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การสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี โดยนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

Students’ Access to Thai Journal Index Database of John F. Kennedy Library 
              Prince of  Songkla University, Pattani Campus 
       
สอปิยะ บุญตามช่วย 
ค.บ. (เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา) ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด 
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี ส านกัวทิยบริการ 
 
บทคัดย่อ 
 
  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยในดา้น
วตัถุประสงค ์ ความถ่ี วธีิการสืบคน้ และปัญหาท่ีประสบในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
ของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ทั้ง 7 คณะ จ านวน 362 คน  
ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น 
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน         
  ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสาร
ภาษาไทย เพื่อท ารายงานประกอบการเรียนมากท่ีสุด มีความถ่ีในการสืบคน้ฐานขอ้มูลสัปดาห์ละ 2-3 
คร้ัง สืบคน้ขอ้มูลโดยใชช่ื้อผูแ้ต่งมากท่ีสุด และนกัศึกษาประสบปัญหาในการสืบคน้ฐานขอ้มูล ดา้น
ประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวก ดา้นประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูล และดา้นความรู้
และประสบการณ์ในการสืบคน้ในระดบัปานกลางทั้ง 3 ดา้น 
 
ค ำส ำคัญ  : การสืบคน้ ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย  หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี  
                  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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 Abstract  
 

The purposes of this research were to study the access of Thai journal index database in 
terms of objectives, frequencies, search strategies and the problems encountered of undergraduate 
students, Prince of Songkla University, Pattani Campus. The sample of this undergraduate students, 
Prince of Songkla University, Pattani Campus, 7 faculties were 362 students in the first semester of 
the 2008 academic year. Research equipment was a rating – scale questionnaire five level with 
reliability coefficient of 0.86. The statistical procedures for data analysis included percentage, mean, 
and standard deviation. 

The finding revealed that most of the students used the Thai journal index database for report 
writing. Their frequencies of use were 2-3 times a week. Most students used author index for 
searching .Three problems encountering students at moderate level were : the efficiency of facility 
system, the efficiency of database system and the  knowledge and experience in searching. 
 
Keywords :  Access,  Thai journal index database, John F. Kennedy Library, 
                     Prince of Songkla University 
 
ควำมส ำคัญของปัญหำ   
         

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ี
ส าคญัต่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา โดยมีบทบาทในการสนบัสนุนการเรียนการสอน  การศึกษา
คน้ควา้ และการวจิยัของอาจารย ์ นกัศึกษา  นกัวจิยั  และบุคลากรตลอดจนการบริการทางวชิาการแก่
ชุมชนซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของมหาวทิยาลยั  เพื่อตอบสนองพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยั หอ้งสมุดจะตอ้งจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและจดับริการท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาในทุก
ระดบัท่ีมีการเปิดการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั ทรัพยากรสารสนเทศท่ีส าคญัประเภทหน่ึงซ่ึง
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งตอ้งจดัหามาใหบ้ริการคือ วารสาร 
             วารสารเป็นส่ิงพิมพต่์อเน่ืองท่ีมีก าหนดเผยแพร่ท่ีแน่นอน  เช่น ออกเป็น รายปักษ ์รายสัปดาห์ 
รายเดือน มีบทความและเร่ืองราวต่าง ๆ รวมอยูใ่นฉบบัเดียวกนั มีผูเ้ขียนหลายคน บางเร่ืองจบในฉบบั
เดียว  บางเร่ืองต่อเน่ืองกนัท าใหย้ากต่อการติดตามไดว้า่มีผูใ้ดเขียนเร่ืองอะไร วารสารฉบบัไหน 
สามารถคน้หาไดจ้ากท่ีใด เพราะวารสารเป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีทนัสมยัประเภทหน่ึง  ท่ีน าเสนอ
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บทความวชิาการ ผลการวจิยัในสาขาวชิาต่าง ๆ นบัวา่เป็นแหล่งวชิาการท่ีส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ปัจจุบนัมีวารสารวชิาการพิมพเ์ผยแพร่ออกมาเป็นจ านวนมาก   หอ้งสมุดจึงจ าเป็นตอ้งจดัท าดชันีเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการคน้หาสารสนเทศจากวารสารท่ีช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการทราบวา่เร่ืองท่ีตนเองตอ้งการอยู่
ในบทความใด ในวารสารช่ือใด ปีท่ี ฉบบัท่ี เดือน ปีใด หนา้ท่ีเท่าไร  (วลิยั อคัคอิชยา, 2522 : 20)                                                                                                                                                                                                                                      
             ปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการงานวารสารของห้องสมุด 
โดยเฉพาะการจดัท าดชันีวารสาร อนัเน่ืองมาจากวารสารมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน บทความต่าง ๆ จึงมี
จ านวนมากข้ึนเช่นกนั ท าให้ผูอ่้านไม่สามารถติดตามอ่านไดท้ัว่ถึง ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือเพื่อ
ช่วยในการคน้หาบทความในวารสารตามความตอ้งการ โดยการน าความสามารถของคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการจดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูลดชันีวารสาร  ฐานขอ้มูลดชันีวารสารจึงเป็นเคร่ืองมือ ท่ีจดัท าข้ึนอยา่งมี
ระบบเพื่อช่วยช้ีแหล่งส าคญัในการคน้หาสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว (สุวนันา ทองสีสุขใส, 
2537 : 21)  

จากความส าคญัและความจ าเป็นดงักล่าว ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี จึงไดจ้ดัท า
ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสืบคน้
สารสนเทศจากวารสารท่ีห้องสมุดจดัท ามาใหบ้ริการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยา่งไรก็ตามทาง
หอสมุดยงัไม่ไดต้รวจสอบวา่ผูใ้ชบ้ริการไดใ้ชป้ระโยชน์จากเคร่ืองมือช่วยคน้ดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด 
มีปัญหาการใชใ้นดา้นใดบา้ง ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใชฐ้านขอ้มูลดชันีวารสารของนกัศึกษาในปี
การศึกษา 2551 ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการให้บริการใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 
                เพื่อศึกษา วตัถุประสงค ์ความถ่ี วธีิการสืบคน้ การเรียนรู้การสืบคน้ และปัญหาในการสืบคน้
ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
ปัตตานี 
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ขอบเขตกำรวจัิย 
 
          การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ท่ีมาใชบ้ริการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสาร
ภาษาไทยของ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี ส านกัวทิยบริการ ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 
2551 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
        การสืบคน้ หมายถึง การใชฐ้านขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี 
โดยนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาการ
สืบคน้ดงักล่าวใน 5 ประเด็นคือ วตัถุประสงคก์ารสืบคน้ ความถ่ีในการสืบคน้ วธีิการสืบคน้ การเรียนรู้
การสืบคน้ และปัญหาในการสืบคน้ 
        วารสาร หมายถึง  ส่ิงพมิพต่์อเน่ืองท่ีฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี จดัหามาให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการ ทั้งท่ีบอกรับ ไดรั้บบริจาคและเป็นเอกสารท่ีอยูใ่นรูปส่ิงพิมพเ์ท่านั้น 
       ดชันีวารสารภาษาไทย หมายถึง  เคร่ืองมือในการสืบคน้วารสารภาษาไทยท่ีฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนด้ี จดัท ามาใหบ้ริการแก่ผูใ้ชโ้ดยผูใ้ชส้ามารถใชค้  าสืบคน้ไดห้ลายลกัษณะเช่น ช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง 
หวัเร่ือง    และค าส าคญัต่าง ๆ 
       ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษไทย หมายถึง ฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บและสืบคน้
ขอ้มูลทางบรรณานุกรมของบทความวารสารภาษาไทยของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 

    วธีิการด าเนินการวิจยั 
     การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 

  1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. สร้างแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั และให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

                3. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข ทดลองใชแ้ละหาคุณภาพ 
                4. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

  5. วเิคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผล 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
       1.  ประชากรคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตานีท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2551 ทั้ง 7 คณะ คือ คณะวทิยาการส่ือสาร คณะ
ศึกษาศาสตร์ วทิยาลยัอิสลามศึกษา คณะรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 6,753 คน  
               2. กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไม่จ  ากดัเพศและชั้นปี ใชต้าราง
ส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane, 1970 : 887) ท่ีระดบัความมีนยัส าคญั .05 คิดค่าความคลาดเคล่ือนเป็น
ร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 377 คน 
 
เคร่ืองมือและกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัและแบบปลายเปิดโดยแบ่งเป็น  
3 ตอน คือ 

1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามตามคณะท่ีสังกดั 
2. การสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยโดยไดส้ ารวจขอ้มูล ดา้นวตัถุประสงค ์ความถ่ี 

วธีิการสืบคน้ การเรียนรู้การสืบคน้ จ านวน 21 ขอ้ 
3. ปัญหาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยโดยไดส้ ารวจปัญหา ดา้น 

ประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวก ประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
และดา้นความรู้และประสบการณ์ในการสืบคน้ จ านวน 20 ขอ้ 
 

การสร้างเคร่ืองมือประกอบดว้ยการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการหาคุณภาพ 
ของเคร่ืองมือโดยขอความร่วมมือใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 
5 คน การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ผลการตรวจสอบพบวา่ ขอ้ค าถามแต่ละขอ้ตรงกบัเน้ือหา
โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80 – 1.00 ผูว้จิยัไดป้รับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้นจึงน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามดา้นความเท่ียง (Reliability) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เป็น 0.86 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
              ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 377 คน ท่ีมาใชบ้ริการ
สืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยในระหวา่งเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2551 แบบสอบถามท่ี
ไดรั้บกลบัคืนมามีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์สามารถน ามาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลได ้จ านวน 362 ชุดคิดเป็น
ร้อยละ 96.02 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 
            วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าสถิติ ดงัน้ี 
           1. หาค่าความถ่ี และค่าร้อยละของขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลพื้นฐาน
การสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ความถ่ี วธีิการสืบคน้ และ
การเรียนรู้การสืบคน้ฐานขอ้มูลดงักล่าว 
           2. หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย            
โดยใชเ้กณฑแ์ละการแปลผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 
                4.50 - 5.00   หมายถึง   มีปัญหาระดบัมากท่ีสุด 
                3.50 - 4.49   หมายถึง   มีปัญหาระดบัมาก 
                2.50 - 3.49   หมายถึง   มีปัญหาระดบัปานกลาง 
                1.50 - 2.49   หมายถึง   มีปัญหาระดบันอ้ย 
                1.00 - 1.49   หมายถึง   มีปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
          ส าหรับขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพฒันาการท าฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยซ่ึงมา
จากค าถามแบบปลายเปิด ผูว้ิจยัได ้สรุปผลขอ้มูลเรียงล าดบัความถ่ีจากมากไปหานอ้ย 
 
สรุปผลกำรวจัิย 
            การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งส ารวจขอ้มูลในระดบัพื้นฐานของการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย
ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี โดยนกันกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ผลการศึกษาเป็นภาพกวา้งๆ ของ
กิจกรรมดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อยนืยนัวา่ฐานขอ้มูลท่ียงัมีความตอ้งการของนกัศึกษา หรือมีความจ าเป็นต่อ
นกัศึกษาหรือไม่ 
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            ผลการวจิยัดา้นสถานภาพของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม วตัถุประสงค ์ความถ่ี และวธีิการ
สืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย ปัญหาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการท าฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย สรุปไดด้งัน้ี 
 
1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ ดงัน้ี 
 

นกัศึกษาคณะ จ านวน ร้อยละ 
1. วทิยาการส่ือสาร 77 21.27 
2. ศึกษาศาสตร์ 69 19.06 
3. วทิยาลยัอิสลามศึกษา 63 17.40 
4. รัฐศาสตร์ 56 15.47 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 13.26 
6. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 12.71 
7. ศิลปกรรมศาสตร์ 3 0.83 
                                                                                  รวม 362 100.00 
 
            ตามท่ีไดร้ะบุวา่ผูว้จิยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสุ่มอยา่งง่าย ม่จ  ากดัเพศ
และชั้นปี กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 362 คน ประกอบดว้ยนกัศึกษาคณะต่างๆ ตามตารางท่ี 1 พบวา่นกัศึกษา
ท่ีตอบแบบสอบถามศึกษาอยูค่ณะวทิยาการส่ือสารมากท่ีสุด  จ  านวน 77 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.27) 
รองลงมาไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 69 คน (ร้อยละ 19.06) นกัศึกษาวทิยาลยัอิสลาม
ศึกษา จ านวน 63 คน (ร้อยละ 17.40) นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จ านวน 56 คน (คิดเป็นร้อยละ15.46) 
นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 48 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.26) นกัศึกษาคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 46 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.71) และนกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.83) ตามล าดบั 
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2. การสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
         การส ารวจการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยประกอบดว้ย 4 ประเด็นหลกัคือ 
วตัถุประสงค ์ความถ่ี วธีิการสืบคน้ และการเรียนรู้การสืบคน้ดงัปรากฏรายละเอียดตามตารางท่ี 2-5 
ดงัน้ี 
ตารางท่ี 2 วตัถุประสงคใ์นการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
 

 
วตัถุประสงค ์

จ านวน n=362 
จ านวน ร้อยละ 

1. เพื่อท ารายงานประกอบการเรียน 296 81.76 
2. เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 228 62.98 
3. เพื่อประกอบในการท าโครงงาน 137 37.84 
4. เพื่อประกอบในการท าวิจยั 121 33.42 
5. เพื่อติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ 76 20.99 
6. เพื่อติดตามบทความท่ีอ่านอยา่งต่อเน่ือง 60 16.57 

        
      จากตารางท่ี 2 พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสาร
ภาษาไทยเพื่อท ารายงานประกอบการเรียนมากท่ีสุด จ านวน 296 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.76) รองลงมา
ใชเ้พื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จ านวน 228 คน (คิดเป็นร้อยละ 62.98) และจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ ใชเ้พื่อ
ติดตามบทความท่ีอ่านอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 60 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.57) 
       
 ตารางท่ี 3 ความถ่ีในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
 

ความถ่ีในการสืบคน้ จ านวน n=362 
จ านวน ร้อยละ 

1. สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 153 42.27 
2. สัปดาห์ละคร้ัง   67 18.50 
3. เดือนละ 2-3 คร้ัง   58 16.02 
4. เดือนละคร้ัง   23 6.36 
5.ทุกวนั   23 6.36 

รวม 362  100.00 
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              จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่สืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยสัปดาห์ละ 2-3 
คร้ัง จ านวน 153 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.27) รองลงมาใชส้ัปดาห์ละคร้ัง จ านวน 67 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 18.50) และมีนกัศึกษาส่วนนอ้ยท่ีระบุวา่สืบคน้ทุกวนั จ านวน 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.36) 
ตารางท่ี 4 วธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
 

ทางเลือกในการสืบคน้  n=362 
จ านวน ร้อยละ 

1. ช่ือผูแ้ต่ง 266 73.48 
2.ช่ือวารสาร 142 39.22 
3. ค าส าคญั 121 33.42 
4. ช่ือเร่ือง 117 32.33 
5. หวัเร่ือง   65 17.95 

       
         จากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชช่ื้อผูแ้ต่งเป็นทางเลือกในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันี
วารสารภาษาไทย จ านวน 266 คน (คิดเป็นร้อยละ 73.48) รองลงมาใชช่ื้อวารสารเป็นทางเลือก จ านวน 
142 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.22) และทางเลือกท่ีนกัศึกษาใชน้อ้ยท่ีสุดคือหวัเร่ือง จ านวน 65 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 17.95) 
 
ตารางท่ี  5 การเรียนรู้วธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
 

วธีิการสืบคน้  n=362 
จ านวน ร้อยละ 

1. ทดลองสืบคน้ดว้ยตนเอง 187 51.65 
2. การปฐมนิเทศการใชห้้องสมุด 182 50.27 
3. ค าแนะน าจากเพื่อน 167 46.13 
4. การอบรมวธีิการสืบคน้ต่างๆของหอ้งสมุด 122 33.70 
5. ค าแนะน าจากบรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ท่ีห้องสมุด 62 17.12 

 
 



 10 

          จากตารางท่ี 5 พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เรียนรู้วธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยโดย
ทดลองสืบคน้ดว้ยตนเอง จ านวน 187 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.65) และเรียนรู้จากการปฐมนิเทศการใช้
หอ้งสมุด จ านวน 182 (คิดเป็นร้อยละ 50.27) รองลงมาเรียนรู้จากการใหค้  าแนะน าจากเพื่อนและเรียนรู้
โดยค าแนะน าจากบรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ท่ีห้องสมุดจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 62 คน (คิดเป็นร้อยละ 
17.12)  
 
3. ปัญหาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย  
           ปัญหาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยสามารถจ าแนกปัญหาออกเป็น 3 ดา้นคือ 
ดา้นประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวก  ดา้นประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูลดชันีวารสาร
ภาษาไทย  และดา้นความรู้และประสบการณ์ในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย เม่ือ
พิจารณาปัญหาแต่ละดา้นผลการวจิยัพบวา่นกัศึกษาประสบปัญหาในระดบัปานกลางทั้ง 3 ดา้น โดย
เรียงตามล าดบัปัญหาดงัน้ีคือ  ปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวก (X = 3.23) 
ปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูล ( X = 2.96) และปัญหาดา้นความรู้และประสบการณ์ใน
การสืบคน้ (X = 2.79)  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6  ปัญหาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
 

ปัญหาการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย X  SD แปลผล 

1. ปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวก 3.23 1.23 ปานกลาง 
2. ปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูล 2.96 1.02 ปานกลาง 
3. ปัญหาดา้นความรู้และประสบการณ์ในการสืบคน้ 2.79 1.02 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.99 1.09 ปานกลาง 

 
          จากตารางท่ี 6 พบวา่ นกัศึกษาประสบปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวก 
มากท่ีสุดค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.23) รองลงมาไดแ้ก่ ปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูล ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
(2.96) และปัญหาดา้นความรู้และประสบการณ์ในการสืบคน้ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (2.79) ผูต้อบแบบสอบถาม
ประสบปัญหานอ้ยท่ีสุด และในแต่ละประเด็นปัญหานั้นนกัศึกษาประสบปัญหาในระดบัปานกลางซ่ึง
ภาพรวมค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (2.99) 
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ตารางท่ี 7 ปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวก 
                  

ปัญหา n X  SD แปลผล 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการในหอ้งสมุดมีจ านวนนอ้ย 359 3.46 1.14 ปานกลาง 
2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการในหอ้งสมุดมีความเร็วต ่า 359 3.25 1.09 ปานกลาง 
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการในหอ้งสมุดขดัขอ้งบ่อย 359 3.21 1.03 ปานกลาง 
4.ไม่มีคู่มือแนะน าการสืบคน้ไวใ้หบ้ริการ 359 3.16 1.86 ปานกลาง 
5ไม่มีเคร่ืองพิมพผ์ลการสืบคน้ 358 3.08 1.03 ปานกลาง 

ภาพรวม  3.23 1.23 ปานกลาง 
   
           จากตารางท่ี 7 พบวา่ นกัศึกษามีความเห็นวา่ปัญหาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสาร
ภาษาไทยท่ีเกิดจากดา้นประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวก ผูว้จิยัจ  าแนกปัญหาออกเป็น 5 
เร่ือง ปัญหาทุกเร่ืองอยูใ่นระดบัปานกลางแต่โดยภาพรวมแลว้จะเห็นไดว้า่ปัญหาดา้นน้ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
(3.23) และปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการในห้องสมุดมีจ านวนนอ้ยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.46) ส่วนปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่มีเคร่ืองพิมพผ์ลการสืบคน้ โดยมีค่าเฉล่ีย 
อยูท่ี่ (3.08) 
      
ตารางท่ี 8  ปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
 

ปัญหา     n X  SD แปลผล 
1. ผลการสืบคน้ท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัความตอ้งการ   361 3.24 1.03 ปานกลาง 
2. ผลการสืบคน้ท่ีตรงกบัความตอ้งการมีจ านวนนอ้ย   361 3.16 1.02 ปานกลาง 
3. ฐานขอ้มูลมีเน้ือหาไม่ทนัสมยั   360 3.07 1.01 ปานกลาง 
4.ไม่มีสาระสังเขป/ เร่ืองยอ่ของบทความท่ีตอ้งการ   361 2.96 1.01 ปานกลาง 
5.ไม่สามารถส่งผลการสืบคน้ได ้   360 2.95 1.03 ปานกลาง 
6. ความล่าชา้ในการตอบสนองการสืบคน้ของระบบฐานขอ้มูล     360 2.91 0.99 ปานกลาง 
7.ไม่สามารถบนัทึกผลการสืบคน้ได ้ 360 2.88 0.99 ปานกลาง 
8. มีขอ้มูลผดิพลาดจากการบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูล 360 2.82 1.04 ปานกลาง 
9.ไม่มีเมนูการสืบคน้ภาษาไทย 360 2.71 1.05 ปานกลาง 

ภาพรวม  2.96 1.02 ปานกลาง 
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         จากตารางท่ี 8 พบวา่นกัศึกษามีความเห็นวา่ปัญหาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย
ท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูลซ่ึงผูว้จิยัไดจ้  าแนกออกเป็น 9 เร่ืองนั้นปัญหาทุกเร่ืองอยูใ่น
ระดบัปานกลางแต่โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (2.96) และปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ (3.24) คือ  
ผลการสืบคน้ท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัความตอ้งการ ส่วนปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่มีเมนูการสืบคน้
ภาษาไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (2.71)  

 
ตารางท่ี 9 ปัญหาดา้นความรู้และประสบการณ์ของนกัศึกษาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสาร
ภาษาไทย 
 

ปัญหา n X  SD แปลผล 
1.ไม่ทราบการใชก้ลไกในการสืบคน้ เช่น ค าเช่ือม ค าคน้ 
    หรือการก าหนดขอบเขตผลการสืบคน้ 

361 2.90 1.01 ปานกลาง 

2.ไม่เขา้ใจขั้นตอนในการสืบคน้ 362 2.86 1.05 ปานกลาง 
3.ไม่ทราบวา่จะใชค้  า /ค  าส าคญั /ขอ้ความใดในการสืบคน้                                                                               360 2.83 1.05 ปานกลาง 
4.ไม่เขา้ใจค าอธิบายในการสืบคน้ 361 2.76 1.09 ปานกลาง 
5.ไม่ทราบวา่จะใชท้างเลือกใดในการสืบคน้ 362 2.71 0.97 ปานกลาง 
6.ไม่เขา้ใจรูปแบบการแสดงผลการสืบคน้ 361 2.70 0.97 ปานกลาง 

ภาพรวม  2.79 1.02 ปานกลาง 
          
            จากตารางท่ี 9 พบวา่นกัศึกษามีความเห็นวา่ปัญหาดา้นความรู้และประสบการณ์ในการสืบคน้
ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย ท่ีผูว้จิยัจ  าแนกปัญหาออกเป็น 6 เร่ือง แมน้กัศึกษาจะระบุวา่ปัญหา 
ทุกเร่ืองอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (2.79) และปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 
(2.90) คือ ไม่ทราบการใชก้ลไกในการสืบคน้ เช่น ค าเช่ือม ค าคน้ หรือการก าหนดขอบเขตผลการ
สืบคน้ ส่วนปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่เขา้ใจรูปแบบการแสดงผลการสืบคน้โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
(2.70) 
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4. ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงฐานพฒันาการท าขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
         นกัศึกษา ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงฐานขอ้มูลและการใหบ้ริการสืบคน้
ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และการใชท้รัพยากรสารสนเทศของนกัศึกษา  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 จ านวน ร้อยละ และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
 

ขอ้เสนอแนะ   จ านวน n=110 
จ านวน ร้อยละ 

 1. ประเด็นดา้นประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวก   
      - ควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ใหม้ากกวา่น้ี    21 19.10 
      - ควรมีคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเร็วในการใชง้านใหม้ากข้ึน 21 19.10 
      - อยากใหมี้คู่มือและพนกังานคอยแนะน าการสืบคน้  16 14.54 
      - อยากใหมี้เมนูการสืบคน้เป็นภาษาไทย  4 3.63 
2. ประเด็นดา้นประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย      
      - อยากใหมี้ระบบการสืบคน้ท่ีง่ายกวา่น้ี  21 19.10 
      - ควรจดัท าฐานขอ้มูลดชันีวารสารใหมี้เน้ือหาท่ีทนัสมยั  17 15.45 
      - ผลการสืบคน้ขอ้มูลไม่ตรงกบัความตอ้งการ  9 8.18 
      - อยากใหมี้สาระสังเขปหรือเร่ืองยอ่ของบทความ 3 2.73 
 3.  ประเด็นดา้นความรู้และประสบการณ์ในการสืบคน้   
      - อยากใหมี้การจดัอบรมการสืบคน้ฐานขอ้มูลบ่อยๆ  16 14.54 
      
          จากตารางท่ี 10 นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
มากท่ีสุดในประเด็นปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูลและประเด็นดา้นประสิทธิภาพของ
ระบบอ านวยความสะดวกคือ ควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ใหม้ากกวา่น้ี ควรมีคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเร็ว
ในการใชง้านใหม้ากข้ึน และอยากใหมี้ระบบการสืบคน้ท่ีง่ายกวา่น้ีในจ านวนเท่ากนัคือ จ านวน 21 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 19.10) รองลงมาเป็นประเด็นปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวกคือ 
ควรจดัท าฐานขอ้มูลดชันีวารสารใหมี้เน้ือหาท่ีทนัสมยั จ านวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.45)  
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ส่วนขอ้เสนอแนะท่ีนกัศึกษาเสนอแนะนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นประเด็นดา้นประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูล
คือ อยากใหมี้สาระสังเขปหรือเร่ืองยอ่ของบทความจ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.73) 
 
กำรอภิปรำยผลกำรวจัิย 
 
        จากผลการวจิยัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชฐ้านขอ้มูลดชันีวารสาร
ภาษาไทยเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ กนั และส่วนใหญ่ใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง ซ่ึงเบ้ืองตน้แสดงใหเ้ห็นวา่
ฐานขอ้มูลน้ียงัมีความจ าเป็นต่อผูใ้ช ้ส าหรับรายละเอียดในประเด็นท่ีศึกษามีดงัน้ี 
                                             
        1.  การสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
            1.1  วตัถุประสงคใ์นการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย ผลการวจิยัพบวา่นกัศึกษาส่วน
ใหญ่ มีวตัถุประสงคใ์นการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารเพื่อคน้ควา้สารสนเทศในการท ารายงาน
ประกอบการเรียน  อาจเป็นเพราะวา่อาจารยผ์ูส้อนมีการมอบหมายงานเพื่อท ารายงานประกอบการเรียน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาในระดบัอุดมศึกษามีลกัษณะการเรียนการสอนท่ีเนน้การศึกษาคน้ควา้และ
การท าวจิยัเป็นหลกั นกัศึกษาตอ้งแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองโดยเฉพาะวารสารนบัไดว้า่เป็น
แหล่งสารนิเทศท่ีมีความทนัสมยัในวทิยาการดา้นต่างๆ และผลการวจิยัในส่วนน้ีพบวา่สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ ศศิวมิล  ถาวรกิจ (2541) และขวญัตระกลู  กล่ินสุคนธ์ (2547) ท่ีพบวา่ผูใ้ชจ้  านวนมาก
ท่ีสุดสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยเพื่อท ารายงานประกอบการเรียน 
           1.2  ความถ่ีในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย  ผลการวจิยัพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่
สืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง เน่ืองจากอาคารเรียนรวมตั้งอยูใ่กล ้ 
หอ้งสมุด เม่ือนกัศึกษาเสร็จส้ินจากการเรียน อาจารยไ์ดม้อบหมายงานใหท้ า หรือมีช่วงเวลาวา่ง
นกัศึกษาจึงเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุดเพื่อศึกษาคน้ควา้หาความรู้และน าไปใชป้ระกอบการเรียน  
ผลการวจิยัดงักล่าวแตกต่างกบังานวจิยัของ อญัชลี  กล ่าเพช็ร (2546) ท่ีไดส้ ารวจความถ่ีในการใช้
หอ้งสมุดของนกัศึกษาพบวา่ผูใ้ชส่้วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการห้องสมุดสัปดาห์ละ 5 คร้ัง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามาจากหลายกลุ่มทั้งอาจารย ์นกัศึกษาปริญญาโท นกัศึกษาปริญญาตรี แต่การศึกษา
คร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
           1.3 วธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย ผลการวจิยัพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชช่ื้อผู ้
แต่งในการสืบคน้ ซ่ึงแตกต่างจากผลการวจิยัของ ขวญัตระกลู  กล่ินสุคนธ์ (2547) ท่ีพบวา่นกัศึกษา
ส่วนใหญ่ใชช่ื้อเร่ืองในการสืบคน้ ในการน้ีแมผ้ลของการสืบคน้จะเห็นวา่มีความแตกต่างกนัในเร่ือง
การใชค้  าคน้ แต่ผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการสืบคน้ดูเหมือนวา่ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั เม่ือหลกัการสืบคน้
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โดยใชค้  าสืบคน้น้ีจะเป็นการคน้แบบเจาะจง กล่าวคือผูสื้บคน้จะตอ้งจ าช่ือบุคคล หรือช่ือเร่ืองของ
บทความในวารสารไดโ้ดยเฉพาะการเรียงค าส่วนตน้ซ่ึงทั้งสองประเภทจะตอ้งถูกตอ้งจึงไดพ้บผลลพัธ์
ของค าสืบคน้ และผลการสืบคน้จะจ ากดัเฉพาะท่ีตรงกบัค าสืบคน้เท่านั้น ซ่ึงไม่เหมาะกบัการสืบคน้ของ
นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการสืบคน้เพื่อท ารายงานประกอบการเรียน ท่ีควรใชท้างเลือกค า
สืบคน้ประเภทหวัเร่ืองหรือค าส าคญั จะท าใหไ้ดผ้ลการสืบคน้มากกวา่ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีทาง
หอสมุดจะตอ้งใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษาเร่ืองการสืบคน้ดชันีวารสารท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การเรียนรู้วธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
                  ผลการวจิยัพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่เรียนรู้การสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยดว้ย
วธีิทดลองสืบคน้ดว้ยตนเอง และการปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุดส าหรับการทดลองสืบคน้ดว้ยตนเองนั้น
อาจจะเป็นเพราะนกัศึกษามีประสบการณ์จากการใชฐ้านขอ้มูลอ่ืนๆ ของหอ้งสมุด และสามารถอ่าน
ขอ้ความโตต้อบท่ีหนา้จอสืบคน้ ส่วนการปฐมนิเทศนั้นนกัศึกษาเขา้ร่วมตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด
กิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาใหม่ แต่ก็มีเวลาจ ากดัไม่สามารถลงลึก
ในรายละเอียดของหลกัการสืบคน้ได ้ดว้ยเหตุน้ีท าให้นกัศึกษายงัใชค้  าสืบคน้เพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลท่ี
ตอ้งการจากฐานขอ้มูลท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพอยา่งท่ีควรจะเป็น หอสมุดจึงควรจะตอ้งท าคู่มือช่วยคน้
ฐานขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อใหไ้ดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดงัท่ีปรากฏใน
งานวจิยัของ ขวญัตระกลู  กล่ินสุคนธ์ (2547) ท่ีระบุวา่นกัศึกษาเรียนรู้การสืบคน้จากคู่มือท่ี
ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยันเรศวรจดัท าและมีไวบ้ริการท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบนัฝ่ายหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนด้ีไม่มีคู่มือการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยไวบ้ริการ 
 

3. ปัญหาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
3.1 ปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวกพบวา่นกัศึกษาประสบปัญหา 

ในระดบัปานกลางเพียงระดบัเดียว โดยปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นประเด็นปัญหาเร่ือง เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการในห้องสมุดมีจ านวนนอ้ย อาจเน่ืองมาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีมี
ใหบ้ริการท่ีชั้น 1 อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี นั้นสามารถสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากรต่างๆ ของ
หอ้งสมุดไดทุ้กฐานขอ้มูลโดยไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยเท่านั้น ดงันั้นเม่ือ
นกัศึกษาเขา้มาสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยพร้อมกนัหลายคนท าใหต้อ้งรอนกัศึกษาท่ีใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยูก่่อน จึงท าใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีตอ้งการสืบคน้
ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  ขวญัตระกลู กล่ินสุคนธ์ (2547) ท่ี
พบวา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการในหอ้งสมุดมีนอ้ย 
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                        3.2 ปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยพบวา่ นกัศึกษา
ประสบปัญหาในระดบัปานกลางเพียงระดบัเดียวทุกประเด็นปัญหาเช่นเดียวกนัโดยปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเป็นประเด็นปัญหาเร่ือง ผลการสืบคน้ท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัความตอ้งการ อาจเน่ืองจากนกัศึกษาไม่
เขา้ใจวธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย นอกจากน้ีนกัศึกษาใชค้  าคน้ไม่ตรงกบัหวัเร่ืองท่ี
ตอ้งการ หรือหวัเร่ืองท่ีหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ีใชใ้นการจดัเก็บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
ขวญัตระกลู กล่ินสุคนธ์ (2547) ท่ีพบวา่นกัศึกษาประสบปัญหาผลการสืบคน้ท่ีไดรั้บไม่ตรงกบั 
ความตอ้งการ 
 

3.3  ปัญหาดา้นความรู้และประสบการณ์ในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
นกัศึกษาประสบปัญหาในระดบัปานกลางทุกประเด็นปัญหา โดยปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นประเด็น
ปัญหาเร่ืองไม่ทราบการใชก้ลไกในการสืบคน้ฐานขอ้มูล เช่น ค าเช่ือม ค าคน้ หรือการก าหนดขอบเขต
ผลการสืบคน้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในการสืบคน้ฐานขอ้มูลจึงไม่
สามารถใชค้  าคน้ท่ีตรงกบัการวเิคราะห์เน้ือหาบทความเพื่อใหต้รงกบัหวัเร่ืองของดชันีวารสารท่ี
เจา้หนา้ท่ีป้อนขอ้มูลจดัเก็บไว ้ หรือเป็นผลจากพื้นฐานความรู้ของนกัศึกษาในการใชค้  าและภาษาไทย
ไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร และไม่ใหค้วามส าคญัในการเขา้รับการอบรมการใชห้้องสมุดท่ีหอสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนด้ีจดัใหบ้ริการทุกปีการศึกษา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบักบัผลการวจิยัของ ศศิวมิล ถาวรกิจ (2541)  
ท่ีพบวา่นกัศึกษาประสบปัญหาเร่ืองขาดคู่มืออธิบายวธีิการสืบคน้มากท่ีสุด  

 
   จากประเด็นปัญหาทั้ง 3 ประเด็น พบวา่นกัศึกษาประสบปัญหาทุกประเด็นในระดบัปานกลาง 

เพียงระดบัเดียว อาจเน่ืองมาจากนกัศึกษามีความรู้ ทกัษะการใชค้  าในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสาร
ภาษาไทยนอ้ยและไม่ไดใ้ชบ้่อยๆ ประกอบกบัหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี  ไดเ้ปล่ียนแปลงระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมติัในการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารจากระบบ INNOPAC เป็นระบบ ALIST  ซ่ึงมี
เมนูการสืบคน้เป็นภาษาองักฤษ แมเ้ป็นระบบท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้นมากนกั แต่นกัศึกษาไม่คุน้เคยในการ
ใชง้านเป็นผลใหป้ระสบปัญหาในระดบัปานกลาง นอกจากน้ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีมีไวบ้ริการ
ในหอ้งสมุดสามารถสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยได ้แต่มีความเร็วต ่าและมีจ านวนนอ้ย 
 
 
 
 
 



 17 

ข้อเสนอแนะจำกกำรวจัิย 
 
                 1.  เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ของผูใ้ชบ้ริการ 

   -  ควรจดัอบรมวธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง โดยใหน้กัศึกษาไดฝึ้กการ 
สืบคน้ดว้ยตนเอง เพื่อใหคุ้น้เคยกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และฐานขอ้มูลท่ีห้องสมุดใหบ้ริการ รวมทั้ง
เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสืบคน้ และคน้หาบทความท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
                  -  ควรมีบรรณารักษห์รือเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามรู้ และค าแนะน าวธีิการสืบคน้ท่ีถูกตอ้งซ่ึง
อาจจะจดัท าเป็นคู่มือแนะน าการสืบคน้ฐานขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทย 
                2.  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูล  

   -  ควรปรับปรุงวธีิการเขา้ถึง วธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลใหง่้ายกวา่น้ี ควรมีการจดัเก็บผล 
การสืบคน้ฐานขอ้มูลใหส้ามารถพิมพผ์ลการสืบคน้ได ้บนัทึกขอ้มูลลงในแฟ้มขอ้มูลหรือในดิสเก็ตต ์
และส่งผลการสืบคน้ทางอีเมลได ้

   -  ควรวิเคราะห์หวัเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง ครอบคลุมเน้ือหาของบทความใหช้ดัเจนครบถว้น 
และหลากหลายสาขาวชิา รวมทั้งมีการควบคุมการใชห้วัเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ขอ้มูล
มีเน้ือหาท่ีทนัสมยั 
                 3.  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวก 

   -  ควรจดัอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการสืบคน้ฐานขอ้มูลไวใ้ห้      
เพียงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรเพิ่มจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการ
สืบคน้ใหม้ากกวา่น้ีและอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดเ้สมอ นอกจากน้ีควรจดัหาเคร่ืองพิมพผ์ลการ
สืบคน้ จดัท าคู่มือการสืบคน้ไวบ้ริการในบริเวณเดียวกนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชสื้บคน้ เพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการสะดวกในการสืบคน้ฐานขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 
 
แนวทำงส ำหรับกำรวจัิยในอนำคต  
        
                  ควรศึกษาการใชฐ้านขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยของประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ ของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ไดแ้ก่ อาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษาปริญญาโท เพือ่ให้
ทราบสภาพการใชฐ้านขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยของประชากรทุกกลุ่มของมหาวทิยาลยั และใหไ้ด้
ผลการวจิยัท่ีครบถว้น เพื่อน ามาปรับปรุงการท าฐานขอ้มูลใหส้มบูรณ์ ตอบสนองต่อความตอ้งการใน
การใชส้ารนิเทศของผูใ้ชบ้ริการทุกกลุ่มอยา่งแทจ้ริง 
 



 18 

เอกสำรอ้ำงองิ 
 

ขวญัตระกลู  กล่ินสุคนธ์.  2547.  “ การใชฐ้านขอ้มูลดชันีวารสารภาษาไทยของนิสิต 
               มหาวทิยาลยันเรศวร”, วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขา 
               บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  (ส าเนา) 
จนัทร์เพญ็  จุย้จงรักษ ์และภรณี  ศิริโชติ.  2548.  “การใชฐ้านขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ 
               นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี”.  บรรณำรักษศำสตร์และ 
               สำรนิเทศศำสตร์ มข.  23, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม), 46 - 57. 
ฐะปะนีย ์ เทพญา และสิริพนัธ์  เดชพลกรัง.  2541.  รำยงำนกำรวจัิย เร่ืองกำรใช้ทรัพยำกร 
              สำรนิเทศของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี.  
              ปัตตานี : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
ศศิวมิล  ถาวรกิจ.  2541.  “ การจดัการและการใชฐ้านขอ้มูลดรรชนีวารสารในห้องสมุด  
              มหาวทิยาลยัของรัฐ”,  วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์  

บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  (ส าเนา)  
สีรุ้ง  พลธานี.  2542.  “พฒันาการการจดัท าดรรชนีวารสารภาษาไทยของห้องสมุดสถาบนั 
             อุดมศึกษาของรัฐในประเทศ.”  บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ มข.  17,3 (กนัยายน- 
             ธนัวาคม), 83 - 96. 
สุวนันา  ทองสีสุขใส.  2542.  กำรติดตั้งและกำรจัดกำรฐำนข้อมูลดรรชนีวำรสำรไทยในระบบ 
             ห้องสมุดอตัโนมัติ  INNOPAC.  ขอนแก่น : ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
อญัชลี  กล ่าเพช็ร วรนุช  อุษณกร และนิรมิตร์  ยอดเกล้ียง.  2546.  กำรบริกำรยมื-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ :  
            ควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำร ฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี.้  ปัตตานี : ส านกัวทิยบริการ  
            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี. 
อุทยั  ทุติยะโพธิ.  2537.  “ เทคโนโลยดีรรชนีวารสารในต่างประเทศกบัความเป็นไปไดส้ าหรับ 
            ดรรชนีวารสารในประเทศ”,  ห้องสมุด.  38 (เมษายน-มิถุนายน), 11 - 19. 
Yamane, Taro.  1976.  Statistics : An Introduction Analysis.  2 nd ed.  New York : Harper & Row. 
 

                    

 


