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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน คือ นักศึก ษาปริญญาตรี นักศึกษา
ปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบเอกสาร การวิเคราะห์
ข้อ มูล โดยใช้ส ถิติพ รรณนา ได้แ ก่ ค่า ความถี ่ ค่า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี ่ย ค่า เบี ่ย งเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะห์
การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพฤติกรรม พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่เปิดเว็บไซต์หอสมุดและ
คลังความรู้ฯ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสมาร์ทโฟนและใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (MU WIFI) ผ่าน
เว็บ เบราเซอร์ Google Chrome ความถี ่ใ นการใช้ง าน 1-2 ครั ้ง ต่อ เดือ น และใช้เ วลาน้อ ยกว่า 15 นาที
ใช้ป ระโยชน์ใ นการค้น หาหนัง สือ ผลการศึก ษาปัจ จัย ที ่ส ่ง ผลกระทบต่อ ความภัก ดีต ่อ เว็บ ไซต์ห อสมุด และ
คลังความรู้ฯ คือ ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ คุณภาพเว็บไซต์ ความพึงพอใจ ส่งผลในเชิงบวกต่อความภักดีต่ อ
เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ อย่างมีนัยสาคัญ

คาสาคัญ: พฤติกรรมการใช้เว็บ, ผลกระทบต่อความภักดี, เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the behavior of website usage Mahidol
University Library and Knowledge Center and the factors that affect customer loyalty. The sample
consisted of 400 students who must experience in using Mahidol University Library and Knowledge
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Center Website, including undergraduate students, graduate students, and Ph. D. students.
The instrument used in the research was a document questionnaire, data analysis using descriptive
statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
The study about website usage behavior shows that most Mahidol University
students have opened Mahidol University Library and Knowledge Center Website with smartphones
at Mahidol University by Mahidol University wifi network (MU WIFI), using Google Chrome as a web
browser, usage 1-2 times per month, takes less than 15 minutes, and use Mahidol Library catalogs
(OPAC). The study about the factors that affect customer loyalty found that page loading speed,
quality website, satisfactions were positive effect on customer loyalty with statistical significance.

Keyword: Website Usage behavior, Impact of loyalty, Mahidol University Library and Knowledge
Center website
บทนา
ในยุคที่การสื่อสารทาได้รวดเร็วไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดบนโลกใบนี้ ปัจจัยที่สาคัญ คือ การมาถึง
ของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนอุปกรณ์พกพา และเครือข่ายไร้สายไม่ว่าจะเป็น 3G หรือ 4G ปริมาณการใช้อุปกรณ์
พกพาเติ บ โตขึ้ น ทุ ก ปี ใ นช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมาซึ่ ง คิ ด เป็ น 52.2% ของปริ ม าณการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ทั้ ง หมด
(Clement, 2019) คอมพิว เตอร์ส่ วนบุคคล (Personal Computer) หรื อคอมพิ วเตอร์ ตั้งโต๊ะ (Desktop) ไม่ใ ช่
อุปกรณ์ที่นิยมใช้ท่องเว็บไซต์อีกต่อไป เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนโลกของ
อินเทอร์เน็ต (Musil, 2012)
การเข้าชมเว็บไซต์ผ่านสมาร์ทโฟนในอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้เกิดความท้าทายของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเว็บไซต์ในปัจจุบัน เช่น การปรับแต่งเว็บไซต์ให้แสดงผลบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต
และสมาร์ทโฟน รูปภาพและข้อความที่ผิดเพี้ยนสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดี และเป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องเผชิญ
เมื่อเว็บไซต์ไม่แสดงผลอย่างเหมาะสมบนหน้าจอขนาดเล็ก ความเร็วในการแสดงผล และความต่อเนื่องของการ
ให้บริการยังคงเป็นคุณสมบัติสาคัญที่ขาดไม่ได้ (An, 2018) พบว่า 53% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนออกจากเว็บไซต์ที่ใช้
เวลาโหลดนานกว่าสามวินาที และความภักดีของผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้นเกิดขึ้นจากการโหลดหน้าเว็บอย่างรวดเร็ว
การโหลดหน้าเว็บอย่างรวดเร็วมีความสาคัญต่อความภักดีของเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น 12% (Akamai, 2009)
เว็บไซต์ได้กลายเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งสาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในการให้บริการ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ที่ผ่านมาเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจาก
การเติบโตอย่างมหาศาลของทรัพยากรอินเทอร์เน็ต และเครื่องมือในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น Google
(Liu, 2008) ส่งผลให้พฤติกรรมการเข้าถึง และใช้สารสนเทศของผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น การใช้งาน
เว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดลดลง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้ในอนา คต
(Frey, 2005)
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หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของหอสมุดและคลัง
ความรู้ฯ เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูล หนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งมีการเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์ต่าง ๆ ทางวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
ของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ domain li.mahidol.ac.th มาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่หอสมุด
และคลังความรู้ฯ ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาหอสมุดและคลังความรู้ฯดาเนินการสารวจระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้เป็นประจาทุกปี เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์
ให้ตรงต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ผลการสารวจและข้อคิดเห็นทั้งหมดจะถูกรวบรวมจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่
และเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “เสียงของลูกค้า (Voice of Customer)”
งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความภั ก ดี ต่ อ เว็ บ ไซต์ ห อสมุ ด และคลั ง ความรู้
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า พฤติ ก รรมการเปิ ด เว็ บ ไซต์ ห อสมุ ด และคลั ง ความรู้ ฯ ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างไร และนักศึกษามีคาดหวังให้เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ มีการพัฒนาไปใน
ทิศทางใด ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อนักศึกษามีความพึงพอใจเว็บไซต์และต้องการกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความภั ก ดี ต่ อ เว็ บ ไซต์ ห อสมุ ด และคลั ง ความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และผลกระทบของคุณภาพเว็บไซต์ต่อความภักดี ผู้วิจัยนาเสนอขั้นตอนและวิธีการ
ดาเนินงานตามลาดับดังนี้
1. การออกแบบงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ( Quantitative Research) ใช้ แ บบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง
ซึ่งผู้วิจัยได้นาผลการศึกษาของ Akamai (2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความภักดีที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ที่มีการโหลด
หน้ า เว็ บ อย่ า งรวดเร็ ว (Page Load Time Variable) ผลของการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความพึ งพอใจต่ อ เว็ บ ไซต์ ข อง
Kassim และ Asiah Abdullah (2010, pp. 351-371) และนาเครื่องมือประเมินเว็บไซต์มาตรฐาน WebQual 4.0
ที่พัฒนาโดย Barnes และ Vidgen (2002) WebQual นามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีตัวแปรที่จะศึกษา
แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น
(Independent Variable)
- ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ (Page Load Time Variable)
- คุณภาพเว็บไซต์ (WebQual4.0 Variable) ประกอบด้วย ความ
ง่ า ยในการใช้ ง านเว็ บ ไซต์ (Usability), การออกแบบเว็ บ ไซต์
(Design), คุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Information Quality),
ความเชื่ อ มั่ น เว็ บ ไซต์ (Trust), การเอาใจใส่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในการ
ออกแบบเว็บไซต์ (Empathy)

ตัวแปรคั่นกลาง
(Mediator
Variable)
ความพึงพอใจ
(Satisfaction)

ตัวแปรตาม
(Dependent
Variable)
ความภักดี
(Loyalty)

1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากตัวแปรที่กาหนดนามาออกแบบและสร้างกรอบงานวิจัยแสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

1.2 สมมติฐานงานวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจัยนามาสร้างสมมติฐานงานวิจัยแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐาน
H1
H2
H3
H4
H5

รายละเอียด
ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจเว็บไซต์
คุณภาพเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจเว็บไซต์
ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีเว็บไซต์
คุณภาพเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีเว็บไซต์
ความพึงพอใจเว็บไซต์เป็นปัจจัยทีส่ ่งผลเชิงบวกต่อความภักดีเว็บไซต์

2. ประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท และ
นักศึ กษาระดั บปริ ญญาเอก ที่ก าลังศึก ษาอยู่ในมหาวิทยาลัย มหิด ล วิ ทยาเขตศาลายา (กองบริห ารการศึ กษา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562) จานวนทั้งสิ้น 29,114 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
20,613 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 6,151 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2,350 คน
ผู้ วิ จั ย ก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากสู ต รของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ก าหนดค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่ 5% ช่วงของความเชื่อมั่นที่ 95% ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 394.58 คน เพื่อความแม่นยา
ของการวิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 283 คน นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทจานวน 85 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน 32 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามแบบปิดเกี่ยวกับ เพศ, ระดับ
การศึกษา, อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคาตอบที่เป็นความจริงมากที่สุด
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย
คาถามแบบเปิด 5 ข้อคาถาม และแบบปิด 2 ข้อคาถาม ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคาตอบที่เป็นความจริงมากที่สุด
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ลักษณะของคาถามเป็น
คาถามแบบปิดโดยมีตัวเลือกแบ่งเป็นระดับ และได้ใช้มาตราประมาณค่าในการให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ระดับ ที่
1 หมายถึง ค่าที่น้อยที่สุด และ ระดับที่ 5 หมายถึง ค่ามากที่สุด
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4. สถิติและการวิเคราะห์
การหาค่าสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ ซึ่งมีลาดับดังนี้
4.1 การตรวจสอบเครื่ อ งมื อ แบบสอบถาม โดยการวิ เ คราะห์ ค่ าสั ม ประสิท ธิ์ อัล ฟ่ าของ
ครอนแบค (Cronbach’s Alpha) หาค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม
4.2 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
นาเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การคานวณจานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression)
และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ใช้ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 95 ( α = .05)
เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
4.4 การแปลผลโดยนาค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 120-121)
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.21 - 5.00
มากที่สุด
3.41 - 4.20
มาก
2.61 - 3.40
ปานกลาง
1.81 - 2.60
น้อย
1.00 - 1.80
น้อยที่สุด
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลการตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถาม
การทดสอบเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ท ดสอบวั ด ค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) ของ
แบบสอบถามจากการคานวณด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha coefficient; α ) ซึ่งได้ค่าความ
เชื่อถือได้ของแบบสอบถามดังนี้
- ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ (Page Load Time)
0.76
- ความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ (Usability)
0.70
- การออกแบบเว็บไซต์ (Design)
0.86
- คุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Information quality)
0.88
- ความเชื่อมั่นเว็บไซต์ (Trust)
0.77
- การเอาใจใส่ผู้ใช้บริการในการออกแบบเว็บไซต์ (Empathy)
0.82
- ความพึงพอใจ (Satisfaction)
0.88
- ความภักดี (Loyalty)
0.84
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าครอนแบค (Hair, Black, Babin, & Anderson,
2010) แบบสอบถามแต่ละด้านมีค่ามากกว่า 0.700 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนาไปศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างได้จริง
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สรุปผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน
สรุปผลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์สถิติพรรณนา พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
จานวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.80 มีอายุอยู่ในช่วง 15-20 ปี จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70
สรุปผลส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ
48.30 เปิ ด เว็ บ ไซต์ ห อสมุ ด และคลั ง ความรู้ ฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จ านวน 226 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.50
ใช้เครือข่าย MU-WIFI จานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 ใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome จานวน 268 คน
คิดเป็นร้อยละ 67.00 เปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ 1-2 ครั้งต่อเดือน จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30
ใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเว็ บ ไซต์ ห อสมุ ด และคลั ง ความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หอสมุดฯ ในการค้นหาหนังสือ จานวน 222
คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 รองลงมาคือต่ออายุการยืมหนังสือ Renew จานวน 125 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.30 ใช้งาน
เว็บเพจข้อมูลการบริการห้องสมุด เช่น สถานที่ตั้ง วันเวลาเปิด-ปิด รายชื่อห้องสมุดในมหิดล แผนที่การเดินทาง ฯลฯ
จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.07 ใช้งานค้นหาบทความหรืองานวิจัย จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.82
ใช้งานตรวจสอบการยืม -คืนหนั งสือ จานวน 85 คน คิ ดเป็นร้อยละ 21.30 ใช้งานค้นหา E-Book จานวน 77 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.30 ใช้งานค้นหาวิทยานิพนธ์หรือ E theses จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.54 ใช้งานค้นหา
วารสารไทยหรืออังกฤษ จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 ใช้งานเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ๆ ในเว็บไซต์หอสมุด
และคลังความรู้ฯ จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.03 ใช้บริการ Off Campus Access จานวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.27 ใช้บริการ Mahidol book Delivery จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ใช้งานจองห้อง จานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.50 และใช้ในการทางานตรวจสอบรายชื่อฐานข้อมูลจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80
สรุปผลส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดี
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของความเร็วในการโหลดหน้าเว็บต่อเว็บไซต์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของความเร็วในการโหลด
หน้าเว็บ ค่าเฉลี่ย = 3.86 มีระดับความคิดเห็นมาก จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าเฉลี่ย= 3.91 มีระดับความคิดเห็นมาก จากตารางที่ 5
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าเฉลี่ย= 4.04 มีระดับความคิดเห็นมาก และจากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความภักดี
ต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าเฉลี่ย= 3.99 มีระดับความคิดเห็นมาก
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ตารางที่ 3 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของความเร็ ว ในการโหลดหน้ า เว็ บ ต่ อ เว็ บ ไซต์ ห อสมุ ด และคลั ง ความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล (n=400)
ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ
ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.8559
3.8559

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6239
0.6239

แปลความหมาย
มาก
มาก

ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (n=400)
คุณภาพเว็บไซต์ (WebQual4.0 Variable)
ความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์
การออกแบบเว็บไซต์
คุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์
ความเชื่อมั่นเว็บไซต์
การเอาใจใส่ผู้ใช้บริการในการออกแบบเว็บไซต์
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.8308
3.8716
4.0391
3.9745
3.8367
3.9105

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6347
0.6402
0.5377
0.6755
0.6425
0.5337

แปลความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (n=400)
ความพึงพอใจเว็บไซต์
ความพึงพอใจเว็บไซต์
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.0388
4.0388

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6737
0.6737

แปลความหมาย
มาก
มาก

ตารางที่ 6 ระดับความคิดเห็นต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (n=400)
ความภักดีต่อเว็บไซต์
ความภักดีต่อเว็บไซต์
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.9942
3.9942

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6501
0.6501

แปลความหมาย
มาก
มาก

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานใช้วิธี วิเคราะห์ก ารถดถอยอย่า งง่า ย (Simple Regression) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใช้เกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ของค่า p-value เป็น
ตัวกาหนดนัยสาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยืนยันสมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4 และสมมติฐานที่ 5 ด้วยเกณฑ์ p-value ที่น้อยกว่า 0.05 ไม่เกิด Heteroscedasticity และไม่มี
ความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุเส้น (Multicollinearity) ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน 5 สมมติฐาน
สมมติฐาน
H1 ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจเว็บไซต์
H2 คุณภาพเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่สง่ ผลเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจเว็บไซต์
H3 ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวก
ต่อความภักดีเว็บไซต์
H4 คุณภาพเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่สง่ ผลเชิงบวกต่อความภักดี
เว็บไซต์
H5 ความพึงพอใจเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความ
ภักดีเว็บไซต์
*p-value < 0.05

p-value
0.00*

Beta R2
ผลการทดสอบ
0.659 0.434 ยืนยันสมมติฐาน

0.00*

0.789 0.622 ยืนยันสมมติฐาน

0.00*

0.640 0.410 ยืนยันสมมติฐาน

0.00*

0.759 0.576 ยืนยันสมมติฐาน

0.00*

0.723 0.523 ยืนยันสมมติฐาน

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสร้างตัวแบบของผลการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดแสดงในภาพ
ที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวแบบของผลการวิจัย
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมการใช้เว็บ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล" สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
พฤติ กรรมการเปิด รับ เว็ บไซต์ห อสมุด และคลังความรู้ม หาวิทยาลั ยมหิด ล พบว่า นั กศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ส มาร์ ท โฟนเปิ ด เว็ บ ไซต์ ห อสมุ ด และคลั งความรู้ ฯ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Clement (2019) และ Musil (2012) ที่กล่าวว่าคนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนโลกของ
อินเทอร์เน็ต
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พฤติกรรมการเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า สถานที่ที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนใหญ่เปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล และใช้งานผ่านเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย (MU WIFI) เปิ ด เว็ บ ไซต์ ห อสมุ ด และคลั ง ความรู้ ฯ เนื่ อ งจากการเข้ า ใช้ ง านฐานข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ อนุญาตให้เข้าใช้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น โดยใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (MU WIFI) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Canuel และ Chad (2011) ที่กล่าวว่าการเข้าถึงเนื้อหา และบริการผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
(WIFI) ที่อนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดที่ได้รับอนุญาต สามารถเปิดโลกของทรัพยากร และช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการ
พฤติ ก รรมการเปิ ด เว็ บ ไซต์ ห อสมุ ด และคลั ง ความรู้ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนใหญ่เปิดรับเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome และ
เปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ 1-2 ครั้งต่อเดือน ใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที และส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จาก
เว็บไซต์หอสมุดฯ ในการค้นหาหนังสือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับความคิดเห็นของความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ คุณภาพ
ความพึงพอใจและความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาตัวแปรตาม คือ ความภักดี เว็บไซต์ พบว่า ตัวแปรอิสระคือความเร็วในการโหลด
หน้าเว็บ ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีเว็บไซต์อย่างมีนัยสาคัญชี้ให้เห็นว่าความภักดีของผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้นเกิดขึ้นจาก
การโหลดหน้าเว็บอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษาของ Akamai (2009) ที่มีผลว่าการโหลดหน้าเว็บอย่าง
รวดเร็วมีความสาคัญต่อความภักดีของเว็บไซต์
เมื่อพิจารณาตัวแปรตาม คือ คุณภาพของเว็บไซต์ พบว่า ส่งผลเชิงบวกต่อตัวแปรตามคือความ
ภักดีเว็บไซต์อย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรคั่นกลาง คือ ความพึงพอใจเว็บไซต์ พบว่า ส่งผลเชิง
บวกต่อตัวแปรตามคือความภักดีเว็บไซต์อย่างมีนัยสาคัญเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่เปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลัง
ความรู้ฯ 1-2 ครั้งต่อเดือน ใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที และส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หอสมุดฯ ในการค้นหา
หนังสือ แสดงให้เห็นว่าความถี่ในการใช้งานยังน้อยอยู่ และระยะเวลาในการใช้งานอยู่ในช่วงสั้น ๆ ผู้วิจัยจึงเสนอให้
มุ่งพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ด้านคุณภาพของเนื้อหา มีการออกแบบที่ใส่ใจผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น และพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจตรงต่อความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ปรับปรุงการ
ให้บริการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยน่าใช้ มีการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สามารถ
เข้ า ถึ ง และใช้ ง านได้ ง่ า ย และประชาสั ม พั น ธ์ บ ริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ๆ แยกตามรายเมนู ใ ห้ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรู้ถึงประโยชน์ของเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความภั ก ดี ต่ อ เว็ บ ไซต์ ห อสมุ ด และคลั งความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลจากการศึกษาที่ได้จะสามารถนามาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้มี
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คุณภาพสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการส่งผลให้เกิดความภักดีความผูกพันอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งทาให้เกิด
การกลับมาใช้ซ้าและการกล่าวถึงเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น
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