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หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดท าแผนยุทธศาสตร์เรื่อง   
การยกระดับคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์คือ         
การเพิ่มความคุ้มค่าของทรัพยากร

บทน า



ประเด็นส าคัญ

ผู้ใช้จะได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการถ้าค าที่ใช้สืบค้น
สอดคล้องกับข้อมูลทรัพยากรท่ีอยู่ในฐานข้อมูล เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
หัวเร่ือง (Subject Headings) และค าส าคัญ (Keywords)
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 ความไม่สอดคล้องกันระหว่างค าค้นของผู้ใช้กับหัวเรื่องหรือค าส าคัญ
ที่บรรณารักษ์เป็นผู้ก าหนด 

 หอสมุดฯ ยังไม่มีข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรของผู้ใช้ที่เป็น
ปัจจุบัน 



1. เพื่อให้ทราบถึงค าที่ผู้ใช้ใช้ในการสืบค้นและน ามาปรับการก าหนดหัว
เรื่อง (Subject Headings) และค าส าคัญ (Keywords) ให้ 
สอดคล้องกับค าค้นของผู้ใช้

2. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการสืบค้นของผู้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาบริการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการ
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วัตถุประสงค์
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ก าหนดประชากร และ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง

1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 5

ประชากร ได้แก่ Log file search ใน
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ 
Koha และสถิติที่เกี่ยวกับการสืบค้นใน
ระบบ  One Search ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561  

กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 71,871 Transactions 

ส.ค. 60 ม.ค 61 มี.ค. 61 พ.ค 61



3. ก าหนดข้อมูลในการวิเคราะห์ค าค้นและพฤติกรรมการสืบค้น 
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ระบบ One Search 
 สถิติการเข้าใช้ทรัพยากร จ าแนกตาม ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราวเ์ซอร์ และ

อุปกรณ์เคลื่อนท่ี
 สถิติการสืบค้น 
 สถิติการใช้ทรัพยากร จ าแนกตามประเภท ได้แก่ บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเสียง และ สื่อมัลติมีเดีย 
 เปรียบเทียบสถิติการใช้ทรัพยากรผ่านระบบ One Search กับ Interface อื่น ๆ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha
 วันท่ีสืบค้น (Date)
 ช่วงเวลาการสืบค้น (Period time)
 ค าค้น (Query)
 ภาษา

 กลยุทธ์และกลวิธีในการสืบค้น (Tactic)

 จ านวนผลการสืบค้น (Bib found)
 จ านวนผลการสืบค้นท่ีเป็นศูนย์ (Zero hits)
 สาเหตุผลการสืบค้นเป็นศูนย์
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วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

4 เก็บรวบรวมและประมวลข้อมูล
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 7



สรุปและอภิปรายผล
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1. วิธีการเข้าใช้ทรัพยากร

ผู้ใช้ส่วนใหญ่สืบค้นทรัพยากรจากภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยการใช้ EZProxy คิดเป็นร้อยละ 60.02 ของ
การสืบค้นทั้งหมด รองลงมาเข้าใช้โดยบุคคลภายนอก (Guest access) 
ร้อยละ 39.88  เมื่อแยกเฉพาะสถิติการใช้ EZProxy มีการใช้อยู่ที่   
ร้อยละ 21 
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2. อุปกรณ์การสืบค้น
อุปกรณ์ในการสืบค้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก ร้อยละ 74.32 

 โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต มีสถิติการใช้
เป็นอันดับสอง โดยใช้ผ่านระบบปฏิบัติการ IOS 
เป็นส่วนใหญ่ แต่ในส่วนการใช้ e-Book 
Collection (EBSCOhost)  ผ่านแอพลิเคชั่น
โทรศัพท์มือถือยังมีการใช้น้อยเพียงร้อยละ 0.53

ดังนั้นถ้าต้องการพัฒนาการสืบค้นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ การออกแบบแอพพลิเคชั่นหรือ 
Interface หน้าสืบค้นไม่ควรซับซ้อน ควรท าทางลัด
การสืบค้นเพื่อความสะดวก 
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3. เว็บบราวเซอร์

Google Chrome Firefox Mobile Safari 

ดังนั้นบริการบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของห้องสมุดจึงควรเน้นให้ใช้งาน
ได้อย่างเสถียรบนเว็บบราวเซอร์

17.75%55.59% 8.62%



80.92% บทคัดย่อ/ข้อมูลรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศ

4. ประเภททรัพยากรที่ใช้

0.01% หนังสือเสียง

(Audiobook Collection (EBSCOhost)) 
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5. การใช้ e-Book

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ e-Book Collection (EBSCOhost) ผ่านการ
สืบค้นจากระบบ One Search สูงถึงร้อยละ 78.41 ในขณะที่เข้าใช้
ยังฐานข้อมูลที่ให้บริการ e-Book โดยตรงเพียงร้อยละ 21.05

อ่านออนไลน์ 88.38%

ดาวโหลด 11.62%
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6. เครื่องมือสืบค้น
 Interface การสืบค้น 

ผู้ใช้เริ่มการสืบค้นทรัพยากรใน
ฐานข้อมูลของหอสมุดฯ ด้วยการสืบค้น
ที่หน้า One Search ก่อน มากกว่าเข้า
สืบค้นเฉพาะฐานข้อมูล  และผล
การศึกษาจ านวนการคลิกผลการสืบค้น
ของในระบบ One Search พบว่า ผู้ใช้
คลิกเข้าดูผลการสืบค้นอยู่ที่ประมาณ 2 
ครั้ง ต่อการสืบค้น 1 ครั้ง

ดังนั้นการแสดงผลในหน้า 
One Search ควรน าเสนอทรัพยากร
ของหอสมุดฯให้อยู่ในล าดับแรก
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 สถิติการสืบค้นจ าแนกตามเดือน
ส่วนใหญ่ช่วงใกล้สอบจะมีจ านวนการสืบค้นสูง 

และในช่วงปิดภาคการศึกษาจ านวนการสืบค้น
ทรัพยากรของหอสมุดฯ จะลดลงกว่าช่วงเปิดเรียน 
โดยเฉพาะทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์

สอดคล้องกับสถิติการยืมหนังสือของหอสมุดฯ
พบว่า ช่วงที่มีสถิติการยืมหนังสือน้อยที่สุดคือ ช่วง
ปิดภาคการศึกษา



7. กลยุทธ์และกลวิธีในการสืบค้น

 เขตข้อมูลการสืบค้น

16

84.14

5.30
4.45

ค าส าคัญ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง
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 กลยุทธ์การสืบค้น

11.30%

1. Limit Search
2. Boolean logic
3. Author+Title/Keyword

การจ ากัดหมวดหมู่
(Collection)
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8. จ านวนการสืบค้น
ค่าเฉลี่ยจ านวนผลการสืบค้นอยู่ที่ 14 หน้า/ครั้งการ

สืบค้น สาเหตุที่ได้ผลการสืบค้นจ านวนมากเพราะ

 นิยมสืบค้นด้วยค าส าคัญ ร้อยละ 84.14
 ใช้วิธีการสืบค้นแบบ Basic search ร้อยละ 92.09
 ส่วนน้อยที่ใช้กลยุทธ์ช่วยในการสืบค้น

This Photo by Unknown Author is licensed 

under CC BY-SA-NC

9. ผลการสืบค้นเป็นศนูย์

Keyword ได้ผลการสืบค้นเป็นศูนย์
มากที่สุด ร้อยละ 78.33

18.32%

https://libguides.adelphi.edu/c.php?g=322828&p=4480215
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


“
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9. สาเหตุผลการสืบค้นเป็นศูนย์
1). ไม่มีทรัพยากรที่มีเนื้อหาตรงกับค าที่ผู้ใช้สืบค้น (46.81%)
 ไม่ใช้ค าค้นสั้น ๆ
 ค าค้นไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 ยังไม่มีเนื้อหาในฐานข้อมูล

2). พิมพ์ผิดหรือสะกดผิด (39.02%)

 การใช้ค าค้นไม่ตรงกับหัวเรื่องหรือข้อมูลบรรณานุกรม
346 transactions (2.63%)



“การพัฒนาเครื่องมือสืบค้น
 สามารถสืบค้นสารบัญได้
แก้ไขหัวเรื่องในฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับค าค้น
 เพิ่มการให้Keywords
User Experience เครื่องมือสืบค้น
Word Suggestions / Feature “Did You Mean”
 พัฒนาคลังค าหัวเรื่อง
ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
https://subjects.library.tu.ac.th
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