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Abstract 
 
 The purpose of this study was to develop a web-based instruction on OPAC 
searching in Central Library, Srinakharinwirot University through Macromedia Dreamweaver 
MX 2004 program.  The main contents of the instruction were all about OPACs, library  
materials search, including exercises.  The developed instruction was evaluated by 5 
experts in fields of library and information, and educational technology.  Accidental sampling 
method was applied to draw a sample of 68 students using the library in 2nd semester of  
2009 academic year.  The instruction and a set of questionnaire were used to collect data.  
Data were analyzed and presented by percentage and means.  The results revealed that 
students’ satisfaction was at a high level as a whole and in each category.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 หองสมุดในปจจุบัน โดยเฉพาะหองสมุดมหาวิทยาลัยตางนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช
ในการทํางานและการใหบรกิารเพื่อรองรับทรัพยากรสารสนเทศที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและ
ตอบสนองความตองการการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอยางสะดวกรวดเร็วของผูใชบริการ สงผล
ใหเครื่องมือในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดเปลี่ยนจากบัตรรายการในรูปแบบเดิม
มาเปนการสืบคนจากระบบคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกับฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เรียกวาโอแพก (OPAC: Online Public Access Catalog) หรือที่หองสมุดอ่ืนๆ อาจจะใชคําเรียก 
ที่แตกตางกันออกไป เชน เว็บแพก (WebPac) ไลแบร ีแคตตาลอก (Library catalog) เปนตน 
ระบบการสบืคนดังกลาวมีตั้งแตแบบที่สบืคนผานเครือ่งคอมพิวเตอรแตละเครื่องไปจนถึงสืบคนผาน
อินเทอรเน็ตซ่ึงชวยใหสามารถสืบคนจากคอมพิวเตอรที่ใดก็ไดที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต 
 โอแพกไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 
รวมไปถึงการใหบริการอัตโนมัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศเหลานัน้  
เพราะนอกจากการสืบคนโอแพกจะชวยใหทราบวาหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทีต่องการหรือไม
แลว ยังชวยใหทราบรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับขอมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ
กอนตัดสินใจคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศทีต่องการ  และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ชวยใหทราบ 
เลขเรยีกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศกอนที่จะไปหาตวัเลมบน
ชั้น ทําใหผูใชบริการไมตองเสียเวลาในการเดินหาบนชัน้เก็บหนังสือตลอดจนหาหนังสือที่ไมอยูบน
ชั้น นอกจากนี้ผูใชบริการที่เปนสมาชิกของหองสมุดยังสามารถใชบริการอัตโนมัติตางๆ ทีเ่กี่ยวกับ 
การใชทรัพยากรสารสนเทศผานทางโอแพกไดเชนกัน ไมวาจะเปนการจองหนังสือ การยืมหนังสือ  
การตรวจสอบขอมูลการยืม และการรวบรวมรายการบรรณานุกรม จะเห็นไดวาโอแพกนับเปนประตู
สาํคัญที่จะพาผูใชบริการไปสูทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการ ดังน้ันผูใชบริการของหองสมุดควร
ทราบวธิีการใชโอแพกในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศรวมไปถึงการใชบริการอัตโนมัติอ่ืนๆ ทั้งน้ี
เพ่ือความสะดวกในการใชบริการ 
 การที่จะชวยใหผูใชบริการไดทราบถึงวธิกีารใชโอแพกนั้น วิธีการหนึง่ คือ การสอนหรือ
การฝกอบรมซึ่งเปนภาระกิจสําคัญที่หองสมุดจะตองจัดใหกับผูใชบริการ สําหรับสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติชื่อ Horizon Sunrize 7.2 มาใชใน 
ป พ.ศ. 2545 และใหผูใชบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศผานทางโอแพกซึ่งคนไดทั้งภายใน
หองสมุดและภายนอกหองสมุดโดยผานอินเทอรเน็ตนัน้ ทางหองสมุดจึงไดเปดอบรมการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศโดยใชโอแพกใหกับนิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาอยาง 
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ตอเน่ือง อยางไรก็ตาม การอบรมดังกลาวไมไดมีขอบงัคับวาทุกคนตองเขารับการอบรม ดังน้ันจึงมี
บุคคลอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไมไดรับการอบรม ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน ไมมีเวลาเพียง
พอที่จะมารับบริการ ไมกลาที่จะติดตอเพ่ือขอรับการอบรม สวนผูที่เคยรับการอบรมมาแลวน้ัน 
เน่ืองจากชวงเวลาการอบรมมีเพียง 1 ชั่วโมง ทําใหผูเขาอบรมไมมีเวลามากพอทีจ่ะทําความเขาใจ
และฝกฝนการสบืคนสารสนเทศใหเกิดทกัษะไดอยางเต็มที่ รวมทั้งเม่ือเกิดคําถามอาจจะไมกลาหรือ
เกรงใจที่จะถามในระหวางที่บรรณารักษกําลังใหการอบรม หรือหลังอบรมไปแลวไมมีโอกาสสืบคน
เปนเวลานานก็อาจลืมวิธีการสืบคนและไมกลาหรือเกรงใจที่จะกลับมาถามบรรณารักษอีกครั้ง  
 นอกเหนือจากโปรแกรมการฝกอบรมที่หองสมุดจัดใหแลว ในหลักสตูรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการสอนวิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศโดยการใช
โอแพกไวเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของรายวิชามศว 141 ทกัษะการรูสารสนเทศ (ปรับเปลี่ยนมาจาก
รายวิชาบส 101 ทักษะการรูสารสนเทศ) ซ่ึงอยูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปใหกบันิสติระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนิสิตรูจักแหลง วิธีการคนหา การประเมิน และการนํา
สารสนเทศไปใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้น อยางไรก็ตาม แมวานิสิตทุกคนจะไดเรียน
วิชาดังกลาวกมิ็ไดหมายความวานิสิตทุกคนจะเกิดความเขาใจและมทีักษะในการสบืคนโอแพก ทั้งน้ี
เพราะนิสิตมีเวลาเรียนเน้ือหาดังกลาวเพยีง 1 ครั้งเทานั้น (3 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมงสําหรับวิชา  
บส 101 เดิม) ซ่ึงยังไมเพียงพอที่จะทําใหนิสิตมีความเขาใจและเกิดทักษะในเรื่องดังกลาวไดเพราะ
ไมไดมีโอกาสฝกปฏิบตัิ หรือหากเรียนแลวไมไดนํามาใชเปนประจํากอ็าจทําใหหลงลืมและไมเกิด
ความชํานาญ  
 ในสวนของการศึกษาในระดบับัณฑติศึกษา ทางมหาวิทยาลัยไมไดบรรจุรายวิชาที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกบัการสืบคนสารสนเทศไวในหลักสูตร นิสิตแตละคนทีเ่ขามาศึกษาตางมีประสบการณ
ในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่แตกตางกัน หรืออาจจะไมมีประสบการณเลย ซ่ึงเปนสาเหตทุี่ 
ใหนิสิตไมสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพนัก ดังเห็นได
จากผลการวิจัยของสมฤดี หัตถาพงษ (2547: 77) ที่พบวา ระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ในดานความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ  
การประเมินสารสนเทศ และความสามารถในการใชสารสนเทศ โดยเฉลี่ยรวมทุกดานอยูในระดับ 
ปานกลางเทานั้น 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน วิธีที่จะชวยใหผูใชทุกคนสามารถเรียนรูวิธีการใชโอแพกได
ตามตองการคอื บทเรียนผานเว็บซ่ึงเปนชองทางหนึ่งที่จะชวยใหนิสติ อาจารย บุคลากร และผูใช
จากภายนอกไดเรียนรูและฝกทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดดวยตนเองตาม
ความตองการเรียนรูเฉพาะบุคคล โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนตามเวลาที่สะดวกและ
เลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่ตองการ ซ่ึงอาจจะเปนเรื่องที่ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอ หรือเรียนใน
ชั้นเรียนปกตแิลวไมเขาใจ อีกทั้งยังมีกิจกรรมทายบทใหผูเรียนไดฝกฝนรวมทั้งมีแบบประเมินผล
ตนเองเพื่อใหผูเรียนเห็นผลสําเร็จและความเจริญกาวหนาของตนไดจากการเรียนรูในแตละตอน  
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 ดังน้ันผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดผานเว็บของ
สํานักหอสมุดกลางเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการในการเรียนรูวธิกีารและฝกทกัษะ
ในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลางไดอยางอิสระตามความสนใจของแตละ
บุคคล  
  

ความมุงหมายของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ   
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการศึกษาทําใหไดบทเรยีนผานเว็บ เร่ือง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือใหผูใชสามารถเรยีนรูการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดดวย
ตนเอง   
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 บทเรียนผานเว็บ เร่ือง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
  ดําเนินการออกแบบและสรางบทเรียนผานเว็บเรื่องการสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร  
เอ็มเอ็กซ 2004 (Macromedia Dreamweaver MX 2004) และจัดเก็บไวบนเครือ่งคอมพิวเตอร 
แมขายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  เน้ือหาของบทเรียนประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก 
   1.  เรื่องเก่ียวกับโอแพกครอบคลุมเน้ือหาตางๆ เกี่ยวกับโอแพก ไดแก 
ความหมาย เมนูหลัก ขอมูลทางบรรณานุกรม สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชควรทราบ
ขอมูลสวนตัวของผูใช รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท 
   2.  วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมวธิีการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศทั่วไป ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บทความวารสารภาษาไทย รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท 
  การนําเสนอบทเรียนแบงออกเปน 5 เมนู ไดแก คําแนะนํากอนเรียน เรื่องเก่ียวกับ 
โอแพก วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน แตละสวน
นําเสนอโดยใชขอความ และการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวของ ในสวนที่เปนเนื้อหาหลักจะมี
ภาพประกอบเนื้อหาดวย ทุกหนาของบทเรียนจะมีเมนูหลักดานขาง ดานบนและลาง เพ่ือเอ้ือตอ
ลักษณะของบทเรียนที่ไมตองเรียนแบบตอเน่ือง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเร่ืองใดกอนก็ได โดยไม
ตองกลับไปทีห่นาแรกของบทเรียน นอกจากนี้ ทุกหนาของบทเรียนยังมีจุดเชื่อมโยงไปยังโอแพก 
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เว็บไซตของสาํนักหอสมุดกลาง และเว็บไซตของหอสมุด มศว องครักษ รวมทั้งแผนผังบทเรียนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงดังกลาว เวลาทีใ่ชในการเรียนทั้งบทเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 
30 นาทีทั้งน้ีขึน้อยูกับผูเรียน 
 

 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขาใช
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
  2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรในขอ 1 จํานวน 50 คน ที่ได 
จากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม 
ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน และนิสติระดับบัณฑติศกึษาจํานวน 10 คน 
  

นิยามศัพทเฉพาะ 
       1.  โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง หมายถึง โอแพกที่ใชสบืคนทรัพยากร-
สารสนเทศที่ใหบริการครอบคลุมหองสมุดหลักทั้ง 3 แหงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก 
สํานักหอสมุดกลาง หอสมุดมศว องครักษ และหองสมุดคณะแพทยศาสตร 
  2.  นิสิต หมายถึง นิสิตทีศ่กึษาอยูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศกึษา และเปนผูที่เขาใชบรกิารที่สํานักหอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2551 
 
 
 
   



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 

 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
 

 1.  ความรูเก่ียวกับบทเรียนผานเว็บ 
  1.1  ความหมายของบทเรียนผานเว็บ 
  1.2  ประเภทของบทเรียนผานเว็บ 
  1.3  รูปแบบตางๆ ของบทเรียนผานเวบ็ 
  1.4  ขอดีของบทเรียนผานเว็บ 
  1.5  ขอจํากัดของบทเรียนผานเว็บ 
  1.6  ประโยชนของบทเรียนผานเว็บ 
  1.7  หลักการออกแบบบทเรียนผานเว็บ 
  1.8  การพัฒนาบทเรียนผานเว็บของหองสมุดมหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกง 
 

 2.  การใหการศึกษาผูใช 
  2.1  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการใหการศึกษาผูใช  
  2.2  การใหการศึกษาผูใชในหองสมุดมหาวิทยาลยัของไทย 
 

 3.  พัฒนาการการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  3.1  ความเปนมาของการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช 
  3.2  การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสืบคน  
   3.3  การสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ  
  4.1  งานวิจัยที่เก่ียวของในตางประเทศ 
  4.2  งานวิจัยที่เก่ียวของในประเทศ 
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ความรูเก่ียวกับบทเรียนผานเว็บ  
 ความหมายของบทเรียนผานเว็บ 
  คําวาบทเรียนผานเว็บ มาจากคําภาษาอังกฤษวา Web-Based Instruction (WBI)  
มีความหมาย คือ เปนการเรียนการสอนทางไกลผานบนเว็บ ผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 
อินทราเน็ต (Intranet) และเอ็กซทราเน็ต (Extranet) เปนการเรียนที่สามารถโตตอบกันได
(Interactive technology) เหมือนการเรียนในหองเรียนปกติ สามารถนําเสนอโดยใชเทคโนโลย ี
ที่เปนลักษณะมัลติมีเดีย หรือลักษณะของการแสดงขอมูลเปนรูปภาพ กราฟก เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหวได (ศุภชัย สุขนินทร.  2545: 15-17)  
  บทเรียนผานเว็บน้ัน นักวชิาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังน้ี 
   คาน (Khan. 1997: 6) ใหคําจํากัดความของบทเรียนผานเว็บไววา เปน 
โปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อหลายมิติที่นําคุณลักษณะและทรัพยากรตางๆ ที่มี 
ในเวลิดไวดเวบ็มาใชประโยชนในการจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
   รีแลน และกิลลานา (Relan; & Gillani. 1997: 43) ใหคําจํากัดความไววา  
เปนการประยกุตยุทธวธิีการสอนดานพุทธิพิสัย (Cognitive) ภายใตสภาพแวดลอมการเรียนรูที่
ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivist) และการเรียนรูแบบรวมมือกัน  
(Collaborative learning) โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวลิดไวดเวบ็ 
   ฮานก (Hanke. 2000: Online) ใหความหมายไววา เปนการสอนที่มีการเชื่อมโยง
แบบหลายมิต ิซ่ึงใชประโยชนจากแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต โดยการสงเสริมใหสภาพแวดลอม
ทางการเรียนมีความหมายตอผูเรียน และทําใหการเรยีนเปนการสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
   กิดานันท มลิทอง (2543: 344) ใหความหมายไววา บทเรียนผานเวบ็เปนการใช
เว็บในการเรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพ่ือนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทัง้หมด
ตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพ่ือประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใชประโยชน
จากคุณลักษณะตางๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกันทาง
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส และการพูดคุยสดดวยขอความ และเสียงมาใชประกอบดวย เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสงูสุด 
   ปรัชญานันท นิลสุข (2543: 54) ใหความหมายไววา เปนการใชทรัพยากรที่มีอยู
ในระบบอินเทอรเน็ตมาออกแบบและจัดระบบเพ่ือการเรียนการสอน โดยสนับสนุนและสงเสริมให
เกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เชื่อมโยงเปนเครือขายที่สามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา 
   ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 29) กลาวถึง WBI หรือ Web-Based Instruction 
วาหมายถึง การเรียนการสอนหรือการอบรม ซ่ึงอาศัยเทคโนโลยีเวบ็เปนหลัก ซ่ึงเนื้อหาสารสนเทศ
ที่นําเสนอจะอยูในรูปของมัลติมีเดียกลาวคือ หมายรวมถึงการใช ภาพ เสียง แอนิเมชั่น กราฟก 3D 
ฯลฯ ในการนําเสนอเนื้อหา โดยเทคโนโลยีที่นําเสนอเนือ้หาน้ี สามารถนําเสนอในลกัษณะที ่
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เคร่ืองมือมีการเชื่อมตอ (Online) กับเครอืขายคอมพิวเตอร หรือไมเชื่อมตอกับเครือขายใดๆ 
(Offline) ก็ได 
  กลาวโดยสรุปวา บทเรียนผานเว็บ หมายถึง การจัดสภาพการเรียนการสอนที่ไดรับ
การออกแบบอยางมีระบบ โดยการใชโปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อหลายมิติทีนํ่า
คุณสมบัติและทรัพยากรของระบบอินเทอรเน็ตและเครือ่งมือตางๆ ของเวิลดไวดเวบ็มาใชประโยชน
ในการจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรู เชือ่มโยงเปนเครือขายไดทุกที่  
ทุกเวลา โดยผานกลยุทธการเรียนการสอนในลักษณะที่ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง และการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยมีลักษณะทีผู่สอนและผูเรยีนมีปฏิสัมพันธกัน ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน  
 
 ประเภทของบทเรียนผานเว็บ 
  นักวิชาการหลายทาน ไดจัดประเภทของบทเรียนผานเว็บ ไวดังน้ี 
   มนตชัย เทียนทอง (2544: 74) ไดจําแนกบทเรียนผานเว็บออกเปน 3 ประเภท 
ตามระดับความยากงาย ดังน้ี 
    1.  บทเรียนแบบทัว่ไป (Embedded WBI) เปนบทเรยีนที่นําเสนอดวย
ขอความและกราฟกเปนหลัก จัดวาเปนบทเรียนขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนามาจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน สวนใหญพัฒนาขึ้นดวยภาษา HTML (Hypertext markup language) 
    2.  บทเรยีนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive WBI: IWBI) เปนบทเรียนที่
พัฒนาขึ้นจากบทเรียนประเภทแรก โดยเนนการมีปฏิสัมพันธสัมพันธกับผูใชเปนหลัก นอกจากจะ
นําเสนอดวยสือ่ตางๆ ทั้งขอความ กราฟก และภาพเคลือ่นไหวแลว การพัฒนาบทเรียนระดับน้ีจึง
ตองใชภาษาคอมพิวเตอรในยุคที่ 4 ไดแก ภาษาเชิงวตัถุ (Object-oriented programming) เชน 
Visual Basic, Visual C++ รวมทั้งภาษา HTML, Perl เปนตน 
    3.  บทเรียนแบบปฏิสัมพันธสื่อประสม (Interactive Multimedia WBI:  
IMMWBI)  เปนบทเรียนคอมพิวเตอรบนเว็บที่นําเสนอโดยยึดคุณสมบัติทั้ง 5 ดานของมัลติมีเดีย 
ไดแก ขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว การปฏิสัมพันธ และเสยีง จัดวาเปนระดับสูงสุด เน่ืองจาก
การปฏสิัมพันธเพ่ือการจัดการทางดานภาพเคลื่อนไหวและเสียงของบทเรียนโดยใชเวบ็บราวเซอร
น้ันมีความยุงยากมากกวาบทเรียนที่นําเสนอแบบใชงานเพียงลําพัง ผูพัฒนาบทเรียนจะตองใช
เทคนิคตางๆ เขาชวย เพ่ือใหบทเรียนจากการมีปฏิสัมพันธเปนไปดวยความรวดเร็วและราบรื่น เชน 
การเขียนคุกก้ี (Cookies) ชวยสื่อสารขอมูลระหวางเวบ็เซิรฟเวอรกับตวับทเรียนที่อยูในไคลแอนท 
ตัวอยางของภาษาที่ใชพัฒนาบทเรียนระดับน้ีไดแก Java, JSP, ASPและ PHP  เปนตน 
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   พารสัน (Parson.  1997: Online) ไดจําแนกบทเรียนผานเว็บออกเปน 3 ลักษณะ 
ตามการนําไปใชในทางการศึกษา คือ 
    1.  เว็บรายวชิา (Stand-alone courses) เปนเว็บที่บรรจุเน้ือหาหรือเอกสาร
ในรายวิชา เพ่ือการสอนเพียงอยางเดียว มีเคร่ืองมือและแหลงที่เขาไปถึงไดโดยผานระบบ
อินเทอรเน็ต ซ่ึงการสอนผานเว็บลักษณะนี้จะเปนการสอนทั่วทั้งมหาวิทยาลยัที่มีนักศึกษาจํานวน
มากเขามาใชงานจริง แตมีลักษณะการสือ่สารสงขอมูลทางไกล ซ่ึงเปนการสื่อสารทางเดียว โดยอาจ
ใชเว็บชวยสอนเปนกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน 
    2.  เว็บสนับสนุนรายวิชา (Web support courses) เปนเว็บที่มีลักษณะเปน
การส่ือสารสองทางที่มีปฏิสมัพันธระหวางผูสอนและผูเรียน และมีแหลงทรัพยากรทางการศึกษาให
มากมาย มีการกําหนดงานใหทําบนเวบ็ การรวมกันอภิปราย การตอบคําถาม และมีการส่ือสารอ่ืนๆ 
ผานระบบคอมพิวเตอร มีกิจกรรมตางๆ ที่ใหทําในรายวิชา มีการเชือ่มโยงไปยังแหลงทรัพยากร
อ่ืนๆ เปนตน 
    3.  เว็บทรัพยากรการศึกษา (Web pedagogical resources) เปนเวบ็ที่มี
รายละเอียดทางการศึกษา เคร่ืองมือ วัตถุดิบ และรวมรายวิชาตางๆ ที่มีอยูในสถาบันการศึกษา 
เขาไวดวยกัน และยังรวมถงึขอมูลเก่ียวกบัสถาบันการศึกษาไวบริการ เปนแหลงสนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษาตางๆ ทั้งทางดานวิชาการและไมใชวิชาการ โดยการใชสื่อที่หลากหลายรวมถึงการ
สื่อสารระหวางบุคคล เปนการใชเวบ็ในการเรียนการสอนทั้งระบบ กลาวคือ การใชบทเรยีนผานเว็บ
เปนทั้งระบบการเรียนการสอนหลักใหผูสอนและผูเรียนดําเนินกิจกรรม เชน การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผานเว็บ เปนตน 
   ซ่ึงทั้งน้ีในกระบวนการเรียนการสอนจะถือวาประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เปน
การสอนผานเว็บที่มีแนวคิดที่ชวยในการเรียนการสอนในรายวิชา แตในขณะที่ประเภทที่ 3 เปน
รูปแบบของการใหบริการ  การบริหารจัดการ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบัน 
โดยมองภาพของการจัดการทั้งสถาบันเปนหลัก 
 
 รูปแบบตางๆ ของบทเรยีนผานเว็บ  
  โอลิเวอรไดจัดแบงโมเดลของบทเรียนผานเว็บ (WBI) ออกเปน 4 รูปแบบตามมิตกิาร
ใชประโยชนในการเรียนการสอน คือ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  2545: 9-10) 
   1.  Information access เปนโมเดลของบทเรียนผานเว็บที่มุงประโยชนในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารในการเรียนการสอน เชน ประมวลรายวิชา (Course syllabus) กําหนด 
การเรียนการสอน เน้ือหา เอกสารประกอบการสอน การบาน เปนตน  
   2.  Interactive learning เปนโมเดลของบทเรียนผานเวบ็ที่นําเสนอบทเรียน 
โดยออกแบบใหบทเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน มีการใหแรงจูงใจ มีการใหขอมูลยอนกลับในขั้นตอน
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ตางๆ ที่ผูใชบทเรียนดําเนินกิจกรรมตามบทเรียนไป ซ่ึงเปนลักษณะเดียวกับบทเรยีนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเพียงแตนําเสนอในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
   3.  Networked learning เปนโมเดลของบทเรียนผานเวบ็ที่เพ่ิมมิตขิองการสื่อสาร
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน ระหวางผูเรียนผูสอน ระหวางผูเรียนดวยกันเอง  
ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.  Material development เปนโมเดลของบทเรียนผานเว็บที่มีมิติของการให
ผูเรียนใชเว็บเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล จัดโครงสราง และเปนสื่อในการนําเสนอความรูทีไ่ด
จากการเรียน 
  ทั้ง 4 โมเดลแสดงใหเห็นถึงมิติตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนของบทเรียนผานเว็บ 
ซ่ึงสรุปไดวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกแบบและ 
การนํามาใชงาน เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ดําเนินกิจกรรมผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
และบริการของเวิลดไวดเวบ็ (World Wide Web) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ันจึง
รองรับการจัดการเรียนการสอนใชทุกรูปแบบไมวาจะเปนในเวลาเดยีวกัน คนละเวลา คนละสถานที่ 
และขนาดผูเรยีนกลุมใหญ หรือรายบุคคล  
 
 ขอดีของบทเรียนผานเว็บ  
  ขอดีของบทเรยีนผานเว็บ มีดังน้ี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2545: 9-10) 
   1.  รองรับยุทธศาสตรการสอน (Instructional strategy) ไดหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี และบคุคล 
(Technology based and human based) เปนสื่อที่นําเสนอไดทั้งขอความธรรมดาและสื่อประสม  
มีเคร่ืองมือชวยการสื่อสารระหวางการเรยีนการสอนทั้งแบบระหวางบุคคล และระหวางบุคคลกับ
กลุม ทั้งการสื่อสารในเวลาเดียวกัน และตางเวลากัน ตวัอยางยุทธศาสตรที่ใช คือ Resource based 
learning, Self-paced learning, Collaborative/Cooperative learning, Individualized instruction 
เปนตน 
   2.  ลดเวลาในการบริหารจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากเปนระบบการเรียนการ
สอนที่ใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ มีระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลรองรับการพัฒนาโปรแกรม
เพ่ิมเติม ดังน้ันผูพัฒนาสามารถพัฒนาใหบทเรียนผานเว็บชวยในการลดภาระการบริหารจัดการ
เรียนการสอน เชน ชวยบันทึกเวลา ความถี่ในการเขาใชบทเรียน เก็บคะแนน สรุปคะแนน  
หาคาสถิตติางๆ บริหารคลงัขอสอบ เปนตน ขอดีที่เปนผลจากการใชระบบคอมพิวเตอรมาสนับสนุน
การทดสอบ ผูสอนสามารถออกแบบใหบทเรียนผานเว็บใหขอมูลปอนกลับมายังผูเรียนอยางทันที 
ทําใหผูเรียนไดรับแรงจูงใจจากการเรียนหรือทํากิจกรรมผานเว็บ 
   3.  บทเรียนผานเว็บที่อยูในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จะเปดโอกาสใหผูเรียนมี
ประสบการณตรงกับแหลงขอมูลมากมายที่คอนขางเปนปจจุบนั (Updated) หรือเปดโอกาสให
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ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่เปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาดานนั้นจริงๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกแบบ
บทเรียนและความพรอมในการดําเนินงาน 
   4.  เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใหโอกาสผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมอยาง 
เทาเทียมกัน เน่ืองจากกิจกรรมที่จัดไมไดถูกจํากัดดวยเวลาเหมือนการเรียนในหองเรียน และไมได
ถูกจํากัดที่ความเร็วในการคิด ในการโตตอบของผูเรียน ผูเรียนทุกคนสามารถใชเวลาเพ่ือถามหรือ
ตอบคําถาม หรือมีสวนในกิจกรรมตามความสามารถ และศักยภาพของตน 
   5.  เปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่เปดใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึง ซักถาม 
และมีปฏิสัมพันธกับผูสอน และเพ่ือนรวมเรียนไดมากกวารูปแบบการเรียนการสอนอยางอ่ืน และ 
มีระบบทีเ่อ้ือตอการมีปฏิสมัพันธที่หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารในเวลาเดียวกัน 
ทั้งแบบระหวางบุคคลและกลุม 
   6.  เปนสภาพที่เอ้ือตอการสรางแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียนในลักษณะการ
นําเสนอผลงานการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือใหเกิดความภูมิใจและจูงใจใน
การใชความพยายามทํางานตามกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนอาจจะออกแบบใหผูเรียนสามารถ
นําเสนอผลงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 
   7.  เปดโอกาสใหผูสอนสามารถติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางใกลชิด 
ไดรับขอมูลปอนกลับและสามารถประเมินผลการเรียนการสอน กิจกรรม ไดจากขอมูลหลายดาน 
เชน คะแนนของผูเรียน คําถามคําตอบของผูเรียน เปนตน และสิ่งทีส่ําคัญที่สุดคือ ผูสอนสามารถ
ติดตามความกาวหนาของผูเรียนไดใกลชิดในระดับบคุคล 
   8.  ผูสอนสามารถใชประโยชนจากแหลงความรู หรือขอมูลที่ทันสมัยที่มีประโยชน
ในระบบเครือขายมาสนับสนุนการเรียนการสอน นอกจากจะทําใหเน้ือหาการสอนสมบูรณยิ่งขึ้นแลว  
ยังชวยลดเวลาในการเตรียมการสอนลงไดอีกดวย 
   9.  ผูสอนสามารถปรับการเรียนการสอนและกิจกรรมการสอนไดอยางตอเน่ือง 
เน่ืองจากระบบการผลติ การแกไข สื่อการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน รวมทั้งผูสอนสามารถ 
นําขอมูล ขาวสารและเหตุการณที่ทันสมัยเขาเสริมในกิจกรรมการเรียนการสอนไดตลอดเวลา ซ่ึง 
ไมสามารถกระทําไดในสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน 
  
 ขอจํากัดของบทเรียนผานเว็บ 
  แมวาบทเรียนผานเว็บจะเปนเคร่ืองมือที่ชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องการเรียน 
การสอน แตในขณะเดียวกนัยังมีขอจํากัดหากขาดความพรอมเก่ียวกับเครื่องมือและอุปกรณในดาน
เทคโนโลยีดังน้ี 
   1.  ผูสอนและผูเรียนจะตองคุนเคยกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช 
ไมโครคอมพิวเตอร และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เน่ืองจากการเขารวมกิจกรรมบทเรียนผานเว็บ
ตองกระทําผานเครื่องมือเหลาน้ี 
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   2.  บทเรียนผานเว็บตองพ่ึงพาเทคโนโลย ีหากมีปญหาทางเทคนิคจะทําให 
การเรียนการสอนชะงักได ตางจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ซ่ึงสามารถดําเนินไปได
โดยไมขึ้นกับเทคโนโลย ี
   3.  ผูเรียนและผูสอนตองเขาใชไมโครคอมพิวเตอรที่เปนสื่อกลางในบทเรียน 
ผานเว็บไดทกุเวลา หากมีขอจํากัดที่จํานวนเครื่องที่ใช หรือตองคอยเวลาไมสามารถเขาใชได 
อยางสะดวก จะเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนได 
   4.  ผูสอนตองใชเวลามากขึน้ในกระบวนการเรียนการสอน เน่ืองจากผูเรียนทุกคน
สามารถสอบถามไดตลอดเวลา ไมจํากัดเพียงเวลาในชัน้เรียนหรือเวลาทํางานของผูสอน อีกทั้ง
ผูสอนจําเปนตองติดตามการดําเนินไปของกิจกรรมการเรียนการสอนอยางใกลชิด หากตองการ
ทราบปญหาของการเรียนการสอนหรือตองการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น 
   5.  ผูเรียนตองใชเวลามากขึ้น เน่ืองจากรูปแบบการเรยีนการสอนจะเปลี่ยนเปน
การเรียนแบบใฝรู (Active learning) การส่ือสารดวยการเขียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จําเปนตองผาน
กระบวนการคดิและการแปลงเปนขอความ ตองเรียบเรียงซึ่งใชเวลามากกวาการพูด ขณะเดียวกนั
แหลงขอมูลและความรูในเครือขายอินเทอรเน็ตมีมากและมีการเชื่อมโยงตอเน่ืองกัน ทําใหการ
ติดตามอานเพ่ือนํามารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตองใชเวลามาก 
   6.  บทเรียนผานเว็บแบบเตม็รูปแบบ เปนระบบที่มีการเรียนการสอนผาน
อินเทอรเน็ตอยางเดียว ผูเรยีนและผูสอนจะขาดการปฏิสัมพันธแบบเห็นหนา (Face to face 
interaction) ซ่ึงอาจจะเพ่ิมความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร ขาดความรูสึกจากปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลไป 
   7.  หากผูสอนและผูเรียนยงัไมคุนเคยกบัการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน 
   8.  บทเรียนผานเว็บอาจมีผลขางเคียงตอผูเรียนในการรบกวนการทาํกิจกรรมการ
เรียนการสอนได เชน การเขาสูระบบเครอืขายอินเทอรเน็ต เวบ็อ่ืนจะเปนสิ่งเรา ดึงใหผูเรียนหลงไป 
นอกบทเรียน เปนตน 
 
 ประโยชนของบทเรยีนผานเว็บ 
  ประโยชนของบทเรียนผานเว็บในการเรียนการสอนมีดังน้ี (ถนอมพร เลาหจรัสแสง.  
2544: 88-89; สรรรัชต หอไพศาล.  2544: 95; ธวชัชัย อดิเทพสถิต. 2545: 18) 
   1.  แกปญหาเก่ียวกับขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ศึกษาของผูเรียน โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนที่อยูหางไกล หรือไมมีเวลาในการมาเขาชั้นเรียนไดเรียนในเวลาและสถานที่ๆ   
ตองการ ซ่ึงอาจเปนที่บาน ที่ทํางานหรือสถานศึกษาใกลเคียงที่ผูเรยีนสามารถเขาไปใชบริการทาง
อินเทอรเน็ตได ซ่ึงการที่ผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมายังสถานศึกษาที่กําหนดไว จึงสามารถชวย
แกปญหาเหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   2.  สงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันทางการศึกษา เชน ผูเรียนที่ศึกษาอยูในสวน
ภูมิภาคสามารถที่จะศึกษา อภิปรายกับอาจารย ครูผูสอนซ่ึงสอนอยูที่สถาบันการศึกษาใน 
เขตนครหลวงได เปนตน 
   3.  สงเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวติ เน่ืองจากเปนแหลงความรูที่
เปดกวางใหผูที่ตองการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหน่ึง สามารถเขามาศึกษาคนควาหาความรูไดอยาง
ตอเน่ืองและตลอดเวลา และยังเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความใฝรู รวมทัง้มี
ทักษะในการตรวจสอบการเรียนรูดวยตนเอง (Metacognitive skills) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   4.  เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงสารนิเทศตางๆ ไดสะดวกและ 
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนสิ่งแวดลอมทางการเรียนที่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับปญหาที่พบใน 
ความเปนจริง โดยเนนใหเกิดการเรียนรูตามบริบทในโลกแหงความเปนจริง(Contextualization)  
และการเรียนรูจากปญหา (Problem-based learning) 
   5.  เปนวธิีการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ เน่ืองจากเว็บไดกลายเปนแหลงคนควา
ขอมูลทางวิชาการรูปแบบใหม และครอบคลุมสารสนเทศท่ัวโลกโดยไมจํากัดภาษา และยังชวย
แกปญหาเรื่องขอจํากัดของแหลงสารสนเทศแบบเดิมจากหองสมุดอันไดแก ปญหาทรัพยากร-
สารสนเทศทีมี่อยูอยางจํากัด และเวลาที่ใชในการคนหาขอมูล เน่ืองจากเว็บมีขอมูลที่หลากหลาย
และเปนจํานวนมาก รวมทั้งการที่เวบ็ใชการเชื่อมโยงในลักษณะของสื่อหลายมิติ (Hypermedia)  
ซ่ึงทําใหการคนหาทําไดสะดวกและงายกวาการคนหาขอมูลแบบเดิม 
   6.  ชวยสนับสนุนการเรียนรูที่กระตือรือรน ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณลักษณะของเว็บที่
เอ้ืออํานวยใหเกิดการศึกษาในลักษณะที่ผูเรียนถูกกระตุนใหแสดงความคิดเห็นไดอยูตลอดเวลาโดย
ไมจําเปนตองเปดเผยตวัเอง 
   7.  เอ้ือใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ ซ่ึงการมีปฏิสัมพันธทําได 2 รูปแบบ คือ การมี
ปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวยกัน และ/หรือกับผูสอน และการมีปฏิสัมพันธกับบทเรยีนในเนื้อหาหรือ 
สื่อการสอน ซ่ึงลักษณะแรกจะอยูในรูปของการเขาไปพูดคุย พบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวาง
กัน สวนในลักษณะหลังจะอยูในรูปแบบของการเรียนการสอน แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบที่ผูสอน
ไดจัดหาไวใหแกผูเรียน 
   8.  เปดโอกาสสําหรับผูเรียนในการเขาถงึผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ทั้งในและ
นอกสถาบัน จากในประเทศและตางประเทศ โดยผูเรียนสามารถติดตอสอบถามปญหาตางๆ จาก
ผูเชี่ยวชาญโดยตรง ซ่ึงไมสามารถทําไดในการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม นอกจากน้ียังประหยัดเวลา
และคาใชจาย เม่ือเปรียบเทยีบกับการติดตอสื่อสารในลกัษณะเดิมอีกดวย 
   9.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานของตนสูคนอ่ืนๆ ดังน้ันจึงถือวา
เปนการสรางแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอยางหนึ่งสําหรับผูเรียน ซ่ึงผูเรียนจะพยายามผลิต 
ผลงานที่ดีเพ่ือไมใหเสียชื่อเสียงตนเอง นอกจากนี้ผูเรียนยังมีโอกาสไดเห็นผลงานของผูอ่ืนเพ่ือ
นํามาพัฒนางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น 
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   10.  เปดโอกาสใหผูสอนปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหทนัสมัยไดอยางสะดวกสบาย 
เน่ืองจากขอมูลบนเว็บมีลักษณะเปนพลวตั (Dynamic) ดังน้ันผูสอนจึงสามารถปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรใหทนัสมัยไดตลอดเวลา นอกจากนี้การใหผูเรียนไดสื่อสารและแสดงความคิดเห็นที่
เก่ียวของกับเน้ือหา ทําใหเน้ือหาการเรียนการสอนมีความยืดหยุนมากกวาการเรียนการสอน
แบบเดิม และเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของผูเรียนเปนสําคญั 
   11.  สามารถนําเน้ือหาในรูปของสื่อหลายมิติ (Multimedia) ไดแก ขอความ
กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสยีง วีดิทัศน ภาพสามมิติ เปนตน โดยผูสอนและผูเรียนสามารถเลือก
รูปแบบของการนําเสนอเพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุดทางการเรียน 
 
 หลักการออกแบบบทเรียนผานเว็บ 
  ในการออกแบบบทเรียนผานเว็บ ควรคาํนึงถึง 3 ประเด็นหลัก คือ โครงสรางบทเรียน
ผานเว็บ (Web-Based Instruction Structure) วิธีการนําทาง (Navigation) และการออกแบบทัศนะ 
(Visual design) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
   1.  โครงสรางบทเรียนผานเว็บ การจัดระบบโครงสรางของบทเรียนผานเว็บเปน
สิ่งสําคัญมาก เพราะโครงสรางของบทเรยีนมีความสัมพันธโดยตรงกับการเขาถึงเนื้อหาของบทเรียน  
กลาวคือ หากโครงสรางของบทเรียนผานเว็บไดรับการออกแบบมาอยางดี ผูเรียนจะไดรับ 
การนําทาง (Navigation) ในบทเรียนไดอยางสะดวกและไมสับสน ลนิซและฮอรตนั (Lynch; & 
Horton.  2008: Online) ไดเสนอแนวคิดสําหรับการออกแบบเว็บไซตวา เว็บไซตที่ดีควรจะตองวาง
โครงสรางใหมีความสมดุล มีการเชื่อมตอสัมพันธกันระหวางรายการ (Menu) หรือโฮมเพจกับหนา
เน้ือหาอ่ืนๆ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสูภาพ และขอความตางๆ โครงสรางเว็บไซตที่ไดรับความนิยม
มากมี 4 ลักษณะ ไดแก ลักษณะเรียงลําดับ (Sequences) ลักษณะกรดิ (Grid) ลักษณะลําดับชั้นสงู/
ต่ํา (Hierarchies) และลักษณะเว็บ (Web) 
    1.1  โครงสรางลักษณะเรียงลําดับ (Sequences) วิธีการท่ีธรรมดาทีสุ่ดใน 
การจัดระบบเนื้อหาคือการวางเนื้อหาในลักษณะเรยีงลําดับ การเรยีงลําดับน้ีอาจเรียงตามเวลา หรือ
ปจจัยอ่ืนๆ เชน จากทั่วไปถงึเจาะจง เรียงตามลําดับตัวอักษร เรียงตามประเภทของหัวขอเน้ือหา 
ฯลฯ การเรียงลําดับในลักษณะเปดไปเรื่อยๆ น้ีเหมาะสมกับเวบ็ไซตสําหรับการสอนที่มีเน้ือหา 
ไมมากนัก เพ่ือบังคับใหผูเรยีนเปดหนาเพ่ือศึกษาเน้ือหาไปตามลําดับที่ตายตัว 
 

   
  

ภาพประกอบ 1  แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะเรียงลําดับ 
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    1.2  โครงสรางลักษณะกริด (Grid) การออกแบบในลักษณะกริดเปนวิธีการ 
ที่เหมาะสมสําหรับเน้ือหาในลักษณะที่สามารถออกแบบใหคูขนานกันไป ตัวอยางเชน การสอน
เน้ือหาวิชาประวัตศิาสตรไทย ซ่ึงเนื้อหาอาจแบงไดตามเวลา หรือยุค นอกจากนี้อาจแบงเนื้อหาได
ตามหัวขอทางประวัตศิาสตรที่เก่ียวของ เชน ดานวัฒนธรรม ดานการปกครอง เปนตน  
ในขณะเดียวกันเนื้อหาเดียวกันนี้อาจแบงออกตามหัวขอที่เก่ียวของ เชน ความหมาย ประวัต ิ
ความเปนมา ประโยชน คณุลักษณะสําคัญ เปนตน ซ่ึงเนื้อหาที่เหมาะสมกับการออกแบบโครงสราง
ในลักษณะกรดิจะตองมีโครงสรางของหัวขอยอยรวมกันดังที่ไดกลาวมา ผูเรียนสามารถเลือกทีจ่ะ
เขาถึงเนื้อหาในมุมใดก็ได ไมวาจะเปนบนลงลางหรือซายไปขวา อยางไรก็ดีผูเรียนอาจสับสนกับ 
การเขาถึงเนือ้หาในลักษณะโครงสรางแบบกริดได หากผูเรียนไมทราบถึงความสมัพันธในโครงสราง
แบบหัวขอยอยที่ใชรวมกันอยู ดังน้ันโครงสรางแบบกรดิน้ีนาจะเหมาะกับผูเรียนทีมี่ประสบการณใน
หัวขอน้ันๆ พอสมควร หรืออาจตองออกแบบใหมีแผนที่เวบ็ไซตเพ่ือใหภาพของโครงสรางที่ชัดเจน
แกผูเรียน 

             

              

             
 

 

ภาพประกอบ 2  แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะกริด 
  
    1.3  โครงสรางลักษณะลําดับชั้น (Hierarchies) การออกแบบโครงสราง 
ในลักษณะลําดับชั้นเปนวิธกีารที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเนื้อหาที่สลับซับซอน เพราะการออกแบบ
ลักษณะนี้มีการแบงหมวดหมูเน้ือหาที่ชัดเจน ทําใหการเขาถึงเปนไปดวยความงายและรวดเรว็ ผูใช
เว็บไซตสวนใหญมีความคุนเคยเปนอยางดีกับโครงสรางในลักษณะลําดับชั้นอยูแลว เพราะทุกๆ เว็บ
จะมีหนาโฮมเพจกอนเสมอ แลวจึงแบงออกเปนสวนยอยๆ ตอไปจากบนลงลาง ทําใหผูเรียนมีความ
สะดวกในการเขาถึงเนื้อหาที่ตองการ 
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ภาพประกอบ 3  แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะลําดับชัน้ 
 

    1.4  โครงสรางในลักษณะเวบ็ (Web) การออกแบบโครงสรางในลักษณะเว็บ
เปนการออกแบบท่ีแทบจะไมไดมีกฎเกณฑใดๆ ในดานของรูปแบบโครงสรางเลย กลาวคือเปนการ
จําลองความคดิของคนที่มักจะมีความตอเน่ืองกัน (Flow) ไปเร่ือยๆ เหมือนกับการอนุญาตใหผูเรียน
เลือกเน้ือหาที่ตองการเชื่อมโยง (Link) ตามความถนัด ความตองการ ความสนใจของตนเอง 
โครงสรางในลกัษณะเว็บน้ีจะเต็มไปดวยลงิคที่มากมายทั้งเนื้อหาในเว็บไซตเดียวกนัและเวบ็ไซต
ภายนอกซึ่งอาจกอใหเกิดความสับสนตอผูเรียนไดมากที่สุด จึงเหมาะสําหรับเว็บไซตเล็กๆ ซ่ึงเต็ม
ไดดวยลิงค และผูเรียนควรมีประสบการณในดานเน้ือหามาแลว และตองการเพ่ิมเติมความรูในหัวขอ
น้ันๆ ไมใชเพ่ือการทําความเขาใจพื้นฐานของเนื้อหาใดเนื้อหาหน่ึง 
 

           

                   

               
 

ภาพประกอบ 4  แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะเว็บ 
  
   สวนเกรแฮม, แมคนีล และเพตติฟอรด (Graham; McNeil; & Pettiford.  2000: 
19-20) ไดแบงรูปแบบโครงสรางเว็บไซตออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก โครงสรางเชิงเสนตรง โครงสราง 
แบบเปด และโครงสรางแบบผสมผสาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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    1) โครงสรางเชิงเสนตรง ผูเรียนศึกษาเน้ือหาบทเรียนทีละหนาไปเรือ่ยๆ  
ในลักษณะเสนตรง แตในบางคร้ังผูออกแบบอาจจัดใหมีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังหนาอ่ืนๆ ทั้งน้ี
เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนขามหนาได โครงสรางเชิงเสนตรงเหมาะสมสําหรับเวบ็ไซตเล็กๆ ซ่ึงมี
วัตถุประสงคที่ตายตัวและชัดเจน การออกแบบในลักษณะเชิงเสนตรงมีประโยชนสําหรับผูเรียนที่ 
ไมมีประสบการณในการทองเว็บ ผูเริ่มตนการใชเวบ็ หรือผูเรียนซึ่งขาดความม่ันใจในการเขาถงึ
เน้ือหาเพ่ือการเรียนรูของตน โครงสรางลักษณะตายตวัเชนนี้จะทําหนาที่นําทางผูเรียน และทําให
ผูเรียนรูสึกพอใจที่ไดเรียนทุกเน้ือหาครบถวนสมบูรณ อยางไรก็ตามขอพึงระวังจากการใชโครงสราง
เว็บไซตในลักษณะนี้ก็คือ ผูเรียนที่มีประสบการณและมีความม่ันใจตนเองจะรูสึกอึดอัด และถาใช
มากเกินไปจะทําใหเกิดขอจํากัดการเรียนในลักษณะผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 
 

               
 

ภาพประกอบ 5  แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บเชิงเสนตรง 
 

    2) โครงสรางลักษณะเปด โครงสรางลักษณะนี้จัดหาทางเลือกหลายทางใหแก
ผูเรียนในการเขาสูเน้ือหา โดยจะมีลิงคใหผูเรียนสามารถเขาถึงไดอยางอิสระ ไมมีทางเขาสูเน้ือหาท่ี
แนนอน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเลอืกเขาสูเน้ือหาไดตามความสนใจและเปนผูควบคุมการเรียน
ของตน เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีประสบการณและมีทักษะในการใชเว็บเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
อยางไรก็ตามขอพึงระวังก็คอื ผูเรียนอาจเกิดความสับสนและทอแทกับการเรียนได นอกจากนี้
โครงสรางลักษณะเปดไมเหมาะกับผูเรียนที่ชอบเรียนเนื้อหาใหครบถวนสมบูรณ                                       

                                    
                                         
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 6  แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะเปด 
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       3) โครงสรางลักษณะผสมผสาน โครงสรางลักษณะนีจ้ะผสมคุณลักษณะของ
ทั้งลักษณะเชงิเสนตรงและลักษณะเปดเขาดวยกัน โดยจัดหาทางเลือกที่โครงสรางเชิงเสนตรงไมมี 
รวมทั้งเพ่ิมความชัดเจนของโครงสรางซ่ึงเปนคุณสมบตัิที่ขาดหายไปจากโครงสรางลักษณะเปด 
ผูเรียนจะไดรับทางเลือกในการทํากิจกรรมการเรียนหรือการเลือกเน้ือหาที่ตองการจะศึกษา  
แตจะเรียนรูเน้ือหาแตละสวนในลักษณะเชิงเสนตรง โครงสรางลักษณะผสมผสานจะเหมาะกับผูเรียน
ซ่ึงคละระดับของประสบการณในการใชเวบ็และประสบการณในการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงสามารถ 
นําไปประยุกตใชไดกวางขวางที่สุด อยางไรก็ตามขอพึงระวังจากใชโครงสรางเวบ็ไซตในลักษณะนี้ 
ก็คือความไมสมํ่าเสมอของโครงสรางอาจทําใหผูเรียนเบื่อหนายและขาดความกระตือรือรนใน 
การเรียนรูได   

             
 
 

                   
                   

             

        ภาพประกอบ 7 แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะผสมผสาน 
 
 

   2.  วิธีการนําทาง (Navigation) หรือวิธีการที่ใชเพ่ือนําผูเรียนเขาสูเน้ือหาที่ดีน้ัน 
จะตองทําใหผูเรียนทราบวาผูเรียนกําลังอยูที่ใดในเว็บไซต สามารถทีจ่ะเลือกไปทางใดไดบางและไป
อยางไร นอกจากนี้ผูเรียนควรจะเขาใจเครื่องมือในการชวยนําทางทีผู่ออกแบบใชภาพ ขอความ 
ฯลฯ โดยผูออกแบบจะตองออกแบบใหมีความชัดเจน ไมกํากวม และสามารถสื่อความหมายไดโดย
ไมยึดติดกับบริบทใดบรบิทหนึ่ง และหากใชในลกัษณะของกราฟก ควรจัดหาทางเลอืกใหแกผูใชใน
รูปของขอความดวยบนเว็บเพ็จเดียวกัน  อยางไรก็ตามผูเรียนจะตองสามารถเลือกที่จะกลับมายงั
โฮมเพจหรือหนาซ่ึงเปนจุดเชื่อมโยงหลักไดอยางสะดวก การจัดหาลิงคมาตรฐานไวทุกหนาเปน
สิ่งจําเปน ปุมในลักษณะกราฟกนอกจากจะสามารถใชเปนลิงคมาตรฐานที่ดีแลว ยงัสรางความเปน
เอกลักษณเพ่ือแสดงใหผูเรียนทราบวายงัอยูในไซตเดิมหรือไม  
 
 



 18 

   ในการใชไอคอนเพ่ือการนําทาง มีหลักการในการออกแบบคือ สีของไอคอน 
ไมควรมากกวา 2 สี และเลอืกใชสีที่ไปดวยกัน หากไอคอนตั้งอยูชิดกันควรใชขอบเขต (Borders) 
หรือโครงราง (Outlines) เพ่ือแยกระหวางไอคอนใหชัดเจน และควรรวมกลุมไอคอนที่เปนลักษณะ
เดียวกันเขาไวดวยกัน เชน ไอคอนนําทาง back, next forward etc. และไอคอนฟงคชั่น print, 
glossary, resources, etc. จํานวนของไอคอนที่เหมาะสมขึ้นอยูกับจํานวนที่นักออกแบบพิจารณา
เห็นแลววา มีความจําเปน ไอคอนที่ใชจะตองเขาใจงาย ไมกํากวม สื่อความหมายไดชัดเจน  
จําไดงาย ใชสัญลักษณทีคุ่นเคย และเห็นชัดเจน 
   สําหรับเมนูน้ัน ควรใชคําส่ังบนเมนูที่สั้น กระชับแตไดใจความ การใชเมนูใน
ลักษณะเต็มหนาจอใชเฉพาะเริ่มตนหัวขอเน้ือหา หรือเม่ือจบตอนของกิจกรรมเทาน้ัน เพ่ือที่จะถาม
ผูเรียนวาตองการจะทําอะไรตอไป การเรยีงลําดับตวัเลอืกในเมนูใหเรียงตามตัวอักษร ยกเวนวา
รายการตัวเลอืกสามารถแบงออกเปนกลุมได นอกจากน้ีควรออกแบบใหรายการตัวเลือกที่ผูเรยีน
เลือกมีความแตกตางจากตวัเลือกอ่ืนๆ เชน การระบายสีของตัวเลือกน้ันๆ  หากตัวเลือกไมสามารถ
ที่จะเลือกไดใหใชสีที่แตกตาง ซ่ึงนิยมใชไดแก สีเทาออน 
   3.  การออกแบบทศันะ (Visual design) หรือการออกแบบภาพและสีสันบน 
เว็บเพ็จ ไมไดจํากัดเฉพาะภาพถาย ภาพกราฟก 3D แอนิเมชั่น หรือวีดิทัศนเทาน้ันแตหมายรวมถึง
ขอความ แผนที่ กราฟ ฯลฯ ที่ปรากฏบนหนาเว็บดวย สิ่งที่ผูออกแบบควรใหความสําคัญเปนอันดับ
แรก คือ ความสามารถในการอานขอมูลของผูเรียน (Readability) และรองลงมาเปนอันดับสอง คือ
ความสวยงาม ทั้งยังตองตระหนักวาการใชกราฟก หรือการออกแบบหนาจอที่สวยงามจะตองไมทํา
ใหเน้ือหาสาระที่ตองการนําเสนอลดคุณคาลงไป ซ่ึงเทคนิคบางประการในการออกแบบทศันะเพื่อ 
จูงใจใหผูเรียนเขามาศึกษาบทเรียนมีดังน้ี (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง.  2545: 172-175) 
    3.1  พ้ืนที่วาง (Blank space) การปลอยใหมีพ้ืนที่วางทาํใหวัตถุหรือ
สวนประกอบอ่ืนบนหนาจอสามารถดึงดูดความสนใจผูเรียนไดมากย่ิงขึ้น การปลอยใหมีพ้ืนที่วาง 
ยังทําใหเกิดภาพลวงตาวามีขอความทีต่องศึกษานอยกวาที่เปนจริง ซ่ึงสงผลใหผูเรียนมีแรงจูงใจ 
ในการเรียนมากขึ้น ทั้งน้ีควรจัดใหมีพ้ืนที่วางในแตละหนาประมาณครึ่งหน่ึง (50%) ของตัวอักษร 
ที่ปรากฏบนหนาจอ 
    3.2  สี (Colors) หลักทั่วไปในการเลือกใชสี คือ ใชสีใหเหมาะสม และเลือกใช
สีที่แตกตางเพื่อสื่อถึงความแตกตางของสิ่งที่ตองการนําเสนอ เชน สีดําเพ่ือแสดงขอความทัว่ๆ ไป  
สีแดงเพ่ือเนนขอความสําคญัๆ สีนํ้าเงินเพ่ือแสดงคําเตือนตางๆ เปนตน แตไมควรใชสีมากเกินกวา 
3 สีในแตละหนา เพราะทําผูเรียนยุงยากในการแยกความแตกตางของความหมายที่แตละสีพยายาม
จะสื่อ และการใชสีเพ่ือสื่อความหมายที่แตกตางน้ีจะตองใชอยางสมํ่าเสมอในเวบ็ไซตเดียวกัน 
    3.3  การยอยเนื้อหา (Chunking) การแบงเนื้อหาออกเปนหัวขอยอยๆ และ
นําเสนอไปแตละหัวขอๆ จะใหความรูสึกจูงใจผูเรียนไดดีขึ้น นอกจากน้ียังมีเทคนิคอ่ืนๆ เชน การใช
คําอธิบายประกอบภาพแทนขอความอธบิายแตเพียงอยางเดียว การแยกการอางอิงออกจาก
ขอความในยอหนา การใชประโยชนของบทนํา การเพ่ิมแถบดานขาง หรือกลองเพ่ือใสขอความสั้นๆ 
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แทนการเขียนเรียงกันไป การใชเสนตั้งหรือเสนนอน เพ่ือแบงขอความออกเปนสวนๆ และการใช
สัญลักษณแสดงหัวขอยอย เปนตน 
    3.4  กราฟก (Graphic) กราฟกประเภทภาพ ภาพวาด หรือภาพการตูนไดรับ
ความนิยมในการใชเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียน นอกจากนี้ยังมีการใชกราฟกซ่ึงเปนสัญลกัษณ
ของการเนนสิ่งสําคัญ เชน เคร่ืองหมายอัศเจรีย หรือเครื่องหมายอัญประกาศขนาดใหญ เปนตน  
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรยีน เพราะสญัลักษณกราฟกเหลาน้ันสือ่ความหมายวาเปนสิ่งที่ผูเรียน
ไมควรพลาด อยางไรก็ดีการใชกราฟกควรใชใหเหมาะสม ไมควรทําใหผูเรียนเสียสมาธิในการเรียน 
    3.5  ลําดับเลข (Numbering) การใชประโยชนคลายคลึงกับการใชสญัลักษณ
แสดงหัวขอยอย กลาวคือ ทั้งสองวิธีชวยดึงความสนใจในความสําคญัไปยังรายการของเนื้อหา แต
ขอแตกตางก็คือ หากใชลําดับเลข ผูเรยีนมักจะศึกษาเนื้อหาตามลําดับของตัวเลขโดยไมขามไปมา 
ดังน้ันการใชลาํดับเลขจึงควรใชกับเน้ือหาที่การเรียงลําดับ มีความสําคัญตอความเขาใจของเน้ือหา
นอกจากนี้รายการของเนื้อหาควรจะไดรับการจัดวางไวในคอลัมน 
    3.6  ตาราง (Table) การใชตารางหากใชอยางเหมาะสมจะชวยใหเกิดความ
ชัดเจนในสิ่งทีต่องการนําเสนอและดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดมากขึ้น การออกแบบหัวขอตาราง
ควรใชสีที่สวางกวา เพ่ือแยกความแตกตางจากตัวเนื้อหา ขอควรระวัง คือ ไมขยายตารางใหเตม็
ความกวางของเว็บเพ็จ หลกีเลี่ยงการใชเสนตั้งคูระหวางคอลัมน หรือสีที่แตกตางกันเพ่ือแยกความ
แตกตางระหวางคอลัมน 
    3.7  รูปแบบการมอง (Viewing pattern) ธรรมชาติการมองของคน คือ จาก
ซายไปขวา และบนลงลาง ดังน้ันการออกแบบควรคํานึงถึงธรรมชาติการอานของผูเรียน กลาวคือ
วางสิ่งสําคัญที่ตองการสื่อสารกับผูเรียนกอนไวดานบนซาย และออกแบบใหคํานึงถึงวิธีการที่จะนํา
ผูเรียนเขาสูเน้ือหาตอไป 
    3.8  จํานวนสวนประกอบ (Number of elements) ไมวาผูออกแบบจะ
ออกแบบใหเวบ็เพ็จมีความสรางสรรคขนาดใด หากผูออกแบบใสองคประกอบตางๆ มากเกินไป 
ผูเรียนจะพบความยุงยากในการอานเน้ือหานั้น วิธีแกปญหาไดแก การปรับหนาจอใหเรียบงาย  
ใชกราฟกใหสมํ่าเสมอในปริมาณที่เหมาะสม  
    3.9  เสียง (Audio) แฟมเสียงไมควรมีความยาวเกิน 5 นาที เสียงบรรยายที่ใช
จะตองเปนเสยีงที่นาสนใจ กระตือรือรน ไมนาเบื่อ และมีสไตลเปนของตนเอง ใชเสียงสูงต่ําอยาง
เหมาะสม และที่สาํคัญคือ อานไดชัดเจน มีการปรับระดับเสียงใหคงที่ทุกเว็บเพจ และเปดโอกาสให
ผูเรียนสามารถเลือกหยุดและเปดฟงใหมไดตลอดเวลา 
    3.10  วีดิทัศน (Video) จะตองเก่ียวของกับการเรียนรูและทําความเขาใจใน
เน้ือหาของผูเรียนเชนเดียวกับแฟมเสียง จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกหยุดและเปดฟง
ใหมไดตลอดเวลาเชนกัน 
  



 20 

 การพัฒนาบทเรียนผานเว็บของหองสมุดมหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกง  
(The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 
  จากการศึกษาการพัฒนาบทเรียนผานเวบ็ พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศมีการพัฒนาบทเรียนสอนทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่นาสนใจ ซ่ึงในที่น้ี 
จะขอยกการพัฒนาบทเรียนผานเว็บของหองสมุดมหาวิทยาลัยไชนสิแหงฮองกงมาเปนตัวอยาง  
(Li; Leung; & Tam.  2007: 531-539) 
  เน่ืองจากในปจจุบันมีแนวโนมการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทําใหหองสมุดของ
สถาบันการศกึษาจําเปนตองจัดหาบทเรียนการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (E-learning) เพ่ือสอนทักษะ
การรูสารสนเทศ หองสมุดมหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกงจึงไดพัฒนาเว็บชวยสอนการรูสารสนเทศ
ขึ้น เพ่ือเปนการสนับสนุนความหลากหลายของการเรียนรู สําหรับบทบาทของบรรณารักษบริการ
ตอบคําถามและชวยการคนควา (Reference librarian) ในปจจุบันก็เชนกัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ขยายการบริการการสอนทักษะการรูสารสนเทศ โดยตองประสานความรวมมือกับฝายบริหาร และ
คณาจารยจากภาควิชา/คณะ เพ่ือขยายหลักสูตรการสอนทักษะการสืบคนสารสนเทศตอไป 
  ความหลากหลายของนักศึกษาในฮองกง 
   ปจจุบนันักศึกษาในฮองกงไมไดมีความหลากหลายในชวงอายุ 18-22 ปเทาน้ัน 
แตยังประกอบดวยนักศึกษาภาคพิเศษทีมี่หลากหลายชวงอายุและมีภูมิหลังตางกัน นอกจากนี้ยังมี
การเพ่ิมจํานวนของนักศึกษาตางถิ่นจากจีนแผนดินใหญ 
   ปจจุบันน้ี เด็กรุนใหมเติบโตขึ้นมากับโลกแหงดิจิทัล และคิดวาสารสนเทศและ
เทคโนโลยีเปรียบเสมือนออกซิเจน มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับชีวติ บทบาทของโทรศัพทมือถือ
และอินเทอรเน็ตมีตลอดเวลา เม่ือใดก็ตามที่ตองการสารสนเทศ ตองไดทันที เด็กเหลาน้ีมีแหลง
สารสนเทศออนไลนที่เขมแข็ง แตยังไมอาจตระหนักรูถึงชนิดของสารสนเทศที่ใชไดจากแหลง
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด วาไดจัดไวอยางไร สามารถคนคืนไดอยางไร นักศึกษา 
บางคนใชคําสาํคัญสืบคนแตไมพบสารสนเทศตามที่ตองการ ดังน้ันการสอนใหนักศึกษาเขาใจ 
แหลงสารสนเทศท่ีมีคุณคาของหองสมุดและประเมินสารสนเทศที่ตองการได จึงเปนงานหนึ่งของ
บรรณารักษตอบคําถามและชวยการคนควา รวมทั้งการใชเวบ็ชวยสอนเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรู
จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในยุคโลกแหงดิจิทัล 
   ในฮองกง มีนักศึกษาภาคพเิศษเพ่ิมขึ้นจํานวนมากที่กลับมาเพ่ิมพูนความรูและ
ทักษะใหแกตนเองเพื่อการแขงขันในตลาดแรงงาน จากรายงานพบวาในป ค.ศ. 2006-2007 
มหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกงมีนักศึกษาภาคพิเศษกวา 6,000 คน และเปนผูทีค่วรไดรับการ
ปฐมนิเทศมากที่สุด นักศึกษาบางสวนคอืกลุมที่สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วในสภาวะแวดลอม
แบบดิจิทัล แตบางกลุมก็ไมสามารถเปลีย่นแปลงตวัเองในสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีได 
นักศึกษาเหลาน้ีพบความทาทายในการใชแหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส แตไมมีเวลาที่จะเรียน 
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การใชหองสมุด เน่ืองจากอยูในชั่วโมงของการทํางาน ผลทีต่ามมาก็คือนักศึกษาไดเรียกรองให
หองสมุดจัดบริการ เชน การเขาถึงสารสนเทศทางไกล บริการสงเอกสารดวน และการจัดการเรียน
การสอนที่วิทยาเขต  อยางไรก็ตามนักศกึษาจากตางพ้ืนที่ ตางวัฒนธรรม รูสึกสับสนกับเทคโนโลยี
ใหมๆ รวมทั้งยังขาดทักษะการรูสารสนเทศ หองสมุดจึงตองชวยใหนักศึกษาเหลาน้ีกลับมาคุนเคย
กับสภาพแวดลอมใหมทางการศึกษา ตลอดจนสอนทักษะการรูสารสนเทศผานทางการสอน 
การใชหองสมุดอีกดวย 
  โปรแกรมทักษะการรูสารสนเทศของหองสมุด 
   มหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกง เปนมหาวิทยาลัยที่เปดสอนสองภาษา คือ
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ มีผูสมัครลงทะเบียนทั้งสิ้น 20,389 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 10,315 คน และนักศึกษาที่จบปรญิญาตรีแลว 10,074 คน (สํารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน  
ค.ศ. 2006) ในสวนของหองสมุดของมหาวิทยาลยัน้ัน ไดจัดบริการไปยังวิทยาเขตภายใตระบบ
เครือขาย 7 แหง มีทรัพยากรสารสนเทศที่เปนสิ่งพิมพประมาณ 2 ลานเลม รวมไปถึงแหลง
สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสอีกจํานวนมาก 
   ระบบ University Library System หรือ ULS คือ ระบบที่ชวยสนับสนุนการเรียน
การสอนและงานวิจัย เม่ือหองสมุดไดนําระบบดังกลาวมาชวยจัดการเรียนการสอนพบวา ระหวาง 
ปการศึกษา ค.ศ. 2005-2006 บรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควาสามารถดําเนิน 
การสอนบทเรียนไดมากกวา 180 บทเรียน ไปยังนักศกึษามากกวา 3,200 คน   
   บทเรียนประกอบดวยเนื้อหาหลัก 2 สวน คือ การสอนทักษะการสบืคนสารสนเทศ 
(Searching skills) และการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) กับการใชสารสนเทศ  
โดยใชเวลาประมาณ 50 นาที นอกจากนี้ในภาคฤดูรอนของทุกป หองสมุดยังไดจัดการอบรม 
เชิงปฏิบตัิการทักษะการรูสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย 5 บทเรียน คือ 
    1.  การแนะนําแหลงสารสนเทศ (Information source) 
    2.  การสอนทักษะการสืบคนฐานขอมูล (Database searching skills) 
    3.  การกําหนดแหลงสารสนเทศ (Locating information) 
    4.  การประเมินสารสนเทศ (Evaluating information) 
    5.  การเขียนอางอิงโดยทํารายการบรรณานุกรมผานโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส  
เชน โปรแกรม Endnote  
   แตละบทเรยีนมีความยาว 90 นาที ผูเขารวมอบรมจะไดรับใบประกาศนียบตัร
หลังจากเรียนครบ 4 หลักสูตร บทเรยีนนีไ้ดรับความนยิมอยางมาก เพราะเปนการอบรมขั้นสูงใน
การใชเคร่ืองมือการคนทรัพยากรสารสนเทศและสอนกลยุทธในการคิด สําหรับผูเขารวมอบรมใน 
ป ค.ศ. 2006 มีจํานวน 280 คน 
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   อยางไรก็ตามแมวาในแตละภาคการศึกษา หองสมุดจะไดจัดบทเรียนสําเร็จรูปไว
สําหรับนักศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหบรรณารักษกับนักศกึษาไดมีการปฏิสัมพันธกัน แตก็มักจะประสบ
ปญหา คือ ไมไดยืดหยุนหรือปรับใหเหมาะกับนักศึกษาผูซ่ึงไมสามารถเขารวมฟงได รวมไปถึง 
ผูที่อยูตามวิทยาเขตไกลๆ ดวยเหตุน้ีมหาวิทยาลยัจํานวนมากในฮองกงจึงจัดใหมีโปรแกรมทาง
การศึกษาขึ้น เชน มหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกงและมหาวิทยาลัยชนิหัว (Tsinghua University) 
ของจีนรวมมือกันจัดโปรแกรมบริหารธุรกิจ (MBA) ใหกับนักศึกษาสาขาการเงินในเมืองปกก่ิง และ
เมืองเซ่ินเจ้ิน นักศึกษาเหลาน้ีจะไดรับสิทธิ์เสมือนนักศึกษาในวิทยาเขตซึ่งสามารถใชทรัพยากร-
สารสนเทศของหองสมุดจากระยะไกล เรยีนวิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ เขาถึงสารสนเทศใน
วิทยาเขตที่ปด ตลอดจนสามารถเรียนทักษะการสืบคนดวยตนเองไดอยางสะดวก 
   เน่ืองจากการศึกษาตลอดชวีิตเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ คณะทํางาน
ไดขอการสนับสนุนจากผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาโปรแกรมสําหรับนักศึกษา โดย
บรรณารักษและผูบริหารเห็นดวยกับการดําเนินการโดยใชการเรียนออนไลนเปนกรณีเรงดวนเพื่อ
เปนเคร่ืองมือในการสอนทักษะการรูสารสนเทศสําหรับการเรียนนอกหองเรียนและไดรับการบรรจุ
เปนระเบยีบของมหาวิทยาลัย โครงการไดรับการดําเนินการโดยหัวหนาฝายบริการชุมชน (Head  
of public services) ซ่ึงไดบรรจุหลักสูตรทักษะการรูสารสนเทศเขาสูโปรแกรมทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประกอบดวยระบบปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรเบื้องตน การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต จริยธรรมและลิขสิทธิค์อมพิวเตอร ความปลอดภัยของขอมูล  
และหลักสูตรใหมลาสุดคือ ทักษะการรูสารสนเทศ นักศกึษาทุกคนจําตองผานการทดสอบ IT 
Proficiency Test อยางไรก็ตาม หองสมุดไดใชโอกาสน้ีสงเสริมการสอนหองสมุดและพัฒนาเวบ็ 
การสอนทักษะการรูสารสนเทศ ซ่ึงปจจุบนับทเรียนแบบตวิเตอร (Web-based tutorial) จึงเปน
บทเรียนใหมในหลักสูตรการเรียนดวยตนเองของนักศึกษา 
  การพัฒนาโปรแกรม 
   บทเรียนนี้มีลกัษณะที่เรียกวา E-learning Interactive วาดวยเรื่องการตระหนักรู
ของนักศึกษาเม่ือมีความตองสารสนเทศ การกําหนดแหลง การประเมิน และการใชสารสนเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยคณะทํางานไดศึกษามาตรฐานการรูสารสนเทศของนักศึกษาตามขอกําหนดของ
สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย (ACRL) ในสหรัฐอเมริกาในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
บทเรียน ซ่ึงประกอบดวย 
    1.  การกําหนดขอบเขตของสารสนเทศทีต่องการได 
                2.  การเขาถึงสารสนเทศทีต่องการไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
    3.  การประเมินสารสนเทศ แหลงสารสนเทศไดอยางมีวิจารญาณ 
    4.  การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
    5.  การเขาถึงและใชสารสนเทศอยางมีคณุธรรมและจริยธรรม  
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   ภายใตมาตรฐานน้ี สามารถพัฒนาบทเรียนได 7 โมดูลดวยกันคือ 
    โมดูลที่ 1  ชนิด/ประเภทของแหลงสารสนเทศ 
    โมดูลที่ 2  ลักษณะของสารสนเทศ และกลยุทธในการสบืคน 
    โมดูลที่ 3  การสืบคนรายการบรรณานุกรม 
    โมดูลที่ 4  การสืบคนฐานขอมูล 
    โมดูลที่ 5  การใชอินเทอรเน็ต 
    โมดูลที่ 6  การประเมินแหลงสารสนเทศ 
    โมดูลที่ 7  การอางถึงแหลงสารสนเทศ 
   โดยแตละโมดูล จะตองครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา ดังน้ี 
    1.  Learning outcome คือ ความสามารถของนักศึกษาที่จะเรียนรูจากส่ือ 
การสอนที่หองสมุดไดเตรียมไว 
    2.  Keypoint คือ เน้ือหาที่สําคัญของแตละโมดูล จะสรุปไวในรูปแบบตาราง
และเนื้อหาเปนยอหนาส้ันๆ 
    3.  Core content คือ เน้ือหาหลักในแตละโมดูล ซ่ึงนําเสนอไวในรปู  
แอนิเมชั่น คลิปวีดิโอ กิจกรรมในรูปปฏิสมัพันธ ฯลฯ  
    4.  Misconceptions คือ การอธิบายถึงความเขาใจที่ไมถูกตองของนักศึกษา
ในการเขาถึงแหลงทรัพยากรสารสนเทศ 
    5.  Sample test ประกอบดวย คําถามสัน้ๆ (Quizzes) ซ่ึงทําใหนักศึกษา
เขาใจเนื้อหา นอกจากนี้ยังทําใหคุนเคยกับรูปแบบและชนิดของคําถามใน Student IT Proficiency 
Test 
   หองสมุดยังไดอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาโดยเตรียมบทเรียนไวถึง  
3 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนแบบด้ังเดิม และภาษาจีนประยุกต นักศึกษายังสามารถ 
พิมพผลบทเรยีนนําไปศึกษาไดอีกดวย 
  การเพิ่มระบบโตตอบอัตโนมัติในบทเรียนผานเว็บ 
   โปรแกรมไดรับการพัฒนาโดยใชโปรแกรมแฟลช (Flash) เอชทีเอ็มแอล (HTML) 
จาวาสคริปท (JavaScript) ซีจีไอสคริปท (CGIScripts) เปนตน นักศกึษาสามารถคนหาเนื้อหา 
ทบทวนบทเรยีน ตลอดจนคนหาหนาเวบ็เพจของสารสนเทศที่ตองการ ในบทเรยีนผานเว็บมี
กิจกรรมในรูปแบบของเกม คําถามและคําตอบ และกิจกรรมอ่ืนๆ เม่ือนักศึกษาถามคําถาม บทเรยีน
จะตอบกลบัทนัที นอกจากนี้ บทเรียนยังไดรับการออกแบบเพื่อใหนักศึกษาไดประยุกตใชทักษะ 
การสืบคนสารสนเทศเบื้องตน เชน การใชคําสําคัญเพ่ือสบืคนหัวขอรายงาน การใหนักศึกษาทดลอง
สืบคนรายการบรรณานุกรมหนังสือจากฐานขอมูลหองสมุด รวมทั้งไดออกแบบขอคําถามเพ่ือวัดผล 
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การเรียนที่ไดของนักศึกษา การทดสอบใชโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ โดยนักศึกษาจะทราบผล
คะแนนทันท ี
   การใชเว็บการสอนนี้ชวยใหนักศึกษาสามารถเขาใช และเพ่ิมพูนประสบการณ 
การเรียนรูผานรูปแบบหนาจอที่ดึงดูดความสนใจ เกม และความหลากหลายของสือ่โสตทัศน เชน  
คลิปวีดิโอ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
 

  บทสรุป 
   การสอนทักษะการรูสารสนเทศเปนการเพิ่มคุณคาของการสอน โดยความรวมมือ
ของผูบริหารและคณาจารย เปนโอกาสในการบูรณการการสอนการใชหองสมุดในหลักสูตรซึ่ง
สามารถประสบผลสําเร็จโดยทดลองกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีป 1 นักศึกษาสวนใหญไดรับ
การกระตุนในการเรียนรูทักษะการรูสารสนเทศจากการทดสอบ Student IT Proficiency Test  
อยางไรก็ตาม การบูรณาการทักษะการรูสารสนเทศเขาสูระบบของมหาวิทยาลัยไมไดทําใหบทบาท
ของบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควานอยลง แตกลับทําใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 

การใหการศึกษาแกผูใช 
 ความรูทัว่ไปเก่ียวกับการใหการศึกษาผูใช 
  การใหการศึกษาผูใช มาจากคําภาษาอังกฤษวา User education หรือ Educating  
the library user หมายถึง การใหการศึกษาแกผูใชใหสามารถแสวงหาสารสนเทศและเขาถึง
สารสนเทศทีต่องการดวยตนเอง ไมวาดวยวธิีอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ ในการให 
การศึกษาผูใชน้ัน หองสมุดทั้งไทยและตางประเทศตางตระหนักถึงความสําคัญเพราะถือเปนหัวใจ
ของการใหบรกิาร หากผูใชสามารถนําความรูและทักษะในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจน
เรื่องอ่ืนๆ ที่หองสมุดจัดไวบริการไปประยุกตใหเกิดประโยชนในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศได 
ก็นับวาหองสมุดประสบความสําเร็จในการทํางาน ในที่น้ีจะขอกลาวถึงความรูทั่วไปเกี่ยวกบัการให
การศึกษาผูใชตามลําดับดังน้ี 
  1.  ความสําคัญของการใหการศึกษาแกผูใช 
   การใหการศึกษาแกผูใชนับเปนงานที่สําคญัของผูใหบรกิารสารสนเทศและ 
นักสารสนเทศ ในระยะแรกนั้น การใหการศึกษาแกผูใชเนนที่การรูจักบริการสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศในแหลงสารสนเทศนั้นๆ เปนหลกั ตอมาจึงไดขยายไปถึงวิธแีละเทคนิคใน 
การแสวงหาสารสนเทศจํานวนมากบนเครือขายโดยเฉพาะอินเทอรเน็ต รวมถึงไดเพ่ิมการใหความรู
เก่ียวกับความคิดเชิงวิพากษวิจารณและการประเมินสารสนเทศเขาไป ทําใหผูใชสามารถเขาถึง
สารสนเทศจํานวนมากโดยเนนกระบวนการเรียนรูของผูใชเปนศูนยกลาง ความสาํคัญของการให
การศึกษาแกผูใชมีดังน้ี 
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   1.1  ทําใหผูใชมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับทรัพยากรสารสนเทศ  
แหลงสารสนเทศ และเคร่ืองมือชวยการคนควา ทําใหผูใชสามารถแสวงหาสารสนเทศดวยตนเอง  
ซ่ึงการแสวงหาสารสนเทศไดดวยตนเองนับเปนทักษะสําคัญยิ่งในยคุปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคสังคมแหง
ภูมิปญญา 
   1.2  ทําใหผูใชมีความรูเก่ียวกับบริการสารสนเทศ และหากพบอุปสรรคหรือ
ปญหาในการแสวงหาสารสนเทศ อาจขอใชบริการอ่ืนๆ ไดแก บริการชวยการคนควา เพราะผูใช
สามารถระบุความตองการสารสนเทศของตนเองได เชน ประเภทและลักษณะของสารสนเทศที่
ตองการไดอยางชัดเจน เปนตน 
   1.3  ทําใหผูใชสามารถสืบคนสารสนเทศดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ยิ่งมีการเผยแพรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น การสืบคนสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพยิ่งเปน
เรื่องสําคัญ มิฉะนั้นผูใชอาจประสบปญหาไดเพราะสารสนเทศมีปริมาณมากเกินกวาจะใชประโยชน 
การใหการศึกษาแกผูใชดานเทคนิคและวิธีการสืบคน การตรวจสอบกระบวนการสบืคน และการ
ประเมินผลการสืบคนนับเปนเรื่องสําคัญ 
   1.4  เปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรูและการศึกษาตอเน่ือง การรูจักแสวงหา
สารสนเทศทีต่องการดวยตนเองเปนกระบวนการสําคญัในการศึกษาตลอดชีวติ และเปนโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง เพราะผูใชไดเรียนรูวธิีเรียนหรือศึกษาคนควาดวยตนเองนั่นเอง 
    1.5  เปนการประชาสัมพันธแหลงสารสนเทศน้ันๆ ทําใหผูใชไดรับทราบถึงบริการ
ของสถาบัน ขอบเขตหนาที่ และเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน 
  2.  ระดับการใหการศึกษาแกผูใช 
   การใหการศึกษาแกผูใชสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 
   2.1  ระดับพ้ืนฐาน (Basic) ซ่ึงเปนการแนะนําใหผูใชทราบวาแหลงสารสนเทศน้ัน 
มีทรัพยากรสารสนเทศก่ีประเภท อะไรบาง บริการที่จัดใหมีรายละเอียดอะไรบาง แหลงที่จะคนหา
อยูที่ไหน การใหรายละเอียดของทรัพยากรสนเทศโดยสังเขป รวมไปถึงการนําชมแหลงสารสนเทศ
ดวย (Information resource tour) 
   2.2  ระดับการสอน (Instruction) เพ่ือใหผูใชไดทราบรายละเอียดของทรัพยากร-
สารสนเทศและบริการแตละประเภทโดยละเอียด สอนใหเห็นถึงประโยชนของทรัพยากรสารสนเทศ
แตละประเภท ความสําคัญของทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภทวามีความสําคญัตอการศึกษา
คนควาอยางไร สอนเทคนิควิธีการคนควา การสืบคนดวยระบบอัตโนมัติ และการนาํเทคนิควิธีการ
สืบคนไปใชใหเกิดประโยชนคุมคา 
  3.  วิธีการดําเนินการใหการศึกษาแกผูใช 
   แหลงสารสนเทศทุกประเภทมีวิธีการดําเนินการใหการศึกษาแกผูใชไดหลายวิธี
และหลายรูปแบบ ซ่ึงอาจแบงออกอยางกวางๆ ได 2 ประเภท คือ 
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   3.1  การใหการศึกษาแกผูใชอยางไมเปนทางการ  หมายถึง การใหการศึกษาแก
ผูใชเฉพาะรายโดยตรง ไมไดจัดเปนโปรแกรมหรือหลักสูตรการใหการศึกษาไวลวงหนา  
ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 
    3.1.1  การแนะนําเพ่ือศึกษาดวยตนเอง (Self-guided tour) เปนวธิีการท่ีให
คําแนะนําเปนรายบุคคล และใหความรูตามความตองการโดยการใหผูใชดูจากแผนผัง (chart) หรือ
แนะนําใหวาทรัพยากรสารสนเทศและบรกิารตางๆ ที่ตองการอยูที่ไหน รวมทั้งแนะนําวิธีใหผูใช
ศึกษาคนควาดวยตนเอง วธิีน้ีจะไมเสียเวลามากนักและไมมีเสียงดังรบกวนผูใชบริการคนอ่ืนๆ 
    3.1.2  การสาธิต หรือตอบคําถามแกผูใชโดยตรง ขณะที่กําลังประสบปญหา
ในการใชบริการสารสนเทศ หรือประสบปญหาในการคนหาสารสนเทศ 
    3.1.3  การจัดทําเอกสารแนะนําการใชหรือคูมือการใชแหลงสารสนเทศ ณ  
จุดใหบริการ ในแหลงสารสนเทศบางแหงนิยมจัดทําหนังสือคูมือการใชเพ่ือเปนการแนะนําใหผูใช
ทราบรายละเอียดเก่ียวกับแหลงสารสนเทศและบริการ ผูใชสามารถศึกษารายละเอียดตางๆ ไดดวย
ตนเอง นอกจากนั้นในบางแหงยังนิยมจัดทําโปสเตอรหรือเอกสารขนาดเล็กแนะนําการใช
คอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลออนไลนเพ่ือรวบรวมสารสนเทศจากฐานขอมูลเฉพาะวิชา หรือ
ทรัพยากรสารสนเทศจากโอแพกในบริเวณที่ใหบริการดังกลาว เปนตน 
   3.2  การใหการศึกษาแกผูใชอยางเปนทางการ หมายถึง การใหการศึกษาโดย 
มีการจัดโปรแกรมการศึกษา หรือรูปแบบการใหการศึกษาอยางเปนระบบไวลวงหนา ทั้งน้ีมีวิธีการ
ตางๆ ดังน้ี 
    3.2.1  การปฐมนิเทศการใชแหลงสารสนเทศ (Orientation) เปนการให
สารสนเทศที่เก่ียวกับแหลงสารสนเทศในดานพ้ืนที่ บริการสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยจัดปฐมนิเทศใหแกผูใชกอนเขาใช ซ่ึงวิธีการน้ีมักใชกับสถาบันการศึกษา โดยจัดในชวงกอนเปด
ภาคการศึกษาหรือในชวงตอนตนของการเปดภาคการศึกษา หรือมักทําไปพรอมกับการปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหมทุกระดับ โดยผูบริหารหองสมุดหรือบรรณารักษจะเปนผูแนะนําการใชหองสมุดและ
บริการ บางสถาบันอาจจัดทําสื่อประกอบการปฐมนิเทศและการนาํชมหองสมุดดวย 
    3.2.2  การนําชมแหลงสารสนเทศ (Information resource tour) เปนวิธีการ
พ้ืนฐานที่หองสมุดตางๆ ปฏิบัติกันโดยทัว่ไป แมวาจะเปนวิธทีี่เสียเวลามากก็ตาม วิธีการโดยทัว่ไป 
คือ การพาเดินชม (Walk-though tour) โดยการนําผูใช คณาจารย แขกที่มาเย่ียมชม หรือผูที่ขอ 
เขาศึกษาและดูงานหองสมุด เดินชมพื้นที่ของอาคาร แผนกหรือฝายงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนของพืน้ที่การใหบรกิาร บริเวณทีจั่ดเก็บทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท และสวนอ่ืนๆ 
พรอมทั้งบรรยายโดยผูนําชมหรือบรรณารักษเพ่ือใหผูใชไดรูจักและทําความคุนเคยกับการ
ดําเนินงานของแผนกหรือฝายงานตางๆ และเปนการเชิญชวนใหผูใชไดใชประโยชนตอไป ซ่ึงวธิีการ
น้ี บรรณารักษประจําแผนกหรือฝายงานตางๆ ตองจัดแบงกลุมหากมีจํานวนผูใชที่เขาชมมากเกินไป  
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นอกจากนั้น ควรประชาสัมพันธใหผูใชแจงความประสงคไปยังหองสมุดในระหวางตนปการศึกษา 
และระหวางจัดโครงการงานสัปดาหหองสมุดประจําป รวมทั้งจัดตามโอกาสที่มีผูมาเย่ียมชมหองสมุด 
    นอกเหนือจากการพาเดินชมแลวยังอาจใชวิธีการนําชมดวยอุปกรณ 
โสตทัศน (Audio visual tour) ซ่ึงเปนวิธกีารนําชมอาคารสถานที่การจัดทรัพยากรสารสนเทศ  
การบริการตางๆ โดยนําผูใชเขาหองประชุมแลวฉายวดิีทัศนใหชม หรือการนําชมดวยอุปกรณ
คอมพิวเตอร ซ่ึงเปนการนําเสนอรายละเอียดตางๆ ทําใหดึงดูดความสนใจของผูใชไดมาก  
เพราะมีการนํากราฟกและเทคนิคตางๆ ที่ทันสมัยมาชวยในการนําเสนอ 
    3.2.3  การสอน (Instruction) วิธีน้ีมักใชในสถาบันการศึกษาเชนกัน โดยมี
การจัดทําโครงสรางเน้ือหา อาจเปนการสอนโดยผสมผสานเขากับเนือ้หาในรายวิชา หรือเปนการ
สอนที่แยกออกมาเปนวิชาเฉพาะในรูปแบบวชิาบังคบัหรือวิชาเลือก โดยเนื้อหาที่สอนน้ันครอบคลุม
ในเรื่องดังตอไปน้ีคือ 
     3.2.3.1 การสอนการใชแหลงสารสนเทศ เปนการบรรยายถึงรายละเอียด
ตางๆ ของหองสมุด เชน นโยบายในการใหบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากร-
สารสนเทศ แหลงที่จัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมหรือการบริการตางๆ ของ
หองสมุดที่จัดให วิธีการคนควาเพ่ือประกอบการเรียน วิธีการสืบคนสารสนเทศออนไลน วิธีการเขียน
รายงาน การอางอิงและรายการอางอิง เปนตน 
     3.2.3.2 การสอนการใชหองสมุดประเภทตางๆ ในการแสวงหาสารสนเทศ  
การสอนประเภทนี้มิไดมุงเนนเฉพาะแหงใดแหงหน่ึงเทาน้ัน แตยังครอบคลุมถึงการบริการ และ
ทรัพยากรสารสนเทศโดยทัว่ไปดวย เนนเทคนิคการคนหา และการพัฒนาแผนกลยุทธในการคนหา 
เพ่ือใหผูใชสามารถระบุความตองการสารสนเทศ คนหาสารสนเทศตางๆ และประเมินสารสนเทศที่
สืบคนไดอยางเปนระบบ 
     3.3.3.3 การสอนการรูสารสนเทศ (Information literacy instruction)  
เปนการสอนที่เกิดจากแนวความคิดที่วา การรูสารสนเทศเปนความรูสําคัญประการหน่ึงของ
ประชาชนในยคุสังคมสารสนเทศ ซ่ึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการอานออกเขียนไดในสังคม
ยุคกอน การรูสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในดานตางๆ คือ การตระหนักวาตนตองการ
สารสนเทศ การรูหรือระบุวาตองการสารสนเทศอะไร และสามารถอธิบายหรือบรรยายสารสนเทศ 
ที่ตองการได ระบุวธิีการคนหาหรือแหลงสารสนเทศที่ได ประเมินคุณคาของสารสนเทศที่ได เชน 
ถูกตอง ทันสมัย ตรงกับความตองการ นาเชื่อถือ เปนตน รวมทั้งการใชสารสนเทศที่ไดรับอยาง 
มีประสิทธิผล ซ่ึงวิธีการสอนมีดังน้ี 
      1) การสอนในชั้นเรียน วธิีน้ีเปนการติดตอระหวางอาจารยกับ
บรรณารักษโดยตรง แลวทาํบันทึกขออนุญาตผูบริหารหองสมุด หรือบรรณารักษอาจไดรับเชิญจาก
อาจารยผูสอนวิชาตางๆ ไปบรรยายใหความรูเก่ียวกับหองสมุดและบริการตางๆ เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถใชหองสมุดไดเอง หรือคนหาทรัพยากรสารสนเทศไดในระดับหน่ึง รวมทั้งแนะนําให
สอบถามบรรณารักษ ในกรณีที่ไมสามารถคนหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการได 
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      2) การสอนในหองสมุด วิธีการน้ีเปนการนํานักศึกษาเขาไปเรียนรูจริง
ที่หองสมุด โดยมีบรรณารักษเปนผูสอน และมีอาจารยคอยควบคุมรวมดวย 
      3) การจัดโปรแกรมฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดยจัดดําเนินการเปน
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการสําหรับผูใชหองสมุด เชน การสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับนักศึกษา คณาจารย หรือบุคลากร ทั้งน้ีอาจแยกจัดเปนกลุมผูใชและจัดเปนโครงการตอเน่ือง 
เพ่ือใหบริการทางวิชาการแกผูใชกลุมดังกลาว โดยมีวตัถุประสงคใหสามารถสืบคนสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือพัฒนาการบริการของหองสมุดใหสอดคลองกับ
นโยบายการประกันคุณภาพ ซ่ึงผูรับผิดชอบโครงการอาจเปนแผนกหรือฝายบริการ แผนกหรือฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดทําในรูปคณะกรรมการโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ ฯลฯ สําหรับ
การฝกอบรมอาจแบงออกเปนกลุมยอยๆ จํานวนไมมากนัก ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถฝกปฏิบัติไดจริง 
เน้ือหาที่อบรมคือ การสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เทคนิคและกลยุทธในการสืบคนสารสนเทศ 
การจัดเก็บสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ รวมทั้งใหมีการประเมินผลหลังการฝกอบรมดวย  
สวนวธิีการเขารับการฝกอบรมนั้นใหผูใชลงทะเบียนแจงความประสงค เขารับการฝกอบรม ณ 
สถานที่ที่จัดไว วิธกีารฝกอบรมเปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ พรอมแจกเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม 
  4.  สื่อที่ใชในการใหการศึกษาแกผูใช 
   สื่อที่ใชในการใหการศึกษาแกผูใช ไดแก เอกสาร โปสเตอร แผนพับ ที่คั่นหนังสือ 
ปาย ประกาศ รายการหรือบทเรียนที่จัดทําขึ้นเพ่ือใชในการใหการศกึษาแกผูใชทัง้อยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ ในปจจุบันสื่อเหลาน้ีอาจอยูในรูปกระดาษ แถบบนัทึกเสียง วีดิทัศน สไลด- 
มัลติวชิั่น หรืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอาจใหบรกิารภายในแหลงสารสนเทศ หรือผานเครือขาย
คอมพิวเตอรและโทรคมนาคม ซ่ึงประโยชนของสื่อที่ใชในการใหการศึกษาแกผูใชมีดังน้ี 
    1)  ใชประกอบการสอน เชนเดียวกับหนังสือและแบบฝกหัดที่ใชประกอบ 
การเรียน 
    2)  ใชเตือนความทรงจําในสิ่งที่ไดเรียนรูไป 
    3)  เปนเอกสารที่ใหขอมูลเพ่ิมเติมจากที่ผูใชไดเรียนรู 
    4)  เปนเคร่ืองมือสําหรับศึกษาดวยตนเอง ทําใหผูใชสามารถเรียนรูและคนหา
ดวยตนเอง 
   ประเภทของสือ่ท่ีใชในการใหการศึกษาแกผูใช แบงออกไดดังน้ี 
    1)  สื่อแนะนําหองสมุด ใหขอมูลทั่วไปเกีย่วกับหองสมุดน้ัน เชน เวลาทําการ  
จุดที่ใหบริการ บริการที่จัดใหแกผูใช บางแหงอาจมีผังพ้ืนที่ของแหลงสารสนเทศประกอบดวย 
    2)  ปายแนะนํา ณ จุดใหบริการ สวนใหญจัดทําในรูปของปายขนาดเล็ก 
สวยงาม และตั้งอยูบริเวณจุดใหบริการ เชน เสาของอาคาร ซ่ึงอาจทําเปนปายประกาศถาวร หรือ 
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นําปายแนะนําปดบนเสาของอาคาร ขางเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชในการคนหา เปนตน ซ่ึงมักใชกับ
ฐานขอมูลที่มีผูใชบอย หรือที่ผูใชมักประสบปญหาระหวางการคนหา ปจจุบันปายแนะนํา ณ จุด
ใหบริการน้ี สามารถทําอยูในรูปสื่อคอมพิวเตอร เชน รวมอยูกับคําแนะนําการใชฐานขอมูล หรือ 
จัดไวในสวนชวยเหลือผูใช (Help information) เปนตน 
   3)  รายการวีดิทัศน สไลด หรือการนําเสนอดวยซอฟตแวรนําเสนอ อาทิ 
โปรแกรมพาวเวอรพอยท (PowerPoint) อาจใชประกอบการนําชมหองสมุด ในกรณีที่มีผูเขาชม
จํานวนมาก เพ่ือสามารถแนะนําสถาบันและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพกวาการนําชมดวยบุคคล 
นอกจากนี้ยังอาจมีรายการหรือโปรแกรมแนะนําการคนควา หรือแนะนําการคนหาฐานขอมูล ซ่ึงใช
ประกอบการใหการศึกษาแกผูใชในกรณีเปนหมูคณะ หรือกรณีผูใชสอบถามเปนรายบุคคล 
    4)  สื่อแนะนําวิธีการคนควาในหองสมุด ใหขอมูลแนะนาํวิธีการคนควาใน
หองสมุด โดยแนะนําสื่อที่ใหบริการ ประเภทวธิีการจัดหมวดหมู พรอมตัวอยางประกอบ โดยทั่วไป
สื่อประเภทนีจ้ะใชในการใหการศึกษาแกผูใช หรือกรณีผูใชสอบถามเปนรายบุคคล 
    5)  สื่อแนะนําการคนควาในหัวขอเฉพาะ (Pathfinder) เปนสื่อที่ใชสําหรับการ
แนะนําการคนควาอยางมีโครงสราง มักทําในหัวขอทีมี่ผูใชจํานวนมากและในสถานศึกษา เชน 
แนะนําวิธีการคนควาในหวัขอที่นักศึกษาตองการทํารายงาน เปนตน สื่อเหลาน้ีมีโครงสรางสําคัญคือ 
มีรายชื่อวรรณกรรมสําคัญในหัวขอน้ัน เชน หนังสือทั่วไป หนังสืออางอิง วารสาร เปนตน รวมทั้ง
อาจมีการแนะนําวิธีการคนควาอยางเปนระบบ 
    6)  แบบฝกหัด หรือ กิจกรรม เปนแบบฝกหัดหรือกิจกรรมการคนควาใน
หองสมุด ซ่ึงอาจเปนสวนหนึ่งของการเรียนในชั้นเรียน หรือจัดทําขึ้นสําหรับการศึกษาคนควาดวย
ตนเองหรืออยูในรูปของกิจกรรมเด่ียว หรือกิจกรรมกลุมก็ได 
    7)  บทเรียนดวยตนเอง เปนการใหการศกึษาโดยผูใชสามารถศึกษาคนควา
ดวยตนเอง มักมีแบบประเมินผูเรียนกอนและหลังเลิกเรียน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความกาวหนา
ไดดวยตนเอง บทเรียนเหลาน้ีในปจจุบันอาจทําเปนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถเผยแพรใน
สถานศึกษาหรือผานเครือขายไปยังผูใชภายนอกไดอยางสะดวก ในบางแหงยังใหผูใชจัดสง
แบบฝกหัด หรือทําแบบทดสอบผานเครือขายไปยังผูสอนดวย 
  5.  ปญหาและอุปสรรคที่พบในการใหการศึกษาแกผูใช 
   ปญหาและอุปสรรคที่พบในการใหการศึกษาผูใชโดยรวม คือ 
    1)  นโยบายของสถาบันการศึกษา ยังไมมีนโยบายในการใหการศึกษาแกผูใช
ที่ชัดเจน 
    2)  หองสมุดไมมีโครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดที่เปนของตนเอง  
ตองไปอิงกับสถาบันการศกึษาโดยตลอด ทําใหบทบาทดานนี้ไมเดนชัดเทาที่ควร 
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    3)  จํานวนผูใช เน่ืองจากในแตละปจํานวนนักศึกษาทีเ่ขามาศึกษาใน
สถาบันการศกึษามีเปนจํานวนมาก ทําใหตองใชเวลาในเรื่องนี้มากเปนเงาตามตวัไปดวย และ 
ในบางแหงอาจไมไดรับการสนับสนุนจากคณะวิชาตางๆ เทาที่ควร 
    4)  อาคารสถานที่ เน่ืองจากหองสมุดมีหลายชั้น การพาเดินชมจึงคอนขาง
เหน่ือย เกิดเสียงดังและอาจเกิดการพลัดหลงระหวางกลุมได  
    5)  หากเปนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนําเสนอ หองสมุดตองคอยปรับปรุง
เน้ือหาใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ เชน ชั้นเก็บทรัพยากร-
สารสนเทศ เวลาในการใหบริการ บริการตางๆ ที่มีเขามาใหม หรือยกเลิกบริการบางอยางออกไป 
เปนตน 
    6)  การฝกอบรมยังทําไดไมทั่วถึง เพราะจํานวนนักศึกษามีมาก แตมีขอจํากัด
ในเรื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมทั้งเวลาและสถานที่ 
    7)  การจัดทําคูมือการใชหองสมุด ตองมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  
ซ่ึงอุปสรรคที่จะตามมาคือ จะตองใชงบประมาณในการจัดทําใหมคอนขางมาก หากการจัดพิมพ 
ไมทันสมัยและไมเหมาะกับจํานวนผูใช 
  6.  แนวทางในการแกปญหาและขอเสนอแนะ 
   แนวทางในการแกปญหาและขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาวมีดังน้ี 
    1)  ผูบริหารสถาบันการศึกษาควรกําหนดนโยบายที่ชดัเจนใหกับหองสมุด
อยางจริงจัง รวมทั้งตองสงเสริมและสนับสนุนในเรื่องดังกลาวใหมากยิ่งขึ้น 
    2)  หองสมุดควรจัดโครงการปฐมนิเทศในทุกภาคการศึกษา ถึงแมวาจะใช
เวลามากกต็าม ทั้งน้ีอาจปรับเปลี่ยนเวลาเสียใหม โดยดูจากปฏิทินของสถาบันการศึกษาวามี
ชวงเวลาใดทีเ่หมาะสม เชน ในสัปดาหแรกที่ยังไมมีการเรียนการสอน ชวงเวลาทีไ่มมีการเรียนการ
สอนภายในสัปดาห ชวงเวลาที่เปนวันกิจกรรมของนักศึกษา หรือชวงเวลาหลังเลิกเรียน เปนตน 
ทั้งน้ีโดยขอความรวมมือจากคณาจารยและคณะวิชาตางๆ ในการนํานักศึกษาเขารวมโครงการ 
    3)  ควรจัดโครงการฝกอบรมอยางตอเน่ือง โดยเนนหลักสูตรที่เก่ียวกับการรู
สารสนเทศ (Information literacy) และความรูความเขาใจในเรื่องเครือขายสารสนเทศ (Network 
literacy) เชน โครงการฝกอบรมเรื่องการสืบคนสารสนเทศทีเ่ปนประโยชนทั้งขั้นตนและขั้นสูง 
โครงการฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลเฉพาะสาขาวชิา (Special database) เปนตน 
ทั้งน้ีหองสมุดควรวางแผนการจัดโปรแกรมการฝกอบรมตางๆ ใหเหมาะสมกับผูใชในระยะยาว 
เพ่ือใหผูใชทราบลวงหนา และเตรียมวางแผนการเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดประสิทธผิล 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพมากที่สุด 
    นอกจากนี้หองสมุดควรจัดเคร่ืองมือ หรืออุปกรณใหพรอมและเหมาะสมกับ
จํานวนผูใช โดยอาจขอความรวมมือกับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือจัดสรรหองและเวลาทีใ่ชใน 
การฝกอบรมดวย 
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    4)  ควรมีการใหความรูบนอินเทอรเน็ต เพ่ือใหผูใชไดรูถึงเวลาในการ
ใหบริการ บรกิารตางๆ ที่จัดให รายละเอียดของบริการแตละประเภท การคนหาทรัพยากร-
สารสนเทศ บริการที่สนับสนุนเพ่ิมเติม วธิีการสืบคนโอแพก วิธีการสืบคนผานอินเทอรเน็ต ฯลฯ 
รวมทั้งประเภทของแหลงสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต เครือขายของสถาบันการศึกษาทั้งในระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนแหลงสารสนเทศท่ีมีความสําคัญและทนัสมัย รวมทั้ง
วิธีการเขาถึงวิธีการสืบคนและเทคนิคในการนําผลการสืบคนไปใชใหเกิดประโยชนในการศึกษา 
    5)  ควรปรับเปลี่ยนวธิีการนําเสนอใหจูงใจดวยการใชเคร่ืองมือ และอุปกรณที่
ทันสมัย ในกรณีที่มีจํานวนผูใชมาก หรืออาจขอความรวมมือจากนักศึกษารุนพ่ีในการนํานักศึกษา
รุนนองเขามารับการปฐมนิเทศ หรืออาจใหรุนพ่ีที่ไดรับการอบรมจากหองสมุดมาชวยปฐมนิเทศ
ใหกับรุนนอง โดยมีบรรณารักษคอยเปนพ่ีเลี้ยง 
    6)  ควรปรับเปลี่ยนวธิีการใหการศึกษาแกผูใชดวยนําเสนอโดยการบรรยาย
ในหองประชุม หรือทําสไลดมัลติวชิั่น หรือการนําเสนอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีเน้ือหา
คอนขางละเอียดแทนการพาเดินชม ในกรณีที่อาคารสถานที่มีจํานวนหลายชั้น ทัง้น้ีอาจขอความ
รวมมือจากหนวยงานที่ทําหนาที่ในการผลิตสื่อโดยตรง หรือหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดทําส่ือให
นาสนใจ ซ่ึงหองสมุดตองคอยประสานงานในการใหขอมูลตางๆ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงเนื้อหา 
ใหสอดคลอง และทันสมัยอยูตลอดเวลา 
    7)  ควรจัดสรรงบประมาณในสวนนี้เพ่ือใชในการจัดทําคูมือการใชหองสมุดให
สอดคลองกับจํานวนผูใช รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 
    8)  ควรจัดใหมีการประชาสมัพันธอยางตอเน่ือง กวางขวาง และรวดเร็ว  
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูใช และเพ่ือเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอผูใชอีกดวย 
 
 การใหการศึกษาผูใชในหองสมุดมหาวิทยาลยัของไทย 
  จากการศึกษาเว็บไซตของหองสมุดตางๆ พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนใหญ  
ใหความสําคญัในเรื่องการใหการศึกษาผูใช โดยมักจะนําขอมูลที่เปนประโยชนในการใหบริการผาน
ทางเว็บไซตของหองสมุด ซ่ึงมักจะนําเสนอในรูปแบบพีดีเอฟไฟล (PDF file) หรือพาวเวอรพอยท 
นอกจากนี้ยังมีการประชาสมัพันธโปรแกรมการฝกอบรมการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ โปรแกรม
การสืบคนฐานขอมูลออนไลน โปรแกรมการจัดอบรมการจัดการบรรณานุกรมและอางอิง รวมไปถึง
วีดิทัศนแนะนําหองสมุด 
  ในสวนของการสอนวิธีการสืบคนโอแพกที่มีลักษณะเปนบทเรียนผานเว็บ (Web-
based Instruction) ยังไมพบวาหองสมุดใดใหบริการ แตมีหองสมุดบางแหงที่ไดจัดทําบทเรียนใน
ลักษณะ Web tutorial คือ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเนื้อหาของบทเรียน
ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชเว็บโอแพก เทคนิคการสืบคนขอมูลจากเว็บโอแพก  
และวธิีการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางๆ 
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  สําหรับหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี ไดจัดทําบทเรียนในลักษณะ Web tutorial เชนเดียวกัน โดยเนื้อหาจะครอบคลุม  
การสืบคนฐานขอมูล (Basic search) การสืบคนฐานขอมูลขั้นสูง (Advanced search) สถานะสือ่
และสิ่งพิมพและสถานที่จัดเก็บ (Status & Holding display) และสถานะสื่อสิ่งพิมพ (Status) 
  นอกจากนี้ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบรูพายังไดจัดทําเปนละครสัน้แนะนําการใช
หองสมุด เรื่องเธอกบัฉันในโลกมหัศจรรยแหงการเรียนรู และละครสัน้แนะนําสืบคนฐานขอมูลเรือ่ง 
นองซีดีกับพ่ีบุค  
 

พัฒนาการการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ความเปนมาของการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช 
  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ไดเตรียมความพรอมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนระยะเวลานานพอสมควร กอนที่จะนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช 
โดยมีการพัฒนาในแตละปดังน้ี 
  ป พ.ศ. 2532 ไดเตรียมความพรอมดานอุปกรณที่จําเปนในการบันทึกขอมูล เชน 
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ เคร่ืองอานซีดีรอม แผนบันทึกขอมูล และการเตรียมขอมูลให
เปนรูปแบบมาตรฐานในการลงรายการ ตลอดจนเตรียมความพรอมดานบุคลากร นอกจากนี้ยังได
สรางฐานขอมูลปริญญานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒโดยใชโปรแกรม
ซีดีเอส/ไอซิส  และไดจัดหาฐานขอมูลสําเร็จรูปซีดีรอม คือ DAO Psyinfo และ ERIC เพ่ือใหบริการ
สืบคนขอมูลและบันทึกลงแผนดิสเกตต (Diskette) ทั้งที่สํานักหอสมุดกลาง และหองสมุดคณะ
แพทยศาสตร วชิระพยาบาล 
  ป พ.ศ. 2537 ศึกษาวเิคราะหและคัดเลือกระบบหองสมุดอัตโนมัติที่เหมาะสมกับ
สํานักหอสมุดกลาง 
  ป พ.ศ. 2538 จัดหาและติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
ไดนิกซ รีลีส 138 (Dynix release) จํานวน 8 สิทธิ (User) บนเครือขายดิจิทัล อัลฟาเซิรฟเวอร 
1000 (Digital Alphaserver) และเริ่มสรางทรัพยากรสารสนเทศในเดือนพฤศจิกายน 2538 
  ป พ.ศ. 2539  สํานักคอมพิวเตอรสรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัยโดยเปลี่ยน
เคร่ืองแมขายเปนดิจิทัล อัลฟาเซิรฟเวอร 2000 พรอมยายเครื่องแมขายจากสํานักหอสมุดกลาง  
ไปตั้งที่สํานักคอมพิวเตอร และปรับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติเปนไดนิกซ รีลีส 139 โดยเพิ่มสิทธิ
การใชเปน 32 สิทธ ิ
  ป พ.ศ. 2540 เริ่มใหบริการสืบคนฐานขอมูลโอแพกและสรางฐานขอมูลสมาชิก และ 
ไดติดตั้งประตูอัตโนมัติทางเขา-ออก ใหบริการหนังสือสํารองและบริการยืม-คืนดวยระบบอัตโนมัติ 
พรอมเพ่ิมสทิธิการเขาใชระบบหองสมุดอัตโนมัติเปน 48 สิทธ ิ
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  ป พ.ศ. 2541 พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นโดยปรับ
โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติเปนไดนิกซ รีลีส 160 
  ป พ.ศ. 2542 เริ่มจัดทําเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง เปดศูนยการเรียนรูนานาชาติ
ดวยตนเอง (SALI Center) 
  ป พ.ศ. 2543 ไดปรับระบบหองสมุดอัตโนมัติจากไดนิกซ รีลีส 160 เปนไดนิกซ  
รีลีส 180   
  ป พ.ศ. 2544 ไดเปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติจากไดนิกซ รีลีส 180 เปนฮอไรซอน 
เวอรชั่น 5.2ท3ี (Horizon version 5.2t3) จํานวน 48 สิทธ ิ
  ป พ.ศ. 2545 สํานักหอสมุดกลางไดปรับระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน (Horizon 
Automatic Library System) เปนแบบ Client/Server Integrated System ในสวนของผูใชเปน
กราฟก Graphic User interface ทํางานบน Compaq Proliant ML 530 ดวยระบบปฏิบตัิการ 
Windows 2000 Server  
  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Dynix และ Horizon 
    ระบบไดนิกซ (Dynix) เปนระบบที่พัฒนาโดยบริษัทไดนกิซ (Dynix, Inc) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม ปค.ศ. 1983 โดยมีจุดประสงคในการพัฒนาเพื่อนํามาใชสําหรับ
หองสมุดในระบบอัตโนมัติ ออกแบบเพื่อใชในหองสมุดทุกประเภท แตนิยมใชในหองสมุดประชาชน 
ไดนิกซเปนระบบงานหองสมุดอัตโนมัติที่ประกอบดวยระบบงานหลกัที่จะรองรับงานในดานตางๆ 
ของหองสมุด ไดแก (ศิริกาญจน ศรีเคลือบ.  2541: 14-22; สมพิศ คูศรีพิทักษ.  2539: 36-37) 
     1.  ระบบงานจัดหาทรัพยากรหองสมุด (Acquisition module) เปนระบบที่ใช
ควบคุมงานจัดหาทรัพยากรทุกประเภท อาทิ หนังสือ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ  
และใชรวมกันระหวางแฟมบรรณานุกรมและระบบงานอื่นๆ ระบบงานนี้ประกอบดวย ระบบงาน
สั่งซ้ือ ระบบงานรับทรัพยากรที่สั่งซ้ือ ระบบการทวง และระบบงานควบคุมงบประมาณ 
    2.  ระบบงานวิเคราะหและจัดทํารายการ (Cataloguing module) เปนระบบที่
ใชในการสรางฐานขอมูลบรรณานุกรม การควบคุม สราง แกไข และคนหาขอมูล สามารถบันทกึ
ขอมูลโดยการถายขอมูลจากแหลงบรรณานุกรมตางๆ เชน OCLC, RLIN, WLN และ BLAISE  
เปนตน ระบบงานนี้ประกอบดวยแฟมขอมูลบรรณานุกรม และแฟมหลักฐาน นอกจากนี้ยังสามารถ
สรางรายการโยง (See) และดูเพ่ิมเติม (See also) เพ่ือใหผูใชไดขอมูลที่ครอบคลมุมากยิ่งขึ้น 
    3.  ระบบงานยืม-คืน (Circulation module) สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เปนระบบงานแรกที่เสร็จสมบูรณและครอบคลุมทุกขัน้ตอนของการยืม-คืน ระบบงาน
น้ีประกอบดวย ระเบียนขอมูลสมาชิก ระบบการยืม ระบบการรับคืน ระบบการจอง ระเบียนขอมูล
รายการทรัพยากร สามารถกําหนดผูใชออกเปนประเภทตางๆ ตามความเหมาะสม 
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    4.  ระบบงานควบคุมสิ่งพิมพตอเน่ือง (Serials Control module) เปนระบบที่
ใชในงานจัดหาส่ิงพิมพตอเน่ือง ประกอบดวย งานสั่งซ้ือและงานรับวารสาร ระบบสรางขอมูลทาง
บรรณานุกรม และการออกรายงาน เชน รายชื่อวารสารที่หองสมุดบอกรับ รายชื่อตัวแทนจําหนาย 
และพิมพใบทวง เปนตน สามารถสรางและแสดงเนื้อหาโดยยอของวารสารแตละฉบับเพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจของผูใช 
    5.  ระบบงานสืบคนรายการออนไลนเปนระบบที่ใชในการสืบคนทรัพยากร-
สารสนเทศ ผูใชสามารถสืบคนรายการไดหลายวธิี เชน คนจากชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง คําสําคัญ  
เลขเรยีกหนังสือ ตรรกบูลีน เปนตน ในกรณีไมพบรายการที่สืบคน ระบบจะแสดงรายการอื่นที่มี
ความสัมพันธคลายคลึงกันให (Related term) และสามารถหยุดการสืบคนไดในขณะที่ระบบกําลัง
คนหาขอมูล รวมถึงสามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
   นอกจากนี้ยังมีระบบงานยอยตางๆ เชน ระบบจัดการและควบคุมการสํารอง
ทรัพยากรสารสนเทศ (Reserve book room module) ระบบจัดการฐานขอมูลบรรณานุกรม 
(Bibliographic database module) ระบบจัดการและจัดทํากําหนดการใชสื่อโสตทศันและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Media scheduling module) ระบบงานทรัพยากรชุมชน (Community resource 
module) ทุกระบบงานจะทํางานสัมพันธกัน มีการปรับปรุงขอมูลแบบออนไลนและประมวลผลแบบ 
Batch มีความสามารถใชไดหลายภาษาตามความตองการของแตละประเทศ เชน อังกฤษ จีน 
เกาหลี ญ่ีปุน แลภาษาไทย สามารถทํางานไดบนเครื่องคอมพิวเตอรในระบบปฏิบตักิาร UNIX  
ซ่ึงเปนระบบ Open System เชน IBM RISC/6000, Hewlett Packard 9000, DEC System Ultrix 
และ DEC ALPHA OSF/1 เปนตน สามารถเก็บขอมูลเอกสารส่ิงพิมพ เอกสารโบราณ รูปภาพ  
แผนที่ ลงในระบบโดยใชกลองดิจิทัล และสามารถดูภาพและขอมูลจากหนาจอไดในขณะที่ทําการ
คนหาขอมูล นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการระบบงานควบคุมรายการหลักฐาน 
(Authority Control) อีกดวย 
   ในป พ.ศ. 2532 บริษัทอเมริเทค (Ameritech Library Services) เขาซ้ือกิจการตอ
จากบริษัทไดนิกซ และพัฒนาซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติขึ้นมาอีกระบบหนึ่งคือฮอไรซอน  
ซ่ึงเปนระบบที่มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานการนําเสนอสารสนเทศทั้งใน
รูปแบบกราฟกและอักขระ และเทคโนโลยีระบบเครือขายแบบ Client/Server เพ่ือนํามาใชรวมกับ
ระบบไดนิกซ จึงเทากับวาระบบฮอไรซอน เปนระบบทีเ่ขามาชวยใหระบบไดนิกซมีความทันสมัย
มากย่ิงขึ้น 
   สวนในประเทศไทยถือไดวา ระบบไดนิกซเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติระบบแรก  
ที่มีการพัฒนาใหสามารถใชงานไดกับภาษาไทย โดยมีบริษัทลิบเน็ทส (LIBNETS) เปนตัวแทน
จําหนาย หองสมุดที่นําระบบไดนิกซไปใชงานไดแก หอสมุดแหงชาติ หองสมุดและศนูยสารสนเทศ 
ธนาคารแหงประเทศไทย ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ และสํานักหอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนมาใชระบบฮอไรซอนเปนแหงแรก  
   ระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน เปนระบบที่พัฒนามาจากระบบไดนิกซที่ผูใช
สามารถติดตอกับสวนประสานงานผูใชในรูปแบบกราฟก (Graphic User Interface: GUI)  เปน
ระบบที่สามารถแสดงผลบนวินโดวได ชวยทําใหการใชงานงายและสะดวกขึ้น เคร่ืองคอมพิวเตอรที่
เปนแมขายหรือเคร่ืองบริการแฟม (File server) ใชไดทั้งกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) และ
วินโดวส เอ็นที (Windows NT) โดยใชโปรแกรมการจัดการฐานขอมูล Sybase SQL Sever สวน
เคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย (Client หรือ Work station) ใชระบบปฏบิัติการโอเอสทู (OS/2)และ
วินโดวส การทํางานของระบบสามารถตดิตอสื่อสารโดยการใชทีซีพี/ไอพี พรอมทั้งมีการพัฒนา
ความสามารถการแสดงผลการสืบคนขอมูลภาษาไทยตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(สุชาวดี ผลาผล.  2546 :18) 
 
 การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสืบคน 
  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ไดจัดทําเคร่ืองมือเพ่ืออํานวย 
ความสะดวกใหผูใชในการสบืคนทรัพยากรสารสนเทศ จากรูปแบบเดิมคือบัตรรายการ มาเปน
ฐานขอมูลทรพัยากรสารสนเทศและสืบคนผานโอแพก ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
   1.  การจัดทําบัตรรายการ  การจัดทําบัตรรายการของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิมล กลิน่หอม.  2528 : 90) มีรายละเอียดการดําเนินงานดังน้ี 
    การดําเนินงานจัดทําบัตรรายการ ในระยะเริ่มกอตั้งหองสมุด การผลิต
บัตรรายการใชวิธีพิมพดีดทีละบัตร และภายหลังไดเปลี่ยนมาใชวิธีอัดสําเนา ประมาณป พ.ศ. 2511 
การอัดสําเนาบัตรรายการในระยะนั้นประสบปญหาอยางมากเก่ียวกับเทคนิคของเครื่อง จํานวน
บัตรรายการทีอั่ดสําเนามาออกมามีปริมาณที่ใชไมไดคอนขางสูง การหาซื้อบัตรเปลาที่จะนํามาใช 
อัดสําเนาก็ทําไดลําบาก คณุภาพของบัตรไมเปนที่นาพอใจ ดังน้ันในชวงหลังจึงไดกลับไปใชวธิ ี
พิมพดีดทีละบัตร ตอมาในป พ.ศ. 2517-2518 หองสมุดจึงไดทดลองผลิตโดยใชวิธีถายเอกสาร
ควบคูไปกับการพิมพดีดทีละบัตร แตเน่ืองจากบัตรที่ถายเอกสารไมคงทนถาวร ลบเลือนงาย จึงได
ลมเลิกวิธีการนี้ จนกระทั่งป พ.ศ. 2523 จึงไดนําเคร่ืองอัดสําเนามาใชผลิตบตัรรายการอีกคร้ังหน่ึง 
และใชเรื่อยมาในสวนของการจัดซ้ือวัสดุและเครื่องมือที่ใชในการผลติรายการโดยวิธีการอัดสําเนา 
หองสมุดจะดําเนินการจัดซ้ือเองตามระเบียบของทางราชการ โดยไมตองผานหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย 
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    ในการผลิตบตัรรายการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยวิธีอัดสําเนา มีขั้นตอนตางๆ สรุปไดดังน้ี (วิมล กลิ่นหอม.  2528: 63) 
     1)  บรรณารักษจะเขียนโครงรางของบัตรรายการซึ่งเปนบัตรหลัก 
อยางละเอียดลงในบตัรราง 
     2)  เจาหนาที่พิมพดีดจะพิมพรายละเอียดของรายการในบัตรรางลงบน
กระดาษไข 
     3)  บรรณารักษตรวจความถูกตองของกระดาษไขที่พิมพเรียบรอยแลว  
ถาหากมีขอความหรือคําผิด ก็แกไขโดยใชนํ้ายาลบกระดาษไขทีใ่ชกันทั่วไป แลวพิมพใหมให
ถูกตอง 
     4)  บรรณารักษเขียนจํานวนบัตรทีต่องการไวที่ดานหลังของกระดาษไข 
หรือที่หัวของกระดาษไขก็ได 
     5)  สงกระดาษไขไปใหเจาหนาที่อัดสําเนาบัตร โดยกอนที่จะอัดสําเนา
บัตรรายการ เจาหนาที่ตองปฏิบัติดังน้ี 
      5.1)  ตรวจดูจํานวนบัตรรายการที่บรรณารักษแจงมา 
      5.2)  นํากระดาษไขใสเขาไปในเคร่ืองอัดสําเนา แลวทดลองอัดสําเนา
บัตรรายการออกมา เพ่ือกะระยะของบตัรรายการใหเหมาะสม กอนที่จะอัดสําเนาบัตรรายการที่
ตองการใชตามจํานวนที่กําหนด หากอยูในระยะที่เหมาะสมแลวก็อัดสําเนาบัตรรายการตามจํานวน 
ที่ตองการ   
     6)  เจาหนาที่พิมพดีดนําบัตรรายการที่อัดสําเนาแลว ไปพิมพรายการ
เพ่ิมตามที่ตองการ เชน พิมพหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ผูแตงรวม เปนตน 
     7)  บรรณารักษตรวจความเรียบรอยของบัตรครบชุดกอนนําไปเรียงใน 
ตูบตัรรายการ (หองสมุดบางแหงนําบัตรรายการไปเคลอืบพลาสติกกอน เพ่ือความคงทนของบัตร
กอนนําไปเรียงที่ตูบตัรรายการ) 
    การผลิตบัตรรายการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดทําตอเน่ืองมาจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2538 จึงไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช และ 
ไดยกเลิกผลติบัตรรายการเปนการถาวรในป พ.ศ. 2538 น้ี (วนิดา วงศวัฒนะ.  2539: 4) 
   2.  การจัดทําฐานขอมูลดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ สํานักหอสมุดกลางเริ่มสราง
รายการบรรณานุกรมลงฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศในเดือนพฤศจิกายน 2538 งานนี้อยูในความ
รับผิดชอบโดยตรงของฝายวิเคราะหสนเทศโดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติไดนิกซดวยระบบงาน
วิเคราะหหมวดหมูและลงรายการ (Catalog module) โดยมีพัฒนาการของการทํางานดังน้ี  
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    ในระยะเริ่มแรกของการทํางาน ฝายวิเคราะหสนเทศวางแผนการทํางานดังน้ี 
     2.1  บรรณารักษของฝายวิเคราะหสนเทศตองลงรายการทาง 
บรรณานุกรมหนังสือใหมเปนรูปแบบ MARC ในแผนงาน (Worksheet) และสงใหเจาหนาที่พิมพลง
ในฐานขอมูล 
     2.2  บรรณารักษของฝายวิเคราะหสนเทศตองนําบัตรรายการตั้งแต 
ป พ.ศ. 2530 หรือ ค.ศ.1987 มาปรับปรงุเปนรูปแบบ MARC ในแผนงานทั้งในเวลาและนอกเวลา
ปฏิบัติงานและสงใหเจาหนาที่พิมพลงในฐานขอมูล 
     2.3  บรรณารักษและเจาหนาที่ทุกฝายตองระดมกันติดแถบรหัสบารโคด
และนํามาอานแถบรหัสเขาฐานขอมูลเพ่ือเปนการสํารวจหนังสือและใหรายการในฐานขอมูลตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด 
     2.4 เจาหนาที่ฝายพัฒนาทรัพยากรและฝายวิเคราะหสนเทศชวยกันติด
แถบแมเหล็กในหนังสือเพ่ือปองกันการนําหนังสือออกจากหองสมุดโดยไมมีการยืม-คืนอยางถูกตอง 
    เน่ืองจากจํานวนหนังสือทั้งใหมและเกาของสํานักหอสมุดกลางมีจํานวนมาก 
ทําใหภาระการสรางฐานขอมูลที่มีระยะเวลาสั้น เพราะตองการใหผูใชไดขอมูลโดยเร็ว เปนภาระงาน
ที่หนัก ประกอบกับจํานวนบุคลากรของฝายมีจํานวนเทาเดิม ดังน้ันสํานักหอสมุดกลางจึงมีนโยบาย
ตัดงานผลิตบตัรรายการออกไป 
    ในป พ.ศ. 2539 ระบบหองสมุดอัตโนมัติตองเชื่อมตอกับเครือขายของ
มหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนเครื่องแมขายเปน Digital Alphaserver 2000 พรอมยายเครื่องแมขายจาก
สํานักหอสมุดกลางไปตั้งที่สาํนักคอมพิวเตอร และปรับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติเปน Dynix139 
และเพิ่มสิทธกิารเขาใชเปน 32 สิทธิ ในระยะนี้มีการนําระบบงานจัดหา (Acquisition module) มาใช
ในฝายพัฒนาทรัพยากร โดยบรรณารักษของฝายรับผดิชอบเขียนรายการบรรณานุกรมรูปแบบ 
MARC อยางสั้นๆ ลงในแผนงาน และใหเจาหนาที่พิมพลงฐานขอมูล เม่ือนําหนังสือสงที่ฝาย
วิเคราะหสนเทศ บรรณารกัษจะตรวจขอมูลในแผนงานกับตวัเลม และเพิ่มรายการที่สําคัญอ่ืนๆ 
ตอไปจนเสร็จเรียบรอย และสงเจาหนาที่พิมพรายการลงฐานขอมูลและดําเนินการเตรียมตวัเลมกอน
นําออกบริการ 
    ตอมาในป พ.ศ. 2540 ไดเพ่ิมระบบงานอีก 3 ระบบ คอื ระบบงานบริการ 
ยืม-คืน (Circulation module) ระบบงานสํารองหนังสือ (Reserve module) และระบบงานสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ (Online public module) แลวจึงเริ่มใหบริการสืบคนฐานขอมูล พรอมสราง
ฐานขอมูลสมาชิก และใหบริการยืม-คืน นอกจากนี้ยังไดติดตั้งประตูอัตโนมัติทางเขา-ออก ใหบริการ
หนังสือสํารอง พรอมเพ่ิมสิทธิการเขาใชระบบหองสมุดอัตโนมัติเปน 48 สิทธิ ในชวงเวลานี้มีการ
รวมฝายพัฒนาทรัพยากรและฝายวิเคราะหสนเทศเขาดวยกันเปนฝายพัฒนาทรัพยากรและวเิคราะห
สนเทศเพื่อดําเนินงานดานเทคนิคของสํานักหอสมุดกลาง โดยมีหนาที่ดําเนินงานดังตอไปน้ี 
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     1)  คัดเลือกและจัดหาหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และซีดีรอม 
     2)  แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
     3)  จําหนายสิ่งพิมพออกจากหองสมุด 
     4)  ซอมและบํารุงรักษาสิ่งพิมพของหองสมุด 
     5)  วิเคราะหและทํารายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ 
     6)  แกไขบัตรรายการใหเปนรูปแบบ MARC 
     7)  พิมพรายการบรรณานุกรมเขาฐานขอมูล 
     8)  เตรียมตวัเลมกอนออกใหบริการ 
    ทั้งน้ีไดจัดแบงกลุมงานภายในฝายเปนดังน้ี 
     1)  งานพัฒนาทรัพยากร 
     2)  งานวิเคราะหสนเทศ 
     3)  งานเขียนรายการแผนงาน 
     4)  งานพิมพ 
    อยางไรก็ตาม งานการจัดทํารายการบรรณานุกรมในฐานขอมูลยังคงใหงาน
พัฒนาทรัพยากรและงานวเิคราะหสนเทศแยกกันจัดทาํเพ่ือประโยชนของแตละสวนงานเอง 
เน่ืองจากงานวิเคราะหสนเทศตองเรงดําเนินการลงรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูลเพ่ือรองรับ
ระบบงานยืม-คืน (Circulation module) ที่จะเร่ิมดําเนินการในภาคการศึกษา 2/2540 การปฏบิัติงาน
ลักษณะนี้กอใหเกิดปญหาคือการลงรายการที่ไมตรงกันนัก และทําใหมีรายการที่จําเปนตองรวมหรือ
ลบทิ้งจํานวนพอสมควร  
    ตอมาในป พ.ศ. 2544 สํานักหอสมุดกลางไดปรับระบบหองสมุดอัตโนมัติจาก
ระบบไดนิกซ เปนระบบฮอไรซอนเวอรชั่น 5.2t3 และในป พ.ศ. 2545 ไดปรับระบบฮอไรซอนเปน
แบบ Client/Server Integrated System ดวยระบบปฏบิัติการงาน Windows 2000 Server ทําให
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางในขณะนั้นมีนโยบายใหลดขั้นตอนการทํางานในงานเทคนิคลง 
ประกอบกับเพ่ือแกปญหาความซ้ําซอนของการลงรายการบรรณานุกรมของแตละงาน หัวหนาฝาย
พัฒนาทรัพยากรและวเิคราะหสนเทศจึงมอบหมายใหนางสาววิมล กลิ่นหอม พิจารณากระบวนการ
ปฏิบัติงานของฝาย หลังจากนั้นไดทําแผนผังการปฏิบตัิงานและใหบคุลากรของฝายรวมพิจารณา
และปรับปรุงแกไข เม่ือไดขอสรุปจึงไดทํารายการแบงงานพรอมกิจกรรมของแตละงานออกไดดังน้ี 
     1)  งานคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
     2)  งานจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
     3)  งานวิเคราะหสนเทศ 
     4)  งานเตรียมการกอนออกใหบริการ 
     5)  งานบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
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    โดยไดเสนอผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางพิจารณาเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 
2545 ซ่ึงผูอํานวยการไดเสนอแนะวา ขอใหการติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน และให
บุคลากรผานการฝกอบรมใหเสร็จเรียบรอยกอน และหลังจากทํางานกับระบบฮอไรซอน ครบ  
1 เดือนแลวจึงจะพิจารณาเรื่องการแบงงานในฝายพัฒนาทรัพยากรและวเิคราะหสนเทศ เม่ือระบบ
หองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอนติดตั้งและดําเนินงานแลวระยะหนึ่ง หัวหนาในขณะนัน้คือนางบุญสม  
เลาพูนพิทยะ จึงใหเริ่มทดลองทํางานดวยกลุมงานตามรางที่เสนอและใหจัดบุคลากรลงทํางาน 
ตามกลุมงานตางๆ เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 
    ในสวนของงานจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศมีบุคลากรรบัผดิชอบ  
7 คน ประกอบดวย บรรณารักษ 5 คน และเจาหนาที ่3 คน มีหนาที่หลักคือ การทํารายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานขอมูล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 
     1)  รับหนังสือใหมทั้งที่เปนหนังสือซ้ือ/บริจาค ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ จากงานคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พรอมตรวจนับจํานวนชื่อเรือ่ง 
จํานวนเลม ตามรายการในใบคัดเลือก ใบสงของ/ ใบรายชื่อหนังสือบริจาค ครบตามจํานวน ลงชื่อรับ
ในสมุด “สงงานจัดทําฐานขอมูล” ของงานคัดเลือกและจัดหาฯ 
     2)  ลงบันทึกการรับหนังสือในแบบฟอรม “การรับหนังสือจากงานคัดเลือก
และจัดหาฯ” ที่งานจัดทําฐานขอมูลเตรียมไวเพ่ือลงเปนสถิต ิ
     3)  ตรวจสอบหนังสือกับฐานขอมูลสํานักหอสมุดกลาง 
      3.1)  พบหนังสือชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง ปพิมพ ซํ้า ใหเขียนเลขระเบียน 
ลงในกระดาษสลิป (Slip) พรอมระบุปพิมพ / จํานวนเลมที่มี เพ่ือสงกลับงานจัดหาเพ่ิมรายการฉบับ  
(item) 
      3.2)  พบหนังสือชื่อเดียวกนั แตฉบับพิมพ (Edition) ตางกัน ใหใช
คําสั่ง Copy เพ่ือสําเนารายการใหเปนรายการใหม และแกไขปรับปรุงรายการบรรณานุกรมตามที่
ปรากฏในตวัเลม 
      3.3)  หนังสือที่ไมมีในฐานขอมูลของสํานักหอสมุดกลาง จะนําไปคน
ในฐานขอมูลอ่ืนๆ ทางอินเทอรเน็ต (Internet) เม่ือพบรายการที่ตองการ ใหถายโอนขอมูลลงแผน
ดิสเกตตเพ่ือถายโอนขอมูลเขาฐานขอมูลของหองสมุดตอไป กรณีฐานขอมูลที่ไมใหถายโอนขอมูล 
จะพิมพผลแผนขอมูล (Printout) แนบพรอมตัวเลม 
      3.4)  กรณีไมมีรายการในฐานขอมูลอ่ืนๆ ทางอินเทอรเน็ต ใหนํามา
เขียนแผนงาน (Worksheet) และสงพิมพขอมูลเขาฐานขอมูลสํานักหอสมุดกลาง 
     4)  ตรวจแกไขรายการ 
      4.1)  กรณีรายการที่ถายโอนขอมูลจากอินเทอรเน็ต ใหนํามาปรับปรุง
แกไขรายการใหตรงตามตัวเลมที่มีอยู พรอมเขียนเลขระเบียนที่ดานลางของหนาปกใน 
      4.2)  ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพรายการบรรณานุกรม
ทั้งหมดจากหนาจอคอมพิวเตอร 
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     5)  สงแผนขอมูลไปกับตัวเลมโดยตรวจสอบหมายเลขระเบียนใน
แผนขอมูลกับตัวเลมกอน 
     6)  นําตัวเลมจัดเรียงตามหมายเลขในใบคัดเลือก/ ใบสงของ/ใบรายชือ่
หนังสือบริจาค 
     7)  ลงชื่อพรอมระบุวันทีใ่นแบบฟอรม “การรับหนังสือจากงานคัดเลือก
และจัดหาฯ” กอน 
     8)  นําหนังสือสงคืนงานจัดหาเพ่ือดําเนินการขั้นตอนอ่ืนๆ ตอไป 
 

  การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ ทําให
บรรณารักษและเจาหนาที่ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนสวนหนึ่ง
ของการเตรียมเครื่องมือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศใหแกอาจารย 
นิสิต บุคลากร ตลอดจนผูใชบริการจากภายนอก เพราะผูใชจะไดรับความสะดวกจากการสืบคนจาก
หนาจอโอแพกซึ่งสามารถสืบคนไดหลายรูปแบบกวาบตัรรายการ กลาวคือ สามารถสืบคนไดจาก 
ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสอื เลขมาตรฐานหนังสือสากล และคําสําคัญ รวมทั้งยงั
ไดรับความสะดวกจากเมนูตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Borrower information) ที่ใหบริการการจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ การยมืตออัตโนมัติ เปนตน ทําใหผูใชสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่
ตองการไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 
 
 การสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
                 โอแพกของสํานักหอสมุดกลางเปนระบบสบืคนขอมูลจากฐานขอมูลหองสมุดหลักรวม  
3 แหง ไดแก สาํนักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ และหองสมุดคณะแพทยศาสตร ผูใช
สามารถสืบคนหนังสือ ปริญญานิพนธ โสตทศันวัสดุ บทความวารสาร และสิ่งพิมพอ่ืนๆ ไดจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอรบริการคนขอมูล ในอาคารสํานักหอสมุดกลาง หรือคนผานอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต  
http://lib.swu.ac.th หรือเขาใชโอแพก โดยตรงที่ http://library.swu.ac.th โดยมีวิธีการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

  1.  จากเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลางท่ี http://lib.swu.ac.th คลิกที่หัวขอสบืคน
ทรัพยากรสารสนเทศ OPAC เพ่ือเขาสูเมนูการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศดังภาพประกอบ 8 
 

        
 

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

  3.  ในเมนู Catalog search จะปรากฏเมนูยอยใหเลือก ไดแก หมายเลข 1 Keyword 
สําหรับสืบคนขอมูลดวยคําสําคัญ (กรณีไมทราบชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ที่ถูกตอง) หมายเลข 2 
Alphabetical สําหรับสืบคนขอมูลดวยคําตามลําดับอักษร (ตองทราบชื่อผูแตง ชือ่เรื่อง หัวเรื่อง  
ที่ถูกตอง) หมายเลข 3 Boolean สําหรับสบืคนขอมูลดวยคาํสําคัญและการเชื่อมคํา หมายเลข 4 
History สําหรับดูประวตัิการสืบคนขอมูล และ หมายเลข 5 Reserved Book สําหรับสืบคนหนังสอื
สํารอง ดังภาพประกอบ 10 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 แสดงเมนูหลักที่ใชสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 

1 2 3 

1 2 3 4 5 
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  4.  วิธีการสืบคนขอมูล 
   4.1  สืบคนขอมูลดวยคําสําคัญ (Keyword) ซ่ึงเปนการคนโดยคําหรือกลุมคําที่
เปนประเด็นหลักของเร่ืองที่ตองการที่ปรากฏในสวนตางๆ ของรายการบรรณานุกรม ไมวาจะเปน 
ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือทุกสวน โดยผูใชสามารถเลือกไดวาตองการสืบคนจากสวนใด  
การสืบคนแบบน้ี ผูสืบคนไมจําเปนตองทราบชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ที่ถูกตองหรือสมบูรณ  
วิธีน้ีจึงเปนการสืบคนที่ยืดหยุนที่สุด เหมาะกับการเร่ิมตนสืบคน 
     ตัวอยางการกําหนดคําสําคัญ เชน ตองการคนเรื่องเก่ียวกับอาหารที่ทําจาก
สมุนไพร คําสําคัญที่ใชสืบคนในที่น้ี คือ คําวา “สมุนไพร”  “อาหาร” และ “อาหารสมุนไพร” 
   วิธีการสืบคน ทําไดดังน้ี 
    1)  เลือกเมนูที่ใชสบืคน ในที่น้ีไมทราบชือ่เรื่องที่ถูกตอง จึงใชเมนู Keyword 
จากน้ันพิมพคําคนในชองทางที่ตองการในบริเวณหมายเลข 1 ซ่ึงในที่น้ีตองการคนจาก Title 
Keyword (ชื่อเรื่อง) คําวา สมุนไพร และ อาหาร จากน้ัน คลิกปุม Go ที่หมายเลข 5 เพ่ือสืบคน 
    ในกรณีตองการจํากัดประเภททรัพยากรหรือสถานที่จัดเก็บสามารถทําไดโดย
คลิกเลือกที่หมายเลข 2 หากตองการระบปุพิมพ สามารถระบุที่หมายเลข 3 หรือหากตองการให
แสดงผลการคนโดยจัดเรียงผลตามชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง ปพิมพ คลิกเลือกไดที่หมายเลข 4 รายละเอียด
ดูไดจากคําอธิบายใตภาพประกอบ 11 
  

  

 
 

ภาพประกอบ 11  แสดงวิธีการสืบคนดวยคําสําคัญ 

5 
1 

3 

4 

2 
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       รายละเอียดจากภาพประกอบ 11  
       หมายเลข 1  สําหรับพิมพคําสําคัญลงในชองทางการสืบคนทีต่องการ มีให
เลือกดังน้ี  
   General Keyword  คนดวยคําคนทัว่ไป (จะคนจากทุกชองทาง) 
   Title Keyword  คนดวยชื่อเรื่อง (กรณีจําชื่อเรื่องไดบางสวน หรือตองการ
ใหคําน้ีปรากฏในชื่อเรื่อง) 
   Author Keyword   คนดวยชื่อผูแตง (กรณีจําชื่อผูแตงไดบางสวน  
ใสเฉพาะชื่อหรือนามสกุลก็ได) 
    Subject Keyword  คนดวยหัวเรื่อง (คําหรือวลีที่หองสมุดกําหนดขึ้นเพ่ือ
ใชแทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศน้ัน) 
   Series Keyword   คนดวยชื่อชุด 
        กรณีตองการใชคําคนมากกวา 1 คํา เพ่ือใหผลการคนเจาะจงยิ่งขึ้น ให
เวนวรรค 1 ระหวางคํา   
       หมายเลข 2 Limits  สําหรับจํากัดประเภททรัพยากร หรือ สถานที่จัดเก็บ
ทรัพยากร ทีต่องการคน มีใหเลือกดังน้ี 
   Book คือ หนังสือ และสิ่งพิมพตางๆ 
   Thesis คือ ปริญญานิพนธ / วิทยานิพนธ 
   Journal คือ รายชื่อวารสาร / นิตยสาร 
   Audio Visuals คือ สื่อโสตทัศนวสัดุ 
   E-Book คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
   Central Library  จัดเก็บที่สํานักหอสมุดกลาง 
   Ongkharak Library  จัดเก็บที่หอสมุด มศว องครักษ 
   Medical Library  จัดเก็บที่หองสมุดคณะแพทยฯ 
   Fac of Pharmacy  จัดเก็บที่หองสมุดคณะเภสัชฯ 
       หมายเลข 3 User defined limits  สําหรับจํากัดขอบเขตการสบืคนอ่ืนๆ เชน 
กําหนดปพิมพที่ Pubdate กําหนดสาขาวิชาปริญญานิพนธ ที่ Dissertation 
       หมายเลข 4 Sorting  สําหรับกําหนดลําดับการจัดเรียงผลการสืบคน ไดแก 
จัดเรียงตามปพิมพ ชื่อเรื่อง และชื่อผูแตง  
       หมายเลข 5 Go  สําหรับคลิกเพ่ือสืบคน 
       ในการสืบคนแตละคร้ัง ไมจําเปนตองจํากัดผลการคนครบทุกชองก็ได ขึ้นอยู
กับความตองการ หมายเลข 2 และ 4 สามารถจํากัดผลการคนในภายหลังที่หนาผลการสืบคนได  
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       2)  แสดงผลการสืบคน ที่หมายเลข 1 แสดงใหเห็นวามีผลการคน 24 รายการ
ที่มีคําวา “สมุนไพร” และ “อาหาร” อยูในชื่อเรื่อง คลิกที่ชื่อเรื่องที่ตองการเพ่ือดูรายละเอียดของตัว
เลม ในบริเวณของหมายเลข 2 หากตองการจํากัดประเภททรัพยากรหรือจัดเรียงผลการคนใหคลิกที่ 
Limit by หรือ Sort by (กรณีตองการใหจัดเรียงผลการคนโดยเร่ิมจากปปจจุบันไปหาปเกา ใหเลือก 
Pubdate Descending) ที่หมายเลข 3 หรือหากตองการแกไขคําคนหรือกําหนดการสืบคนใหมให
คลิกที่ Refine Search ที่หมายเลข 4 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 12  แสดงรายการผลการสบืคนดวยคําสําคัญ 

 

1 

4 

3 

2 



 46 

       3)  เม่ือคลิกทีช่ื่อเรื่องที่ตองการ จะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมพรอม
ขอมูลตวัเลมของชื่อเรื่องนั้น พิจารณาขอมูลอีกคร้ังทั้งจากขอมูลบรรณานุกรมที่หมายเลข 1 และ 
หัวเรื่องซึ่งเปนคําที่แสดงเน้ือหาของตัวเลมที่หมายเลข 2 วาตรงกับความตองการหรือไมกอนจะดู
ขอมูลที่จัดเก็บและไปหยบิตัวเลมที่ชั้นทีห่มายเลข 3 ดังภาพประกอบ 13  

 

  
  

 ภาพประกอบ 13  แสดงรายละเอียดบรรณานุกรมและขอมูลตวัเลม 
 

       รายละเอียดจากภาพประกอบ 13  
       หมายเลข 3  รายการขอมูลเก่ียวกับตวัเลม ประกอบดวยรายละเอียดที่ควร
ทราบ ดังน้ี 
   Location  สถานที่จัดเก็บ 
   Collection  ประเภทของทรพัยากร 
   Call No.  เลขเรียกหนังสือ (ตองจดสวนนี้เพ่ือไปหาตัวเลมบนชั้น) 
   Copy  จํานวนเลมที่หองสมุดมีใหบริการ 
      Status  สถานภาพของตัวทรัพยากร เชน On Shelf หมายถึงอยูบนชั้น 
Checked out หมายถึงมีผูยืมออก (จะมีวันกําหนดสงระบุไว) In Process หมายถึงอยูระหวาง
ดําเนินการทางงานเทคนิค และ Mending หมายถึงกําลังสงซอม เปนตน ผูใชตองตรวจสอบ
สถานภาพกอนทุกคร้ังเพ่ือจะไมเปนการเสียเวลาหากตัวเลมยังไมพรอมใหบริการ 
   Due Date  วนักําหนดสงคืน (ปรากฏในกรณีที่มีผูยืมออก) 
     
  

 

 

2 

3 

1 
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             4.2  สืบคนขอมูลแบบตามลําดับอักษร (Alphabetical) ซ่ึงเปนการสืบคนขอมูล
ดวยคําแบบเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของรายการที่สืบคน การสืบคนวธิีน้ี ผูใชตองทราบชื่อผูแตง 
ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ฯลฯ ที่ถูกตอง โดยเฉพาะในสวนแรกที่ขึ้นตน มิฉะนั้นผลการคนอาจจะ 
คลาดเคลื่อนหรือไมพบขอมูล หากไมแนใจเร่ืองความถูกตองและตาํแหนงของคํา ควรสืบคนดวยเมนู 
Keyword 
     ตัวอยางการสบืคนโดยใชเมนู Alphabetical เชน ตองการคนหนังสือที่มีชื่อขึ้นตน
วา “สมุนไพร” 
     วิธีการสืบคน 
    1)  เลือกเมนูที่ใชสบืคน ในที่น้ีทราบชื่อเรื่องวาตองขึ้นตนดวยคําวา”สมุนไพร” 
จึงใชเมนู Alphabetical จากน้ันพิมพคําคนในชองทางที่ตองการในบริเวณหมายเลข 1 ซ่ึงในทีน้ี่
ตองการคนจาก Title Alpha (ชื่อเรื่อง) ดวยคําวา สมุนไพร คลิกปุม Go ที่หมายเลข 2 เพ่ือสืบคน 
ดังภาพประกอบ 14 สวนรายละเอียดอ่ืนๆ ดูไดจากคําอธิบายใตภาพ 
 

  
 

ภาพประกอบ 14  แสดงวิธีการสืบคนแบบตามลําดับอักษร 

 

     รายละเอียดจากภาพประกอบ 14  
       หมายเลข 1  สําหรับพิมพคําคนลงในชองทางการสืบคนที่ตองการ มีใหเลือก
ดังน้ี   

     Title Keyword  คนดวยชื่อเรื่อง      
     Author Keyword  คนดวยชื่อผูแตง   
      Subject Keyword  คนดวยหัวเรื่อง   
     Series Keyword  คนดวยชื่อชุด   

     Dewey Call Numbers  คนดวยเลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี 

2 
1 
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     LC Call Numbers  คนดวยเลขเรยีกหนังสือระบบหองสมุดรัฐสภา
อเมริกัน  
      Local Call Number  คนดวยเลขเรียกหนังสือพิเศษ 
     NLM Call Number  คนดวยเลขเรียกหนงัสือระบบหอสมุดแพทย
แหงชาติอเมริกัน 
 

    2)  แสดงรายการผลการคนตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง ตองการดูรายละเอียด
ของรายการใดใหคลิกที่ชื่อเรื่องนั้น ตามตําแหนงของหลายเลข 1 ดังภาพประกอบ 15 จากน้ัน
หนาจอจะแสดงรายละเอียดในลักษณะเดียวกับภาพประกอบ 13  
 

 
 

ภาพประกอบ 15  แสดงรายการผลการสบืคนแบบตามลําดับอักษร 
 

  5.  คําแนะนําในการสืบคน 
   เม่ือเริ่มการสืบคน นอยคนที่จะทราบชื่อเรื่อง ชื่อผูแตงที่ตองการ ดังน้ันควรใช 
วิธีการสืบคนดวยคําสําคัญ (Keyword) เวนแตวาตองการสืบคนรายละเอียดของทรัพยากร 
สารสนเทศทีท่ราบชื่อเรื่อง ชื่อผูแตงแลว จึงใชวิธีการสืบคนตามลําดับอักษร (Alphabetical) 
   สําหรับวธิีการพิมพคาํคนแบบตามลําดับอักษรนั้น ไมตองคํานึงถึงเคร่ืองหมาย
ใดๆ หากเปนภาษาอังกฤษ ไมตองคํานึงถึงตัวพิมพเลก็หรือใหญ สําหรับการสืบคนดวยชื่อผูแตงน้ัน
ถาเปนผูแตงที่เปนคนไทย ใหพิมพชื่อและนามสกุลตามลําดับ โดยไมคํานึงถึงคํานําหนาชื่อ ยศ และ
ตําแหนง เชน เปรม ติณสูลานนท ถาเปนผูแตงที่เปนชาวตางประเทศ หากเปนชาวตะวันตก ให
พิมพชื่อสกุลและชื่อตามลําดับ โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค เชน Keats, John หากเปน 
ชาวตะวันออก ใหพิมพชื่อผูแตงตามความนิยมของแตละชาติ เชน ชิโร, ทาเคชิ สวนการสืบคนดวย
ชื่อเรื่อง หากช่ือเรื่องมีขนาดยาวมาก ไมจําเปนตองพิมพจนจบก็ได 
 

1 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
  โดนัลดสัน (Donaldson.  2000: 237-251) ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนออนไลน
เพ่ือสอนทักษะการรูสารสนเทศแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางบรรณารักษและ
คณาจารยของวิทยาลัยเซเนกา วิทยาเขตนิวนแฮม รัฐโตรอนโต โดยไดพัฒนาบทเรียนที่ชื่อวา 
Library Research Success มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูทักษะการสบืคนสารสนเทศ
ทางธุรกิจดวยตนเองผานเวบ็ รวมถึงการคนควาเพ่ือการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1 
เน้ือหาของบทเรียนแบงเปน 5 โมดูล ไดแก การปฐมนิเทศ (Orientation) แหลงสารสนเทศ 
(Information sources) สิ่งพิมพตอเน่ือง (Periodicals) กลยุทธการสืบคน (Research strategy) และ
การสืบคนฐานขอมูล (Database searching) การประเมินผลบทเรยีนพบวา อาจารยและนักศกึษา 
พึงพอใจในการใชบทเรียนเปนอยางมาก จนกระทั่งไดบรรจุการใชบทเรียนไวในแผนการดําเนินงาน
ประจําป ค.ศ. 2000 ของหองสมุด และไดนําไปใชกับรายวิชาอ่ืนๆ เชน วิชาภาษาอังกฤษ เปนตน 
  อัลซามิล (Alzamil.  2002: Online) ศึกษาการยอมรับรูปแบบการเรียนการสอนผาน
อินเทอรเน็ตในรายวิชาทีเ่ปดสอนของคณาจารยสาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
โดยใชแบบสอบถามเนนถงึบทบาทของอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนสื่อสําคัญหลักในการสงขอมูล โดยใช
กลุมประชากรจํานวน 206 คน ซ่ึงเปนคณาจารยสังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-
ศาสตร ซ่ึงมีรายวิชาที่สอนผานเว็บในชวงภาคเรียนฤดูใบไมรวง ป ค.ศ. 2000 และในชวงฤดูใบไม-
ผลิ ป ค.ศ. 2001 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัยพบวา คณาจารย
ยอมรับและเชือ่วาระบบอินเทอรเน็ตมีผลดียิ่งตอการเรียนการสอน ชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึง
บริการหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการสืบคนฐานขอมูลบรรณานุกรม การยืมระหวาง
หองสมุด รวมถึงการใชแหลงสารสนเทศอางอิงของหองสมุด นอกจากน้ียังพบวาอาจารยสวนใหญ
มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาโดยตองอาศัยขอมูลจากหองสมุดหรือเก่ียวของกับบริการ
หองสมุดอยางใดอยางหนึ่ง 
  แฮยเวิรดและบรานทส (Hayworth; & Brantz.  2002: Online) ศึกษาเก่ียวกับการ
พัฒนาแบบฝกทักษะการใชหองสมุดออนไลนของหองสมุดวิทยาลยัชุมชนแอรราพา (Arapahoe 
Community College) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาในการเพ่ิมทักษะการสืบคนจาก
ระยะไกล ทั้งยังชวยใหหองสมุดบรรลุวตัถุประสงคในการสอนใหนักศึกษาสบืคนสารสนเทศไดดวย
ตนเอง แบบฝกทักษะประกอบดวยเนื้อหา 6 สวนพรอมทั้งแบบฝกหัดทายบทเรียน ซ่ึงแบบฝกหัด
เหลาน้ีบรรณารักษจะเปนผูประเมินผลคะแนน ตลอดจนจัดสงผลคะแนนของนักศึกษาแตละคน
กลับไปใหอาจารยประจําวชิา อาจารยจะเปนผูพิจารณาใหคะแนนพิเศษแกนักศึกษาที่ผานการ
ทดสอบ ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมโครงการวิจัยในครั้งน้ีรูสึกพอใจกับแบบฝกทักษะการใช
หองสมุดออนไลน และพบวาหองสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาบางแหงนําไปพัฒนาและปรับปรุง 
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ใชกับนักเรียนของเขา รวมถึงมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในชมุชนใกลเคยีงไดนําไปเปนแนวทางพัฒนา
บทเรียนการใชหองสมุดออนไลน 
  ลินดเซย และคนอ่ืนๆ (Lindsay; & et al.  2006: 429-445) ศึกษาเกีย่วกับการ
ประเมินประสทิธิภาพบทเรยีนออนไลน ซ่ึงแผนกสอนการใชหองสมุดของมหาวิทยาลัยวอชิงตนัได
จัดทําขึ้น ประกอบดวยบทเรียนออนไลน 4 บทเรียน ไดแก Griffin Catalog Tutorial, ProQuest 
Tutorial, NetLibrary Tutorial และOnline Tours โดยทําการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาใน
เรื่องรูปแบบการใชบทเรียน การตระหนักรูถึงแหลงทรัพยากรและงานบริการของหองสมุด ตลอดจน
ความคิดเห็นทั่วไปที่มีตอบทเรียน ผลการวิจัยที่นาสนใจพบวา นักศกึษาสวนใหญทําคะแนนกอน
และหลังเรียนไดคะแนนคอนขางต่ํา แตก็ไมสามารถสรุปไดวาเกิดจากขอบกพรองของเคร่ืองมือที่ใช
วิจัย กรณีตัวอยางบทเรียน Griffin Catalog Tutorial พบวา นักศึกษาเพียง 35% ทําแบบทดสอบ
การสืบคนตรรกบูลีนไดถูกตอง และเพียง 9% เทาน้ันที่สามารถบอกถึงความแตกตางของการสืบคน
โดยคําสําคัญกับหัวเรื่องได โดยผูวิจัยไดรวบรวบความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ของนักศึกษา 
เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงบทเรียนในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  ลี (Li.  2006: Online) ศึกษา สํารวจและประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ
ประยุกตใชสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาบทเรียนการสอนการใชหองสมุดออนไลนในประเด็นของขอความ 
สี กราฟก ระบบตวันําทาง (Navigation systems) เสียง และวีดิทศัน รวมไปถึงประสิทธิภาพของ
ระบบตอบกลบัอัตโนมัติ ผลจากการประเมินพบวา บทเรียนหองสมุดออนไลนมีแนวโนมในการ 
ใชงานมากขึ้น บรรณารักษสามารถนําบทเรียนมาใชสอนนักศึกษาจํานวนมากผานทางอินเทอรเน็ต
และเวิลดไวดเว็บ ทําใหไรขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ เวลา และบคุลากรผูสอน  
 

  จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศตางๆ ขางตน จะเห็นไดวา หองสมุดและ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรตางใหความสําคัญกับการเรียนการสอนทางออนไลนในลักษณะบทเรียน
ผานเว็บ โดยเฉพาะในการสอนทักษะการรูสารสนเทศ เพราะนอกจากจะชวยใหนักศึกษามีความ
เขาใจและมีทกัษะในการรูสารสนเทศเพ่ิมขึ้นแลว ยังชวยลดภาระบรรณารักษในการอบรมหรือ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมที่มีจํานวนมากในแตละภาคการศึกษาอีกดวย 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
  นฤมล รักษาสุข (Narumol Ruksasuk.  2000: Online) ไดศึกษารูปแบบการเรียนรู
และผลสมัฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 มหาวิทยาลัยสุรนาร ีจํานวน 199 คน ที่มีตอการมี
ปฏิสัมพันธของการสอนบนเว็บในการศกึษาทางไกลในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-
ศาสตร สําหรับรูปแบบการเรียนรู ไดแก แบบสมานฉันท (Coverger) แบบแตกแยก/ไมสมานฉันท 
(Diverger) แบบมีความเห็นสอดคลองกัน (Accommodator) และแบบผสมผสานกลมกลืนกัน 
(Assinilator) และประเภทของบทเรียนชวยสอนผานเวบ็ ไดแก รูปแบบที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ 
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บุคคลอ่ืนๆ นอกจากผูสอน ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาทัง้ 4 รูปแบบไมมี
ความแตกตางกัน แมวาจะพบความแตกตางกันในรูปแบบการเรียนรู 2 รูปแบบก็ตาม และประเภท
ของบทเรียนชวยสอนบนเว็บทั้ง 2 รูปแบบไมมีความแตกตางกัน และในการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ทั้งรูปแบบการเรียนรูและวธิีการสอนดวยบทเรียนชวยสอนบนเว็บไมมีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ แตพบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดวยเหตน้ีุจึงสรุปไดวา นักศึกษาทุกคนใชรูปแบบการเรียนรูทุกรูปแบบในการ
เรียนดวยบทเรียนชวยสอนบนเวบ็ 
  อารยะ เสนาคุณ (2543: บทคัดยอ) ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ชวยสอน เรื่อง การใชคอมพิวเตอรสบืคนรายการสารสนเทศดวยระบบออนไลน ตลอดจนศึกษา
ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตวัอยาง คือ นิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 
30 คน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 ใชระยะเวลา
ทดลอง 1 ชั่วโมง เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใช
คอมพิวเตอรสืบคนสารสนเทศดวยระบบออนไลน (OPAC) ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใชคอมพิวเตอรสืบคนสารสนเทศ
ดวยระบบออนไลน และระบบประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน สถิติที่ใชในการวเิคราะห
ขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสทิธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 นิสิตที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีความคิดเห็นวา บทเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑที่
กําหนดไว 
  พรอนันต เอ่ียมขจรชัย (2545: บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจตอเวบ็ชวยสอนเรื่อง
บริการของศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี กลุมตวัอยางที่ใชในการ
วิจัยในครั้งน้ี คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสํานักวชิาแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัสุรนารี จํานวน 299 คน  
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาทุกสํานักวชิามีความพึงพอใจตอเว็บชวยสอนดานเน้ือหา การนําเสนอ  
และการใชงานในสวนขอมูลทั่วไป สวนบรกิารและสวนฐานขอมูลในระดับมาก และนักศึกษา 
ทุกสํานักวิชายังมีความพึงพอใจเว็บชวยสอนโดยรวมทุกดานในระดับมากเชนกัน 
  สุชาวดี ผลาผล (2546: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ระบบสื่อประสม เรื่อง การสืบคนขอมูลจากเว็บแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรม Authorware 5.0 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบ 
สื่อประสมที่สรางเสร็จ โดยบรรณารักษ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทวิโรฒ และ
ทดสอบประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยนิสิตปรญิญาตรี ผลการวิจัยพบวา 
บรรณารักษมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ 
มีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของการลําดับรายการในเมนูหลัก การนําเสนอเนื้อหามีการ
ยกตัวอยางทีช่วยทําใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น ความชัดเจนของเนื้อหาและการนําเสนอ และบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนจะเปนประโยชนในการชวยแนะนําวิธีการสืบคนขอมูลจากเว็บแพกอยูใน 
ระดับมาก สําหรับประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันพบวา นิสติปริญญาตรี 
เกิดการเรียนรูในการสืบคนขอมูลจากเว็บแพกอยูในระดับปานกลาง 
  อรทัย วารีสอาด (2546: บทคัดยอ) ศึกษาการออกแบบและพัฒนาชุดเรียนรูผานเว็บ 
เรื่อง เทคนิคการสืบคนฐานขอมูล IPAC ของหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจของนสิิตที่มีตอชุดเรียนรูผานเว็บ กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย คือ 
นิสิตระดับปรญิญาตรีชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา บส 101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา  
ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2546 จากการสุมแบบเจาะจง ทั้งหมด 100 คน เคร่ืองมือที่ใชใน 
การวิจัยมี 4 ชุด คือ ชุดเรียนรูผานเว็บ เรื่องเทคนิคการสืบคนฐานขอมูล IPAC ของหอสมุด 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ รวม 13 หนวย แบบฝกหัดสําหรับทบทวนบทเรียนผานเว็บ
รวม 9 ชุด แบบประเมินชุดเรียนรูผานเว็บ เรื่อง เทคนิคการสืบคนฐานขอมูล IPAC 1 ชุด และ
แบบสอบถามความพึงพอใจตอชุดการเรียนรูผานเว็บ 1 ชุด ผลการวิจัยพบวา นิสิตพึงพอใจตอ 
ชุดเรียนรูผานเว็บดังกลาว ทั้งในดานเน้ือหา การออกแบบและรูปภาพ รวมทั้งการสืบคน โดยเฉลี่ย
อยูในระดับมาก โดยเฉพาะนิสิตที่เคยมีประสบการณในการใชการสืบคนขอมูล IPAC ของหอสมุด  
มีความพึงพอใจในเรื่องแบบฝกหัดโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด แตพึงพอใจกับเรื่องความเร็วใน
การเรียกดูขอความ รูปภาพ และสื่อประสม โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเทาน้ัน นอกจากนี้นิสิต 
ยังเสนอใหจัดทําบทเรียนสาํหรับเรียนผานเว็บในเนื้อหาบทตางๆ ของวิชา บส 101 สารสนเทศและ
การศึกษาคนควา รวมทั้งในรายวิชาอ่ืนๆ ดวย 
  สุดารัตน มุสกิชาติ (2549: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาเว็บการเรียนการสอน  
เรื่อง การคนหาสารสนเทศ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวจัิย ไดแก เว็บการเรียนการสอน เรื่อง  
การคนหาสารสนเทศ แบบประเมินคุณภาพเว็บการเรียนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอเวบ็การเรียนการสอน สถิต ิ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  ผลการวจัิย
พบวา เว็บการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.16/80.31 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 
(80/80) ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพบวา สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 และนิสติมีความคิดเห็นวาเวบ็การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมโดยรวมอยู
ในระดับมาก 
  ชุติมา สัจจานันท และวิภา เจริญภัณฑรักษ. (Chutima Sacchanand; & Vipa 
Jaroenpuntaruk.  2006: Online) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปในการสืบคนสารสนเทศจาก
การศึกษาทางไกล โครงการพัฒนาบทเรยีนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (STOU) น้ีได
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเพ่ือการฝกฝนดวยตนเองแบงเปน 5 ขั้นตอน คือ 1) ระบุตัวผูเรียน 
2) การออกแบบบทเรียนสาํเร็จรูป 3) พัฒนาบทเรียน  4)  การดําเนินการดานระบบ และ  
5) การประเมินบทเรียน สําหรับการประเมินบทเรียน แบงการพิจารณาเปน 2 ระยะ ระยะแรก 
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เปนการประเมินในระหวางดําเนินการพัฒนาบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ ระยะที่สองเปนการประเมิน
หลังเสร็จสิ้นโครงการโดยผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย บุคลากรใหมของสํานักบรรณสารสนเทศ และผูใช
หองสมุดแลวนําผลประเมินที่ไดมาปรับปรุงและแกไขเนื้อหาบทเรียนกอนนําไปใชจริง บทเรียน
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวนคอื วัตถุประสงคของโครงการ โมดูลบทเรยีน (Study 
modules) และการอางอิงและการแนะนําการอานเพ่ิมเติม (References and further readings)  
ในสวนโมดูลบทเรียนประกอบดวย การสอนทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมิน
ตนเองกอนเรียนและหลังเรยีน นอกจากนี้บทเรียนยังใชสื่อมัลติมีเดียเพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน อีกทั้งยังสามารถใชไดในระบบออนไลนผานอินเทอรเน็ต และใชระบบออฟไลนโดยใช 
แผนซีดีรอม 
  แววตา เตชาทววีรรณ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบ 
ปรับเหมาะวชิาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอ้ี ซ่ึงบทเรียนมี 3 รูปแบบ ไดแก แบบยาก  
แบบปานกลาง  และแบบงาย และปรับเหมาะโดยนําเสนอเนื้อหาในปริมาณที่เหมาะสมกับ
ความสามารถในการเรยีนรูของผูเรียนโดยอัตโนมัติ ระบบจะเก็บขอมูลพฤติกรรมการเรียนของ
ผูเรียนวาอยูในระดับใด และจัดสงบทเรียนหน่ึงในสามรูปแบบทีเ่หมาะสมแกผูเรียนนั้น เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบปรับเหมาะตามเกณฑกําหนด คือ 80:80 และเพื่อศกึษาความ 
พึงพอใจของนิสิตที่มีตอบทเรียนทางเวบ็แบบปรบัเหมาะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีชัน้ที่ 2 วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงไมเคยลงเรียนวชิาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอ้ีมากอน 
จํานวน 32 คน ซ่ึงใชวิธีสุมแบบเจาะจง เคร่ืองมือการวิจัยไดแก บทเรียนทางเวบ็แบบปรับเหมาะ
วิชาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอ้ี แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  
แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนทางเวบ็แบบปรับเหมาะจากผูเชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึง
พอใจตอบทเรยีนทางเวบ็แบบปรับเหมาะของผูเรียน ผลการวิจัยสรปุไดวา บทเรยีนทางเวบ็แบบ
ปรับเหมาะวชิาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอ้ีมีประสิทธิภาพเทากับ 81.25 : 80.94 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑที่กําหนดคือ 80 : 80 และผูเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะในระดับ
มาก ซ่ึงไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 
 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของในประเทศ จะเห็นวา บรรณารักษและคณาจารยจาก
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรไดพัฒนาบทเรียนผานเวบ็ โดยมุงเนนการสอนทักษะการสืบคน
สารสนเทศ รวมไปถึงการนําไปบูรณาการในการสอนวชิาทางบรรณารักษศาสตรมากขึ้น 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยมีวิธีดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  1.  การสรางบทเรียนผานเว็บ   
  2.  การประเมนิคุณภาพบทเรียน 
  3.  การประเมินผลบทเรียน 
   

การสรางบทเรียนผานเว็บ  

 การสรางบทเรียนผานเว็บ เร่ือง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับการสอนโดยใชเวบ็ (Web-Based Instruction) รวมทั้ง
เทคนิควิธีการสรางบทเรียนการสืบคนทรพัยากรสารสนเทศหองสมุดผานเว็บทั้งในและตางประเทศ
จากเว็บไซตและเอกสารหรอืงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 2.  ศึกษาวธิีการสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปญหาที่พบในการสืบคนโอแพกของผูใช และสรุปหลกัวิธีการสบืคนเพ่ือนํามาเสนอในบทเรียน 
   3.  กําหนดจุดประสงคของบทเรียน  
 4.  กําหนดเนื้อหาของบทเรียน โดยแบงเปน 2 บทดังน้ี 
  4.1  เรื่องเก่ียวกับ OPAC ประกอบดวย 
   4.1.1  OPAC คืออะไร 
   4.1.2  3 เมนูหลักใน OPAC มีอะไรบาง 
   4.1.3  ขอมูลทางบรรณานุกรมมีลักษณะอยางไร 
   4.1.4  สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ (Status) ที่ผูใชควรทราบ 
   4.1.5  ขอมูลสวนตวัของผูใช รูไวไดประโยชน 
   4.1.6  แบบฝกหัดทายบท 
  4.2  วิธีการสบืคนทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย 
   4.2.1  การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป 
   4.2.2  การสืบคนปริญญานพินธ/สารนิพนธ 
   4.2.3  การสืบคนบทความวารสารภาษาไทย  
   4.2.4  แบบฝกหัดทายบท 
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  นอกจากนี้ยังมีคําแนะนํากอนเรียน แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน 
โดยที่บทเรียนจะมีลักษณะเปนบทเรยีนที่ไมตองเรียนแบบตอเน่ือง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเร่ืองใด
กอนหลังก็ได เหมาะกับผูเรยีนที่มีเวลาจํากัด เวลาทีใ่ชในการเรียนทั้งบทเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ  
30 นาที ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูเรยีนและกิจกรรมที่ทํา 
 5.  นําเนื้อหาของบทเรียนที่จัดเตรียมแลวเสนอตอทีป่รึกษาโครงการ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง ครอบคลุมและเหมาะสม จากนั้นไดปรับปรุงแกไขกอนนําไปสรางบทเรียน 
 6.  วางแผนและออกแบบบทเรียน โดยวางโครงราง รูปแบบ การเรยีงลําดับ และการ
เชื่อมโยงเนื้อหาหลักและเนือ้หาที่เกี่ยวของ  
 7.  สรางบทเรียนการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศโดยใชโปรแกรมมาโครมีเดีย  
ดรีมวีพเวอร เอ็มเอ็กซ 2004 (Macromedia Dreamweaver MX 2004) จัดการและตกแตงรูปภาพ
โดยใชโปรแกรมอะโดบี โฟโตชอป 7.0 (Adobe Photoshop 7.0) และจําลองเครื่องคอมพิวเตอรที่
ทํางานใหเปนเซิรฟเวอรเพ่ือแสดงผลบทเรียนโดยใชโปรแกรมแอพพลิเคชั่นเซิรฟเวอร 2.5.2 
(AppServ 2.5.2)  
 8.  นําบทเรียนที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม
และความนาสนใจ จากนั้นปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของที่ปรึกษาโครงการ  
 9.  นําบทเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลวสงขึน้ (Upload) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรมดับเบิ้ลยูเอส เอฟทีพี โปร (WS-FTP Pro) และเขาดู
บทเรียนไดที่ http://lib.swu.ac.th/forms_lib/opac/  
 

การประเมินคุณภาพบทเรียน  
 การประเมินคณุภาพบทเรียนเปนการประเมินคุณภาพในดานเนื้อหา ดานการนําเสนอ  
ดานภาษา ตัวอักษรและสี ดานรูปภาพ และดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ โดยใหผูเชี่ยวชาญ 
ซ่ึงเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน 5 คนเปนผูประเมินซึง่ไดแก อาจารยจาก
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 2 คน คือ ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร และ
ผูชวยศาสตราจารย อลิศรา เจริญวานิช อาจารยจากภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร จํานวน 2 คน คือ อาจารยบุญยืน จันทรสวางและอาจารยอรทัย วารีสอาด และ
บรรณารักษจากสํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 ทาน คอื นางพิมล เมฆสวัสดิ์ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดขอคําถาม 
 2.  สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุด-
กลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของบทเรียน โดย
แบงแบบประเมินออกเปน 3 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัผูเชี่ยวชาญ สอบถามเรื่องตําแหนงหนาที่และสถานที่ทํางาน 
เปนคําถามปลายเปด 
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  ตอนที่ 2  คุณภาพของบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุด-
กลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ซ่ึงแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานการนําเสนอ 
ดานภาษา ตัวอักษรและสี ดานรูปภาพ และดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ เปนคําถามแบบ 
มาตรประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง 
  ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 
 3.  นําแบบประเมินคุณภาพที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของเนือ้หา ภาษา และความชัดเจนในขอคําถาม จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบประเมินกอน
นําไปใชประเมิน   
 4.  ผูเชี่ยวชาญประเมินบทเรียนโดยเขาไปที่ http://lib.swu.ac.th/forms_lib/ opac/ เพ่ือ
ตรวจสอบรายละเอียดตางๆ แลวประเมินบทเรียนดวยแบบประเมินคุณภาพบทเรยีนที่ไดสรางขึน้  
 5.  วิเคราะหผลการประเมนิบทเรียนจากผูเชี่ยวชาญ แลวนําผลที่ไดมาแกไขปรับปรุง
บทเรียน โดยขอเสนอแนะที่ผูเชี่ยวชาญสวนใหญแนะนําใหปรับแก คือ ภาพประกอบมีขนาดเล็ก 
ควรปรบัขยายหนาจอใหใชเน้ือที่ใหเต็มหรือปรับใหภาพประกอบมีขนาดใหญขึ้น และควรปรับขนาด
ตัวอักษรบางสวนใหใหญขึน้ (รายละเอียดดูที่ตาราง 16 ในภาคผนวก ข) 
 6.  รายงานผลการปรับปรุงบทเรียนแกปรึกษาโครงการ และปรับแกเน้ือหาบางสวน
เพ่ิมเติมตามคําแนะนําของที่ปรึกษาโครงการ  
 7.  นําบทเรียนที่ปรับปรุงแลวสงขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒอีกครั้ง พรอมนําเสนอไวบนเวบ็ไซตของสํานักหอสมุดกลางในหัวขอบทเรียน 
การสืบคน OPAC หรือสามารถเขาใชโดยตรงไดที ่http://lib.swu.ac.th/forms_lib/opac/ โดยมี
รูปแบบการนาํเสนอและวธิกีารเขาใชบทเรียน ดังน้ี 
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  7.1  จากเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลางที่ http://lib.swu.ac.th คลิกที่หัวขอบทเรียน
การสืบคน OPAC เพ่ือเขาสูบทเรียน ดังภาพประกอบ 16 
 

 
 

ภาพประกอบ 16  การนําเสนอบทเรียนบนเวบ็ไซตของสํานักหอสมุดกลาง  
                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

  7.2  หนาแรกของบทเรียนจะมี 5 เมนู ไดแก คําแนะนํากอนเรียน เรื่องเก่ียวกับ 
โอแพก วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน  
ดังภาพประกอบ 17 เน้ือหาของแตละเมนูนําเสนอโดยใชขอความ ภาพประกอบและการเชื่อมโยงไป
ยังเนื้อหาที่เกี่ยวของ ทุกหนาของบทเรียนจะมีเมนูหลักดานขาง ดานบนและลาง ตามหมายเลข 1 
เพ่ือเอ้ือตอลักษณะของบทเรียนที่ไมจําเปนตองเรียนแบบตอเน่ือง เปนการชวยใหผูเรียนสามารถ
เลือกเรยีนเร่ืองใดกอนก็ไดโดยไมตองกลับไปที่หนาแรกของบทเรียน  
  หากผูเรียนตองการเลือกเรียนแบบเรียงตามลําดับเนือ้หาก็ทําไดโดยคลิกเครื่องหมาย 
Next ที่ปรากฏอยูดานลางของหนาจอ (เม่ือคลิกเขาไปแตละเมนู) เพ่ือดูเน้ือหาถัดๆ ไป   
  นอกจากนี้ ทุกหนาของบทเรียนยังมีสัญลักษณทีใ่ชเปนจุดเชื่อมโยงไปยังโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง ตามหมายเลข 2 รวมทั้งแผนผังบทเรียนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถงึ
แหลงดังกลาว อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกแกผูเรียนในกรณีตองการติดตอกับผูวิจัยหรือ
สํานักหอสมุดกลางดวยการใหที่อยู เบอรติดตอ และอีเมลของสํานักหอสมุดกลางที่สามารถเชื่อมโยง
เพ่ือสงอีเมลไดทันที ตามหมายเลข 3 
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  ในที่น้ีจะขอยกตัวอยางการเลือกดูเน้ือหาในหัวขอวธิีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 
(ตามเครื่องหมายลูกศรใหญ) 
   

 

 
 

ภาพประกอบ 17  หนาแรกของบทเรียนการสืบคนโอแพก สํานักหอสมุดกลาง  
                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 

1 

3 

2 
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  7.3  เม่ือเขามาภายในเมนูวธิีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพประกอบ 18  
จะปรากฏหัวขอยอยใหเลือกคลิกเพื่อศึกษาตามความสนใจ ตามหมายเลข 1 หรือจะเลือกเรียน
ตามลําดับก็ไดโดยการเริ่มคลิกจากหัวขอยอยแรกหรือปุม Next ทีอ่ยูดานลาง ตามหมายเลข 2 
นอกจากนี้ที่เมนูหลักดานขางจะปรากฏเมนูที่เปนหัวขอยอยเชนกันเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เลือกเรียนเร่ืองใดกอนก็ไดโดยไมตองกลับไปที่หนาแรกของหัวขอน้ี ตามหมายเลข 3 ในที่น้ีจะขอ
ยกตวัอยางการเลือกดูหัวขอยอยเร่ืองการสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธ (ตามเครื่องหมายลูกศร) 
 

 
 

ภาพประกอบ 18  ตัวอยางการนําเสนอบทเรียนเม่ือเขาสูเน้ือหาหลัก 
                         ภายใตหัวขอวธิีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 

 
  7.4  เม่ือเลือกหัวขอยอยที่ตองการ จะเขาสูบทเรียนของหัวขอยอยนั้นๆ ซ่ึงเนื้อหา
อาจจะประกอบไปดวยคําอธิบาย ภาพประกอบ และ/หรือจุดเชื่อมโยงซึ่งเปนหัวขอสีนํ้าเงินไปยัง
เน้ือหายอยที่ตองการ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหา ในที่น้ีจากภาพประกอบ 18  
ไดยกตัวอยางการคลิกดูวธิกีารสืบคนปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ โดยเมื่อคลิกเขามาแลวจะปรากฏ
คําอธิบายเมนทูี่ใชสบืคน จากนั้นมีหัวขอยอยๆ ซ่ึงเปนหัวขอสีนํ้าเงินใหผูเรียนคลิกเพื่อเลือกเรียน 
ตามหมายเลข 1 ดังภาพประกอบ 19  

1 

3 

2 
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ภาพประกอบ 19  หนาแรกของหัวขอการสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
 
  หากผูเรียนตองการเรียนตามลําดับเนื้อหา ใหเริ่มคลกิที่หัวขอแรกคือ “สืบคน 
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธในเร่ืองที่ตองการ” หรือคลิกที่ปุม Next ดานลางก็ได ตามหมายเลข 2  
ในที่น้ีตองการเลือกเรียนตามลําดับโดยคลิกที่หัวขอ “สืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธในเรื่องที่
ตองการ” 
 

  7.5  หนาจอเขาสูเน้ือหาของหัวขอ “สืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธในเรื่องที่
ตองการ” ดังภาพประกอบ 20 จะมีคําอธิบายบอกถึงวิธกีารสืบคน มีจุดเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่
เกี่ยวของ และภาพประกอบซึ่งสามารถคลิกเครื่องหมาย Click ตามหมายเลข 3 ที่อยูใตภาพเพื่อ
ขยายภาพใหใหญขึ้นไดเพ่ือความชัดเจนในการอาน โดยในการอธิบายภาพประกอบนั้นจะมีอยู
ดวยกัน 2 แบบ คือ แบบทีมี่ลูกศรสีแดงพรอมหมายเลขเพื่อเนนจุดที่ตองการอธบิายและดูคําอธิบาย
ประกอบใตภาพ ตามหมายเลข 1 และแบบที่มีลูกศรพรอมคําอธิบายในภาพเลย ตามหมายเลข 2 
จากปุม Next ดานลาง ตามหมายเลข 4 แสดงใหเห็นวาเนื้อหาถัดไป คือ แบบฝกหัด สําหรับทบทวน
บทเรียนสําหรบัหัวขอน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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(มีตอ) 
ภาพประกอบ 20  การนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนในหัวขอ (มีตอ) 

     การสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธในเรื่องที่ตองการ   
 
 
 

1 



 62 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 (ตอ)  การนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนในหัวขอ 
การสืบคนปรญิญานิพนธ/สารนิพนธในเรือ่งที่ตองการ   

 
 

 

2 

3 

4 
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  7.6  จากหัวขอการสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธในภาพประกอบ 20 จะเห็นวา
เน้ือหาถัดไปคือแบบฝกหัด ซ่ึงในแตละหัวขอยอยจะมีแบบฝกหัดสัน้ๆ ใหผูเรียนไดฝกทํา ซ่ึงผูเรียน
จะทําหรือไมน้ันขึ้นอยูกับความตองการของผูเรียน แตเม่ือเรียนจบแตละบทใหญจะมีแบบฝกหัดทาย
บทในผูเรยีนไดทบทวนเนื้อหาที่เรียนไป  
  สําหรับลักษณะของแบบฝกหัดนั้น แตละขอคําถามจะมีคําตอบใหเลอืกคลกิตอบ 
ลักษณะของคําถามจะมีทั้งการสอบถามความเขาใจ ความจํา และการใหฝกทดลองสืบคนจริงกอน
ตอบ เม่ือตอบคําถามครบทกุขอแลว ผูเรยีนสามารถตรวจคําตอบและทราบผลคะแนนไดดวยตนเอง
โดยคลิกที่ปุม ”ตรวจคําตอบ” ตามหมายเลข 1 ที่อยูถัดลงมาจากแบบฝกหัด ดังภาพประกอบ 21 
 

 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 21  แบบฝกหัดทายบทของหัวขอวิธกีารสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 

1 
2 
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  7.7  เม่ือเรียนจบทุกบทเรียนแลว ยังมีแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนตอบคําถามที่
ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดอีกครั้ง พรอมตรวจสอบคะแนนไดเชนกัน หากผูเรียนมีปญหาหรือไมเขาใจ
เน้ือหาในสวนใด สามารถกลับไปเลือกเรยีนเฉพาะเนื้อหาที่ตองการได  
  7.8  กอนออกจากบทเรียน ผูเรียนสามารถประเมินบทเรียน โดยในกรณีที่เรียน
ตามลําดับเนือ้หาใหคลิกปุม Next ที่อยูดานลางของหนาแบบทดสอบหลังเรียน ตามหมายเลข 2 ใน
ภาพประกอบ 21 หรือในกรณีที่ไมไดเรียนตามลําดับเนื้อหาสามารถคลิกทีเ่มนูหลักหรือเมนูดานขาง
ก็ได (ภาพประกอบ 17) เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรงุบทเรียนตอไป  
  ลักษณะของแบบประเมินบทเรียนดังแสดงในภาพประกอบ 22 ผูเรียนเพียงคลิก
เลือกตอบตามความเปนจรงิ หากตองการระบุคําตอบอื่นหรือใหขอเสนอแนะก็สามารถทําไดโดยการ
พิมพขอความในชองวางที่กาํหนดให จากน้ันสงขอมูลโดยคลิกที่ปุมสงขอมูล หรือหากตองการลบ
ขอมูลที่ปุมลบขอมูล (ตามเครื่องหมายลกูศร) 
 

 
(มีตอ) 

 

ภาพประกอบ 22  แบบประเมินบทเรียน  
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ภาพประกอบ 22 (ตอ)  แบบประเมินบทเรียน  
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การประเมินผลบทเรียน 
 การประเมินผลบทเรียน คือ การนําบทเรยีนที่สรางเสรจ็แลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  1.  กําหนดกลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 
2551 ที่เขาใชสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ จํานวน 50 คน ซ่ึงไดมาจากการ
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยแบงกลุมตวัอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก นิสิต
ระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน และนิสติระดับบัณฑติศึกษาจํานวน 10 คน 
 2.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มตีอบทเรียน 
  2.1  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคน
โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน  
3 ตอน ไดแก 
   ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพนิสิต สอบถามเรื่องระดับการศึกษา ความรู
เกี่ยวกับการสบืคนโอแพก ประสบการณการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปนคําถามแบบ
เลือกตอบ 
   ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ซ่ึงแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา  
ดานการนําเสนอ ดานภาษา ตัวอักษรและสี ดานรูปภาพ และดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  
เปนคําถามแบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง 
   ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 
  2.2  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อหา ภาษา และความชัดเจนในขอคําถาม จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนํา
ของที่ปรึกษาโครงการ แลวเสนอตอที่ปรึกษาโครงการอีกครั้งกอนนําไปใชเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.  เก็บรวบรวมขอมูล  
   ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทัง้ในระดับ 
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เขาใชสํานกัหอสมุดกลางในระหวางวนัที่ 20 เมษายน ถึง 
31 พฤษภาคม 2552 รวมระยะเวลา 2 สปัดาห  
  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูลน้ัน ผูวิจัยไดเขาไปสอบถามเพื่อขอความรวมมือจากนิสิตที่
กําลังเขาใชบริการอินเทอรเน็ตทีศู่นยการเรียนรูนานาชาติดวยตนเองหรอื SALI Center ชั้น 1 หรือ
ที่มุม Smart Library ชั้น 2 รวมทั้งนิสิตที่กําลังน่ังศึกษาคนควาอยูตามบริเวณตางๆ ในหองสมุด 
หากนิสิตคนใดสะดวกที่จะทดลองใชบทเรียน ผูวิจัยจะอธิบายวธิีการเขาใชบทเรียนและแจก 
แบบสอบถามความคิดเห็น และใหทดลองใชบทเรียนที่เครื่องคอมพิวเตอรของ SALI Center ที่ชั้น 1 
หรือมุม Smart Library ชั้น 2 หากเปนนิสิตที่กําลังใชบรกิารอินเทอรเน็ตที่มุมดังกลาวอยูแลว ผูวจัิย
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ไดแจงเจาหนาที่ผูดูแลระบบการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการตอเวลาการใชเครื่องใหนิสิตอีก 2 
ชั่วโมง (จากปกติที่นิสติเขาใชเครื่องไดครัง้ละ 2 ชั่วโมง) เพ่ือไมเปนรบกวนระยะเวลาการใชเครือ่ง
ของนิสิต  
  การเก็บรวบรวมครั้งน้ี รวมจํานวนกลุมตวัอยางที่เก็บไดทั้งสิ้น 68 คน (มากกวา
จํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไวคอื 50 คน)โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก นิสิตระดับปรญิญาตรี จํานวน 
51 คน (มากกวาจํานวนขัน้ต่ําที่กําหนดไวคือ 40 คน) และนิสิตระดับบัณฑติศึกษาจํานวน 17 คน 
(มากกวาจํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไวคือ 10 คน)  
 
 4.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล           
  เม่ือไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมา ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
  4.1  รวบรวมและนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตอง 
  4.2  นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS/PC+ 
(Statistical Package for the Social Sciences / Personal Computer Plus) โดยใชสถติิวเิคราะห
ขอมูลแตละสวนดังน้ี 
      4.2.1  นําขอมูลจากตอนที ่1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนิสิต  
ซ่ึงเปนคําถามแบบเลือกตอบ มาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคําอธิบาย 
       4.2.2  นําขอมูลจากตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน ซ่ึงเปน
แบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ มาแจกแจงความถี่โดยกําหนดคาคะแนนในการตอบแตละระดบั 
ดังน้ี 
     ดีมาก   มีคาเทากับ 4 คะแนน 
     ดี    มีคาเทากับ 3 คะแนน 
     พอใช   มีคาเทากับ 2 คะแนน 
     ตองปรับปรุง มีคาเทากับ 1 คะแนน 
    จากนั้นหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีอัตราการแปลผล ดังน้ี 
     คาเฉลี่ย 3.50-4.00 หมายความวา  ดีมาก 
     คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวา  ดี 
     คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวา  พอใช 
     คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวา  ตองปรับปรุง 
    4.2.3  นําขอมูลจากตอนที ่3 ขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนคําถามปลายเปดมาแจกแจง
ความถี ่แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย 
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  4.3  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   4.3.1  คารอยละ 
   4.3.2  คาเฉลี่ย 
   4.3.3  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวจัิยไดใชสัญลกัษณ
ตางๆ ในการแปลความหมายที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 N  แทน   จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 n1  แทน จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี 
 n2   แทน จํานวนนิสิตระดับบัณฑติศกึษา 
 X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D.   แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  

 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
  1.  สถานภาพของนิสิต   
  2.  ความคิดเห็นของนิสิตทีมี่ตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ในดานตางๆ ดังน้ี 
   2.1  ดานเนื้อหา  
   2.2  ดานการนําเสนอ  
   2.3  ดานภาษา ตัวอักษรและสี  
   2.4  ดานรูปภาพ  
   2.5  ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  
   2.6  ขอเสนอแนะ 
   

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถานภาพของนิสิต ปรากฏผลดังตาราง 1-3 
  1.1  ประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเทอรเน็ต ปรากฏผลดังตาราง 1 
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ตาราง 1  ประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเทอรเน็ตของนิสิต   (N=68) 
 

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม  

สถานภาพ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  ประสบการณการใช   
     คอมพิวเตอรเบื้องตน 

      

     ใชประจํา 31 45.60 14 20.6 45 66.20 
     ใชเปนครั้งคราว 18 26.5 3 4.40 21 30.90 
     นานๆ ครั้ง 2 2.90 0 0 2 2.90 

รวม 51 75.00 17 25.00 68 100.00 
2.  ประสบการณการใช 
     อินเทอรเน็ต 

      

     ใชประจํา 42 61.80 16 23.50 58 85.30 
     ใชเปนครั้งคราว 9 13.20 1 1.50 10 14.70 
     นานๆ ครั้ง 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 51 75.00 17 25.00 68 100.00 
 

 จากตาราง 1 แสดงวา นิสิตสวนใหญมีประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและ 
อินเทอรเน็ตในลักษณะการใชเปนประจํา (รอยละ 66.20 และ 85.30 ตามลําดับ) เม่ือพิจารณาเปน
รายกลุม พบวา นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาสวนใหญมีประสบการณการใช
คอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเทอรเน็ตในลักษณะการใชเปนประจําเชนกัน 
 

  1.2  ความรูเกี่ยวกับการสบืคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒของนิสิตบณัฑิตศึกษา ปรากฏผลดังตาราง 2-3 
 

ตาราง 2  ความรูเกี่ยวกับการสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     ของนิสิตบัณฑิตศึกษา                      (n2=17) 
 

ความรูเกี่ยวกบัการสืบคนโอแพก จํานวน รอยละ 
ไมมี 1 5.88 
มี 16 94.12 

รวม 17 100.00 
 

 จากตาราง 2 แสดงวา นิสิตระดับบัณฑติศึกษาสวนใหญมีความรูเกีย่วกับการสบืคน
โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง (รอยละ 94.12) โดยเรียนรูจากแหลงตางๆ ดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3  แหลงที่นิสิตบัณฑิตศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง      
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         
 

แหลงที่เรียนรู* ความถี ่ รอยละ 
1.  เรียนรูจากการทดลองใชดวยตนเอง 13 81.25 
2.  แผนพับ/เว็บไซต 13 81.25 
3.  สอบถามบรรณารักษ 4 25.00 
4.  เขารับการอบรมตามโปรแกรมที่สํานักหอสมุดกลางจัดขึ้น 5 31.25 
5.  อ่ืนๆ (คือ เพ่ือน) 1 6.25 
* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 จากตาราง 3 แสดงวา แหลงที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการ
สืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง คือ การทดลองใชดวยตนเอง และการศึกษาจากแผนพับ/
เว็บไซต (รอยละ 81.25 เทากัน) 
 

 2.  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  ปรากฏผลดังตาราง 4-10 
 

  2.1  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บในดานเนื้อหา ปรากฏผล 
ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเวบ็ดานเนื้อหา 

 

ระดับความคดิเห็น 
ปริญญาตรี  
(n1=51) 

บัณฑิตศึกษา 
(n2=17) 

รวม 
(N=68) 

 
รายการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1.  บทเรียนมีความนาสนใจ 3.14 0.60 ดี 3.12 0.49 ดี 3.13 0.57 ดี 
2.  คําอธิบายเนื้อหามีความ 
     ชัดเจนและเขาใจไดงาย 

3.22 0.73 ดี 3.18 0.53 ดี 3.21 0.68 ดี 

3.  ปริมาณของเนื้อหาในแตละ  
     หัวขอมีความเหมาะสม 

3.04 0.60 ดี 3.12 0.60 ดี 3.06 0.60 ดี 

4.  ความตอเน่ืองของเนื้อหา 
    ในแตละหัวขอมีความ     
    เหมาะสม 

3.16 0.67 ดี 3.24 0.44 ดี 3.18 0.62 ดี 

รวม 3.14 0.49 ดี 3.16 0.39 ดี 3.14 0.47 ดี 
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 จากตาราง 4 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานเนื้อหาโดยรวมอยูใน
ระดับดี ( X =3.14) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูใน
อันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.21) รองลงมา คือ ความ
ตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.18)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา ขอที่นิสติระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก 
คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.22) รองลงมา คือ ความตอเน่ืองของ
เน้ือหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.16) สวนขอที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็น
อยูในอันดับแรก คือ ความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.24) รองลงมา 
คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.18) 
 
  2.2  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บในดานการนําเสนอ ปรากฏผล 
ดังตาราง 5 
 

ตาราง 5  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเวบ็ดานการนําเสนอ 

 

ระดับความคดิเห็น 
ปริญญาตรี  
(n1=51) 

บัณฑิตศึกษา 
(n2=17) 

รวม 
(N=68) 

 
รายการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1.  ความสะดวกในการเลือก 
    เรียนในแตละหัวขอไดตาม 
    ตองการ 

3.25 0.72 ดี 3.41 0.51 ดี 3.29 0.67 ดี 

2.  การออกแบบหนาจอมี 
    ความนาสนใจ  

2.73 0.85 ดี 2.76 0.66 ดี 2.74 0.80 ดี 

3.  เมนูหลักมีความชัดเจน   
    เขาใจไดงาย 

3.22 0.76 ดี 3.29 0.59 ดี 3.24 0.71 ดี 

4.  ตําแหนงเมนูเชื่อมโยง 
    สวนตางๆ ภายในบทเรียน 
    มีความเหมาะสม       

3.16 0.67 ดี 3.06 0.66 ดี 3.13 0.67 ดี 

5.  ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุม 
    ควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย 

3.25 0.80 ดี 3.29 0.77 ดี 3.26 0.78 ดี 

6.  การเชื่อมโยงขอมูลทํางาน 
    ไดดี 

3.33 0.62 ดี 3.18 0.53 ดี 3.29 0.60 ดี 

รวม 3.16 0.55 ดี 3.17 0.45 ดี 3.16 0.53 ดี 
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 จากตาราง 5 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานการนําเสนอโดยรวม
อยูในระดับดี ( X =3.16) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่
อยูในอันดับแรกมี 2 ขอ คือ ความสะดวกในการเลือกเรยีนในแตละหัวขอไดตามตองการ และการ
เชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี ( X =3.29 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุม
หนาจอเขาใจไดงาย ( X =3.26)  
 เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี ( X =3.33) รองลงมามี 2 ขอ คือ ความสะดวกในการ
เลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ และ ภาษาทีใ่ชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย 
( X =3.25 เทากนั) สวนขอที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ ความ
สะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ ( X =3.41) รองลงมามี 2 ขอ คือ เมนูหลักมี
ความชัดเจนเขาใจไดงาย และ ภาษาทีใ่ชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย ( X =3.29 
เทากัน) 
 
  2.3  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บดานภาษา ตัวอักษร และส ี
ปรากฏผลดังตาราง 6 
 

ตาราง 6  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเวบ็ดานภาษา ตัวอักษร และสี 
 

ระดับความคดิเห็น 
ปริญญาตรี  
(n1=51) 

บัณฑิตศึกษา 
(n2=17) 

รวม 
(N=68) 

 
รายการ 

 

X  S.D. แปล
ผล 

X  S.D. แปล
ผล 

X  S.D. แปล
ผล 

1.  ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจ 
    ไดงาย 

3.22 0.73 ดี 3.18 0.64 ดี 3.21 0.70 ดี 

2.  รูปแบบตวัอักษรทีใ่ช   
    สามารถอานไดงายและ 
    ชัดเจน 

3.22 0.78 ดี 3.24 0.66 ดี 3.22 0.75 ดี 

3.  ขนาดของตัวอักษรที่ใชมี 
    ความเหมาะสม 

3.24 0.86 ดี 3.18 0.73 ดี 3.22 0.83 ดี 

4.  สีของตัวอักษรและพื้นหลัง   
    มีความเหมาะสม 

3.10 0.81 ดี 2.88 0.70 ดี 3.04 0.78 ดี 

รวม 3.19 0.68 ดี 3.12 0.60 ดี 3.17 0.66 ดี 
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 จากตาราง 6 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานภาษา ตัวอักษร และ
สีโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี 
โดยขอที่อยูในอันดับแรกมี 2 ขอ คือ รูปแบบตวัอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน และ ขนาด
ของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.22 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย 
( X =3.21) 
 เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ ขนาดของตัวอักษรทีใ่ชมีความเหมาะสม ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่ใช
ชัดเจน เขาใจไดงาย และ รูปแบบตัวอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน ( X =3.22 เทากัน) 
สวนขอที่นิสติระดับบัณฑติศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ รูปแบบตวัอักษรที่ใชสามารถ
อานไดงายและชัดเจน ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย และ ขนาด
ของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.18 เทากัน) 
 เปนที่นาสังเกตวาทั้งการประเมินโดยภาพรวมและแยกตามรายกลุมน้ันมีขอที่ไดรับการ
ประเมินที่อยูในอันดับสุดทายเหมือนกัน คือ สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม (ภาพรวม 
X =3.04, ป.ตรี X =3.10, ป.บัณฑิตศึกษา X =2.88) 
 
  2.4  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บดานรูปภาพ ปรากฏผลดังตาราง 7 
 

ตาราง 7  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเวบ็ดานรูปภาพ 
 

ระดับความคดิเห็น 
ปริญญาตรี  
(n1=51) 

บัณฑิตศึกษา 
(n2=17) 

รวม 
(N=68) 

 
รายการ 

X  S.D. แปล
ผล 

X  S.D. แปล
ผล 

X  S.D. แปล
ผล 

1.  ภาพประกอบมีความ 
    ชัดเจน 

3.06 0.74 ดี 2.65 0.70 ดี 2.96 0.75 ดี 

2.  คําอธิบายในภาพประกอบ 
    มีความชัดเจน 

3.04 0.78 ดี 3.06 0.56 ดี 3.04 0.73 ดี 

3.  ภาพประกอบกับเนื้อหามี 
    ความสอดคลองกัน 

3.30 0.76 ดี 3.18 0.53 ดี 3.27 0.71 ดี 

4.  ภาพที่ใชตกแตงมีความ 
    นาสนใจ 

2.86 0.83 ดี 2.76 0.75 ดี 2.84 0.81 ดี 

รวม 3.07 0.63 ดี 2.91 0.48 ดี 3.03 0.60 ดี 
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 จากตาราง 7 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานรูปภาพโดยรวมอยู
ในระดับดี ( X =3.03) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดีเชนกัน โดย
ขอที่อยูในอันดับแรก คือ ภาพประกอบกบัเนื้อหามีความสอดคลองกัน ( X =3.27) รองลงมา คือ 
คําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.04) 
 เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตทั้งสองกลุมมีความคดิเห็นอยูในอันดับแรก 
คือ ภาพประกอบกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน (ป.ตรี X =3.30, ป.บัณฑิตศึกษา X =3.18) 
รองลงมาสําหรับนิสิตปรญิญาตรี คือ ภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.06) และรองลงมาสําหรับ
นิสิตบัณฑติศกึษา คือ คําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.06) 
 
  2.5  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
ปรากฏผลดังตาราง 8 
 

ตาราง 8  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเวบ็ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 

ระดับความคดิเห็น 
ปริญญาตรี  
(n1=51) 

บัณฑิตศึกษา 
(n2=17) 

รวม 
(N=68) 

 
รายการ 

 
X  S.D. แปล

ผล 
X  S.D. แปล

ผล 
X  S.D. แปล

ผล 

1.  คําชี้แจงมีความชัดเจน 3.25 0.59 ดี 3.41 0.51 ดี 3.29 0.57 ดี 
2.  ขอคําถามและคําตอบมี  
     ความชัดเจน 

3.37 0.60 ดี 3.12 0.49 ดี 3.30 0.58 ดี 

3.  จํานวนขอคําถามมีความ 
    เหมาะสม 

3.12 0.68 ดี 3.12 0.60 ดี 3.12 0.66 ดี 

4.  ขอคําถามกับเนื้อหามี 
    ความสอดคลองกัน 

3.25 0.52 ดี 2.94 0.75 ดี 3.18 0.60 ดี 

5.  ตองใชความคิดในการตอบ 
    ขอคําถาม 

3.20 0.63 ดี 3.12 0.49 ดี 3.18 0.60 ดี 

รวม 3.24 0.45 ดี 3.14 0.37 ดี 3.21 0.43 ดี 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการ
ประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับแรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.30) 
รองลงมา คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน ( X =3.29) 
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 เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.37) รองลงมามี 2 ขอ คือ คําชี้แจงมี
ความชัดเจน และ ขอคําถามกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน ( X =3.25 เทากัน) สวนขอที่นิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน ( X =3.41) รองลงมามี 3 
ขอ คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน จํานวนขอคําถามมีความเหมาะสม และ ตองใชความคิด
ในการตอบขอคําถาม ( X =3.12 เทากัน) 
 
  2.6  ขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บ ปรากฏผลดังตาราง 9 
 
ตาราง 9  ขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเวบ็                        
 

ขอเสนอแนะ ความถี ่
1.  ควรมีออกแบบตกแตงและใชสีที่นาสนใจมากขึ้นเพ่ือดึงดูดใหคนอยากเขามาใช 
    บทเรียน 

8 

2.  เน้ือหาละเอียด ชัดเจน กระชับและอานเขาใจงาย 6 
3.  บทเรียนมีประโยชน ควรแนะนําใหผูใชทราบเพื่อประโยชนในการคนหาหนังสือ 6 
4.  ใหขอมูลที่มีประโยชนมาก มีแบบฝกหัดใหไดลงมือฝกปฏิบัติจริงไมใชเพียงแค 
      ใหอานเหมือนในหนังสือเรียน 

5 

5.  การอธิบายละเอียดเกินไป ควรนําเสนอสั้นๆ และไมตองลงรายละเอียดลึกมาก 3 
6.  ควรมีจํานวนขอคําถามมากกวานี้ 2 
7.  ตัวอักษรมขีนาดเล็กเกินไป เชน ที่ขอคําถาม คําอธิบายภาพ เมนูดานขาง 2 
8.  ภาพประกอบบางภาพมีขนาดเล็กเกินไป 2 
9.  แบบอักษรอานแลว ไมสบายตา  1 
10. ควรใชพ้ืนที่ใหเต็มหนาจอ แทนการเวนพ้ืนทีท่ั้ง 2 ขาง 1 
11. ควรมีการแนะนําวิธีการคนในขั้นสูง 1 
12. ควรมีการสํารวจการใชทุกเดือนเพ่ือจะไดนําขอมูลไปปรับปรุงไดอยางตอเน่ือง 1 
13. ควรเพิ่มภาพประกอบใหมากขึ้นเพ่ือใหผูเรียนเห็นภาพ 1 
14. เหมาะที่นําเสนอบทเรียนนี้ไวที่โฮมเพจของสํานักหอสมุดกลาง เพราะอธิบาย 
     ไดชัดเจนกวาคําแนะนําวิธีการสบืคนเดิมที่มีอยู 

1 

15. เน้ือหาบางหัวขออธิบายกระชับเกินไป ควรอธิบายใหละเอียดมากกวานี ้ 1 
16. ควรลดจํานวนเมนูลงใหเหลือเฉพาะดานขางของหนาจอเทานั้น 1 
17. ควรเพิ่มสือ่ที่เปนภาพเคลื่อนไหวหรอืเสียงประกอบ 1 
18. แนะนําใหแกไขคําผิด 1 
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ตาราง 9 (ตอ) 

ขอเสนอแนะ ความถี ่
19. ควรมีการปรับเปลี่ยนขอคําถามในแบบฝกหัดและแบบทดสอบตนเองอยาง 
      สมํ่าเสมอเพื่อไมใหผูเรียนจําคําถามได 

1 

20. ควรมีแบบฝกหัดกอนและหลังเรียนในเน้ือหาแตละหัวขอ เพ่ือวัดความรูของ 
      ผูเรียน 

1 

21. ควรมีทําบทเรียนเพ่ือสอนการสืบคนฐานออนไลน ThaiLIS  1 
22. ขอคําถามบางขอไมสอดคลองกับเน้ือหา 1 
จากจํานวนนิสิตที่ระบุขอเสนอแนะ 31 คน  
 

 จากตาราง 9 แสดงวา นิสิตสวนใหญเสนอแนะใหมีการออกแบบตกแตงและใชสีที่นาสนใจ
มากขึ้นเพ่ือดึงดูดใหคนอยากเขามาใชบทเรียน รองลงมา คือ เน้ือหาละเอียด ชัดเจน กระชับและ
อานเขาใจงาย และบทเรียนมีประโยชน ควรแนะนําใหผูใชทราบเพื่อประโยชนในการคนหาหนังสือ 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนผานเว็บ 
  ดําเนินการออกแบบและสรางบทเรียนผานเว็บเรื่องการสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร  
เอ็มเอ็กซ 2004 และจัดเกบ็ไวบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  เน้ือหาของบทเรียนประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก 
   1.  เรื่องเก่ียวกับโอแพกครอบคลุมเน้ือหาตางๆ เกี่ยวกับโอแพก ไดแก 
ความหมาย เมนูหลัก ขอมูลทางบรรณานุกรม สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชควรทราบ
ขอมูลสวนตัวของผูใช รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท 
   2.  วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมวธิีการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศทั่วไป ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บทความวารสารภาษาไทย รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท 
  การนําเสนอบทเรียนแบงออกเปน 5 เมนู ไดแก คําแนะนํากอนเรียน เรื่องเก่ียวกับ 
โอแพก วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน แตละสวน
นําเสนอโดยใชขอความ และการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวของ ในสวนที่เปนเนื้อหาหลักจะมี
ภาพประกอบเนื้อหาดวย ทุกหนาของบทเรียนจะมีเมนูหลักดานขาง ดานบนและลาง เพ่ือเอ้ือตอ
ลักษณะของบทเรียนที่ไมตองเรียนแบบตอเน่ือง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเร่ืองใดกอนก็ได โดยไม
ตองกลับไปทีห่นาแรกของบทเรียน นอกจากนี้ ทุกหนาของบทเรียนยังมีจุดเชื่อมโยงไปยังโอแพก 
เว็บไซตของสาํนักหอสมุดกลาง และเว็บไซตของหอสมุด มศว องครักษ รวมทั้งแผนผังบทเรียนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงดังกลาว เวลาทีใ่ชในการเรียนทั้งบทเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 
30 นาทีทั้งน้ีขึน้อยูกับผูเรียน 
  บทเรียนผานเว็บทีส่รางเสรจ็แลว ไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนเปนผูประเมิน 
จากนั้นไดปรับปรุงแกไข แลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
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 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขาใช
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน  
67 คน ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) แบงเปน นิสิตระดับปริญญาตรี 
จํานวน 51 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 17 คน 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
  1.  บทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตทีมี่ตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคน
โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 การรวบรวมขอมูล  
  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทัง้ในระดับ 
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เขาใชสํานกัหอสมุดกลางในระหวางวนัที่ 20 เมษายน ถึง 
31 พฤษภาคม 2552 โดยใหนิสิตทดลองใชบทเรียนพรอมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่ 
ศูนยการเรียนรูนานาชาติดวยตนเองหรือ SALI Center ชั้น 1 หรือที่มุม Smart Library ชั้น 2  
รวมจํานวนกลุมตัวอยางทีเ่ก็บไดทั้งสิ้น 68 คน แบงออกเปนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 51 คน 
และนิสิตระดบับัณฑติศึกษาจํานวน 17 คน 
 

 การจัดกระทาํและวิเคราะหขอมูล           
  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้ง
แจกแจงความถี่สําหรับขอมูลที่เปนคําถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 
 1.  สถานภาพของนิสิต   
  1.1  นิสิตสวนใหญมีประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเทอรเน็ตใน
ลักษณะการใชเปนประจํา (รอยละ 66.20 และ 85.30 ตามลําดับ) เม่ือพิจารณาเปนรายกลุม พบวา 
นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสวนใหญมีประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและ
อินเทอรเน็ตในลักษณะการใชเปนประจําเชนกัน 
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  1.2  นิสิตระดับบัณฑติศึกษาสวนใหญมีความรูเกี่ยวกบัการสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง (รอยละ 94.12) โดยแหลงที่นิสิตดังกลาวสวนใหญใชในการศกึษาเรียนรูเกีย่วกับ
การสืบคนโอแพก คือ การทดลองใชดวยตนเอง และการศึกษาจากแผนพับ/เวบ็ไซต (รอยละ 81.25 
เทากัน) 
 2.  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
  นิสิตมีความคดิเห็นโดยรวมตอบทเรียนผานเว็บอยูในระดับดี ( X =3.15) เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา ทุกดานไดรับการประเมินในระดับดี โดยดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบเปน
ดานที่ดีกวาดานอ่ืน ( X =3.21) เม่ือแยกกลาวเปนรายดานสรุปไดดังน้ี 
 

  2.1  ดานเน้ือหา  นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.14) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมนิในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหา
มีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.21) รองลงมา คือ ความตอเน่ืองของเน้ือหาในแตละหัวขอ 
มีความเหมาะสม ( X =3.18)  
   เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา ขอที่นิสติระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.22) รองลงมา คือ ความ
ตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.16) สวนขอที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ ความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม 
( X =3.24) รองลงมา คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.18) 
 

  2.2  ดานการนําเสนอ  นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.16) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับแรกมี 2 ขอ คือ 
ความสะดวกในการเลือกเรยีนในแตละหัวขอไดตามตองการ และการเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี 
( X =3.29 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย ( X =3.26)  
   เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยู
ในอันดับแรก คือ การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี ( X =3.33) รองลงมามี 2 ขอ คือ ความสะดวกใน
การเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ และ ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจได
งาย ( X =3.25 เทากัน) สวนขอที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ ความ
สะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ ( X =3.41) รองลงมามี 2 ขอ คือ เมนูหลักมี
ความชัดเจนเขาใจไดงาย และ ภาษาทีใ่ชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย ( X =3.29 
เทากัน) 
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  2.3  ดานภาษา ตัวอักษร และสี  นิสติมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี 
( X =3.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับ
แรกมี 2 ขอ คือ รูปแบบตวัอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน และ ขนาดของตัวอักษรทีใ่ชมี
ความเหมาะสม ( X =3.22 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย ( X =3.21) 
   เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยู
ในอันดับแรก คือ ขนาดของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่
ใชชัดเจน เขาใจไดงาย และ รูปแบบตวัอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน ( X =3.22 เทากัน) 
สวนขอที่นิสติระดับบัณฑติศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ รูปแบบตวัอักษรที่ใชสามารถ
อานไดงายและชัดเจน ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย และ ขนาด
ของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.18 เทากัน) 
   เปนที่นาสังเกตวาทั้งการประเมินโดยภาพรวมและแยกตามรายกลุมน้ันมีขอที่
ไดรับการประเมินที่อยูในอันดับสุดทายเหมือนกัน คือ สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม 
(ภาพรวม X =3.04, ป.ตรี X =3.10, ป.บัณฑิตศึกษา X =2.88) 
 

  2.4  ดานรูปภาพ  นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.03) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมนิในระดับดีเชนกัน โดยขอที่อยูในอันดับแรก คือ 
ภาพประกอบกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน ( X =3.27) รองลงมา คือ คําอธิบายในภาพประกอบมี
ความชัดเจน ( X =3.04) 
   เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตทั้งสองกลุมมีความคดิเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน (ป.ตรี X =3.30, ป.บัณฑิตศึกษา 
X =3.18) รองลงมาสําหรับนิสิตปริญญาตรี คือ ภาพประกอบมีความชดัเจน ( X =3.06) และ
รองลงมาสําหรับนิสิตบัณฑติศึกษา คือ คําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.06) 
 

  2.5  ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี 
( X =3.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับ
แรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.30) รองลงมา คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน 
( X =3.29) 
   เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยู
ในอันดับแรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.37) รองลงมามี 2 ขอ คือ คําชี้แจงมี
ความชัดเจน และ ขอคําถามกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน ( X =3.25 เทากัน) สวนขอที่นิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน ( X =3.41) รองลงมามี 3 
ขอ คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน จํานวนขอคําถามมีความเหมาะสม และ ตองใชความคิด
ในการตอบขอคําถาม ( X =3.12 เทากัน) 
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  2.6  ขอเสนอแนะ  นิสิตสวนใหญเสนอแนะใหมีการออกแบบตกแตงและใชสีที่
นาสนใจมากขึ้นเพ่ือดึงดูดใหคนอยากเขามาใชบทเรยีน รองลงมา คือ เน้ือหาละเอียด ชัดเจน 
กระชับและอานเขาใจงาย และบทเรียนมีประโยชน ควรแนะนําใหผูใชทราบเพื่อประโยชนในการ
คนหาหนังสือ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครัง้น้ีมีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
  1.  ผลการวิจัยในภาพรวม  จากผลการวจัิยขางตนแสดงใหเห็นวา นิสิตมีความคดิเห็น
โดยรวมตอบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงไดรับผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ 
   1.1  ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการพัฒนาบทเรียนจากเอกสาร บทความและตําราที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 
   1.2  ผูวิจัยไดศึกษาบทเรียนสอนการสืบคนหรือการใชหองสมุดบนเว็บไซตของ
หองสมุดทั้งในและตางประเทศ แลวนํามาประยุกตใชกบัการพัฒนาบทเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับ
บริบทและความเหมาะสมของเนื้อหาและผูเรียน  
   1.3  ในกระบวนการพัฒนาบทเรียนนั้น ผูวิจัยไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญใน
ดานเนื้อหาจากอาจารยภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และบรรณารักษ  
ซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการสอนนิสิตและผูใชบริการโดยตรง รวมไปถึงคําแนะนําทางดานเทคนิค
การพัฒนาบทเรียนจากอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาอีกดวย  
  2.  ผลการวิจัยแยกเปนรายดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา นิสิตมีความ
คิดเห็นตอทุกดานในระดับดีเชนกัน ที่เปนเชนนี้แสดงใหเห็นวาบทเรยีนดังกลาวสามารถใชเปน
เครื่องมือชวยนิสิตในการสบืคนทรัพยากรสารสนเทศจากโอแพกได ดังเห็นไดจากความคิดเห็นของ
นิสิตที่มีตอคณุลักษณะของบทเรียนในแตละดาน ดังน้ี 
   2.1  ในดานเนื้อหา ขอที่ไดรับผลการประเมินในอันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหามี
ความชัดเจนและเขาใจไดงาย รองลงมา คือ ความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความ
เหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุดารัตน มุสิกชาติ (2549: 65) ในการพัฒนาเว็บการเรยีน
การสอน เรื่อง การคนหาสารสนเทศที่พบวา นิสิตมีความพึงพอใจบทเรียนในระดับมากในดาน
เน้ือหาที่มีความชัดเจนและเขาใจงาย และดานการนําเสนอบทเรียนเปนลําดับขั้นตอนตอเน่ือง  
   2.2  ในดานการนําเสนอบทเรียน ขอที่ไดรับผลการประเมินในอันดับแรกมี 2 ขอ 
คือ ความสะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ และการเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี 
รองลงมา คือ ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย น่ันแสดงใหเห็นวาในการพัฒนา
บทเรียนผานเว็บจําเปนตองใหความสําคญักับการนําเสนอบทเรียนอยางมาก กลาวคือ หาก
โครงสรางของบทเรียนผานเว็บไดรับการออกแบบมาอยางดี ผูเรียนจะสามารถเขาถึงบทเรียนได
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อยางสะดวกและไมสับสน ซ่ึงโครงสรางการออกแบบบทเรียนผานเวบ็มีหลายลักษณะดวยกัน  
ในการพัฒนาบทเรียนของผูวิจัยในครั้งน้ีพยายามออกแบบใหเหมาะกับผูเรียนที่มีประสบการณและ
วัยที่หลากหลาย จึงไดออกแบบใหดูเรียบงายสบายตาไมทันสมัยหรือลาสมัยจนเกินไป รวมทั้ง
นําเสนอบทเรยีนภายใตแนวคิดที่ใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการซึ่ง
สอดคลองกับขอแนะนําของเกรแฮม, แมคนีล และเพตติฟอรด (Graham; McNeil; & Pettiford.  
2000: 19-20) ที่กลาววา บทเรียนผานเวบ็ที่ออกแบบในลักษณะโครงสรางแบบผสมผสาน ผูเรียนจะ
ไดรับทางเลือกในการทํากิจกรรมการเรียนหรือการเลือกเนื้อหาที่ตองการจะศึกษา เหมาะกับผูเรียน
ซ่ึงคละระดับประสบการณในการใชเว็บเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง ในสวนของการเชื่อมโยงขอมูลน้ัน 
ผูวิจัยไดเลือกใชเมนูที่อํานวยความสะดวกใหผูเรียน เชน ปุมแบ็ค (back) ปุมเน็ก (next) โดยผูเรียน
จะทราบวาสามารถเลือกไปทางใดไดบางและไปอยางไร ซ่ึงสอดคลองกับขอแนะนาํของถนอมพร  
(ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545: 143) ที่วา ผูออกแบบบทเรียนควรออกแบบโดยการใชภาพ 
ขอความที่มีความชัดเจน และหากใชในลกัษณะของกราฟก ควรจัดหาทางเลือกใหแกผูใชในรูปของ
ขอความดวยบนเวบ็เพ็จเดียวกัน และผูเรียนตองสามารถเลือกที่จะกลับมายังโฮมเพจหรือหนาซึ่ง
เปนจุดเชื่อมโยงหลักไดอยางสะดวก  
   2.3  ในดานภาษา ตัวอักษร และสี  นิสิตเห็นวารูปแบบตัวอักษรที่ใชน้ัน อานได
งายและชัดเจน ขนาดของตัวอักษรทีใ่ชมีความเหมาะสม และภาษาที่ใชมีความชดัเจน เขาใจไดงาย 
ซ่ึงทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาการทําใหบทเรียนเปนที่นาสนใจของผูเรียนจะตองอาศัยองคประกอบที่
สําคัญอีกประการหนึ่งในดานภาษา ตัวอักษร และสี  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกัลยาณี สิงหดวง  
(2548 : 75) ที่พบวา ผูใชมีความพึงพอใจในการสรางเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลา-
เจาอยูหัวโดยรวมอยูในระดบัมากในดานตัวอักษรที่อานงาย ขนาดของตัวอักษรมคีวามเหมาะสม 
และสีของตวัอักษรมีความเหมาะสม สวนในดานรูปภาพนั้น นิสิตเห็นวาภาพประกอบกับเนื้อหามี
ความสอดคลองกัน และคําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน ซ่ึงชวยใหผูเรยีนมีความเขาใจใน
เน้ือหาของบทเรียนเพ่ิมมากขึ้น  
  3.  ขอสังเกตเกี่ยวกับคุณภาพของบทเรียน แมวานิสิตจะเห็นวาบทเรยีนดังกลาวเปน
เครื่องมือที่มีประโยชนในการเรียนรูวธิีการสืบคนโอแพกที่ควรแนะนําใหผูใชบริการทราบเพื่อ
ประโยชนในการคนหาหนังสือ แตนิสิตยังมีความพอใจตอบทเรียนนีใ้นระดบัหน่ึงเทานั้น เห็นไดจาก
ผลการประเมนิที่อยูในระดบัดีเทากันในทุกดาน ไมมีดานใดมีคาเฉลี่ยที่โดดเดน น่ันเปนเพราะ
บทเรียนยังไมนาสนใจเทาทีค่วร เห็นไดจากความคิดเห็นที่มีตอบทเรยีนในดานภาษา ตัวอักษร  
และสี ทั้งโดยภาพรวมและแยกตามรายกลุมที่พบวา ขอที่ไดรับการประเมินในอันดับสุดทายของ คือ  
สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม ประกอบกับนิสิตสวนใหญเสนอแนะใหมีการออกแบบ
ตกแตงและใชสีที่นาสนใจมากขึ้น น่ันอาจเปนเพราะบทเรียนนี้ไดรับการสรางขึ้นเปนครั้งแรกซึ่ง
ผูวิจัยมุงเนนในเรื่องความครอบคลุมและชัดเจนของเนื้อหาเปนหลัก จึงตกแตงบทเรียนโดยใชสีและ
ภาพที่ดูเรียบจึงทําใหผูเรียนรูสึกไมนาสนใจมากนัก อยางไรก็ตามบทเรียนนี้ตองไดรับการพัฒนา
ตอไปเพ่ือความสมบูรณทั้งในดานเนื้อหาและการนําเสนอที่นาสนใจยิ่งขึ้น  
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวจิัย 
  ควรมีการปรบัปรุงบทเรยีนใหนาสนใจขึน้โดยเฉพาะในดานสีพ้ืน สีอักษร และ
ภาพประกอบ เพราะถึงแมวาผลการวิจัยจะอยูในระดับดี แตก็อยูในลาํดับสุดทาย อยางไรก็ตาม
บทเรียนจะตองไดรับการปรับปรุงในขอน้ี รวมไปถึงตองปรับปรุงบทเรยีนในสวนอ่ืนๆ เพ่ือให
บทเรียนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยนําผลการประเมินบทเรียนจากผูใชจริงมาใชประกอบการ
ปรับปรุงบทเรยีน หลังจากทดลองใชงานผานทางเว็บไซตของหองสมุดอยางนอย 6 เดือน 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 
  1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจตอบทเรียนโดยใชวธิีการสมัภาษณเปน
รายบุคคลเพือ่ใหไดความชดัเจนในรายละเอียดของการประเมินมากขึ้น เชน สีของพ้ืนหลังควรเปน
อยางไร  รูปแบบของตวัอักษรควรเปนอยางไร เปนตน 
  2.  ควรทําบทเรียนสอนวิธีการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่ทางสํานักหอสมุด-
กลาง บอกรับเพ่ือใหผูใชหองสมุดสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวไดอยางเต็มที่ อีกทั้ง
ยังชวยสงเสรมิใหมีการใชฐานขอมูลดังกลาวใหมากขึน้ดวย 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

 ประกอบดวยบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 5 คน ไดแก 
  1.  ผูชวยศาสตราจารยบญุยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร  
   รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ฝายบริหาร และ 
   อาจารยภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
  2.  ผูชวยศาสตราจารย อลิศรา เจรญิวานิช 
   หัวหนาภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 
  3.  อาจารยบุญยืน จันทรสวาง  
                      อาจารยประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
  4.  อาจารยอรทัย วารีสอาด  
        อาจารยประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
  5.  นางพิมล เมฆสวัสดิ ์
   รองผูอํานวยการ ฝายสงเสริมผูใชและวิจัย สํานักหอสมุดกลาง 

 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพบทเรียนผานเว็บ  
เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยผูเชี่ยวชาญ 

 
 ผลการวิเคราะหการประเมนิคุณภาพบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซ่ึงประกอบดวย
อาจารยจากภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จํานวน 2 ทาน อาจารยจากภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 2 ทาน และบรรณารักษจากสํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 ทาน  
ผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏในตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 10  ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนผานเวบ็ 
 

ระดับการประเมิน  

รายการประเมิน 
X  S.D. 

 

แปลผล 

1.  ดานเนื้อหา 2.92 0.67 ดี 
2.  ดานการนําเสนอ 3.03 0.65 ดี 
3.  ดานภาษา ตัวอักษร และสี 2.96 0.52 ดี 
4.  ดานรูปภาพ 3.05 0.21 ดี 
5.  ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 3.07 0.15 ดี 

รวม 3.00 0.32 ดี 

 
ตาราง 11  ผลการประเมินบทเรียนผานเว็บดานเนื้อหา 
 

ระดับการประเมิน  

รายการประเมินดานเนื้อหา 
X  S.D. 

 

แปลผล 

1.  ความถูกตองของเนื้อหา 3.20 0.45 ดี 
2.  ความครอบคลุมของเน้ือหาตามวัตถปุระสงค 2.60 0.89 ดี 
3.  ปริมาณและความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอ 2.60 0.89 ดี 
4.  ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับแบบทดสอบ 3.20 0.45 ดี 
5.  วิธีการกําหนดใหเลือกเรียนในแตละหัวขอตามความสนใจ 3.00 1.22 ดี 

รวม 2.92 0.67 ดี 
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ตาราง 12  ผลการประเมินบทเรียนผานเว็บดานการนาํเสนอ 
 

ระดับการประเมิน  

รายการประเมินดานการนําเสนอ 
X  S.D. 

 

แปลผล 

1.  การนําเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอไมสับสน 2.80 1.10 ดี 
2.  ความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ 2.40 0.89 พอใช 
3.  ความนาสนใจในการนําเสนอ 2.80 0.45 ดี 
4.  เมนูหลักมีความชัดเจน เขาใจไดงาย 3.40 0.55 ดี 
5.  ความเหมาะสมของตําแหนงเมนูเชื่อมโยงสวนตางๆ  
    ภายในบทเรียน 

3.40 0.55 ดี 

6.  ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย 3.60 0.55 ดีมาก 
7.  การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี 2.80 1.30 ดี 

รวม 3.03 0.65 ดี 

 
ตาราง 13  ผลการประเมินบทเรียนผานเว็บดานภาษา ตัวอักษร และสี 
 

ระดับการประเมิน  

รายการประเมินดานภาษา ตัวอักษร และสี 
 X  S.D. 

 

แปลผล 

1.  ภาษาที่ใชถูกตอง 2.80 0.84 ดี 
2.  ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย 3.00 0.71 ดี 
3.  รูปแบบตวัอักษรทีใ่ชอานไดงาย และชัดเจน 3.60 0.55 ดีมาก 
4.  ขนาดของตัวอักษรที่ใชอานไดงาย และชัดเจน 3.00 0.71 ดี 
5.  สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม 2.40 1.14 พอใช 

รวม 2.96 0.52 ดี 

 
ตาราง 14  ผลการประเมินบทเรียนผานเว็บดานรูปภาพ 
 

ระดับการประเมิน  

รายการประเมินดานรูปภาพ 
X  S.D. 

 

แปลผล 

1.  ภาพประกอบถูกตอง 3.20 0.45 ดี 
2.  ความชัดเจนของภาพประกอบ 2.60 0.89 ดี 
3.  ภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหา 3.40 0.55 ดี 
4.  ความนาสนใจของภาพที่ใชตกแตง 3.00 0.71 ดี 

รวม 3.05 0.21 ดี 
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ตาราง 15  ผลการประเมินบทเรียนผานเว็บดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 

ระดับการประเมิน  

รายการประเมินดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
X  S.D. 

 

แปลผล 

1.  ความชัดเจนของคําชี้แจง 3.20 0.45 ดี 
2.  ความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบ 3.00 0.00 ดี 
3.  ขอคําถามที่ใชสามารถวดัความสามารถของผูเรียนได 3.00 0.00 ดี 

รวม 3.07 1.49 ดี 
  
 
ตาราง 16  ขอเสนอแนะ  
 

ขอเสนอแนะ ความถี ่
1. ภาพประกอบมีขนาดเลก็ ควรปรับขยายหนาจอใหใชเน้ือที่ใหเต็ม หรือ ปรับให 
     ภาพประกอบมีขนาดใหญขึ้น 

4 

2.  ควรปรับขนาดตัวอักษรบางสวนใหใหญขึ้น 2 
3.  ควรมีภาพประกอบเพิ่มขึ้น 1 
4.  ควรเปลี่ยนโทนสีพ้ืนจากขาวเปนสีอ่ืนที่ออนๆ เน่ืองจากการมองพื้นขาวนานๆ  
     ทําใหแสบตา 

1 

5.  ปรับแกคําที่ใชใหเปนคําคงที่ เชน ทรพัยากรสารสนเทศ โสตทัศนวัสดุ  1 
6. ในสวนของตัวอักษรที่เปนคําอธิบาย ควรหลีกเลี่ยงการใชสีแดง 1 
7. ในสวนของลูกศรในภาพประกอบ ควรหลีกเลี่ยงการใชสีแดงสด 1 
8. ควรปรับเนือ้หาการสืบคนโอแพกใหครอบคลุมหองสมุดทั้ง 3 แหง เชน  
     สถานภาพ เลขเรียกหนังสือพิเศษ 

1 

9. ควรยุบรวมบทเรียนบางหนาไวดวยกันเพ่ือประหยัดเวลาในการคลิกอาน 1 
10. ควรมีแผนผังบทเรียนเพื่อชวยใหผูเรยีนมองเห็นภาพรวมของบทเรียน 
     ชัดเจนขึ้น 

1 

11.  ควรมีจุดเชื่อมโยงอีเมลของเวบ็ไซตของสํานักหอสมุดกลาง รวมทั้งเว็บไซตของ 
      หอสมุด มศว องครักษ ดวย 

1 

12.  ควรมีแบบฝกหัดที่ใหผูเรียนไดลองฝกสืบคนจริงจากโอแพก 1 
13.  ควรมีการปรับเนื้อหาในหัวขอคําแนะนํากอนเรียนใหชัดเจนขึ้น ไมวาจะเปน  
      หัวขอบทเรียนนี้มีไวเพ่ืออะไร บทเรียนนี้มีเน้ือหาอะไรบาง หรือวิธีการใช 
      บทเรียน 

1 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเว็บ  

เรื่อง การสืบคนโอแพกของ 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเว็บ เร่ือง 
การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(สําหรับผูเชีย่วชาญ) 
 

คําชี้แจง  แบบประเมินคุณภาพ แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัผูเชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2  คุณภาพของบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง 
                         มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัผูเชี่ยวชาญ 

  

1.1  ตําแหนงหนาที่   
 
 ...................................................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................................................... 
  

 1.2  สถานทีท่ํางาน 
 
 ..................................................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2  คุณภาพของบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการประเมิน ตามความคิดเห็นของทาน หลังจากได
ตรวจสอบและทดลองใชบทเรียนผานเว็บ  
 

ระดับของคณุภาพ 

หัวขอ รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับ 
ปรุง 

เน้ือหา     

1.1  ความถูกตองของเนื้อหา     
1.2  ความครอบคลุมของเนื้อหาตามวัตถุประสงค     
1.3 ปริมาณและความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละ   

หัวขอ 
    

1.4 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับแบบทดสอบ     

1 

1.5  วิธีการกาํหนดใหเลือกเรียนในแตละหัวขอตาม 
      ความสนใจ 

    

การนําเสนอ     

2.1  การนําเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอไมสับสน      
2.2  ความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ     
2.3  ความนาสนใจในการนาํเสนอ     
2.4  เมนูหลักมีความชัดเจน เขาใจไดงาย     
2.5  ความเหมาะสมของตําแหนงเมนูเชื่อมโยง 
      สวนตางๆ ภายในบทเรียน       

    

2.6  ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอ 
      เขาใจไดงาย 

    

2 

2.7  การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี     
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ระดับของคณุภาพ 

หัวขอ รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับ 
ปรุง 

ภาษา ตัวอักษร และส ี     

3.1  ภาษาที่ใชถูกตอง     
3.2  ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย     
3.3  รูปแบบตัวอักษรที่ใชอานไดงาย และชัดเจน     
3.4  ขนาดของตัวอักษรที่ใชอานไดงาย และชัดเจน     

3 

3.5  สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม     
รูปภาพ     

4.1  ภาพประกอบถูกตอง     
4.2  ความชัดเจนของภาพประกอบ     
4.3  ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา     

4 

4.4  ความนาสนใจของภาพที่ใชตกแตง     
แบบฝกหัด และแบบทดสอบ     

5.1  ความชัดเจนของคําชี้แจง     
5.2  ความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบ     

5 

5.3  ขอคําถามที่ใชสามารถวัดความสามารถของ 
      ผูเรียนได 

    

 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
           
           ลงชื่อ.......................................ผูประเมิน 
                                (...............................................) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเว็บ 

เรื่อง  การสืบคนโอแพกของ 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพก 
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ 
                         สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูใช 

กรุณากาเครื่องหมาย  ลงใน (  ) หนาขอความทีต่รงกับสภาพความจริงและ/หรือเติมคําลงใน
ชองวาง 

 

 1.  ระดับการศึกษา 
    (  )  ปริญญาตรี (ขามไปตอบขอ 3 เปนตนไป)  
    (  )  บัณฑิตศึกษา 
 

2. ทานมีความรูเกี่ยวกับการสบืคน OPAC ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั 
     ศรีนครินทรวิโรฒหรือไม  

  (  )  ไมมี 
  (  )  มี โดยเรียนรูจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    (  )  เรียนรูจากการทดลองใชดวยตนเอง 
    (  )  แผนพับ/เว็บไซต 
    (  )  สอบถามบรรณารักษ 
    (  )  เขารับการอบรมตามโปรแกรมที่สํานักหอสมุดกลางจัดขึ้น 
    (  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................ 
 

 3.  ประสบการณในการใชคอมพิวเตอรเบือ้งตน เชน การใชโปรแกรม Word  
  (  )  ใชเปนประจํา    (  )  ใชเปนครั้งคราว (  )  นานๆ ครั้ง 
  (  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................... 
 

 4.  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต 
  (  )  ใชเปนประจํา    (  )  ใชเปนครั้งคราว (  )  นานๆ ครั้ง 
  (  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................... 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง  
             มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

 

โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็น หลังจากไดทดลองใชบทเรยีนผานเว็บ  
  

ระดับความคิดเห็น 

หัวขอ รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับ
ปรุง 

เน้ือหา     

1.1  บทเรียนมีความนาสนใจ     
1.2  คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจงาย     
1.3  ปริมาณของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความ   
       เหมาะสม 

    

1 

1.4  ความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความ 
       เหมาะสม 

    

การนําเสนอ     

2.1  ความสะดวกในการเลอืกเรียนในแตละหัวขอได 
      ตามตองการ 

    

2.2  การออกแบบหนาจอมีความนาสนใจ      
2.3  เมนูหลักมีความชัดเจน เขาใจไดงาย     
2.4  ตําแหนงเมนูเชื่อมโยงสวนตางๆ ภายในบทเรียน 
      มีความเหมาะสม       

    

2.5  ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอ 
      เขาใจไดงาย 

    

2 

2.6  การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี     
ภาษา ตัวอักษร และส ี     

3.1  ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย     
3.2  รูปแบบตัวอักษรที่ใช สามารถอานไดงายและ 
      ชัดเจน 

    

3.3  ขนาดของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม     

3 

3.4  สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม     
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ระดับความคิดเห็น 

หัวขอ รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับ
ปรุง 

รูปภาพ     

4.1  ภาพประกอบมีความชดัเจน     
4.2  คําอธิบายในภาพประกอบมีความชดัเจน     
4.3  ภาพประกอบกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน     

4 

4.4  ภาพที่ใชตกแตงมีความนาสนใจ     
แบบฝกหัด และแบบทดสอบ     

5.1  คําชี้แจงมีความชัดเจน     
5.2  ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน     
5.3  จํานวนขอคําถามมีความเหมาะสม     
5.4  ขอคําถามกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน     

5 

5.5  ตองใชความคิดในการตอบขอคําถาม     
 

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