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การใช้ งานเว็บไซต์ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
The Usability of the Central Library Website at
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
สี ไพ ประดิษฐ์ ภูมิ
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีจุดประสงค์คือ (1) เพื่ อศึ กษาการใช้งานเว็บไซต์หอสมุ ดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬ า
ลงกรณราชวิทยาลัยด้านประสิ ทธิ ผล ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านความพึงพอใจ และด้านความสามารถในการ
เรี ย นรู ้ ข องนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย (2) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งด้า น
ประสิ ทธิ ผล ด้านประสิ ทธิภาพ ด้านความพึงพอใจ และด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ กับความถี่ในการใช้
งานเว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า นิ สิตส่ วนใหญ่ เป็ นภิกษุจานวน 128 รู ป คิดเป็ น
ร้อยละ 55.20 ฆราวาส 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.80 กาลังศึกษาระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 67.70 มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 35.80 ความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า นิ สิตที่เข้าใช้เว็บไซต์มีความถี่ระหว่าง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ
90.55 โดยเว็บไซต์ที่มีความถี่ ในการใช้งานมากที่สุดคือ เว็ บไซต์ฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ มจร MCUthesis
คิดเป็ นร้อยละ 72.41
2. ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ด้านประสิ ทธิ ผล ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านความพึ งพอใจ และด้าน
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ มีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับความถี่ ในการใช้งานเว็บไซต์เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสรุ ปได้วา่ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ใช้สาหรับทดสอบสมมติฐานในครั้งนี้ มีหลักฐานยืนยันเชิ งประจักษ์ (empirical evidence) ที่สนับสนุนและ
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
คาสาคัญ: การใช้งานเว็บไซต์, การประเมินเว็บไซต์, ความสามารถของเว็บไซต์, หอสมุดกลาง มจร
Abstract
In this thesis, the researcher examines (1) the utilization of the Central Library websites at
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) in the aspects of effectiveness, efficiency, satisfaction,
and learnability of the students using the websites. The researcher also investigates (2) the relationships


นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 43

between effectiveness, efficiency, satisfaction, and learnability and the frequency with which these
websites are used.
Findings are as follows:
1. Most of the graduate students were monks in master degree level. About 55% of respondent
were monks. The Central Library website was visited by the respondents with a frequency of one to three
times per week (90.55%). However, the most frequently visited website was the MCUthesis (72.41%),
MCU VTLS (68.96%), and the Central Library website (59.48%), respectively
2. In analyzing the relationships between the aspects of effectiveness, efficiency, satisfaction, and
learnability and frequency in using the Central Library websites, the researcher found that there was direct
positive correlation at the statistically significant level of .01. It can therefore be concluded that the data
collected lent empirical support for the hypotheses tested in this study
Keywords: Usability Evaluation, Web Usability, Usability Assessment, The Central Library of MCU
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ห้ อ งสมุ ด เป็ นหน่ วยงานที่ มี ห น้า ที่ ใ นการสนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา หากเป็ นห้ อ งสมุ ด
ในระดับสถาบันอุดมศึกษา ภารกิจของห้องสมุดจึงมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ การจัดการ จัดเก็บ และให้บริ การ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน และการค้นคว้าวิจยั โดยให้ผใู้ ช้ (user) ของห้องสมุด
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามนโยบาย และเป้ าหมายของห้องสมุด มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ให้ห้องสมุ ดเป็ นโครงสร้ างพื้นฐานที่ สาคัญของการศึ กษา เพื่ อการเรี ยนการสอนและการวิจยั โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจยั (research university) จะทุ่มทุนในด้านห้องสมุดเป็ นจานวนมาก (ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์,
2553, หน้า 579) และด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒั นาไปอย่างรวดเร็ วส่ งผลให้ห้องสมุดต้องมีการปรับ
เปลี่ ยน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บ ริ ก าร และรู ปแบบการศึ กษาในยุคปั จจุ บนั โดยการนา
เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามาช่ วยในการดาเนิ นงาน ท าให้ เริ่ ม มี ก ารดาเนิ น การห้องสมุ ดอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
(e-library) ซึ่ งมาจากคาว่า Electronic library หมายถึ ง ห้องสมุ ดที่มีการจัดการระบบงานและเนื้ อหาความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ e-library เป็ นการผสมผสานการทางานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุด
ดิจิตอล และห้อ งสมุ ดเสมื อน ขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ในการให้บริ การของห้องสมุ ดแต่ละแห่ ง ห้องสมุ ด
ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ได้พฒั นารู ปแบบให้มีการให้บริ การในลักษณะ e-library โดยมีทรัพยากรสารสนเทศ
ในรู ปแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ไว้บริ การเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ ช้บริ การในการเข้าถึ งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ ว และไม่ มี ข ้อจากัดในเรื่ องเวลา และสถานที่ ซึ่ งลัก ษณะของห้ องสมุ ดทั้งที่ เป็ นแบบดั้ง เดิ ม และ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ มีการผสมผสานการทางาน ทาให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึ งสารสนเทศได้
หลายรู ป แบบและมี ความรวดเร็ วในการสื บค้นข้อมู ลที่ ต้องการ (น้ าทิ พย์ วิภาวิน, 2548, หน้า 130) และหาก
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ผูใ้ ช้บริ การต้องการสารสนเทศอิเล็กทรอนิ กส์ ที่มีเนื้ อหาขอบเขตตามที่ห้องสมุดแต่ละแห่ งให้บริ การ ผูใ้ ช้ที่มี
ทักษะความรู ้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตก็สามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ที่ถูกบันทึกข้อมูลไว้ใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายได้โดยทันที เพราะห้องสมุ ดแต่ละแห่ งใช้เทคโนโลยีในการสร้ างข้อมูล จัดเก็บ
ค้นหา และเผยแพร่ ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยมีเว็บไซต์ (website) ของห้องสมุดทาหน้าที่ในการ
นาเสนอเนื้ อหาสารสนเทศ และเว็บไซต์ของห้องสมุดนี้ เองที่เป็ นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศของผูใ้ ช้
ที่สะดวกที่สุดในปัจจุบนั
เว็บไซต์ของห้องสมุดเป็ นเว็บไซต์เพื่อการศึกษา (education site) ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ทั้ง
แบบที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ (ธวัช ชัย ศรี สุเทพ, 2548, หน้า 60) เว็บไซต์ของห้องสมุ ดสถาบัน
อุ ดมศึ กษา มี ภารกิ จหลัก 3 ประการ คื อ สนับ สนุ นการวิจยั การเรี ยนการสอน และการบริ การทัว่ ไปของ
ห้องสมุด เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต้องสนับสนุ นการศึกษาวิจยั ในระดับสู งได้ มีการจัดเตรี ยม
เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การวิจ ัย เช่ น ฐานข้อ มู ล สาขาวิ ช าต่ าง ๆ เป็ นต้น โดยเข้า ถึ ง ได้จ ากอิ น เทอร์ เน็ ต และ
สนับสนุนการเรี ยนการสอนในแบบออนไลน์ โดยมีเอกสารฉบับเต็ม และในรู ปแบบอื่น ๆ รวมถึงสนับสนุน
การให้บริ การทัว่ ไป โดยประชาชนทัว่ ไป สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้โดยการใช้
OPAC (online public access catalog) ของห้องสมุด (Stover, 1997, p. 55)
วิว ฒ
ั นาการของทรั พ ยากรสารสนเทศอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ นับ วัน จะมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ และ
ทรัพยากรสารสนเทศเหล่ านี้ ได้จดั ให้บริ การผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ต้องมี การประเมิ น
เว็บไซต์หอ้ งสมุด เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ผใู ้ ช้งานมองเห็นทรัพยากรสารสนเทศอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสมบน
หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด รวมถึ งจัดระเบียบเว็บไซต์ของห้องสมุดไห้ดียงิ่ ขึ้น (Norlin & Winters, 2001, p.
viii) ดังนั้น การพัฒนาเว็บไซต์ของห้องสมุด จึงต้องมีการกาหนดกรอบในการทางานสาหรับการออกแบบ
เว็บไซต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานหรื อความสามารถในการใช้งาน (web usability) เป็ นสาคัญ โดยจะต้อง
สามารถใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้จริ ง และให้ผลลัพธ์เป็ นที่พึงพอใจแก่ผใู ้ ช้งาน (กรรณิ การ์ สวรรค์โพธิ พนั ธุ์,
2550, หน้า 9) ซึ่ งการออกแบบส่ วนติดต่อระหว่างผูใ้ ช้จะช่วยให้เกิ ดการใช้ง่าย (user friendly) ส่ งผลให้เกิ ด
การเรี ยนรู้ ได้ง่าย และผูเ้ รี ยนจะจดจาข้อมูลได้รวดเร็ วขึ้น ดังนั้น การใช้งาน (web usability) จึงเป็ นแนวคิด
หลักในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์น้ นั มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลในการเผยแพร่ สารสนเทศ
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จดั ทาเว็บไซต์และรวบรวมเว็บไซต์อื่น ๆ
ไว้เพื่อให้บริ การแก่กลุ่มผูใ้ ช้ของหอสมุดกลาง ซึ่ งแต่ละเว็บไซต์มีการออกแบบและพัฒนาที่แตกต่างกัน ทาให้
การเข้า ถึ ง ของผูใ้ ช้ ใ นแต่ ล ะเว็บ ไซต์ มี ค วามแตกต่ า งกัน ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาในการสื บ ค้น และไม่ ไ ด้รั บ
สารสนเทศที่ตอ้ งการ รวมถึงปั ญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในระดับต่าง ๆ เนื่ องด้วยการออกแบบเว็บไซต์
ที่ แตกต่ างกัน และไม่มี การประเมิ นเว็บ ไซต์ดังกล่ าว เพื่ อให้ท ราบการใช้และความต้องการของผูใ้ ช้งาน
เว็บไซต์ ที่จะนาไปสู่ การปรับปรุ งเว็บไซต์ให้เป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริ ง ผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการใช้งานเว็บไซต์และประเมินเว็บไซต์โดยวิธีการทดสอบการใช้งาน (usability testing)
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โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน และได้เลือกคุณลักษณะด้านประสิ ทธิผล (effectiveness)
ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) ด้า นความพึ งพอใจ (satisfaction) และด้านความสามารถในการเรี ย นรู้
(learnability) ตามเกณฑ์การประเมินของ Jeng ที่ได้ผา่ นการวิจยั แล้วว่า สามารถนามาใช้ประเมินการใช้งาน
เว็บไซต์ห้องสมุดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกมาเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อนาผลจากการศึกษา
มาเป็ นแนวทางในการปรับ ปรุ งและพัฒ นาเว็บไซต์ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย หรื อห้องสมุดสถาบันการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของ
ผูใ้ ช้เว็บ ไซต์ อย่างแท้จริ ง ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อพุ ท ธศาสนิ กชน และผู ้ที่ ส นใจในการศึ กษาทาง
พระพุทธศาสนาสื บไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นิ สิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับบัณฑิ ตศึกษา
จานวน 1,234 คน กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ส าหรั บ การวิเคราะห์ ข ้อมู ล จานวน 232 คน การก าหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างใช้สู ตรการค านวณของ Yamane (1970, p. 581) ที่ ระดับ ความเชื่ อมัน่ 95% สุ่ มกลุ่ ม ตัวอย่างโดย
สุ่ มแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) และเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามสัดส่ วนของประชากรในแต่ละระดับ
การศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ผูว้ ิจยั สร้างโดยอาศัยกรอบแนวความคิด
เกณฑ์การประเมิ นเว็บ ไซต์ของ Jeng มาก าหนดเป็ นตัวแปรที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ตัวแปรอิ ส ระ
ได้แก่ ด้านประสิ ทธิ ผล ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านความพึงพอใจ และด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ และ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ใช้สถิติเชิ งพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อ
อธิ บายลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ ย ( ) และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation--SD) ส่ วนสถิ ติเชิ งอนุ มาน (inferential statistics) ได้แก่ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สัน (pearson product moment correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .01
ผลการวิจัย และการอภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง การใช้งานเว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่ งได้
ผลสรุ ป และอภิปรายผล พร้อมข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ประโยชน์ในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับลักษณะส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า นิ สิตส่ วนใหญ่เป็ นภิ กษุ
จานวน 128 รู ป คิดเป็ นร้อยละ 55.20 ฆราวาส 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.80 กาลังศึกษาระดับปริ ญญาโท
เป็ นส่ วนใหญ่ จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.70 และกาลังศึกษาระดับระดับปริ ญญาเอก จานวน 75 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.30 ขณะเดียวกันนิสิตส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.80
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ความถี่ ในการใช้งานเว็บไซต์ หอสมุดกลาง มหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลัย พบว่า นิ สิ ต

เข้าใช้เว็บ ไซต์มี ค วามถี่ ระหว่าง 1-3 ครั้ งต่ อสั ป ดาห์ มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 90.55 รองลงมามี ค วามถี่
ระหว่าง 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 6.60 โดยเว็บไซต์ที่มีความถี่ในการใช้งานมากที่สุดคือ เว็บไซต์
ฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ มจร MCUthesis คิดเป็ นร้ อยละ 72.41 รองลงมาคือ เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศของหอสมุดกลาง มจร VTLS คิดเป็ นร้อยละ 68.96 และเว็บไซต์หอสมุดกลาง มจร คิดเป็ นร้อยละ
59.48 ตามลาดับ
นิ สิ ตประเมิ น การใช้งานเว็บ ไซต์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิ ท ธิ ผ ล ด้านประสิ ท ธิ ภ าพ ด้านความ
พึงพอใจ และด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ พบว่า โดยภาพรวมเฉลี่ ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( = 3.82)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเฉลี่ ย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสู งลาดับแรก ได้แก่ ด้านประสิ ทธิ ผล ( = 3.87)
ลาดับรองลงมาคือ ด้านความสามารถในการเรี ยนรู้ ( = 3.86) และลาดับสุ ดท้ายคือ ด้านประสิ ทธิ ภาพและ
ด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 3.78)
นิ สิตประเมินการใช้งานเว็บไซต์ 7 เว็บไซต์ พบว่า โดยภาพรวมเฉลี่ ยทุ กเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก
( = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็ นรายเว็บไซต์โดยรวม พบว่า เว็บไซต์ที่มีค่าเฉลี่ยสู งลาดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ฐาน
ข้อมูลหนังสื อออนไลน์ World eBook Library ( = 3.97) ลาดับรองลงมาคือ เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศของหอสมุดกลาง มจร VTLS ( = 3.90) และเว็บไซต์ที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุดคือ เว็บไซต์วิทยานิ พนธ์
มจร MCUthesis ( = 3.70)
นิ สิตประเมินการใช้งานเว็บไซต์ดา้ นความพึงพอใจ แยกเป็ นรายข้อ ได้แก่ ความง่ายในการใช้งาน
โครงสร้ างข้อมูล ความชัดเจนของหัวข้อที่ นาเสนอ ความดึ งดูดในการมองเห็ น เนื้ อหามีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ การแก้ไขความผิดพลาดของระบบ พบว่า โดยภาพรวมเฉลี่ยทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( = 3.78) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อโดยรวม พบว่า รายข้อรวมที่มีค่าเฉลี่ยสู งลาดับแรก ได้แก่ ความพึงพอใจ เนื้ อหามีความ
ถูกต้องและน่าเชื่ อถือ ( = 3.84) ลาดับรองลงมาคือ ความพึงพอใจ การแก้ไขความผิดพลาดของระบบ ( = 3.78)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ความพึงพอใจ ความดึงดูดในการมองเห็น ( = 3.73)
นิ สิ ตประเมิ น เว็บ ไซต์ 7 เว็บ ไซต์ ด้านความพึ ง พอใจ แยกเป็ นรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมเฉลี่ ย
ทุกเว็บไซต์อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายเว็บไซต์โดยรวม พบว่า เว็บไซต์ที่มีค่าเฉลี่ ยสู ง
ลาดับแรกได้แก่ เว็บไซต์ฐานข้อมูลหนังสื อออนไลน์ World eBook Library ( = 3.93) ลาดับรองลงมาคือ
เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง มจร VTLS ( = 3.88) และเว็บไซต์ที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่าที่สุดคือ เว็บไซต์วทิ ยานิพนธ์ มจร MCUthesis ( = 3.66)
นิ สิตประเมินเว็บไซต์ 7 เว็บไซต์ พบว่า โดยภาพรวมเฉลี่ ยทุ กเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก ( = 3.82) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายเว็บไซต์โดยรวม พบว่า เว็บไซต์ที่มีค่าเฉลี่ยสู งลาดับแรกได้แก่ เว็บไซต์ฐานข้อมูลหนังสื อ
ออนไลน์ World eBook Library ( = 3.97) ลาดับรองลงมาคือ เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุดกลาง มจร VTLS ( = 3.90) และลาดับสุ ดท้ายคือ เว็บไซต์วทิ ยานิพนธ์ มจร MCUthesis ( = 3.70)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านประสิ ทธิ ผล ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านความพึงพอใจ และด้านความ
สามารถในการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสรุ ปได้ว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้สาหรับ
ทดสอบสมมติฐานในครั้งนี้ มีหลักฐานยืนยันเชิ งประจักษ์ (empirical evidence) ที่สนับสนุนและสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การใช้งานเว็บ ไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย ผูว้ ิจยั
ขอเสนอประเด็นที่สาคัญในการนามาอภิปรายผล ดังนี้ การศึกษาการใช้งานเว็บไซต์ของนิ สิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า นิ สิตส่ วนใหญ่เป็ นภิกษุ คิดเป็ นร้ อยละ 55.20 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ อิ ศ ราวดี ทองอิ น ทร์ (2552) ที่ พ บว่า นิ สิ ต ส่ ว นใหญ่ เป็ นภิ ก ษุ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.20 ทั้ง นี้ เพราะ
มหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัยเป็ นมหาวิท ยาลัย สงฆ์ และได้รับ การสถาปนาว่าเป็ นสถาบัน
การศึกษาชั้นสู งของคณะสงฆ์จึงมีนิสิตส่ วนใหญ่เป็ นภิกษุ
ด้านความถี่ ในการใช้งานเว็บ ไซต์ ผลการวิจยั พบว่า นิ สิ ตส่ วนใหญ่ เข้าใช้งานเว็บ ไซต์ 1-3 ครั้ ง
ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 90.55 สอดคล้องกับ เกรี ยงศักดิ์ ศรี วรขันธ์ (2546) งามพล เผ่าศิริ (2546) ไพบูลย์
ปะวะเสนะ (2550) และ เปี่ ยมสุ ข ทุ่ ง กาวี (2552) พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างมี ค วามถี่ ใ นการใช้งานเว็บ ไซต์
อยูร่ ะหว่าง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเว็บไซต์ที่มีความถี่ ในการใช้งานมากที่สุดคื อ
เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ MCUthesis ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะนิสิตที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษามีความต้องการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ MCUthesis เพื่อจัดทาวิทยานิ พนธ์ จึงส่ งผลให้
ความถี่ในการใช้งานอยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษณา เบ็ญนุกลู (2546) ได้ศึกษาเรื่ อง
พฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในการสื บค้นสารนิ เทศทางการเกษตรของนิ สิต ระดับ บัณฑิ ตศึกษา
กลุ่มวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า นิ สิตมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อ
ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ม ากที่ สุ ด แต่ ห ากพิ จารณาเปรี ย บเที ย บความถี่ ใ นการใช้ง านเว็บ ไซต์แ ล้ว นั้น เว็บ ไซต์
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความถี่ในการใช้งานน้อยกว่า เว็บไซต์ฐานข้อมูล
วิทยานิ พนธ์ MCUthesis ซึ่ งเว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนับได้ว่าเป็ น
เว็บท่า (web portal) จึงควรมีความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์มากกว่า ดังนั้น อาจเป็ นเพราะผูใ้ ช้ไม่ได้เข้าใช้
เว็บไซต์ฐานข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การประเมิ นการใช้งานเว็บ ไซต์หอสมุ ดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านประสิ ทธิ ผล ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านความพึงพอใจ และด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ พบว่า
นิ สิตประเมิน ด้านประสิ ทธิ ผล ว่ามีผลการประเมินสู งสุ ดลาดับแรก ลาดับรองลงมาคือ ด้านความสามารถ
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ในการเรี ยนรู ้ และด้านที่ มี ค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุ ดคื อ ด้านประสิ ท ธิ ภาพและด้านความพึงพอใจ แสดงให้เห็ นว่า
เว็ บ ไซต์ ท้ ั ง 7 เว็ บ ไซต์ ที่ ห อสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย จัด ไว้ใ ห้ บ ริ ก าร
มีประสิ ทธิ ผล กล่ าวคื อ ทุ กเว็บไซต์สามารถให้ขอ้ มูลตรงตามวัตถุ ประสงค์ หรื อเป้ าหมายที่พึงปรารถนา
และมี ความสะดวกต่อการใช้งานของผูใ้ ช้ในระดับมาก รวมถึ งเมื่อผูใ้ ช้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เป็ นครั้งแรก
สามารถที่จะเริ่ มต้นใช้งานเว็บไซต์ได้โดยบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของตนเอง ในขณะเดี ยวกันความเร็ วในการ
ดาวน์โหลดของเว็บไซต์ซ่ ึ งคือด้านประสิ ทธิ ภาพ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าการ
ประเมินที่ต่ากว่าจึงต้องมีการพัฒนาใน 2 ด้านนี้ เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจของผูใ้ ช้เพิ่มขึ้น
การประเมินการใช้งานเว็บไซต์ 7 เว็บไซต์ ที่ให้บริ การในเว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า นิ สิตประเมินแต่ละเว็บไซต์ในระดับมากทุกด้าน เว็บไซต์ที่มีผลการประเมิน
สู งสุ ดลาดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ฐานข้อมูลหนังสื อออนไลน์ World eBook Library ลาดับรองลงมาคือ เว็บไซต์
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง มจร VTLS และเว็บไซต์ที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่สุดคือเว็บไซต์
วิทยานิ พนธ์ มจร MCUthesis แต่สิ่งที่ ผวู ้ ิจยั ค้นพบและน่ าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง คือ เว็บไซต์ฐานข้อมูล World
eBook Library มี ผลการประเมิ นสู งสุ ด ชี้ ให้เห็ นว่า เว็บไซต์น้ ี มีการจัดระบบที่ ง่ายต่อการเข้าถึ งของนิ สิ ต
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเว็บไซต์ ฐานข้อมูลหนังสื อออนไลน์ World eBook Library ได้ถูกออกแบบเว็บไซต์มา
เป็ นอย่างดี ตามหลักการออกแบบเว็บไซต์ ดังที่ ธวัชชัย ศรี สุ เทพ (2548) ได้แนะน า 5 แนวทางหลักในการ
ออกแบบเว็บ ไซต์ และการออกแบบโดยยึดหลักของ Web usability เพื่ อนามาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์
ที่ เหมาะสม และ สุ วิช ถิ ระโคตร (2554) ได้แนะน าการออกแบบเว็บ ไซต์ตามทฤษฎี ก ารออกแบบ เพื่ อ
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ เพื่อสร้างความสามารถในการใช้งานให้แก่ผใู ้ ช้
ด้ านประสิ ทธิผล
ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านประสิ ทธิ ผลมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการใช้งานเว็บไซต์ไป
ในทิ ศทางเดี ยวกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 กล่ าวคื อ หากเว็บไซต์มีป ระสิ ทธิ ผล จะทาให้มี
ความถี่ในการใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกรี ยงศักดิ์ ศรี วรขันธ์ (2546) พบว่า ปั จจัยที่ทาให้
เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพราะสะดวกในการค้นหาข้อมูล และได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ ผลการวิจยั พบว่า เว็บไซต์
ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ดา้ นประสิ ทธิ ผลมากที่สุดเป็ นอันดับแรกคือ เว็บไซต์หอสมุดกลาง มจร แสดง
ให้เห็นว่า เว็บไซต์หอสมุดกลาง มจร มีประสิ ทธิ ผลในการให้บริ การสารสนเทศ และเว็บไซต์หอสมุดกลาง
มจร มีความสะดวกต่อการใช้งานของผูใ้ ช้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ เว็บไซต์หอสมุดกลาง มจร เป็ นเว็บท่า (web
portal) ที่มีการจัดและให้บริ การสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา เป็ นแหล่งสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเฉพาะ
ด้าน เมื่อนิ สิต มจร เข้ามาใช้งานเว็บไซต์จึงได้สารสนเทศที่ตอ้ งการตรงตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่
พึงปรารถนา
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ด้ านประสิ ทธิภาพ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านประสิ ทธิ ภาพมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน มี ความสั ม พันธ์ ก ันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 กล่ าวคื อ หากเว็บ ไซต์มี
ประสิ ท ธิ ภาพ จะท าให้ มี ค วามถี่ ในการใช้งานเพิ่ มขึ้ น ดังที่ กรรณิ การ์ สวรรค์โพธิ พ นั ธุ์ (2550) กล่ าวว่า
เว็บไซต์ที่มีประสิ ทธิภาพ หรื อคุณภาพของเว็บไซต์ที่ให้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ ว จะสร้ างความพึงใจในการใช้งานของผูใ้ ช้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนี วรรณ มูลพงษ์
(2552) ที่ พ บว่า ในด้านความสามารถในการท างานของเว็บ ไซต์ การเรี ยกดู ข ้อมู ล แต่ ล ะครั้ งท าได้อย่าง
รวดเร็ ว ทาให้กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ งานวิจยั ของ มัญชุ กานต์ ช่อผกา (2553) ที่พบว่า นิสิตส่ วนใหญ่ตอ้ งการ
ความรวดเร็ วในการแสดงผลของข้อมูลในเว็บไซต์สานักหอสมุดกลางเป็ นอย่างมาก งานวิจยั ของ ฤทธิ ไกร
คาเฮียง (2549) ที่ พบว่า กลุ่ มตัวอย่าง มี ความพึงพอใจในระดับมาก คื อ มี ความง่ายและราบรื่ นในการเข้า
รับชม มีความเร็ วในการโหลดข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว และสอดคล้องกับ สุ วชิ ถิระโคตร
(2554) กล่าวว่า เหตุผลที่ผใู ้ ช้ส่วนใหญ่ชอบเข้ามาใช้เว็บไซต์ อาจเป็ นเพราะใช้เวลาในการแสดงผลหน้าเว็บ
น้อย จากการศึกษาที่พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเมินให้ดา้ นประสิ ทธิภาพของ
ทุกเว็บไซต์อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ทุกเว็บไซต์มีความสามารถในการดึงข้อมูลที่ถูกต้องมานาเสนอ
ในเวลาที่เหมาะสม หากพิจารณาจากความเร็ วในการดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์
นอกจากนั้นผลการวิจยั ยัง พบว่า เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ มจร MCUthesis มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์ ในด้านประสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุ ด และในด้านความถี่ ในการเข้าใช้งานเว็บ ไซต์ พบว่า เว็บ ไซต์
ฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ มจร MCUthesis เป็ นเว็บไซต์ที่มีความถี่ ในการใช้งานมากที่สุดเช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับผลการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ มจร MCUthesis ทั้ง 4 ด้าน ที่พบว่า
เว็บ ไซต์ฐ านข้อมู ล วิท ยานิ พ นธ์ มจร MCUthesis มี ค่ าเฉลี่ ย ในการประเมิ น ต่ าที่ สุ ด ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะ
เว็บ ไซต์ฐานข้อมูลวิท ยานิ พนธ์ มจร MCUthesis ยังขาดคุ ณลักษณะตามเกณฑ์การประเมิ น 4 ด้าน แต่สิ่ ง
สาคัญที่ คน้ พบในการวิจยั ครั้งนี้ คือ หากพิจารณาจากความถี่ ในการใช้งาน เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์
มจร MCUthesis มีการใช้งานเป็ นจานวนมาก แสดงให้เห็ นว่า นิ สิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจมี ค วามต้อ งการใช้ง านเว็บ ไซต์ฐ านข้อ มู ล วิท ยานิ พ นธ์ มจร MCUthesis แม้ว่า เว็บ ไซต์ ฐ านข้อ มู ล
วิทยานิ พนธ์ มจร MCUthesis มีคุณภาพของเว็บไซต์ในด้านประสิ ทธิ ผล ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านความพึง
พอใจ และด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของเว็บไซต์มีระดับค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงควรมีการปรับปรุ งและพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ มจร MCUthesis ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนิสิตได้ดียงิ่ ขึ้น
ผลการวิจยั ยังพบว่า เว็บไซต์ที่ได้รับการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสู งลาดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ฐานข้อมูล
หนังสื อออนไลน์ World eBook Library แต่เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการใช้งานกับเกณฑ์
การประเมินเว็บไซต์ 4 ด้าน พบว่า มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ต่ าที่สุดทั้ง 4 ด้าน แสดงให้เห็ นว่า เว็บไซต์
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มีความถี่ในการใช้งานน้อย แต่มีประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ ความพึงพอใจ และความสามารถในการเรี ยนรู ้
ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเว็บไซต์ฐานข้อมูลหนังสื อออนไลน์ World eBook Library เป็ นเว็บไซต์
ฐานข้อมูลที่ ให้บ ริ การสารสนเทศเป็ นภาษาต่างประเทศ โดยมี ภาษาอังกฤษมากที่ สุด นิ สิ ตที่เข้าใช้อาจมี
ความจาเป็ นในการใช้ส ารสนเทศเพื่ ออ้างอิ งในผลงานวิจยั ซึ่ งสารสนเทศที่ ตรงต่ อความต้องการอยู่ใ น
เว็บ ไซต์ฐ านข้อมู ล นี้ แต่ ด้วยข้อ จากัดทางภาษา อาจท าให้ นิ สิ ต เลื อกใช้เฉพาะเมื่ อ จาเป็ นเท่ านั้น ท าให้
มี ความถี่ ในการใช้งานน้อย แต่ในด้านคุ ณภาพของเว็บ ไซต์นิสิ ตยอมรั บ ว่า เว็บไซต์มีคุณ สมบัติตรงตาม
เกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน ในระดับมาก
ด้ านความพึงพอใจ
ผลการประเมิ นเว็บไซต์ ด้านความพึงพอใจ แยกเป็ นรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมเฉลี่ ยทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รายข้อรวมที่มีค่าเฉลี่ยสู งลาดับแรก ได้แก่ ความพึงพอใจ เนื้ อหามี
ความถู กต้องและน่ าเชื่ อถื อ สอดคล้องกับ กุลชลี เฮงเจริ ญรุ่ งเรื อง (2553) ที่ พ บว่า ด้านความถู กต้องของ
ข้อมูล ข้อมูลทางพระพุทธศาสนามีความถูกต้องของข้อมูลตรงตามหลักพระพุทธศาสนา ส่ งผลต่อการใช้
งานเว็บไซต์ทางพระพุทธศาสนาอย่างมีนยั สาคัญ และงานวิจยั ของ เบญจวรรณ มณี เนี ยม (2554) ที่พบว่า
เนื้ อหาภายในเว็บ ไซต์มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจเว็บ ไซต์โรงเรี ย น และรู ป แบบภายในเว็บ ไซต์
มี ความสั มพันธ์ กบั ความพึ งพอใจเว็บ ไซต์โรงเรี ยน โดยพบว่า ความถู กต้องและความชัดเจนของเนื้ อหา
มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด
ด้ านความสามารถในการเรียนรู้
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการ
ใช้งานเว็บไซต์ไปในทิศทางเดี ยวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ หากเว็บไซต์ถูกออกแบบ
ตามหลักการออกแบบที่คานึ งถึงผูใ้ ช้ ดังที่ ธวัชชัย ศรี สุเทพ (2548) กล่าวว่า ออกแบบเพื่อผูใ้ ช้ ให้ใช้ง่ายได้
ไม่ซบั ซ้อน และเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้ และ สุ วชิ ถิระโคตร (2554) กล่าวว่า การออกแบบที่ดูง่าย ๆ โดยที่ผใู ้ ช้ใหม่
สามารถเริ่ มต้นใช้งานเว็บไซต์และบรรลุวตั ถุประสงค์ของตนเองได้ จะทาให้ความสามารถในการเรี ยนรู้ของ
ผูใ้ ช้ที่มีต่อเว็บไซต์เป็ นไปอย่างราบรื่ น และหากผูใ้ ช้มีความประทับ ใจกับ เว็บไซต์ใดแล้ว จะทาให้อยาก
กลับมาใช้ซ้ า ชี้ ให้เห็นว่า หากเว็บไซต์ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการเรี ยนรู้ จะทาให้มีความถี่ในการ
ใช้งานเพิ่มขึ้น
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างด้ านประสิ ทธิ ผล ด้ านประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ านความพึงพอใจ และด้ านความสามารถ
ในการเรียนรู้
ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างด้านประสิ ทธิ ผล ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านความพึงพอใจ
และด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้กบั ความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดี ยวกัน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ A model of usability evaluation for digital library ของ
Jeng (2006) ซึ่งได้คดั เลือกเกณฑ์ในการประเมินเว็บไซต์ 4 ด้าน โดย Jeng ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้งานห้องสมุด
ดิจิตอลและรู ปแบบการประเมิน ซึ่ งผลการศึ กษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
ความพึงพอใจ และความสามารถในการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนั้น
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Joo (2010) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบการใช้งาน ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งอื่นในบริ บทของห้องสมุดดิ จิตอลอย่างไร ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งอื่น ๆ ในระดับสู ง ผลการศึกษาที่ได้น้ ี
แสดงให้เห็ นถึ งความสัม พันธ์ ท างลักษณะขององค์ประกอบการใช้งานที่ มี ระดับสู งโดยเฉพาะในความ
สัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ผลและความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งมาก (r = .889) ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะเกณฑ์ในการประเมินเว็บไซต์ดา้ นประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และความพึงพอใจ และความสามารถใน
การเรี ยนรู้ ได้ถู กคัดเลื อก ตรวจสอบและทดสอบแล้ว ซ้ า ๆ โดยนักวิจยั หลายคน ดังที่ Joo และ Lu (2011)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ป แบบการประเมิ น การใช้ งานเว็บ ไซต์ ห้ องสมุ ด สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในด้านประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิ ผล และความสามารถในการเรี ยนรู ้ พบว่า เกณฑ์ในการประเมินดังกล่าว สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการประเมิ น การใช้งานเว็บ ไซต์ห้องสมุ ดสถาบัน อุ ดมศึ กษาได้เป็ นอย่างดี เช่ น เดี ยวกับ Joo และ Lee
(2011) ศึกษาเรื่ อง การวัดการใช้งานของห้องสมุดดิ จิตอล การพัฒนาเครื่ องมือและการตรวจสอบ พบว่า
เกณฑ์ดงั กล่าว สามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการวัดและประเมินการใช้งานของห้องสมุดดิจิตอลได้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาไปใช้ ประโยชน์
1. ควรพัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มจร MCUthesis ที่มีความถี่ในการใช้งานเป็ น
จานวนมาก แต่มีผลการประเมินในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดในจานวนเว็บไซต์ท้ งั หมด หากพัฒนา
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการให้ ข ้อ มู ล ตรงตามวัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าห มายที่ พึ ง ปรารถนา ก็ จ ะเป็ นแหล่ ง
ทรัพยากรสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาที่สาคัญ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาวิจยั ต่อไปในอนาคต
2. ควรพัฒ นาเว็บ ไซต์หอสมุ ดกลาง มหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ให้ เหมาะสมต่ อ
การเป็ นเว็บ ท่า (web portal) ที่ รวบรวมแหล่ งสารสนเทศทางพระพุ ทธศาสนามาไว้ให้บริ การแก่ ผูใ้ ช้งาน
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขึ้น เช่น ศึกษานิ สิตระดับปริ ญญาตรี อาจารย์ บุคลากร
หรื อผูใ้ ช้ประเภทอื่น ๆ ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. ควรมีการศึกษาวิจยั เว็บไซต์หอ้ งสมุด ที่มีลกั ษณะเป็ นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
5. ควรพัฒนาเกณฑ์การประเมินการใช้งานเว็บไซต์หอ้ งสมุดในประเทศไทย
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