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การวิจยันีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินและเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบริการ

หอ้งสมดุของนักศึกษามหาวิทยาลยัเปิด โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา วิธีเรียน 
และจังหวัดที่อาศัย รวมทั้งประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริการห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเปิด โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลยัเปิด 2 แห่ง จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ด้วยสถิติ t-test และ F-test ประเมินความต้องการจ าเป็นด้วยวิธี  Priority Needs Index แบบ
ปรบัปรุง (PNImodified) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควร
เป็นในการบริการหอ้งสมุดโดยรวมและรายดา้นในระดบัมาก เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปร พบว่า 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มีระดบัการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และวิธีเรียนต่างกนัโดยรวมมีความ
คิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
แต่นกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่อาศัยในจงัหวัดต่างกันโดยรวมมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็น
ในการบรกิารหอ้งสมดุไม่แตกต่างกนั สว่นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุ
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิด 4 ดา้น พบว่า ดา้นที่มีความตอ้งการจ าเป็นอนัดับแรก คือ ดา้นสิ่ง
อ านวยความสะดวก (PNImodified=0.39) รองลงมา คือ ด้านประเภทบริการห้องสมุดออนไลน์ 
(PNImodified=0.35) ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ (PNImodified=0.34) และดา้นประเภทบริการหอ้งสมดุ
ทางกายภาพ (PNImodified=0.33) ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั : การบรกิารหอ้งสมดุ, หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัเปิด, การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
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The research aims to assess and compare the desirable conditions of library 

services from open university students by educational level, groups of subjects, methods 
of study, and residential provinces, including a needs assessment of the library services. 
The sample consisted of 400 students from two open universities. The data collection was 
conducted via questionnaire. The data were analyzed with descriptive statistics, such as 
percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using a t-test and 
an F-test. The needs assessment was analyzed with Modified Priority Needs (PNI modified). 
The research results revealed that the students had a high level of opinion on the condition 
that library services should be in overall and each aspect. When compared by variables, 
it was found that there was a statistically significant difference in library services at the .05 
level among the students at different education levels, groups of subjects, and methods 
of study exempted from the residential provinces. As for the needs assessment of library 
services in four aspects were prioritized from the most to least as follows; facilities 
(PNI modified = 0.39), online library service category. (PNI modified = 0.35), information 
resources (PNI modified = 0.34), and physical library service category (PNI modified = 0.33), 
respectively. 

 
Keyword : Library services, Open university library, Needs assessment 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง  

ประเทศไทยตระหนักและใหค้วามส าคญัดา้นการศึกษาในฐานะเป็นกลไกหลกัที่ส  าคัญ
อย่างยิ่งในการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของคนไทยใหม้ีทกัษะ ความรูค้วามสามารถ 
และสมรรถนะในการประกอบสมัมาอาชีพและการด ารงชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุข อันจะ
น าไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
ทดัเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษ   
ที่ ๒๑ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 1) การศึกษาจึงเปรียบเสมือนรากฐานที่
ส  าคญัส าหรบัการเตรียมคนและสงัคมใหม้ีความพรอ้มที่เรียนรูแ้ละรบัสิ่งใหม่ ๆ เพื่อปรบัตัวไปตาม
ความต้องการของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี ปัจจุบนัดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบกา้วกระโดด
จึงถูกน ามาประยุกตแ์ละสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาโดยเฉพาะระบบการศึกษาทางไกล เพื่อเป็น
การสรา้งโอกาสทางการศึกษาและสรา้งความเสมอภาคทางการเรียนรูแ้ก่นกัศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ใหส้ามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียมกนั 

การศึกษาทางไกลเป็นระบบการเรียนการสอนที่เกิดขึน้โดยผ่านสื่อ ซึ่งผูเ้รียนและผูส้อน
ไม่ไดม้าพบกนัแบบเผชิญหนา้ โดยการใชส้ื่อนัน้อาจเป็นสื่อชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได ้เพื่อเป็น
การถ่ายทอดเนือ้หาและสรา้งปฏิสมัพันธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ซึ่งการสื่อสารจะมีทัง้แบบทาง
เดียวและสองทาง รวมถึงการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนที่เรียนด้วยกัน (Holmberg, 
2005, p. 127) นอกจากนีก้ารศึกษาทางไกลยังเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู ้ใฝ่รู ้         
ใฝ่เรียนที่ไม่สามารถศกึษาในระบบการศกึษาปกติได ้โดยอาจมีสาเหตจุากภาระทางหนา้ที่การงาน 
ภาระครอบครวั หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท าใหค้นกลุ่มนีส้ามารถศึกษาไดต้ามตอ้งการ การเรียนการสอน
ทางไกลจึงเป็นทางเลือกส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการเพิ่มพนูความรูส้ามารถไดร้บัการศึกษาโดยไรข้อ้จ ากัด
ทางดา้นเวลาและสถานที่ คือ ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง สามารถศึกษาจากบา้นหรือที่พกัและเลือก
เวลาที่จะศึกษาไดอ้ย่างอิสระ รวมถึงเป็นการสนบัสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวิตเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ
หาความรูไ้ดอ้ย่างอิสระ 

การศึกษาทางไกลระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทยเริ่มขึน้เมื่อ พ.ศ. 2477 ไดม้ีการจดัตัง้
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรแ์ละการเมืองโดยรบัผูเ้รียนแบบไม่จ ากัดจ านวนในลกัษณะตลาดวิชา 
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เป็นการศึกษาแบบเปิดโดยใชก้ารเรียนการสอนในชัน้เรียนเป็นหลกั และอนุโลมใหผู้อ้ยู่ห่างไกล
หรือติดภารกิจไม่ตอ้งเขา้ชัน้เรียนแต่สามารถศึกษาดว้ยตนเองจากเอกสารค าสอนและมาสอบตาม
วันเวลาที่ก าหนด ซึ่งถือว่าการจัดการศึกษาแบบเปิดนีเ้ป็นระบบการศึกษาทางไกลลกัษณะหนึ่ง 
ต่อมาความเป็นตลาดวิชาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรแ์ละการเมืองได้ยุติลงใน พ.ศ. 2508 และ
ไดป้รบัเปลี่ยนมาจัดการศึกษาเฉพาะแบบชัน้เรียนที่จ  ากัดการรบันักศึกษาหรือเป็นมหาวิทยาลยั
แบบปิดใน พ.ศ. 2509  หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาแห่งใหม่ขึน้ใน     
พ.ศ. 2514 คือ มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยสามารถรบันักศึกษาไดแ้บบไม่จ ากัดจ านวนและมี
การจดัชัน้เรียนส าหรบัผูเ้รียนที่จะสะดวกจะเขา้มาชัน้เรียน ส่วนผูท้ี่ไม่สะดวกเขา้เรียนในชัน้เรียนก็
สามารถศึกษาจากเอกสารต าราอยู่ที่บา้นแลว้เขา้มาสอบตามเวลาที่ก าหนด ทัง้นีม้หาวิทยาลัย
รามค าแหงมีการจัดรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการเรียนอีกทางหนึ่งนับว่า          
เป็นพัฒนาการของการศึกษาไกลในยุคต่อมา ส่วนการศึกษาทางไกลอย่างเต็มรูปแบบใน
ระดบัอดุมศึกษาเกิดขึน้ใน พ.ศ. 2521 เมื่อรฐับาลประกาศจัดตัง้มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช
ใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัเปิดที่ใชว้ิธีการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนแบบไม่มี
ชั้นเรียน แต่สามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองโดยใชส้ื่อสิ่งพิมพเ์ป็นสื่อหลักและมีสื่อเสริมอ่ืน ๆ เช่น  
เทปเสียง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน ์คอมพิวเตอร ์การสอนเสริม เป็นตน้ (สถาบนัการศึกษา
ทางไกล, 2552, น. 15-16)  

แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาทางไกลนีท้บวงมหาวิทยาลยัไดน้ าไปประยุกตแ์ละต่อยอดใน 
“โครงการวิทยาเขตสารสนเทศ” (IT Campus Project) เมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อขยายการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค โดยมีมหาวิทยาลัยของรฐัหลายแห่งไดด้  าเนินการขยายโอกาสทาง
การศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว มีการพัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอนมาอย่ างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการเรียนทางไกลแบบออนไลน ์นอกจากนีม้หาวิทยาลยัเอกชนหลายแห่งก็ไดด้  าเนินการ
จดัการศกึษาทางไกลในลกัษณะดงักลา่วดว้ยเช่นกนั (สถาบนัการศกึษาทางไกล, 2552, น. 12-13) 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดการเรียนการสอนทางไกลเพื่ออ านวยความสะดวกแก่   
นักศึกษา ซึ่งเป็นการตอบสนองตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 37 วรรคสอง (4) ที่ก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการสามารถ
จัดการเรียนการสอนทางไกลและการศึกษาที่ใหบ้ริการหลายเขตพืน้ที่ ดังนัน้มหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่จึงมีระบบการเรียนการสอนทางไกลที่ท าใหผู้เ้รียนสามารถไดร้บัความรูห้รือศึกษาโดยไม่ตอ้ง
เขา้ชัน้เรียนแต่กระท าเฉพาะบางหลักสูตร ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกล               
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อย่างเต็มรูปแบบหรือเรียกว่ามหาวิทยาลยัเปิด ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัรามค าแหง และมหาวิทยาลยั   
สโุขทยัธรรมาธิราช  

การส ารวจสถิติผูส้  าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลยัเปิดปีการศึกษา 2560 - 2562 พบว่า
ผูส้  าเรจ็การศึกษามีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา 2560 มีผูส้  าเรจ็การศึกษา จ านวน 
117,782 คน ปีการศึกษา 2561 มีผูส้  าเร็จการศึกษา จ านวน 128,925 คน และปีการศึกษา 2562 
มีผู ้ส  าเร็จการศึกษา จ านวน 102,285 คน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรม, 2563) เนื่องจากความยากของการศึกษาทางไกลที่ต้องศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก      
ท าใหน้ักศึกษาถูกคัดออกหรือตกออกกลางคันและไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาแบบ     
การเรียนทางไกล ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การสอบไม่ผ่านหลายวิชาและ       
หลายครั้ง  ขาดผู้ให้ค าปรึกษาทางด้านการเรียน ขาดผู้ให้ค าแนะน าทางด้านการสอบ                   
การปฏิสมัพนัธ์กับอาจารยม์ีนอ้ย ปัญหาการติดต่อกับมหาวิทยาลยั ปัญหาสื่อการเรียนการสอน 
เป็นตน้ (สุมาลี สงัขศ์รี, 2556) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเปิด   
ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร มหาวิทยาลัยจึงควรระดมทรัพยากรในการพัฒนาปรับปรุง
การศกึษาเพื่อช่วยเหลือนกัศกึษาใหป้ระสบความส าเรจ็ในการศกึษา 

หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนตาม
นโยบายและหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั โดยเป็นแหล่งใหบ้ริการสารสนเทศและเป็นแหล่งเรียนรู้
ส  าคัญที่สนับสนุนให้นักศึกษาประสบผลส าเร็จทางการเรียน  (สุนีย์ กาศจ ารูญ, 2559, น. 1)        
หากมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาแบบทางไกลแลว้ห้องสมุดก็ต้องสนับสนุนการเรียนการสอน
ทางไกลดงักลา่วดว้ย โดยจะตอ้งมีการจดับริการหอ้งสมดุส าหรบัการเรียนรูท้างไกล รวมทัง้บริการ
หอ้งสมดุภายนอกมหาวิทยาลยัใหม้ีความเท่าเทียมกบัการใหบ้รกิารหอ้งสมดุภายในมหาวิทยาลยั 
โดยทั่วไปการบริการห้องสมุดส าหรับการศึกษาทางไกล ไดแ้ก่ บริการพืน้ฐานหรือบริการหลัก
เช่นเดียวกับบริการภายในห้องสมุด แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสาร ท าใหห้อ้งสมุดพัฒนาและขยายขอบเขตในการบริการใหก้วา้งขวางมากขึน้ รวมทัง้  
การอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงสารสนเทศในรูปแบบของดิจิทลัผ่านอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามความต้องการโดยไรข้้อจ ากัด       
ด้านเวลาและสถานที่  (Association of College & Research Libraries, 2016) นอกจากนี ้
หอ้งสมุดยังจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อสภาพสิ่งแวดลอ้มท าใหน้ักศึกษาสามารถเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน       
การสอนที่หลากหลายรูปแบบ รวมถึงจัดเตรียมบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดที่สามารถเพิ่มคุณค่า
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ทางการศกึษาและสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างหลากหลายช่องทาง (Downes, 2013, p. 207) ตลอดจน
สนับสนุนให้ผูเ้รียนมีทักษะการรูส้ารสนเทศและกระบวนการสรา้งการเรียนรูด้้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดจนประสบความส าเรจ็ในการศกึษา  

งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดมีจ านวนมาก ซึ่งสรุป
ประเด็นส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการบรกิารส าหรบันกัศกึษาที่ศึกษาทางไกลได ้3 ดา้น คือ  1) ประเภท
ของบรกิารหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ บรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ บรกิารยืม-คืน บรกิารฐานขอ้มลู
ออนไลน ์บริการรายชื่อหนงัสือใหม่ และบริการแนะน าการใชห้อ้งสมุด (Allison, DeFrain, Hitt, & 
Tyler, 2019; Chewe & Chitumbo, 2018; Fakoya-Michael & Fakoya, 2020; Fong, Au, Lam, 
& Chiu, 2020; Khan & Ahmed, 2013; Owusu-Ansah, Rodrigues, & Walt, 2018; Rasul & 
Singh, 2010; Tariq, 2016; ทัศนีย์ มะหมัด, 2553; พรทิพย์ รักบุรี, 2559; มัญชุกานต์ ช่อผกา, 
2553; อไุรวรรณ ใจหาญ, 2560) 2) ทรพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่ หนงัสือทั่วไป ต าราเรียน หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และวี ดิทัศน์ (Chewe & 
Chitumbo, 2018; Khan & Ahmed, 2013; Owusu-Ansah, Rodrigues, & Walt, 2018; Rasul & 
Singh, 2010; Tariq, 2016; กัลยา เรืองเวช , 2553; จุฑารัตน์ นกแก้ว , 2555; ทัศนีย์ มะหมัด, 
2553; พิชชุดา ศรีอนันต์, 2555; ภูดิส เกิดประสงค์, 2551; มัญชุกานต์ ช่อผกา, 2553; เสาวรส 
อนุรกัษ์โชคชยั, 2562) และ 3) สิ่งอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ เว็บไซตห์อ้งสมดุ สื่อสงัคมออนไลน์ 
โมบายแอปพลิเคชัน คู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์การอ านวยการเขา้ถึงเครือข่ายห้องสมุด     
จากภายนอก และการสนทนาออนไลน์ (Allison et al., 2019; Chewe & Chitumbo, 2017 ; 
Fakoya-Michael & Fakoya, 2020; Fong, Au, Lam, & Chiu, 2020; LeMire et al., 2020; 
Mawhinney, 2020; Owusu-Ansah, Rodrigues, & Walt, 2018b; Rasul & Singh, 2010; ทัศนีย์ 
มะหมัด, 2553; นวรัตน์ เขียวแก้ว, 2561; พิชชุดา ศรีอนันต์, 2555) นอกจากนีผ้ลการประเมิน     
การบริการหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัเปิดในประเทศไทย พบว่า คณุภาพบริการอยู่ในระดบัปานกลาง
ถึงระดบัมาก  

การศึกษาทางไกลมีบทบาทส าคัญต่อมหาวิทยาลยัในยุคปัจจุบนั นอกจากเป็นการเปิด
โอกาสและสรา้งความเท่าเทียมกนัดา้นการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาแลว้ ยงัเป็นประเด็นทา้ทาย
ส าหรบัการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัเช่นกัน รวมทัง้หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัที่มีหนา้ที่
สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใหบ้ริการสารสนเทศและการเรียนรูด้ว้ยตนเองของ
นักศึกษาทุกคน โดยค านึงถึงความตอ้งการและขอ้จ ากัดของนักศึกษาที่เรียนในระบบการศึกษา
ทางไกลเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้แก่ผู ้เรียนทุกคน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา             
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สภาพที่ควรเป็นและประเมินความความต้องจ าเป็นในการบริการห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งท าใหท้ราบล าดับความต้องการจ าเป็นที่เป็น
จุดอ่อนและจุดแข็งของการบริการ ท าใหห้อ้งสมุดมหาวิทยาลยัเปิดใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
บทบาทและการจดัการที่เหมาะสมกบัการเรียนการสอนทางไกล รวมทัง้หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัปิด
ที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานทั้งในชั้นเรียนและการศึกษาทางไกล หรือในบางสถานการณ์ที่
มหาวิทยาลยัตอ้งใชว้ิธีศึกษาทางไกล เช่น การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 เป็นตน้ โดยศกึษาจาก
มหาวิทยาลัยเปิด 2 แห่งในประเทศไทย ผลการวิจัยสามารถน ามาใช้ในการวางแผน พัฒนา 
ปรบัปรุงงานบริการหอ้งสมุด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนองคค์วามรูเ้ก่ียวกับการบริการห้องสมุด
มหาวิทยาลยัที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนในปัจจบุนัและอนาคต 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิด
ที่มีระบบการศกึษาทางไกล 

2.  เพื่ อ เปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบริการห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล ตามตวัแปรระดบัการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา วิธีเรียน 
และจงัหวดัที่อาศยั 

3.  เพื่ อประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริการห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศกึษาทางไกล 

 
ความส าคัญของการวิจัย  

การวิจัยนีท้  าใหท้ราบสภาพที่ควรเป็นและความตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมุด
เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัที่จะเป็นประโยชน์
ต่อหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัเปิดและหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัปิดที่ใชร้ะบบการศึกษาทางไกลร่วมกบั
ระบบการศึกษาในชัน้เรียน ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางส าหรบัพฒันาคณุภาพการบริการหอ้งสมดุ
ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถขจัดขอ้จ ากัดดา้นสถานที่และเวลาเรียนในระบบการศึกษา
ทางไกลทัง้การจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัและตอบสนองความตอ้งการการใชห้อ้งสมดุ
ของนักศึกษาที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสามารถประยุกต์ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดบริการหอ้งสมุดไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับพฤติกรรม   
การใชบ้รกิารของนกัศกึษามากที่สดุ 
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ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด 2 แห่ง  ได้แก่  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  จ านวน 163,957 คน และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                
จ านวน 38,625 คน รวมทั้งสิน้ 202,582 คน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวตักรรม, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด 2 แห่ง ได้แก่           

มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ก าลังศึกษาอยู่ ใน                             
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 400 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ตามระดับ
การศึกษา กลุ่มสาขาวิชา วิธีเรียน และจังหวัดที่อาศัย ซึ่งไม่นอ้ยกว่าตารางจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
ขัน้ต ่าของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1.1 ระดบัการศกึษา ไดแ้ก่ ระดบัปรญิญาตรี และระดบับณัฑิตศกึษา 
1.2 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
1.3 วิธีเรียน ไดแ้ก่ บงัคบัเรียนในชัน้เรียน เรียนระยะไกล และเรียนทัง้ในชัน้เรียน

และระยะไกล     
1.4 จงัหวดัที่อาศยั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และต่างจงัหวดั 

2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ สภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่มี
ระบบการศึกษาทางไกล ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประเภทบริการหอ้งสมุดทางกายภาพ 
ดา้นประเภทบริการหอ้งสมุดทางออนไลน ์ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ และดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ระบบการศึกษาทางไกล หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูเ้รียนและ
ผูส้อนอยู่ห่างไกลกนั ต่างเวลาและต่างสถานที่ ซึ่งผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ชัน้เรียนปกติแต่สามารถ
ท าใหเ้กิดการเรียนรูผ้่านสื่อต่าง ๆ ในลกัษณะของสื่อประสม ไดแ้ก่ สื่อสิ่งพิมพ ์สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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และสื่อดิจิทัลอ่ืน ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และ           
การสื่อสารถึงกนั  

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดที่มีการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษา
ทางไกลทัง้แบบบงัคบัวิธีเรียนและแบบเลือกวิธีเรียน นกัศกึษาสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเองผ่านสื่อ
การเรียนการสอนต่าง ๆ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ รวมทั้งการสอบวัดผลและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ในที่นี ้ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัรามค าแหง และมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

3. การบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล หมายถึง      
การจัดบริการของหอ้งสมุดสงักัดมหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นักศึกษาที่เรียนทั้งในชั้นเรียนและระบบการศึกษาทางไกล โดยจัดให้มีบริการทั้ง            
ทางกายภาพและทางออนไลน ์ที่อ  านวยการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ของ
หอ้งสมดุ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ดา้น ดงันี ้

3.1 ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางกายภาพ หมายถึง รูปแบบการบริการที่
หอ้งสมดุมีใหแ้ก่นกัศึกษาทัง้บริการพืน้ฐานและบริการพิเศษเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคนที่ใหบ้ริการ
เผชิญหนา้หรือผูใ้ชเ้ขา้มารอ้งขอ/ใชบ้ริการในหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ บริการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศ 
บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุ บรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ บรกิารสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศ
หอ้งสมุด บริการปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุด บริการเสนอแนะทรพัยากรสารสนเทศ  และบริการ
โสตทศันวสัด ุ

3.2 ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางออนไลน์ หมายถึง รูปแบบการบริการที่
หอ้งสมดุมีใหแ้ก่นกัศึกษาทัง้บริการพืน้ฐานและบริการพิเศษเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคนที่ใหบ้ริการ
ผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกสโ์ดยผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมายงัหอ้งสมุด
แต่สามารถเขา้ถึงหรือใชบ้ริการไดจ้ากระยะไกล ไดแ้ก่ บริการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศ บริการ
ยืมระหว่างห้องสมุด บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าเสมือน บริการปฐมนิเทศการใช้
หอ้งสมุดบริการสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมุด บริการฐานขอ้มูลออนไลน ์บริการน าส่ง
เอกสาร บรกิารแนะน ารายชื่อหนงัสือใหม่ บรกิารเสนอแนะหนงัสือ และบรกิารหอ้งสมดุบนมือถือ 

3.3 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ประเภททรพัยากรสารสนเทศที่หอ้งสมดุ
จัดหาเพื่อใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศแก่นักศึกษาใน
ระบบการศกึษาทางไกล ไดแ้ก่ สื่อสิ่งพิมพ ์สื่ออิเล็กทรอนิกส ์และสื่อดิจิทลัอื่น ๆ 
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3.4 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง การอ านวยความสะดวกทางกายภาพ 
เช่น การจัดห้องสมุดสาขาในพื ้นที่ใกล้ที่พักอาศัยของนักศึกษา เป็นต้น และอ านวยความ       
สะดวกทางออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาในระบบ             
การศกึษาทางไกลสามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ เว็บไซตห์อ้งสมดุ 
สื่อสังคมออนไลน์ โมบายแอปพลิเคชัน ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย Wi-Fi ระบบ
เครอืข่ายหอ้งสมดุจากภายนอก VPN, Window Proxy และอื่น ๆ 

4. สภาพที่ควรเป็นในการบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการศึกษา
ทางไกล หมายถึง สภาพที่คาดหวงัว่าควรจะเป็นหรือความตอ้งการใหเ้ป็นในการบริการหอ้งสมดุ
มหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศกึษาทางไกลตามความคิดเห็นของนกัศกึษา 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่มี
ระบบการศึกษาทางไกล หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะหส์  าหรบัคน้หา
ผลลพัธข์องความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบนักบัสภาพที่คาดหวงัหรือตอ้งการ
ใหเ้กิดขึน้ในอนาคตในการบริการหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล จากนัน้
น าผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการวิเคราะหม์าจดัเรียงล าดบัความส าคญัเพื่อหาความตอ้งการจ าเป็นที่ส  าคญั
มาเขา้สู่กระบวนการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ ้นต่อไป โดยใชส้ถิติ Priority Need Index แบบปรบัปรุง 
(PNI modified) (สวุิมล ว่องวาณิช, 2558, น. 279) ดงันี ้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยันีศ้กึษาโดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปรมิาณ ซึ่งก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
 
ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด 
1. ระดบัการศกึษา 
    1.1 ระดบัปรญิญาตรี 
    1.2 ระดบับณัฑิตศกึษา  
2. กลุม่สาขาวิชา 
    2.1 สงัคมศาสตรแ์ละ
มนษุยศาสตร ์
    2.2 วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 
    2.3 วิทยาศาสตรส์ขุภาพ  
3. วิธีเรียน 
   3.1 บงัคบัเรียนในชัน้เรียน      
   3.2 เรียนระยะไกล     
   3.3 เรียนทัง้ในชัน้เรียนและ
ระยะไกล  
4. จงัหวดัที่อาศยั 
   4.1 กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  
   4.2 ต่างจงัหวดั 
 
 

สภาพทีค่วรเป็น
ในการบริการ
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเปิด
ทีม่ีระบบ
การศึกษาทางไกล 
1. ดา้นประเภท
บรกิารหอ้งสมดุ
ทางกายภาพ 
2. ดา้นประเภท
บรกิารหอ้งสมดุ
ทางออนไลน ์
3. ดา้นทรพัยากร
สารสนเทศ 
4. ดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
 

การประเมินความ
ต้องการจ าเป็น   
ในการบริการ
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเปิด
ทีม่ีระบบ
การศึกษาทางไกล 
1. ดา้นประเภท
บรกิารหอ้งสมดุ 
ทางกายภาพ 
2. ดา้นประเภท
บรกิารหอ้งสมดุ 
ทางออนไลน ์
3. ดา้นทรพัยากร
สารสนเทศ 
4. ดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพที่       

ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุแตกต่างกนั 
2. นกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพที่

ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุแตกต่างกนั 
3.  นักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่ใชว้ิธีเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นใน

การบรกิารหอ้งสมดุแตกต่างกนั 
4. นกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิดที่อาศยัในจงัหวดัต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็น

ในการบรกิารหอ้งสมดุแตกต่างกนั  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งโดยน าเสนอตามหวัขอ้ ดงันี  ้

1. ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการศกึษาทางไกล 
1.1 ความหมายของการศกึษาทางไกล 
1.2 องคป์ระกอบของการศกึษาทางไกล 
1.3 ความส าคญัและประโยชนข์องการศกึษาทางไกล 
1.4 ประเภทของสื่อและวิธีการศกึษาทางไกล 

2. การศกึษาทางไกลระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทย 
2.1 ความเป็นมาของการศกึษาทางไกล 
2.2 ความเป็นมาของการศกึษาทางไกลในประเทศไทย 
2.3 การศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
2.4 การศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัรามค าแหง  

3. การบรกิารหอ้งสมดุส าหรบัการศกึษาทางไกล 
3.1 ประเภทของบรกิารหอ้งสมดุมหาวิทยาลยั 
3.2 ทรพัยากรสารสนเทศส าหรบัการศกึษาทางไกล 
3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัการศึกษาทางไกล 

4. การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
4.1 ความหมายการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
4.2 ประเภทของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
4.3 ความส าคญัของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
4.4 ขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัในประเทศ 
5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
 



  12 

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล 
ความหมายของการศึกษาทางไกล 

การศึกษาทางไกล ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Distance education ซึ่งมีการใช้ค า
ภาษาองักฤษที่มีความหมายคลา้ยคลึงกนัหลากหลาย เช่น Open learning, Distance learning, 
Distance teaching,  Computer-based learning, Web-based learning, E-learning เ ป็นต้น  
รวมทัง้ค าเรียกที่แตกต่างกันในภาษาไทย เช่น การเรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนแบบ
ตลาดวิชา การศึกษาระบบเปิด การเรียนการสอนออนไลน ์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส ์การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง การเรียนรูต้ลอดชีวิต เป็นตน้ แต่ราชบณัฑิตยสถานบญัญัติ ค านีว้่า การศกึษาทางไกล 
(ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2555) โดยมีผูใ้หค้วามหมายต่าง ๆ กนั ดงันี ้

เพจ และโธมสั (Page & Thomas, 1977, p. 107) ผูบุ้กเบิกค าว่า การศึกษาทางไกล 
ในยุคแรก ใหค้วามหมายของการศึกษาทางไกลว่า การศึกษาที่ครูและการสอนมิไดก้ระท ากัน     
โดยเผชิญหน้า และให้การติดต่อระหว่างกันโดยวิ ธีการต่าง ๆ ได้แก่  เอกสารก ารสอน 
วิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน ์

เพอรี่ วอรเ์ตอร ์และรมัเบิล (Perry & Rumble, 1987, p. 1) ผูบ้กุเบิกค าว่า การศกึษา
ทางไกล ในยุคแรก ใหค้วามหมายของการศึกษาทางไกลว่า การจดัการศึกษาที่ผูเ้รียนและผูส้อน
มิได้พบกันแบบเผชิญหน้า แต่เป็นการสื่อสารสองทางที่เกิดขึน้โดยทั้งสองฝ่ังไม่ได้อยู่ในห้อง
เดียวกนัโดยใชส้ื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น ไปรษณีย ์อีเมล โทรศพัท ์โทรสาร วิทย ุโทรทศัน ์คอมพิวเตอร ์ 
การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย วิดีโอแบบโตต้อบ เป็นตน้ ในกระบวนการเรียนการสอน 

ยเูนสโก (UNESCO, 2002, p. 22) ใหค้วามหมายของการศกึษาทางไกลว่า กระบวน
การศึกษาที่ผูส้อนอยู่ห่างไกลหรือคนละช่วงเวลาจากผูเ้รียน ซึ่งผูส้อนและผูเ้รียนด าเนินการเรียน
การสอนผ่านสื่อเทียม (Artificial medium) ทัง้อิเล็กทรอนิกสแ์ละสิ่งพิมพ ์ 

โฮลม์เบิรก์ (Holmberg, 2005, p. 127) ให้ความหมายของการศึกษาทางไกลว่า 
ระบบการเรียนการสอนที่เกิดขึน้โดยผ่านสื่อ ซึ่งผูเ้รียนและผูส้อนไม่ไดม้าพบกันแบบเผชิญหน้า 
การใชส้ื่อนั้นอาจจะเป็นสื่อชนิดเดียวหรือหลายชนิด เพื่อถ่ายทอดเนือ้หาและสรา้งปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน รวมถึงการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัอีกดว้ย ซึ่งใน
การสื่อสารจะมีทัง้แบบทางเดียวและสองทาง 

เทรซเลอร ์(Traxler, 2018, pp. 1-3) ใหค้วามหมายของการศกึษาทางไกลว่า รูปแบบ
การศึกษาทัง้การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบที่ขา้มพน้อปุสรรคความหลากหลายของ
สถานที่ทัง้ทวีป ภูมิภาค ประเทศและเมือง โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละยุคสมัยในการ
จัดการการเรียนรู ้สรา้งบทเรียน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทัง้ในสถานศึกษาและชุมชน 
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ซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน ไดแ้ก่ การเรียนรูอ้อนไลน ์(Online learning) การเรียนรูอิ้เล็กทรอนิกส ์    
(E-learning) และการเรียนรูเ้สมือน (Virtual learning) 

บอซเคริท (Bozkurt, 2019, pp. 259-267) ใหค้วามหมายของการศึกษาทางไกลว่า 
กิจกรรมการเรียนรูท้ัง้การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย ที่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนจากระยะไกลทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ (Physically and 
psychologically) โดยมีการเพิ่มปฏิสมัพนัธแ์ละการสื่อสารระหว่างผูเ้รียน แหลง่เรียนรู ้และผูส้อน
ที่เป็นเสมือนผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู ้(Facilitator)   

วิจิตร ศรีสอา้น (2529, น. 5-7) ใหค้วามหมายของการศึกษาทางไกลว่า รูปแบบของ
การศึกษาที่ไม่มี   ชัน้เรียน แต่อาศยัสื่อประสม ไดแ้ก่ สื่อสิ่งพิมพ ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน ์
และการสอนเสริม รวมทัง้ศนูยบ์ริการการศึกษา โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
ไม่จ าเป็นตอ้งเขา้มาชัน้เรียนตามปกติ   

จุฑารตัน ์นกแก้ว (2553, น. 52) ใหค้วามหมายของการศึกษาทางไกลว่า การจัด 
การเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึน้ในขณะที่ผูเ้รียนและผูส้อนอยู่ในสถานที่และเวลาที่ต่างกัน 
โดยมีวิธีการจดัส่งหลกัสตูร โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านช่องทางการสื่อสาร และสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอรเ์น็ตและเว็บไซต ์

ส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2555, น. 157) ใหค้วามหมายของการศกึษาทางไกลว่า 
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบส าหรบัผูเ้รียนที่อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาหรือไม่สามารถเขา้
เรียนในระบบได ้โดยใชส้ื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เช่น วิทยุ โทรทัศน ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์ระบบไปรษณีย ์เป็นตน้ 

สุมาลี สงัขศ์รี (2558, น. 8) ใหค้วามหมายของการศึกษาทางไกลว่า ระบบการจัด
การศึกษาที่ผูเ้รียนและผูส้อนมิไดม้าพบกนัโดยตรง โดยผูส้อนส่งเนือ้หาความรูแ้ละประสบการณ์
ต่าง ๆ ไปยงัผูเ้รียนผ่านสื่อในลกัษณะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นสื่อชนิดเดียวหรือหลาย
ชนิดเป็นตวักลางในการถ่ายทอดเนือ้หาและมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนและผูส้อน ผูเ้รียนสามารถ
ก าหนดสถานที่ตามความสะดวกและบรหิารจดัการเวลาเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

จิณห์นิภา แสงสุข (2560 , น. 129)ให้ความหมายของการศึกษาทางไกลว่า             
การจัดการศึกษาที่ผูเ้รียนและผูส้อนอยู่ต่างสถานที่กัน แต่สามารถถ่ายทอดความรูจ้ากผูไ้ปยัง
ผู้เรียนโดยอาศัยสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือผ่านระบบ
คมนาคมเพื่อสื่อสารถึงกนั อาจเป็นการสื่อสารทางเดียว หรือสื่อสารสองทางก็ได ้
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ปิยวรรณ ศิริเดชขจรม (2561, น. 22)ใหค้วามหมายของการศึกษาทางไกลว่า ระบบ
การจัดการเรียนการสอนที่ผู ้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันโดยตรง ซึ่งการการเรียนการสอนที่
เอือ้อ านวยให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ          
แต่ผูส้อนสามารถถ่ายทอดเนือ้หาวิชาความรู ้มวลประสบการณไ์ปยังผูเ้รียนผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น         
สื่อสิ่งพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน ์เทปเสียง วิดิทศัน ์คอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

 กลา่วโดยสรุปไดว้่า การศกึษาทางไกล หมายถึง วิธีการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ
หนึ่งที่ผูเ้รียนและผูส้อนอยู่ต่างสถานที่และช่วงเวลากัน แต่สามารถท าใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดด้ว้ย
ตนเอง (Self-learning) โดยผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมายังสถาบนัการศึกษา สามารถเรียนที่
บ้านหรือสถานที่ท างานผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นปัจจุบันเป็นสื่อกลางในการเรียนรูแ้ละ     
การสื่อสารถึงกนั   

องคป์ระกอบของการศึกษาทางไกล  
การศกึษาทางไกลเป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนที่เนน้การถ่ายทอดเนือ้หาบทเรียน

จากผู้สอนไปยังผู้เรียนผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งการเรียนการสอนวิธีนี ้จะส าเร็จได้นั้นจะต้องอาศัย
องคป์ระกอบของการศกึษาทางไกลหลายองคป์ระกอบ ดงันี ้(ศภุนิต อารีหทยัรตัน,์ 2557, น. 120) 

1. ผูเ้รียน เป็นการเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางที่มีอิสระในการก าหนด เวลา สถานที่ 
และวิธีเรียนโดยผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดจ้ากแหลง่ทรพัยากรการเรียนรูไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น 
การสอนสดโดยผ่านการสื่อสารทางไกล ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนดว้ย
ตนเอง การเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

2. ผู้สอน เป็นการเน้นสอนโดยใช้การสื่อสารทางไกลแบบ 2 ทาง และอาศัยสื่อ
หลากหลายชนิด ซึ่งช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองหรือเรียนเสรมิภายหลงัได ้

3. ระบบบริหารและการจัดการ เป็นการจัดการโครงสรา้งอ่ืน ๆ เพื่อเสริมการสอน
ทางไกลโดยตรง เช่น การจัดศูนยว์ิทยบริการ จัดระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา ระบบการผลิตสื่อและ
จดัสง่สื่อใหผู้เ้รียนโดยตรง เป็นตน้ 

4. การควบคมุคณุภาพ เป็นการจดัท าอย่างเป็นระบบ และด าเนินการต่อเนื่องอย่าง
สม ่าเสมอ โดยเนน้การควบคุมคุณภาพดา้นองคป์ระกอบของการสอน เช่น ขัน้ตอนการวางแผน 
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล และการปรบัปรุงกระบวนการ เป็นตน้ 

5. การติดต่อระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน สถาบันการศึกษา เป็นการติดต่อแบบ 2 ทาง   
โดยใชโ้ทรศพัท ์โทรศพัท ์โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ 
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ความส าคัญและประโยชนข์องการศึกษาทางไกล 
การศกึษาทางไกล มีความส าคญัและมีประโยชนใ์นการน ามาใชใ้นการจดัการศึกษา

หลากหลายประการ ดงันี ้(สมุาลี สงัขศ์รี, 2549, น. 10-14) 
1. การสรา้งโอกาสทางการศึกษา การศึกษาทางไกลสามารถช่วยใหป้ระชาชนที่อยู่

ห่างไกลจากสถาบนัการศึกษา ผูท้ี่อยู่ห่างไกลจากตวัเมืองและผูอ้ยู่ ในชนบทสามารถที่จะมีโอกาส
ศกึษาเลา่เรียนและมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษา  

2. การสรา้งความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา การศึกษาทางไกลช่วยใหบุ้คคลไดร้บั
โอกาสในการศกึษาอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นบคุคลที่อยู่ในวยัใด อาชีพใด เพศใด อยู่ใกลไ้กล 
เพียงใด ได ้มีโอกาสทางการศกึษาอย่างเสมอภาคกนั 

3. การใหอิ้สระแก่ผูเ้รียน การศึกษาทางไกลช่วยใหผู้เ้รียนเรียนไดอ้ย่างอิสระ ไม่มี
การบงัคบัว่าตอ้งศึกษาในช่วงใด ผูเ้รียนสามารถจัดเวลาของตนเองว่าจะศึกษาในช่วงระยะเวลา
ใด ผูเ้รียนมีความพรอ้มเมื่อไรก็สามารถศึกษาได ้และผูเ้รียนจะก าหนดเวลาเรียน ก าหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของตนเอง ควบคุมตนเองและไม่ตอ้งไปศึกษายังสถานศึกษา สามารถศึกษาที่บา้นของ
ตนเองได ้ 

4. การเอือ้ต่อผู้ที่ประกอบอาชีพการงานแล้ว การศึกษาทางไกลช่วยให้ผู้เรียน
สามารถจะเรียนที่บา้นหรือที่ท างานได ้โดยไม่ตอ้งมาเขา้ชัน้เรียนแต่จะเรียนจากสื่อดว้ยตนเองจะ
เรียนเวลาใดก็ไดท้ี่สะดวก  

5. การจัดการศึกษาให้แก่ผู ้เรียนได้เป็นจ านวนมากในคราวเดียวกัน เนื่องจาก
การศึกษาทางไกลสามารถรบัผูเ้รียนไดไ้ม่จ ากดัจ านวน ผูใ้ดสนใจและมีคณุสมบติัตามที่ก าหนดก็
สามารถเรียนได ้ 

6. การประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้เรียนการศึกษาทางไกล เนื่องจากผู้เรียนไม่ต้อง
เดินทางมาเรียนที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา ผูเ้รียนสามารถเรียนอยู่ที่บา้นหรือในสถานที่ที่สะดวก 
ท าให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการแต่งกาย ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการมา        
เขา้เรียน  

7. การวางแผนเตรียมการอย่างเป็นระบบ การศึกษาทางไกลจะมีการวางแผนอย่าง 
เป็นระบบทุกขัน้ตอน เริ่มตัง้แต่การพัฒนาหลกัสูตร การผลิตสื่อ การส่งหลกัสูตรไปยังครูผูส้อน 
การส่งสื่อไปยงัผูเ้รียนและการติดตามประเมินผล การผลิตสื่อการสอนด าเนินการโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
และผูท้รงคณุวฒุิ  
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8. การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาทางไกลช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถ
ศึกษา หาความรูใ้นเวลาใดก็ไดเ้มื่อมีความพรอ้มไม่ว่าผูศ้ึกษาจะอยู่ในวัยใดก็สามารถศึกษาได ้
เพราะศกึษาจากสื่อประเภทต่าง ๆ ดงันัน้ผูส้นใจจึงสามารถศกึษาหาความรูไ้ดต้ลอดชีวิต 

นอกจากความส าคญัและประโยชนแ์ลว้ การศึกษาทางไกลยงัมีขอ้จ ากดัในบางสว่น 
ซึ่งผูน้  าวิธีการของการศกึษาทางไกลไปใชต้อ้งพงึตระหนกัถึงขอ้จ ากดั ดงันี ้ 

1. โอกาสในการพบผูส้อน การศึกษาทางไกลเป็นการศึกษาที่จัดใหผู้เ้รียนเรียนดว้ย
ตนเองจากสื่อต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ โอกาสที่จะพบกับผูส้อนมีนอ้ย อาจท าใหผู้เ้รียนรูส้ึกขาดผูใ้ห้
แรงจูงใจขาดผูแ้นะน า และขาดผูใ้หค้วามกระจ่างในทันทีทนัใดจากการศึกษาจากสื่อดว้ยตนเอง
เมื่อไม่เขา้ใจ ผูเ้รียนไม่อาจซกัถามหรือโตต้อบกบัผูส้อนไดท้นัทีเหมือนการเรียนในชัน้เรียน  

2. โอกาสในการพบเพื่อนผูเ้รียนดว้ยกนั เนื่องดว้ยวิธีของการศกึษาทางไกลผูเ้รียนจะ
ศกึษาดว้ยตนเองเป็นรายบุคคลจึงไม่มีการศกึษากนัเป็นชัน้เรียนแบบพรอ้มกนั เพราะฉะนัน้ผูเ้รียน
แต่ละคนจะศึกษาด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน โดยจะขาดโอกาสในการพบปะซักถามปรึกษาหารือ 
ช่วยกนัคิด ช่วยกนัเรียน ช่วยกนัแนะน า เหมือนกบัการเรียนร่วมกนัในชัน้เรียน ซึ่งการเรียนที่มีเพื่อ
อยู่ในชัน้เรียนดว้ยนัน้จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแรงบลัดาล เกิดก าลงัใจ เกิดความพยายาม และน าไปสู่
ผลส าเรจ็ของการศกึษา 

3. การแบ่งเวลาในการเรียนของผูเ้รียน วิธีการศึกษาทางไกลเป็นการให้อิสระแก่
ผูเ้รียนในการเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างเต็มที่ โดยผูเ้รียนจะตอ้งจัดสรรเวลาในการเรียนของตนเอง 
จัดแบ่งเวลาจากภารกิจของตนเอง ซึ่งสามารถเรียนเมื่อไรก็ไดเ้มื่อผูเ้รียนมีความพรอ้ม ไม่มีใคร
คอยก าหนดคอยก ากบัเหมือนการเรียนในชัน้เรียน และไม่ตอ้งเรียนพรอ้มกบัผูอ่ื้นเหมือนการเรียน
ในชัน้เรียน แต่ผูเ้รียนจะมีปัญหาในเรื่องของขาดวินัยในการจัดสรรเวลาในการเรียน ผู้ เรียนมักมี
ภารกิจอ่ืนหรือมีสิ่งจงูใจอ่ืนที่มากว่าการเรียน จึงท าใหไ้ม่มีเวลาในการศกึษาจากสื่อเท่าที่ควร 

4. คุณภาพของสื่อที่ใช้ในการเรียน เนื่องจากการเรียนโดยวิธีการศึกษาทางไกล       
ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนจากสื่อชนิดต่าง ๆ ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยสื่อเหล่านีป้ระกอบไปด้วย        
สื่อหลักและสื่อเสริม แต่จะพบกับปัญหาในเรื่องของการถ่ายทอดเนือ้หาที่เขา้ใจยาก ซับซ้อน 
วกวน เป็นลกัษณะที่ตอ้งมีการอธิบายเสริมจึงเขา้ใจ ถา้สื่อต่าง ๆ ที่ใชส้  าหรบัการเรียนการสอน
ผลิตออกเป็นเช่นนัน้ จะก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ผูเ้รียนเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนไม่เขา้ใจใน
บทเรียนและไม่สามารถซักถามข้อปัญหาได้ จนในที่สุดท าให้เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายหรือ
อาจจะหยดุเรียนไป 
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5. การติดต่อสื่อสารกับสถาบันการศึกษา ในการจัดการศึกษาด้วยวิธีการศึกษา
ทางไกล ส่วนใหญ่สถาบนัผูจ้ัดตอ้งรบัผิดชอบกับผูเ้รียนที่มีจ านวนมาก การศึกษาที่มีผูเ้รียนเป็น
จ านวนมากเช่นนีก้ารติดต่อสื่อสารระหว่างสถาบนักบัผูเ้รียนจึงค่อนขา้งล่าชา้หรือมีอุปสรรคบา้ง
จนท าใหเ้กิดผลเสียต่าง ๆ เช่น ไม่ไดร้บัสื่อและเอกสารการสอน ไม่ไดร้บัการแจง้ก าหนดสอบ ไม่ได้
รบัการแจง้ก าหนดการลงทะเบียน จึงเป็นสาเหตทุ าใหผู้เ้รียนลงทะเบียนไม่ทนัหรือเรียนไม่ทนัผูอ่ื้น 
เป็นตน้ จึงก่อใหเ้กิดความน่าเบื่อหน่ายทอ้ถอยและไม่พอใจกับระบบ ซึ่งอาจจะท าใหผู้เ้รียนเลิก
เรียนและไปเรียนกบัระบบที่มีการเขา้เรียนหรือติดต่อกบัมหาวิทยาลยัโดยตรงมากกว่า  

ประเภทของส่ือและวิธีการศึกษาทางไกล 
การศกึษาทางไกลสามารถจ าแนกประเภทของสื่อไดห้ลายลกัษณะซึ่งวิจิตร ศรีสอา้น 

(2529, น. 5-7) ได้ท าการศึกษาวิธีการสอนทางไกล และจ าแนกวิธีการสอนโดยสื่อการสอน
ทางไกลต่าง ๆ ออกเป็น 6 วิธี ดงันี ้  

1. การสอนทางไปรษณีย ์สื่อการสอนที่นิยมใชส้่วนมาก คือ สิ่งพิมพแ์ละเอกสารเป็น
หลัก โดยส่วนใหญ่จะส่งไปใหผู้เ้รียน ทั้งสิ่งพิมแ์ละเอกสารเหล่านีจ้ะมีประสิทธิภาพ ถ้ามีการ
ออกแบบการสอนและการจัดท าอย่างเป็นระบบ เช่น การเสนอโครงสรา้งของบทเรียนแต่ละบท 
การเรียงล าดับหัวข้อใหญ่และหัวข้อเล็ก การน าเสนอแนวคิดส าคัญฯ รูปแบบวิธีการเขียน           
การปฏิบติัแบบฝึก หรือกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับหัวขอ้และจุดประสงค ์การใชเ้ทคนิคและวิธีการ
น าเสนอที่เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย รวมทัง้บทเรียนใหน้่าสนใจตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

2. การสอนทางวิทยุ การใช้วิทยุในการสอนสามารถกระท าได้ โดยการออกแบบ
รายการส าหรบัประชาชนและผูเ้รียน ส่วนการสอนทางวิทยุส  าหรบัผูเ้รียนเป็นกลุ่มจะแจกคู่มือ
แนะน าและก าหนดเวลาไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการอภิปรายและสรุปประเด็นส าคัญ     
หรือถา้ผูเ้ขียนถามปัญหาก็จะน ามาตอบในวิทยุ 

3. การสอนทางโทรทัศน์ การใช้โทรทัศน์เพื่อการสอนทางไกลมีจุดประสงค์เพื่อ
น าเสนอเนื ้อหาสาระที่ส  าคัญๆ การบรรยาย สรุปบทเรียน การจัดกิจกรรมที่เด่น ๆ เก่ียวกับ          
การเรียนการสอน แต่มีค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสูง ตอ้งใชเ้วลา ความรู ้และความสามารถในการผลิต
รายการ ถา้วางแผนผลิตรายการไม่ดีแลว้ บทเรียนที่ปรากฏจะไม่น่าสนใจและไม่คุม้กบัการลงทุน
และเวลาที่ใช้ เช่น ผู้สอนบรรยาย สาระวิชาตลอดรายการ ถ้าผู้บรรยายไม่มีทัศนะคติที่ดีใน        
การน าเสนออาจจะท าใหบ้ทเรียนไม่น่าสนใจ ดว้ยเหตุนีบ้างประเทศจึงใหค้วามสนใจในชีวิตทุก
อย่างอย่างกว้างขวาง เพราะขณะที่ผู ้เรียนฟังบทเรียนไปก็สามารถท างานหรือกิจกรรมอ่ืน  ๆ         
ไปพรอ้มกนัได ้
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4. การสอนโดยใชว้ารสารและหนงัสือพิมพ ์วารสารและหนงัสือพิมพเ์ป็นสื่อการสอน
ที่ได้รับความนิยมในทางไกลมาก เช่น วารสารเก่ียวกับครอบครัวและพัฒนา ( family and 
development) เป็นวารสารที่ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัชีวิตครอบครวั การท าอาหาร และการจัดบา้นให้
น่าอยู่ ส  าหรบัประเทศไทยไดม้ีการการจดัวารสาร หนงัสือพิมพ ์และสิ่งพิมพอ่ื์น ๆ ส าหรบัชาวบา้น
เป็นจ านวนมาก เช่น หนงัสือพิมพฝ์าผนงั ชื่อ “การศึกษานอกโรงเรียน” หนงัสือพิมพฉ์บบันีจ้ะให้
ความรู ้ขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา และสขุภาพอนามยั เป็นตน้ 

5. การสอนโดยใช้แถบเสียง ใช้ได้ดีกับการสอนทางไกล เพราะผู้เรียนสามารถ
ทบทวนเนือ้หาได้ จึงเป็นประโยชน์ในการน ามาสอนที่ต้องการฝึกทักษะ เช่น การเรียนภาษา      
เป็นตน้ แต่ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการสูง และไม่สามารถใชไ้ดใ้นกรณีที่ผูเ้รียนไม่มีเครื่องเล่น     
แถบเสียง 

6. การสอนเสริมโดยวิทยากร การสอนเสริมหรือการพบกับกลุ่ม แมจ้ะใชเ้วลานอ้ย
แต่ช่วยใหก้ารสอนทางไกลไดผ้ลดีขึน้ และยงัเป็นแรงจูงใจกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจที่จะศึกษาต่อไป 
การพบกลุ่มนีอ้าจจะท าใหผู้เ้รียนเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ดังนั้น การคัดเลือกผูส้อนเสริมจะต้อง
พิจารณาถึง บุคลิกภาพ ความรูค้วามสามารถในการสอนเสริม เพื่อจะท าใหผู้เ้รียนไดป้ระโยชน์
มากที่สดุและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากประเภทของสื่อในระบบการศึกษาทางไกลที่จ  าแนกโดยวิธีการเรียน        
การสอนดงักลา่วแลว้ ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดอี้ก 2 ประเภท ดงันี ้ 

1. สื่อหลกั คือ สื่อที่ผูเ้รียนสามารถใชศ้ึกษาไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลาและทุกสถานที่ 
สื่อหลักนีส้่วนมากจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ ์เช่น ต ารา เอกสารค าสอนหรือคู่มือเรียน โดยผูเ้รียน
สามารถใชส้ื่อเหล่านีเ้ป็นหลกัในการเรียนวิชานัน้ ๆ และมีโอกาสพลาดจากการเรียนไดน้อ้ยมาก 
เพราะผูเ้รียนจะมีสื่อหลกันีอ้ยู่กบัตวั           

2. สื่อเสรมิ คือ สื่อที่ช่วยเก็บตกต่อเติมความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนไดม้ีความกระจ่างสมบูรณ์
ขึน้ หรือหากในกรณีที่ผูเ้รียนศึกษาจากสื่อยังไม่จุใจพอ ยังไม่เขา้ใจชัดเจน หรือยังมีปัญหาอยู่ก็
สามารถศึกษาจากสื่อเพิ่มเติมจากสื่อเสริมได ้เช่น สรุปของเทป สรุปบทเรียนวิทยุ การสอนเสริม 
หรือการพบกลุม่ เป็นตน้  

การเรียนการสอนจากสื่อเพียงชนิดเดียวอาจจะท าใหผู้เ้รียนไดร้บัความรูเ้นือ้หาสาระ
ตามที่ตอ้งการไม่เท่าที่ควร เพราะสื่อแต่ละอย่างต่างมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัของตัวเอง ดงันัน้ ในการ
จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพ สื่อที่ใช้ควรอยู่ในลักษณะ       
ของสื่อประสม เพื่อช่วยให้การถ่ายทอดเนื ้อหาสาระและความรูใ้ห้ด าเนินการเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งจากการศึกษา (Jenkins, 1989, p. 163) พบว่า รูปแบบการสอนทางไกลที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ คือการสอนที่ใชส้ื่อประสม ซึ่งประกอบดว้ยสิ่งพิมพ ์เอกสาร รายการวิทยุ 
รวมทัง้มีการสอนเสริมหรือการพบกบัผูส้อนเป็นครัง้คราว สื่อเอกสารเป็นสื่อที่ผูเ้รียนเรียนไดด้ว้ย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นสื่อถาวรทนทานไดด้ว้ยตนเอง เพราะถา้เป็นสื่อวิทยุหรือ
โทรทศัน ์เมื่อรายการผ่านไปแลว้ก็ไม่สามารถจะยอ้นกลบัมาศกึษาไดอี้ก  
   
การศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ความเป็นมาของการศึกษาทางไกล 
การศกึษาทางไกลของประเทศต่าง ๆ ในยคุแรกนัน้เริ่มตน้เปิดการสอนทางไปรษณีย์

โดยใชส้ื่อที่เป็นเอกสารเท่านัน้ ซึ่งเกิดขึน้ในวิทยาลยั Isaac Pitman ประเทศองักฤษ ใน ค.ศ. 1840 
(Nanda, 1998) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ไม่
สามารถเขา้เรียนได ้และผูเ้รียนที่มีขอ้จ ากดัต่าง ๆ เช่น ผูพ้ิการ ผูห้ญิงที่ไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้เรียน
ในสถาบนัชาย เป็นตน้ (Nasseh, 1997) และไดข้ยายไปยงัประเทศอ่ืน ๆ ทัง้ในยุโรปและอเมริกา 
ใน ค.ศ.1880 ซึ่งในยุคต่อมาใน ค.ศ. 1920 มีการใชส้ื่อโสตทัศนท์ี่เป็นวิทยุกระจายเสียงมาใชใ้น
การสนบัสนุนการเรียนการสอน เพื่อเป็นการลดขอ้จ ากดัการศึกษาทางไปรษณียโ์ดยเฉพาะความ
ลา่ชา้ในการจดัสง่สื่อที่เป็นเอกสารไปยงัผูเ้รียน (Casey, 2008) ต่อมาใน ค.ศ. 1956 มีการน าวิทยุ
โทรทัศน์มาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการสนับสนุนจากมูลนิธิฟอรด์ในโครงการทดลอง
วิทยาลยัวิทยโุทรทศันแ์ห่งชาติชิคาโก เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถเรียนจากวิทยุโทรทศันไ์ดจ้ากที่บา้น
โดยไม่ตอ้งเดินทางมายงัสถานศกึษา และมีการมาพบปะกบัผูส้อนบา้งในบางครัง้คราว (Moore & 
Kearsley, 1996) และหลงัจากนัน้เป็นตน้มาในยคุที่การศึกษาทางไกลเกิดการขยายตวัและพฒันา
รูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาและน ามาใช้ควบคู่กับคอมพิวเตอรใ์นลักษณะต่าง ๆ เช่น Web-based 
learning Teleconferences E-mail Internet เป็นตน้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการเรียนรูส้  าหรบั
ประชาชนใหเ้ป็นไปอย่างกวา้งขวาง และเกิดความเสมอภาคทางดา้นการศกึษา (Saba, 2013) 

ความเป็นมาของการศึกษาทางไกลในประเทศไทย 
การศึกษาทางไกลของประเทศไทยอาจนับเนื่องไดต้ัง้แต่สมัยสุโขทัย ซึ่งมีศิลาจารึก

เพื่อใชส้  าหรบัการศึกษาคน้คว้าของผูค้นในสมยันัน้ และมีความชดัเจนยิ่งขึน้ในสมยัรตันโกสินทร ์
โดยเห็นได้จากการเรียนรู้โดยผ่านสื่อที่ เป็นภาพวาดและรูปป้ันต่าง ๆ  ภายในวัดพระเชตุพน        
วิมลคลาราม ซึ่งถือเป็นสถาบนัการศึกษาแบบเปิดแห่งแรกของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2477 มีการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ์ละการเมือง โดยเป็นการรับผู้เรียนแบบไม่จ ากัดจ านวนใน
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ลกัษณะตลาดวิชา ใชว้ิธีการสอนแบบชัน้เรียนเป็นหลกัแต่ก็อนุโลมใหผู้อ้ยู่ห่างไกลหรือติดภารกิจ
ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนได ้ซึ่งสามารถศึกษาดว้ยตนเองจากเอกสารค าสอนเมื่อถึงก าหนดก็มาสอบ  
การเรียนการสอนในลกัษณะนีเ้ป็นรูปแบบการศึกษาทางไกลแบบดัง้เดิมที่เทคโนโลยีการสื่อสารยงั
ไม่เจริญกา้วหนา้เช่นปัจจุบนั ต่อมามหาวิทยาลยัแห่งนีไ้ดเ้ปลี่ยนมาจัดเฉพาะแบบชั้นเรียนและ
เป็นมหาลัยแบบปิด แต่ก็เกิดมหาวิทยาลัยในลักษณะเดียวกันขึน้มาใหม่ใน พ.ศ.  2514 คือ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีการจดัชัน้เรียนส าหรบัผูเ้รียนที่จะสะดวกจะเขา้มาชัน้เรียน ส่วนผูท้ี่ไม่
สะดวกมาเข้าชั้นเรียนสามารถศึกษาจากเอกสารต าราอยู่ที่บ้าน แล้วเข้ามาสอบตามเวลาที่
ก าหนด โดยทางมหาวิทยาลัยมีการจัดท ารายการวิทยุและรายการโทรทัศนเ์สริมการเรียนอีก     
ทางหนึ่ง ซึ่งถือเป็นพฒันาการหนึ่งของการศึกษาไกล ส่วนการศึกษาทางไกลในระดับอดุมศึกษา
อย่างเต็มรูปแบบเกิดขึน้ใน พ.ศ. 2521 เมื่อรฐับาลประกาศจดัตัง้มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
ใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัเปิด (Open university) ที่ใชว้ิธีการศกึษาทางไกลส าหรบัจดัการเรียนการสอน      
โดยใชส้ื่อสิ่งพิมพเ์ป็นสื่อหลักและมีสื่อเสริมอ่ืน ๆ เช่น เทปเสียง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน ์
คอมพิวเตอรแ์ละการสอนเสริม เป็นต้น นอกจากนีแ้นวคิดเก่ียวกับการศึกษาทางไกลนีไ้ดถู้ก     
น าไปประยุกต์และขยายผลในรูปของ “โครงการวิทยาเขตสารสนเทศ” ( IT Campus Project)              
โดยทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อที่จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค     
โดยมีมหาวิทยาลยัของรฐัหลายแห่งไดด้  าเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาใตโ้ครงการดงักล่าว 
และมีการพัฒนารูปแบบมาอย่างต่อเนื่องในลักษณะการเรียนทางไกลออนไลน์ รวมทั้ง
มหาวิทยาลยัเอกชนหลายแห่งก็ไดด้  าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในลักษณะดังกล่าว
ดว้ยเช่นกนั แต่ไม่ไดด้  าเนินการเรียนการสอนทางไกลอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกบั มหาวิทยาลยั                     
สโุขทยัธรรมาธิราช และมหาวิทยาลยัรามค าแหง (กรมการศกึษานอกโรงเรียน, 2546, น. 15-16) 

การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ ใช้ระบบการศึกษา

ทางไกล ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน ผูเ้รียนและผูส้อนอยู่ไกลกัน แต่สามารถ       
มีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันไดโ้ดยอาศัยสื่อประสม ไดแ้ก่ สื่อหลกั และสื่อเสริมเติมเต็ม     
ในรูปสื่อสิ่งพิมพแ์ละสื่อดิจิทัล รวมทัง้กิจกรรมปฏิสมัพันธ์อ่ืน ๆ เช่น การสอนเสริม การสมัมนา
เสรมิและการสมัมนาเขม้ ซึ่งผูเ้รียนจะใชว้ิธีการเรียนดว้ยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก  

การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระยะแรกใชเ้ป็นระบบ     
สื่อประสม โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพใ์นรูปของเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบติั และเทปเสียงที่ส่งให้
นกัศึกษาทางไปรษณียเ์ป็นสื่อแกนกลาง มีรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน ์ การสอนเสรมิ 
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ณ ศูนย์บริการการศึกษาทุกจังหวัด และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการในชุมชนที่
มหาวิทยาลยัจดัใหเ้ป็นสื่อประกอบ (วิจิตร ศรีสอา้น, 2529) 

ใน พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัไดพ้ัฒนาระบบการศึกษาทางไกล โดยคณะกรรมการ
พฒันาระบบและสื่อการสอนทางไกล และสภามหาวิทยาลยัไดป้ระกาศใช ้“ระบบการสอนทางไกล
ตามแผน มสธ.2543” หลังจากนั้นจากความทา้ทายในปัจจุบันและอนาคตทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบการ
จดัการศกึษาทางไกลใหม้ีประสิทธิภาพ ทนัสมยั สะดวกเรียนอย่างมีความสขุและสนกุกบัการเรียน
อย่างมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน และไดม้ีนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
เมื่อ พ.ศ. 2561 เพื่อมุ่งปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกลและระบบที่เก่ียวขอ้งเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่สนับสนุนทุกขั้นตอน โดยมีองคป์ระกอบส าคัญ 9 องคป์ระกอบ 
ดงันี ้ 

1. ปรชัญาและวิสัยทัศน ์เป็นแนวทางกวา้งๆ ส าหรบัการด าเนินงานของหลักสูตร 
ต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกับปรชัญาการเรียนการสอนทางไกล และเนน้การศึกษาเล่าเรียนดว้ยตนเอง
จากแหล่งความรูแ้ละวิทยาการที่จัดในรูปฐานความรูผ้่านสื่อประสมประเภทต่าง ๆ รวมถึงแหล่ง
วิทยาการในชมุชนและสงัคม 

2. สภาพ ปัญหา และความต้องการของสังคม เป็นข้อมูลเก่ียวกับสภาพสังคม 
(โครงสร้างพื ้นฐานของสังคม และของนักศึกษา/ผู้เ รียน โดยเฉพาะที่ เ ก่ียวกับวิ ถีชีวิต 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ จิตภาพ และสังคมที่มีผลกระทบต่อวิถีการศึกษาของนักศึกษา/
ผูเ้รียน) ปัญหาสงัคม (จุดอ่อน สภาพบีบคัน้ และขอ้จ ากัด ที่เก่ียวกบัหรือเป็นผลมาจากการดอ้ย
คณุภาพดา้นก าลงัคน) และความตอ้งการของสงัคม (ขอ้มลูที่สะทอ้นสิ่งที่สงัคมคาดหวงัเพื่อใหไ้ด้
ก าลงัคนที่มีคุลกัษณะความรู ้และประสบการณ)์ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรการศึกษา/
ฝึกอบรม 

3. ผูเ้รียนและมาตรฐานบณัฑิต เป็นการศึกษาและวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานเก่ียวกบั
ผูเ้รียนในดา้นการศึกษา อายุ อาชีพ สถานภาพทางสงัคม และความพรอ้มในการใชเ้ทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ และความคาดหวงัของผูเ้รียน ส่วนมาตรฐานบณัฑิตครอบคลมุมาตรฐานที่ระบุใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น 
มาตรฐานผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ดา้นปัญญา ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม เป็นตน้ รวมทัง้มาตรฐาน
หรือสมรรถนะวิชาชีพ  
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4. บริบท และสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา บริบทการศึกษาครอบคลมุสถานการณ์
และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้ที่เป็นตวัแทนของสถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้ม ที่บณัฑิต/ผูส้  าเร็จ
การศกึษาจะออกไปเผชิญชีวิตและการงานอย่างแทจ้รงิ 

5. หลกัสตูร เป็นมวลประสบการณท์ี่มุ่งจะถ่ายทอดไปสูน่กัศึกษา/ผูเ้รียน เพื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค ์เป็นหลกัสตูรที่อิงประสบการณ ์ที่จดัเนือ้หาสาระของแต่ละ
หลกัสตูรในลกัษณะบรูณาการเพื่อใหป้ระสารสมัพนัธก์นัอย่างเหมาะสมในรูปของชดุวิชา 

6. ชุดการสอนทางไกล เป็นชุดการสอนแบบเรียนดว้ยตนเอง ที่เป็นแหล่งความรู ้     
อนัครอบคลมุสื่อหลกัและสื่อเสรมิ 

7. การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เป็นวิธีการและช่องทางการถ่ายทอด
เนือ้หาสาระและประสบการณ ์โดยใหส้อดคลอ้งสมัพันธ์กับสภาพแวดลอ้มการเรียนรูแ้บบเรียน
ดว้ยตนเองในลกัษณะต่าง ๆ 

8. การประเมิน เป็นการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพขั้นสุดท้าย ทั้งการ
ประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา/ผูเ้รียนอย่างครบวงจร การประเมินเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัทัง้ระบบ 

9. การประกันคุณภาพ เป็นการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพขั้นสุดท้าย      
ทัง้การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษา/ผูเ้รียนอย่างครบวงจร การประเมินหลกัสตูร
และชุดวิชา และการประเมินเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลยัทัง้ระบบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาโดยใช้ระบบการสอนทางไกล          
ตามแผนมสธ. 2561 ซึ่งเป็นการเอือ้อ านวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาศึกษาได้ด้วยตนเอง      
โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ดังนี  ้
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2562) 

1. ศกึษาจาก “สื่อหลกั” ที่สง่ใหท้างไปรษณีย ์ประกอบดว้ย เอกสารการสอน แบบฝึก
ปฏิบัติ ซีดีเสียง/MP3ประจ าชุดวิชา (บางชุดวิชา) วีซีดี ดีวีดีหรือซีดีมัลติมิเดียประจ าชุดวิชา       
(บางชดุวิชา) และวสัดกุารศกึษาอ่ืน ๆ 

2. ศึกษาจาก “สื่อประกอบชุดวิชา” รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ประกอบชุดวิชาตามตารางออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา  เช่น             
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Channel) 
ระบบ C-Band รับชมจากดาวเทียมได้ทา งช่ อง  SUNBOX ช่อง  124 และPSI ช่อง  245                  
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True Visions ช่อง 199 เป็นตน้ รวมถึงผ่านทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตที่ https://media.stou.ac.th 
และทางสื่อสงัคมออนไลน ์ไดแ้ก่ Facebook: STOU Channel และYoutube: STOU Channel  

3. เขา้รบัการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าจังหวัดในบางชุดวิชาและในบางจังหวัดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนีย้ังสามารถรับชมการสอนเสริมผ่านทางอินเทอรเ์น็ตที่ระบบ         
e-Tutorials เพื่อรบัการเสริมในเนือ้หาสาระส าคญัของชุดวิชา และเพิ่มเติมความรูใ้หม่ๆ ใหเ้ท่าทนั
กับความกา้วหนา้ทางวิชาการจากผูส้อนโดยตรง รวมทัง้เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาสอบถามปัญหา 
ขอ้สงสยัในเนือ้หาวิชาผ่านทางโทรศพัทแ์ละกระดานสนทนา 

4. เขา้รบัการฝึกปฏิบติัเสริมทักษะในบางชุดวิชาที่สาขาวิชาก าหนด ซึ่งเป็นการท า
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการที่มุ่งเน้นใหน้ักศึกษาไดร้บัการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู ้ทักษะ 
และประสบการณ์ ซึ่งนอกเหนือจากสื่อเอกสารการสอนหรือสื่ออ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยั รวมทั้ง
เสรมิรายละเอียดและวิธีการเรียนรูเ้ฉพาะดา้นใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. เข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุก
สาขาวิชาเป็นชุดวิชาที่นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสดุทา้ยหรือเหลือชดุวิชา
ที่จะตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 3 ชดุวชิา โดยมหาวิทยาลยัจะมีหนงัสือแจง้ใหน้กัศกึษาเขา้รบัการ
อบรมตามวนั/เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลยัก าหนด  

6.  Media on Demand เป็นการศึกษาเนื ้อหาชุดวิชาจากวิ ดี โอออนดิมานด์ที่
มหาวิทยาลัยได้จัดท าขึน้เพื่อใชศ้ึกษาประกอบกับชุดวิชา ซึ่งเป็นการสรุปประเด็นส าคัญของ
เนือ้หาแต่ละชุดวิชา เพื่อเป็นสื่อเสริมใหน้กัศึกษาไดศ้ึกษาเนือ้หาของชุดวิชาไดเ้ขา้ใจยิ่งขึน้ อีกทัง้
ยังสามารถรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและรับชมรายการวิทยุโทรทัศนท์ี่ได้มีการเผยแพร่
ออกอากาศไปแลว้ยอ้นหลงัไดอี้กดว้ย  

7. e-Learning เป็นการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลยัจัดขึน้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถเรียนรูเ้นือ้หาสาระจากบทเรียนของชุดวิชาในรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต ซึ่งในแต่ละชุดวิชาก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ในแต่ละชุดวิชาใหน้ักศึกษาสามารถทบทวนและเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองตลอดจนประสบผลส าเร็จ
ทางการศึกษาโดยไม่จ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ อีกทัง้ยงัสามารถรบัชมกิจกรรมการสอน
เสริมแบบออนไลน์และสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอนผ่าน 
Microsoft Team ไดอี้กดว้ย  
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งใน                    
ระดบัปรญิญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษาทัง้หมด 12 สาขาวิชา ไดแ้ก่  

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร ์
2. สาขาวิชาศกึษาศาสตร ์
3. สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 
4. สาขาวิชานิติศาสตร ์
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
7. สาขาวิชามนษุยนิเวศศาสตร ์
8. สาขาวิชารฐัศาสตร ์
9. สาขาวิเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์
10. สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
12. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ 

การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยรามค าแหงในระยะแรกด าเนินการด้วย        

ระบบการสอนทางไกลผ่านสื่อ 2 ประเภท คือ รายการวิทยกุระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ ้นมาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 โดยเรียกรายการวิทยุกระจายเสียงว่า               
วิทยุการศึกษา และเรียกรายการวิทยุโทรทัศนว์่า รายการโทรทัศน์การศึกษา (สมคิด ธีรศิลป์, 
2540) นอกจากนัน้ ทางมหาวิทยาลยัมีการผลิตเทปเสียงในแต่ละกระบวนวิชา ซึ่งจดัท าโดยส านกั
เทคโนโลยีการศึกษา พร้อมทั้งท าส าเนาส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ งในส่วนกลางและ              
ส่วนภูมิภาค ส าหรับรายการโทรทัศน์การศึกษาส านักเทคโนโลยีได้จัดและผลิตรายการเป็น         
เทปโทรทศันเ์พื่อน าไปออกอากาศ ณ สถานีโทรทศันช์่อง 11 กรมประชาสมัพนัธ ์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่ องโดยมี       
การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัต่าง ๆ มาใชใ้นการเรียนการสอน ตามนโยบายที่มหาวิทยาลยัตอ้งการ
กระจายการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยอาจารยจ์ะบรรยายที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในแต่ละ
จังหวัดหมุนเวียนกันไป และส่งรายการสอนโดยยิงสัญญาณภาพและเสียงผ่านดาวเทียมหรือ       
ใยแกว้น าแสงจากจังหวัดที่บรรยายไปยังจังหวัดที่ เปิดสอนในเครือข่าย ในลกัษณะสองทิศทาง   
(Two-way system) และนักศึกษาที่เรียนแต่ละจังหวัด สามารถสอบถามอาจารย์ผูบ้รรยายได้    
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โดยผ่านเครือข่ายดาวเทียมหรือใยแก้วน าแสง ซึ่ งอาจารยจ์ะตอบขอ้ค าถามของนักศึกษาทันที
เช่นเดียวกบัเรียนอยู่ในหอ้งเรียนเดียวกนัและพรอ้ม ๆ กนัในทุกจงัหวดั ซึ่งในการบรรยายอาจารย์
จะเห็นนักศึกษาแต่ละจังหวัดโดยกลอ้งจะจับภาพของหอ้งเรียนแต่ละแห่งสลับกันไป  ลักษณะ
หอ้งเรียนในแต่ละจงัหวดัจะเป็นหอ้งเรียนปรบัอากาศ โดยติดตั้งทีวีวงจรปิดที่รบัสญัญาณรายการ
สอนผ่านดาวเทียมหรือใยแก้วน าแสง ซึ่ งในการเรียนนั้นนักศึกษาจะได้พบอาจารย์ผู้บรรยาย
สลบักนัในแต่ละจงัหวัดที่อาจารยเ์ดินทางไปสอน นกัศึกษาไม่ตอ้งวิตกในกรณีที่อาจารยส์อนอีก
จังหวัดหนึ่งแล้วจะเกิดความรู้สึกห่างไกลเพราะมหาวิทยาลัยได้เน้นการสอนในลักษณะ
ปฏิสมัพนัธ ์โดยใชเ้ทคโนโลยีในการเชื่อมโยงความรูร้ะหว่างผูเ้รียนและผูส้อน 

ใน พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัรามค าแหงไดจ้ดัการเรียนการสอนระบบสื่อสาร 2 ทาง 
โดยไดแ้บ่งระบบการสื่อสารออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

1. เครือข่ายระบบสื่อสารกลุ่มที่ 1 ประกอบดว้ย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดปราจีนบุรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาวิทยบริการ  
เฉลิมพระเกียรติจงัหวดัอทุยัธานี และสาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัอ านาจเจรญิ  

2. เครือข่ายระบบสื่อสารกลุ่มที่ 2 ประกอบดว้ย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาเขตบางนา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี  สาขาวิทยบริการ                 
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี      
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัอ านาจเจรญิ 

3. เครือข่ายระบบสื่อสารกลุ่มที่ 3 ประกอบดว้ย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาเขตบางนา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม สาขาวิทยบริการ                 
เฉลิมพระเ กียรติจังหวัดแพร่  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเ กียร ติจังหวัดนครราชสีมา                      
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัศรีสะเกษ 

4. เครือข่ายระบบสื่อสารกลุ่มที่ 4 ประกอบดว้ย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย สาขาวิทยบริการ              
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตรัง สาขาวิทยบริการ           
เฉลิมพระเกียรติจงัหวดัลพบรุี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหงมีความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการศกึษาส่วนภูมิภาค
โดยตระหนักถึงหน้าที่และภารกิจในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมรองรับการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงกระแสสงัคมโลกที่จะกา้วเขา้สู่ยุคสารสนเทศ โดยน า
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ที่ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาผนวกกับการประยุกต์ใช้
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เทคโนโลยีทนัสมยัในการจดัการเรียนการสอน และสื่อที่จะใชใ้นระบบการเรียนการสอน ซึ่งจะท า
ใหก้ารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและกวา้งไกลและเป็นการพฒันาระบบการจดัการศึกษาของ 
วงการศกึษาไทย 

การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยัรามค าแหงมีการสอนผ่านสญัญาณ 2 ช่องทาง 
คือ ผ่านใยแกว้น าแสง และผ่านอินเทอรเ์น็ตโปรโตคอลนั้น ซึ่งทางมหาวิทยาลยัไดพ้ัฒนาระบบ
การสอนทางไกลมาโดยตลอด โดยครั้งแรกที่ เ ปิดการสอนทางไกลในปีการศึกษา 2538              
ทางมหาวิทยาลยัรามค าแหงไดส้่งสญัญาณผ่านดาวเทียมไปยงัสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดต่าง ๆ โดยการกระจายสัญญาณในทิศทางเดียว (One-way communication) นักศึกษา
อยู่ในหอ้งเรียนสามารถสอบถามขอค าอธิบายเก่ียวกับการเรียนผ่านระบบโทรศัพทแ์ละโทรสาร
มายงัอาจารยผ์ูส้อนได ้ในปีการศึกษา 2539 มหาวิทยาลยัรามค าแหงใชเ้ทคโนโลยีการถ่ายทอด
สัญญาณผ่านดาวเทียมและใยแก้วน าแสง ซึ่งต่อมาในปีการศึกษา 2547 ได้มีการเพิ่มระบบ
อินเทอรเ์น็ตโปรโตคอลขึน้ และยกเลิกการสง่สญัญาณผ่านดาวเทียมเนื่องจากหมดสญัญา ฉะนัน้ 
การสอนโดยผ่านสญัญาณทั้ง 2 ช่องทางนี ้คือ การสอนโดยผ่านใยแกว้น าแสงและอินเทอรเ์น็ต
โปรโตคอล นกัศกึษาสามารถเรียนรู ้โตต้อบ ซกัถาม กบัอาจารยผ์ูบ้รรยายไดท้นัที ส  าหรบัการเรียน
การสอนทางไกลในลกัษณะนีจ้ะท าใหโ้อกาสในการศึกษาของนักศึกษาส่วนภูมิภาคไดเ้ปิดกวา้ง
มากขึน้ และไดร้บัความรูท้ี่ไม่ต่างไปจากนกัศกึษาที่เรียนอยู่ในสว่นกลาง  

มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้          
มีความเหมาะสมกับเป็นมหาลยัแบบตลาดวิชา โดยมหาวิทยาลยัไดน้ านวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คอมพิวเตอร ์อินเทอรเ์น็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขา้มาช่วย
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเลือกวิธีการเรียนตามช่องทางต่าง ๆ        
ตามความตอ้งการและความเหมาะสม ดงันี ้(มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2562a) 

1. การเขา้ชัน้เรียนดว้ยตนเอง เป็นการจดัการเรียนการสอนที่ทางมหาวิทยาลยัไดจ้ัด
ชัน้เรียนใหทุ้กกระบวนวิชาแต่ไม่คบัใหเ้ขา้ชัน้เรียน ไม่มีการสั่งงานเพื่อเก็บคะแนน ท าใหบ้างคณะ
หรือบางหลกัสตูรสามารถเรียนดว้นตนเองที่บา้นผ่านสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ 
ต าราเรียน เอกสารประกอบการสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) และอ่ืนๆ หรือจะมาเขา้     
ชัน้เรียนก็ได ้เช่น คณะนิติศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์เป็นตน้ แต่บางคณะอาจจะมีการเช็คชื่อหรือมี
การสั่งงานและตอ้งท างานส่งเพื่อใหม้ีสิทธิสอบในบางวิชาจึงเหมือนเป็นการบงัคบัเขา้ชัน้เรียนไป
โดยปริยาย เช่น คณะมนุษยศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร ์     
เป็นตน้ และบางคณะที่เนน้การฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จริงจึงถูกก าหนดบงัคับใหเ้ขา้ชั้นเรียน



  27 

หรือหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะสาธารณสขุศาสตร ์
คณะทัศนมาตรศาสตร ์เป็นตน้ เช่นเดียวกับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่บงัคับใหเ้ขา้ชัน้เรียน
ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลยัก าหนด  

2. RU Cyber classrooms เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ
ถ่ายทอดสดจากหอ้งเรียนตามวนัและเวลาที่ปรากฏในตารางเรียน (LIVE) ซึ่งผูเ้รียนจะเสมือนนั่ง
ร่วมเรียนอยู่ในชัน้เรียนดังกล่าวและซักถามขอ้สงสัยระหว่างเรียนไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเดินทาง
มายังชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย แต่สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากระยะไกล            
ผ่านเว็บไซตข์องมหาวิทยาลยัที่ http://cyberclassroom.ru.ac.th 

3. Course on-demand เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทางมหาวิทยาลยัไดจ้ัดท า
ไฟล์วิดีโอค าบรรยายย้อนหลังไว้ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระบบ m-Learning       
เพื่อให้ผู ้เรียนที่ติดภารกิจหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สะดวกเข้าเรียนแบบชั้นเรียนหรือเรียนแบบ
ถ่ายทอดสดจากหอ้งเรียนได ้สามารถเรียนรูแ้ละดูวิดีโอค าบรรยายยอ้นหลังไดด้ว้ยตนเองจาก
ระยะไกลผ่านอปุกรณเ์คลื่อนที่ เช่น โนต้บุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน เป็นตน้ ซึ่งสามารถใชง้านไดท้ัง้
ในระบบปฏิบัติการแบบ IOS และ Android สามารถคลิกดูได้ทันที เหมือนกับYoutube                       
หรือ Download ในรูปแบบไฟล์ MP4 เก็บไว้ดูภายหลังผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่  
http://www.m-learning.ru.ac.th หรือผ่านแอปพลิเคชนั Ru Course on Demand โดยไรข้อ้จ ากัด
ในเรื่องเวลาและสถานที่  

4. e-Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการเพิ่มช่องทางและส่งเสริม
โอกาสทางดา้นการศึกษา เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ดว้ยตนเองทั้งกระบวนวิชาที่      
เปิดในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตามความต้องการผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตได้ทุกเวลาทุก
สถานที่ และนกัศึกษาสามารถสอบผ่านระบบ e-Testing โดยสามารถระบุวนัสอบในกระบวนวิชา
ที่เราลงทะเบียนกบัทางมหาวิทยาลยัและเลือกเวลาสอบไดด้ว้ยตนเองตามความตอ้งการ ซึ่งนบัว่า
เป็นความหลากหลายทางดา้นการศึกษาและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรบันักศึกษาที่ไม่สามารถ
เรียนในระบบปกติหรือติดภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเสมอภาคโดย          
เท่าเทียมกนั  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามค าแหงเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับ      
ปรญิญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษาทัง้หมด 15 คณะ ไดแ้ก่ 

1. คณะนิติศาสตร ์ 
2. คณะบรหิารธุรกิจ 



  28 

3. คณะมนษุยศาสตร ์
4. คณะศกึษาศาสตร ์
5. คณะวิทยาศาสตร ์
6. คณะรฐัศาสตร ์
7. คณะเศรษฐศาสตร ์
8. คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย ์  
9. คณะวิศกรรมศาสตร ์
10. คณะศิลปกรรมศาสตร ์
11. คณะทศันมาตรศาสตร ์
12. คณะสาธารณสขุศาสตร ์
13. คณะธุรกิจการบรกิาร 
14. คณะสื่อสารมวลชน  
15. บณัฑิตวิทยาลยั 

 
การบริการห้องสมุดส าหรับการศึกษาทางไกล   

สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัย (Association of College & Research Libraries, 
2016) ก าหนดแนวทางที่ เป็นมาตรฐานในการบริการห้องสมุดส าหรับการศึกษาทางไก ล             
โดยจะต้องมีการจัดบริการห้องสมุดส าหรับการศึกษาไกลหรือบริการห้องสมุดภายนอก
มหาวิทยาลัยให้มีความเท่าเทียมกับการให้บริการหอ้งสมุดภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่      
การบริการหอ้งสมดุส าหรบัการศึกษาทางไกลเป็นบริการพืน้ฐานหรือบริการหลกัแบบดัง้เดิมของ
ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย แต่มีการขยายขอบเขตในการให้บริการออกไปจากเดิม และ
ห้องสมุดสมุดจะต้องจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึง
สารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ดจ้ากระยะไกลโดยผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมายังหอ้งสมุด 
รวมทั้งวิธีการจัดส่งทรพัยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดไปยังชุมชนการศึกษา
ทางไกล  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2562b, น. 4-5) ใหบ้ริการบริการทรพัยากรสารสนเทศและ
บริการต่างๆของหอ้งสมุดโดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
วิชาการที่สนบัสนนุการด าเนินงานตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัในการสนบัสนนุการเรียนการสอน
ที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศ      
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อย่างยั่งยืน ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีบทบาทและวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นเป็ น
ศูนยก์ลางการเรียนรูต้ลอดชีวิตและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยขับเคลื่อนดว้ย
เทคโนโลยีให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสารมาท างานร่วม ซึ่งประกอบไปดว้ยซอฟแวร ์ฮารด์แวร ์รวมทั้งระบบสารสนเทศที่เนน้    
การจดัการสารสนเทศดว้ยระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่ายที่หอ้งสมดุ โดยใชโ้ปรแกรมระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมติั (Sierra) ใหส้ามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ
ไดท้ัง้ในส่วนกลาง และในระดบัภูมิภาค ไดแ้ก่ หอ้งสมดุสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 
23 แห่ง ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี อ  านาจเจริญ นครพนม แพร่ 
นครราชสีมา สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรงั ลพบุรี หนองบัวล าภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ บุรีรมัย์ 
อดุรธานี กาญจนบุรี สรุินทร ์เชียงราย สงขลา เชียงใหม่ และพงังา ซึ่งจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ
ทัง้วสัดตีุพิม วสัดไุม่ตีพิมพ ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้ริการ
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดได้อย่างหลากหลายทั่วโลกผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต นอกจากนีส้  านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง ยังใหค้วาม
ร่วมมือกับส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุด
อดุมศกึษาในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินงานที่วตัถุประสงคใ์นการใชท้รพัยากร
สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนกลางและมหาวิทยาลัย       
ในส่วนภูมิภาค และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายห้องสมุด รวมทั้งศูนย์สารสนเทศอ่ืน  ๆ              
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศอีกดว้ย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2559)  ให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยอยู่ภายใตก้ารดูแลของส านักบรรณสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่รบัผิดชอบในการ
จดับรกิารสารสนเทศเพื่อรองรบัภารกิจของมหาวิทยลยั และน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมติัแบบบูรณา
การเขา้มาจัดการในภารกิจหลกัของหอ้งสมุด รวมถึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาด าเนินงาน
เพื่อสามารถใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ดค้รอบคลมุทุกเวลาทุกสถานที่ อีกทัง้ยงัไดร้่วมมือกบัหอ้งสมดุและ
หน่วยงานภายนอกอ่ืนในการจดับรกิารทรพัยากรสารสนเทศรว่มกนั เพื่อท าใหก้ารบริการหอ้งสมดุ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ส านักบรรณาสารสนเทศเป็นห้องสมุดกลางที่ ตั้งท าการอยู่ที่
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชจงัหวดันนทบุรี ซึ่งจดัหาสารสนเทศทุกประเภททัง้ในรูปแบบวัสดุ
ตีพิมพแ์ละวสัดไุม่มีตีพิมพ ์ เพื่อใหบ้ริการทัง้ที่ส่วนกลางและผ่านเครือข่ายการใหบ้ริการหอ้งสมุด
สาขา ณ หอ้งสมุดศูนยว์ิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช นครสวรรค ์อบุลราชธานี เพชรบุรี สโุขทยั อดุรธานี ล  าปาง จนัทบุรี ยะลา 



  30 

และนครนายก นอกเหนือจากนีย้งัมีการจดัใหบ้รกิารฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตอีกดว้ย และมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชยังจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. โดยเป็นการให้บริการ
หอ้งสมดุในระดบัจงัหวดั ปัจจบุนัมีมมุ มสธ. 90 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ในหอ้งสมดุของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี
ความร่วมกบัมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ มมุ มสธ. ในหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเมืองทุกจงัหวัด 75 แห่ง 
มมุ มสธ. ในหอ้งสมดุประชาชนกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง คือ หอ้งสมดุประชาชนบางเขน หอ้งสมดุ
ประชาชนภาษีเจริญ และหอ้งสมุดประชาชนวัดโอรสาราม มุม มสธ. ในหอสมุดติณสูลานนท์ 
โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง และมมุ มสธ. ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน จ านวน 11 แห่ง 
คือ เรือนจ ากลางบางขวาง ทณัฑสถานวยัหนุ่มกลางธัญบุรี เรือนจ ากลางคลองเปรม ทณัฑสถาน
หญิงกลาง เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช เรือนจ ากลางเชียงใหม่ เรือนจ ากลางเชียงราย เรือนจ า
กลางพิษณุโลก เรือนจ ากลางสมทุรปราการ เรือนจ ากลางคลองไผ่ และเรือนจ ากลางล าปาง ซึ่งจะ
เป็นแหล่งจัดเก็บและใหบ้ริการสื่อการศึกษาต่าง ๆ เช่น เอกสารการสอนพรอ้มแบบฝึกปฏิบัติที่
มหาวิทยาลยัผลิต หนงัสืออ่านประกอบชดุวิชา หนงัสืออา้งอิง หนงัสือสารคดี เป็นตน้ 

ประเภทของการบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัย  
บริการห้องสมุดและสารสนเทศมีหลากหลายประเภทแตกต่างกันขึ ้นอยู่กับ

วัตถุประสงคแ์ละหน้าที่ของหอ้งสมุดแต่ละแห่ง ซึ่งหอ้งสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจัดใหม้ี
บริการสารสนเทศทัง้ทางกายภาพที่ใหบ้ริการแบบเผชิญหนา้หรือผูใ้ชเ้ขา้มารอ้งขอใชใ้นหอ้งสมุด 
และทางออนไลนท์ี่ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตหรือระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์     
โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังห้องสมุดแต่สามารถเข้าถึงหรือร้องขอใช้บริการได้จาก
ระยะไกล มี ดังนี ้ (American Library Association, 2013; Buckland, 2008; Payne, 2018 ; 
Xiaoping, 2014)  

1. บริการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศ เป็นบริการที่หอ้งสมุดอนุญาตใหผู้ใ้ชบ้ริการ
ติดต่อขอยืมหนงัสือและทรพัยากรสารสนเทศออกไปใชน้อกหอ้งสมดุไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด 
อาจมีค่าปรบัในกรณีที่ไม่น ามาคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนีผู้ใ้ชบ้ริการยงัสามารถต่อ
อายุการยืมทรพัยากรสารสนเทศ (Renew) และตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกับรายการยืม-คืน/ยืมต่อ
ทรพัยากรสาสนเทศ (My Account) ไดด้ว้ยตนเองในรูปแบบออนไลนผ์่านทางเว็บไซตห์อ้งสมดุ  

2. บริการยืมระหว่างหอ้งสมุด (ILL: Interlibrary Loan) เป็นบริการที่เกิดจากความ
ร่วมมือกันระหว่างหอ้งสมุดท าใหเ้กิดการใชท้รพัยากรสารสนเทศร่วมกัน (Resource Sharing) 
อย่างคุม้ค่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้บัทรพัยากรสารสนเทศที่ไม่มีในหอ้งสมุดของ
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ตนเองจากหอ้งสมดุสาขาหรือหอ้งสมดุอ่ืน ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ การยืมระหว่าง
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาของรฐัในเครือข่าย ThaiLIS การยืมระหว่างหอ้งสมดุมหาวิทยาลัยใน
เครือข่ายภูมิภาค PULINET และการยืมระหว่างหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัในเครือข่ายต่างประเทศ 
WorldShare ซึ่งผูใ้ชบ้รกิารสามารถรอ้งขอทรพัยากรสารสนเทศไดห้ลากหลายรูปแบบทัง้ติดต่อขอ
ใช้บริการด้วยตนเองที่สถาบันการศึกษาโดยตรง และทางระบบออนไลน์หรือระบบเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตผ่านแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส ์เช่น การขอยืมตัวเล่ม การขอส าเนาเอกสารหรือไฟล์
อิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ โดยมีค่าใชจ้่ายในการขอใชบ้ริการและการจัดส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของหอ้งสมดุแต่ละแห่ง หอ้งสมดุจะตอ้งไดร้ับอนุญาตจากเจา้ของผลงานก่อนการส าเนา 
คดัลอกหรือดดัแปลงเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นการปอ้งกนัและการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์  

3. บริการสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศห้องสมุด เรียกอีกอย่างว่า โอแพค (OPAC: 
Online Public Access Catalog) เป็นบริการพืน้ฐานของหอ้งสมุดที่จัดใหม้ีขึน้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการสามารถสืบคน้รายการทรพัยากรสารสนเทศที่มีอยู่ภายในหอ้งสมุดผ่าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอรห์้องสมุด หรือผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสท์ี่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตไดทุ้กเวลาทุกสถานที่ตามความตอ้งการ นอกเหนือจากนีย้งัมีบริการสืบคน้ทรพัยากร
สารสนเทศแบบ Single Search ดว้ยระบบ EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งเป็นการสืบคน้
สารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับจากหลายฐานพร้อมกันภายใน        
การสืบคน้เพียงครัง้เดียว 

4. บริการหนังสือจอง/ส ารอง เป็นบริการที่หอ้งสมุดจัดให้ผูใ้ชส้ามารถจองหนังสือ 
(Request) ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการใชง้านหนงัสือแต่มีผูอ่ื้นยืมไปแลว้ โดยสามารถรอ้งขอใช้
บริการไดแ้บบแบบเผชิญหนา้และการจองผ่านเว็บ (OPAC) เมื่อมีการคืนหนงัสือหอ้งสมดุจะเก็บ
หนงัสือนัน้ไวต้ามค ารอ้งขอใหก้บัผูจ้องและแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบผ่านทางโทรศพัทแ์ละอีเมล นอกจากนี ้
หอ้งสมดุใหบ้รกิารหนงัสือส ารอง (Reserve Book) ที่อาจารยผ์ูส้อนก าหนดใหใ้ชป้ระกอบการเรียน
การสอน โดยมีระยะเวลาการยืมที่สัน้และมีค่าปรบัที่มากกว่าต่างจากหนงัสือทั่ว ๆ ไป เนื่องจาก
หนงัสือมีจ านวนนอ้ยแต่นกัศึกษามีความตอ้งการใชท้ี่มาก ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อขอใชบ้ริการ
หนงัสือส ารองไดด้ว้ยตนเองหอ้งสมดุ หรือผ่านทางเว็บไซตข์องหอ้งสมดุก็ไดต้ามความสะดวก 

5. บริการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) เป็นบริการสอนและ
ส่งเสริมใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อใหม้ีทกัษะการรูส้ารสนเทศ (Information Literacy) หรือทกัษะในการ
คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง เช่น การน าชมหอ้งสมดุแบบเผชิญหนา้ แนะน าหอ้งสมดุในชัน้เรียน 
การฝึกอบรมวิธีการใชห้อ้งสมดุ/การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน ์เป็นตน้ นอกจากการขอรบับริการแบบ
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เผชิญหนา้แลว้ เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางในการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชใ้นแบบออนไลนผ์่านสื่อต่าง ๆ เช่น    
วิดิทัศน์แนะน าห้องสมุดผ่าน YouTube คู่มือการใช้ห้องสมุด/การสืบค้นฐานข้อมูล และคู่มือ
โปรแกรมจดัการบรรณานกุรมในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ 

6. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าเสมือน (Virtual Reference service)    
เป็นการใหบ้ริการตอบค าถามแก่ผูใ้ชบ้ริการที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากหอ้งสมุดในการ
คน้ควา้หาความรู ้ขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ จากทรพัยากรสารสนเทศทกุประเภท เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
สามารถเขา้ถึงบริการต่าง ๆ และสารสนเทศหอ้งสมุดไดต้รงตามความตอ้งการและตรงประเด็น
มากที่สดุ โดยผูใ้ชบ้รกิารไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมายงัหอ้งสมดุถึงสถานที่จรงิที่ดัง้เดิมใหบ้รกิารตอบ
ค าถามและช่วยการคน้ควา้ในแบบเผชิญหนา้ แต่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหอ้งสมุด
ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลนต่์าง ๆ ไดแ้ก่ โทรศพัท ์อีเมล หรือแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกสบ์นเว็บ
ห้องสมุด (Web form) และการสนทนาออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
Messaging, Line, Twitter เป็นตน้  

7. บรกิารหอ้งสมดุบนมือถือ (Mobile library) เป็นการใหบ้รกิารต่าง ๆ ของสมดุผ่าน
โทรศพัทม์ือถือหรืออปุกรณส์ื่อสารแบบพกพาที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตได ้เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้กับผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทุกเวลาทุก
สถานที่  เช่น บริการโอแพคบนมือถือ (Mobile OPAC) บริการแนะน าการใช้ห้องสมุดผ่าน           
QR Code บรกิารประชาสมัพนัธข์่าวสารหอ้งสมดุทาง SMS บรกิารสืบคน้ฐานขอ้มลูออนไลน ์และ
บริการการอ่านหนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online reading) บริการดาวน์โหลดเอกสาร 
(Material downloading) บริการเตือนด้วยการส่งข้อความสั้น (Short message reminding) 
บรกิารระบตุ าแหน่งของหอ้งสมดุ (GPS) เป็นตน้  

8. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) เป็นการให้บริการฐานข้อมูล
ออนไลนท์ี่หอ้งสมุดจัดท าขึน้หรือบอกรบัโดยครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้ทุกเวลาทุกสถานที่ตลอด 24 ชั่ วโมง ตามความต้องการผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ฐานขอ้มลูวารสารอิเล็กทรอนิกส ์ฐานขอ้มูล
วิทยานิพนธอ์อนไลน ์กฤตภาคข่าวออนไลน ์และทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัอื่น ๆ  

9. บริการน าส่งเอกสาร (Document Delivery) เป็นบริการที่ครอบคลมุในการจัดหา 
จดัท า และจดัส่งส าเนาเอกสารใหก้บัผูใ้ชต้ามที่รอ้งขอผ่านแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส ์(Web form) 
บนเว็บไซตห์อ้งสมดุ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชท้ี่อยู่ห่างไกลจากหอ้งสมดุไดร้บัสารสนเทศ
ตามความตอ้งการผ่านช่องทางไปรษณีย ์และทางอิเล็กทรอนิกสโ์ดยคิดค่าบรกิาร 
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10. บริการสารสนเทศเลือกสรรรายบุคคล (SDI: Selective Dissemination of 
Information) เป็นบรกิารหอ้งสมดุที่คดัเลือกและจดัสง่สารสนเทศใหแ้ก่ผูใ้ชเ้ฉพาะบุคคล หรือกลุ่ม
บคุคล เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัสารสนเทศตรงตามความตอ้งการและความสนใจในการศึกษาคน้ควา้และ
วิจัยใหม้ากที่สุด ซึ่งสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น บรรณานุกรม  สาระสังเขป 
บทคดัย่อ หรือสารสนเทศท่ีมีเนือ้หาสมบรูณ ์(Full Text) เป็นตน้ 

11 . บริการแนะน ารายชื่ อหนังสือใหม่  (Accession/Acquisition List Bulletin)         
เป็นบริการที่หอ้งสมุดแจง้รายการหนงัสือใหม่ของแต่ละเดือนใหแ้ก่ผูใ้ชท้ราบ โดยสามารถเขา้ถึง
รายการหนังสือใหม่ไดด้ว้ยตนเองผ่านทางเว็บโอแพคของระบบหอ้งสมดุอัตโนมัติ นอกจากจะมี
รายละเอียดทางบรรณนุกรมแลว้หอ้งสมุดยังไดจ้ัดท าหน้าปกและสารบัญ เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ดท้ราบลกัษณะหรือเนือ้หาโดยย่อของหนงัสือ 

12. บริการเสนอแนะหนังสือ (Book Suggestion) เป็นบริการหอ้งสมุดที่เปิดโอกาส
ใหผู้ใ้ชส้ามารถเสนอแนะหนงัสือเขา้หอ้งสมดุ ซึ่งหนงัสือที่แนะน าจะตอ้งมีคณุค่าและมีประโยชนม์ี
ความเหมาะสมต่อการศึกษา การวิจยั และเห็นว่าหอ้งสมดุควรมีใหบ้ริการเพื่อเป็นการตอบสนอง
ผูใ้ชบ้ริการในหลากหลายกลุ่ม โดยสามารถแนะน าไดท้ี่เคานเ์ตอรบ์ริการ กล่องรบัความคิดเห็น 
หรือผ่านเว็บไซตห์อ้งสมดุ 

13. บริการโสตทศันวสัด ุเป็นการใหบ้ริการสารสนเทศที่หอ้งสมดุจดัหาหรือจดัท าขึน้
ในรูปแบบของโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ วีดิทัศน์ ซีดีรอม ภาพยนตร ์เทปบันทึกเสียง นิทรรศการ
ส าเรจ็รูป และโสตทศันอ่ื์น ๆ ซึ่งรวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ย   

14. บรกิารถ่ายเอกสาร เป็นบรกิารเพื่ออ านวยความสะดวกและประหยดัเวลาในการ
คดัลอกเอกสารแก่ผูใ้ชห้อ้งสมดุ โดยผูใ้ชร้บัผิดชอบดา้นค่าใชจ้่ายและหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์  

ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับการศึกษาทางไกล  
ทรัพยากรสารสนเทศ ( Information resources) เป็นเครื่องมือที่ส  าคัญในการ

สนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบรวมทั้งการศึกษาทางไกล หอ้งสมุดจะตอ้งให้บริการทรพัยากร
สารสนเทศในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อใหก้ลุ่มผู้ใชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างเท่าเทียมกันและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผูใ้ชใ้นระบบการศึกษา
ทางไกล ทรพัยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่หอ้งสมดุจดัใหท้ี่จากเดิมโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของ
สิ่งพิมพใ์หอ้ยู่ในรูปแบบของดิจิทลัที่สามารถเขา้ถึงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และมีการเชื่อมโยงเขา้
กบัระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต รวมถึงแหลง่ทรพัยากรแบบเปิดที่สามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ย่าง
เสรี เพื่อใหก้ลุ่มผูใ้ชใ้นระบบทางไกลสามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศไดทุ้กเวลาทุกสถานที่ 
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โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาที่ห้องสมุดในส่วนกลางและไม่เสียค่าใชจ้่าย (จุฑารตัน ์นกแก้ว, 
2553) ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ให้บริการในปัจจุบัน  ได้แก่
(พรพรรณ จนัทรแ์ดง, 2557, น. 33-45; แววตา เตชาทวีวรรณ, 2553, น. 3-7)  

1. หนังสือทั่วไป (General Book) เป็นหนังสือที่ถูกจัดพิมพ์โดยทั่วไป เพื่อเป็น 
การเสนอเนือ้หาสาระที่เก่ียวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่ไดมุ้่งหวงัใหม้ีการจดัพิมพข์ึน้มาใหเ้ป็นต ารา
เรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

2. หนังสือต ารา (Text Book) เป็นหนังสือวิชาการประเภทหนึ่งที่เขียนขึน้ตาม
หลกัสตูรการศึกษาของมหาวิทยาลยัที่ใชส้  าหรบัประกอบการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ซึ่งถูก
เรียบเรียงขึน้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื ้อสาระของวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา เช่น         
หนงัสือต าราเรียน เอกสารการสอนการสอนชดุวิชา ประมวลสาระชดุวิชา เป็นตน้ 

3. วารสาร (Journal) เป็นวารสารที่จัดพิมพ์และก าหนดออกเผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่องโดยสมาคมทางวิชาการ ไดแ้ก่ รายสปัดาห ์รายปักษ์ และรายเดือน ซึ่งเป็นสถาบันหรือ
หน่วยงานวิชาการสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้อ่้านรูถ้ึงความเคลื่อนไหว
และรูท้ันความกา้วหนา้ของวิชาการนัน้ ๆ เช่น วารสารรามค าแหง วารสารบรรณศาสตร ์วารสาร
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
เป็นต้น รวมทั้งวารสารที่น าเสนอเนื ้อหาสาระที่ไม่เน้นทางด้านวิชาการ  เรียกว่า นิตยสาร 
(Magazine) เพื่อมุ่งหวังใหผู้อ่้านไดร้บัความบันเทิงในการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น นิตยสารชีวจิต 
นิตยสารแพรว นิตยสารบา้นและสวน เป็นตน้ 

4. หนังสืออา้งอิง (Reference Book) เป็นหนังสือที่เขียนหรือเรียบเรียงขึน้โดย
ผูท้รงคุณวุฒิ มุ่งใหข้อ้เท็จจริงและเรื่องราวต่าง ๆ เป็นหลัก และน าเสนออย่างกะทัดรดั ใชอ่้าน
เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อตอบค าถามที่ตอ้งการโดยไม่จ าเป็นตอ้งอ่านทัง้เล่ม ดังนัน้ การล าดับ
เนือ้หาจะง่ายต่อการคน้หาเรื่องราว ไดแ้ก่ พจนานุกรม สารานุกรม หนังสือรายปี นามานุกรม 
อกัขรานกุรมภมูิศาสตร ์และอกัขรานกุรมชีวประวติั 

5. วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (Thesis and Dissertation)     
เป็นบทนิพนธท์ี่ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียบเรียงขึน้เพื่อประกอบในการส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
ซึ่งรวมทั้งสารนิพนธ์และโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานนิพนธ์ขนาดเล็ก เนื ้อหาเป็นผลจาก
การศกึษาคน้ควา้ในเรื่องที่ผูเ้รียนมีความสนใจและคน้หาค าตอบจากเรื่องนัน้ ๆ 
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6. รายงาน (Reports) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนือ้หาเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่ออธิบายสิ่งที่ผูเ้ขียนไดค้น้ควา้ ส ารวจ หรือรวบรวมขอ้มลูเพื่อสื่อใหผู้อ่้านกลุ่ม
ใดกลุม่หนึ่ง เช่น รายงานการวิจยั รายงานการประชมุวิชาการ รายงานประจ าปี เป็นตน้ 

7. สิ่งพิมพร์ฐับาล (Government publications) เป็นสิ่งพิมพท์ี่ใหข้อ้มลู ข่าวสาร 
หรือความรูใ้ด ๆ ที่ผลิตโดยหน่วยงานราชการทัง้ในภาครฐัและเอกชน  

8. สิ่งพิมพม์หาวิทยาลยั (University publications) เป็นสิ่งพิมพท์ี่มหาวิทยาลยั
จดัท าขึน้ เพื่อใหข้อ้มลูและข่าวสาร รวมถึงความรูต่้าง ๆ ที่จะเป็นประโยชนต่์อการเผยแพร่ผลงาน
ของมหาวิทยาลยั 

9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic books) หรือ e-Books เป็นหนังสือที่มี    
การบนัทกึเนือ้หาขอ้มลูของหนงัสือประเภทต่าง ๆ ที่เป็นรูปเลม่ใหอ้ยู่ในรูปแบบดิจิทลั สามารถอ่าน
ไดทุ้กสถานที่ทุกเวลาผ่านอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท์ัง้ในแบบออนไลนแ์ละออฟไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 รูปแบบ ไดแ้ก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบฐานข้อมูล เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หอ้งสมดุบอกรบั สามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดจ้ากฐานขอ้มูลแต่อาจมีขอ้จ ากัดในเรื่ องระยะเวลา
ตามที่ก าหนด และหนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบแต่ละชื่อเรื่อง เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกสท์ี่หอ้งสมุด
จัดซือ้ขาดอย่างถาวร สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเสรีและไม่มีข้อก าหนดในเรื่องของ
ระยะเวลา 

10. ต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Textbooks)  หรือ  e-Textbooks        
เป็นหนงัสือที่มีการบนัทึกเนือ้หาสาระของหนงัสือที่ใชป้ระกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั      
ที่อยู่ในรูปเล่มให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ ต าราเรียน เอกสารการสอนการสอนชุดวิชา และ
ประมวลสาระชุดวิชา สามารถอ่านผ่านอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสไ์ดท้ัง้ในแบบออนไลนแ์ละออฟไลน์
โดยไรข้อ้จ ากดัในเรื่องเวลาและสถานที่ 

11. วารสารอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic journals) หรือ e-Journals เป็นวารสารที่
มีการบนัทึกเนือ้หาบทความของวารสารที่เป็นรูปเล่มใหอ้ยู่ในรูปแบบดิจิทัล ใหบ้ริการบทความ
วารสารทัง้ในรูปแบบที่เป็นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบบัเต็ม (Full text) ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 รูปแบบ ไดแ้ก่ วารสารที่ใหบ้ริการในฐานขอ้มลู เป็นฐานขอ้มลูวารสารอิเล็กทรอนิกสท์ี่หอ้งสมุด
บอกรับ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทั้งฉบับปัจจุบัน (Current issue) และฉบับย้อนหลัง        
(Back issue) และวารสารที่ใหบ้ริการเป็นเว็บไซตโ์ดยตรง เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกสท์ี่ ใหเ้ขา้ถึง
สารสนเทศโดยไม่มีค่าใชจ้่าย แต่มีขอ้จ ากัด เช่น ใหบ้ริการยอ้นหลงัไม่ครบทุกฉบบั ไม่ใหบ้ริการ
ฉบบัปัจจบุนั เป็นตน้ 
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12. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Learning) หรือ e-Learning เป็นบทเรียน
ที่ถูกออกแบบและถ่ายทอดเนือ้หาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อตอบสนองการเรียนการสอน
ทางไกลหรือการเรียนการสอนออนไลนผ์่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  

13. หนงัสือเสียง (Audiobook) เป็นหนงัสือที่มีการบนัทกึเนือ้หาสาระของหนงัสือ
ประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปเล่มใหอ้ยู่ในรูปแบบของดิจิทัล โดยการน ามาอ่านและบันทึกเสียงใน
รูปแบบต่าง ๆ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงเนือ้สาระของหนังสือไดจ้าก   
การฟังผ่านอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสไ์ดท้กุเวลาและทกุสถานที่  

14. ฐานขอ้มลู (Database) ฐานขอ้มลูที่จดัเก็บสารสนเทศไวอ้ย่างเป็นระบบและ
มีความสมัพนัธต่์อกนั โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอรเ์ป็นหลกัในการจดัเก็บและสืบคน้ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลู
ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมุดหรือโอแพค (OPAC) ฐานขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล เช่น         
คลงัทรพัยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) คลงัทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั (IR) เป็นตน้ ฐานขอ้มลู
ซีดีรอม (CD-ROM) และฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ScienceDirect, ProQuest, SpringerLink, 
Westlaw เป็นตน้ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกของห้องสมุดส าหรับการศึกษาทางไกล 
สิ่งอ านวยความสะดวกของหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ วสัด ุอปุกรณ ์และครุภณัฑ ์รวมทัง้ระบบ

สารสนเทศ ไดแ้ก่ ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์ขอ้มูล บุคลากร ระเบียบวิธีปฏิบัติ และระบบเครือข่าย       
ที่หอ้งสมุดจัดหาเพื่อช่วยเหลือการเขา้ถึงและการใชบ้ริการหอ้งสมุดแก่ผูใ้ช ้ ซึ่งหอ้งสมุดสังกัด
สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางไกล จ าเป็นต้องจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นกัศึกษาที่เรียนแบบระยะไกลหรือออนไลนโ์ดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ซึ่งการใชบ้ริการ
หอ้งสมุดส่วนใหญ่ตอ้งการสิ่งอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการจากระยะไกล การบริการ
ห้องสมุดส าหรับการศึกษาทางไกลเป็นบริการห้องสมุดที่มีการขยายขอบเขตการบริการแบบ
ดั้งเดิมออกไป ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาส าหรับการศึกษาทางไกลสามารถเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศและบริการหอ้งสมุดไดอ้ย่างเท่าเทียมกันและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หอ้งสมุด
จะตอ้งจัดหาอุปกรณแ์ละเครื่องมือการสื่อสารที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพ ทันสมยั 
และเพียงพอต่อความตอ้งการ เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบริการ   
ต่าง ๆ ของหอ้งสมุดไดจ้ากระยะไกลตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค ์โดยปราศจากขอ้จ ากัดในเรื่อง
เวลาและสถานที่ ดงันี ้(Dempsey, 2014; Fulkerson, 2012; Salisbury & Griffis, 2014) 

1. หอ้งสมดุสาขา เป็นเครือข่ายการใหบ้ริการหอ้งสมดุในระดบัภมูิภาคครอบคลมุทุก
กลุม่เปา้หมายทัง้นกัศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหน้กัศึกษา
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และประชาชนสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและบริการของหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัไดต้ามความ
ต้องการ โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนกลาง แต่สามารถ
เลือกใชบ้ริการหอ้งสมุดสาขาที่เป็นเครือข่ายการใหบ้ริการหอ้งสมุดในระดับภูมิภาคตามความ
สะดวกในแต่ละพืน้ที่ใกลเ้คียง เช่น หอ้งสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ศูนยว์ิทยพัฒนา 
ศนูยบ์รกิารการศกึษาเฉพาะกิจ เป็นตน้  

2. ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต พืน้ที่เครือข่ายหอ้งสมุดที่ก าหนดใหเ้ป็นจุดเชื่อมต่อ
อินเทอรเ์น็ตกบัระบบเครือข่ายแบบไรส้าย (WLAN) หรือที่เรียกว่า Wi-Fi โดยเป็นการน าทรพัยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ใหส้ามารถเชื่อมต่อไป
ยงัเครือข่ายหอ้งสมุดและสามารถเขา้ใชบ้ริการต่าง ๆ ของหอ้งสมดุได้จากระยะไกลผ่านอุปกรณ์
สื่อสารแบบพกพา เช่น โทรศพัทม์ือถือสมารต์โฟน แท็บเล็ต โนต้บุ๊ค เป็นตน้  

3. โมบายแอปพลิเคชนั เป็นโปรแกรมประยุกตท์ี่ถกูน ามาอ านวยความสะดวกและใช้
กับงานหอ้งสมุด ผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ เช่น โทรศัพทม์ือถือ แท็บเล็ต เป็นตน้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ชอ่งทางใหก้บันกัศกึษาในการเขา้ถึงบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมดุไดท้กุเวลาทกุสถานที่ 

4. เว็บไซตห์อ้งสมุด เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ ไวบ้ริการใหแ้ก่นักศึกษา 
หอ้งสมดุใชเ้ว็บไซตเ์พื่อสื่อสารกบัผูใ้ชโ้ดยน าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัหอ้งสมดุที่ส  าคญัและน่าสนใจให้
ผูใ้ชร้บัรูผ้่านเว็บไซต ์เช่น แจง้ขอ้มูลข่าวสารของห้องสมุด แนะน าบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุด 
แนะน าทรพัยากรสารสนเทศใหม่ เป็นตน้ เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงความเคลื่อนไหวของหอ้งสมุด 
แหลง่ทรพัยากรสารสนเทศใหม่ๆ และเขา้ถึงแหลง่สารสนเทศไดม้ากยิ่งขึน้  

5. เครือข่ายสังคมออนไลน ์เป็นการน าเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลนม์าใช้ใน   
การบรกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุ เช่น Facebook, Line, Line@, Twitter, YouTube, Instagram 
เป็นตน้ เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ถึงบริการต่าง ๆ ของสมดุผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ หรือใช้
ในการสนทนาออนไลนก์บับรรณารกัษ ์หรือใชเ้ป็น เพื่อใหไ้ดร้บัสารสนเทศตามที่ตอ้งการ  

6. การเขา้ถึงเครือข่ายหอ้งสมดุจากภายนอก เป็นการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาอ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาใหส้ามารถเชื่อมโยงไปยงัเครือข่ายของหอ้งสมุด เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึง 
สืบคน้ และดาวนโ์หลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากฐานขอ้มูลออนไลน์ต่าง ๆ ที่หอ้งสมุด
บอกรบัไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ จากภายนอกมหาวิทยาลยั โดยไม่จ ากดัในเรื่องของระยะทาง เวลา 
และสถานที่ เสมือนอยู่ภายในหอ้งสมดุมหาวิทยาลยั ซึ่งการเขา้ถึงเครือข่ายหอ้งสมดุจากภายนอก
สามารถกระท าไดห้ลากหลายวิธี ไดแ้ก่ การเขา้ถึงเครือข่ายดว้ย Virtual Private Network (VPN) 
การเข้าถึงเครือข่ายด้วยการตั้งค่า Window นอกจากการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์           
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แลว้ยังสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายห้องสมุดจากภายนอกด้วยการตั้งค่า VPN หรือ Proxy              
ผ่านโทรศพัทม์ือถือไดอี้กดว้ย  

 
การประเมินความต้องการจ าเป็น 

ความหมายการประเมินความต้องการจ าเป็น 
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น ภาษาองักฤษใชค้ าว่า Needs assessment โดยมี

ผูใ้หค้วามหมายต่าง ๆ กนั ดงันี ้
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546, น. 75)ใหค้วามหมายของการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นว่า วิธีการอย่างเป็นระบบเพื่อบ่งชีถ้ึงปัญหาของบุคคลหรือหน่วยงานที่ตอ้งการ เพื่อน าไปสู่
กระบวนการแกปั้ญหาหรือการตอบสนองที่ส  าคญัและตรงประเด็น 

สวุิมล ว่องวาณิช (2558, น. 76) ใหค้วามหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ว่า กระบวนการอย่างเป็นระบบที่ก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวงักับสภาพที่เป็นอยู่
จริง ส่วนใหญ่เน้นความแตกต่างของผลลัพธ์ (Outcome gaps) จากนั้นน าผลลัพธ์ของความ
แตกต่างมาจดัล าดบัความส าคญัแลว้เลือกความตอ้งการจ าเป็นที่ส  าคญัมาแกไ้ข 

แววตา เตชาทวีวรรณ (2560, น. 28) ใหค้วามหมายของการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นว่า กระบวนการอย่างเป็นระบบในการวัดหรือวิเคราะห์ช่องว่างหรือความแตกต่าง 
(Gap/discrepancy analysis) ระหว่างสภาพที่ เป็นอยู่จริง “คือ อะไร (What is)” หรือสภาพ
ปัจจุบนัที่เป็นอยู่ กับสภาพที่ตอ้งการหรือมุ่งหวังใหเ้ป็น คือ อะไรที่ควรเป็น (What should be)” 
หรือสภาพที่ตอ้งการ โดยเน้นความแตกต่างของผลลัพธ์ (Outcome gaps) และมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เพื่อน าผลมาใช้ในการวางแผนกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคตหรือเปลี่ยนแปลงในเชิงสรา้งสรรคข์องโครงการ 

อัลท์ซูลด์และคูมาร์ (Altschuld & Kumar, 2010)ให้ความหมายของการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นว่า การค านวณหรือการวัดช่องว่างระหว่างสองสถานการณ ์ไดแ้ก่ “อะไรที่
ควรเป็น (What should be)” หรือสภาพที่ตอ้งการและ “คือ อะไร (What is)” หรือสภาพปัจจุบนัที่
เป็นอยู่ 

คอฟแมนและเกรา-โลเปซ (Kaufman & Guerra-Lopez, 2013) ใหค้วามหมายของ
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นว่า กระบวนการที่ช่วยระบุขอ้มูลที่มีประสิทธิภาพของช่องว่าง
ระหว่างผลลพัธใ์นปัจจุบนัและผลลพัธท์ี่พงึปรารถนา เพื่อใหไ้ดส้ิ่งที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่
ต้องด าเนินการต่อไป โดยน ามาจัดเรียงล าดับตามความส าคัญบนพื ้นฐานของมูลค่าในการ
ตอบสนองความตอ้งการเปรียบเทียบกบัมลูค่าของการละเลยการแกไ้ขปัญหา 
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สลีเซอร ์รสั-เอฟท ์และกุปตา้ (Sleezer, Russ-Eft, & Gupta, 2014) ใหค้วามหมาย
ของการประเมินความต้องการจ าเป็นว่า วิธีการหรือกระบวนการอย่างเป็นระบบเก่ียวกับลด
ช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่คาดหวังในอนาคต โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ 
ก าหนดปัญหา ท าความเข้าใจกับพฤติกรรมและกลไกต่าง ๆ ที่มีผลต่อสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ก าหนดวิธีการท่ีช่วยในการเปลี่ยนแปลงใหไ้ดส้ิ่งที่คาดหวงัในอนาคต เพื่อด าเนินการการแกปั้ญหา
และพฒันาใหดี้ขึน้ 

กล่าวโดยสรุป การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการอย่างเป็น
ระบบที่ใชใ้นการวิเคราะหเ์พื่อหาผลลพัธข์องความแตกต่างระหว่างสภาพที่เกิดขึน้ในปัจจุบันกับ
สภาพที่คาดหวงัหรือตอ้งการใหเ้กิดขึน้ในอนาคต จากนัน้น าผลลพัธม์าจดัล าดบัความส าคญัและ
เลือกความตอ้งการจ าเป็นที่ส  าคัญมาเขา้สู่กระบวนการแนวทางแกไ้ขปัญหาหรือพัฒนาองค์กร 
หน่วยงานหรือบคุคลใหดี้ขึน้ต่อไป 

ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
การจัดประเภทของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะเป็นการก าหนดระดับการ

ประเมิน เพื่อช่วยในการออกแบบการเก็บขอ้มูล โดยสามารถจ าแนกการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้(Kaufman & Guerra-Lopez, 2013; กุลยา ตนัติผลาชีวะ, 2546, 
น. 76)  

1. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นระดบัเมกะหรือสงัคม ซึ่งเป็นวิธีการหรือกระบวน
การในการระบุและแกไ้ขช่องว่างระหว่างผลสมัฤทธิ์ท่ีตอ้งการและผลสมัฤทธิ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั 
และการมีส่วนร่วมขององคก์ร โดยวัดไดจ้ากประโยชน์และคุณค่าของผลสัมฤทธิ์ท่ีมีต่อลูกค้า
ภายนอกองคก์รและสงัคม เช่น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มหรือคณุภาพ
ชีวิต ความปลอดภยั สขุอนามยั เป็นตน้ 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นระดับมหภาคหรือองค์กร ซึ่งเป็นวิธีการหรือ
กระบวนการในการระบุและแกไ้ขช่องว่างระหว่างผลสมัฤทธิ์ท่ีตอ้งการและผลสมัฤทธิ์ท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั โดยวดัไดจ้ากผลิตผลขององคก์รที่ไม่มีตอ้งค านึงถึงคณุค่าที่ผลลพัธเ์หล่านั้นใหแ้ก่สงัคม 
เช่น สว่นแบ่งการตลาดผลก าไรและความพงึพอใจของลกูคา้ เป็นตน้ 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นระดับจุลภาคหรือกลุ่มคน ซึ่งเป็นวิธีการหรือ
กระบวนการระบุและจัดล าดับความส าคัญของช่องว่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ ท่ีต้องการและ
ผลสมัฤทธิ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัของแต่ละแผนกหรือกลุม่บุคคล ซึ่งขอ้มลูที่ไดจ้ากการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในระดับจุลภาคจะเป็นพื ้นฐานในการก าหนดนโยบายการท างานขององค์กร       
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เพื่อช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรรลเุป้าหมายการด าเนินงานในระดบัมหภาค และใหค้วามช่วยเหลือ
แก่สงัคมในระดบัเมกะได ้

4.  การประเมินความต้องการจ า เป็นระดับปัจเจกบุคคล ซึ่ง เป็นวิ ธีการหรือ
กระบวนการโดยใชเ้พื่อระบุช่องว่างระหว่างที่สิ่งที่ควรจะเป็นในอนาคตและสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั 
โดยผูป้ฏิบติังานมีประโยชนแ์ละมีสว่นรว่มในการฝึกอบรมและพฒันาองคก์ร 

ความส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
การประเมินความต้องการจ า เป็นช่วยให้ผู้ประเมินรับรู ้ถึงปัญหาที่ต้องการ             

ตอบสนองไดอ้ย่างตรงประเด็นและเป็นไปตามความตอ้งการของบุคคล องคก์รหรือหน่วยงาน   
โดยจะเห็นได้ว่าการประเมินความต้องการจ าเป็นมีความส าคัญส าหรับการด าเนินงาน ซึ่งมี
นกัวิชาการอธิบายความส าคญัของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในหลากหลายดา้น ดงันี ้

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2546, น. 78-79) กล่าวถึงความส าคญัของการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นในทางการศกึษา ดงันี ้

1. การฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร การประเมินความต้องการจ า เป็นในการ
ฝึกอบรมจะช่วยในการด าเนินการฝึกอบรมที่คุม้ทนุ 

2. การเรียนการสอน การประเมินความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียนจะช่วยใหผู้ส้อน
สามารถเลือกเรื่องที่ผูเ้รียนตอ้งการเรียนที่แทจ้ริงและจัดหาวิธีการที่เหมาะสมส าหรบัผูเ้รียนให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจความมุ่งหวงัของผูเ้รียนและบุคลิกภาพ 

3. การพฒันาหลกัสตูร การประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะเป็นปัจจยับ่งชีที่ส  าคัญที่
บ่งบอกถึงข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จ  าเป็นต้องสร้างเสริมให้หลักสูตร ซึ่งช่วยให้นักวิชาการด้าน
การศึกษาสามารถพฒันาหลกัสูตรวิชาชีพละหลกัสตูรการศึกษาไดต้รงกบัความตอ้งการที่แทจ้ริง
ของตวับคุคล สงัคม และประเทศไดเ้ป็นอย่างดี 

สวุิมล ว่องวาณิช (2558, น. 29) กลา่วถึงความส าคญัของการประเมินความตอ้งการ 
จ าเป็นส าหรบัการวางแผนการด าเนินงาน ดงันี ้

1. การประเมินความตอ้งการจ าเป็น คือ เครื่องมือในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ     
ท าใหส้ามารถก าหนดแผนงานที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงาน ซึ่งป้องกนัการสญูเสีย
ของทรพัยากรกบัการด าเนินงานที่ไม่ไดผ้่านการวิเคราะหก์ารด าเนินงานมาอย่างแทจ้รงิ 

2. การประเมินความตอ้งการจ าเป็น คือ เครื่องมือที่ช่วยเป็นเกราะป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การใชอ้  านาจทางการเมืองในการวางแผนการด าเนินงานในทิศทางที่ไม่พึงประสงค ์และเป็นกลไก
ส าคญัที่ท าใหเ้กิดความมั่นใจในการด าเนินงานกบัทกุฝ่ายใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใสและยุติธรรม 
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3. ผลที่ไดจ้ากการประเมินความตอ้งการจ าเป็น คือ ขอ้มูลที่สะทอ้นสิ่งที่เกิดขึน้ใน
จริงในปัจจุบันในบริบทของหน่วยงาน ซึ่งเป็นขอ้มูลพืน้ฐานส าคัญที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
เก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กรทุกขั้นตอน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ของ                 
การด าเนินงานใหม้ีความชดัเจน และการวางแผน รวมถึงการก าหนดแนวทางในการพฒันาองคก์ร
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพที่เกิดขึน้และสนองตอบความตอ้งการขององคก์รอย่างแทจ้รงิ 

สลีเซอร์ รัส -เอฟท์ และกุปต้า (Sleezer, Russ-Eft, & Gupta, 2014) กล่าวถึง
ความส าคญัของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ดงันี ้

1. ช่วยในการก าหนดปัญหาที่น่าสนใจใหก้บัองคก์ร 
2. ช่วยแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัขององคก์ร 
3. ช่วยในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึน้ในอดีตหรือปัจจบุนัขององคก์ร 
4. ช่วยในการสรา้งหรือการใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสในอนาคตขององคก์ร 
5. ช่วยในการก าหนดเป้าหมายส าหรบัการวางแผนการด าเนินงานเพื่อปรบัปรุงการ

เรียนรู ้การพฒันาและการเติบโตขององคก์รหรือหน่วยงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ช่วยใหข้อ้มลูเชิงลกึเพื่อใชใ้นการตดัสินใจขององคก์ร 
กล่าวโดยสรุป การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความส าคญั คือ เป็นกระบวนการ

ที่ช่วยในการบริหารการด าเนินงานขององคก์รหรือหน่วยงาน ซึ่งท าใหอ้งคก์รทราบถึงปัญหาและ
ขอ้มูลที่สามารถน ามาใชใ้นก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ และการวางแผนในการแก้ไข
ปัญหาที่ตอบสนองกบัความตอ้งการขององคก์ร 

ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น  
จากการศึกษาความหมายและประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็นใน

ตอนต้น พบว่า เป็นวิธีการหรือกระบวนการการประเมินที่อยู่บนหลักความแตกต่างและ
ความส าคญั โดยมีหน่วยงานและนกัวิชาการที่เก่ียวขอ้งกลา่วถึงขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นโดยอิงหลกัเกณฑท์ัง้สอง ดงันี ้ 

หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2525: 3-4) 
อธิบายขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ดงันี ้ 

1. การก าหนดเป้าประสงคข์ององคก์รหรือหน่วยงานหรือสภาพที่ตอ้งการขององคก์ร
หรือหน่วยงาน 

2. การระบุความแตกต่างระหว่างเป้าประสงคแ์ละสถานะที่เป็นอยู่ เช่น ในการสอน
วิชาคณิตศาสตร ์สอนเสร็จแล้วนักเรียนควรท าแบบฝึกหัดได้ 8 ใน 10 ข้อ ตามจุดประสงค์          
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เชิงพฤติกรรม เป็นสภาพที่ควรจะเป็น แต่นกัเรียนท าแบบฝึกหดัไดโ้ดยเฉลี่ยเพียง 6 ขอ้ ใน 10 ขอ้      
ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงความมากน้อยของค าในการพิมพแ์ละแบบฝึกหัดที่เด็กท าได ้ เป็นความ
แตกต่างที่ตอ้งระบ ุเป็นตน้  

3. การจัดล าดับความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็น เมื่อทราบอาการของความ
ตอ้งการจ าเป็นแลว้ เราก็น าอาการนัน้มาวิเคราะหว์่ามีสาเหตมุาจากอะไร ซึ่งแต่ละอาการอาจจะมี
หลายสาเหตุ ในชั่วระยะเวลาหนึ่งองคก์รหรือหน่วยงานหนึ่งอาจจะมีความแตกต่างหรือความ
ตอ้งการจ าเป็นในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งถ้ามีงบประมาณและระยะเวลา รวมถึงบุคลากรที่ค่อนข้าง
จ ากดั แต่มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขความแตกต่างที่ส  าคัญที่สุดก่อน จึงเกิดใหม้ีความจ าเป็นที่ตอ้ง
จดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของความแตกต่างหรือความตอ้งการจ าเป็นที่มีอยู่  

4. เมื่อไดล้  าดบัความส าคญัแลว้ก็น ามาเขา้สู่กระบวนการหรือวิธีการด าเนินการแกไ้ข
ตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงั  

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546: 76-78) กล่าวถึงขั้นตอนการประเมินความต้องการ
จ าเป็น ดงันี ้ 

1. การวางแผน การประเมินความตอ้งการจ าเป็นที่มีประสิทธิภาพควรเริ่มจากการ
ก าหนดเป้าหมายที่ตอ้งการคน้หาค าตอบใหช้ัดเจน และเลือกชนิดของความตอ้งการจ าเป็นเพื่อ
ก าหนดเครื่องมือส าหรบัรวบรวมขอ้มลูต่อไป  

2. การรวบรวมขอ้มูล ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลควรเป็นตัวแทนของ
ผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมดได ้ขอ้มลูที่เก็บรวบรวมตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไปจึงจะเป็นขอ้มลูที่เชื่อถือได ้ 

3. การวิเคราะหข์อ้มลู เมื่อไดข้อ้มลูครบถว้นแลว้ ผูป้ระเมินตอ้งวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อ
บ่งชีค้วามตอ้งการจ าเป็นพรอ้มจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็น ซึ่งอาจใชฐ้านเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ที่เกิดขึน้หรือความถ่ีของเหตุการณเ์ป็นเครื่องก าหนดในการจัดอันดับ โดยขึน้อยู่กับเจตนาของ    
การประเมิน  

4. การรายงานผล ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย คือ เป็นการเขียนรายงานเพื่อแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมิน ไดแ้ก่ จุดประสงคข์องการประเมิน วิธีด าเนินการ ขอ้สรุปอนัดับ
ความตอ้งการจ าเป็นที่ไดแ้ละขอ้เสนอแนะที่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูที่น าเสนอ 

สุวิมล ว่องวาณิช (2558: น. 81-82) กล่าวถึงขั้นตอนการประเมินความต้องการ
จ าเป็นออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การศกึษาสิ่งที่มุ่งหวงั (What should be)  
2. การศกึษาสภาพที่เป็นอยู่จรงิในปัจจบุนั (What is)  
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3. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสิ่งที่มุ่งหวัง ใน
อนาคตและการศึกษาสิ่งที่เกิดขึน้จริงในปัจจุบนั และจัดล าดับความส าคัญของผลที่เกิดขึน้เพื่อ
ก าหนดความตอ้งการจ าเป็น  

4. การวิเคราะหส์าเหตทุี่ท าใหเ้กิดความแตกต่างระหว่างขอ้มลูที่ไดจ้ากการศึกษาสิ่ง
ที่มุ่งหวงัในอนาคตและการศึกษาสิ่งที่เกิดขึน้จริงในปัจจุบนั และจดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ
ที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น  

5. การศึกษาและก าหนดแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดความ
ตอ้งการจ าเป็นที่วิเคราะหไ์ดจ้ากขอ้ 4 

อัลท์ซูลด์และคูมาร ์(Altschuld; & Kumar. 2010) กล่าวถึงขั้นตอนการประเมิน 
ความตอ้งการจ าเป็นออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ก่อนการประเมิน  
1.1 มุ่งเนน้การประเมินความตอ้งการ  
1.2 จดัตัง้คณะกรรมการประเมินความตอ้งการ  
1.3 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจาก

แหลง่ขอ้มลูที่มีอยู่ใหไ้ดม้ากที่สดุ  
2. การประเมินระยะที่ 2  

2.1 การประเมินผลอย่างเต็มรูปแบบเก่ียวกับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่
เป็นอยู่ในปัจจบุนั  

2.2 ระบคุวามแตกต่างระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั  
2.3 จดัล าดบัความส าคญัความแตกต่าง  
2.4 วิเคราะหค์วามตอ้งการอย่างเป็นเหตเุป็นผล  
2.5 ระบแุนวทางและเกณฑก์ารแกปั้ญหาที่สามารถท าได ้ 

3. หลงัการประเมิน  
3.1 การตดัสินใจขัน้สดุทา้ยในการเลือกแนวทางหรือกลยทุธใ์นการแกปั้ญหา  
3.2 การพฒันาแผนปฏิบติัการส าหรบักลยทุธก์ารแกปั้ญหา  
3.3 ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบติัการ  
3.4 ติดตามและประเมินผลกระบวนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น  

คอฟแมน และเกรา-โลเปซ (Kaufman; & Guerra-Lopez. 2013) อธิบายขั้นตอน 
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น ดงันี ้ 
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1. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นระดบัเมกะ (Mega)  
1.1 ระบวุิสยัทศัน ์ตวัชีว้ดั และเปา้หมาย  
1.2 ระบสุภาพปัจจบุนัที่เก่ียวขอ้งกบัวิสยัทศันเ์ชิงอดุมคติ  
1.3 ก าหนดช่องว่างระหว่างสภาพปัจจบุนัและสภาพที่คาดหวงั  
1.4 จดัล าดบัความส าคัญของช่องว่างตามความส าคญับนพืน้ฐานของมลูค่าใน

การตอบสนองความตอ้งการเปรียบเทียบกบัมลูค่าของการละเลยการแกไ้ขปัญหา  
1.5 ก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่เป็นพนัธกิจและการท างานขององคก์ร  
1.6 เสนอแนะทางเลือกที่ ใช้ในการตอบสนองความต้องการจ าเป็นตาม            

การวิเคราะห ์ 
2. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นระดบัมหภาค (Macro)  

2.1 ระบวุตัถปุระสงค ์ตวัชีว้ดั และเปา้หมาย  
2.2 ระบสุภาพปัจจบุนัที่เก่ียวขอ้งกบัภารกิจขององคก์ร  
2.3 ก าหนดช่องว่างระหว่างสภาพปัจจบุนัและสภาพที่คาดหวงั  
2.4 จดัล าดบัความส าคัญของช่องว่างตามความส าคญับนพืน้ฐานของมลูค่าใน

การตอบสนองความตอ้งการเปรียบเทียบกบัมลูค่าของการละเลยการแกไ้ขปัญหา  
2.5 ปรบัปรุงวตัถปุระสงคข์ององคก์ร  
2.6 เสนอแนะทางเลือกที่ ใช้ในการตอบสนองความต้องการจ าเป็นตาม             

การวิเคราะห ์
3. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นระดบัจลุภาค (Micro)  

3.1 ระบวุตัถปุระสงค ์ตวัชีว้ดั และเปา้หมาย  
3.2 ระบสุภาพปัจจบุนัที่เก่ียวขอ้งกบัภารกิจขององคก์ร  
3.3 ก าหนดช่องว่างระหว่างสภาพปัจจบุนัและสภาพที่คาดหวงั  
3.4 จดัล าดบัความส าคัญของช่องว่างตามความส าคญับนพืน้ฐานของมลูค่าใน

การตอบสนองความตอ้งการเปรียบเทียบกบัมลูค่าของการละเลยการแกไ้ขปัญหา  
3.5 ปรบัปรุงวตัถปุระสงคก์ารปฏิบติังาน  
3.6 เสนอแนะทางเลือกที่ ใช้ในการตอบสนองความต้องการจ าเป็นตาม              

การวิเคราะห ์
4. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นระดบัเสมือน (Quasi)  

4.1 ระบวุตัถปุระสงค ์ตวัชีว้ดั และเปา้หมาย  
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4.2 ระบสุภาพปัจจบุนัที่เก่ียวขอ้งกบัภารกิจขององคก์ร  
4.3 ก าหนดช่องว่างระหว่างสภาพปัจจบุนัและสภาพที่คาดหวงั  
4.4 จดัล าดบัความส าคัญของช่องว่างตามความส าคญับนพืน้ฐานของมลูค่าใน

การตอบสนองความตอ้งการเปรียบเทียบกบัมลูค่าของการละเลยการแกไ้ขปัญหา  
4.5 ออกขอ้ก าหนดใหม่ ๆ  
4.6 เสนอแนะทางเลือกที่ ใช้ในการตอบสนองความต้องการจ าเป็นตาม             

การวิเคราะห ์
กล่าวโดยสรุปคือ ขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็นสามารถจ าแนกออกเป็น

ขัน้ตอนที่ส  าคญั 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. การระบุความตอ้งการจ าเป็น คือ ขัน้ตอนการระบุความแตกต่างระหว่างสภาพที่

เป็นอยู่ในปัจจบุนัและสภาพที่คาดหวงั  
2. การจดัล าดบัและวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น คือ การน าความตอ้งการจ าเป็น

มาจดัล าดบัความส าคญั และวิเคราะหส์าเหตทุี่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น  
3. การก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาความตอ้งการจ าเป็น คือ การศึกษาผลจาก

การประเมินความตอ้งการจ าเป็น เพื่อใชก้ าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาขององคก์ร 
 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยต่างประเทศ 

ร า ซั ล  แ ล ะ ซิ ง ห์  (Rasul & Singh, 2010 )  ศึ กษาบทบาทข อ งห้ อ ง ส มุ ด
สถาบันอุดมศึกษาในการอ านวยความสะดวกการท าวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ประเทศมาเลเซีย โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปรมิาณ กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยของรฐั 4 แห่งในประเทศมาเลเซีย จ านวน     
375 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมาลายา (Univesiti Malaya) มหาวิทยาลัย เคบังซานมาเลเซีย 
(Universiti Kebangsaan Malasia) มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia) 
และมหาวิทยาลยัเซ็นสม์าเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามโดย
สุ่มเก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ในห้องอ่านและห้องวิทยานิพนธ์ของห้องสมุด
ดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดทั้งเข้ามาใช้ที่ห้องสมุดและเข้าถึงจากระยะไกล (ร้อยละ 65.9) แต่ชอบเข้ามาใช้ที่
หอ้งสมุด (รอ้ยละ 22.4) เขา้ถึงจากระยะไกล (รอ้ยละ 11.7) ตามล าดับ นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้
หอ้งสมดุสปัดาหล์ะ 5 ครัง้ (รอ้ยละ 24.5) นกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาใหค้วามส าคญัดา้นบริการ
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ทรพัยากรสารสนเทศมากที่สุด คือ ทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์(  X ̅= 4.55) รองลงมา 
ไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวกด้วยคอมพิวเตอร ์ (Computer facilities) ( X̅ = 4.22) ทรพัยากร
สารสนเทศสิ่งพิมพ ์( X ̅= 4.11) วิทยานิพนธ/์ดษุฎีนิพนธ ์( X̅ = 4.09) โอแพค ( X̅ = 3.90) สิ่งพิมพ์
พิเศษ (Special collection) ( X̅ = 3.65) ฐานข้อมูลสถาบันแบบเปิด (Institutional repository)     
( X̅ = 3.48) หนังสือพิมพ ์( X̅ = 2.96) และสื่อโสตทัศน ์( X̅ = 2.90) ตามล าดับ นักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาใหค้วามส าคัญต่อการบริการหอ้งสมุดมากที่สุด 3 ล  าดบัแรก คือ การเปิดหอ้งสมุด
ในช่วงเปิดเทอม ( X̅ = 4.50) รองลงมา ไดแ้ก่ ความเร็วของไวไฟ ( X̅ = 4.44) เว็บไซตห์อ้งสมุด      
( X̅ = 4.40) ตามล าดับ ส่วนบริการที่นักศึกษาใหค้วามส าคัญน้อยที่สุด คือ เว็บเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของห้องสมุด ( X ̅= 3.25) นักศึกษายอมรับว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีบทบาท
ส าคญัในการอ านวยความสะดวกการท าวิจยั (รอ้ยละ 90.1) ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การมีบทบาทใน
การท าวิจัย การเป็นประตูส  าหรับการเรียนรูแ้ละท าวิจัย การช่วยคน้หาสารสนเทศที่เชื่ อถือได้     
การเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ การสรา้งความตระหนัก       
เรื่องการลอกเลียนวรรณกรรม และการช่วยเหลือในการตีพิมพผ์ลงานวัย  นอกจากนีน้ักศึกษา     
พึงพอใจต่อบทบาทปัจจุบันของห้องสมุด (รอ้ยละ 72.5) และต้องการให้ปรับปรุงการบริการ        
ในเรื่องเวลาเปิดท าการของหอ้งสมุดใหย้าวนานขึน้ แมน้ว่าหอ้งสมุดจะมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการเขา้ถึงระยะไกลแลว้ก็ตาม 

ข่าน และอาห์เมด (Khan & Ahmed, 2013)  ศึกษาผลกระทบของทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัลของ หอ้งสมุด (Digital library resources) ต่อการสื่อสารวิชาการของหอ้งสมดุ
มหาวิทยาลยัในประเทศปากีสถาน โดยมีวัตถุประสงคข์องการวิจัยเพื่อศึกษาวัตถุประสงคข์อง
นกัวิจยัในการใชท้รพัยากรสารสนเทศดิจิทลัของหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศปากีสถาน และ
ประเมินความพึงพอใจการใชท้รพัยากรสารสนเทศดิจิทัลและบริการหอ้งสมุด รวมทัง้เพื่อศึกษา
ผลกระทบและปัญหาการใชท้รพัยากรสารสนเทศดิจิทัลของนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา โดยใช้
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ ก าลงัท าวิจัย
จากมหาวิทยาลยัของรฐั 14 แห่ง จ านวน 981 คน เก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีวัตถุประสงค์ใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลเพื่อเขียนบทความ          
( X̅ = 4.21) และท าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์(  X̅ = 4.04) นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาพึงพอใจ
ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัของ หอ้งสมดุในดา้นความถูกตอ้งของสารสนเทศ (  X̅= 3.86) ส่วนต่อ
ประสานของระบบทรัพยากรสารดิจิทัล (  X̅ = 3.71) ตัวเลือกการค้นหา (  X̅ = 3.56) และ             
การแสดงผลการค้นหา ( X ̅= 3.54) ดา้นที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพึงพอใจน้อยที่สุด คือ           
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การช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ในการแนะน าการใชท้รพัยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุด             
( X̅ = 2.41) ผลกระทบมากที่สุดในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา ไดแ้ก่ ผูใ้ชม้ีความตัง้ใจที่จะใชห้อ้งสมดุดิจิตอลเพื่อการวิจยัในอนาคต ( X̅ = 4.48)              
รองลงมา คือ การแจง้ขอ้มลูอพัเดทเก่ียวกบัเนือ้หาใหม่ ( X̅ = 4.37) การปรบัปรุงคณุภาพงานวิจยั 
( X ̅= 4.29) การน าเสนอสารสนเทศที่หลากหลาย ( X̅ = 4.48) ช่วยเพิ่มปริมาณงานวิจยัของผูใ้ช้      
( X ̅= 4.28) เรง่กระบวนการท าวิจยั ( X ̅= 4.12) และใหข้อ้มลูที่เป็นปัจจบุนั ( X ̅= 3.93) ตามล าดบั 
ส่วนปัญหาการใชท้รพัยากรสารสนเทศดิจิทัลมากที่สุด คือ ไม่สามารถเขา้ถึงหอ้งสมุดดิจิทัลได้
จากนอกมหาวิทยาลยัซึ่งมีผลต่อการท าวิจัยของผูใ้ช ้ ( X ̅= 4.31) รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาไฟฟ้าตก 
อินเทอรเ์น็ตไม่เร็ว ขาดความรูเ้ทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ ไม่ไดร้บัการอบรมเก่ียวกับการใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอรใ์นหอ้งปฏิบติัการมีไม่เพียงพอ บรรณารกัษ์ไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือผูใ้ช ้และ
ไม่สามารถเขา้ถึงสารสนเทศเก่า 

ธาริค (Tariq, 2016) ศึกษาความพรอ้มใชง้านและการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ใน   
การท าวิจยัของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัรฐัและเอกชนในรฐัลาฮอร ์ (Lahore) ประเทศปากีสถาน 
โดยส ารวจการใช ้ความพึงพอใจ ล าดับความส าคัญของประเภทแหล่งขอ้มูลออนไลน ์รวมทั้ง
ปัญหาปัญหาในการเขา้ถึง กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและระดบั
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลยั 30 แห่ง จ านวน 570 คน ผลวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชแ้หลง่
สารสนเทศออนไลนป์ระเภทฐานขอ้มูลวารสารและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (HEC ebrary and 
journals/magazines) รองลงมา ไดแ้ก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนีน้ักศึกษานิยมปรึกษา
พูดคุยเก่ียวกับการเรียนและการวิจัยด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Blogs, wikis       
เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนความต้องการด้านสารสนเทศและความรู้ นักศึกษาไม่พึงพอใจแหล่ง
สารสนเทศที่หอ้งสมุดมีให้บริการและต้องการแหล่งสารสนเทศออนไลนอ่ื์นเพิ่มเพื่อใชส้  าหรับ      
การเรียนและการวิจยั ปัญหาการใชแ้หล่งขอ้มูลออนไลนข์องนักศึกษา ไดแ้ก่ การโหลดขอ้มลูชา้ 
อินเทอรเ์น็ตชา้ การขาดแคลนการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตและเครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรบัใชง้านทัง้ใน
มหาวิทยาลยัและหอ้งสมดุ 

เชเว และจิตมัโบ (Chewe & Chitumbo, 2017) ศกึษาการบูรณาการคลงัทรพัยากร
อิเล็กทรอนิกสส์ถาบนั (Institutional electronic resources) กับการศึกษาทางไกลของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัแซมเบีย (University of Zambia) ประเทศกานา เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สดุในการบูรณา
การทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กับการศึกษาทางไกล เพื่อศึกษาความท้าทายของ
นกัศึกษาที่ศึกษาทางไกลในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อประเมินความง่าย
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ในการใชฐ้านขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์และเพื่อตรวจสอบการเขา้ถึงระยะไกล
สามารถช่วยเหลือนกัเรียนทางไกลในการเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูจากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลยั โดยใช้
วิธีวิจยัแบบผสมผสาน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นกัศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษา
ทางไกล จ านวน 42 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาที่ศกึษาทางไกลสว่นใหญ่ 
จ านวน 34 คน (รอ้ยละ 81) ทราบว่ามีบริการฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์และ
เคยใช ้จ านวน 29 คน (รอ้ยละ 69) เมื่อเปรียบเทียบอายขุองนกัศกึษาดว้ยสถิติ Chi-square พบว่า 
ไม่มีความสมัพนัธก์บัการใชฐ้านขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์ปัญหาและอปุสรรคใน
การใชท้รพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสข์องนกัศึกษาที่ศึกษาทางไกล ไดแ้ก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ ให้บริการในห้องสมุดและมหาวิทยาลัยไม่ เพียงพอ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าทั้งใน
มหาวิทยาลยัและทอ้งที่ที่อาศยั ทรพัยากรสารสนเทศไม่ครอบคลมุในบางสาขาวิชา นกัศกึษาขาด
ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ ไม่มีเวลาในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสแ์ละชอบที่
จะใชท้รพัยากรการสารสนเทศสิ่งพิมพม์ากกว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 20 คน (ร้อยละ 48) นักศึกษาที่ไม่เคยใช้
ทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสจ์ากภายนอกมหาวิทยาลยั เนื่องจากไม่ทราบว่ามีบรกิารเขา้ถึง
ไดจ้ากภายนอกมหาวิทยาลยั ขาดทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ การเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตชา้มาใน
เขตที่เขาอาศยัอยู่ท าใหด้าวนโ์หลดเอกสารไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามนกัศึกษาตระหนักถึงประโยชน์
ของการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสจ์ากระยะไกลที่มีต่อการศึกษาทางไกล รวมทัง้
การใชง้านที่ง่าย นอกจากนีน้ักศึกษาเห็นดว้ยต่อการบูรณาการแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สถาบนักบัการศกึษาทางไกล โดยใหม้ีการอภิปรายออนไลน ์สง่เสรมิกระบวนการเรียนรู ้และความ
ง่ายในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสไ์ดต้ลอดเวลา ในดา้นกลยุทธห์รือวิธีการที่จะ
ปรบัปรุงการบริการทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสใ์นการศึกษาทางไกล ไดแ้ก่ หอ้งสมดุจดัหา
เครื่องคอมพิวเตอรเ์พิ่มมากขึน้ หอ้งสมุดปรบัปรุงการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตหรือเพิ่มแบนด์วิชท์
เครือข่าย หอ้งสมุดเขา้ใจและพรอ้มแก้ปัญหาเพื่อลดความตึงเครียดในการสืบคน้จากภายนอก
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาประสบ ได้แก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตช้ามาก ต้องใช้เวลานาน และขาด          
การติดต่อบ่อยตอ้ง login ใหม่ หอ้งสมดุโพสตป์ระชาสมัพนัธข์่าวสารเก่ียวกบัทรพัยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสใ์ห้นักศึกษาทราบ ห้องสมุดสรา้งแพลตฟอรม์ส าหรับการบูรณาการทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กับการศึกษาทางไกล และห้องสมุดจัดการอบรมเก่ียวกับการรู ้
สารสนเทศที่ประยุกตส์  าหรบัผูใ้ชใ้นการปรบัปรุงทกัษะการสืบคน้สารสนเทศและการใชท้รพัยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสโ์ดยทั่วไป 
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เชเว และจิตัมโบ (Chewe & Chitumbo, 2018) ศึกษาเพื่อส ารวจการรบัรูเ้ก่ียวกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริการสารสนเทศแก่ผูใ้ชข้องบรรณารกัษ์หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั
แซมเบีย ในดา้นความส าคญั ประเภทของบรกิารดว้ยนวตักรรม ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการบรกิารดว้ยนวตักรรมสมยัใหม่ โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยเชิง
ปริมาณ คือ บรรณารกัษ์ของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัแซมเบีย จ านวน 55 คน ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ 
บรรณารกัษ ์จ านวน 6 คน ซึ่งเก็บขอ้มลูโดยแบบสมัภาษณ ์ในช่วงเดือนมิถนุายนถึงเดือนสิงหาคม 
ค.ศ. 2017 ผลการวิจัยพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแซมเบียให้ความส าคัญต่อ
เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการน าส่งบริการหอ้งสมดุแก่ผูใ้ช ้ประเภท
ของบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ แหล่งสารสนเทศออนไลน์ เช่น วารสาร
อิเล็กทรอนิกส ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ เป็นตน้ การใชส้ื่อสังคมออนไลน ์คลังสารสนเทศดิจิทัล 
(Open Access Institutional Repository: IR) ก า ร บ ร ร จุ ภัณฑ์ส า ร สน เ ท ศ  (Information 
packaging) การบริการอ้าง อิงและช่วยการค้นคว้า  (Reference services & Pathfinders)         
ฝ่ายช่วยการสอนของอาจารย ์(Partnership with faculty units) เว็บไซตห์อ้งสมุดแบบไดนามิค 
(Dynamic library website) และฝ่ายเทคนิคหอ้งสมดุ (Technical services unit) สิ่งที่ทา้ทายหรือ
เป็นอุปสรรคในการให้บริการเชิงนวัตกรรมของห้องสมุด ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณ           
การเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตไม่ดีเพียงพอ และบุคลากรขาดแคลนทักษะการรู้เทคโนโลยี  ท าให้
บรรณารักษ์ตระหนักว่าต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่เพิ่มมากขึน้        
ซึ่งหมายถึงการด ารงอยู่ของหอ้งสมุดในอนาคตดว้ย ส่วนขอ้เสนอแนะหรือแนวโน้มที่หอ้งสมุด
ต้องการพัฒนา ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่ในการน าส่งบริการและสารสนเทศดิจิทัลแ ก่
นักศึกษา การเพิ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์หอ้งสมุดช่วยส่งเสริมการรูดิ้จิทัลแก่นักศึกษาเนื่องจาก
เป็นทกัษะที่ส  าคญัในขณะที่หอ้งสมดุตอ้งใหบ้ริการสารสนเทศผ่านสื่อที่หลากหลายรูปแบบ และ
การพฒันาทกัษะบรรณารกัษด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โอวซููอนัซาห ์โรดรกิส ์และแวนเดอรว์อลท ์(Owusu-Ansah, Rodrigues, & Van Der 
Walt, 2018a) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใชห้อ้งสมุดดิจิทัลในการศึกษาทางไกลในประเทศ
กานา โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลัยการศึกษา (University of Education) ศูนย์วินเนบา (Winneba)   
ประเทศกานา ที่กระจายอยู่ตามศนูยก์ารเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ านวน 453 คน โดยการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified purposive sampling) นอกจากนีย้ังมีอาจารยผ์ูส้อนทางไกล จ านวน 30 คน                  
ผูป้ระสานงาน 4 คน และบรรณารกัษ์ 4 คน เขา้ร่วมการวิจยันีด้ว้ยเครื่องมือวิจัยที่ใชเ้ก็บรวบรวม
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ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม มีขอ้ค าถาม 31 ขอ้ ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงคใ์นการใชห้อ้งสมุด
ดิจิทัลของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลส่วนใหญ่ คือ การท าวิทยานิพนธห์รือดุษฎีนิพนธ ์
(X ̅= 4.49) รองลงมา คือ การใชเ้วลาว่าง การเตรียมแผนการเรียน การติดตามสารสนเทศทั่วไป
และปัจจุบนั การท างานที่ไดร้บัมอบหมาย และการเขียนโครงงาน ตามล าดบั แหล่งสารสนเทศที่
นักศึกษาชอบใชม้ากที่สุด คือ เพื่อนร่วมเรียน รองลงมา ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หนังสือต ารา สมุดจด 
(Lecture notes) อินเทอรเ์น็ต และบทเรียนทางไกล ตามล าดับ เมื่อสอบถามความตอ้งการใน  
การใชห้อ้งสมดุดิจิทลั พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการใชห้อ้งสมุดดิจิทลัในการสรา้งผลงาน
ทางวิชาการ โดยชอบใชท้รพัยากรสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ ์ทักษะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการ
พฒันาและมีอิทธิพลต่อการใชห้อ้งสมุดดิจิทลั ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยใหค้วาม
ช่วยเหลือในการสอนการรูส้ารสนเทศ การใชห้อ้งสมดุ การใชฐ้านขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์และทกัษะ
การสืบคน้สารสนเทศบนอินเทอรเ์น็ต ซึ่งไดร้บัการยืนยันจากอาจารยผ์ูส้อนและผูป้ระสานงาน
เช่นกันว่าถึงแมน้นักศึกษามีทักษะด้านไอซีทีแลว้ก็ตาม แต่ยังต้องการการเรียนและฝึกอบรม
ดงักล่าวเพิ่มเติม ส่วนขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการใชห้อ้งสมดุดิจิทลั คือ มหาวิทยาลยัก าหนด
เป็นนโยบายบังคับให้นักศึกษาและอาจารย์ใช้ห้องสมุดดิจิทัลเป็นแหล่งสารสนเทศส าหรับ         
การเรียนการสอนในการศึกษาทางไกล นอกจากนีศู้นยก์ารศึกษาทางไกลต่าง ๆ ตอ้งร่วมมือกับ
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัในการจดัท าโปรแกรมฝึกอบรมหรือสอนรายวิชาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั
และการรูส้ารสนเทศส าหรบันกัศกึษาและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการศกึษาทางไกล 

โอวซููอนัซาห ์โรดรกิส ์และแวนเดอรว์อลท ์(Owusu-Ansah, Rodrigues, & Van Der 
Walt, 2018b) ศึกษากลยุทธ์สนับสนุนห้องสมุดดิจิทัลในการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
การศึกษา (University of Education, Winneba) เมืองวินเนบา ประเทศกานา ซึ่งตั้งขึน้เมื่อ        
ค.ศ. 2004  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลยัมีการบริการหอ้งสมุดดิจิทัล
และทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล รวมทั้งโอแพค อินเทอรเ์น็ต ฐานขอ้มูลออนไลน ์อีเมล ซีดีรอม 
และคลังข้อมูลสถาบันแบบเปิด โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพจาการปริทรรศน์วรรณกรรมและ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ บรรณารักษ์ จ านวน 4 คน เพื่อส ารวจนโยบายและกลยุทธ์        
การบริการหอ้งสมุดดิจิทัลของหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยการศึกษา เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่                    
แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง ผลการวิจัยพบว่า หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยการศึกษาไม่มีนโยบายที่
ชดัเจนในการบริการหอ้งสมดุดิจิทลัส าหรบัการศึกษาทางไกล นโยบายที่หอ้งสมดุมี เช่น นโยบาย
การใช้และพัฒนาเว็บไซต์ (Web-development and user policy) แนวทางการบริการแนะน า    
การใชท้รพัยากรไอซีที (The reference guide on use of ICT resources) นโยบายคลงัทรพัยากร
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สารสนเทศหอ้งสมุด (Library repository policy) เป็นตน้ ไม่สามารถตอบสนองหรือครอบคลุม
การบริการได้ทั้งหมด ท าให้การด าเนินงานได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงรวมทั้งขาดแคลนงบ
ประมาณสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ต่อโครงการหอ้งสมุดดิจิทัล หอ้งสมุดใหบ้ริการเขา้ถึงทรพัยากร
สารสนเทศทางไกลหรือนอกมหาวิทยาลยั โดยผ่านพร๊อกซี่เซิฟเวอร ์(Proxy server) 

อัลลิซัน ดีเฟรน ฮิตต์ และเทเลอร ์(Allison, DeFrain, Hitt, & Tyler, 2019) ศึกษา  
การปรบัเปลี่ยนพืน้ที่หอ้งสมดุใหเ้ป็นพืน้ที่เรียนรูท้ี่เรียกว่า Learning commons หรือ Information 
commons ว่าส่งผลกระทบต่อบริการทรพัยากรสารสนเทศ การยืม-คืน การยืมระหว่างหอ้งสมดุ 
การเขา้ถึงฐานขอ้มลูทัง้จากภายในและภายนอกของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัเนบราสกาลินคอลน์ 
(University of Nebraska-Lincoln) ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยนิยามค าว่า พืน้ที่เรียนรู ้หมายถึง 
รูปแบบหน่ึงของบรกิารหอ้งสมดุที่บูรณาการทัง้ดา้นกายภาพและดิจิทลัแก่ผูใ้ช ้โดยจดัพืน้ที่ส  าหรบั
การเรียนรูแ้บบไรข้อบเขตของผูใ้ช ้อ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและ
แหล่งทรพัยากรสารสนเทศที่หลากหลาย จดัหาอปุกรณค์อมพิวเตอร ์ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งการออกแบบสถานที่ โต๊ะ เก้าอี ้และครุภัณฑต่์าง ๆ ที่กวา้งขวาง 
ยืดหยุ่น สนับสนุนการเรียนรูแ้บบร่วมมือและแบ่งปันความรูก้ับผูอ่ื้น เก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 
การเข้าใช้ห้องสมุดจากเครื่องนับจ านวนการเขา้ใช้หอ้งสมุดที่ประตูทางเข้าหอ้งสมุด จ านวน      
การยืม-คืนจากระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ จ านวนการยืมระหว่างหอ้งสมุดจากระบบ ILLiad และ
จ านวนการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร็อกซี่ของห้องสมุด          
(Proxy server) โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเปิดบริการพืน้ที่เรียนรู ้และช่วงหลังเปิด
บริการพืน้ที่เรียนรู ้ผลการวิจยัพบว่า ในการเปรียบเทียบช่วงเวลาทัง้หมด 42 เดือน เป็นก่อนหนา้
การบริการพืน้ที่เรียนรู ้29 เดือน และหลงับริการพืน้ที่เรียนรู ้13 เดือน ผูใ้ชห้ลงัเปิดบริการพืน้ที่
เรียนรู้แต่ละเดือนมีจ านวนเพิ่มขึน้กว่าก่อนหน้าเปิดบริการพืน้ที่ เรียนรู้ถึงร้อยละ 80 เมื่อหา
ความสมัพนัธข์องการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศก่อนและหลงัการเปิดบริการพืน้ที่เรียนรู ้พบว่า 
มีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 แต่สถิติการยืมระหว่างหอ้งสมุดพบว่ามีจ านวน
เพิ่มขึน้แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี ้การเข้าถึงฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร็อกซี่ก่อนและหลังการบริการพื ้นที่ เรียนรู้นั้น        
แตกต่างกัน โดยก่อนหนา้มีจ านวน 856,960 ครัง้นอ้ยกว่าหลงัมีบริการ จ านวน 1,982,700 ครัง้                
เมื่อเปรียบเทียบจ านวนการเขา้ถึงฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศจากภายในพืน้ที่การเรียนรูแ้ละ
ภายนอกพืน้ที่การเรียนรูข้องมหาวิทยาลยั พบว่า การเขา้ถึงจากภายนอกพืน้ที่การเรียนรูม้ีจ  านวน
นอ้ยลงแต่เมื่อเปรียบเทียบแลว้ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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เชอรร์ฟิฟ์ เบ็นสนั และเอ็ทวดู (Sherriff, Benson, & Atwood, 2019) ศกึษาวิธีปฏิบติั 
นโยบาย และปัญหาในการจดัการขอ้มลูการเรียนรูโ้ดยการส ารวจการใชส้ื่อการเรียนรูดิ้จิตอลและ
ขอ้มลูที่ถกูสรา้งขึน้จากผูใ้ชห้อ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษา สื่อการเรียนรูดิ้จิตอลนัน้ ไดแ้ก่ แบบฟอรม์ 
แบบส ารวจ แบบทดสอบ และบทเรียน นอกเหนือจากขอ้มูลบทเรียนดิจิทลัแลว้ ยังประกอบดว้ย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้รียนที่ถูกสรา้งขึน้ขณะเรียน เช่น ชื่อ อีเมล เลขประจ าตวั IP address เวลา
เรียน เป็นตน้ ซึ่งถูกสรา้งบนแพลตฟอรม์ต่าง ๆ แต่ไม่รวมสื่อการเรียนรูท้ี่สรา้งขึน้บนระบบจัดการ
เรียนรู ้(Learning management system: LMS) เนื่องจากเป็นระบบปิดมีการป้องกันการเขา้ถึง
โดยบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของข้อมูลการเรียนรู้ที่
หอ้งสมุดจัดเก็บ วิธีการจัดการในการเก็บรกัษา อ านวยการเขา้ถึงและใหบ้ริการขอ้มูลการเรียนรู้
อย่างไร นโยบายหรือแนวปฏิบติัที่ดีเป็นอย่างไร และปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขอ้มลูสื่อการเรียนรู ้
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม จ านวน 13 ขอ้ที่เป็นแบบเลือกตอบ และขอ้ค าถาม
แบบปลายเปิด กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ บรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษา ซึ่งสมคัร
ใจเข้าร่วมการวิจัยจากการเชิญชวนในกลุ่มเครือข่าย Libsrv จ านวน 169 คน แต่ให้ค าตอบที่
สมบูรณเ์พียง 71 คน ซึ่งปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสื่อการเรียนรูดิ้จิทลั การสอน การเรียนรูอ้อนไลน ์
ประเมินห้องสมุดและเป็นผู้น าห้องสมุด ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของสื่อการเรียนรูดิ้จิทัลที่
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจัดการส่วนใหญ่มาจากแพลตฟอรม์ Google Forms (รอ้ยละ 53) 
รองลงมา ไดแ้ก่ Qualtrics (รอ้ยละ 32) และ LibWizard Tutorials (รอ้ยละ 32) ประเภทของขอ้มลู
การเรียนที่จดัเก็บมากที่สดุ คือ ค าตอบของขอ้ค าถามแบบเปิด รองลงมา ไดแ้ก่ คะแนนหรือเกรด
รายบุคคล คะแนนหรือเกรดโดยรวม ชื่อ อีเมล และอ่ืน ๆ หอ้งสมดุจดัการจดัเก็บขอ้มลูเหล่านีโ้ดย
การก าหนดนโยบายการจัดเก็บและสิทธิเข้าถึงเฉพาะบุคคล ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ 
ข้อจ ากัดด้านเทคนิคของแพลตฟอรม์สื่อการเรียนรูดิ้จิทัล การขาดมาตรฐานการเข้าถึงขอ้มูล        
สื่อการเรียนรู้ มีเพียงบางห้องสมุดที่ใช้มาตรฐานรูปแบบการอ้างอิงวัตถุเนื ้อหาที่ใช้ร่วมกัน            
ที่เรียกว่า SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 

ซู และด ู(Xu & Du, 2019) ศึกษาความพึงพอใจต่อหอ้งสมุดดิจิทลัและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ในด้านคุณภาพ
ของระบบ คณุภาพของสารสนเทศ คณุภาพของบริการ ความง่ายของการใช ้และการใชป้ระโยชน ์ 
โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน   
265 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย จ านวน 161 คน รวมจ านวน 423 คน   
เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามซึ่งขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า 
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นกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษามีความพึงพอใจหอ้งสมุดดิจิทลัมากกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในทุกดา้น ยกเวน้ดา้นความง่ายของการใช ้และดา้นการใชป้ระโยชน ์ นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะใน
การปรบัปรุงหอ้งสมดุดิจิทลัโดยเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการและใชเ้ทคโนโลยี
เคลื่อนที่มากขึน้ 

ฟาโคยามิเชล และฟาโคยา (Fakoya-Michael & Fakoya, 2020) ศึกษาการใช้
หอ้งสมดุของนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัแอฟริกาใต ้(University of South Africa) 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัที่มีการเรียนการสอนดว้ยระบบการศึกษาทางไกล และมหาวิทยาลยัลิมโปโป 
(University of Limpopo) ประเทศแอฟริกาใต ้โดยศึกษาสาเหตุที่นักศึกษาเขา้ใชห้อ้งสมุดน้อย 
และเปรียบเทียบความแตกต่างในการใชห้อ้งสมดุของนกัศึกษา 2 มหาวิทยาลยั คือ กลุ่มตวัอย่าง
ที่ ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน 379 คน               
โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified sampling) โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามผลวิจยัพบว่า นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัลิมโปโปซึ่งเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ
เข้าใช้ห้องสมุดมากว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยแอฟริกาใต้ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล 
เนื่องจากนกัศึกษาส่วนใหญ่พักอาศัยใกลห้รือพักอยู่ในหอพกัภายในมหาวิทยาลยั ซึ่งใกลแ้ละใช้
หอ้งสมุดไดส้ะดวกกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยระบบศึกษาทางไกลแต่ใหเ้หตุผลที่ไม่ใชห้้องสมุด
เพราะไม่ทราบว่าทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมุดมีเนือ้หาที่พวกเขาตอ้งการหรือไม่ ในขณะที่พวก
เขาสะดวกในการใชแ้หล่งสารสนเทศทางเลือกอ่ืน สิ่งจูงใจที่ท าใหน้ักศึกษาใชห้อ้งสมุด ไดแ้ก่ 
คุณภาพของทรพัยากรสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหอ้งสมุดมีทรพัยากร
สารสนเทศใหม่ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนไม่เพียงพอ แหล่งสารสนเทศอิเล็ กทรอนิกส์ที่
ใหบ้ริการมีนอ้ย นกัศึกษาทัง้สองมหาวิทยาลยัตอ้งการใหห้อ้งสมดุขยายเวลาเปิดบริการ หากเป็น 
24 ชั่วโมงจะท าใหพ้วกเขาสะดวกในการใชห้อ้งสมดุไดต้ลอดเวลา ทัง้นีพ้วกเขาจะใชห้อ้งสมดุมาก
ขึน้หากทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดช่วยในการท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรี ยน           
การเข้าถึงทางอินเทอรเ์น็ตไม่มีปัญหาและใช้อินเทอรเ์น็ตได้ตลอดเวลา ส่วนแนวทางในการ
ปรบัปรุงการบริการหอ้งสมุดใหด้ึงดูดใจนักศึกษา ไดแ้ก่ การเขา้ถึงหนังสือต าราและทรพัยากร
สารสนเทศแบบออนไลน์โดยง่าย การเพิ่มฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้
สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาที่เรียน และการปรบัปรุงเว็บไซตข์องหอ้งสมดุอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้อพัเดท
การแจง้ทรพัยากรสารสนเทศใหม่ ๆ แก่นกัศกึษา 

ฟอง อ ูลมั และชิว (Fong, Au, Lam, & Chiu, 2020) ศึกษาการบริการหอ้งสมดุโดย
ใชส้ื่อสงัคมออนไลนข์องหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัแห่งฮ่องกง (University of Hong Kong Libraries) 
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ซึ่งสื่อสงัคมออนไลนท์ี่หอ้งสมุดส่วนใหญ่ใช ้ไดแ้ก่ HKUL Facebook, HKUL Youtube channel, 
HKUL Issuu page และ HKUL Twitter โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 
ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง           
จ านวน 101 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ                   
แบบปลายเปิด และแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ผลวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้           
HKUL Facebook มากที่สดุ (รอ้ยละ 66.3) รองลงมา คือ HKUL Youtube channel (รอ้ยละ 19.8) 
HKUL Issuu page (รอ้ยละ 9.9) และ HKUL Twitter (รอ้ยละ 7.9) ตามล าดับ นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อเนือ้หาของบริการหอ้งสมดุผ่านสื่อสงัคมออนไลนใ์นระดบันอ้ย การใชบ้ริการหอ้งสมดุ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับน้อยเห็นได้จากปริมาณปฏิสัมพันธ์และการสนับสนุนจาก
นกัศึกษามีนอ้ย และสาเหตทุี่ไม่ใชบ้ริการหอ้งสมดุผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ คือ ไม่ทราบว่าหอ้งสมดุ
มีบริการผ่านสื่อเหล่านีไ้ม่สนใจ ไม่คิดว่าบริการนีจ้ะช่วยการเรียนได ้และไม่มีเพื่อนคนใดแชร์
ขอ้มลูใด ๆ บนสื่อสงัคมออนไลนข์องหอ้งสมดุใหท้ราบ นกัศกึษาสว่นใหญ่เห็นดว้ยกบัวตัถุประสงค์
ของการบริการผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธ์บริการหอ้งสมดุ  การอ านวยความ
สะดวกในการแบ่งปันสารสนเทศและความรู ้และการสง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศหอ้งสมุด 
เมื่อเปรียบเทียบทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการหอ้งสมดุผ่านสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจใน การแชรเ์นือ้หาบนสื่อสงัคม
ออนไลนห์อ้งสมดุไม่แตกต่างกนั และการใชบ้ริการหอ้งสมดุผ่าน สื่อสงัคมออนไลนไ์ม่แตกต่างกนั 
ยกเวน้การใชเ้ฟซบุ๊กและการแชรเ์นือ้หาบน HKUL Twitter แตกต่างกัน ซึ่งหอ้งสมุดจ าเป็นตอ้ง
ปรบัปรุงการบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยศึกษาและเข้าใจนักศึกษา ตั้งเป้าหมายและวัด
ปริมาณการใชอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้จดัตัง้สื่อสงัคมออนไลนข์องหอ้งสมดุอย่างเป็นทางการ  ซึ่งเป็น
สิ่งส าคญัในการพฒันาบรกิารหอ้งสมดุใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

เลอไมร,์ เกรฟ, บคัเนอร,์ ฟรีแมน และสมิธ (LeMire, Graves, Buckner, Freeman, 
& Smith, 2020)  ศึกษาการปฐมนิ เทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย  Texas A&M ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ที่จดัโครงการปฐมนิเทศแก่นกัศึกษาทหารผ่านศึก (Student veterans) ซึ่งสว่นใหญ่
จะสงูวยัและมีวฒุิภาวะกว่านกัศึกษาปกติ โดยมีเปา้หมายใหน้กัศึกษาทหารผ่านศึกทราบเก่ียวกบั
ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุและสามารถใชเ้พื่อการเรียนในมหาวิทยาลยัใหป้ระสบความส าเรจ็ 
วิธีการปฐมนิเทศมีหลายวิธี ได้แก่ การปฐมนิเทศแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม การใช้เว็บสื่อสังคม
ออนไลน ์และการปฐมนิเทศในชัน้เรียน การวิจยันีใ้ชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณเพื่อประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นการปฐมนิเทศ กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัศกึษาทหารผ่านศกึชัน้ปีที่ 1 ที่เพิ่งเขา้มา
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ศึกษา จ านวน 50 คน ซึ่งอายุระหว่าง 18 - 64 ปี เก็บขอ้มลูวิจยัในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2561 ดว้ยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าของลิเคิรท์ 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า หลงัการ
ไดร้บัการปฐมนิเทศนักศึกษาทหารผ่านศึกมีความคุน้เคยกับทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมุดมาก
ที่สุดในดา้นพืน้ที่หอ้งสมุด (Library spaces  X̅ = 2.50) รองลงมา คือ ศูนยช์่วยเหลือการเขียน 
(Writing Center  X̅ = 2.33) ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมได้ (Borrowing materials  X ̅= 2.15)     
การส่งเสริมวิจัย (Research support  X̅= 1.78) มีเดียและเทคโนโลยี (Media & technology           
 X̅= 1.54) ทรพัยากรสารสนเทศพิเศษและหายาก (Rare and special collection  X̅= 1.39) และ     
การสนบัสนนุทางวิชาการ (Scholar support  X̅= 1.30) สว่นสิ่งที่นกัศกึษาทหารผ่านศกึไม่คุน้เคย 
ไดแ้ก่ สถานที่ใหค้วามช่วยเหลือการบันทึกวีดีโอและพอดแคสต ์และการคัดเลือกวารสารที่จะ
ตีพิมพบ์ทความ ( X̅ = 1.30) การดาวนโ์หลดฐานข้อมูล ArcGIS และการเขา้ใจเก่ียวกับการใช้
ลิขสิทธิ์ท่ีเป็นธรรม (Fair use) (X̅  = 1.28) และฐานข้อมูล Open Access ที่สามารถอัพโหลด
ผลงานของนกัศกึษาได ้( X̅= 1.26) 

มาวินนี (Mawhinney, 2020) ศึกษาการบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า
เสมือน (Virtual reference services) เพื่อส ารวจวิธีการบริการและเปรียบเทียบวิธีการ 4 วิธี ไดแ้ก่ 
การสนทนาออนไลน ์(Live chat) การส่งขอ้ความ (Texting) อีเมลไปยงัหอ้งสมุดทั่วไป (Email to 
the general library) และอีเมลไปยงับรรณารกัษผ์ูป้ระสานงาน (Email to one’s liaison librarian) 
ในมุมมองของผูใ้ช้ของหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยแมคกิลล ์(McGill University) รวมทั้งเพื่อศึกษา
ปัจจยัที่มีอิทธิพบต่อความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อการบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้เสมือน 
โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ 
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัแมคกิลล ์จ านวน 14 คน ทัง้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลยัและศึกษาโดยใช้
ระบบการศึกษาทางไกล ขอ้มูลจากการสมัภาษณถ์ูกน ามาเขา้รหัสและวิเคราะหด์ว้ยซอฟต์แวร์
วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ NVivo ผลการวิจยัพบว่า การบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้
เสมือนดว้ยวิธีสนทนาออนไลนน์ัน้นกัศึกษาชื่นชอบมากที่สดุ เนื่องจากไดค้ าตอบรวดเร็ว ไดค้ยุกบั
บรรณารกัษ์ตวัจริง นอ้ยคนที่ไม่ชอบวิธีนีเ้พราะบางเวลาไม่มีผูต้อบกลบัหรือตอ้งรอในขณะที่พวก
เขาคาดหวังว่าจะตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว นักศึกษาไม่ชอบวิธี อีเมลไปยังบรรณารักษ์                     
ผูป้ระสานงานเพราะคิดว่าเป็นวิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนอ้ยที่สดุในแง่เวลาตอบสนองและไดร้บั
ค าตอบที่ล่าช้า บางเรื่องต้องการค าตอบทันที ในขณะที่บางคนคิดว่าอีเมลมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากท าใหม้ีเวลาร่างขอ้ความสื่อสารในสิ่งที่ตอ้งการ ส่วนวิธีอีเมลไปยงัหอ้งสมดุทั่วไป พบว่า
ไม่มีนักศึกษาคนใดชื่นชอบเพราะคิดว่าเป็นการติดต่อโดยไม่ทราบว่าติดต่อใคร อาจจะได้รับ
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ค าตอบชา้กว่าอีเมลถึงบรรณารกัษ์ผูป้ระสานงาน รวมทัง้เสนอแนะว่าวิธีนีอ้าจมีประโยชนส์  าหรบั
ค าถามพืน้ฐานหรือไม่ทราบว่าจะติดต่อใคร นอกจากนีน้กัศึกษาไม่เห็นดว้ยว่าวิธีการส่งขอ้ความ
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับการสนทนาออนไลนถ์ึงแมน้พวกเขาจะคุน้เคยกับการ
ส่งขอ้ความก็ตาม ซึ่งพวกเขาเห็นว่าควรใชว้ิธีส่งขอ้ความต่อเมื่อไม่สามารถใชส้ญัญาณ ไวไฟได ้
การส่งข้อความควรเป็นเรื่องเร่งด่วนและได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซึ่งวิธีนีไ้ม่เป็นการ
สื่อสารแบบซิงโครนัส (Synchronous interaction) จึงไม่มั่นใจเรื่องเวลาตอบสนองกลับ แต่มี
นักศึกษาที่เคยใช้บริการด้วยวิธีนีย้ืนยันว่ารวดเร็วกว่าการสนทนาออนไลน์ ส  าหรับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าเสมือน ได้แก่ 1) ความเป็นส่วนตัว 
(Personalness) ในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับบรรณารักษ์ที่ เ ก่ียวข้องกับระดับความ      
สนิทสนมกัน 2) ความรูส้ึกปลอดภัยและมั่นคง (Feelings of safety and security) ของผู้ใชใ้น 
การเลือกวิธีเข้าถึงบริการนี ้3) ความเป็นธรรมชาติของการสนทนา (Conversational nature)        
ที่ท าใหผู้ใ้ชรู้ส้กึสะดวกในการใชบ้รกิาร และ 4) การลงัเลที่จะสนทนาดว้ยสมารต์โฟน (Reluctance 
to use chat on mobile devices) เนื่องจากผูใ้ชรู้ส้ึกสะดวกใจที่จะสนทนาหรือส่งขอ้ความผ่าน
แล็บท็อปหรือเครื่องคอมพิวเตอรม์ากกว่าใชส้มารต์โพนของตนสนทนาดว้ยกบับรรณารักษ ์โดยให้
เหตผุลว่าอาจมีปัญหาเวอรช์นัของซอฟตแ์วรท์ี่ใชส้นทนาหรือสง่ขอ้ความ 

งานวิจัยในประเทศ  
นงนชุ ศรีเอี่ยม (2550) ศกึษาสภาพและปัญหาการใชบ้ริการหอ้งสมดุอิเล็กทรอนิกส์

ในส านกัหอสมดุกลาง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง และเปรียบเทียบ
ปัญหาการใชบ้ริการรวมทัง้ขอ้เสนอแนะการใหบ้รกิารหอ้งสมดุอิเล็กทรอนิกส ์ส านกัหอสมดุกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 359 คน ใช้วิ ธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และค าถามปลายเปิด วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติ ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใชบ้ริการหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกสใ์นส านัก
หอสมุดกลางของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยรวมอยู่ในระดับ        
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ฐานขอ้มูลวิจัย/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์        
มีสภาพการใชม้ากที่สุด รองลงมา ฐานขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมุด ส่วนปัญหาการใช้
บรกิารหอ้งสมดุอิเล็กทรอนิกสใ์นส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหงโดยรวมอยู่ในระดับ       
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านแหล่งสารสนเทศและเครื่องมือที่ ใช้ คือ          
เครื่องคอมพิวเตอรม์ีประสิทธิภาพนอ้ย แสดงผลขอ้มลูชา้ มีจ านวนไม่เพียงพอ ดา้นเจา้หนา้ที่ คือ 
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การใหค้ าแนะน าและการใหบ้รกิารไม่ครอบคลมุต่อความตอ้งการต่อผูใ้ช ้ดา้นผูใ้ช ้คือ ไม่ทราบถึง
บริการฐานต่าง ๆ ของหอ้งสมุดว่ามีอะไรบา้ง และไม่ทราบขั้นตอนในการใชบ้ริการฐานข้อมูล          
เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการใชบ้ริการรวมทั้งขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตาม เพศ อายุ และคณะที่ศึกษา พบว่า        
มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการใชบ้ริการหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการใช้บริการ
หอ้งสมดุอิเล็กทรอนิกสร์ายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ในดา้นเจา้หนา้ที่ใหบ้รกิารและเครื่องมือที่ใช ้  

ภูดิส เกิดประสงค ์(2551) ศึกษาและเปรียบเทียบการติดตามผลการใชท้รพัยากร
สารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการ ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในดา้นผูใ้ชบ้ริการ  
ดา้นความตอ้งการสารสนเทศ ดา้นแหล่งทรพัยากรสารสนเทศ และดา้นสารสนเทศที่ตอบสนอง  
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ /  
เจ้าหน้าที่  นักศึกษา ที่ เข้าใช้บริการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในเดือน   
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 จ านวน 450 คน จากการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random 
Sampling ) ใชว้ิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า  ผูใ้ช้
ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศมากที่สุด คือ เพื่อช่วยเสริมความรูค้วามสามารถของตนเอง รองลงมา เพื่อช่ วยใน     
การเรียนการสอนในส่วนของทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดที่มีการใชม้ากที่สุด คือ สิ่งพิมพ์     
ที่เป็นหนงัสือทั่วไป รองลงมา คือ หนงัสืออา้งอิง วารสาร เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ทรพัยากร
ที่การใชร้ะดบันอ้ย คือ สื่อไม่ตีพิมพท์กุรายการ 

กัลยา เรืองเวช (2553) ศึกษาสภาพและปัญหาการใชบ้ริการทรพัยากรสารสนเทศ
ประเภทวสัดไุม่ตีพิมพ ์ในส านกัหอสมดุกลางของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง กลุ่มตวัอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ใช้บริการวัสดุไม่ตีพิมพ์ ในส านักหอสมุดกลางของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 187 คน ตามช่วงระยะเวลา
ระหว่างเดือนมิถุนา - กันยายน 2553 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ใชว้ิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ                
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใชบ้ริการทรพัยากรสารสนเทศประเภทวัสดุ    
ไม่ตีพิมพ ์ในส านักหอสมุดกลางของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง มีวัตุประสงคใ์นการใช้
ทรพัยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ ์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในชัน้เรียนมากที่สุด 
รองลงมา เพื่อความเพลิดเพลิน/พกัผ่อน โดยทรพัยากรสารสนเทศประเภทวสัดไุม่ตีพิมพท์ี่มีการใช้
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บริการมากที่สุด คือ แผ่น VCD ภาพยนตร ์รองลงมา แผ่น VCD วิชาการ และวีดิทัศนห์รือเทป
บนัทกึภาพ ตามล าดบั ปัญหาในการการใชบ้ริการทรพัยากรสารสนเทศประเภทวสัดไุม่ตีพิมพ์โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาดา้นประสิทธิภาพของวสัดไุม่ตีพิมพ ์ดา้นการใหบ้ริการ และดา้นเครื่องมือ อปุกรณแ์ละ
อาคารสถานที่ ตามล าดบั 

ทศันีย ์มะหมดั (2553) ศึกษาความตอ้งการและปัญหาการใชบ้รกิารสารสนเทศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง และพฤษติกรรมการใช้บริการสารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง รวมทั้งเครื่องอ านวยความสะดวกและความสะดวกในการเข้าถึง          
การบริการสารสนเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
นกัศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 400 คน ใชว้ิธี
วิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการและการใช้บริการ
สารสนเทศหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัรามค าแหงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก สว่นใหญ่มีพฤติกรรมการใช้
บริการสารสนเทศหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยรามค าแหงสัปดาหล์ะ 2-3 ครัง้ เพื่อประกอบการเรียน   
การสอนในชัน้เรียน โดยใชส้ื่อสิ่งพิมพท์ี่ไม่จ ากดัอายุของเอกสาร สิ่งพิมพป์ระเภทต าราเรียน วสัดุ
ไม่ตีพิมพป์ระเภทเทปรายการวิทยุ และโทรทัศน ์และใชห้อ้งสมุดเพื่อประกอบการเรียน ในส่วน
เครื่องอ านวยความสะดวกและความสะดวกในการใชบ้ริการสารสนเทศหอ้งสมุดมหาวิทยาลัย
รามค าแหง นกัศึกษาส่วนใหญ่ไดร้บัการอบรมเก่ียวกับการใชห้อ้งสมุด รวมถึงการแนะน าบริการ
ห้องสมุด ในการค้นหาข้อมูลเพื่อการศึกษา ความต้องการ ใช้บริการสารสนเทศห้องสมุด
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า นักศึกษาตอ้งการบริการขอ้มูลทางอินเตอรม์ากที่สุด รองลงมา 
อุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ี่ทันสมัย และบริการรายชื่อหนังสือใหม่ ตามล าดับ ปัญหาในการการใช้
บริการสารสนเทศหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยรามค าแหง ไดแ้ก่ การเขา้ถึงเขา้ขอ้มูลสารสนเทศที่ชา้ 
และเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตมีความเรว็ต ่า 

พิชชดุา ศรีอนนัต ์(2553) ศกึษาสภาพการสืบคน้ ความพงึพอใจ ปัญหาและอปุสรรค 
ในการสืบคน้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเพื่อการศึกษาค้นควา้ในส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ใชว้ิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษา อาจารย ์ขา้ราชการ /เจา้หน้าที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จ านวน 411 คน ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง        
22-26 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มีประสบการณ์สภาพการสืบค้น
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สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเพื่อการศึกษาคน้ควา้ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามค าแหงโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีวัตถุประสงค์ในการสืบค้นสารสนเทศบนเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต เพื่อช่วยเสริมความรู ้ความสามารถของตนเองมากที่สดุ รองลงมา เพื่อช่วยการเรียน
การสอนในชัน้เรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ การสืบคน้จาก
เว็บไซตท์ี่อาจารยก์ าหนด สืบคน้ฐานขอ้มูลวิจัยเฉพาะดา้นเพื่อน ามาท าวิจัย และสืบคน้ขอ้มูล
เก่ียวกับวิธีการวิจัย ความพึงพอใจในการสืบค้นสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ             
การศึกษาคน้ควา้ในส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง เมื่อพิจารณาทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่                
ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นการใชบ้ริการ ดา้นผูใ้หบ้ริการรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อของแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้น ด้านการใช้บริการข้ออุปกรณ์ใน                
การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีจ านวนเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบสภาพ                                 
การสืบคน้ ความพึงพอใจ ปัญหาและอปุสรรค ในการสืบคน้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
เพื่อการศึกษาคน้ควา้ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามตัวแปร เพศ 
อายุ สถาพภาพ พบว่า มีสภาพการสืบค้น ความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรคในการสืบค้น
สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเพื่อการศกึษาโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

มญัชกุานต ์ช่อผกา (2553) ศกึษาความตอ้งการใชบ้รกิารเว็บไซตส์  านกัหอสมดุกลาง
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัรามค าแหง และความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซตส์  านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ในดา้นเนือ้หา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่เป็นที่ตอ้งการของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จ านวน 400 คน ใชว้ิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะหข์อ้มูล
ดว้ยสถิต ค่ารอ้ยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษา
สว่นใหญ่มีกิจกรรมยามว่าง คือ ดหูนงั ฟังเพลง โดยมีพฤติกรรมการใชง้านอินเทอรเ์น็ตจากที่บา้น/
ที่พัก เพื่อท ากิจกรรม คน้หาขอ้มูล เรียนรูด้ว้ยตนเอง (e-Learning) ใชป้ระกอบการเรียนในการ
คน้หาของมลูทางดา้นการศึกษา หรือใชเ้พื่อเรียนผ่านเว็บ สว่นเนือ้หาเก่ียวฐานขอ้มลูตอ้งการลิงค์
พรอ้มอธิบายเก่ียวกับฐานขอ้มูล นักศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการความรวดเร็วในการแสดงผลของ
ขอ้มลูในเว็บไซตส์  านกัหอสมดุกลางในระดบัมาก รองลงมา คือ เนือ้หาค าอธิบายที่เป็นภาษาไทย
เก่ียวกับฐานขอ้มูลออนไลน ์และเสียงประกอบเว็บไซต ์นอ้ยที่สุด ในส่วนของบริการบนเว็บไซต์
ส  านักหอสมุด ผูใ้ชส้่วนใหญ่ตอ้งการบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้มากที่สุด รองลงมา 
คือ บรกิารสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศ 
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จฑุารตัน ์นกแกว้ (2555) ศกึษาการวิเคราะหเ์นือ้หาและการใชท้รพัยากรสารสนเทศ
ดา้นการศึกษาทางไกลในส านักบรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจ าแนก
ประเภทและภาษาของทรพัยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล และจัดกลุ่มเนือ้หาทรพัยากร
สารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล รวมทั้งส ารวจการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษา
ทางไกล กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ทรพัยากรสารสนเทศตีพิมพด์า้นการศึกษาทางไกลที่
จัดเก็บและใหบ้ริการในหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสารสนเทศ ส านักบรรณา
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ระหว่าง     
พ.ศ. 2524-2553 จ านวน 823 ชื่อเรื่อง ยกเว้นทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ประเภทงานวิจัย
ภาษาไทย วารสารและส าเนาบทความ วิเคราะหเ์นือ้หาทรพัยากรสารสนเทศสิ่งพิมพโ์ดยก าหนด
กรอบตามการจ าแนกเนือ้หาการศึกษาทางไกลของศูนย์การเรียนทางไกลระดับสากล ( ICDL) 
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ ค่ารอ้ยละ และการแจงแจงความถ่ี ผลการวิจยัพบว่า ประเภทและภาษา
ของทรพัยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกลเป็นหนงัสือมากที่สุด จ านวน 440 ชื่อเรื่อง รองลงมา 
ไดแ้ก่ วิทยานิพนธ์ จ านวน 208 ชื่อเรื่อง รายงานการประชุมสัมมนา จ านวน 123 ชื่อเรื่อง และ  
นอ้ยที่สดุคืองานวิจยั จ านวน 52 เรื่อง ซึ่งเป็นทรพัยากรสารสนเทศสิ่งพิมพภ์าษาองักฤษมากที่สดุ 
557 ชื่อเรื่อง รองลงมาเป็นสิ่งพิมพ์ภาษาไทย จ านวน 226 โดยกลุ่มเนื ้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศการศึกษาทางไกลเป็นหมวดการศึกษาทางไกล (ทฤษฎี นโยบาย สังคมวิทยา           
การพฒันา) มีมากท่ีสดุ จ านวน 196 ชื่อเรื่อง รองลงมาคือ หมวดวสัดกุารสอน แหลง่ทรพัยากรสื่อ 
จ านวน 165 ชื่อเรื่อง และนอ้ยที่สดุ คือ หมวดหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร จ านวน 25 ชื่อเรื่อง 
ส่วนดา้นการใชท้รพัยากรสารสนเทศดา้นการศึกษาทางไกล สิ่งพิมพท์ุกประเภทมีประวัติการยืม
ออก เมื่อจ าแนกตามประเภทสิ่งพิมพ ์หนงัสือภาษาไทยและรายงานการประชุม สมัมนามีประวติั
การยืมออกทุกชื่อเรื่อง ส าหรบัหนังสือภาษาอังกฤษ มีประวัติการยืมออก จ านวน 238 ชื่อเรื่อง 
ขณะที่รายงานการประชมุ สมัมนา ภาษาองักฤษ มีประวติัการยืมออก จ านวน 70 ชื่อเรื่อง 

พิชชุดา ศรีอนันต์ (2555) ศึกษาการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คน้ควา้ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง และรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเขา้ถึง
ทรพัยากรสารสนเทศของผูบ้ริหาร ผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ ในการบริหารจัดการการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action 
research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารในส านักหอสมุดกลาง ผู้ให้บริการ และ
ผูใ้ชบ้ริการ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ การสงัเกต การสมัภาษณแ์บบเจาะลึก แบบสอบถาม 
และการประชุมแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า การเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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คน้ควา้ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหงอยู่ในระดับปานกลาง มีวัตถุประสงคใ์น
การใชท้รพัยากรสารสนเทศ เพื่อช่วยเสริมความรูค้วามสามารถของตนเองมากที่สุด รองลงมา    
เพื่อช่วยในการเรียนการสอน โดยเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศจากการสืบคน้ผ่านระบบหอ้งสมดุ
อัตโนมัติ (Web OPAC) อยู่ในระดับมาก ในส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเขา้ถึงทรพัยากร
สารสนเทศ พบว่า การเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง ตามดชันีชี ้
วัด และตรงตามความตอ้งการ และควรเพิ่มอุปกรณ์รวมทั้งปรบัปรุงระบบเครือข่ ายใหม้ีความ
ทนัสมยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้ 

กฤษดา เรืองสถาน (2557) ศกึษาความสมัพนัธข์องลกัษณะทางประชากรศาสตรก์บั
ความพึงพอใจในการเปิดรับเฟซบุ๊กของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ
ความสมัพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรบัเฟซบุ๊กกับความพึงพอใจในการเปิดรบัเฟซบุ๊กของส านกั
หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศกึษารวมทัง้ความสมัพนัธข์องการใชป้ระโยชนจ์าก
การเปิดรบัเฟซบุ๊กกับความพึงพอใจในการเปิดรบัเฟซบุ๊กของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามค าแหงของนักศึกษา ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม            
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน  400 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา        
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับเฟซบุ๊กของนักศึกษาจะเปิดไปสักระยะแล้วหยุด ซึ่งใช้จาก           
ที่บา้นหรือหอพัก ใชป้ระโยชนจ์ากเปิดรับเฟซบุ๊กในการติดต่อสื่ อสารและสนทนาออนไลน์กับ              
กลุม่เพื่อน ๆ ใชค้น้หาขอ้มลูเก่ียวกบัการศึกษาตามหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั และเพื่อรบัข่าวสาร
การประชาสมัพนัธจ์ากส านกัหอสมดุกลาง และใชค้น้หาขอ้มลูต่าง ๆ เก่ียวกบัวฒันธรรม ประเพณี
ต่าง ๆ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ความพึงพอใจต่อการเปิดรบัเฟซบุ๊ก (Facebook) ของ
ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความพึงพอใจในเนือ้หา
การน าเสนอขอ้มลูจากมหาวิทยาลยัมากที่สุด รองลงมา เนือ้หาการน าเสนอขอ้มลูจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยั และเนือ้หาที่น าเสนอเก่ียวกบัการแนะน าทรพัยากรสารสนเทศ นอ้ยที่สดุ 

พรทิพย์ รักบุรี (2559) ศึกษาการประเมินการให้บริการของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และเปรียบเทียบการประเมินให้บริการของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง     
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ ผูใ้ชบ้ริการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดแ้ก่ 
นักศึกษา อาจารย ์และบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 397 คน ใชว้ิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ                 
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การประเมินการให้บริการของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง คือ บริการยืม -คืน บริการหนังสือต าราเรียน บริการหนังสือทั่วไป      
บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า บริการวารสารและ
เอกสาร ซึ่งส่วนใหญ่โดยโดยรวมอยู่ในระดับมากทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทรพัยากร ดา้นบุคลากร 
ดา้นอาคารและสถานที่ ดา้นการด าเนินการและการใหบ้ริการ เมื่อเปรียบเทียบการประเมินการ
ใหบ้ริการของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง ระหว่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย ์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า นักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษามีการประเมินการใหบ้ริการของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง
มากกว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

อุไรวรรณ ใจหาญ (2560) ศึกษาสภาพการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนแ์ละความ
ตอ้งการใชบ้ริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน ์รวมทัง้เปรียบเทียบความตอ้งการใช้
บริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อน า เสนอรูปแบบการใช้เครือข่ายสังคม    
ออนไลน์ในการให้บริการสารสนเทศอย่างเหมาะสมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 371 คน ใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาส่วนใหญ่       
มีความต้องการบริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก                     
มีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน โดยใช้ Line และ 
Facebook ความตอ้งการบริการสารสนเทศเครือข่ายสงัคมออนไลนท์ี่นกัศึกษาตอ้งการมากที่สุด 
ไดแ้ก่ บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ โดยการสนทนาโตต้อบออนไลนก์ับบรรณารักษ์ 
รองลงมา บริการเผยแพร่ไฟลบ์ันทึกการบรรยายและการเรียนในวิชาต่าง ๆ และบริการสืบคน้
สารสนเทศที่ผู ้ใช้บริการต้องการตามการร้องขอ และจัดส่งผลจากการค้นสารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบความตอ้งการใชบ้ริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายสงัคม
ออนไลนข์องนกัศึกษา โดยจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และช่วงอายุต่างกนั พบว่ามีความตอ้งการ
ใชบ้รกิารสารสนเทศผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลนบ์างรายการแตกต่างกนั 

นวรัตน์ เขียวแก้ว (2561)  ศึกษาการรับรู ้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของ
นกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช รวมทัง้เปรียบเทียบการรบัรูแ้ละการ
เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศดา้นความสะดวก ดา้นความง่าย และดา้นสารสนเทศที่มีใหใ้ชก้บัความถ่ี
ของการใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช      
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ใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ความถ่ี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 357 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท สงักดัสาขาวิชาศึกษาศาสตรม์ากที่สุด มีความถ่ี  
ในการใชแ้หล่งสารสนเทศเทศโดยรวมอยู่ในช่วง 1-3 ครัง้/สปัดาหม์ากที่สดุ แหล่งขอ้มลูที่เลือกใช้
มากที่สดุ คือ อินเทอรเ์น็ตและเว็บไซต ์และมีการเขา้ถึงแหลง่สารสนเทศจากทกุแหลง่ในดา้นความ
สะดวก ดา้นความยากง่ายและดา้นสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น     
รายแหล่ง พบว่า ส านกับรรณสารสนเทศมีการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศดา้นความสะดวกมากที่สุด   
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ./ศูนย์วิทยบริการบัณฑิต/มุม มสธ.  มีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ                
ด้านสารสนเทศมากที่สุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน มีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านความ
สะดวกมากที่สุด อินเทอรเ์น็ต/เว็บไซตม์ีการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศดา้นความสะดวกมากที่สุด 
และเอกสารส่วนบุคคลแหล่งใกล้ตัวมีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านความสะดวกมากที่สุด       
เมื่อเปรียบเทียบการรบัรูแ้ละการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศในดา้นความสะดวก ดา้นความง่าย และ
ดา้นสารสนเทศที่มีใหใ้ชก้ับความถ่ีของการใชแ้หล่งสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีการรบัรูแ้ละ    
การเขา้ถึงแหลง่สารสนเทศในแต่ละดา้นโดยรวมและรายแหลง่แตกต่างกนั 

เสาวรส อนุรักษ์โชคชัย (2562)ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวนของทรพัยากร
สารสนเทศและจ านวนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาเข้าส านักหอสมุดกลาง และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศและการใชท้รพัยากรสารสนเทศที่จัดหาเขา้
ส านกัหอสมดุกลาง โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 
ใชว้ิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ 
ผูใ้ชบ้ริการภายในส านกัหอสมดุกลาง จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชบ้ริการ
ส านกัหอสมดุกลางโดยมีวตัถุประสงคใ์นการใชท้รพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุเพื่อช่วยเสรมิความรู้
ความสามารถของตนเองมากที่สุด รองลงมา เพื่อพักผ่อนหย่อยใจ /จรรโลงใจ และเพื่อรายงาน
ประกอบการเรียน ตามล าดบั ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีการใชท้รพัยากรสารสนเทศภาษาไทยอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา ทรัพยากรสารสนเทศภาษาอังกฤษ โดย เฉพาะหมวด K (กฎหมาย)                 
มีผูใ้ชบ้ริการมากที่สุด ติดต่อกัน 2 ปี (พ.ศ. 2558-2559 ) รองลงมา หมวด J (รฐัศาสตร)์ และ
หมวด Fic (นวนิยาย) มีการใชม้ากที่สดุในปี พ.ศ. 2560 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งต่างประเทศและในประเทศข้างต้น สามารถสรุปประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยันีไ้ด ้ดงันี ้  

1. การประเมินสภาพในการบริการหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัเปิด ไดแ้ก่ งานวิจัย
ของทัศนีย ์มะหมัด (2553) พิชชุดา ศรีอนันต ์(2553) พรทิพย ์รกับุรี (2559) อุไรวรรณ ใจหาญ 
(2560) นวรัตน์ เขียวแก้ว (2561) ซึ่งผลการประเมินพบว่า อยู่ในระดับมาก แต่มีงานวิจัยของ       
นงนชุ ศรีเอี่ยม (2550) ภดิูส เกิดประสงค ์(2551) กลัยา เรืองเวช (2553) พิชชดุา ศรีอนนัต ์(2555) 
กฤษดา เรืองสถาน (2557) พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 

2. ตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยัที่สอดคลอ้งกบังานวิจยันี ้ไดแ้ก่  
2.1 ระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ งานวิจยัของพิชชุดา ศรีอนนัต ์(2553) พรทิพย ์รกับุรี 

(2559) ซูและด ู(Xu & Du, 2019) นวรตัน ์เขียวแกว้ (2561) ฟอง อ ูลมั และชิว (Fong et al., 2020) 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจการบริการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดแตกต่างกัน โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจ           
การบรกิารหอ้งสมดุมากกว่านกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี 

2.2 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ งานวิจัยของนงนุช ศรีเอ่ียม (2550) พรทิพย์ รักบุรี 
(2559) อไุรวรรณ ใจหาญ (2560) ซึ่งผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาที่มีกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกนัมี
ความพงึพอใจการบรกิารหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัเปิดแตกต่างกนั 

2.3 วิธีเรียน ไดแ้ก่ งานวิจยัของ ฟาโคยามิเชล และฟาโคยา (Fakoya-Michael & 
Fakoya, 2020) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ ใช้วิ ธี เรียนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ             
การบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่ใช้วิธีเรียนแบบบังคับเรียน          
ทัง้ในชัน้เรียนและระยะไกลมีมีความพึงพอใจการบริการหอ้งสมุดมากกว่านักศึกษาที่ใชว้ิธีเรียน
แบบเรียนระยะไกล 

2.4 จงัหวดัที่อาศยั ไดแ้ก่ อลัลิซนั ดีเฟรน ฮิตต ์และเทเลอร ์(Allison et al., 2019) 
ซึ่งผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาที่มีจงัหวดัที่อาศยัที่แตกต่างกนัมีความพงึพอใจการบริการหอ้งสมดุ
มหาวิทยาลยัเปิดไม่แตกต่างกนั 

3. ประเภทของบรกิารหอ้งสมดุที่ใชเ้ป็นสว่นใหญ่ ไดแ้ก่  
3.1 บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ได้แก่ งานวิจัยของ มัญชุกานต์       

ช่อผกา (2553) อุไรวรรณ ใจหาญ (2561) เชเวและจิตัมโบ (Chewe & Chitumbo, 2018)            
ฟอง อ ูลมั และชิว (Fong, Au, Lam, & Chiu, 2020) มาวินนี (Mawhinney, 2020)  
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3.2 บรกิารยืม-คืน ไดแ้ก่ งานวิจยัของ พรทิพย ์รกับรุี (2559) อลัลิซนั ดีเฟรน ฮิตต ์
และเทเลอร ์(Allison, DeFrain, Hitt, & Tyler, 2019)  

3.2 บริการฐานขอ้มลูออนไลน ์ไดแ้ก่ งานวิจยัของ นุงนุช ศรีเอ่ียม (2550) ราซลั
และซิงห ์(Rasul & Singh, 2010) ข่านและอาหเ์มด (Khan & Ahmed, 2013) ธารคิ (Tariq, 2016) 
เชเวและจิตัมโบ (Chewe & Chitumbo, 2017) ฟาโคยามิเชล และฟาโคยา (Fakoya-Michael & 
Fakoya, 2020)  

3.4 บรกิารรายชื่อหนงัสือใหม่ ไดแ้ก่ งานวิจยัของ ทศันีย ์มะหมดั (2553)  
3.5 บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด ได้แก่ งานวิจัยของ เลอไมร ์และคนอ่ืน ๆ 

(LeMire et al., 2020) โอวซููอนัซาห ์โรดริกส ์และแวนเดอรว์อลท ์(Owusu-Ansah, Rodrigues, & 
Walt, 2018) โอวูซูอันซาห์ โรดริกส์ และแวนเดอรว์อลท์ (Owusu-Ansah, Rodrigues, & Walt, 
2018b)  

4. ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุที่ใชเ้ป็นสว่นใหญ่ ไดแ้ก่  
4.1หนงัสือทั่วไป ไดแ้ก่ งานวิจยัของ ภดิูส เกิดประสงค ์(2551) จฑุารตัน ์นกแกว้ 

(2555)  พิชชุดา ศรีอนันต์ (2555)  เชเวและจิตัมโบ (Chewe & Chitumbo, 2018) เสาวรส       
อนรุกัษโ์ชคชยั (2562)  

4.2 หนังสือต าราเรียน ไดแ้ก่ งานวิจัยของ ทัศนีย ์มะหมัด (2553) โอวูซูอันซาห ์
โรดรกิส ์และแวนเดอรว์อลท ์(Owusu-Ansah, Rodrigues, & Walt, 2018)  

4.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ งานวิจัยของ ข่านและอาห์เมด (Khan & 
Ahmed, 2013) เชเวและจิตมัโบ (Chewe & Chitumbo, 2018)  

4.4 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ งานวิจัยของ ราซลัและซิงห ์(Rasul & Singh, 
2010) ธารคิ (Tariq, 2016)  

4.5 วิทยานิพนธอิ์เล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ งานวิจยัของ มญัชกุานต ์ช่อผกา (2553)  
4.6 VCD ภาพยนต ์ไดแ้ก่ งานวิจยัของ กลัยา เรืองเวช (2553)  

5. สิ่งอ านวยความสะดวกหอ้งสมดุที่ใชเ้ป็นสว่นใหญ่ ไดแ้ก่  
5.1 เว็บไซต์ห้องสมุด ได้แก่ งานวิจัยของ ทัศนีย์ มะหมัด  (2553) พิชชุดา             

ศรีอนนัต ์(2555) นวรตัน ์เขียวแกว้ (2561)  
5.2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ งานวิจัยของ กฤษดา เรืองสถาน  (2557)        

ธาริค (Tariq, 2016) เชเวและจิตัมโบ (Chewe & Chitumbo, 2018) อุไรวรรณ ใจหาญ (2561) 
ฟอง อ ูลมั และชิว (Fong, Au, Lam, & Chiu, 2020) เลอไมร ์และคนอ่ืน ๆ (LeMire et al., 2020)  
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5.3 โมบายแอปพลิเคชนั ไดแ้ก่ งานวิจยัของ ทศันีย ์มะหมดั (2553)  
5.4 ค าอธิบายเก่ียวกับฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ งานวิจัยของ มัญชุกานต์        

ช่อผกา (2553)  
5.5 การเขา้ถึงเครือข่ายหอ้งสมุดจากภายนอกดว้ย VPN/Proxy ไดแ้ก่ งานวิจัย

ของราซัลและซิ งห์ (Rasul & Singh, 2010) เช เวและจิตัมโบ (Chewe & Chitumbo, 2017)           
โอวูซู  อันซาห์ โรดริกส์ และแวนเดอร์วอลท์ (Owusu-Ansah, Rodrigues, & Walt, 2018b)            
อัลลิซัน ดีเฟรน ฮิตต์ และเทเลอร ์ (Allison, DeFrain, Hitt, & Tyler, 2019) ฟาโคยามิเชล และ      
ฟาโคยา (Fakoya-Michael & Fakoya, 2020)  

5.6 การสนทนาออนไลน ์(Web Chat) ไดแ้ก่ งานวิจยัของ มาวินนี (Mawhinney, 
2020) 

6. ปัญหาการบริการหอ้งสมดุที่พบส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตมีความเร็ว
ต ่า ได้แก่ งานวิจัยของ ธาริค (Tariq, 2016) ทัศนีย์ มะหมัด (2553) ขาดทักษะการใช้บริการ
หอ้งสมุด ไดแ้ก่ งานวิจัยของ นงนุช ศรีเอ่ียม (2550) การเขา้ถึงเครือข่ายหอ้งสมุดจากภายนอก 
ไดแ้ก่ งานวิจัยของ ข่านและอาหเ์มด (Khan & Ahmed, 2013) ขอ้จ ากัดของแพลตฟอรม์ดิจิทัล 
ไดแ้ก่ งานวิจยัของ เชอรร์ฟิฟ์ เบ็นสนั และเอ็ทวดู (Sherriff, Benson, & Atwood, 2019) 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริการห้องสมุดของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศกึษาทางไกลครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 
1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยเ ปิด 2 แห่ง  ได้แก่  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 163,957 คน และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                
จ านวน 38,625 คน รวมทั้งสิน้ 202,582 คน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวตักรรม, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด 2 แห่ง ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่ ก าลังศึกษาอยู่ ใน                                
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 400 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ตามระดับ
การศึกษา กลุ่มสาขาวิชา วิธีเรียน และจังหวัดที่อาศัย ซึ่งไม่นอ้ยกว่าตารางจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ต ่าของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)  

 
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับแนวคิดและทฤษฎีการบริการหอ้งสมดุของ

นกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศกึษาทางไกลเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม  
2. สรา้งแบบสอบถามจากการวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เก่ียวขอ้ง โดยขอ้ค าถามครอบคลุมเนือ้หาตามจุดมุ่งหมายในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ไดแ้ก่ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา     
กลุ่มสาขาวิชา วิธีเรียน จังหวัดที่อาศัย วัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุด ความถ่ีการใช้ห้องสมุด       
ทางกายภาพ และความถ่ีการใชห้อ้งสมดุทางออนไลน ์โดยเป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่ควรเป็นของความ
ตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมดุของนักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล 
ได้แก่ ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางกายภาพ ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางออนไลน์        
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิรท์ คือ ระดบัมากที่สดุ (5 คะแนน) ระดบัมาก (4 คะแนน) 
ระดบัปานกลาง (3 คะแนน) ระดบันอ้ย (2 คะแนน) และระดบันอ้ยที่สดุ (1 คะแนน)  

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นขอ้ค าถามแบบปลายเปิด  
3. น าร่างแบบสอบถามที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม จากนัน้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  
4. น าแบบสอบถามใหผู้ท้รงคณุวฒุิดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์และ

หัวหนา้งานบริการหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเปิด จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
แบบสอบถามในด้านวัตถุประสงค์ เนือ้หา และส านวนภาษา จากนั้นน าผลการประเมินจาก
ผูท้รงคุณวุฒิน ามาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruency: IOC) ซึ่งผูว้ิจัยได้
คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าไม่น้อยกว่า 0.50 ส่วนขอ้ค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดก็จะน ามาปรบัปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ ปรากฏดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหค์วามตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ านวน 3 คน 

IOC 

 

แปลผล 

+1 0 -1 

1. ด้านประเภทบริการทางกายภาพ  
1.1 บรกิารยืม – คืนที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ านวน 3 คน IOC แปลผล 

+1 0 -1 

1.2 บรกิารยืม – คืนดว้ยตนเองผ่านเครื่องอตัโนมติั  
      (Self-check machine) 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

1.3 บรกิารจองทรพัยากรสารสนเทศที่เคานเ์ตอร ์
      บริการ 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

1.4 บรกิารเครื่องคอมพิวเตอรส์ืบคน้โอแพคภายใน 
      หอ้งสมดุ 3 - 

 
- 1.00 ใชไ้ด ้

1.5 บรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ที่ 
      เคานเ์ตอรบ์รกิาร 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

1.6 บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุที่เคานเ์ตอรบ์ริการ 
      หอ้งสมดุ 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

1.7 บรกิารแนะน าหอ้งสมดุและการสืบคน้ 
      สารสนเทศแบบเผชิญหนา้ เช่น ปฐมนิเทศ       
      การน าชมหอ้งสมดุ แนะน าการใชห้อ้งสมดุใน  
      ชัน้เรียน การฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มลู เป็นตน้ 

 
 
 

3 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
1.8 บรกิารโสตทศันวสัด ุเช่น วิดีโอ เทปบนัทกึเสียง 
      เป็นตน้ 

 
1 

 
2 

 
- 

 
0.33 

ใชไ้ม่ได ้
(ปรบัปรุง) 

1.9 บรกิารเครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรบัใชง้าน 
      อินเทอรเ์น็ตภายในหอ้งสมดุ 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

1.10 บรกิารช่วยเหลือการท ารายงาน วิทยานิพนธ์ 
        และดษุฎีนิพนธ ์เช่น แนะน าการเขียนอา้งอิง  
        และบรรณานกุรม แนะน าวารสารส าหรบั 
        ตีพิมพบ์ทความ การตรวจสอบการลอกเลียน 
        วรรณกรรม เป็นตน้ 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ านวน 3 คน IOC 

 

แปลผล 

+1 0 -1 

2. ด้านประเภทบริการทางออนไลน์ 
2.1 บรกิารยืมต่อและการจองทรพัยากรสารสนเทศ 
      ผ่านเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนั 3 

 
 
- 

 

- 

 
 

1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
2.2 บรกิารยืมหนงัสืออิเล็กทรอนิกสผ์่าน              
      แอปพลิเคชนั 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

2.3 บรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ออนไลน ์ 
      ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Live chat, Facebook, Line,  
      Web chat, E-mail, โทรศพัท ์เป็นตน้   

 
 

3 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1.00 

 
 

ใชไ้ด ้

2.4 บรกิารแนะน าหอ้งสมดุและการสืบคน้ 

      สารสนเทศแบบออนไลน ์เช่น ปฐมนิเทศ/แนะน า 
      หอ้งสมดุแบบเสมือน คลิปแนะน าหอ้งสมดุ      
      คลิปบนยทูบู แบบฝึกอบรม การสืบคน้ 

      สารสนเทศผ่านเว็บ คู่มือบนเว็บ เป็นตน้ 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
2.5 บรกิารน าสง่เอกสารทางไปรษณียแ์ละทาง 
      อิเล็กทรอนิกส ์(Document delivery service) 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

2.6 บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุแบบออนไลนผ์่าน  
      สื่อต่าง ๆ เช่น อีเมล เว็บฟอรม์ เป็นตน้ 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

2.7 บรกิารสารสนเทศเลือกสรรรายบุคคล (SDI)    
      แบบออนไลนผ์่าน อีเมลและสื่อสงัคมออนไลน ์ 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ านวน 3 คน 

IOC 

 

แปลผล 

+1 0 -1 

3. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
3.1 หนงัสือ/ต าราเรียน 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้
3.2 หนงัสือทั่วไป 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้
3.3 วารสาร 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้
3.4 งานวิจยั/วิทยานิพนธ/์ดษุฎีนิพนธ/์สารนิพนธ์ 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้
3.5 หนงัสืออา้งอิง 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้
3.6 สิ่งพิมพล์กัษณะพิเศษ เช่น หนงัสือหายาก  
      สิ่งพิมพข์องมหาวิทยาลยั สิ่งพิมพร์ฐับาล        
      เป็นตน้ 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

3.7 รายงานการประชมุ/สิ่งพิมพต่์อเนื่องจาก         
      การประชมุ (Proceedings) 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

3.8 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

3.9 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์ 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

3.10 ต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

3.11 บทเรียนอิเล็กทรอนิกสแ์ละไฟลบ์นัทกึ             
        การบรรยายรายวิชาต่าง ๆ 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

3.12 ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั เช่น     
        คลงัทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด (OER)         
        คลงัทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั (IR) เป็นตน้ 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

3.13 หนงัสือเสียงและไฟลก์ารอ่านบทความ               
        ที่น่าสนใจ 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1.00 

ใชไ้ด ้

3.14 สิ่งพิมพล์กัษณะพิเศษอิเล็กทรอนิกส ์ 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ านวน 3 คน 

IOC 

 

แปลผล 

+1 0 -1 

4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.1 โอแพค (OPAC) ส าหรบัสืบคน้ฐานขอ้มลู 
      ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุ 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

4.2 การสืบคน้สารสนเทศทุกฐานขอ้มลูที่หอ้งสมดุ  
      ใหบ้รกิารจากจดุเดียว (Single search) เช่น  
      ระบบ EBSCO Discovery Service (EDS)       
      เป็นตน้ 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

4.3 WorldCat Discovery ส าหรบัสืบคน้ทรพัยากร 
      สารสนเทศของหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัต่าง ๆ       
      ทั่วโลก 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

4.4 VPN บนเคร่ืองคอมพิวเตอรห์รือโนต้บุ๊ค        
      ส  าหรบัเขา้ถึงฐานขอ้มลูหอ้งสมดุจากภายนอก 
      มหาวิทยาลยั 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

4.5 VPN บนสมารต์โฟน ส าหรบัเขา้ถึงฐานขอ้มลู 
      หอ้งสมดุจากภายนอกมหาวิทยาลยั 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

4.6 เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและไวไฟภายในหอ้งสมดุ 3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

4.7 โมบายแอปพลิเคชนัของหอ้งสมดุส าหรบั    
      อ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากร       
      สารสนสนเทศและบรกิารต่าง ๆ 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.00 

 

 

ใชไ้ด ้

4.8 สื่อสงัคมออนไลนข์องหอ้งสมดุส าหรบั 
      ประชาสมัพนัธแ์ละสื่อสารกบัผูใ้ชห้อ้งสมดุ 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ านวน 3 คน 

IOC 

 

แปลผล 

+1 0 -1 

4.9 คิวอารโ์ค๊ดส าหรบัแจง้ขอ้มลูหรือข่าวสารต่าง ๆ  

      ของหอ้งสมดุ 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

4.10 หอ้งสมดุสาขาในจงัหวดัที่พกัอาศยัของ 

        นกัศึกษา 

 

1 

 

2 

 

- 

 

0.33 

ใชไ้ม่ได ้

(ปรบัปรุง) 

4.11 การแจง้เตือนเก่ียวกบัก าหนดสง่และค่าปรบั          

        ผ่านอีเมล SMS และไลน ์

 

3 

 

- 

 

- 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

 
การแกไ้ขตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้

1. ปรบัแกส้  านวนภาษาในขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ 
ขอ้ 1.8 “บริการโสตทัศนวัสดุ เช่น วิดีโอ เทปบนัทึกเสียง เป็นตน้” แกไ้ขเป็น           

“สื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น ซีดีรอม ดีวีดี เป็นตน้” 
ขอ้ 2.4 “บริการแนะน าหอ้งสมดุและการสืบคน้สารสนเทศแบบออนไลน์ เช่น 

ปฐมนิเทศ/แนะน าห้องสมุดแบบเสมือน คลิปแนะน าห้องสมุด คลิปบน ยูทูบ แบบฝึกอบรม         
การสืบค้นสารสนเทศผ่านเว็บ คู่มือบนเว็บ เป็นต้น” แก้ไขเป็น “บริการแนะน าห้องสมุดและ        
การสืบคน้สารสนเทศแบบออนไลนบ์นเว็บหอ้งสมดุหรือสื่อสงัคมออนไลน ์ 

ขอ้ 2.6 “บริการยืมระหว่างหอ้งสมุดแบบออนไลนผ์่านสื่อต่าง ๆ เช่น อีเมล 
เว็บฟอรม์ เป็นตน้” แกไ้ขเป็น “บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุแบบออนไลนผ์่านอีเมลและเว็บฟอรม์” 

ข้อ 3.1 “หนังสือ/ต าราเรียน” เพิ่มเติมเป็น “หนังสือ/ต าราเรียน/เอกสาร        
การสอนชดุวิชา/ประมวลสาระชดุวิชา” 

ขอ้ 3.13 “หนังสือเสียงและไฟลก์ารอ่านบทความที่น่าสนใจ” เพิ่มเติมเป็น 
“หนงัสือและบทความในรูปแบบไฟลเ์สียง” 
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ข้อ 4.3 “WorldCat Discovery ส  าหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของ
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทั่วโลก” แกไ้ขเป็น “เครื่องมือสืบคน้ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุมหาวิทยาลยั
อ่ืนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น PULINET Search, WorldCat Discovery เป็นตน้” 

ข้อ 4.10 “ห้องสมุดสาขาในจังหวัดที่พักอาศัยของนักศึกษา” แก้ไขเป็น 
“หอ้งสมดุสาขาในสว่นภมูิภาคใกลท้ี่พกัอาศยัของนกัศึกษา” 

2. เพิ่มขอ้ค าถาม 1 ขอ้ ไดแ้ก่ 
- เพิ่มข้อค าถามในตัวบ่งชี ้ “ด้านทรัพยากรสารสนเทศ” เป็นข้อ 3.15 

“ฐานขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์เช่น ScienceDrirect, Proquest SpringerLink, 
Westlaw   เป็นตน้” 

5. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเปิดที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 32 คน และน ามาหาคณุภาพของแบบสอบถามโดย
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha coefficient) 
โดยก าหนดเกณฑค่์าความเชื่อมั่นที่ยอมรบัไดม้ากกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธิ์รฐัสินธุ์, 2546, น. 
259-262) ไดค่้าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากบั 0.975 ซึ่งนบัว่าผ่านเกณฑค์ณุภาพสามารถ
น าไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดจ้รงิ ปรากฏดงัตาราง 2 

ตาราง 2 ค่าสหสมัพนัธ ์CITC และค่าสมัประสิทธิ์ความเท่ียงแอลฟาของแบบสอบถามการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมดุของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษา
ทางไกล  

ข้อค าถามของแบบสอบถาม CITC 
Cronbach’s Alpha 

if item deleted 

1. ด้านประเภทบริการทางกายภาพ  
1.1 บรกิารยืม – คืนที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร 0.521 0.882 
1.2 บรกิารยืม – คืนดว้ยตนเองผ่านเครื่องอตัโนมติั      
      (Self-check machine) 

0.672 0.871 

1.3 บรกิารจองทรพัยากรสารสนเทศที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร 0.693 0.871 
1.4 บริการเครื่องคอมพิวเตอรส์ืบคน้โอแพคภายใน 
      หอ้งสมดุ 

0.538 0.881 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม CITC 
Cronbach’s Alpha 

if item deleted 

1.5 บรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ที่เคานเ์ตอร ์
      บริการ 

0.750 0.865 

1.6 บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุที่เคานเ์ตอรบ์ริการ 
      หอ้งสมดุ 

0.783 0.863 

1.7 บรกิารแนะน าหอ้งสมดุและการสืบคน้สารสนเทศ 
      แบบเผชิญหนา้ เช่น ปฐมนิเทศ การน าชมหอ้งสมดุ  
      แนะน าการใชห้อ้งสมดุในชัน้เรียน การฝึกอบรม     
      การใชฐ้านขอ้มลู เป็นตน้ 

0.552 0.880 

1.8 บรกิารสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น ซีดีรอม ดีวีดี เป็นตน้ 0.627 0.874 
1.9 บรกิารเครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรบัใชง้านอินเทอรเ์น็ต 
      ภายในหอ้งสมดุ 

0.531 0.881 

1.10 บรกิารช่วยเหลือการท ารายงาน วิทยานิพนธแ์ละ 
        ดษุฎีนิพนธ ์เช่น แนะน าการเขียนอา้งอิงและ 
        บรรณานกุรม แนะน าวารสารส าหรบัตีพิมพ ์ 
        บทความ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม  
        เป็นตน้ 

0.551 0.881 

ค่า Alpha (N = 32) 0.886 
2. ด้านประเภทบริการทางออนไลน ์ 
2.1 บรกิารยืมต่อและการจองทรพัยากรสารสนเทศผ่าน 
      เว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนั 

0.611 0.841 

2.2 บรกิารยืมหนงัสืออิเล็กทรอนิกสผ์่านแอปพลิเคชนั 0.619 0.840 
2.3 บรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ออนไลน ์        
      ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Live chat, Facebook, Line,  
      Web chat, E-mail, โทรศพัท ์เป็นตน้   

0.639 0.837 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม CITC 
Cronbach’s Alpha 

if item deleted 

2.4 บรกิารแนะน าหอ้งสมดุและการสืบคน้สารสนเทศ 
      แบบออนไลนบ์นเว็บหอ้งสมดุหรือสื่อสงัคมออนไลน ์

0.586 0.845 

2.5 บรกิารน าสง่เอกสารทางไปรษณียแ์ละทาง 
      อิเล็กทรอนิกส ์(Document delivery service) 

0.632 0.838 

2.6 บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุแบบออนไลนผ์่านอีเมล 
      และเว็บฟอรม์  

0.629 0.838 

2.7 บรกิารสารสนเทศเลือกสรรรายบุคคล (SDI)          
      แบบออนไลนผ์่าน อีเมลและสื่อสงัคมออนไลน ์ 

0.667 0.833 

ค่า Alpha (N = 32) 0.859 
3. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

3.1 หนงัสือ/ต าราเรียน/เอกสารการสอนชดุวิชา/ประมวล 
      สาระชุดวิชา 

0.651 0.949 

3.2 หนงัสือทั่วไป 0.785 0.946 
3.3 วารสาร 0.757 0.947 
3.4 งานวิจยั/วิทยานิพนธ/์ดษุฎีนิพนธ/์สารนิพนธ์ 0.698 0.948 
3.5 หนงัสืออา้งอิง 0.860 0.944 
3.6 สิ่งพิมพล์กัษณะพิเศษ เช่น หนงัสือหายาก       
      สิ่งพิมพข์องมหาวิทยาลยั สิ่งพิมพร์ฐับาล เป็นตน้ 

0.687 0.949 

3.7 รายงานการประชมุ/ สิ่งพิมพต่์อเนื่องจากการประชุม  
      (Proceedings) 

0.687 0.948 

3.8 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ 0.739 0.947 
3.9 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์ 0.793 0.946 
3.10 ต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 0.724 0.948 
3.11 บทเรียนอิเล็กทรอนิกสแ์ละไฟลบ์นัทกึการบรรยาย     
        รายวิชาต่าง ๆ  

0.696 0.948 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม CITC 
Cronbach’s Alpha 

if item deleted 

3.12 ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั เช่น          
        คลงัทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด (OER)             
        คลงัทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั (IR) เป็นตน้ 

0.766 0.947 

3.13 หนงัสือและบทความในรูปแบบไฟลเ์สียง 0.597 0.951 
3.14 สิ่งพิมพล์กัษณะพิเศษอิเล็กทรอนิกส ์ 0.795 0.946 
3.15 ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์     
        เช่น ScienceDirect, ProQuest SpringerLink,  
        Westlaw เป็นตน้ 

 
0.771 

 
0.946 

ค่า Alpha (N = 32) 0.951 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
4.1 โอแพค (OPAC) ส าหรบัสืบคน้ฐานขอ้มลู     

ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุ 
0.741 0.931 

4.2 การสืบคน้สารสนเทศทุกฐานขอ้มลูที่หอ้งสมดุ
ใหบ้รกิารจากจุดเดียว (Single search) เช่น       
ระบบ EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นตน้ 

0.821 0.929 

4.3 เครื่องมือสืบคน้ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัอ่ืน

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น PULINET 

Search, WorldCat Discovery เป็นตน้ 

0.849 0.926 

4.4 VPN บนเคร่ืองคอมพิวเตอรห์รือโนต้บุ๊คส าหรบัเขา้ถึง

ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุจากภายนอกมหาวิทยาลยั 
0.714 0.932 

4.5 VPN บนสมารต์โฟน ส าหรบัเขา้ถึงฐานขอ้มลู

หอ้งสมดุจากภายนอกมหาวิทยาลยั 
0.767 0.930 

4.6 เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและไวไฟภายในหอ้งสมดุ 0.697 0.934 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ข้อค าถามของแบบสอบถาม CITC 
Cronbach’s Alpha 

if item deleted 

4.7 โมบายแอปพลิเคชนัของหอ้งสมดุส าหรบัอ านวย

ความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนสนเทศ

และบรกิารต่าง ๆ 

0.744 0.931 

4.8 สื่อสงัคมออนไลนข์องหอ้งสมดุส าหรบั

ประชาสมัพนัธแ์ละสื่อสารกบัผูใ้ชห้อ้งสมดุ 
0.761 0.931 

4.9 คิวอารโ์ค๊ดส าหรบัแจง้ขอ้มลูหรือข่าวสารต่าง ๆ        

ของหอ้งสมดุ 
0.794 0.929 

4.10 หอ้งสมดุสาขาในส่วนภมูิภาคใกลท้ี่พกัอาศยั      

        ของนกัศกึษา 
0.641 0.935 

4.11 การแจง้เตือนเก่ียวกบัก าหนดสง่และค่าปรบั       

        ผ่านอีเมล SMS และไลน ์
0.578 0.938 

ค่า Alpha (N = 32) 0.937 

ค่า Alpha รวมทัง้ฉบับ (N = 32) 0.975 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจัยน าเสนอโครงการวิจัยเพื่อรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบั
พิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รหสัโครงการวิจัย SWUEC-
G-302/2563X ซึ่งได้รับผลการพิจารณาว่าเป็นโครงการวิจัยที่เขา้ข่ายยกเว้น (Research with 
exemption)  

2. ผูว้ิจยัขอหนงัสือขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใชใ้นการติดต่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลการวิจัยจากนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเปิดที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

3. ผูว้ิจยัแจกและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง และใชแ้บบสอบถามออนไลน์ เนื่องจาก
นกัศึกษาบางส่วนอาศยัอยู่ที่พกัห่างไกลหรือไม่ไดเ้ขา้มาเรียนในชัน้เรียนปกติ และในสถานการณ์
ปอ้งการการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
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4. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามพบว่า แบบสอบถามมีค าตอบ
สมบรูณท์ัง้หมดจึงไดค้รบจ านวน 400 ฉบบั ปรากฏดงัตาราง 3 

ตาราง 3 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

มหาวิทยาลยั จ านวนประชากร จ านวนกลุม่
ตวัอย่าง 

1. มหาวิทยาลยัรามค าแหง 163,957 265 
2. มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 38,625 135 

รวม 202,582          400 
 
การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจัยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะหข์อ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 

1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
ระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา วิธีเรียน และจังหวัดที่อาศัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี และค่ารอ้ยละ  

2. แบบสอบถามตอนที่  2 ข้อมูลสภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่คาดหวังของความ
ตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมุดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล 
ได้แก่ ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางกายภาพ ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางออนไลน์        
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  และ             
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดคะแนนในแต่ระดบั ดงันี ้ 

ระดบัมากท่ีสดุ ก าหนดให ้ 5  คะแนน 
ระดบัมาก  ก าหนดให ้ 4  คะแนน 
ระดบับปานกลาง ก าหนดให ้ 3  คะแนน 
ระดบันอ้ย  ก าหนดให ้ 2  คะแนน 
ระดบันอ้ยที่สดุ ก าหนดให ้ 1  คะแนน 

ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์แปล
ความหมายในการประมาณค่าตามช่วงคะแนน ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2556, น. 120-121) 
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PNI modified = (I - D) / D 

ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

3. เปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มี
ระบบการศกึษาทางไกล จ าแนกตามตวัแปรระดบัการศกึษา และจงัหวดัที่อาศยั โดยใชส้ถิติ t-test  

4. เปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มี
ระบบการศึกษาทางไกล จ าแนกตามตัวแปรกลุ่มสาขาวิชา วิธีการเรียน โดยใชส้ถิติ F-test และ
เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 

5. ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิดที่มี
ระบบการศึกษาทางไกล โดยเป็นการค านวณค่าเฉลี่ยรายดา้นและรายขอ้ จากนัน้น ามาประเมิน
ความต้องการจ าเป็นที่ อิงโมเดลความแตกต่าง ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลแบบการตอบสนองคู่        
จากการนิยามการประเมินความตอ้งการจ าเป็น คือ ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริง (D) 
และสภาพที่คาดหวัง (I) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดล าดับความต้องการจ าเป็นใช้สถิติ        
Priority Needs Index แบบปรบัปรุง (PNI modified) (สวุิมล ว่องวาณิช, 2558, น. 279) ดงันี ้

 
 
 

6. แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการบริการห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล               
เป็นค าถามแบบปลายเปิด น ามาวิเคราะหเ์นือ้หาและสรุปประเด็น  

7. เสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปแบบตารางและค าอธิบายประกอบ 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
งานวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมุดของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศกึษาทางไกล ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูและแปรผลขอ้มลู ดงันี ้
 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ

วิเคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
n  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
D   แทน  สภาพที่เป็นจรงิ 
I  แทน  สภาพที่ควรจะเป็น 
X̅  แทน   ค่าเฉลี่ย  
SD   แทน  ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
P  แทน  ความน่าจะเป็นส าหรบันยัส าคญัทางสถิติ  
t   แทน   ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาการกระจายของ t Distribution 
F   แทน   ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาการกระจายของ F Distribution 
*  แทน   ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
a, b แทน  การก ากับค่าเฉลี่ยที่แสดงว่าค่าเฉลี่ยคู่นั้นแตกต่างกัน

     อย่างมีนัยส าคัญ โดยที่อักษร a ก ากับค่าเฉลี่ยที่มีค่า
     มากว่า b 

 
การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายตามล าดบั ดงันี ้
1. คณุลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. การประเมินสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลยัเปิด      

ที่มีระบบการศกึษาทางไกล 
3. การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิด

ที่มีระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรระดบัการศกึษา  
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4. การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิด
ที่มีระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรกลุม่สาขาวิชา  

5. การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิด
ที่มีระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรวิธีเรียน  

6. การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิด
ที่มีระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรจงัหวดัที่อาศยั 

7.  การประ เมิ นความต้องการจ า เ ป็นในการบริการห้องสมุดของนักศึกษา  
มหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศกึษาทางไกล 

8. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
1. คณุลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏดงัตาราง 4 

ตาราง 4 คณุลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม 

คุณลักษณะ ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 229 57.30 
ชาย 165 41.30 
ไม่ระบ ุ 6  1.40 

รวม 400 100.00 
ระดบัการศึกษา 
ระดบัปรญิญาตรี 219 54.80 
ระดบับณัฑิตศกึษา 181 45.20 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คุณลักษณะ ความถ่ี ร้อยละ 

กลุม่สาขาวิชา   
สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ 192 48.00 
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 107 26.80 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 101 25.20 

รวม 400 100.00 
วิธีเรียน   
บงัคบัเรียนในชัน้เรียน 204 51.00 
เรียนระยะไกล 130 32.40 
เรียนทัง้ในชัน้เรียนและระยะไกล 66 16.60 

รวม 400 100.00 
จงัหวดัที่อาศยั   
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 240 60.00 
ต่างจงัหวดั 160 40.00 

รวม 400 100.00 
วตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมดุ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   
การท ารายงานหรืองานที่ไดร้บัมอบหมาย 232 58.00 
เพิ่มพนูความรูแ้ละพฒันาตนเอง 225 56.30 
การเรียนในรายวิชาต่างๆ 214 53.50 
การท าวิทยานิพนธ/์ดษุฎีนิพนธ ์ 198 49.50 
พกัผ่อนหย่อนใจ/จรรโลงใจ 111 27.80 
อ่ืนๆ 16 4.00 

รวม 996 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คุณลักษณะ ความถ่ี ร้อยละ 

ความถ่ีการใชห้อ้งสมดุทางกายภาพ 
1 – 2 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์ 198 49.60 
3 – 4  ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์ 39 9.80 
5 - 7 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์ 25 6.30 
ไม่เคยใชเ้ลย 138 34.40 

รวม 400 100.00 
ความถ่ีการใชห้อ้งสมดุทางออนไลน ์
1 - 2 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์ 153 38.30 
3 - 4 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์ 86 21.40 
5 – 7 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์ 36 9.00 
ไม่เคยใชเ้ลย 125 31.30 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 4 แสดงว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        

จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน (รอ้ยละ 57.30) รองลงมา คือ เพศชาย 
จ านวน 165 คน (รอ้ยละ 41.30) และไม่ระบุ จ านวน 6 คน (รอ้ยละ 1.40) ตามล าดบั ก าลงัศึกษา
อยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 219 คน (รอ้ยละ 54.80) และระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 181 คน 
(ร้อยละ 45.20) ศึกษาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์จ านวน 192 คน       
(รอ้ยละ 48.00) มากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ จ านวน 107 คน     
(รอ้ยละ 26.80) และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 101 คน (รอ้ยละ 25.20) 
ตามล าดับ ศึกษาโดยใช้วิธีเรียนแบบบังคับเรียนในชั้นเรียน จ านวน 204 คน (รอ้ยละ 51.00)      
มากที่สุด รองลงมา คือ เรียนระยะไกล จ านวน 130 คน (รอ้ยละ 32.60) และเรียนทัง้ในชัน้เรียน
และระยะไกล จ านวน 66 คน (รอ้ยละ 16.40) ตามล าดับ พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 240 คน (ร้อยละ 60.00) รองลงมา คือ ต่างจังหวัด จ านวน 160 คน                
(รอ้ยละ 40.00) มีวัตถุประสงค์การใชห้้องสมุด คือ การท ารายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
จ านวน  232 คน ( ร้อยละ  58.00) มากที่ สุด  มี ความ ถ่ีกา รใช้ห้องสมุดทางกายภาพ                                  
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1 - 2 ครัง้/วันต่อสปัดาห ์จ านวน 198 คน (รอ้ยละ 49.60) มากที่สุด รองลงมา คือ ไม่เคยใชเ้ลย 
จ านวน 138 คน (รอ้ยละ 34.40 ) 3 - 4 ครั้ง/วันต่อสัปดาห์ จ านวน 39 คน (รอ้ยละ 9.80) และ         
5 - 7 ครัง้/วันต่อสปัดาห ์จ านวน 25 คน (รอ้ยละ 6.30) ตามล าดับ และมีความถ่ีการใชห้อ้งสมุด
ทางออนไลน ์1 - 2 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์จ านวน 153 คน (รอ้ยละ 38.30) รองลงมาคือ ไม่เคยใชเ้ลย                
จ านวน 125 คน (ร้อยละ 34.40 ) 3 - 4 ครั้ง/วันต่อสัปดาห์ จ านวน 86 คน (ร้อยละ 21.40)           
และ 5 - 7 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์จ านวน 36 คน (รอ้ยละ 9.00) ตามล าดบั 

 
2. การประเมินสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มี

ระบบการศกึษาทางไกล ปรากฏดงัตาราง 5  

ตาราง 5 การประเมินสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มี
ระบบการศกึษาทางไกล 

สภาพทีค่วรเป็นในการบริการห้องสมุด �̅� SD 
แปล

ความหมาย 
1. ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางกายภาพ    
1.1 บรกิารยืม – คืนที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร 3.89 1.00 มาก 
1.2 บรกิารยืม – คืนดว้ยตนเองผ่านเครื่องอตัโนมติั           
      (Self-check machine) 

 
3.88 

 
1.05 

 
มาก 

1.3 บรกิารจองทรพัยากรสารสนเทศที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร 3.79 1.01 มาก 
1.4 บรกิารเครื่องคอมพิวเตอรส์ืบคน้โอแพคภายในหอ้งสมดุ 3.91 0.99 มาก 
1.5 บรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ที่เคานเ์ตอร ์     

บรกิาร 
3.99 1.03 มาก 

1.6 บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุที่เคานเ์ตอรบ์ริการหอ้งสมดุ 3.87 1.02 มาก 
1.7 บรกิารแนะน าหอ้งสมดุและการสืบคน้สารสนเทศแบบ 
      เผชิญหนา้  

 
3.85 

 
1.02 

 
มาก 

1.8 บรกิารสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น ซีดีรอม ดีวีดี เป็นตน้ 3.84 1.00 มาก 
1.9 บรกิารเครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรบัใชง้านอินเทอรเ์น็ต 
      ภายในหอ้งสมดุ 

 
4.05 

 
1.03 

 
มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

สภาพทีค่วรเป็นในการบริการห้องสมุด �̅� SD 
แปล

ความหมาย 
1.10 บรกิารช่วยเหลือการท ารายงานวิทยานิพนธแ์ละ             
        ดษุฎีนิพนธ ์ 

 
3.98 

 
1.04 

 
มาก 

รวม 3.90 0.84 มาก 
2. ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางออนไลน์    
2.1 บรกิารยืมต่อและการจองทรพัยากรสารสนเทศผ่าน 
      เว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนั 

 
3.93 

 
1.01 

 
มาก 

2.2 บรกิารยืมหนงัสืออิเล็กทรอนิกสผ์่านแอปพลิเคชนั 3.99 1.07 มาก 
2.3 บรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ออนไลนผ์่านสื่อ    
      ต่าง ๆ  

4.03 1.00 มาก 

2.4 บรกิารแนะน าหอ้งสมดุและการสืบคน้สารสนเทศแบบ 
      ออนไลนบ์นเว็บหอ้งสมดุหรือสื่อสงัคมออนไลน ์

 
4.01 

 
0.97 

 
มาก 

2.5 บรกิารน าสง่เอกสารทางไปรษณียแ์ละทางอิเล็กทรอนิกส ์ 3.93 1.08 มาก 
2.6 บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุแบบออนไลนผ์่านอีเมลและ    
      เว็บฟอรม์ 

 
3.96 

 
1.05 

 
มาก 

2.7 บรกิารสารสนเทศเลือกสรรเฉพาะบคุคลแบบออนไลน ์   
      ผ่านอีเมลและสื่อสงัคมออนไลน ์

 
3.85 

 
1.00 

 
มาก 

รวม 3.96 0.89 มาก 
3. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ    
3.1 หนงัสือ/ต าราเรียน/เอกสารการสอนชดุวิชา/ประมวล 
      สาระชุดวิชา        

 
4.15 

 
0.92 

 
มาก 

3.2 หนงัสือทั่วไป 4.07 0.89 มาก 
3.3 วารสาร 3.99 0.98 มาก 
3.4 งานวิจยั/วิทยานิพนธ/์ดษุฎีนิพนธ/์สารนิพนธ์ 4.16 0.93 มาก 
3.5 หนงัสืออา้งอิง 4.00 0.97 มาก 
3.6 สิ่งพิมพล์กัษณะพิเศษ  3.90 1.00 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

สภาพทีค่วรเป็นในการบริการห้องสมุด �̅� SD 
แปล

ความหมาย 
3.7 รายงานการประชมุ/สิ่งพิมพต่์อเนื่องจากการประชมุ  3.74 1.02 มาก 
3.8 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ 4.03 0.95 มาก 
3.9 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์ 3.99 0.97 มาก 
3.10 ต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 4.05 0.95 มาก 
3.11 บทเรียนอิเล็กทรอนิกสแ์ละไฟลบ์นัทกึการบรรยาย 
        รายวิชาต่าง ๆ 

 
4.04 

 
0.97 

 
มาก 

3.12 ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั  3.92 1.02 มาก 
3.13 หนงัสือและบทความในรูปแบบไฟลเ์สียง 3.90 0.99 มาก 
3.14 สิ่งพิมพล์กัษณะพิเศษอิเล็กทรอนิกส ์ 3.87 1.00 มาก 
3.15 ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์ 3.98 0.98 มาก 

รวม 3.99 0.82 มาก 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
4.1 โอแพคส าหรบัสืบคน้ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ 
      หอ้งสมดุ 

 
 

3.92 

 
 

1.01 

 
 

มาก 
4.2 การสืบคน้สารสนเทศทุกฐานขอ้มลูที่หอ้งสมดุใหบ้รกิาร  
      จากจุดเดียว  

 
4.02 

 
1.02 

 
มาก 

4.3 เครื่องมือสืบคน้ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัอ่ืนทัง้ 
      ในประเทศและต่างประเทศ  

 
4.06 

 
1.00 

 
มาก 

4.4 VPN บนเคร่ืองคอมพิวเตอรห์รือโนต้บุ๊คส าหรบัเขา้ถึง 
      ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุจากภายนอกมหาวิทยาลยั 

 
4.02 

 
1.02 

 
มาก 

4.5 VPN บนสมารต์โฟน ส าหรบัเขา้ถึงฐานขอ้มลูหอ้งสมดุ 
      จากภายนอกมหาวิทยาลยั 

 
4.04 

 
1.00 

 
มาก 

4.6 เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและไวไฟภายในหอ้งสมดุ 4.17 0.98 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

สภาพทีค่วรเป็นในการบริการห้องสมุด �̅� SD 
แปล

ความหมาย 
4.7 โมบายแอปพลิเคชนัของหอ้งสมดุ ส าหรบัอ านวยความ 
      สะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนสนเทศและบริการ 
      ต่าง ๆ 

 
 

4.15 

 
 

0.97 

 
 

มาก 
4.8 สื่อสงัคมออนไลนข์องหอ้งสมดุ ส าหรบัประชาสมัพนัธ์ 
      และสื่อสารกบัผูใ้ชห้อ้งสมดุ 

 
4.00 

 
0.94 

 
มาก 

4.9 คิวอารโ์คด้ส าหรบัแจง้ขอ้มลูหรือข่าวสารต่าง ๆ ของ 
      หอ้งสมดุ 

 
3.92 

 
1.00 

 
มาก 

4.10 หอ้งสมดุสาขาในส่วนภมูิภาคใกลท้ี่พกัอาศยัของ 
        นกัศึกษา 

3.83 1.07 
มาก 

4.11 การแจง้เตือนเก่ียวกบัก าหนดสง่และค่าปรบัผ่านอีเมล 
        SMS และไลน ์

 
3.86 

 
1.09 

 
มาก 

รวม 4.00 0.84 มาก 

รวมทัง้หมด 3.96 0.78 มาก 

 

จากตาราง 5 แสดงว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นใน
การบริการหอ้งสมุดโดยรวมในระดับมาก ( X̅ = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับมาก (  X̅ = 4.00) รองลงมา คือ                 
ดา้นทรพัยากรสารสนเทศในระดับมาก ( X̅ = 3.99) ดา้นประเภทบริการหอ้งสมุดทางออนไลน์    
ในระดบัมาก ( X̅ = 3.96) และดา้นประเภทบริการหอ้งสมดุทางกายภาพในระดบัมาก ( X̅ = 3.90) 
ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุรายขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและไวไฟภายในหอ้งสมุดในระดบัมาก (  X̅ = 4.17) 
งานวิจัย/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์ในระดับมาก ( X̅ = 4.16) และหนังสือ/ต าราเรียน/
เอกสารการสอนชดุวิชา/ประมวลสาระชดุวิชาและโมบายแอปพลิเคชนัของหอ้งสมดุส าหรบัอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนสนเทศและบริการต่าง ๆ  ( X̅ = 4.15) ตามล าดับ      
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ส่วนสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดรายขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด คือ รายงานการประชุม/
สิ่งพิมพต่์อเนื่องจากการประชมุในระดบัมาก ( X̅ = 3.74) 

 
3. การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิด

ที่มีระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรระดบัการศกึษา ปรากฏดงัตาราง 6 

ตาราง 6 การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิดที่มี
ระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรระดบัการศกึษา 

สภาพทีค่วรเป็นในการบริการ
ห้องสมุด 

ระดับการศึกษา 

t P ระดบั 
ปรญิญาตรี 

ระดบั
บณัฑิตศกึษา 

�̅� SD �̅� SD 
ดา้นประเภทบรกิารหอ้งสมดุทาง
กายภาพ 

3.78 0.84 4.05 0.81 3.344 0.001*  

ดา้นประเภทบรกิารหอ้งสมดุทาง
ออนไลน ์

3.84 0.88 4.09 0.88 1.012 0.005* 

ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ 3.87 0.82 4.13 0.81 3.236 0.001* 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 3.88 0.84 4.15 0.81 3.182 0.001* 

รวม 3.84 0.77 4.11 0.77 3.182 0.001* 

 *P <= .05 
 

จากตาราง 6 แสดงว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มีระดับการศึกษาต่างกันโดยรวมมี
ความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1 โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความ
คิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นโดยรวมในการบริการหอ้งสมุด ( X̅ = 4.11) มากกว่านักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ( X̅ = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นใน  
การบริการหอ้งสมุดรายดา้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกดา้นเช่นกนั      
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการห้องสมุด                  
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ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางกายภาพ ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางออนไลน์                   
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (  X̅ = 4.05,  X̅ = 4.09,  X̅ = 4.13,            
X̅ = 4.15) มากกว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี ( X̅ = 3.78,  X̅ = 3.84,  X̅ = 3.87, X̅ = 3.88)   

 
4. การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิด

ที่มีระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรกลุม่สาขาวิชา ปรากฏดงัตาราง 7 

ตาราง 7 การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิดที่มี
ระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรกลุม่สาขาวิชา 

สภาพทีค่วรเป็นใน
การบริการ
ห้องสมุด 

กลุ่มสาขาวิชา 

F P สงัคมศาสตร ์
และมนษุยศาสตร ์

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

�̅� SD �̅� SD �̅� SD 
ดา้นประเภทบรกิาร
หอ้งสมดุทาง
กายภาพ 

3.96a 0.77 4.03a 0.86 3.68b 0.90 5.402 0.005* 

ดา้นประเภทบรกิาร
หอ้งสมดุทาง
ออนไลน ์

3.98 0.82 4.15a 0.85 3.73b 0.99 6.313 0.002* 

ดา้นทรพัยากร
สารสนเทศ 

4.09a 0.73 4.08a 0.87 3.71b 0.88 8.371 0.000* 

ดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4.13a 0.73 4.09a 0.85 3.67b 0.92 11.697 0.000* 

รวม 4.04a 0.68 4.09a 0.79 3.96b 0.86 8.767 0.000* 

*P <= .05 
 

a, b หมายถึงอักษรที่กล่าวก ากับค่าเฉลี่ยใด แสดงว่าค่าเฉลี่ยคู่นั้นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั โดยที่อกัษร a ก ากบัค่าเฉลี่ยที่มีค่าสงูกว่า  
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จากตาราง 7 แสดงว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่ศึกษากลุ่มสาขาวิชาต่างกันโดยรวม  
มีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
ที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 2 โดยนกัศกึษากลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร  ์และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (X̅ = 4.04, X̅ = 4.09) มีความ
คิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดมากกว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ (X̅ = 3.96) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควร
เป็นในการบริการหอ้งสมุดรายดา้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกดา้น
เช่นกัน โดยนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( X̅ = 3.96, X̅ = 4.09,            
 X̅ = 4.13) และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ( X̅ = 4.03,  X̅ = 4.08,        
 X̅ = 4.09) มีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุดา้นประเภทบริการหอ้งสมุด
ทางกายภาพ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่านักศึกษา       
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ( X̅ = 3.68,  X̅ = 3.71,  X̅ = 3.67) ส่วนนักศึกษาที่ศึกษา  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี    ( X̅ = 4.15) มีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นใน     
การบริการหอ้งสมุดดา้นประเภทบริการห้องสมุดทางออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน         
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ( X̅ = 3.73) 

 
5. การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิด

ที่มีระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรวิธีเรียน ปรากฎดงัตาราง 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  92 

ตาราง 8 การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิดที่มี
ระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรวิธีเรียน 

สภาพทีค่วรเป็นใน
การบริการห้องสมุด 

วิธีเรียน 

F P บงัคบัเรียน 
ในชัน้เรียน 

เรียนระยะไกล เรียนทัง้ในชัน้เรียน
และระยะไกล 

�̅� SD �̅� SD �̅� SD 
ดา้นประเภทบรกิาร
หอ้งสมดุทางกายภาพ 

3.98a 0.86 3.67b 0.79 4.14a 0.74 9.026 0.000** 

ดา้นประเภทบรกิาร
หอ้งสมดุทางออนไลน ์

3.93 0.96 3.86b 0.82 4.23a 0.72 2.128 0.017* 

ดา้นทรพัยากร
สารสนเทศ 

4.02 0.89 3.85b 0.76 4.14a 0.70 3.285 0.038* 

ดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4.02 0.87 3.85b 0.83 4.21a 0.67 4.211 0.016* 

รวม 3.99 0.84 3.80b 0.69 4.18a 0.65 5.446 0.005* 

* P <= .05 
 
a, b หมายถึงอักษรที่กล่าวก ากับค่าเฉลี่ยใด แสดงว่าค่าเฉลี่ยคู่นั้นแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญั โดยที่อกัษร a ก ากบัค่าเฉลี่ยที่มีค่าสงูกว่า 
จากตาราง 8 แสดงว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดทีใชว้ิธีเรียนต่างกันโดยรวมมีความ

คิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05     
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ้ที่ 3 โดยนักศึกษาที่ใชว้ิธีเรียนแบบเรียนทั้งในชั้นเรียนและ
ระยะไกล ( X̅ = 4.18) มีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุมากกว่านกัศึกษา
ที่ใชว้ิธีเรียนแบบเรียนระยะไกล ( X̅ = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักศึกษาที่ใชว้ิธี
เรียนแบบเรียนในชั้นเรียน ( X̅ = 3.98) และแบบเรียนทั้งในชั้นเรียนและระยะไกล ( X̅ = 4.14)       
มีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุดา้นประเภทบรกิารหอ้งสมดุทางกายภาพ
มากกว่านกัศกึษาที่ใชว้ิธีเรียนแบบระยะไกล ( X̅ = 3.67) สว่นนกัศกึษาที่ใชว้ิธีเรียนแบบเรียนทัง้ใน
ชั้นเรียนและระยะไกล (  X̅ = 4.23, X̅ = 4.14, X̅ = 4.21) มีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็น           
ในการบริการห้องสมุดด้านประเภทบริการห้องสมุดทางออนไลน์  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ           
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และสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่านักศึกษาที่ใช้วิธีเรียนระยะไกล (  X̅ = 3.86,  X̅ = 3.85,          
X̅ = 3.85) 

 
6. การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิด

ที่มีระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรจงัหวดัที่อาศยั ปรากฏดงัตาราง 9 

ตาราง 9 การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิดที่มี
ระบบการศกึษาทางไกล ตามตวัแปรจงัหวดัที่อาศยั 

สภาพทีค่วรเป็นในการบริการห้องสมุด 

จังหวัดทีอ่าศัย 

t P กรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล 

ต่างจงัหวดั 

�̅� SD �̅� SD 

ดา้นประเภทบรกิารหอ้งสมดุทางกายภาพ 3.97 0.85 3.80 0.80 2.007 0.045* 

ดา้นประเภทบรกิารหอ้งสมดุทางออนไลน ์ 3.26 0.72 3.34 0.73 0.713 0.476 

ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ 4.03 0.83 3.92 0.81 1.289 0.198 

ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.02 0.83 3.96 0.84 0.742 0.459 

รวม 3.99 0.80 3.92 0.74 0.876 0.382 

* P <= .05 
 

จากตาราง 9 แสดงว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่อาศัยอยู่ในจงัหวดัต่างกนัโดยรวมมี
ความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  4  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักศึกษาที่อาศัยในจังหวัดต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการห้องสมุด       
ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
โดยนกัศึกษาที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (  X̅ = 3.97) มีความคิดเห็นต่อสภาพที่
ควรเป็นมากกว่านกัศกึษาที่อาศยัอยู่ในต่างจงัหวดั ( X̅ = 3.80)  
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7.  การประ เมิ นความต้องการจ า เ ป็นในการบริการห้องสมุดของนักศึกษา  
มหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศกึษาทางไกล ปรากฏดงัตาราง 10 

ตาราง 10 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิด
ที่มีระบบการศกึษาทางไกล 

การบริการห้องสมุด (n = 400) I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

1. ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางกายภาพ 3.90 2.93 0.97 0.33 (4) 
1.1 บรกิารยืม – คืนที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร 3.85 3.02 0.83 0.27 43 
1.2 บรกิารยืม – คืนดว้ยตนเองผ่าน               
      เครื่องอตัโนมติั  3.88 2.85 1.03 0.36 19 
1.3 บรกิารจองทรพัยากรสารสนเทศที่เคานเ์ตอร ์
      บริการ 3.79 2.91 0.88 0.30 37 
1.4 บรกิารเครื่องคอมพิวเตอรส์ืบคน้โอแพค 
      ภายในหอ้งสมดุ 

 
3.91 

 
2.95 

 
0.96 

 
0.32 

 
35 

1.5 บรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ที่ 
      เคานเ์ตอรบ์รกิาร 

 
3.99 

 
3.06 

 
0.93 

 
0.30 

 
36 

1.6 บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุที่เคานเ์ตอร ์
      บริการหอ้งสมดุ 3.87 3.01 0.86 0.28 40 
1.7 บรกิารแนะน าหอ้งสมดุและการสืบคน้ 
      สารสนเทศแบบเผชิญหนา้  

 
3.85 

 
2.84 

 
1.01 

 
0.35 

 
23 

1.8 บรกิารสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น ซีดีรอม ดีวีดี    
      เป็นตน้ 3.84 2.86 0.98 0.34 28 
1.9 บรกิารเครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรบัใชง้าน

อินเทอรเ์น็ตภายในหอ้งสมดุ 
 

4.05 
 

2.93 
 

1.12 
 

0.38 
 

11 
1.10 บรกิารช่วยเหลือการท ารายงานวิทยานิพนธ ์ 
        และดษุฎีนิพนธ ์ 3.98 2.90 1.07 0.37 15 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

การบริการห้องสมุด (n = 400) I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

2. ด้านประเภทบริการห้องสมุดออนไลน์ 3.96 2.93 1.02 0.35 (2) 
2.1 บรกิารยืมต่อและการจองทรพัยากร 
      สารสนเทศผ่านเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนั 

 
3.93 

 
2.85 

 
1.08 

 
0.37 

 
13 

2.2 บรกิารยืมหนงัสืออิเล็กทรอนิกสผ์่าน             
      แอปพลิเคชนั 3.99 2.80 1.19 0.42 4 
2.3 บรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ออนไลน ์               
      ผ่านสื่อต่าง ๆ  

 
4.02 

 
2.91 

 
1.11 

 
0.38 

 
12 

2.4 บรกิารแนะน าหอ้งสมดุและการสืบคน้ 
      สารสนเทศแบบออนไลนบ์นเว็บหอ้งสมดุ      
      หรือสื่อสงัคมออนไลน ์ 

 
4.01 

 
3.01 

 
1.00 

 
0.33 

 
33 

2.5 บรกิารน าสง่เอกสารทางไปรษณียแ์ละทาง 
      อิเล็กทรอนิกส ์ 3.93 2.77 1.16 0.42 5 
2.6 บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุแบบออนไลน ์ 
      ผ่านอีเมล และเว็บฟอรม์  

 
3.96 

 
2.75 

 
1.21 

 
0.44 

 
2 

2.7 บรกิารสารสนเทศเลือกสรรเฉพาะบคุคลแบบ 
      ออนไลนผ์่านอีเมลและสื่อสงัคมออนไลน ์ 3.85 2.81 1.04 0.37 16 
3. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.99 2.98 1.01 0.34 (3) 
3.1 หนงัสือ/ต าราเรียน/เอกสารการสอนชดุวิชา/          
      ประมวลสาระชดุวิชา 

 
4.14 

 
3.12 

 
1.02 

 
0.33 

 
34 

3.2 หนงัสือทั่วไป 4.07 3.18 0.89 0.28 41 
3.3 วารสาร 3.98 3.11 0.87 0.28 42 
3.4 งานวิจยั/วิทยานิพนธ/์ดษุฎีนิพนธ/์สารนิพนธ์ 4.16 3.22 0.94 0.29 38 
3.5 หนงัสืออา้งอิง 4.00 3.10 0.90 0.29 39 
3.6 สิ่งพิมพล์กัษณะพิเศษ 3.90 2.88 1.02 0.35 25 
3.7 รายงานการประชมุ/สิ่งพิมพต่์อเนื่อง          
      จากการประชมุ  3.74 2.79 0.95 0.34 31 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

การบริการห้องสมุด (n = 400) I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

3.8 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ 4.03 2.98 1.05 0.35 27 
3.9 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์ 3.99 2.99 1.00 0.33 32 
3.10 ต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 4.05 2.99 1.06 0.35 26 
3.11 บทเรียนอิเล็กทรอนิกสแ์ละไฟลบ์นัทกึการ 
        บรรยายรายวิชาต่าง ๆ 

 
4.04 

 
2.90 

 
1.14 

 
0.39 

 
9 

3.12 ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั  3.92 2.92 1.00 0.34 30 
3.13 หนงัสือและบทความในรูปแบบไฟลเ์สียง 3.90 2.77 1.13 0.40 7 
3.14 สิ่งพิมพล์กัษณะพิเศษอิเล็กทรอนิกส ์ 3.87 2.85 1.02 0.36 24 
3.15 ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ 
        อิเล็กทรอนิกส ์ 3.98 2.93 1.05 0.35 22 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.00 2.88 1.116 0.39 (1) 
4.1 โอแพคส าหรบัสืบคน้ฐานขอ้มลูทรพัยากร 
      สารสนเทศหอ้งสมดุ 

 
3.92 

 
2.87 

 
1.05 

 
0.36 

 
18 

4.2 การสืบคน้สารสนเทศทุกฐานขอ้มลูที่ 
      หอ้งสมดุใหบ้รกิารจากจุดเดียว  

 
4.02 

 
2.93 

 
1.09 

 
0.37 

 
14 

4.3 เครื่องมือสืบคน้ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุ 
      มหาวิทยาลยัอ่ืนทัง้ในประเทศและ 
      ต่างประเทศ  

 
4.06 

 
2.83 

 
1.23 

 
0.43 

 
3 

4.4 VPN บนเคร่ืองคอมพิวเตอรห์รือโนต้บุ๊ค  
      ส  าหรบัเขา้ถึงฐานขอ้มลูหอ้งสมดุ            
      จากภายนอกมหาวิทยาลยั 

 
4.02 

 
2.90 

 
1.12 

 
0.39 

 
10 

4.5  VPN บนสมารต์โฟนส าหรบัเขา้ถึง 
       ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุจากภายนอก 
       มหาวิทยาลยั 

 
4.04 

 
2.89 

 
1.15 

 
0.40 

 
8 

4.6 เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและไวไฟภายใน 
      หอ้งสมดุ 4.17 3.10 1.07 0.34 29 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

การบริการห้องสมุด (n = 400) I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

4.7 โมบายแอปพลิเคชนัของหอ้งสมดุส าหรบั 
      อ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากร 
      สารสนเทศและบรกิารต่าง ๆ 

 
4.15 

 
2.83 

 
1.32 

 
0.47 

 
1 

4.8 สื่อสงัคมออนไลนข์องหอ้งสมดุส าหรบั 
      ประชาสมัพนัธแ์ละสื่อสารกบัผูใ้ชห้อ้งสมดุ 

 
3.99 

 
2.92 

 
1.07 

 
0.37 

 
17 

4.9 คิวอารโ์คด้ส าหรบัแจง้ขอ้มลูหรือข่าวสาร   
ต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ 

 
3.92 

 
2.88 

 
1.04 

 
0.36 

 
21 

4.10 หอ้งสมดุสาขาในส่วนภมูิภาคใกลท้ี่พกั 
        อาศยัของนกัศกึษา 

 
3.83 

 
2.70 

 
1.13 

 
0.42 

 
6 

4.11 การแจง้เตือนเก่ียวกบัก าหนดสง่และ 
        ค่าปรบัผ่านอีเมล SMS และไลน ์

 
3.86 

 
2.84 

 
1.02 

 
0.36 

 
20 

 

จากตาราง 10 แสดงว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมุดของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล โดยการจัดล าดับความตอ้งการจ าเป็นใน
ปัจจุบันและที่ควรจะเป็นด้วยวิธี Priority Need Index แบบปรับปรุง (PNI modified) ค านวณจาก
ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น (I) และค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง (D) เมื่อพิจารณาความ
ตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมุดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล  
4 ดา้น พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดมีความตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมุด อันดับ 1 
คือ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก (PNI modified = 0.39) อันดับ 2 คือ ดา้นประเภทบริการหอ้งสมุด
ออนไลน ์(PNI modified = 0.35) อันดับ 3 คือ ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ (PNI modified = 0.34) และ
อันดับ 4 คือ ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางกายภาพ (PNI modified = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็น     
รายขอ้ค าถาม พบว่า ความตอ้งการจ าเป็นอนัดับ 1 คือ โมบายแอปพลิเคชนัของหอ้งสมดุส าหรบั
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ (PNI modified = 0.47)   
อนัดบั 2 คือ บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุแบบออนไลนผ์่านอีเมลและเว็บฟอรม์ (PNI modified = 0.44) 
และอันดับที่  3 คือ เครื่องมือสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (PNI modified = 0.43)  
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9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเปิดเก่ียวกบัการบรกิารหอ้งสมดุ ดงันี ้

9.1 ห้องสมุดควรพัฒนาพื ้นที่ส  าหรับการเรียนรู้หรือการท างานร่วมกัน โดยมี             
สิ่งอ านวยความสะดวกทั้งวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู ้ เช่น โน้ตบุ๊ค ไอแพด         
แท็บเล็ต เป็นตน้ รวมถึงเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและสัญญาณไวไฟที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วพืน้ที่
หอ้งสมดุ เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศการสรา้งสรรคแ์ละพบปะในการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูร้ะหว่างกนั
แก่นกัศกึษาหรือผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารหอ้งสมดุ  
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการบริการห้องสมุดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล” ใช้วิ ธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งสรุปผลการวิจัย         
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะตามล าดบั ดงันี ้

1. ความมุ่งหมายของการวิจยั 
2. สมมติฐานการวิจยั 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
4. สรุปผลการวิจยั 
5. อภิปรายผลการวิจยั 
6. ขอ้เสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อประเมินสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด      

ที่มีระบบการศกึษาทางไกล 
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิด

ที่มีระบบการศึกษาทางไกล ตามตัวแปรระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา วิธีเรียน และจังหวัดที่
อาศยั 

3. เพื่ อประ เมิ นความต้องการจ า เ ป็นในการบริก ารห้องสมุดของนักศึ กษา       
มหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศกึษาทางไกล 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพที่        
ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุแตกต่างกนั 

2. นกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพที่
ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุแตกต่างกนั 

3.  นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้วิธีเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็น     
ในการบรกิารหอ้งสมดุแตกต่างกนั 
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4. นกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิดที่อาศยัในจังหวดัต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็น
ในการบรกิารหอ้งสมดุแตกต่างกนั  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยนี ้ ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด 2 แห่ง ได้แก่  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 163,957 คน และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                
จ านวน 38,625 คน รวมทั้งสิ ้น 202,582 คน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย             
และนวัตกรรม, 2563) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด 2 แห่ง      
ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน                              
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 400 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ตามระดับ
การศึกษา กลุ่มสาขาวิชา วิธีเรียน และจังหวัดที่อาศัย ซึ่งไม่นอ้ยกว่าตารางจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
ขัน้ต ่าของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสรา้งขึน้มาจากการศึกษา
วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการบริการหอ้งสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษา
ทางไกลเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนที่  1 ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา         
กลุ่มสาขาวิชา วิธีเรียน จังหวัดที่อาศัย วัตถุประสงค์การใช้ห้องสมุด ความถ่ีการใช้ห้องสมุด      
ทางกายภาพ และความถ่ีการใชห้อ้งสมดุทางออนไลน ์ซึ่งเป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ  

ตอนที่  2 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริการห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล เป็นขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ให้คะแนนตั้งแต่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด คือ           
5 - 1 คะแนน   

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นขอ้ค าถามแบบปลายเปิด  
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์สาขาวิชา

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์และหัวหนา้งานบริการหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัเปิดที่มี
ระบบการศึกษาทางไกล จ านวน 3 คน น ามาตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามใน      
ด้านวัตถุประสงค์ เนือ้หา และส านวนภาษา เพื่อเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง   
(Index of Congruency: IOC) ไม่น้อยกว่า 0.50 ส่วนข้อค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดก็จะน ามาปรบัปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ จากนัน้น าแบบสอบถามไป
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ทดลองใช ้(Try out) กบันกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 32 คน และหาค่า
สมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha coefficient) ไดค่้าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.98 
ซึ่งมากกว่า 0.90 หมายถึง ดีมาก (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2544, น. 107) นบัว่าผ่านเกณฑค์ุณภาพ 
สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดจ้รงิ  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ ท า ในมนุษย์ มหาวิทยาลัย                           
ศรีนครินทรวิโรฒ รหัสโครงการวิจัย SWUEC-G-302/2563X ซึ่งได้รับผลการพิจารณาว่าเป็น
โครงการวิจยัที่เขา้ข่ายยกเวน้ (Research with exemption) เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จากนัน้
ระหว่างวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 25 มกราคม 2564 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู
โดยแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง และใชแ้บบสอบถามออนไลน ์เนื่องจากอยู่ระหว่างสถานการณ์
ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดบางส่วนอาศัยอยู่
ต่างจังหวัดซึ่งใช้วิธีศึกษาทางไกลโดยผ่านระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เมื่อได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาก็น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบข้อค าถาม พบว่า
แบบสอบถามมีค าตอบสมบรูณท์ัง้หมด จ านวน 400 ฉบบั  

4. การจัดกระท าขอ้มูลและการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยใหค้ะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2   
ที่ขอ้ค าถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดคะแนน ไดแ้ก่ 5 คะแนน (ระดับมากที่สดุ)   
4 คะแนน (ระดับมาก) 3 คะแนน (ระดับปานกลาง)  2 คะแนน (ระดับน้อย) 1 คะแนน                
(ระดบันอ้ยที่สดุ) จากนัน้ใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รูปเพื่อจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้  

4.1 ใช้สถิติค่าความถ่ี และค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

4.2 ใชส้ถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหข์อ้มูลสภาพที่เป็นจริง (D) 
และสภาพที่ควรจะเป็น (I) ในการบริการหอ้งสมุด ซึ่งใชเ้กณฑแ์ปลความหมายตามช่วงคะแนน
ของบญุชม ศรีสะอาด (2556, น. 120-121) ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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PNI modified = (I – D) / D 

4.3 ใช้สถิติ t-test แบบ Independent วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นใน      
การบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล จ าแนกตามตวัแปร
ระดบัการศกึษา และจงัหวดัที่อาศยั 

4.4 ใช้สถิติ (F-test) One-way ANOVA วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นใน 
การบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล จ าแนกตามตวัแปร           
กลุม่สาขาวิชา และวิธีเรียน 

4.5 ใชส้ถิติ Priority Need Index แบบปรบัปรุง (PNI modified) ในการวิเคราะหป์ระเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการศึกษา
ทางไกล เพื่อจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็น (สวุิมล ว่องวาณิช, 2558, น. 279) ดงันี ้ 

 
 
 
4.6 ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) เพื่อสรุปข้อมูลความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. คุณลักษณะของผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่  

เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน (รอ้ยละ 57.30) ก าลงัศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 219 คน      
(ร้อยละ 54.80)  ศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 192 คน                  
(รอ้ยละ 48.00) ใชว้ิธีเรียนแบบบงัคบัเรียนในชัน้เรียน จ าวน 204 คน (รอ้ยละ 51.00) อาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 240 คน (รอ้ยละ 60.00) มีวตัถปุระสงคใ์นการใชห้อ้งสมดุ
มากที่สดุ คือ การท ารายงานหรืองานที่ไดร้บัมอบหมาย จ านวน 232 คน (รอ้ยละ 58.00) มีความถ่ี
ในการใชห้อ้งสมุดทางกายภาพ 1-2 ครัง้/วันต่อสัปดาห ์จ านวน 198 คน (รอ้ยละ 49.60) และ        
มีความถ่ีการใชห้อ้งสมดุทางออนไลน ์1-2 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์จ านวน 153 คน (รอ้ยละ 38.30)   

2. การประเมินสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่มี
ระบบการศึกษาทางไกล พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นใน
การบริการหอ้งสมุดโดยรวมในระดับมาก ( X̅ = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับมาก (  X̅ = 4.00) รองลงมา คือ                 
ดา้นทรพัยากรสารสนเทศในระดับมาก ( X̅ = 3.99) ดา้นประเภทบริการหอ้งสมุดทางออนไลน์     
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ในระดบัมาก ( X̅ = 3.96) และดา้นประเภทบริการหอ้งสมดุทางกายภาพในระดบัมาก ( X̅ = 3.90) 
ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุรายขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและไวไฟภายในหอ้งสมุดในระดบัมาก ( X̅ = 4.17) 
งานวิจัย/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์ในระดับมาก ( X̅ = 4.16) และหนังสือ/ต าราเรียน/
เอกสารการสอนชุดวิชา/ประมวลสาระชุดวิชา ( X̅ = 4.15) และโมบายแอปพลิเคชนัของหอ้งสมุด
ส าหรบัอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนสนเทศและบริการต่าง ๆ ( X̅ = 4.15) 
ตามล าดับ ส่วนสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดรายขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รายงาน
การประชมุ/สิ่งพิมพต่์อเนื่องจากการประชมุในระดบัมาก ( X̅ = 3.74) 

3. การเปรียบเทียบสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิด
ที่มีระบบการศึกษาทางไกล ตามตัวแปรระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา วิธีเรียน และจังหวัด         
ที่อาศยั พบผลวิจยั ดงันี ้

3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดที่ศึกษาในระดับต่างกันโดยรวมมีความคิดเห็นต่อ
สภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 1 โดยนกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็น
ในการบริการหอ้งสมุดมากกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า มีความ
แตกต่างทุกดา้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เช่นกนั โดยนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามี
ความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบรกิารหอ้งสมดุทุกดา้นมากกว่านกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี 

3.2 นกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่ศึกษากลุ่มสาขาวิชาต่างกนัโดยรวมมีความคิดเห็น
ต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่  2 โดยนกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นใน    
การบริการหอ้งสมุดมากกว่านกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เมื่อพิจารณารายดา้น 
พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดรายดา้นแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในทกุดา้นเช่นกนั โดยนกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อ
สภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดดา้นประเภทบริการหอ้งสมุดทางกายภาพ ดา้นทรพัยากร
สารสนเทศ และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่านกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
สว่นนกัศกึษาที่ศึกษากลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็น
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ในการบริการหอ้งสมุดดา้นประเภทบริการหอ้งสมุดทางออนไลนม์ากกว่านกัศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  

3.3 นกัศกึษามหาวิทยาลยัเปิดที่ใชว้ิธีเรียนต่างกนัโดยรวมมีความคิดเห็นต่อสภาพที่
ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 3 โดยนกัศึกษาที่ใชว้ิธีเรียนแบบเรียนทัง้ในชัน้เรียนและระยะไกลมีความ
คิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุมากกว่านกัศกึษาที่ใชว้ิธีเรียนแบบเรียนระยะไกล 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศึกษาที่ใชว้ิธีเรียนแบบบงัคับเรียนในชัน้เรียนและแบบเรียน
ทัง้ในชัน้เรียนและระยะไกลมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดดา้นประเภท
บริการหอ้งสมุดทางกายภาพมากกว่านักศึกษาที่ใชว้ิธีเรียนแบบระยะไกล ส่วนนักศึกษาที่ใชว้ิธี
เรียนแบบบังคับเรียนในชั้นเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการห้องสมุด          
ดา้นประเภทบริการหอ้งสมดุทางออนไลน ์ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวก
มากกว่านกัศกึษาที่ใชว้ิธีเรียนระยะไกล 

3.4 นักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่อาศัยในจังหวัดต่างกันโดยรวมมีความคิดเห็นต่อ
สภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง  
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่  4 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า นกัศึกษาที่อาศยัในจังหวัด
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการห้องสมุดดา้นประเภทบริการห้องสมุด    
ทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการห้องสมุด          
ดา้นประเภทบรกิารหอ้งสมดุทางกายภาพมากกว่านกัศกึษาที่อาศยัอยู่ในต่างจงัหวดั 

4. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดมีความต้องการจ าเป็นใน      
การบริการหอ้งสมุด อันดับ 1 คือ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก (PNI modified = 0.39) อันดับ 2 คือ 
ด้านประเภทบริการห้องสมุดออนไลน์ (PNI modified = 0.35)  อันดับ 3 คือด้านทรัพยากร        
สารสนเทศ (PNI modified = 0.34) และอันดับ 4 คือ ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางกายภาพ        
(PNI modified = 0.33) หากพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่า ความตอ้งการจ าเป็นอันดับ 1 คือ       
โมบายแอปพลิเคชันของหอ้งสมุดส าหรบัอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ
และบริการต่าง ๆ (PNI modified = 0.47) อนัดบั 2 คือ บริการยืมระหว่างหอ้งสมดุแบบออนไลนผ์่าน
อีเมลและเว็บฟอรม์ (PNI modified = 0.44) และอันดับที่ 3 คือ เครื่องมือสืบคน้ฐานขอ้มูลหอ้งสมุด
มหาวิทยาลยัอ่ืนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (PNI modified = 0.43)  
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5. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการบริการห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบ
การศึกษาทางไกล พบว่า หอ้งสมดุควรพฒันาพืน้ที่ส  าหรบัการเรียนรูห้รือการท างานร่วมกนั โดยมี
สิ่งอ านวยความสะดวกทั้งวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้ เช่น โน้ตบุ๊ค ไอแพด         
แท็บเล็ต เป็นตน้ รวมถึงเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและสัญญาณไวไฟที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วพืน้ที่
หอ้งสมดุ เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศการสรา้งสรรคแ์ละพบปะในการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูร้ะหว่างกนั
แก่นกัศกึษาหรือผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารหอ้งสมดุ  

 
อภปิรายผลการวิจัย   

ผลการวิจยัการประเมินสภาพที่ควรเป็นและความตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมดุ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปราย
ผลได ้ดงันี ้

1. นักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุ
โดยรวมในระดับมาก เนื่องจากการวิจัยนีเ้ป็นการส ารวจสภาพที่ควรเป็นที่เป็นความตอ้งการหรือ
ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการบริการหอ้งสมุด ซึ่งโดยทั่วไปนักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดต้อง
เรียนรูด้ว้ยตนเองผ่านสื่อการเรียนรูต่้าง ๆ โดยไม่ตอ้งเขา้หอ้งเรียน หลายคนประกอบอาชีพหรือ
ท างานไปดว้ยท าใหไ้ม่มีเวลาเขา้ใชห้อ้งสมดุ จึงตอ้งการใหห้อ้งสมดุมีการพฒันาการบริการใหม้าก
ขึน้กว่าเดิมหรือสภาพที่เป็นอยู่ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
ต่าง ๆ ที่เจริญรุดหนา้อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ท าใหค้วามตอ้งการของผูใ้ชท้ัง้การบริการหอ้งสมุด
และวิธีเรียนรูเ้ปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาและประสบการณก์ารใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
(Vasic, 2014, p.18a) ความต้องการของนักศึกษาจึงก้าวหน้าไปกว่าการปรับตัวของห้องสมุด
มหาวิทยาลยัที่เป็นองคก์รขนาดใหญ่ที่มีขัน้ตอนและตอ้งใชเ้วลามากในการเปลี่ยนแปลง นกัศกึษา
จึงมีความคาดหวังต่อบริการห้องสมุดในระดับมาก ผลวิจัยนีส้อดคลอ้งกับงานวิจัยของทัศนีย์      
มะหมดั (2553) พิชชดุา ศรีอนนัต ์(2553) พรทิพย ์รกับรุี (2559) อไุรวรรณ ใจหาญ (2560) นวรตัน ์
เขียวแกว้ (2561) ซึ่งประเมินการบริการหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัเปิด พบว่าอยู่ในระดับมาก แต่ไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงนชุ ศรีเอี่ยม (2550) ภดิูส เกิดประสงค ์(2551) กลัยา เรืองเวช (2553) 
พิชชุดา ศรีอนนัต ์(2555) กฤษดา เรืองสถาน (2557) พบว่า การบริการหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัเปิด
อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีเ้นื่องจากงานวิจยัดงักลา่วไม่ไดศ้ึกษาในภาพรวมแต่เป็นการศึกษาแบบ
เจาะลึกเฉพาะด้าน ได้แก่ การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ และการใช้
เว็บไซต/์สื่อสงัคมออนไลน ์  
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นอกจากนีผ้ลการวิจัยนีย้ังพบว่า สภาพที่ควรเป็นของการบริการหอ้งสมุดรายด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด    
อันดับแรก คือ เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและไวไฟภายในหอ้งสมุด เนื่องจากสิ่งอ านวยความสะดวก
เป็นการจดัหาวสัด ุอปุกรณแ์ละครุภณัฑ ์รวมทัง้ระบบสารสนเทศที่เนน้การจดัการสารสนเทศดว้ย
ระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่ายที่หอ้งสมุดด าเนินการเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใน
การเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุด ซึ่งนอกเหนือจาก OPAC ที่ใช้
ส  าหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแล้วยังมี PULINET Search และ WorldCat 
Discovery ที่สามารถสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุอ่ืน ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้ง Discovery Service ที่ เป็นเครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากทุกฐานข้อมูลที่
หอ้งสมดุใหบ้รกิารจากจดุเดียว นอกจากนีห้อ้งสมดุยงัอ านวยความสะดวกในการใชง้านและเขา้ถึง
จากภายนอกเครือข่ายหอ้งสมดุหรือมหาวิทยาลยัดว้ย VPN บนเครื่องคอมพิวเตอรห์รือโนต้บุ๊คและ
สมารต์โฟน ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านีส้ามารถท าใหน้กัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัยหรืออยู่ต่างจังหวัดสามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและ
บรกิารต่าง ๆ หอ้งสมดุไดจ้ากระยะไกลโดยไรข้อ้จ ากดัในเรื่องเวลาและสถานที่ (Dempsey, 2014; 
Fulkerson, 2012; Salisbury & Griffis, 2014) นอกจากนีเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่เจรญิกา้วหนา้ใน
ปัจจบุนัท าใหอ้ปุกรณค์อมพิวเตอร ์ไดแ้ก่ โนต้บุ๊ค แล็ปท็อป และสมารท์โฟนเป็นสิ่งที่จ  าเป็นและหา
ไดโ้ดยง่ายจึงช่วยใหน้ักศึกษาที่เขา้มาใชบ้ริการหอ้งสมุดสามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและ
บริการต่าง ๆ ของหอ้งสมดุแบบออนไลนไ์ดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ดงันัน้ เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
และไวไฟภายในหอ้งสมดุจึงเป็นสิ่งที่นกัศกึษาคาดหวงัมากที่สดุเช่นกนั ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบั
งานวิจยัของทศันีย ์มะหมดั (2553) มญัชกุานต ์ ช่อผกา (2553) พิชชดุา ศรีอนนัต ์(2555) กฤษดา 
เรืองสถาน (2557) นวรตัน ์เขียวแกว้ (2561) อุไรวรรณ ใจหาญ (2561) ราซลัและซิงห ์(Rasul & 
Singh, 2010) ธาริค (Tariq, 2016) เชเวและจิตมัโบ (Chewe & Chitumbo, 2017) เชเว และจิตมั
โบ (Chewe & Chitumbo, 2018) โอวูซูอันซาห์ โรดริกส ์และแวนเดอร์วอลท์ (Owusu-Ansah, 
Rodrigues, & Walt, 2018b) ซ ูและด ู(Xu & Du, 2019) อลัลิซนั ดีเฟรน ฮิตต ์และเทเลอร ์(Allison, 
DeFrain, Hitt, & Tyler, 2019) ฟาโคยามิเชล และฟาโคยา (Fakoya-Michael & Fakoya, 2020) 
ฟอง อ ูลมั และชิว (Fong, Au, Lam, & Chiu, 2020) เลอไมร ์และคนอ่ืน ๆ (LeMire et al., 2020) 
และมาวินนี (Mawhinney, 2020) ที่พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดต้องการและพึงพอใจ         
ต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของห้องสมุด ได้แก่ ระบบเครือข่าย เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์              
โมบายแอปพลิเคชนั และVPN/Proxy   
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2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็น
โดยรวมในการบริการห้องสมุดมากกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี กล่าวคือ นักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษามีความคาดหวังต่อบริการหอ้งสมุดมากกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจาก
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาในระดับสูงโดยไม่เพียงแต่มุ่งการฝึกทักษะหรือ
แสวงหาความรูท้ั่ว ๆ ไปเพื่อประกอบอาชีพ หากเป็นการศึกษาเพื่อแสวงหาความรูใ้นเชิงลึก        
สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ หรือต่อยอดทางความรูใ้หเ้กิดขึน้ในสาขาวิชาต่าง ๆ จึงถือเป็นการศึกษา     
เพื่อเสริมสรา้งองค์ความรู้ให้แก่ผู ้เรียนและสังคม ดังนั้น การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึง
ก าหนดให้มีการท าโครงการวิจัยและน าเสนอในรูปแบบปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เพื่อให้
ผูเ้รียนไดผ้่านกระบวนการเรียนรูใ้นการท าวิจยัอย่างครบถว้นสมบูรณ ์(มหาวิทยาลยัศรีนครวิโรฒ , 
2552, น.1) นอกจากนีใ้นกระบวนการท าวิจัยตอ้งอาศัยการศึกษาคน้ควา้อย่างเขม้ขน้ เพื่อใหไ้ด้
สารสนเทศน ามาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้ี่เป็นสมมติฐานการวิจยัหรือตอบปัญหาวิจยั             
แหล่งสารสนเทศใกล้ตัวนักศึกษาที่ดีที่สุด คือ หอ้งสมุดมหาวิทยาลัย จึงท าใหน้ักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาตอ้งการใชแ้ละคาดหวงัต่อการใชบ้ริการหอ้งสมดุอย่างมาก ผลการวิจยันีส้อดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพิชชดุา ศรีอนนัต ์(2553) พรทิพย ์รกับรุี (2559) ซู และด ู(Xu & Du, 2019) นวรตัน ์
เขียวแกว้ (2561) และฟอง อ ูลมั และชิว (Fong et al., 2020) ที่พบว่า นกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา
มีความคิดเห็นต่อบรกิารหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัในดา้นต่าง ๆ  มากกว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และ
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นใน            
การบริการห้องสมุดมากกว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  เนื่องจากนักศึกษา    
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเป็น             
กลุม่สาขาวิชาที่เก่ียวกบัการดแูลสขุภาพของมนุษยแ์ละสตัวด์ว้ยการประยุกตส์าขาวิชาต่าง ๆ เช่น 
วิทยาศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี เป็นตน้ เพื่อพฒันาสุขภาพและรกัษาโรค 
(Public Health Online, 2021) ทรัพยากรสารสนเทศจะมีขอบเขตเฉพาะและการเรียนที่เน้น       
การฝึกปฏิบติักบัสถานการณจ์ริง ท าให้การเรียนรูต้อ้งการความหลากหลายของแหล่งสารสนเทศ
โดยไม่เนน้เฉพาะหอ้งสมุดเป็นส าคัญ จึงมีความคาดหวังตอ้งบริการหอ้งสมุดนอ้ยกว่านักศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาอ่ืน ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับงานวิจัยของนงนุช ศรีเอ่ียม (2550) พรทิพย ์รกับุรี 
(2559) อไุรวรรณ ใจหาญ (2560) ซึ่งพบว่า นกัศกึษากลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์
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และนกัศกึษากลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อบรกิารหอ้งสมดุมากกว่า
นกัศกึษากลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

4. นกัศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่ใชว้ิธีเรียนแบบเรียนทัง้ในชัน้เรียนและระยะไกลมีความ
คิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการหอ้งสมดุมากกว่านกัศึกษาที่ใชว้ิธีเรียนแบบเรียนระยะไกล 
เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานหรือแบบเรียนในชั้นเรียนและระยะไกล เป็นกลุ่มที่
เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเรียนในชั้นเรียนบ้าง จึงมีประสบการณ์การใช้ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมากกว่านักศึกษาที่ เรียนระยะไกลเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจพักอาศัยห่างไกล            
จากมหาวิทยาลัยและมีประสบการณ์การใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยน้อยกว่า นอกจากนี ้
มหาวิทยาลยัเปิด ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัรามค าแหง และมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มีหอ้งสมดุ
สาขาที่เป็นเครือข่ายในการใหบ้ริการหอ้งสมดุในระดบัภูมิภาคโดยมีชื่อเรียกต่างกนั เช่น หอ้งสมดุ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามค าแหง ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. ศูนยบ์ริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ มมุมสธ. เป็นตน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัศึกษาที่เรียนแบบ
ระยะไกลและอาศัยอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลยั สามารถเขา้ถึงแหล่งทรพัยากรสารสนเทศและ
บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกจากศูนย์บริการในแต่ละพืน้ที่อาศัย โดยไม่จ าเป็น       
ต้องเดินทางมาเข้าใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง (มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2558; 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2559) ประกอบกบันกัศกึษาที่เรียนแบบระยะไกลมีประสบการณ์
การใชห้อ้งสมุดมหาวิทยาลยัในส่วนกลางนอ้ยและขาดความเขา้ใจเก่ียวกับบริการหอ้งสมดุจึงมี
ความคาดหวังต่อบริการห้องสมุดน้อยกว่านักศึกษาที่ เรียนในชั้นเรียน ซึ่งมีการติดต่อและ
ปฏิสมัพันธ์ทางกายภาพกับมหาวิทยาลยัโดยตลอด ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับผลการวิจัยของ   
ฟาโคยามิเชล และฟาโคยา (Fakoya-Michael & Fakoya, 2020) ที่พบว่า นักศึกษาที่ใชว้ิธีเรียน
แบบทั้งเรียนในชั้นเรียนและระยะไกลมีความคิดเห็นต่อบริการหอ้งสมุดมากกว่านักศึกษาที่ใช้     
วิธีเรียนแบบเรียนระยะไกล 

5. นักศึกษามหาวิทยาลยัเปิดที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับนักศึกษาที่
อาศัยในต่างจังหวัดมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นโดยรวมในการบริการหอ้งสมดุไม่แตกต่าง
กัน เนื่องจากหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเปิดเป็นหน่วยงานวิชาการที่สนับสนุนการด าเนินงานตาม    
พนัธกิจมหาวิทยาลยัในการส่งเสริมและสนบัสนุนการขยายโอกาสทางดา้นการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบและหลากหลายสาขาวิชาดว้ยความเสมอภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเ้ป็นผูม้ีความรู้
และเกิดประสบการณแ์ก่บคุคล สงัคม และประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืน (สมุาลี สงัขศ์รี, 2560, น. 66) 
ห้องสมุดในฐานะเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย         
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โดยจัดบริการส่งเสริมการเรียนแก่นักศึกษาทั้งที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร /ปริมณฑลและ
ต่างจงัหวดัดว้ยความเสมอภาคไม่แตกต่างกัน ประกอบกบัเทคโนโลยีการสื่อสารที่เจริญกา้วหนา้
สามารถบริการเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตครอบคลมุทั่วประเทศทุกจงัหวัดหรือภูมิภาคในประเทศไทย 
(ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 
2562, น. 16) ท าใหก้ารติดต่อสื่อสารและการเขา้ถึงบริการหอ้งสมุดแบบออนไลนก์ระท าไดอ้ย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนีพ้ฤติกรรมการใชส้ารสนเทศของนักศึกษาใน
ปัจจุบนันิยมรบัสารสนเทศแบบออนไลนแ์ละใชแ้หล่งสารสนเทศที่หลากหลาย จึงมีความคิดเห็น
ต่อการใช้บริการห้องสมุดไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี ้สอดคล้องกับงานวิจัยของอัลลิซัน               
ดีเฟรน ฮิตต์ และเทเลอร ์(Allison, DeFrain, Hitt, & Tyler, 2019) ที่พบว่า นักศึกษาที่อาศัยใน
พืน้ที่ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบริการหอ้งสมดุไม่แตกต่างกนั 

6. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการบริการหอ้งสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล อันดับ 1 คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และอันดับ 4 หรือ    
อนัดบัสดุทา้ย คือ ดา้นประเภทบริการหอ้งสมดุทางกายภาพ เนื่องจากสิ่งอ านวยความสะดวกเป็น
บริการหอ้งสมดุที่จดัหาอปุกรณแ์ละเครื่องมือ รวมทัง้ระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์
ขอ้มลู บุคลากร ระเบียบ วิธีปฏิบติั และระบบเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือการเขา้ถึงและการใชบ้ริการ
หอ้งสมุดแก่นักศึกษาที่เรียนระยะไกลที่ไม่ตอ้งการหรือมีอุปสรรคในการเข้าใชบ้ริการหอ้งสมุด      
ทางกายภาพ ซึ่งห้องสมุดสังกัดสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางไกลจ าเป็นต้องจัดหา          
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่เรียนระยะไกลหรือออนไลน์โดยผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาสามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและ
บริการต่าง ๆ ของหอ้งสมดุไดห้ลากหลายรูปแบบและทนัสมยัทัง้ในทางกายภาพและทางออนไลน ์
(Association of College & Research Libraries, 2016) หอ้งสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรูท้ี่ส  าคัญที่
ช่วยเหลือและสนบัสนุนแก่นกัศึกษาที่เรียนระยะไกลประสบผลส าเรจ็ในการเรียน ท าใหน้กัศึกษามี
ความตอ้งการและคาดหวังต่อสิ่งอ านวยความสะดวกนีม้าก เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงและใชบ้ริการ
หอ้งสมุดไดจ้ากระยะไกลโดยไรข้อ้จ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ซึ่งสอดคลอ้งกับการเรียน
ระยะไกลที่ไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมายังมหาวิทยาลัยและห้องสมุด ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับ
งานวิจัยของทัศนีย์ มะหมัด (2553) มัญชุกานต์ ช่อผกา (2553) พิชชุดา ศรีอนันต์ (2555)             
กฤษดา เรืองสถาน (2557) นวรตัน ์เขียวแก้ว (2561) อุไรวรรณ ใจหาญ (2561) ราซัลและซิงห ์
(Rasul & Singh, 2010) ธาริค (Tariq, 2016) เชเว และจิตัมโบ (Chewe & Chitumbo, 2017)      
เชเวและจิตัมโบ (Chewe & Chitumbo, 2018) โอวูซูอันซาห์ โรดริกส์ และแวนเดอร์วอลท์                     
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(Owusu-Ansah, Rodrigues, & Walt, 2018b) ซูและดู (Xu & Du, 2019) อัลลิซัน ดีเฟรน ฮิตต์ 
แ ล ะ เ ท เ ล อ ร์  (Allison, DeFrain, Hitt, & Tyler, 2019 )  ฟา โคย ามิ เ ช ล  แ ล ะฟ า โ ค ย า                    
(Fakoya-Michael & Fakoya, 2020) ฟอง อ ูลมั และชิว (Fong, Au, Lam, & Chiu, 2020) เลอไมร ์
และคนอ่ืน ๆ (LeMire et al., 2020)  และมาวินนี  (Mawhinney, 2020)  ที่ พบว่า  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเปิดต้องการและพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของห้องสมุด ได้แก่                
ระบบเครือข่าย เว็บไซต ์สื่อสงัคมออนไลน ์โมบายแอปพลิเคชนั และ VPN/Proxy 

นอกจากนี ้ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นรายข้อในการบริการห้องสมุดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด อันดับ 1 คือ โมบายแอปพลิเคชันของหอ้งสมุดส าหรบัอ านวยความ
สะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารต่าง ๆ เนื่องจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ห้องสมุดที่เป็นแหล่ งข้อมูลทางด้านวิชาการ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใหบ้ริการในรูปแบบเดิมที่จ  าเป็นตอ้งเดินทางมายงัหอ้งสมุดทางกายภาพ
ไปสูก่ารใหบ้รกิารในรูปแบบดิจิทลั (Acheampong & Agyemang, 2021, p. 1) ปัจจบุนัการเปิดรบั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้คนมีมากยิ่งขึน้จึงท าให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภท  
สมารต์โฟนและแท็บเล็ตกลายเป็นสื่อที่ส  าคญัในการท ากิจกรรมหรือการด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น        
การรบัส่งอีเมล การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ การเรียนออนไลน ์การสื่อสารบนสื่อสงัคมออนไลน ์
เป็นต้น ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่แพร่หลายและได้รับความนิยมทั่วโลก (Bernacki, Green, & 
Cromptonb, 2020, p. 1) ห้องสมุดจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริการห้องสมุดโดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขา้มาประยุกต์และพัฒนาการใหบ้ริการห้องสมุด ไดแ้ก่ 
เทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชันหอ้งสมุด ซึ่งเป็นการใหบ้ริการหอ้งสมุดผ่านโทรศัพทม์ือถือและ
อปุกรณก์ารสื่อสารต่าง ๆ ที่มีฟังกช์นัการบริการหอ้งสมุดเกือบครบถว้น เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นักศึกษาที่เรียนระยะไกลสามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ 
ได้จากระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต รวมถึงเพิ่มช่องทางในการน าส่งบริการและ
สารสนเทศดิจิทัลแก่นักศึกษา (Ocran, Underwood, & Arthur, 2020, p. 3) ทั้งในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การสืบคน้สารสนเทศ การบริการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศ และการอ านวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น การตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ การจองหอ้งศกึษา การเชื่อมโยงไปยงั
เครือข่ายสงัคมออนไลนข์องหอ้งสมดุ เป็นตน้ โดยปราศจากขอ้จ ากดัในเรื่องของเวลาและสถานที่
และเปรียบเสมือนเดินทางมาขอรบับริการยงัหอ้งสมุดสถานที่จริง (แววตา เตชาทวีวรรณ, 2560, 
น. 98-99) ท าให้นักศึกษาที่เรียนระยะไกลสามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ตามความ
ต้องการตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา จึงเกิดความต้องการและคาดหวังต่อ                
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โมบายแอปพลิเคชันของหอ้งสมุดส าหรบัอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ
และบริการต่าง ๆ มากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยนี ้สอดคล้องกับงานวิจัยของเชเวและจิตัมโบ          
(Chewe & Chitumbo, 2018) ซูและดู (Xu & Du, 2019) ที่พบว่านักศึกษาต้องการสิ่งอ านวย   
ความสะดวกในการบรกิารหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีเคลื่อนที่หรือโมบายแอปพลิเคชนั 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.ขอ้เสนอแนะส าหรบัหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการเรียนระยะไกล 
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดมีความคิดเห็นต่อสภาพที่     

ควรเป็นในการบริการห้องสมุดด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ดังนั้นห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกลควรปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก    
โดยมีเครื่องมือสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ และหอ้งสมดุมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศแบบออนไลน ์ 

1.2 จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดมีความคิดเห็นต่อสภาพที่     
ควรเป็นในการบริการหอ้งสมุดเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและไวไฟภายในหอ้งสมุดมากที่สุด ดังนั้น
หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกลควรปรบัปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตและไวไฟห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว            
ทัง้ภายในหอ้งสมุดและการเขา้ถึงจากภายนอกมหาวิทยาลยั เช่น จากที่พักอาศัยของนักศึกษา 
เป็นตน้ 

1.3 จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดระดับบัณฑิตศึกษามีความ
คิดเห็นต่อสภาพที่ควรเป็นในการบริการห้องสมุดมากกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี  ดังนั้น
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกลควรปรบัปรุงการบริการช่วยเหลือการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อการวิจัย โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความคาดหวังการบริการห้องสมุด
มากกว่านกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เช่น การฝึกอบรมการใชเ้ครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใชใ้นการท า
วิจัยการสอน/แนะน าการสืบคน้และการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ การรวบรวมบรรณานุกรม
เฉพาะเรื่องตามค าขอ การแจ้งสารสนเทศใหม่ที ่เกี ่ยวข้องกับการวิจัย การยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศระหว่างหอ้งสมดุ เป็นตน้ 

1.4 จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดมีความต้องการจ าเป็น            
โมบายแอปพลิเคชันของหอ้งสมุดส าหรบัอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ
และบริการต่าง ๆ อันดับแรก ดังนั้นห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการศึกษาทางไกล         
ควรพฒันาโมบายแอปพลิเคชันที่สามารถอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ
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และบรกิารต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ เช่น บรกิารสืบคน้ฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์บรกิารสืบคน้ทรพัยากร
สารสนเทศภายในห้องสมุด บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารห้องสมุด บริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ บรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ บรกิารสอบถามบรรณารกัษ ์บรกิารตรวจสอบ
การน าสง่เอกสาร เป็นตน้         

1.5 จากการศึกษานีท้  าใหต้ระหนักว่า การบริการออนไลนเ์ป็นสิ่งจ าเป็นที่หอ้งสมดุ
มหาวิทยาลยัตอ้งจดัใหแ้ก่นกัศึกษาทัง้มหาวิทยาลยัเปิดและมหาวิทยาลยัปิด เนื่องจากการเขา้ถึง
บริการหอ้งสมุดออนไลน์ท าใหน้ักศึกษาได้ทบทวนการเรียนหรือศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมได้จาก         
ที่พักอาศัย เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน์ บริการสืบค้นสารสนเทศ ณ จุดเดียว              
(Single search) บรกิาร VPN บรกิารตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ออนไลน ์เป็นตน้ 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการบริการห้องสมุดสาขาของมหาวิทยาลัยเปิดในดา้นการจัดการ

รูปแบบและวิธีการบรกิารที่มีประสิทธิภาพ  
2.2 ควรศึกษาการพัฒนาหรือการออกแบบบริการช่วยเหลือการวิจัยแบบออนไลน์

ส าหรบันกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัเปิด 
2.3 ควรศึกษาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันห้องสมุดที่อ  านวยความสะดวกแก่

นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดในการสืบคน้สารสนเทศและการเขา้ถึงบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุด    
แบบออนไลน ์  
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แบบสอบถามงานวิจัย  
เร่ืองการประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริการห้องสมุด 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดทีม่ีระบบการศึกษาทางไกล 

นายวสนัต ์สระพงั 
นิสิตระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน  หนา้ขอ้ความหรือเติมค าตอบในช่องว่างตามความ

เป็นจรงิของท่านมากท่ีสดุ 
1. เพศ  
  หญิง   ชาย    ไม่ระบ ุ
2. ระดบัการศกึษา 
  ระดบัปรญิญาตรี 
  ระดบับณัฑิตศกึษา 
3. คณะหรือสาขาวิชาที่ศกึษา (โปรดระบ)ุ         
4. มหาวิทยาลยัที่ศกึษา  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
5. วิธีเรียน 
  บงัคบัเรียนในชัน้เรียน      
  เรียนระยะไกล      
  เรียนทัง้ในชัน้เรียนและระยะไกล 
6. จงัหวดัที่อาศยั 
  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
  ต่างจงัหวดั 
 
 
 
 
 



  128 

7. วตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมดุ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
  การท ารายงานหรืองานที่ไดร้บัมอบหมาย  
  การท าวิทยานิพนธ/์ดษุฎีนิพนธ ์
  เพิ่มพนูความรูแ้ละพฒันาตนเอง 
  พกัผ่อนหย่อนใจ/จรรโลงใจ 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ          
8. ความถ่ีในการใชห้อ้งสมดุทางกายภาพ 
  5 - 7 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์
  3 - 4 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์  
  1 – 2 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์  
  ไม่เคยใชเ้ลย 
9. ความถ่ีในการใชห้อ้งสมดุทางออนไลน ์(เว็บไซต/์แอปพลิเคชนัหอ้งสมดุ) 
  5 - 7 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์
  3 - 4 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์  
  1 – 2 ครัง้/วนัต่อสปัดาห ์
  ไม่เคยใชเ้ลย 
 
ตอนที ่2 สภาพและความต้องการจ าเป็นในการบริการห้องสมุดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเปิดทีม่ีระบบการศึกษาทางไกล 
ค าชีแ้จง   พิจารณาการบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ท่านก าลังศึกษาอยู่  และท า

เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับ “สภาพที่เป็นอยู่จริง” และ “สภาพที่คาดหวัง” ตาม
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

 5  หมายถึง  ระดบัมากที่สดุ  
 4  หมายถึง  ระดบัมาก 
 3  หมายถึง  ระดบัปานกลาง  
 2  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  ระดบันอ้ยที่สดุ หรือไม่มี 
 
 



  129 

ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 

รายการบริการห้องสมุดด้วย
เทคโนโลยีเคล่ือนที่ 

สภาพทีเ่ป็นอยู่จริง สภาพทีค่าดหวัง 
น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0  การมีชมรมหอ้งสมดุ ✓      ✓    
00 บรกิารหอ้งเรียน   ✓       ✓ 

  
 แปลความหมายจากค าตอบได ้ดงันี ้
 ขอ้ 0 แปลความหมายไดว้่า “สภาพที่เป็นอยู่จรงิ” หอ้งสมดุมีชมรมหอ้งสมดุในระดบันอ้ย
ที่สุดหรือไม่มีชมรมหอ้งสมุดเลย แต่ “สภาพที่คาดหวัง” ท่านตอ้งการใหห้อ้งสมุดจัดตัง้ชมรมนีใ้น        
ระดบันอ้ย 
 ขอ้ 00 แปลความหมายไดว้่า “สภาพที่เป็นอยู่จริง” หอ้งสมดุมีบริการหอ้งเรียนในระดับ      
ปานกลาง แต่ “สภาพที่คาดหวงั” ท่านตอ้งการใหห้อ้งสมดุมีบรกิารหอ้งเรียนในระดบัมากท่ีสดุ 

รายการบริการห้องสมุด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่จริง สภาพทีค่าดหวัง 

น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. ด้านประเภทบริการห้องสมุดทางกายภาพ หมายถึง รูปแบบการบริการท่ีหอ้งสมดุมี
ใหแ้ก่นกัศกึษาทัง้บริการพืน้ฐานและบรกิารพิเศษเฉพาะบคุคลหรือกลุม่คนโดยใหบ้ริการ     
แบบเผชิญหนา้หรือผูใ้ชเ้ขา้มาใชบ้รกิารโดยตรงภายในหอ้งสมดุ 
1.1 บรกิารยืม – คืนที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร           

1.2 บรกิารยืม – คืนดว้ยตนเอง        
ผ่านเครื่องอตัโนมติั  
(Self-check machine) 

          

1.3 บรกิารจองทรพัยากรสารสนเทศที่
เคานเ์ตอรบ์รกิาร 

          

1.4 บรกิารเครื่องคอมพิวเตอรส์ืบคน้โอ
แพคภายในหอ้งสมดุ 

          

1.5 บรกิารตอบค าถามและช่วยการ
คน้ควา้ที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร 
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รายการบริการห้องสมุด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่จริง สภาพทีค่าดหวัง 

น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.6 บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุที่
เคานเ์ตอรบ์รกิารหอ้งสมดุ 

          

1.7 บรกิารแนะน าหอ้งสมดุและการ
สืบคน้สารสนเทศแบบเผชิญหนา้     
เช่น ปฐมนิเทศ การน าชมหอ้งสมดุ     
แนะน าการใชห้อ้งสมดุในชัน้เรียน              
การฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มลู เป็นตน้ 

          

1.8 บรกิารสื่ออิเล็กทรอนิกส ์           
เช่น ซีดีรอม ดีวีดี เป็นตน้ 

          

1.9 บรกิารเครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรบั   
ใชง้านอินเทอรเ์น็ตภายในหอ้งสมดุ 

          

1.10 บรกิารช่วยเหลือการท ารายงาน
วิทยานิพนธแ์ละดษุฎีนิพนธ ์           
เช่น แนะน าการเขียนอา้งอิงและ
บรรณานุกรม แนะน าวารสารส าหรบั
ตีพิมพบ์ทความ การตรวจสอบการ
ลอกเลียนวรรณกรรม เป็นตน้ 

          

2. ด้านประเภทบริการห้องสมุดออนไลน ์หมายถึง รูปแบบการบรกิารที่หอ้งสมดุมีให ้        
แก่นกัศกึษาทัง้บรกิารพืน้ฐานและบรกิารพิเศษเฉพาะบุคคลหรือกลุม่คนโดยใหบ้รกิารแบบ
ออนไลนผ์่านระบบเครือข่ายหรืออินเทอรเ์น็ต ซึ่งผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมายงัหอ้งสมดุ      
แต่สามารถเขา้ถึงหรือใชบรกิารไดจ้ากระยะไกล 

2.1 บรกิารยืมต่อและการจองทรพัยากร
สารสนเทศผ่านเว็บไซตห์รือ             
แอปพลิเคชนั 

          

2.2 บรกิารยืมหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชนั 
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รายการบริการห้องสมุด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่จริง สภาพทีค่าดหวัง 

น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.3 บรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้
ออนไลนผ์่านสื่อต่าง ๆ เช่น Live chat, 
Facebook, Line, Web chat, E-mail, 
โทรศพัท ์เป็นตน้   

          

2.4 บรกิารแนะน าหอ้งสมดุและการ
สืบคน้สารสนเทศแบบออนไลนบ์นเว็บ
หอ้งสมดุหรือสื่อสงัคมออนไลน ์ 

          

2.5 บรกิารน าสง่เอกสารทางไปรษณีย์
และทางอิเล็กทรอนิกส ์       
(Document delivery service) 

          

2.6 บรกิารยืมระหว่างหอ้งสมดุแบบ
ออนไลนผ์่านอีเมลและเว็บฟอรม์  

          

2.7 บรกิารสารสนเทศเลือกสรร      
เฉพาะบคุคล (SDI) แบบออนไลน ์    
ผ่านอีเมลและสื่อสงัคมออนไลน ์

          

3. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ประเภททรพัยากรสารสนเทศที่หอ้งสมดุจดัหา        
เพื่อใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศแก่นกัศกึษาใน      
ระบบการศึกษาทางไกล 

3.1 หนงัสือ/ต าราเรียน/เอกสารการสอน
ชดุวิชา/ประมวลสาระชุดวิชา 

          

3.2 หนงัสือทั่วไป           
3.3 วารสาร           
3.4 งานวิจยั/วิทยานิพนธ/์ดษุฎีนิพนธ/์
สารนิพนธ ์

          

3.5 หนงัสืออา้งอิง           
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รายการบริการห้องสมุด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่จริง สภาพทีค่าดหวัง 

น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3.6 สิ่งพิมพล์กัษณะพิเศษ เช่น หนงัสือ
หายาก สิ่งพิมพข์องมหาวิทยาลยั 
สิ่งพิมพร์ฐับาล เป็นตน้ 

          

3.7 รายงานการประชมุ/
สิ่งพิมพต่์อเนื่องจากการประชมุ 
(Proceedings) 

          

3.8 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์           
3.9 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์           
3.10 ต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส ์           
3.11 บทเรียนอิเล็กทรอนิกสแ์ละไฟล์
บนัทกึการบรรยายรายวิชาต่าง ๆ 

          

3.12 ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ
ดิจิทลั เช่น คลงัทรพัยากรการศกึษา
แบบเปิด (OER) คลงัทรพัยากร
สารสนเทศดิจิทลั (IR) เป็นตน้ 

          

3.13 หนงัสือและบทความในรูปแบบ
ไฟลเ์สียง 

          

3.14 สิ่งพิมพล์กัษณะพิเศษ
อิเล็กทรอนิกส ์

          

3.15 ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์เช่น ScienceDirect, 
ProQuest SpringerLink, Westlaw 
เป็นตน้ 
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รายการบริการห้องสมุด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่จริง สภาพทีค่าดหวัง 

น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง การอ านวยความสะดวกทางกายภาพ เช่น การจดั
หอ้งสมดุสาขาในพืน้ที่ใกลท้ี่พกัอาศยัของนกัศึกษา เป็นตน้ และการอ านวยความสะดวก      
ทางออนไลนโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหน้กัศกึษาในระบบการศกึษา
ทางไกลสามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารหอ้งสมดุ 
4.1 โอแพค (OPAC) ส าหรบัสืบคน้ 
ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ 
หอ้งสมดุ 

          

4.2 การสืบคน้สารสนเทศทุกฐานขอ้มลู
ที่หอ้งสมดุใหบ้รกิารจากจุดเดียว 
(Single search) เช่น ระบบ EBSCO 
Discovery Service (EDS) เป็นตน้ 

          

4.3 เครื่องมือสืบคน้ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุ
มหาวิทยาลยัอ่ืนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น PULINET Search, 
WorldCat Discovery เป็นตน้ 

          

4.4 VPN บนเคร่ืองคอมพิวเตอรห์รือ 
โนต้บุ๊คส าหรบัเขา้ถึงฐานขอ้มลู 
หอ้งสมดุจากภายนอกมหาวิทยาลยั 

          

4.5 VPN บนสมารต์โฟน ส าหรบัเขา้ถึง 
ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุจากภายนอก 
มหาวิทยาลยั 

          

4.6 เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและไวไฟ 
ภายในหอ้งสมดุ 
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รายการบริการห้องสมุด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่จริง สภาพทีค่าดหวัง 

น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด<->มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4.7 โมบายแอปพลิเคชนัของหอ้งสมดุ 
ส าหรบัอ านวยความสะดวกในการ
เขา้ถึงทรพัยากรสารสนสนเทศและ
บรกิารต่าง ๆ 

          

4.8 สื่อสงัคมออนไลนข์องหอ้งสมดุ 
ส าหรบัประชาสมัพนัธแ์ละสื่อสารกบั
ผูใ้ชห้อ้งสมดุ 

          

4.9 คิวอารโ์คด้ส าหรบัแจง้ขอ้มลูหรือ
ข่าวสารต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ 

          

4.10 หอ้งสมดุสาขาในส่วนภมูิภาคใกล้
ที่พกัอาศยัของนกัศกึษา 

          

4.11 การแจง้เตือนเก่ียวกบัก าหนดสง่
และค่าปรบั ผ่าน อีเมล SMS และไลน ์

          

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  (เช่น บรกิารอ่ืนที่ตอ้งการ ปัญหาหรืออปุสรรคที่พบในการใชบ้รกิาร
หอ้งสมดุ เป็นตน้)  
             
            
             
             
             

ขอขอบคณุที่สละเวลาตอบค าถามครบทกุขอ้  

 
 
 
 



  135  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนงัสือยืนยนัการยกเวน้การรบัรอง 

คณะกรรมการจรยิธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนษุย ์ 
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