ 2)ความใจดีและความมีน้ำใจ (   = -0.100)

จากค่า Adjusted (R2) แสดงว่า คุณลักษณะเด่นทั้ง 6 ด้าน สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ความพงึพอใจในชวิีตโดยรวมไดร้้อยละ 24.80 อย่างมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (b) สามารถเขียนสมการทำนาย ความพึงพอใจในชีวิต
ของกลุม่ตวัอย่างคนไทย 3,562 คน ไดด้งันี้

ความพงึพอใจในชวิีต = 0.103 + 0.577 ความกตญัญ ู ***+ 0.196 ความซือ่สตัย ์ความตรงไปตรงมาและ
ความจรงิใจ *** + 0.158 ความสามารถในการรกัและถกูรัก *** - 0.150
ความใจดีและความมีน้ำใจ *** + 0.223 ความเป็นผู้นำ *** - 0.166 ความยุติธรรม
ความเสมอภาค และความถกูตอ้ง ***

หมายเหต ุ *** p < 0.001

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวทำนายในรูปคะแนนดิบ (b) คะแนนมาตรฐาน (Beta) การทดสอบ
ความมีนัยสำคัญทางสถิติของ Beta ที่ได้จากการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี  Stepwise เจ็ดคุณลักษณะ
เดน่กบัความพงึพอใจในชวิีต (N=3,562)

β

βββββ

                     VARIABLE  b          Beta (   )   t

(Constant) 0.103  - 0.927
ความกตัญญู 0.577 0.381 17.707***
ความเป็นผู้นำ 0.223 0.139  5.906***
ความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมาและความจริงใจ 0.196 0.123  5.949***
ความสามารถในการรกัและถกูรกั 0.158 0.106  4.882***
ความยุติธรรม ความเสมอภาคและความถูกต้อง -0.166 -0.105 -4.503***
ความใจดีและความมีน้ำใจ -0.150 -0.100 -4.097***

                 Adjusted R Square(R2) 0.248
Std. Error of the Estimate (SE) 0.642

       F      197.048
      Sig                   0.000

*** p < 0.001

β
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5. อิทธิพลของคุณลักษณะเด่นที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของคนไทย
จากการนำเจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย มาทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression

Analysis) ดว้ยวิธกีารคดัเลอืกตวัแปรเขา้สูส่มการแบบขัน้ตอน (Stepwise)  ดงัแสดงในตารางที ่6 พบวา่ คณุลกัษณะ
เดน่ทีม่คีวามสามารถในการทำนายความพงึพอใจในการทำงานของกลุม่ตวัอย่าง 2,358 คน อย่างมนียัสำคญัทางสถติิ
โดยเปน็คุณลักษณะเดน่ท่ีมีอิทธิพลในทางบวก มีท้ังหมด 3 ด้าน เรียงลำดบัจากมากไปนอ้ย  คือ 1) ความเปน็ส่วนหน่ึง
ความเปน็ทมีและความจงรกัภกัด ี  (  = 0.228)  2) ความกตญัญ ู  (  = 0.176)  และ 3) ความเปน็ผูน้ำ (   = 0.072)

จากค่า Adjusted (R2) แสดงว่า คุณลักษณะเด่นทั้ง 3  สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจ ในการทำงานโดยรวม ได้ร้อยละ 17.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (b) สามารถเขียนสมการทำนายความพึงพอใจในการ
ทำงานของกลุ่มตัวอย่างคนไทย 2,358 คน ได้ดังนี้

ความพงึพอใจในการทำงาน = 0.688 + 0.376 ความเปน็สว่นหนึง่ ความเปน็ทมีและความจงรกัภกัด ี ***
+ 0.275 ความกตญัญ ู*** + 0.124 ความเปน็ผูน้ำ **

หมายเหตุ ** p < 0.01 ,*** p < 0.001

ตารางที่ 6 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) คา่สมัประสทิธใ์นการทำนาย (R square)
ค่าสัมประสิทธิ์ในการทำนายที่ปรับแก้ (Adjust R square) และการทดสอบความมีนัยสำคัญของ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สหพหุคูณ  (R) วิเคราะห์ด้วยวิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่สมการแบบขัน้ตอน
(Stepwise) เจ็ดคุณลักษณะเด่น กับความพึงพอใจในการทำงาน  (n=2,358)

VARIABLE  b Beta (   )     t

(Constant) 0.688  - 4.836***
ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีม และความจงรักภักดี 0.376 0.228 7.949***
ความกตัญญู 0.275 0.176 7.147***
ความเป็นผู้นำ 0.124 0.072 2.655**

      Adjusted R Square(R2) 0.175
Std. Error of the Estimate (SE) 0.692

            F 167.674
           Sig 0.000

**p < 0.01,* **p < 0.001
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษา พบว่าคนไทยมีคุณลักษณะเด่น 7 ประการ คือ  1) ความยุติธรรม ความเสมอภาคและความ
ถูกต้อง  2) ความกตัญญู  3) ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีม และความจงรักภักดี  4) ความสามารถในการรัก
และถกูรกั  5) ความซือ่สตัย ์ความตรงไปตรงมาและความจรงิใจ  6) ความใจดแีละความมนีำ้ใจ และ 7) ความเปน็ผูน้ำ
ซ่ึงเป็นคุณลักษณะนิสัยพ้ืนฐานท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และสะท้อนให้เห็นค่านิยมทางสังคมท่ีคนไทย
ยึดถือและให้ความสำคัญ รวมถึงเป็นพ้ืนฐานนิสัยของคนไทยทีมี่มาต้ังแต่ด้ังเดิม สอดคล้องกับบทความของ จันทร์สุดา
หอมหวล (2545) ท่ีกล่าวถึงลักษณะนิสัยของคนไทย ไว้ว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวง หรือว่าในชนบท
จะยังคงมเีอกลักษณข์องตนเอง คือ มีความจงรกัภักดี รักอิสระไมช่อบการบงัคับ ยึดถือความกตญัญู รู้จักการตอบแทน
บุญคุณ เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจ และชอบช่วยเหลือผู้อื่น

จากการเปรียบเทียบเจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทยระหว่างเพศชาย และเพศหญิง พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ย
ของคุณลักษณะเด่นสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในคุณลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ 1) ความกตัญญู  2)
ความเป็นส่วนหนึ่ง ความเป็นทีมและความจงรักภักดี  3) ความสามารถในการรักและถูกรัก  4) ความซื่อสัตย์
ความตรงไปตรงมา และความจรงิใจ และ 5) ความใจดแีละความมนีำ้ใจ  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาของ Linley,
Maltby, Wood, Joseph, Harrington, Peterson, Park, & Seligman (2007) พบว่า มี 3 คุณลักษณะเด่นที่เพศหญิง
มีสูงกว่าเพศชาย ได้แก่ 1) ความกตัญญู  2) ความสามารถในการรักและถูกรัก และ 3) ความใจดีและ ความมีน้ำใจ
ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นที่พบในการศึกษาครั้งนี้เช่นกัน จากผลการศึกษาดังกล่าว อาจอนุมานได้ว่าคุณลักษณะเด่น
ทีพ่บนัน้ สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะนสิยัของความเปน็เพศหญงิ นัน่คอื เพศหญงิจะเปน็เพศทีใ่หค้วามสำคัญกบัเรือ่ง
ของจิตใจและความรู้สึก เน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดี ชอบช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจและมีน้ำใจต่อผู้อื่น

เม่ือศึกษาอิทธิพลของเจ็ดคุณลักษณะเดน่ต่อความพึงพอใจในชวิีตและในการทำงานของคนไทย พบว่า  "ความ
กตญัญ"ู และ "ความเปน็ผูน้ำ" มอิีทธพิลในการเพิม่ระดบัความพงึพอใจไดค้รอบคลมุ ทัง้ในดา้นชวิีตและการทำงาน
ซึ่งจากการพิจารณาจะเห็นได้ว่า "ความกตัญญู" เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติ สั่งสอนมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ  ไม่ว่าจะเป็นความกตญัญูท่ีมีต่อ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง หรือ ครูบาอาจารย์ รวมถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
อาจเปน็ไปไดว่้าคนไทย ชอบอยูร่่วมกนัเปน็สงัคม อยู่แบบเครอืญาต ิพ่ีนอ้ง พ่ึงพาอาศยัซึง่กนัและกนั ชอบชว่ยเหลอื
เห็นอกเห็นใจกัน ดังนั้น การที่คนเราอยู่ร่วมกัน เห็นคุณค่า และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการ
ดำรงอยูใ่นสงัคม  ทัง้ในเรือ่งการดำเนนิชวิีตประจำวนั และในดา้นการทำงาน  เพราะการเหน็คณุคา่ และการสำนกึ
รู้คณุผู้อื่น จะส่งผลต่อระดับความรู้สึกดีและระดับความสุขที่เพิ่มขึ้นของทั้งคนที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ ซึ่งมนุษย์เรา
ย่อมมีความรู้สึกสุขใจ ถ้าได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆ ให้กับบุคคลอื่น หรือในทางกลับกัน บุคคลที่ได้รับสิ่งดีๆ จากผู้อื่น
ก็จะมีความรู้สึกดีและมีความสุขเช่นกัน และจากผลการศึกษาของ  Peterson และ Seligman (2007 อ้างถึงใน
พรรณี  ชูจิรวงศ์, 2552) ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า คุณลักษณะด้าน "ความกตัญญู" นั้น เป็นคุณลักษณะที่มีผลต่อ
ความสุขในชีวิตมากท่ีสุด

สำหรับคุณลักษณะ "ความเปน็ผู้นำ" ผู้วิจัยเห็นว่า การเปน็ผู้นำน้ันมีความหมายครอบคลมุในทกุแง่มุมของชีวิต
ทัง้ในดา้นครอบครวั การทำงาน หรือดา้นสงัคม  ซึง่บคุคลทีม่คีวามเปน็ผูน้ำ ถือไดว่้าเปน็บคุคลทีม่ศีกัยภาพมคีวาม
สามารถและไดรั้บการยอมรบั จากบคุคลรอบขา้ง ดงันัน้ บคุคลทีม่คีวามเปน็ผูน้ำสงู จะมบีทบาทในการแสดงความ
สามารถของตน รวมถึงการนำพาสมาชิกให้ไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อความ
ภาคภูมิใจ และความสุขใจของบุคคลผู้นั้น และจากความสำเร็จของงานยังส่งผลต่อระดับความสุขในการทำงาน
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ที่เพิ่มขึ้นของบุคคล และสมาชิกในกลุ่มอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ Linley, Maltby, Wood, Joseph,
Harrington, Peterson, Park, & Seligman (2007) ที่ศึกษาถึงคุณลักษณะเด่นที่ส่งผลต่อระดับความสุขในการดำเนิน
ชีวิต พบว่า คุณลักษณะเด่นด้าน "ความเป็นผู้นำ" เป็นคุณลักษณะเด่นด้านหนึ่ง ที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
ชีวิตทีเ่พ่ิมขึน้

ดังน้ัน จะเหน็ไดว่้า คุณลักษณะเดน่ของมนษุย์มีความสำคญั และสง่ผลต่อระดับความสขุท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังในแงก่าร
ดำเนินชีวิต และการทำงาน การศึกษาดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
นอกจากเป็นการเสริมสร้างความสุขแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
ได้อีกทางหน่ึงด้วย
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หว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2551 ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปร่วมเสนอโปสเตอร์ร่วมกับ
บรรณารักษ์ในภูมิภาคเอเชีย เรื ่อง A Showcase of International Collaboration Successes: Asian

บันทึกการเข้าร่วมประชุมและเสนอโปสเตอร์
ในการสัมมนาประจำปี 2008 ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน ตอนที่ 1

 ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ*

ระ
Libraries with Other Libraries Around the World ในการสัมมนาประจำปี 2008 ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน
(American Library Association Annual Conference) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมอนาไฮม์ เมืองอนาไฮม์
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association เป็นที่รู้จักและถูกเรียกย่อๆ ว่า ALA) เป็น
สมาคมวิชาชีพทางด้านห้องสมุดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกกว่า 65,000 คน จาก 111 ประเทศทั่วโลก
เป็นสมาคมวิชาชีพที่มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับและสร้างภาวะผู้นำแก่วิชาชีพห้องสมุดและผู้ประกอบวิชาชีพ
บรรณารกัษใ์นสหรฐัอเมรกิาและทัว่โลก มเีปา้หมายสำคญัในการสรา้งสงัคมสารสนเทศอยา่งเสร ีและเปดิกวา้งดว้ย
บริการห้องสมุดท่ีมีคุณภาพ และอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำทุกปี บรรณารักษ์อเมริกันและบรรณารักษ์จากทุกมุมโลกกว่า
2 หม่ีนคนมารวมตวักันในการสมัมนาประจำปขีองสมาคมฯ

ในการสัมมนาประจำปี 2008 หรือ พ.ศ. 2551 นี้ บรรณารักษ์ 10 คน จาก 6 ประเทศ (ประเทศในเอเชีย
จำนวน 9 คน จาก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย เวียดนาม ไทย และบรรณารักษ์อเมริกัน 1 คน)
ซ่ึงประกอบด้วย

 1. Dr.Malivan Praditteera, Rangsit University Library Director, Thailand (ผู้เขียน)
 2. Ms.Kolap Mao, Pannasastra University Library Director, Cambodia
 3. Mr.Hor Chan Rotha, Cambodia Mekong University, Director of Administration & Public

Relations, Cambodia
 4. Dr.Teresita G.Hernandez, Centro Escolar University Library Director, Philippines
 5. Ms.Susan O. Pador, Ateneo de Manila University Reference Librarian, Philippines
 6. Ms.Teresita C. Moran, Ateneo Professional Schools Chief Librarian, Philippines
 7. Dr.Bat-Erdene Dash, Cultural Institute of Mongolia Director, Mongolia
 8. Ms.Urelmaa Tseren, Cultural Institute of Mongolia Information Science Dean, Mongolia
 9. Ms.Mai-Binh Quan, US Embassy American Corner Libraries, Vietnam
10. Mr.John Hickok, California State University Fullerton, USA

ได้ร่วมกันนำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง A Showcase of International Collaboration Successes:
Asian Libraries with Other Libraries Around the World ซึง่มสีาระสำคญัในการนำเสนอกจิกรรมตา่งๆ ของหอ้งสมดุ
ในการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งกนัทัง้ในระดบัภมูภิาคและนานาชาต ินอกจากนี ้การทีท่ัง้หมดไดม้โีอกาส

* ผู้อำนวยการสำนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต
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ทำงานร่วมกันในครั้งนี้ ก็ยังส่งผลให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในโอกาสต่อไปได้วย
ในขณะนั้น ผู้เขียนดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
(อพส.) จึงเป็นโอกาสดย่ิีงท่ีได้เป็นหน่ึงในคณะผูน้ำเสนอโปสเตอรน้ี์

เม่ือหัวข้อโปสเตอร์ได้รับการยอมรับให้นำเสนอในการสัมมนาคร้ังน้ี ผู้ท่ีทำงานอย่างหนักในการประสานงาน
การจัดทำโปสเตอร์และวางแผนการทำงานในครั้งนี้ ได้แก่ คุณจอห์น ฮิคคอค (Mr. John Hickok) บรรณารักษ์ชาว
อเมริกันจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ฟูลเลอร์ตัน (California State University Fullerton Library)
ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบรรณารักษ์สัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations Round Table-IRRT) ของ
สมาคมห้องสมุดอเมริกันและยังเป็นเจ้าของถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพการสัมมนาด้วย เพราะปีนี้จัดที่เมืองอนาไฮม์ (Ana-
heim) หรือมีชื่อเล่นว่า Orange County ไม่ไกลจากเมืองฟุลเลอร์ตัน

ขอกลา่วถงึเมอืงอนาไฮม ์(Anaheim) หรือ Orange County นีส้กันดิ หากใครเคยไปเยอืนมลรฐัแคลฟิอร์เนยี
และไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ ที่นั่นก็คือบริเวณจัดการสัมมนาในครั้งนี้ เมืองอนาไฮม์นั้นไม่ไกลจากเมืองลอสแองเจลิส
ที่พวกเรารู้จักดี  คุณจอห์น ฮิคคอคเล่าแบบติดตลกว่า มหาวิทยาลัยของเขา ก็มีชื่อเล่นเช่นกัน คือ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียสเตท วิทยาเขตดิสนีย์แลนด์ (Disneyland campus) เพราะเมืองฟูลเลอร์ตันอยู่ใกล้ดิสนีย์แลนด์มาก

ผู้เขียนได้กล่าวนำไว้แล้วว่า คุณจอห์น ฮิคคอค เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการจัดทำโปสเตอร์นั้น ได้
ทำหนา้ทีป่ระสานงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ กอ่นการสมัมนาเปน็เวลา 1 เดอืน ไดส้ง่เคา้รา่งของโปสเตอร ์ใหพ้วกเรา
ทกุคนดลู่วงหนา้ทางอเีมล ์เพือ่ขอความคดิเหน็รว่มกนัและทำใหพ้วกเรา ทราบวา่จะตอ้งเตรยีมขนาดของเนือ้หาและ
ภาพประกอบโปสเตอร์ในส่วนของแต่ละห้องสมุดอย่างไรบ้าง ในส่วนของรายละเอียดเน้ือหาน้ัน เราได้ตกลงกันไว้แล้ว
ล่วงหน้าว่าทุกห้องสมุดจะนำเสนอเรื่องของการแนะนำสถาบัน แนะนำห้องสมุด และเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างห้องสมุด รวมทั้งนำเอกสารเผยแพร่ของสถาบันและห้องสมุดไปแจกในระหว่าง
นำเสนอโปสเตอร์ด้วย

รูปที่ 1 คุณจอห์น ฮิคคอค ถ่ายรูปกับผู้เขียนและผู้บริหาร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

แถวหลังจากซ้าย: คุณดาวรัตน์ แท่นรัตน์
หัวหนา้แผนกเทคนคิ
คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
หัวหน้าแผนกพัฒนา และ
คุณพัชรา หาญเจริญกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและ
หัวหน้าหอจดหมายเหตุ
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รูปที่ 2  เค้าร่างโปสเตอร์ที่คุณจอห์นออกแบบและส่งให้พวกเราพิจารณา

พวกเราทุกคนนัดแนะกันว่า จะต้องเดินทางไปถึงล่วงหน้าก่อนการประชุม ภายในวันที่ 26 มิถุนายน
โดยสถานที่นัดหมายคือ ห้องสมุด Pollak Library หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ฟูลเลอร์ตัน
ผู้เขยีนเดนิทางจากประเทศไทยถงึสนามบนินานาชาตลิอสแองเจลสิ สหรฐัอเมรกิาในตอนบา่ยของวนัที ่26 มถุินายน
(ปรากฏวา่ ผู้เขยีนเปน็ผูเ้ดนิทางไปถงึอเมรกิาเปน็คนสดุทา้ย) ศาสตราจารย ์ดร.ริชารด์ เดมิง่ (Professor Dr.Richard
Deming) แห่งภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียฟูลเลอร์ตัน ได้มารอรับผู้เขียนอยู่แล้ว ในฐานะที่ท่าน
เป็นเจ้าของบ้าน (Host) ที่ผู้เขียนได้อาศัยในระหว่างการประชุมในครั้งนี้ ท่านขับรถพาผู้เขียนตรงไปที่ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพบกับคณะนำเสนอโปสเตอร์ ซึ่งเริ่มทยอยเดินทางมาถึง พวกเรานั้นได้แต่พูดคุยกันทางอีเมล์
คราวนีไ้ดพ้บปะ แนะนำตวัทำความรูจ้กักนัเสยีท ีนอกจากคณุจอหน์ ซึง่ไดรู้้จกักนัมากอ่นแลว้โดยพบกนัทีเ่มอืงไทย
บรรณารักษ์คนแรก ที่ผู ้เขียนพบคือ คุณกุหลาบ เหมา (Miss Kolap Mao)จากกัมพูชา ซึ่งเราอาศัยอยู ่บ้าน
ศาสตราจารย์เดมิ่งด้วยกัน พร้อมกับ Mr.Hor Chan Rotha บรรณารักษ์กัมพูชาอีกหนึ่งท่าน ท่านศาสตราจารย์
ซึ่งคุ้นเคยกับประเทศไทยและนักเรียนไทยเป็นอย่างดีเพราะเป็นเดินทางมาประเทศไทย เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ
ให้กับมหาวทิยาลยัในประเทศไทยหลายแหง่ รวมทัง้เปน็ทีป่รึกษาวทิยานพินธใ์ห้กับนกัเรยีนไทยทีไ่ปเรยีนทีอ่เมรกิา
บอกกับผู้เขียนระหว่างทางวา่ ท่านกังวลเล็กน้อยท่ีมีแขกร่วมบ้านเปน็ชาวไทยและชาวกมัพูชา เพราะในขณะนัน้กำลัง
มีข้อพิพาทระหว่างสองประเทศกรณีเขาพระวิหารอยู่พอดี ผู้เขียนจึงบอกให้ท่านสบายใจว่า จะไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้
อย่างแน่นอน
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หลังจากพบปะกันเรียบร้อย พวกเราลงมือรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมทำโปสเตอร์ มีบรรณารักษ์จาก
อินโดนีเซียมาร่วมให้กำลังใจด้วยอีก 3 คน คือ Mr.Liauw Toong Tjeik (หรืออีกชื่อว่า Aditya Nugraha, Library
Director, Petra Christian University) Ms.Welmin Suharto (Central Library Director, Brawijaya University)
และ Ms.Nanan Hasanah (Librarian, Institute of Technology Bandung) ซึ่งมาร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อเสนอ
ผลงานปากเปล่าในหัวข้อ Resource sharing & collection building through a consortium: an Indonesian
model created by international collaboration  และเช่นเดียวกับพวกเราคือห้องสมุดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์-
สเตท ฟูลเลอร์ตันเป็นผู้รับรอง (Host) พวกเราบรรณารักษ์จากเอเชียทั้งหมดแบ่งกันพักที่บ้านของคณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

รูปที่ 3
จากซ้าย Mr.Hor Chan Rotha

จากกัมพูชา, ผู้เขียน, Professor Dr.Richard
Deming ผู้เป็นโฮสต์ของเรา และ

Miss Kolap Mao จากกัมพูชา

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน เป็นวันที่พวกเราทุกคนได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย-
สเตท ฟูลเลอร์ตัน โดยในช่วงเช้าเป็นการศึกษาดูงานห้องสมุด และรับฟังการบรรยายการใช้เทคโนโลยีและเทคนิค
วิธีการ ให้บริการเชิงรุกโดยบรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญจากห้องสมุด Pollak Library (สำหรับเรื่องของห้องสมุด Pollak
Library แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ฟูลเลอร์ตัน ผู้เขียนขอยกไปเขียนในฉบับต่อไปค่ะ)

รูปที่ 3 ลงมอืทำโปสเตอร์
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ในช่วงบ่ายเป็นเวลาการบรรยายของพวกเรา  ผู ้ฟัง
ประกอบด้วย ผู้บริหารและบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียสเตท ฟูลเลอร์ตัน และมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เชน่ ฝ่ายวจิยั วิชาการ และฝา่ยวเิทศสมัพนัธม์ารว่มฟงัดว้ย (นบัวา่
เปน็จดุเริม่ใหเ้กดิการลงนามบนัทกึความรว่มมอื (MOU) ระหวา่ง
มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวทิยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ฟูลเลอร์ตัน
ตอ่มาอกีดว้ย) เรือ่งทีผู้่เขยีนบรรยายนัน้เกีย่วกบัมหาวทิยาลยัรังสติ
และสำนกัหอสมดุมหาวิทยาลัยรังสิต และในฐานะทีด่ำรงประธาน
เครือข่าย ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ในขณะนั้น) จึงได้
เล่าถึงกิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศไทยและ
นานาชาต ิหลังจากเสรจ็ส้ินการบรรยายแลว้ ได้มอบของทีร่ะลึกแก่
ผู้บริหารห้องสมุดแคลิฟอร์เนียสเตท ฟูลเลอร์ตันด้วย

รูปที่ 4 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าทางเข้าห้องสมุด
เชิญฟังการบรรยายของบรรณารักษ์จากเอเชีย

รูปที่ 5 เข้าห้องประชุมเพื่อฟังการบรรยาย

รูปที่ 6  ผู้เขียนบรรยายเรื่อง
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
กับความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

รูปที่ 7  ผู้เขียนและผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียสเตท ฟูลเลอร์ตันแลกเปลี่ยนของที่ระลึก
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วันเสารท์ี ่28 มถุินายน การสมัมนาเริม่ตน้ขึน้ พวกเรานัง่รถแวนคนัใหญข่องคณุจอหน์ ไปศนูยก์ารประชมุ
อนาไฮม์ (Anaheim Convention Center) ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมประจำปีของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน
ตั้งแต่เช้า เพื่อลงทะเบียนและรับเอกสารการประชุม นับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่สุดที่ผู้เขียน
เคยเข้าร่วมในจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของการประชุม (Cognotes) บอกว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 22,000
คน แม้ว่าจะมีคนมาร่วมมากมายขนาดนั้น แต่มีระบบจัดการที่ดีมากในการลงทะเบียน ผู้เขียนได้ลงทะเบียนและ
จ่ายเงนิลว่งหนา้ผา่นระบบออนไลนม์าแลว้ ดงันัน้ จงึมารบัเฉพาะปา้ยชือ่และเอกสารทีช่่องสำหรบัผูเ้ขา้ประชมุทีม่า
จากต่างประเทศ (International Registration)

รูปที่ 8 ดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียสเตท ฟูลเลอร์ตัน

รูปที่ 8  ศูนย์การประชุมอนาไฮม์ (Anaheim Convention Center)

รูปที่ 9  ภายในศูนย์การประชุมอนาไฮม์
        (Anaheim Convention Center)

รูปที่ 10 ผู้เขียนรับป้ายชื่อและเอกสาร
ที่ช่องลงทะเบียนสมาชิกนานาชาติ

e
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การประชุมในวันแรกนั้น นอกจากมีพิธีเปิดการประชุมแล้ว ก็ยังมีการเปิดนิทรรศการซึ่งนับว่าเป็น
นทิรรศการแสดงหนงัสอืและเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นหอ้งสมดุทีใ่หญม่ากทเีดยีว ใชพ้ื้นทีจ่ดันทิรรศการขนาดใหญเ่ตม็
พ้ืนทีช้ั่นลา่งของศนูยป์ระชมุ มีสำนกัพมิพ ์บรษัิทสารสนเทศ และบรษัิททีมี่ผลิตภณัฑเ์กีย่วกบัหอ้งสมดุมาออกแสดง
มากมาย แต่ละบู้ตมีการเชิญนักเขียน นักแสดง นักกีฬาชื่อดังมาแจกลายเซ็น มีการแจกหนังสือ ผลิตภัณฑ์และ
ของที่ระลึกกันอย่างเต็มที่ ทำให้งานครึกครื้นมาก ชนิดที่ว่าต้องนำกระเป๋าเดินทางล้อลากมาขนกลับไป ผู้เขียน
เห็นผู้ร่วมประชุมหลายคนส่งหนังสือกลับห้องสมุดของตนเองหลายกล่องหลายลังทีเดียวผ่านทางบริการขนส่งไปรษณีย์
ซ่ึงมาตัง้ให้บริการอยู่ท้ายห้องโถงนทิรรศการ

ในวันแรกของการประชุมนี้ ผู้เขียนได้วางแผน
เข้าฟังการบรรยายและร่วมกิจกรรมต่างๆ จากคู่มือการ
ประชุมบนเว็บไซต์มาก่อนล่วงหน้าตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้ว
เช้านี้ตั้งใจว่าจะฟังการเสวนาเรื่อง The Future of Librar-
ies, a Sense of Urgency ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
Joan Frye Williams ทีป่รกึษาทางดา้นสารสนเทศ Stephen
Abram ผู้บรหิารฝา่ยนวตักรรมของบรษิทั SirsiDynix และ
Professor Jos   -Marie Griffiths คณบดี School of In-
formation and Library Science (SILS) at the Univer-
sity of North Carolina at Chapel Hill มีผู้ฟังล้นหลาม
ต้องนั่งฟังที่พื้นเลยที่เดียว ผู้เขียนเองยังต้องยืนฟังเอาหลัง
พิงฝา หัวข้อในการเสวนาก็คือห้องสมุดจะเป็นอย่างไร ใน
อนาคต (อันใกลห้รือใน 1-2 ปขีา้งหนา้)

e ′

รูปที่ 11  จากซ้าย Ms.Nanan (อินโดนีเซีย), ผู้เขียน,
Ms.Welmin (อินโดนีเซีย), Dr.Teresita (ฟิลิปปินส์)

และ Ms.Mai-Binh (เวียดนาม) รวมพลหลังลงทะเบียน

ผู้ร่วมเสวนาท่านแรกคือ Joan Frye Williams (ซึ่งเคย
ทำงานเป็นบรรณารักษ์มาก่อน) พูดถึงบทบาทของ
ห้องสมุดว่า ห้องสมุดสามารถดำเนินบทบาท "องค์กรแห่ง
ความคดิ (ideas business)" ได ้เพราะสิง่ทีอ่ยู่ในหอ้งสมดุ
นั้น เป็นสิ่งที่ดีใครๆ ก็ชอบห้องสมุดต้องสร้างความ
สัมพันธ์ ความผูกพันกับผู ้ใช้มากกว่าจะเน้นแต่การ
ใหบ้รกิารเปน็ครัง้ๆ ไป คนทีจ่ะไปใชห้้องสมดุจากนีไ้ป
ต้องไปเพราะมีความผูกพัน ความรู้สึกบางอย่าง (librar-
ies should be about relationships rather than trans-
actions)  ห้องสมุดต้องเป็นมากกว่าร้านขายของชำ แต่
เป็นห้องครัว (หมายความว่ามีสิ่งหรือความรู้ที่พร้อมใช้
สำหรบัผูใ้ชบ้รกิาร- ผู้เขยีน) (Libraries should be more
and more a place to do stuff, not just to find stuff.
We need to stop being a grocery store and being
a kitchen) โอกาสของห้องสมุดในการตอบสนองสังคม
เป็นประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณา สังคมจะเริ่มมีผู้สูงอายุ

รูปที่ 12  บรรยากาศห้องเสวนา The Future of Libraries
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มากขึน้จากวยั Baby Boomers เพราะฉะนัน้ห้องสมดุอาจใชโ้อกาสนีใ้นการรวบรวมและสรา้งองคค์วามรูด้้านสขุภาพ
และการมีชีวิตท่ีดีไว้สำหรับผู้ใช้  และท้ายสุด ห้องสมุดจะต้องปรับเปล่ียนทัศนคติ ความสามารถและทักษะของบุคลากร
(Critical ability) เพือ่สามารถสรา้งสรรครู์ปแบบและบรกิารใหม่ๆ ได้

ส่วน Stephen Abram ผู้บริหารฝ่ายนวัตกรรมของบริษัท SirsiDynix บอกว่า เวลานี้บรรณารักษ์ต้อง
ภาคภูมิใจและมคีวามม่ันใจในการใหบ้ริการ โดยต้องมีป้ายช่ือตนเอง พร้อมตำแหนง่ รวมถึงการมีรูปถ่ายของบุคลากร
ห้องสมุดวางไว้บนเว็บไซต์ด้วย เขาบอกว่านี่คือสัญลักษณ์หนึ่งของความเป็นวิชาชีพหรือ Professional  นอก
จากนีเ้ขายงักลา่ววา่ สิง่ทีท่า้ทายหอ้งสมดุกค็อืทำอยา่งไร จะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีบัสารสนเทศทีม่อียู่ใน ห้องสมดุ
ใหส้ามารถชว่ยผู้ใชห้าคำตอบหรอืสิง่ทีเ่ขาตอ้งการได ้ ป ีค.ศ. 2008 นบัวา่เปน็ปทีีเ่ลวรา้ยสำหรบัอเมรกิา นำ้มนัแพง
เศรษฐกิจตกต่ำ แน่นอนว่าผู้คนคงไม่อยากเดินทางมาห้องสมุด และทางเลือกหนึ่งคือใช้บริการสืบค้น รวมทั้งยืม
หนงัสอืออนไลนข์อง Google เขายงัตัง้ขอ้สงัเกตวา่ เปน็เรือ่งที ่ "นา่หวาดหวัน่" (เขาใชค้ำวา่  appalling) ทีท่ำไมเรา
ไปไหนมาไหนใชบั้ตรเครดิตเพียงใบเดียวได้ แต่พอไปใช้ห้องสมุดต่างๆ ต้องมีบัตรห้องสมุดหลายใบ

สำหรบั Professor Jos   -Marie Griffiths น้ัน กลา่วถึงวิชาชีพบรรณารกัษว่์า ในอนาคตมแีนวโนม้ในเชงิบวก
ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพบรรณารักษ์ นอกจากจะทำงานในห้องสมุดแล้ว ยังมีโอกาสทำงานมากขึ้นในองค์กรอื่นๆ โดยยังมี
หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรวบรวมสารสนเทศและบรกิาร ท่านคิดว่า บรรณารักษ์ (และห้องสมุด) ในปัจจุบันดำเนิน
บทบาทได้ดีแล้วในการพยายามศึกษาความต้องการและเข้าใจผู้ใช้บริการของตนเอง แต่อย่างไรก็ดี ยังมีสิ่งที่ต้องทำ
มากขึ้น (We've got to think bigger) ก็คือ ต้องเรียนรู้และเข้าใจผู้ใช้ในอนาคต (Future users) (หมายถึง ผู้ที่ยัง
ไมม่าใชห้้องสมดุ และผูใ้ชท้ีเ่ปน็คนรุน่ใหม ่- ผู้เขยีน)

ในครึ่งบ่าย ผู้เขียนใช้เวลาหลังอาหารกลางวันเดินชมนิทรรศการ ซึ่งเดินได้เพียงครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้น
เพราะต้องหอบหิ้วหนังสือและของที่ระลึกที่ได้มามากมาย ต้องเลือกมาเฉพาะที่สามารถบรรจุกระเป๋าเดินทาง ซึ่งมี
เพียงใบเดียวเท่านั้น เพราะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ผู้เขียนยังต้องเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยพิทต์สเบอร์ก
(University of Pittsburgh) มลรฐัเพนซลิวาเนยี และกรงุวอชงิตนั ดซี ีซึง่อยูฟ่ากตะวนัออกของสหรฐัอเมรกิา ดงันัน้
หนงัสอืดีๆ  หลายเลม่ทีอ่ยากนำกลบัไปดว้ย กต็อ้งสละสทิธิไ์ปโดยปรยิาย

e′

รูปที่ 13-15  บรรยากาศนิทรรศการหนังสือ
             ผลิตภัณฑ์สารสนเทศ
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ผู้เขียนทำตวัเป็นผู้สังเกตการณก์ารจัดประชุมไปดว้ย ด้วยการเดนิออกจากหอ้งโถงนิทรรศการไปชมบรเิวณ
ต่างๆ เช่น โต๊ะประชาสัมพันธ์ซึ่งประชาสัมพันธ์ทุกเรื่อง มุมรับฝากข้อความสำหรับผู้เข้าประชุม (Messages/Loca-
tors Stations) เช่น หากเราหาใครไม่พบก็ไปที่มุมฝากข้อความ ซึ่งมีจอคอมพิวเตอร์จำนวนมาก คล้ายจอ Kiosk
นำบัตรประจำตัวผู้เข้าประชุมรูดผ่านเครื่องอ่านเพื่อเข้าระบบ และBrowse หาชื่อบุคคลที่ท่านต้องการติดต่อถึง
แล้วก็พิมพ์ข้อความฝากไว้ในระบบ เมื่อบุคคลนั้นมาติดต่อกับระบบก็จะเจอข้อความที่เราฝากไว ้  ผู้จัดประชุมยังใช้
Kiosk นี้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในระหว่างการประชุมถึงผู้เข้าประชุมด้วย นอกจากนี้ มีมุมบริการอินเทอร์เน็ต
ซึง่ใหญข่นาดหอ้งแลบ็ บรกิารอยู ่ 2 จดุทีป่กีซา้ยและขวาของโถงชัน้ลา่งของศนูยป์ระชมุ เวลาใชต้อ้งเขา้ควิกนันาน
ส่วนผู้เขียนนำคอมพเิตอร์โน้ตบุ๊คไปดว้ย จึงสะดวกเพราะใชผ่้านเครอืข่ายไร้สาย (WiFi) ท่ีมีอยู่ท่ัวบริเวณศูนย์ประชุม

รูปที่ 16  บริการฝากข้อความ (Messages/Locator
stations) รูปที่ 17 จอ Kiosk ฝากข้อความ

บรเิวณนทิรรศการกจ็ดัทำไดส้วยงามนา่สนใจ มนีทิรรศการ ห้องสมดุดเีดน่ บรรณารกัษด์เีดน่ บคุคลสำคญั
และคนดังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการอ่าน จุดที่น่าสนใจอีกแห่ง คือมุมการประมูลสินค้าเพื่อการกุศล ในปีนี้นอกจาก
จะมสีิง่ของทีส่นบัสนนุโดยสำนกัพมิพ ์บรษิทัหา้งรา้นตา่งๆ และสมาชกิสมาคมฯ แลว้ ยังมสีิง่ของจากดาราฮอลลวู้ีด
ส่งมาร่วมด้วย

รูปที่ 18 มุมประมูลสินค้าเพื่อการกุศล



รังสิตสารสนเทศ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2552

ผู้เขียนรู้สึกว่าเดินจนเมื่อยแล้ว ก็บังเอิญมาเจอกับเพื่อนร่วมคณะพอดี ได้เวลานัดหมายไปฟังการนำเสนอ
ผลงานในช่วงเวลาของ International Paper Session ซึ่งเป็นการเสนอผลงานปากเปล่าจากห้องสมุดนานาประเทศ
ซ่ึงมีการนำเสนอหลายชิน้และลว้นเกีย่วข้องกับการสรา้งความรว่มมือและร่วมแบง่ปันใช้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้ส้ิน
และแน่นอนว่าเราจะไปฟังและให้กำลังใจเพื่อนชาวอินโดนีเซียเสนอผลงานเรื่อง Resource sharing & collection
building through a consortium: an Indonesian model created by international collaboration

ในการเสนอผลงานนี้ ทีมอินโดนีเซียกำชับให้พวกเราเข้าฟังด้วย เพราะในการพัฒนารูปแบบภาคี ความ
ร่วมมือและกิจกรรมต่างๆ นั้น บางส่วนมาจากการแสดงความคิดเห็นของพวกเราที่ถูกสัมภาษณ์ผ่านอีเมล์ด้วย และ
ที่น่าประทับใจคือ พวกเขาได้นำภาพของพวกเราบางคนขึ้นจอและให้ยืนโชว์ตัวเสียด้วย เพื่อเป็นการขอบคุณที่ร่วม
แสดงความคดิเห็นและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ผู้เขียนเป็นหน่ึงในน้ันด้วย เม่ือนำเสนอเสรจ็ ผู้เขียนได้ไปแสดงความ
ยินดีและขอบคุณที่เขาให้เกียรติ ใน Session เดียวกันยังมีผลงานอื่นๆ ที่น่าสนใจด้วย ได้แก่ Cooperation and
Resource Sharing between Academic Libraries in Lebanon โดย Assistant Professor Dr.Fawz Abdallah
นายกสมาคมห้องสมุดเลบานอน และเรื่อง Digitization of Collections of Late Usuman Dan Fodio: A Gateway
Model of Resource Sharing Among Libraries โดย Ibrahim Alhaji Usman จากหอสมุดแห่งชาติไนจีเรีย
หากมโีอกาสทีเ่หมาะสมจะหยบิยกมาเลา่ให้ฟังค่ะ

รูปท่ี 19 รับมอบประกาศนยีบตัรหลงัการนำเสนอ

เช้าวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน วันนี้เป็นวัน
สำคัญ เราไปถงึสถานทีป่ระชุมต้ังแต่เช้า หอบห้ิวข้อมูล
เพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ์การจัดนิทรรศการติดตัวกัน
ไปด้วย พอเดินเข้าประตูศูนย์ประชุม ก็ได้พบกับคุณ
สร้อยทิพย์ สุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเบสท์บุ๊คส์
ออนไลน ์จำกดั ซึง่มารว่มงานดว้ยในฐานะเปน็พารต์-
เนอร์ ผู้ให้บริการ OCLC NetLibrary ทักทายกันพอ
สมควรแล้วจึงแยกย้าย อย่างไรก็ตาม ผู ้เขียนเกิด
ความสงสัยใคร่รู้ขึ้นมาทันทีว่า ในการประชุมนี้จะมี
บรรณารกัษไ์ทยมารว่มกีค่น เพราะยงัไมไ่ดพ้บเจอใคร
ตั้งแต่เมื่อวาน หน้าประตูทางเข้ามีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์พอดี จึงเดินไปถามทันที (ก็เขาบอกว่าถามได้ทุกเรื่อง)
และได้คำตอบว่าจากข้อมูลลงทะเบียน มีผู้เข้าประชุมวิชาการ (แบบที่ไม่ใช่มาจัดนิทรรศการหรือเข้าชมนิทรรศการ
เท่านั้น) มาจากประเทศไทย 1 คน (คือผู้เขียนเอง)

รูปที่ 20 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าบริเวณ
การประชุม

เวลาในการนำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง A Showcase of In-
ternational Collaboration Successes: Asian Libraries with Other
Libraries Around the World คือ 11.00-12.30 น. ผู้จัดเขากำหนด
ให้เราจัดที่บริเวณ  Session III: Global Solutions, International
Projects in Libraries  พวกเราเดินไปดูทำเลและบอร์ดที่จะใช้
จากนั้นก็ไปเตร็ดเตร่ที่นิทรรศการกันต่อ วันนี้มีผู้แต่งหนังสือที่มี
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ชื่อเสียงหลายคน และโดยเฉพาะนักกีฬาบาสเก็ตบอล คารีม อับดุล-จับบาร์ (Kareem Abdul-Jabbar) จากทีม
ลอสแองเจลสิ เลเกอร ์(LA Lakers) และดรมีทมีของสหรฐัอเมรกิา ซึง่เปน็ขวญัใจของผูเ้ขยีนมารว่ม แจกลายเซน็ดว้ย
ณ บู้ตของชมรมห้องสมุดประชาชน เขาเป็นสมาชิกและทำหน้าที่เพื่อสังคมในตำแหน่ง Public Library Specialist
ด้วย  ผู้เขียนซึ่งเป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลเก่า (แต่ยังไม่แก่) ไม่พลาดที่จะไปเข้าแถวรอ  นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้มี
โอกาสพบกับผู้แต่งหนังสือแนวแฟนตาซีชื ่อดัง R.A. Salvatore เจ้าของหนังสือชุด The Legend of Drizzt
ที่จัดเป็นหนังสือขายดี ทำให้ผู้แต่งกลายเป็น New York Times best-selling author หนังสือของเขาถูกนำไปสร้าง
เป็นเกมส์คอมพิวเตอร์และตัวละครเป็นรู้จักในหมู่เกมเมอร์ สังเกตจากผู้ที่มารอลายเซ็นกว่าครึ่งเป็นวัยรุ่นนักเล่น
เกมส์ค่ะ

รูปที่ 21  ผู้เขียนรอสัมผัสมือ คารีม อับดุล-จับบาร์
ทีมลอสแองเจลิส เลเกอร์ (LA Lakers)

เมื่อถึงเวลาเสนอโปสเตอร์ของพวกเรา แน่นอนว่าทุกคนได้
เตรียมพร้อมมาแล้วว่าใครทำหน้าท่ีอะไร ได้พ้ืนท่ีส่วนไหนของ
โปสเตอร์ เพราะฉะนั้น ด้วยเวลาอันรวดเร็วบอร์ดโปสเตอร์
ของเราก็เสร็จเรียบร้อย เนื ่องจากเป็นโปสเตอร์ที ่มีผู ้ร่วม
นำเสนอหลายคน (มากที่สุดในบรรดาโปสเตอร์ในงานนี้) จึง
เป็นบอร์ดที่ครึกครื้น มีผู้มาคอยดู คอยชม คอยให้กำลังใจ
จำนวนมาก พอเราส่งสัญญาณว่าเราพร้อมแล้ว ความ
สนุกสนานในการนำเสนอผลงานก็เกิดขึ้นทีเดียว

รูปท่ี 22 หน้าห้องโถงจัดแสดงโปสเตอร์
จากซ้าย: Dr.Teresita Hernandez (Philippines), Ms.Welmin, Ms.Sofia Pador (Philippines), Mr.Hor (Cambodia),

ผู้เขียน, Ms.Urelmaa Tseren (Mongolia), Ms.Nanan,
Ms.Mai-Binh (Vietnam), Ms.Kolap (Cambodia)
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ผู้เขียนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับบุคคลในวิชาชีพ
หลายท่าน แวะมาทักทายและสอบถามข้อมูล อาทิ
เช่น Dr.Patricia Oyler จากโรงเรียนบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยซิมมอนส์
(Simmons College) คณุ Joan Weeks จากหอสมดุ
รัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) และยังมี
กรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการทำงาน
ด้านบรรณารักษ์สัมพันธ์ระหว่างประเทศของ
สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (International Relations
Round Table-IRRT) มาชมและขอถา่ยภาพหมู ่ของ
พวกเราด้วย เขาบอกว่านี่คือสัญญาณที่ดีของความ
ร่วมมือรูปท่ี 23 ผู้นำเสนอโปสเตอร์ทั้งหมด

รูปที่ 24 Dr.Patricia Oyler, Simmons College
รูปที่ 25 บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในอเมริกา

(ขออภัยท่ีผู้เขียนจำช่ือไม่ได้)

รูปที่ 26 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนในแคลิฟอร์เนีย
(ขออภัยท่ีผู้เขียนจำช่ือไม่ได้)

รูปที่ 27  หัวหน้าแผนกจัดหาของห้องสมุด
          Pollak Library, CAL State University
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รูปที่ 28 คณะทำงานบรรณารักษ์สัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รูปที่ 29 เวลาการนำเสนอโปสเตอร์ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

เวลา 12.30 น. หมดเวลานำเสนอโปสเตอร ์พวกเราตอ้งรือ้บอรด์และเกบ็ขา้วของ เพราะในชว่งบา่ยตอ้งมี
ผู้อ่ืนมาใชบ้อรด์นีน้ำเสนอโปสเตอรต์อ่ คณุจอหน์ขอเปน็ผูเ้กบ็โปสเตอรแ์ละนีไ้วเ้ปน็ทีร่ะลกึแหง่การทำงานรว่มกนั
ซึง่พวกเราทกุคนยนิด ีเพราะสิง่ทีพ่วกเราเกบ็ไวใ้นใจเรยีบรอ้ยแลว้ คอืความทรงจำทีด่ใีนการทำงานรว่มกนัตัง้แตต่น้
จนกระทัง่มาถึงวันน้ีเสร็จส้ินท่ีเรียบร้อย สำหรับผู้เขียนเอง การไดมี้โอกาสไดร่้วมการประชมุระดับชาติท่ีมีบรรยากาศ
คุณภาพระดับนานาชาต ิได้มีโอกาสใช้ชีวิตในระยะเวลาหนึง่กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพจากประเทศอืน่ ได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกนั ส่ิงเหล่าน้ีได้สร้างมิตรภาพข้ึนในหมูพ่วกเราทัง้หมด ไม่ว่าจะมาจากประเทศใด ถือว่าเป็นโอกาส
และความทรงจำทีมี่ค่าย่ิง ผู้เขียนม่ันใจอย่างย่ิงว่า จากน้ีไป "มิตรภาพ" จะเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดในภูมิภาคและระดับนานาชาติ

แม้ว่าการเสนอโปสเตอรจ์ะเสรจ็ส้ินไปดว้ยดี แต่กิจกรรมของผูเ้ขียนในการเขา้ร่วมประชุมสมาคมหอ้งสมุด
อเมริกันคร้ังน้ียังไมจ่บ ยังมีส่ิงท่ีน่าสนใจซึง่หากเลา่ในฉบบัน้ีจนจบกค็งจะยาวและกนิพ้ืนท่ีของผู้เขียนท่านอ่ืน เพราะ
ฉะนัน้ขอยกไปตอ่ตอนที ่2 ในฉบบัหนา้คะ่ ฉบบันีข้อลาไปกอ่น ขอบคณุและสวสัดค่ีะ ...
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ขอขอบคุณ

1. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่อนุญาตและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปร่วมประชุมในคร้ังน้ี

2. คณุจอหน์ ฮิคคอค บรรณารกัษห้์องสมดุ Pollak Library มหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนยีสเตท ฟูลเลอรต์นั

3. ศาสตราจารย์ ดร.ริชาร์ด เดมิ่ง และภรรยา ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ฟูลเลอร์ตัน
ทีใ่หค้วามอนเุคราะหท์ีพั่กและอาหารระหวา่งการประชมุ

4. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ช่วยออกแบบโปสเตอร์การนำเสนอข้อมูลของ
สำนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรงัสติ
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วารสารรงัสติสารสนเทศ ขอเชญิผูส้นใจสง่บทความวชิาการ บทความวจิยัทางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารรังสิตสารสนเทศ

เพือ่ใหว้ารสารไดม้าตรฐาน ผู้ประสงคจ์ะสง่ตน้ฉบบัจะตพิีมพ ์ควรจดัเตรยีมตน้ฉบบัตามคำแนะนำ

  ประเภทของบทความ

1. บทความวิชาการ  เป็นบทความวิชาการทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโน-
โลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. รายงานการวิจัย  เป็นรายงานผลการศึกษาวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. บทความพิเศษ  เป็นบทความที่เกี่ยวกับประสบการณ์ ทัศนคติ บทวิจารณ์ หรือบทสัมภาษณ์ทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  เงือ่นไขในการพมิพ์

1. บทความหรือรายงานการวิจัยที่ส่งต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่าง
ท่ีส่งไปพิมพ์ในวารสารอ่ืน

2. กองบรรณาธิการสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกและตอบรับการตีพิมพ์สำหรับบทความ  หรือรายงานการ วิจัย
ท่ีส่ง และความรบัผิดชอบใดๆ เก่ียวกับเน้ือหาและความคดิเห็นในบทความหรอืรายงานการวจัิยเป็นของผู้เขียนเท่าน้ัน

3. ตน้ฉบบัทีจ่ดัสง่จะไดรั้บการตรวจทานโดยผูท้รงคณุวฒุใินดา้นนัน้ๆ (Peer Review) กอ่นทีจ่ะตพิีมพ์

  รูปแบบของการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ

1. บทความ
ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง และชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่องเยื้องไปทางขวามือ  ส่วนสถาบันหรือ

สถานท่ีทำงาน ของผู้เขียน พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก ต้องพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word ส่งพร้อม
Diskette

คำแนะนำ
ในการจัดเตรียมต้นฉบับวารสารรังสิตสารสนเทศ
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2. รายงานการวิจัย
รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยเหมือนกับการเขียนบทความ โดยมีการเรียงลำดับเรื่อง ดังนี้
2.1 บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.2 คำสำคัญ หรือคำหลัก ระบุคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของ

แต่ละภาษา
2.3 ความเป็นมาหรือความสำคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.4 สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)
2.6 วิธีดำเนินการวิจัยในเรื่องเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
2.7 สรุปผลการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัย
2.8 การอภิปรายผลการวิจัย
2.9 ข้อเสนอแนะ
2.10 เอกสารอ้างอิง

การเขียนเอกสารอ้างอิง

1. การอ้างอิงเอกสารในเรื่อง
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่งสำหรับภาษาไทย หรือนามสกุลสำหรับภาษาอังกฤษ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค

( , )  ปทีีพิ่มพข์องเอกสาร : เลขหนา้หนงัสอืทีถู่กอา้งองิในเนือ้ความ โดยมไีวใ้นวงเลบ็แทรกอยูก่บัเนือ้หาใสไ่วท้า้ย
ข้อความนั้น

ตัวอย่าง
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2545 :79)
(Ziemer, Peterson and Borth, 2003 : 117)

2. การอ้างอิงท้ายบทความหรือรายงานการวิจัย
ให้เรียงลำดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้
2.1 หนังสือ

ช่ือผู้แตง่.  ช่ือหนงัสอื.  ครัง้ทีพิ่มพ.์  สถานทีพิ่มพ ์: สำนกัพมิพห์รือโรงพมิพ,์ ปทีีพิ่มพ.์

ตัวอย่าง
กิตต ิ ภักดวัีฒนกลุ และจำลอง ครุอุตสาหะ.  คัมภีร์ระบบฐานขอ้มูล.  พิมพค์รัง้ที ่ 3.  กรงุเทพฯ :

โอเดยีนสโตร,์ 2545.
Ziemer, Rodger E., Peterson, Roger L. and Borth, David.  Spectrum communications.  4thed.

New York : Prentice-Hall, 2003.
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2.2 วารสาร
ช่ือผู้เขยีนบทความ.  "ช่ือบทความ,"  ช่ือวารสาร.  ปทีี,่ ฉบบัที ่ (เดอืน ป)ี : เลขหนา้.

ตัวอย่าง
วิรินทร ์ เมฆประดษิฐส์นิ.  "ถอดรหสั CPU สายพนัธุใ์หม,่"  ไมโครคอมพวิเตอร.์  23, 234  (มกราคม

  2548) : 72-81.
Savolainen, Reijo.  "Time as a context of information seeking,"  Library & Information

  Science Research.  28, 1 (Spring 2006) : 110-127.

2.3 หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียน.  "ชื่อบทความ/ข่าว,"  ชื่อหนังสือพิมพ์.  (วัน เดือน ปี) : เลขหน้า.

ตัวอย่าง
คึกฤทธิ์ ปราโมช. "ซอยสวนพลู," สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.  (19 สิงหาคม 2538) : 12-13.
"Bright  future seen for computer industry,"  Bangkok Post.  (25 June 2001) : 5.

2.4 หนังสือแปล
ช่ือผู้แตง่.  ช่ือหนงัสอื. แปลโดย. ครัง้ทีพิ่มพ.์ สถานทีพิ่มพ ์: สำนกัพมิพห์รือโรงพมิพ,์ ปทีีพิ่มพ.์

ตัวอย่าง
แกลลา่, เพรสเตอร.์  อินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร.  แปลโดย ภาสกร ใหลสกุล. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ

  : โปรวช่ัิน, 2545.

2.5 วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.  ชื่อวิทยานิพนธ์.  ระดับปริญญา สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย, ปีที่พิมพ์

ตัวอย่าง
วีระ อำนวยพร.  อิทธิพลของเถ้าแกลบที่มีต่อคุณสมบัติทางกลของอิฐ.  วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาตร-

  มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, 2545.

2.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ช่ือผู้แตง่.  ช่ือเร่ือง. [ประเภทของสือ่].  ปทีีพิ่มพ.์  Availabel หรือแหลง่ทีม่า : ช่ือแหลง่ทีม่า.

(วัน เดอืน ป ีทีส่บืคน้)

ตัวอย่าง
อเนก มากอนันต์.  เมื่อพม่าย้ายเมืองสะเดาะเคราะห์.  [ออนไลน์].  2549.  แหล่งที่มา :

  http://www2.manager.co.th/ Mwebboard/list Comment.aspx?QNumber=189053&
  Mbrowse=13.  (17 มิถุนายน 2549)
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2.7 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ช่ือผู้แตง่.  ช่ือเรือ่ง.  ช่ือวารสาร.  [ประเภทของสือ่].  ปทีี,่ ฉบบัที ่ (เดอืน ป)ี : เลขหนา้.

Availabel หรือแหลง่ทีม่า : ช่ือแหลง่ทีม่า.  (วัน เดอืน ป ีทีส่บืคน้)

ตัวอย่าง
Rosziowski, Michael Jr.  Baky, John S. and Jones, David B.  Soe which score on the

  LibQual+TM tell me if library users are satisfied?  Library & Information Science
  Research.  [serial online].  27, 4 (Autumn 2005) : 424-439.  Availabel :
  http://www.sciencedirect.com/science.  (1 August 2006)
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สำนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ
พหลโยธิน 87  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2997-2200-30  โทรสาร  0-2997-2200 ต่อ 3273
http://library.rsu.ac.th

กระบวนการอา่น ม ี4 ขัน้ตอน
ข้ันแรก การอา่นออก อ่านได ้หรืออ่านออกเสยีงไดถู้กตอ้ง
ข้ันท่ีสอง การอา่นแลว้เขา้ใจ ความหมายของคำ วลี ประโยค สรปุความได้
ข้ันทีส่าม การอา่นแลว้รู้จกัใชค้วามคดิ วิเคราะห ์ วิจารณแ์ละออกความเหน็

ในทางที ่ขัดแย้งหรือเห็นด้วยกับผู ้เขียนอย่างมีเหตุผล และ
ข้ันสดุทา้ย คือ การอา่นเพือ่นำไปใชป้ระยกุตใ์ช้ในเชงิสรา้งสรรค์

ดังนั้น ผู้ที่อ่านได้และอ่านเป็นจะต้องใช้กระบวนการทั้งหมดในการอ่าน
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการถ่ายทอดความหมายจากตัวอักษร
ออกมาเป็นความคิด และจากการคิดที ่ได้จากการอ่านผสมผสานกับ
ประสบการณเ์ดิม และสามารถความคดิน้ันไปใชป้ระโยชนต่์อไป

ข้อมูลจาก : http://lib.obec.go.th/portal/node/22




