
ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใชงานคลังขอมูล TU Digital Collections  

 

User’s Satisfaction on TU Digital Collections 

 
วิไลลักษณ ดวงบุปผา 

 

หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

wilailud@tu.ac.th 

 

บทคัดยอ  

 คลังขอมูล TU Digital Collections เปดใหบริการเปนเวลากวาสองป ดังนั้นเพื่อทราบระดับ

ความพึงพอใจและการใชงาน จึงไดทําแบบสํารวจน้ีข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยคือ 1. ศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอการใชงานคลังขอมูล TU Digital Collections และ 2. เพื่อศึกษาการใชงานคลังขอมูล TU Digital 

Collections ศึกษาจากสมาชิกที่ใชบริการจริงจากสถิติการดาวนโหลด โดยสงแบบสํารวจทางอีเมลของสมาชิก 

จํานวน 9,151 คน มีผูตอบแบบสํารวจ 791 คน คิดเปนรอยละ 8.64 ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจ

ตอการใชงานคลังขอมูลฯ โดยรวมในระดับมาก (x� = 3.87) แบงเปน 2 ประเด็นคือ 1) ดานเนื้อหามีความพึงพอใจ

ในระดับมาก (x� = 3.92) มีความพึงพอใจสูงสุดคือเน้ือหามีความนาสนใจ 2) ดานการออกแบบและการใชงาน อยูใน

ระดับมากเชนกัน (x� = 3.87) มีความพอใจสูงสุดในเรื่องคุณภาพไฟลที่ไดรับ สวนการใชงานพบวาผูใชบริการมี

วัตถุประสงคเพื่อการสืบคนงานวิจัยมากที่สุด คือรอยละ 27.91 และมีการรับรูคลังขอมูลฯ จากเว็บไซตหอสมุดฯ 

มากท่ีสุด รอยละ 35.43  
 

คําสําคัญ: คลังขอมูลสถาบัน, TU Digital Collections, TUDC, ความพึงพอใจ 

 

ABSTRACT  

 Thammasat University Digital Collections (TUDC) has been in operation for over 

two years. Therefore, this survey was conducted to know the level of satisfaction and usage. The 

aim of this research was to study user satisfaction, usage in terms of TUDC Data was collected by 

online questionnaire and download statistics. 791 samples responded to 9,151 that 8.64%. 

questionnaires sent by email. Results were that satisfaction with data warehouse at high levels 

(�̅�𝑥 = 3.87) use, content was highly satisfactory (�̅�𝑥 = 3.92) and the highest level of satisfaction was 

reserved for interesting content. Satisfaction with design and usability were likewise at high levels 

(�̅�𝑥 = 3.87), with highest satisfaction for quality of files received.  



Samples expressed overall 27.91% of samples used TUDC for research, while 35.43% were aware 

of TUDC from the library website.  
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บทนํา 
 ดวยปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการใชชีวิตประจําวันของคนเปนอยางมาก โดยจากผล

สํารวจป 2562 คนไทยใชอินเตอรเน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 22 นาที เพิ่มจากป 2561 ถึง 17 นาที Gen Y ยังคง

ครองแชมปในการใชอินเตอรเน็ตมากที่สุด (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส [สพธอ.], 2563, น. 31) 

กิจกรรมที่ใชสูง คือ social media เชน Facebook, Twitter, Instagram รอยละ 91.2 ดูหนัง ฟงเพลง รอยละ 

71.2 คนหาขอมูลออนไลน รอยละ 70.7 รับสงอีเมล รอยละ 62.5 ชําระเงินคาสินคาและบริการ รอยละ 60.6 และ 

อานหนังสือออนไลนถึง รอยละ 57.1 ตามลําดับ ([สพธอ.], 2563, น. 39) 

 จากขอมูลดังกลาวเห็นไดวาพฤติกรรมการเรียนรูของคนมีความเปลี่ยนแปลงผูคนสนในการ

เรียนรูจากระบบออนไลน เพราะสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก หองสมุดในฐานะผูใหบริการหลักท่ีสนับสนุนการเรียน

การสอนจึงตองปรับตัวตลอดเวลา โดยเนนบริการทรัพยากรสารสนเทศใหอยูในรูปดิจิทัลมากขึ้น เพื่อตอบสนอง

ความตองการหรือพฤติกรรมผูใชบริการ กอปรกับสถานการณปจจุบันยุคโควิด-19 ที่เขามามบีทบาทกับการใชชวิีต

ของคนไทยตั้งแต 12 มกราคม 2563 ที่กรมควบคุมโรคประกาศพบผูปวยรายแรกในประเทศไทย (กรมควบคุมโรค, 

2563) นับจากวันนั้นการเนินชีวิตของชาวไทยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีการประกาศพระราชกําหนดสถานการณ

ฉุกเฉิน ตั้งแต 26 มีนาคม 2563 (ราชกิจจานุเบกษา, 2563) เปนตนมา สงผลใหระบบการศึกษามีรูปแบบการเรียน

ออนไลน หองสมุดเปนสถานท่ีท่ีมีการควบคุมเปด/ปดสลับบางตามสถานการณความรุนแรงของโรคโควิด-19 ดังน้ัน

การเรียนออนไลน สื่อการเรียนรูแบบดิจิทัลจึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในสถานการณแบบน้ี 

 หอสมุดฯ มีนโยบายแปลงรูปทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพเปนดิจิทัล เพื่อจัดเก็บและเผยแพร

ทรัพยากรดิจิทัลอันเปนภูมิปญญาของมหาวิทยาลัย อาทิ ผลงานวิชาการของคณาจารย นักวิจัย วิทยานิพนธ  

การคนควาอิสระของนักศึกษา ตลอดการสงวนรักษาสิ่งพิมพที่มีคุณคาเพื่อใหสามารถใชงานตลอดการเผยแพรเพ่ือ

เปนประโยชนตอผูใชท่ัวไป เชน หนังสือหายาก หนังสืออนุสรณงานศพ เปนตน 

 โดยระบบแรกของระบบบริหารจัดการดิจิทัลคอลเลคชั ่นที ่หอสมุดฯ นํามาใชคือ ระบบ 

CONTENTdm ซึ่งพัฒนาโดย Online Computer Library Center (OCLC) จากการใชงานที่ผานมา พบวา ระบบ

ด ังกล าว สามารถตอบสนองความต องการและการใช งานได ในระดับหนึ ่ ง แต  เม ื ่อระยะเวลาผ านไป  

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสูงขึ้น ระบบมีความไมเสถียรมีปญหาการใชงาน ความตองการของผูปฏิบัติงาน

และผูใชบริการเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ มีผลกระทบกับการดําเนินงานของหอสมุดมากข้ึน 

ดังนั้นหอสมุดฯ จึงไดพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังทรัพยากรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจางพัฒนา

ระบบ ภายใตช่ือ TU Digital Collections และเปดใหบริการอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 นับจาก

วันที่เปดใหบริการมาก็ 2 ปกวาแลว ปจจุบันมีใหบริการมากกวา 30 คอลเล็กชั่น ใหบริการทั้งสมาชิกภายในและ

ภายนอก ม ีสมาชิกในระบบ (ณ 28 ก ันยายน  2564 ) ท ั ้ งหมด 99,352 คน แบ  ง เป น สมาช ิกภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 39,969 คน และสมาชิกภายนอก 59,383 คน ดังนั ้นเพื ่อทราบระดับความพึงพอใจ



ตลอดจนการใชงานคลังขอมูลฯ และขอเสนอแนะ ผูวิจัยจึงไดทําแบบสํารวจ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับมาเปนแนวทางการ

ปรับปรุงพัฒนาคลังขอมูล TU Digital Collections ตอไป 

 

นิยามศัพท 

 คลังขอมูล TU Digital Collections (TUDC) หมายถึง คลังขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส ของหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีใหบริการบนเว็บ http://digital.library.tu.ac.th ซึ่ง

ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ งานวิจัยของอาจารย 

ขอสอบเกา หนังสือตํารา  เอกสารจดหมายเหตุสวนบุคคล ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงหนังสือหายาก 

หนังสืออนุสรณงานศพ ที่มีใหบริการในหอสมุดปรีดี พนมยงค หนังสืออนุสรณงานศพวัดบวรนิเวศวิหาร  หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสที่หอสมุดฯ ซื้อขาด รายงานการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) เปนตน 

 คอลเล็กชั่น หมายถึงการจัดหมวดหมูของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสตามประเภทของทรัพยากร  

 ผ ู  ใช บร ิการภายใน  หมายถ ึง น ักศ ึกษาป จจ ุบ ัน อาจารย   น ักว ิจ ัย บ ุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สามารถ Log in ใชงานคลังขอมูล TUDC โดยใชรหัสเดียวกับที่เขาสํานักงานทะเบียน

นักศึกษา หรือ TU-WIFI โดยไมตองสมัครสมาชิกกอนใชงาน แตหากยังไม Log in ก็ไมไดเปนสมาชิกในระบบ 

 ผูใชบริการภายนอก หมายถึง ผูใชบริการที่ตองสมัครสมาชิกกอนการใชงาน เพื่อใหสามารถ

ดาวนโหลดไฟลเอกสารฉบับเต็มได 

 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใชงานคลังขอมูล TU Digital Collections 

 2. เพ่ือศึกษาการใชงานคลังขอมูล TU Digital Collections 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชคลังขอมูล TU Digital 

Collections โดยมีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ ไดแก สมาชิกในระบบคลังขอมูล TU Digital 

Collections ท้ังสมาชิกภายนอกและภายในจํานวนท้ังสิ้น (ณ 10 พฤศจิกายน 2563 ) ท้ังหมด 48,718 คน แบงเปน 

สมาชิกภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18,423 คน และสมาชิกภายนอก 30,295 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง หากคิดตามจํานวนการสุมตัวอยางสูตรคํานวณตารางสําเร็จรูปของ 

Yamane (Yamane, 1967 อางถึงใน ภัทรานิษฐ เหมาะทอง, วนิดา ทองโคตร, สุพรรณี อึ ้งปญสัต, น. 5) คา

ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05 จากจํานวนประชากร 48,718 คน จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 397 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก แบบสํารวจความความพึงพอใจตอการใชงานคลังขอมูล TU 

Digital Collections ของสมาชิก โดยแบงแบบสํารวจออกเปน 3 สวน ไดแก 



2.1 สวนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสํารวจและการใชงาน 

2.2 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการใชคลังขอมูล TU Digital Collections 

2.3 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 3. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสงแบบสํารวจทางออนไลนผานทางอีเมลของสมาชิกระบบ

คลังขอมูล TU Digital Collections ท่ีใชงานจริงโดยดูจากสถิติการดาวนโหลดจํานวน 9,151 คน โดยสงแบบสํารวจ

ตั้งระหวางวันท่ี 14 มกราคม 2564-19 กุมภาพันธ 2564 เปนท่ีนาสังเกตวาสมาชิกภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนอีเมลมหาวิทยาลัย @tu.ac.th, @dome.tu.ac.th ซึ่งมีอีเมลไมถึงผูรับประมาณรอยละ 3 ผานไป 14 วันจํานวน

ผูตอบแบบสํารวจจากภายในยังไมมากพอ จึงไดสงทาง Survey monkey แตก็ไมทําใหสมาชิกภายในตอบแบบ

สํารวจเพ่ิมมากนักจนถึงเวลาสิ้นสุดการสํารวจ 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อไดรับแบบสํารวจกลับมา ผูวิจัยไดนําแบบสํารวจมาตรวจสอบความสมบูรณ และแจกแจง

วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลในรูปแบบการบรรยาย ดังน้ี 

4.1 แบบสํารวจชนิดตรวจสอบรายการ (Checklist) ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดย

การแจกแจงความถ่ีและคํานวณหาคารอยละ 

4.2 แบบสํารวจชนิดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบ Likert 

Type Scale ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยนํามาหาคาเฉลี่ยและคาน้ําหนักคะแนนแตละระดับ ดังน้ี  

 คาน้ําหนัก       ระดับ 

 5  ใหคาน้ําหนักคะแนนเทากับ  มากท่ีสุด 

 4  ใหคาน้ําหนักคะแนนเทากับ  มาก 

 3  ใหคาน้ําหนักคะแนนเทากับ  ปานกลาง 

 2  ใหคาน้ําหนักคะแนนเทากับ  นอย 

 1  ใหคาน้ําหนักคะแนนเทากับ  นอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยท่ีคํานวณไดนํามาแปลความความหมาย ไดดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2537, น. 99-100) 

 4.50-5.00  หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 3.50-4.49 หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 2.50-3.49 หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 1.50-2.49 หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับนอย 

 1.00-1.49 หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 ใชสถิติพรรณนา แจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

  



ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

 การวิจ ัยเพื ่อศ ึกษาความพึงพอใจของผู ใช บร ิการต อการใชงานคลังข อมูล TU Digital 

Collections ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจที่สงใหกับผูใชบริการจริง โดยสงแบบสํารวจผานทางอีเมลของ

สมาชิกท่ีมีการใชงานตามบัญชีสมาชิกในระบบคลังขอมูล TU Digital Collections จํานวน 9,151 คน มีผูตอบแบบ

สํารวจ 791 คน คิดเปนรอยละ 8.64 ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอผลการสํารวจในรูปแบบการบรรยาย ดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ัวไปและการใชงานของผูตอบแบบสํารวจ 

 ผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด 791 คน สวนใหญเปนสมาชิกภายนอก จํานวน 595 คน คิดเปน 

รอยละ 75.22 และ สมาชิกภายใน มธ. จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 24.78 โดยเปนเพศชาย จํานวน 462 คน 

คิดเปนรอยละ 58.41 และเพศหญิง จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 41.59 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสํารวจจาํแนกตามอาย ุ

อาย ุ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 20 ป 69 8.72 

21-30 ป 293 37.04 

31-40 ป 174 22 

41-50 ป 133 16.81 

51-60 ป 90 11.38 

61 ปข้ึนไป 32 4.05 

รวม 791 100 

  

ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 37.04 รองลงมาคือมีอายุ

ระหวาง 31-40 ป รอยละ 22 และนอยท่ีสุดคือมีอายุ 61 ปข้ึนไป จํานวน 32 คน รอยละ 4.05  

 

ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสํารวจจาํแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 42 5 

ปริญญาตร ี 405 51 

ปริญญาโท 254 32 

ปริญญาเอก 90 11 

รวม 791 100 

 

  ผูตอบแบบสํารวจมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 405 คน คิดเปนรอยละ 51 

รองลงมาคือระดับปริญญาโท จํานวน 254 รอยละ 32 ระดับปริญญาเอก จํานวน 90 คน รอยละ 11 และระดับ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 42 คน รอยละ 5 ตามลําดับ   



ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามสถานภาพผูตอบแบบสํารวจ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

บุคคลท่ัวไป 151 19.09 

นักเรียน/นักศึกษา 307 38.81 

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 90 11.38 

นักวิจัย 19 2.40 

พนักงานบริษัท/เอกชน 69 8.72 

ขาราชการ/พนักงานของรัฐ 155 19.60 

รวม 791 100 

 

 สถานภาพสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 38.81 รองลงมาคือ

เปนพนักงานบริษัท/เอกชน จํานวน 155 คน รอยละ 16.90 บุคคลทั่วไป จํานวน 151 รอยละ 19.09 ตามลําดับ 

และนอยท่ีสุดคือนักวิจัย จํานวน 19 คน รอยละ 2.40 

 

ตารางท่ี 4 การรับรูคลังขอมลู TU Digital Collections 

ชองทางการรูจัก TUDC จํานวน รอยละ 

เว็บไซตหอสมดุฯ 473 35.43 

สื่อสังคมออนไลนหอสมุดฯ 

Facebook, Line, Twitter 

437 32.73 

เพ่ือน 151 11.31 

อาจารย 151 11.31 

บรรณารักษ 37 2.77 

อ่ืน ๆ 86 6.44 

รวม 1,335 100 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

  ผูตอบแบบสํารวจรูจักคลังขอมลู TU Digital Collections จากทางเว็บไซตหอสมดุฯ จํานวน 

473 คน คิดเปนรอยละ 35.43 สอดคลองกับงานวิจัยของ หทัยกานต วงศสวัสดิ์ (2555, น. 57) ท่ีพบวาผูใชบริการ

สวนใหญรับรูบริการฐานขอมลูอิเลก็ทรอนิกสจากเว็บไซตของหองสมดุ รองลงมาคือจากชองทางสื่อสังคมออนไลน

หอสมุดฯ ไดแก Facebook, Line, Twitter จํานวน 437 คน รอยละ 32.73 และนอยท่ีสุดคือรูจัก TUDC จาก

บรรณารักษ จํานวน 37 คน รอยละ 2.77  

 

  



ตารางท่ี 5 วัตถุประสงคในการเขาใชบริการคลังขอมูล TU Digital Collections 

วัตถุประสงคการใชคลัง TUDC จํานวน รอยละ 

สืบคนงานวิจัย 549 27.91 

เขียนตํารา/บทความวิชาการ 314 15.96 

ดูคลังขอสอบเกา 160 8.13 

ศึกษาหาความรูท่ัวไป 453 23.03 

ศึกษาประวัติศาสตร 309 15.71 

คนหาประวัติบุคคล 182 9.25 

รวม 1,967 100 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

  วัตถุประสงคในการเขาใชมากที่สุดคือเพื่อสืบคนงานวิจัย จํานวน 549 คิดเปนรอยละ 27.91 

สอดคลองกับงานวิจัยของหทัยกานต วงศสวัสดิ์ (2555, น. 57) สุชาลักษณ ธรรมดวงศรี (2550, น. 131) Hong 

Sinh, N. and Thi Hong Nhung, H. (2012, p. 460) ที่ผูใชบริการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อทําการวิจัย

หรือรายงานท่ีไดรับมอบหมายมากท่ีสุด รองลงมาคือศึกษาหาความรูท่ัวไป สวนใหญเขาใชงาน นาน ๆ ครั้ง รอยละ 

33.38 รองลงมาคือเพ่ือศึกษาหาความรูท่ัวไปจํานวน รอยละ 23.03 และนอยท่ีสุดคือดูคลังขอสอบเกา 160 คน รอย

ละ 8.13 

 

ตารางท่ี 6 ความถ่ีการเขาใชคลังขอมูล TU Digital Collections 

ความถ่ีในการเขาใชงาน TUDC จํานวน รอยละ 

ทุกวัน 9 1.14 

สัปดาหละ 4-5 ครั้ง 83 10.49 

สัปดาหละ 2-3 ครั้ง 157 19.85 

สัปดาหละ 1 ครั้ง 138 17.45 

เดือนละ 1 ครั้ง 140 17.70 

นาน ๆ ครั้ง 264 33.38 

รวม 791 100 

 

  สวนใหญเขาใชงานคลังขอมูล TU Digital Collections นาน ๆ ครั้ง จํานวน 264 คน คิดเปน

รอยละ 33.38 รองลงมาคือเขาใชสัปดาหละ 2-3 ครั้ง จํานวน 157 คน รอยละ 19.85 และนอยท่ีสุดคือเขาใชทุกวัน 

จํานวน 9 คน รอยละ 1.14 

  



ตารางท่ี 7 ประเด็นความพึงพอใจ 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ S.D. การแปลผล 

2.1 ความพึงพอใจดานเน้ือหา 3.92 0.14 มาก 

2.1.1 การแบงหมวดหมูคอลเล็กช่ัน 3.90 0.79 มาก 

2.1.2 ปริมาณขอมูลมีความเพียงพอตามตองการ 3.82 0.81 มาก 

2.1.3 มีทรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มข้ึน

อยางตอเน่ือง 

3.77 0.84 มาก 

2.1.4 เน้ือหามีความนาสนใจ 4.18 0.73 มาก 

2.1.5 ความทันสมัยของขอมูล 3.95 0.81 มาก 

2.2 ความพึงพอใจดานการออกแบบและการใชงาน 3.87 0.19 มาก 

2.2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย และความนาสนใจ

ของหนาระบบ 

3.75 0.81 มาก 

2.2.2 ความงาย (User Friendly) ของเมนูตาง ๆ ใน

การใชงาน 

3.82 0.85 มาก 

2.2.3 ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล คําคน และการ

แสดงผล 

3.82 0.86 มาก 

2.2.4 ความสะดวกในการใช งานและแสดงผลท่ี

เหมาะสมกับอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร Tablet 

และ Smartphone 

3.91 0.82 มาก 

2.2.5 ความเร็วในการแสดงผล 3.96 0.79 มาก 

2.2.6 ขนาดไฟลท่ีดาวนโหลด 3.95 0.82 มาก 

2.2.7 คุณภาพไฟลท่ีไดรับ 4.15 0.74 มาก 

2.2.8 ระยะเวลาของการหมดอายุของเอกสารประเภท

ท่ีมีการกําหนดอายุเอกสาร 

3.41 1.03 ปานกลาง 

2.2.9 การตอบรับการแจงปญหาผานระบบ 3.69 0.84 มาก 

2.2.10 คูมือการเขาใชงานระบบ 3.68 0.86 มาก 

2.2.11 การสมัครสมาชิก 3.97 0.89 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.87 0.18 มาก 

 

  จากตารางที่ 7 ประเด็นความพึงพอใจ พบวาผู ใชบริการมีความพึงพอใจในคลังขอมูล TU 

Digital Collections โดยรวมในระดับมาก โดยมคีาเฉลี่ย 3.87  

 มีความพึงพอใจดานเนื้อหาในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 3.92 โดยมีความพึงพอใจสูงสุดคือดาน

เนื้อหามีความนาสนใจ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.18 รองลงมาคือ ความทันสมัยของขอมูล ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 



3.95 และนอยที่สุดเรื่องการมีทรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในระดับมาก คาเฉลี่ย 

3.77 

 สําหรับความพึงพอใจดานการออกแบบและการใชงาน อยูในระดับมากเชนกัน คือมีคาเฉลี่ย 

3.87 โดยมีความพอใจสูงสุดในเรื่อง คุณภาพไฟลท่ีไดรับ คาเฉลี่ย 4.15 และพอใจในระดับมากมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน

ในเรื่อง การสมัครสมาชิก ความเร็วในการแสดงผล และขนาดไฟลท่ีดาวนโหลด โดยมีคาเฉลี่ย 3.97 3.96 และ 3.95 

ตามลําดับ มีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องระยะเวลาของการหมดอายุของเอกสารประเภทที่มีการกําหนดอายุ

เอกสาร ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.41 

 3. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 จากผลการสํารวจไดคําชมและกําลังใจในการใหบริการเปนจํานวน 160 คําชม เชน การเขาถึง

งาย ไมซับซอน มีความเสถียร เปนแหลงขอมูลคนควาหลากหลาย เปนบริการสําหรับประชาชนคนไทยไดรับ

ประโยชนมาก เปนแหลงเรียนรูสําหรับบุคคลภายนอกไดดี และขอบคุณท่ีสรางคลังความรูข้ึนมา ท้ังน้ียังไดรับทราบ

ปญหาและขอเสนอแนะระบบดานอ่ืน ๆ เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุงระบบ TUDC ตอไป โดยจัดกลุมเปนหัวขอดั้งน้ี 

เชน 

 1.  ด  านการจ ัดคอลเล ็กช ั ่ น  ควรจ ัดกล ุ  มตามประเภทท ี ่ อน ุญาตให บ ุคคลภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับบุคคลภายนอกเขาถึงได หรือจัดหมวดหมูใหงายขึ้น จัดหมวดหมูตามขอมูลการวิจัย 

สาขาการวิจัย 

 2. การจัดทําขอมูลเมทาดาทา เพ่ิม Keyword ใหกวางข้ึน การกรองขอมูลประเภทงานวิจัยของ 

สารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ การเพ่ิมสารบัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 3. อยากใหมีคูมือการสืบคน เปนข้ันตอนอยางงาย นําเสนอขอมูลเน้ือหาท่ีนาสนใจ อัพเดทขอมูล

วิจัยใหม ๆ 

 4. อยากใหเพิ่มทรัพยากรประเภทพจนานุกรม ศิลาจารึก ebook หนังสือตํารา งานวิจัยให

กวางขวาง 

 5. ระบบใหเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบคน มีการเช่ือมโยงกับแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 

 6. การแสดงผลใหเพิ่มจํานวนระเบียนมากกวา 10 หรือ 25 รายการตอหนา การออกแบบให

ทันสมัยนาใช 

 7. เพ่ิมการประชาสัมพันธระบบ TU Digital Collections ใหมากข้ึน 

 8. เพ่ิมอายุของเอกสารหรือไมใหหมดอายุ 

 9. ลายน้ําบางครั้งทับตัวหนังสือหรือไมอยากใหมีลายน้ํา 

 10. บุคคลภายนอกอยากเขาถึงทรัพยากรท่ีกําหนดสิทธ์ิเฉพาะสมาชิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 จากขอเสนอแนะบางขอก็ไมสามารถทําได เชน ebook ฉบับจัดซื ้อ ไมสามารถใหบริการ

บุคคลภายนอกไดดวยเงื่อนไขขอตกลงทางการคากับสํานักพิมพ หรือคลังขอสอบที่กําหนดสิทธิ์การใชโดยคณะฯ 

สวนเรื่องการกําหนดอายุเอกสารนั้นทางหอสมุดฯ ตระหนักถึงการคุมครองลิขสิทธิ์แกเจาของตามสมควร สงเสริม

การใชงานอยางเปนธรรม (Fair use) คํานึงถึงสิทธิ์ผูมีสวนไดสวนเสียทุกดาน เชน หนังสือหายาก หนังสืออนุสรณ

งานศพ เปนตน 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

 จากผลการส ํารวจความพึงพอใจของผ ู  ใช บร ิการต อการใชงานคลังข อม ูล TU Digital 

Collections นั้น จะเห็นไดวาจํานวนสมาชิกนับตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2563 (48,718 คน) ถึงเดือนกันยายน 

2564 (99,352 คน) นับเปนระยะเวลา 10 เดือน มีผู ใชบริการคลังขอมูล TU Digital Collections เพิ ่มขึ้นเปน

เทาตัว (50,634 คน) แสดงใหเห็นวาปจจุบันคนมีความสนใจการเรียนรูในรูปแบบออนไลน การเรียนรูดวยตนเอง

มากข้ึน ยิ่งในสถานการณปจจุบันในยุคโควิด-19 น้ี หองสมุดมีบทบาทอยางยิ่งในการสงเสริมการใหบริการในรูปแบบ

ดิจิทัล ท่ีสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา ดังจะเห็นไดจากกลุมผูใชบริการมีทุกชวงอายุ ตั้งแต ตํ่ากวา 20 ป จนถึง 61 

ปขึ้นไป โดยกลุมอายุที่ใชมากที่สุดอยูในชวง 21-30 ป รอยละ 37.04 ศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 51 เปน

นักเรียนนักศึกษากวา รอยละ 38.81 โดยการใชงานมีวัตถุประสงคในการใชงานเพ่ือการสืบคนงานวิจัยมากท่ีสุด คือ

รอยละ 27.91 และมีการรับรู คลังขอมูลฯ จากเว็บไซตหอสมุดมากที่สุด รอยละ 35.43 รองลงมาคือสื ่อสังคม

ออนไลนของหอสมุด รอยละ 32.73 ทําใหเห็นไดวาคนมีการใชอินเตอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนเพื่อการแสวงหา

ความรู เรียนรูดวยตนเองมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากสถิติการใชงานสูงสุด 5 อันดับในคลังขอมูลฯ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 8 5 อันดับสูงสุดท่ีมีการใชงานของคลังขอมูล TU Digital Collections 

ลําดับที ่ คอลเล็กช่ัน จํานวนการเขาชมและดาวนโหลด 

(ครั้ง) 

1 วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ มธ. 2,390,638 

2 หนังสืออนุสรณงานศพ/หนังสือหายากวัดบวรนิเวศวิหาร 2,011,594 

3 คลังขอสอบคณะนิติศาสตร มธ. (เฉพาะสมาชิก มธ.) 703,048 

4 งานวิจัย สกสว. 653,351 

5 หนังสือ e-Book  ฉบับซื้อขาด (เฉพาะสมาชิก มธ.) 516,088 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 28 ก.ย. 2564 

 

 จากสถิติการใชงานสูงสุด 5 อันดับที่ผานมา มี 3 คอลเล็กชั ่นที่เปดเปนสาธารณะคนทั่วไป

สามารถใชงานไดมีการใชงานสูงสุด คือวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคอลเล็กช่ันงานวิจัย

ของ สกสว. ท่ีนักศึกษา นักวิจัย ผูใชงานทั่วไปสามารถเขามาศึกษาหาความรูดวยตัวเองไดอยางสะดวกมากขึ้น ไม

ตองเดินทางมายังหองสมุดอีกตอไป หรือแมกระท่ังคอลเล็กช่ันหนังสืออนุสรณงานศพ/หนังสือหายากวัดบวรฯ ท่ีเปน

คลังขอมูลหนังสืออนุสรณงานศพขนาดใหญ ที่สามารถเขามาศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง เพราะหนังสืออนุสรณ

งานศพถือเปนแหลงความรู ศึกษาประวัติบุคคล เกร็ดประวัติท่ัวไป อีกท้ังหอสมุดฯเองก็มีคอลเล็กช่ันหนังสืออนุสรณ

งานศพใหบริการและกําลังพัฒนาคอลเล็กชั่นนี้อยูเชนกัน นับเปนสวนเสริมใหมีคลังอนุสรณงานศพขนาดใหญไวให

ผูคนศึกษาเพิ่มเติมตอไป รวมถึงหนังสือหายากของหอสมุดฯ ที่มีการใชงานมากเปนลําดับที่ 6 (477,121 ครั้ง) ท่ี

กําลังพัฒนาใหสมบูรณตามจํานวนทรัพยากรท่ีมีอยูในหอสมุดฯ 

 จากท่ีเราเปดใหบริการมาเปนเวลาสองปกวาแลวน้ัน การศึกษาหรือประเมินความพึงพอใจก็เปน

สวนหนึ่งที่จะใชพัฒนาคลังขอมูลฯ ตอไป ตามวัตถุประสงคการสํารวจฯ ขอที่ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอการใชงานคลังขอมูลฯ ไดผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี



คาเฉลี่ย 3.87 มีความพึงพอใจดานเน้ือหาในระดับมาก มีคาเฉลี่ยท่ี 3.92 โดยมีความพึงพอใจสูงสุดคือเน้ือหามีความ

นาสนใจ มีคาเฉลี่ย 4.18 สําหรับความพึงพอใจดานการออกแบบและการใชงาน อยูในระดับมากเชนกัน คือมี

คาเฉลี่ยท่ี 3.87 โดยมีความพอใจสูงสุดในเรื่องคุณภาพไฟลท่ีไดรับ คาเฉลี่ย 4.15 

 และวัตถุประสงคขอ 2. เพื่อศึกษาการใชงานคลังขอมูลฯ นั้น มีวัตถุประสงคในการใชงานเพ่ือ

การสืบคนงานวิจัยมากที่สุด และมีการรับรูคลังขอมูลฯ จากเว็บไซตหอสมุดมากที่สุด สวนขอเสนอแนะอื่น ๆ ทาง

หอสมุดฯ ไดนํามาปรับปรุงเพิ่มเมื่อครั้งมีการปรับปรุงฟงกชั่นการใชงานเมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา ตัวอยางเชน 

ผูใชงานไมอยากใหไฟลหมดอายุ ทั้งนี้ทางหอสมุดฯ ไดปรับในสวนที่สามารถปรับได เชน เอกสารที่เคยกําหนดอายุ 

เชน รายงานการวิจัย สกสว. สิ่งพิมพของ สพธอ. หนังสือมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ให

เอกสารไมหมดอายุตามเอกสารตนทางเผยแพร ตลอดจนเรื่องลายนํ้าที่มีการปรับขนาดเล็กลงอยูในตําแหนงท่ี

เหมาะสมไมบดบังสายตา การแสดงรายการผลการสืบคนเพิ่มจาก 10/25 ใหเพิ่มไดถึง 100 รายการโดยสามารถ

เลือกจํานวนไดตามตองการ และการนําเสนอเทคนิคการสืบคนอื่น ๆ เพื่อใหไดผลลัพธตามตองการ เชน การกรอง 

ช่ือปริญญา สาขาวิชา คณะ ของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ท่ีมีอยูแลวแตผูใชบริการไมทราบ เปนตน 

 ขอเสนอแนะ 

 1. จากจํานวนผูตอบแบบสํารวจซึ่งสงแบบสํารวจไปยังอีเมลสมาชิกในระบบ สําหรับสมาชิก

ภายใน มธ. ใช อ ี เมลมหาว ิทยาล ัย @tu.ac.th, @dome.tu.ac.th ตามระบบ Active Directory (AD) ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษา/บุคลากร อาจจะไมไดใชอีเมลน้ันเปนหลัก ทําใหไดรับแบบสํารวจกลับมานอยเปนจํานวน 

1 ใน 4 ของผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด ดังนั้นหากตองการความคิดเห็นจากสมาชิกภายในมากขึ้นควรสงอีเมลไปยัง

อีเมลท่ีใชงานจริง เชน @gmail @hotmail ซึ่งอาจหาไดจากระบบยืมคืนหนังสือของหองสมุด เพ่ือจะไดรับความคิด

เห็นท่ีตรงความตองการของสมาชิกภายในมากข้ึน 

 2. หอสมุดฯ มีการปรับปรุงฟงกชันการใชงานคลังขอมูลฯ ใหมเดือน ตุลาคม 2564 โดยนําผล

จากการสํารวจขางตนจากปญหาและความตองการการใชงานมาปรับปรุงเพิ่มเติมดวย ดั้นนั้นหากใหบริการใน

ระยะเวลาหน่ึง ควรทําแบบสํารวจความพึงพอใจอีกครั้ง 
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