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บทคัดย่อ  
           วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงค าที่ใช้ในการสืบค้นและน ามาปรับการก าหนด
หัวเรื่องและค าส าคัญให้สอดคล้องกับค าค้นของผู้ใช้ รวมถึงให้ทราบถึงพฤติกรรมการสืบค้นเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาบริการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ โดยการวิเคราะห์ Log file search 
ของฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha และสถิติที่เกี่ยวกับการสืบค้นผ่านระบบ One Search ในช่วงเวลา 1 
ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 
 ผลการศึกษาพบว่า ประเภททรัพยากรที่ถูกใช้งานผ่านระบบ One Search มากที่ส ุด คือ 
บทคัดย่อ จ านวน 313,371 ครั้ง (ร้อยละ 80.92) รองลงมาคือ เอกสารฉบับเต็ม จ านวน 70,002 ครั้ง (ร้อยละ 
18.08)  e-Book จ านวน 2,056 ครั้ง (ร้อยละ 0.53) และสื่อมัลติมีเดีย จ านวน 1,790 ครั้ง (ร้อยละ 0.46) ตามล าดับ 
ส่วนทรัพยากรที่ถูกใช้งานน้อยที่สุด คือ หนังสือเสียง จ านวน 31 ครั้ง (ร้อยละ 0.01) โดยผู้ใช้ใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทผ่านระบบ One Search มากกว่าเข้าใช้จากฐานข้อมูลโดยตรง ส่วนฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Koha ผู้ใช้ส่วนใหญ่นิยมสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมากกว่าภาษาอื่น ๆ โดยใช้วิธีการสืบค้นแบบ Basic 
search มากที่สุด ร้อยละ 92.09 และเลือกใช้เขตข้อมูลค าส าคัญมากที่สุด ร้อยละ 84.14 อีกทั้งผู้ใช้เพียงส่วนน้อย
ร้อยละ 11.30 ท่ีจะใช้กลยุทธ์ช่วยในการสืบค้น และพบผลการสืบค้นท่ีเป็นศูนย์จ านวนท้ังสิ้น 13,164 transactions 
(ร้อยละ 18.32) ของการสืบค้นทั้งหมด โดยเขตข้อมูลค าส าคัญได้ผลการสืบค้นเป็นศูนย์มากที่สุด ร้อยละ 78.33  
สาเหตุหลักท่ีท าให้สืบค้นไม่พบ ได้แก่ (1) ค าค้นไม่มีเนื้อหาอยู่ในฐานข้อมูล OPAC (2) ผู้ใช้พิมพ์ผิด (3) ค าค้นไม่ตรง
กับหัวเรื่องหรือข้อมูลบรรณานุกรมในฐานข้อมูล 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการสืบค้น, ค าค้นของผู้ใช้, การวิเคราะห์ Log file 
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ABSTRACT  
 The study examines the information searching behavior of Thammasat University 
Library users by log file search analysis from Koha (Open-Source Integrated Library System) and 
usage statistics via One Search (EBSCO discovery service) during August 2017-July 2018. The findings 
will be adapted for subject heading assignment improvement for the library service. 
 The study found that the abstract was the most downloaded of source types 
from One Search 313,371 times (80.92%), full text downloaded 70,002 times (18.08%), e-Book  
2,056 times (0.53%), and multimedia 1,790 times (0.46%) meanwhile the audio books were slightly 
downloaded 31 times (0.01%). Most users searched information via One Search more than direct 
databases. 
 For Koha, most users retrieved Thai information resources by basic search method 
most (92.09%) and keywords searching was the most popular technique (84.14%). 11.30 % of the 
users had accessed their information by using other techniques like searching with limit search and 
collection limit was the most popular. There were 13,164 transactions (18.32%) for zero hits result 
and keywords searching was the most popular technique (78.33%). The main caused for zero hits 
searching were 1. The keyword does not exist in the OPAC 2. Wrong spelling 3. Keywords do not 
match with the subject headings or bibliographic records in databases.              
                              

Keyword: Information Retrieval Behavior, Search Terms, Transactional Log Analysis 

 
บทน า 
 การให ้บร ิการทร ัพยากรสารสนเทศถ ือ เป ็นหน ึ ่ งในบร ิการหล ักของหอสม ุดแห ่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกลุ่มผู้ใช้ของหอสมุดฯ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และประชาชนทั่วไป เข้าใช้บริการหอสมุดฯ ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย 
และศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่
เปลี่ยนแปลง  หอสมุดฯ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งการ
เรียนรู้จึงต้องพัฒนาบริการที่ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของ
ตนเองมากที่สุด  
 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่หอสมุดฯ
จัดท าและจัดหา เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (Koha-TUDB) และฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น 
อีกทั้งผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรทุกประเภทที่หอสมุดฯเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาเพื่อให้บริการ ได้จากจุดเดียวผ่าน
ระบบ One Search ได้แก่ ทรัพยากรภายในห้องสมุดทั้งแบบตัวเล่มและออนไลน์ ทรัพยากรห้องสมุดที่อยู ่ใน
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เครือข่ายความร่วมมือ TU THAIPUL และทรัพยากรรูปแบบออนไลน์อื่น ๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่หอสมุดฯจัดซื้อหรือได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) e-Book และหนังสือ
เสียงที่หอสมุดฯจัดซื้อ และวารสารที่ให้บริการแบบ Open access ซึ่งผู้ใช้จะได้รับทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการ
ถ้าค าที ่ใช้สืบค้นสอดคล้องกับข้อมูลทรัพยากรที่อยู ่ในฐานข้อมูล เช่น ชื ่อเรื ่อง ชื ่อผู ้แต่ง หัวเรื ่อง ( Subject 
Headings) และค าส าคัญ (Keywords)  แต่จากผลงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ยังพบ
ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างค าค้นของผู้ใช้กับหัวเรื่องหรือค าส าคัญที่บรรณารักษ์เป็นผู้ก าหนด เป็นสาเหตุให้
ผู้ใช้หาทรัพยากรที่ต้องการไม่พบ ทั้งที่ห้องสมุดมีทรัพยากรพร้อมให้บริการ 
 ส าหรับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงแม้จะเปิดให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรของผู้ใช้ที่เป็นปัจจุบัน อาทิ วิธีการ
สืบค้นทรัพยากร เทคนิคและกลวิธีที่ช่วยในการสืบค้น ค าที่ใช้ในการสืบค้น และปัญหาในการสืบค้น เป็นต้น ดังนั้น
บรรณารักษ์จึงไม่มีข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหัวเรื่องและค าส าคัญ หรือการออกแบบบริการสารสนเทศ
ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างสะดวก ซึ่งนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้ใช้พลาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่
ต้องการ และทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ของหอสมุดฯ ไม่ถูกน าไปใช้ 
 ดังนั้นเพื่อให้บรรณารักษ์มีข้อมูลส าหรับก าหนดหัวเรื่องและค าส าคัญที่สอดคล้องกับค าค้นของ
ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น รวมถึงหอสมุดมีแนวทางในการพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีเหมาะสม น ามาซึ่งความสามารถ
ในการเข้าถึงและได้รับทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการสืบค้น
และค าค้นของผู้ใช้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อให้ทราบถึงค าที ่ผ ู ้ใช้ใช้ในการสืบค้นและน ามาปรับการก าหนดหัวเรื ่อง ( Subject 
Headings) และค าส าคัญ (Keywords) ให้สอดคล้องกับค าค้นของผู้ใช้ 
 2. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการสืบค้นของผู้ใช้เพื ่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบริการให้ผู ้ใช้
สามารถเข้าถึงและได้รับสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเรื่องพฤติกรรมการสืบคน้และการวเิคราะห์ Log 
file search 
 2. ก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ Log file search ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Koha และสถิติที ่เกี่ยวกับการสืบค้นในระบบ One Search ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 แต่
เนื่องจากข้อมูล Log file search ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha มีเป็นจ านวนมาก จึงได้คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง Log file search ตามเดือน เป็นจ านวนท้ังสิ้น 4 เดือน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random 
sampling) ได้แก่ 1) เดือนสิงหาคม 2560  2) เดือนมกราคม 2561  3) เดือนมีนาคม 2561  และ 4) เดือน
พฤษภาคม 2561 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 71,871 Transactions  
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 3. ก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้วิเคราะห์ค าค้นและพฤติกรรมการสืบค้น ประกอบด้วยข้อมูลตาม
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ค าค้นและพฤติกรรมการสืบค้น 
 

ระบบ One Search  

 สถิติการเข้าใช้ทรัพยากร จ าแนกตาม ระบบปฏิบัติการ (Operation system) เว็บเบราว์เซอร์ (Web 
browser) อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device) 

 สถิติการสืบค้น  

 สถิติการใช้ทรัพยากร จ าแนกตามประเภท ได้แก่ บทคัดย่อ เอกสารฉบับเตม็ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
           หนังสือเสียง และ สื่อมลัติมีเดยี  

 สถิติการใช้ทรัพยากรผ่านระบบ One Search กับ Interface อื่น ๆ 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha  

 วันที่สืบค้น (Date) 

 ช่วงเวลาการสืบค้น (Period time) 

 ค าค้น (Query) 

 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ และ ตัวเลข เช่น เลขเรียกหนังสือ, เลข ISBN, เลข 
Bib number เป็นต้น 

 กลยุทธ์และกลวิธีในการสืบค้น (Tactic) ได้แก่ วิธีการสืบค้น เขตข้อมูล (Search field) การสืบค้น    
ด้วยตรรกบูลีน (Boolean logic) กลยุทธ์สืบค้นด้วยผู้แต่งและช่ือเรือ่งหรือค าส าคญั การตดัปลายค าและ
การแทนค า (Truncation) การใช้เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotation marks) และการจ ากดัการ
สืบค้น (Limit search) 

 จ านวนผลการสืบค้น (Bib found) 

 จ านวนผลการสืบค้นที่เป็นศนูย์ (Zero hits) 

 สาเหตุผลการสืบค้นเป็นศูนย ์
 
 4. เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย Log file search ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Koha และ สถิติที่เกี่ยวกับการสืบค้นในระบบ One Search ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ (รตานา ยามาเจริญ, 2561) 
 4.1 รวบรวมข้อมูล (Data collection) จากรายงานสถิติฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Koha ในส่วน OPAC จ าแนกตามเดือนเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และเลือกรายงานสถิติจากระบบ One Search 
หัวข้อ “Reports & Statistics: EBSCOhost / EDS” และเลือกหัวข้อรายงาน “Standard Usage Reports” 
จากนั้นจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel 
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    4.2 คัดเลือกข้อมูล (Data selection) ที่ต้องการน ามาวิเคราะห์ ส าหรับ Log file search 
ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวนท้ังสิ้น 4 เดือน ตามที่ได้กล่าวในข้อ 
2). ในส่วนรายงานสถิติระบบ One Search คัดเลือกข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 โดยเลือก
แสดงผลรายงานดังนี้  
 - Interface Usage Report    รายงานภาพรวมสถิติการสืบค้น สถิติการคลิกผลการ
สืบค้น สถิติการใช้เอกสารฉบับเต็ม สถิติการใช้บทคัดย่อ สถิติการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติการใช้หนังสือเสียง 
และสถิติการใช้สื่อมัลติมีเดีย 
  - Database Usage Report    รายงานสถิติการใช้ทรัพยากรฯ ผ่านระบบ One Search 
ได้แก่ สถิติการสืบค้นฐานข้อมูล สถิติการใช้เอกสารฉบับเต็ม สถิติการใช้บทคัดย่อ สถิติการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
สถิติการใช้หนังสือเสียง และสถิติการใช้สื่อมัลติมีเดีย  
  - Login Usage Report  รายงานสถิติการเข้าใช้ทรัพยากรฯ จ าแนกตาม วิธีการLogin 
IP Address ผู้ใช้ ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
   4.3 ก าจัดข้อมูล (Data cleansing) ที่มีความซ ้าซ้อน ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ใน Log file search (Koha) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบ ไม่ใช่ค าค้นของผู้ใช้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้
ไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลได้ 
    4.4 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ตามตารางที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ และ
การหาค่าเฉลี่ย 
 5. เก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลข้อมูล 
 6. วิเคราะห์ข้อมูล 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
 ผลการศึกษาที่ได้สามารถสรุปและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการให้หัวเรื ่องและค าส าคัญ 
ระบบการสืบค้นและพัฒนาบริการได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1. วิธีการเข้าใช้ทรัพยากร 
 ผู้ใช้ที่สืบค้นทรัพยากรของหอสมุดฯ ส่วนใหญ่เข้าใช้จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่ง
เป็นการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยการใช้ EZProxy คิดเป็นร้อยละ 60.02 รองลงมา
เข้าใช้โดยบุคคลภายนอก (Guest access) ร้อยละ 39.88 แต่สถิติการใช้ EZProxy ซึ่งเป็นบริการเข้าถึงทรัพยากร
ของหอสมุดฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก มีสถิติการใช้อยู่ที่ร้อยละ 21 ของการสืบค้น
จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดฯ อาจเพิ่มการประชาสัมพันธ์วิธีใช้ EZProxy ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องมือสืบค้นของนักศึกษา (Boger, Dybvik, Eng, & 
Norheim, 2016) และการสร้างจุดเข้าถึงวิธีใช้ EZProxy ด้วย QR Code ตามโรงอาหารหรือตึกคณะ เป็นต้น 

2. อุปกรณ์การสืบค้น 
อุปกรณ์ในการสืบค้นท่ีได้รับความนิยมมากที่สุด คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก แต่การ

ใช้ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตเริ่มได้รับความนิยมเช่นกัน โดยมีสถิติการใช้เป็นอันดับสองรองจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นถ้าต้องการพัฒนาการสืบค้นผ่านโทรศัพท์มือถือ การออกแบบแอพพลิเคชันหรือ Interface หน้า
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สืบค้นไม่ควรซับซ้อน ควรท าหน้าต่างใหม่เพื่อไปยังหน้าสืบค้นใหม่และคงหน้าต่างสืบค้นเดิมไว้เพื่อความสะดวก ควร
ท าทางลัดการสืบค้นผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น การสืบค้นเฉพาะเจาะจง การแนะน าค าค้น (Word suggestion) เพื่อ
เป็นแนวทางการสืบค้นและลดปัญหาการพิมพ์ผิด (Wu & Bi, 2017, pp. 663-665) อีกทั้งผลจากสถิติพบว่า ผู้ใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ IOS เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 64.58 ของการใช้ผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด ดังนั้นห้องสมุดสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากการพัฒนาแอพลิเคชันโทรศัพท์มือถือมา
ปร ับใช ้ ในการให ้บร ิการห ้องสม ุดได ้  เช ่น Voice search, Visual image search, Virtual reality, Cloud 
computing, Virtual map เป ็นต ้น แต ่ในส ่วนการใช ้  e-Book Collection (EBSCOhost)  ผ ่านแอพลิเคชัน
โทรศัพท์มือถือยังมีการใช้น้อยเพียงร้อยละ 0.53 

3. เว็บบราวเซอร์ 
  ผู้ใช้เข้าใช้ทรัพยากรผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome มากที่สุด ร้อยละ 55.59 รองลงมา
เข้าใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Firefox ร้อยละ 17.75 และเว็บเบราว์เซอร์ Mobile Safari ร้อยละ 8.62 ตามล าดับ 
บริการบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของห้องสมุดจึงควรเน้นให้ใช้งานได้อย่างเสถียรบนเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, 
Firefox และ Mobile Safari เนื่องจากเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ของหอสมุดฯ นิยมใช้มากที่สุด  

4. ประเภททรัพยากรท่ีใช้ 
  ประเภททรัพยากรที ่ได้ร ับความนิยมมากที ่สุดจากการสืบค้นผ่านระบบ One Search คือ 
บทคัดย่อ/ข้อมูลบรรณานุกรม ร้อยละ 80.92 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการสืบค้นของผู้ใช้ที่ท าการพิจารณาคัดสรร
เนื้อหาทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการก่อนเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ดังนั้นการที่บรรณารักษ์แค็ตตาล็อกให้เนื้อหา
โดยสังเขปของทรัพยากรทั้งการจัดท าบทคัดย่องานวิจัย/รายงาน/บทความวารสาร หรือจัดท าสารบัญหนังสือ/
วารสาร และท าให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลบทคัดย่อหรือสารบัญได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สืบค้นสารสนเทศที่
ตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวก (ธิติวัฒน์ ตาค า, มาลี กาบมาลา และ ล าปาง แม่นมาตย์, 2559, น. 72-73; 
Groote, Shultz, & Blecic, 2014, p. 172) อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและเป็นการเพิ่มสถิติการ
ใช้ทรัพยากรให้สูงขึ้น  นอกจากนี้หอสมุดฯควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หนังสือเสียง (Audiobook Collection 
(EBSCOhost)) ซึ่งมีสถิติการใช้ทั้งปีเพียง 31 ครั้ง (ร้อยละ 0.01) ให้มากข้ึน  

5. การใช้ e-Book 
  ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ e-Book Collection (EBSCOhost) ผ่านการสืบค้นจากระบบ One Search สูง
ถึงร้อยละ 78.41 ในขณะที่เข้าใช้ยังฐานข้อมูลที่ให้บริการ e-Book โดยตรงเพียงร้อยละ 21.05 ซึ่งนโยบายของ
หอสมุดฯต้องการเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อ e-Book ให้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มสถิติการใช้ e-Book ของหอสมุด 
ควรท าช่องทางเข้าถึง e-Book Collection ซึ่งเป็นการรวบรวม e-Book ที่หอสมุดฯจัดซื้อและผลิตขึ้นเอง ไว้ในหน้า
แรกของเว็บไซต์หอสมุดฯ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง รวมถึงการน าเสนอ e-Book ชื่อใหม่หรือเล่มที่ก าลังได้รับ
ความนิยม เพื่อดึงดูดการเข้าใช้ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของหอสมุดฯ  ในส่วนวิธีการใช้ e-Book 
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่นิยมดาวน์โหลด แต่จะใช้การอ่านออนไลน์ ร้อยละ 88.38 อาจเนื่องจากข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่าน (Groote, Shultz, & Blecic, 2014) และ e-Book Collection (EBSCOhost) ที่มีข้อจ ากัดเรื่อง 
Digital Rights Management (DRM) จะถูกก าหนดเงื่อนไขจ านวนหน้าการดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์PDF 
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6. เคร่ืองมือสืบค้น 
 6.1 Interface การสืบค้น  เมื ่อเทียบสถิติการสืบค้นระหว่างระบบ One Search กับ 
Interface การสืบค้นอื่น ๆ พบว่า ผู้ใช้เริ่มการสืบค้นทรัพยากรในฐานข้อมูลของหอสมุดฯ ด้วยการสืบค้นที่หน้า 
One Search ก่อน มากกว่าเข้าสืบค้นเฉพาะฐานข้อมูล ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการตั้งค่า Default เป็นเครื่องมือ
สืบค้นแรกในหน้าเว็บไซต์หอสมุดฯ ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่มักนิยมใช้ค่า Default ที่เครื่องมือสืบค้นตั้งให้ (Dougan, 2018, 
pp. 93-94) แต่ในส่วนการแสดงผลควรน าเสนอทรัพยากรของหอสมุดฯให้อยู่ในล าดับแรก เนื่องจากผลการศึกษา
จ านวนการคลิกผลการสืบค้นของผู้ใช้ในระบบ One Search พบว่า ผู้ใช้คลิกเข้าดูผลการสืบค้นอยู่ที่ประมาณ 2 ครั้ง 
ต่อการสืบค้น 1 ครั้ง สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่า พฤติกรรมผู้ใช้ไม่นิยมคลิกดูผลการสืบค้นในหน้าหลัง (Georgas, 
2014; Trapido, 2016) ซึ่งการแสดงผลสืบค้นในระบบ One Search เรียงล าดับตามความเกี่ยวข้องของทรัพยากร
กับค าค้นของผู้ใช้ โดยให้ค่าน ้าหนักความเกี่ยวข้องระหว่างค าค้นที่สอดคล้องกับหัวเรื่องเป็นหลัก ดังนั้นบรรณารักษ์ 
แค็ตตาล็อกควรให้ความส าคัญต่อความสอดคล้องของหัวเรื่องกับค าค้นที่ผู้ใช้นิยมสืบค้น และเพิ่มการให้ค าส าคัญที่
ตรงกับค าค้น เนื่องจากการให้หัวเรื่องบางค ายังมีข้อจ ากัดเรื่องการเป็นค าศัพท์ควบคุม รวมถึงการแสดงสัญลักษณ์ 
Full text ให้ชัดเจนในหน้าผลการสืบค้น ไม่ควรให้ผู้ใช้คลิกเข้าไปด้านในหลายครั้ง เนื่องจากความซับซ้อนท าให้ผู้ใช้
คิดว่าสืบค้นข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีทรัพยากรที่ต้องการ (Hanrath & Kottman, 2015, pp. 9-10) รวมถึงหมั่น
ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรของหอสมุดฯ ว่าถูกแสดงในหน้าผลการสืบค้นของระบบ One Search ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบันหรือไม่ เพราะถ้าทรัพยากรที่ผู้ใช้ต้องการมีในหอสมุดฯ แต่ไม่ปรากฏในหน้าผลการสืบค้น ความคุ้มค่าในการ
จัดหาทรัพยากรย่อมลดลง 
 6.2 สถิติการสืบค้นแต่ละเดือน จากสถิติการสืบค้น พบว่า โดยส่วนใหญ่ช่วงใกล้สอบจะมี
จ านวนการสืบค้นสูง และในช่วงปิดภาคการศึกษาจ านวนการสืบค้นทรัพยากรของหอสมุดฯ จะลดลงกว่าช่วงเปิด
เรียน โดยเฉพาะทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ สอดคล้องกับสถิติการยืมหนังสือของหอสมุดฯระหว่างช่วงเวลาที่ศึกษา 
พบว่า เดือนที่มีสถิติการยืมหนังสือน้อยที่สุด คือ เดือนกรกฎาคม เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของหอสมุดฯ ในช่วงปิดภาคเรียน
อาจต้องเน้นไปท่ีทรัพยากรในรูปแบบออนไลน์มากกว่าสิ่งพิมพ์ 
 6.3 ภาษาที่ใช้ในการสืบค้น จากสถิติการสืบค้นในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 
ผู้ใช้ส่วนใหญ่สืบค้นด้วยภาษาไทยมากท่ีสุด ร้อยละ 69.50 รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 24.93 แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการใช้ทรัพยากรภาษาไทยในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha เป็นหลัก ดังนั้นควรให้ความส าคัญ
กับการลงรายการบรรณานุกรม การก าหนดหัวเรื่อง/ค าส าคัญ การให้ข้อมูลสารบัญ หรือช่องทางในการเข้าถึงอื่น ๆ 
ของทรัพยากรภาษาไทย อาทิ การพัฒนาคลังค าหัวเรื ่องภาษาไทย การให้ค าส าคัญที ่สอดคล้องกับค าค้น 
ความสามารถในการสืบค้นไฟล์สแกนสารบัญในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha เป็นต้น ในส่วนการสืบค้นภาษาที่ 3 
เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น แม้จะมีจ านวนการสืบค้นน้อยเพียงร้อยละ 0.34 แต่เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรภาษาที่ 3 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศอาจต้องเพิ่มชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งที่เป็น
ตัวอักษรตามต้นฉบับ (ถ้าสามารถหาได้) เพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นทรัพยากรได้ง่ายยิ่งข้ึน ดังตัวอย่าง  

100 Zhang, Bojiang. 

245 Han yu gong neng yu fa yan jiu / ǂc Zhang Bojiang, Fang Mei zhu. 

700 张伯江. 
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740 汉语功能语法研究. 
7. กลยุทธ์และกลวิธีในการสืบค้น 

 7.1 เขตข้อมูลการสืบค้น  จากสถิติผู้ใช้ส่วนใหญ่นิยมสืบค้นด้วยเขตข้อมูลค าส าคัญ มากที่สุด 
ร้อยละ 84.14 รองลงมาคือ เขตข้อมูลช่ือผู้แต่ง ร้อยละ 5.30 และเขตข้อมูลช่ือเรื่อง ร้อยละ 4.45 ตามล าดับ ในส่วน
หัวเรื่องมีการใช้เพียงร้อยละ 2.33 สาเหตุที่การสืบค้นด้วยค าส าคัญได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นการค้นที่ง่าย 
สะดวก และลักษณะยังคล้ายกับการสืบค้นใน Google ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยอยู่แล้ว (นภัสกร กรวย
สวัสดิ์, ล าปาง แม่นมาตย์, และมาลี กาบมาลา, 2559, น. 90)  ดังนั้นในหน้าการสืบค้นหน้าแรกเขตข้อมูลที่มีให้ผู้ใช้
เลือกควรมีแค่ 3 ประเภท ได้แก่ ค าส าคัญ ช่ือผู้แต่ง และชื่อเรื่อง ตามล าดับ แต่ผลเสียจากการสืบค้นด้วยค าส าคัญ
คือ ผลลัพธ์การสืบค้นมีจ านวนมาก ผู้ใช้ต้องเสียเวลาในการคัดกรองเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ ดังนั้นการจ ากัด
การสืบค้นด้วยเครื่องมือ Facet ในหน้าผลการสืบค้นจะช่วยลดจ านวนผลการสืบค้นให้ตรงกับความต้องการมาก
ยิ่งข้ึน 
 7.2 กลยุทธ์การสืบค้น  จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ผู้ใช้ใช้ประกอบการสืบค้นมีการใช้น้อย
เพียงร้อยละ 11.30 ของการสืบค้นทั้งหมด กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุด คือ การจ ากัดการสืบค้น รองลงมาเป็นการสืบค้น
ด้วยตรรกบูลีน และการสืบค้นด้วยช่ือผู้แต่งประกอบกับช่ือเรื่อง/ค าส าคัญ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากผู้ใช้ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น หรือได้รับการอบรมแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปทักษะในการจดจ าวิธีการสืบค้น
น้อยลง ดังนั้นหน้าสืบค้นควรมีกล่องตัวอย่างการใช้เครื่องมือติดกับช่องสืบค้น หรือลิงก์แนะน าการสอนสืบค้น เพื่อ
แนะแนวการค้นให้ผู้ที่ไม่เคยอบรมหรือได้รับการอบรมแล้วสามารถสืบค้นทรัพยากรได้ดียิ่งข้ึน (Khatun & Ahmed, 
2018, pp. 499-500) 
 7.3 การจ ากัดการสืบค้น  เมื่อพิจารณาเฉพาะกลยุทธ์การจ ากัดการสืบค้น ผู้ใช้เลือกจ ากัด
การสืบค้นด้วยหมวดหมู่ทรัพยากร (Collection) มากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความต้องการประเภททรัพยากรที่
เฉพาะเจาะจง เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น ซึ่งถ้าผู้ใช้รู้จักการจ ากัดผลการสืบค้นด้วย Facet ซึ่งมีทั้งในระบบ 
One Search และ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha จะท าให้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นและ
เป็นการประหยัดเวลาในการคัดกรองผลการค้น ดังนั้นเรื่องการใช้ Facet ควรประกอบในเนื้อหาการแนะน าการใช้
ห้องสมุดและการสืบค้นของหอสมุดฯ  

8. จ านวนผลการสืบค้น 
  ค่าเฉลี่ยจ านวนผลการสืบค้นที่ผู้ใช้ได้รับอยู่ที่ 14 หน้า/ครั้งการสืบค้น สาเหตุที่ได้ผลการสืบค้น
จ านวนมากเพราะผู้ใช้นิยมสืบค้นด้วยค าส าคัญ อีกท้ังใช้วิธีการสืบค้นแบบ Basic search ร้อยละ 92.09 และมีเพียง
ส่วนน้อยที่ใช้กลยุทธ์ช่วยในการสืบค้น โดยฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ถูกตั้งค่าให้เรียงล าดับผลการ
สืบค้นตามชื่อเรื่อง โดยระบบจะจับค าค้นที่ตรงกับข้อมูลในฐานและแสดงผลชื่อเรื่องตามล าดับอักษร ไล่จากตัวเลข 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบันท่ีให้ความสนใจกับ
ผลการสืบค้นในล าดับแรก ๆ เท่านั้น อีกทั้งไม่สนใจผลการสืบค้นด้านล่างหรือหน้าถัดไป ถ้าไม่พบผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผู้ใช้จะสืบค้นใหม่หรือย้ายแหล่งสืบค้นไปที่อื่น เช่น Google รวมถึงพฤติกรรมผู้ใช้ไม่นิยมขอความช่วยเหลือจาก
บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย, 2559; Du & Evans, 2011; Georgas, 2014; Trapido, 
2016) ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อเครื่องมือสืบค้นของหอสมุดฯ คือ ใช้งานยากและไม่ได้รับทรัพยากรที่ต้องการ ดังนั้น
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เครื่องมือสืบค้นของหอสมุดฯ ควรเรียงผลการสืบค้นตามความเกี่ยวข้องและเรียงปีพิมพ์จากใหม่ไปหาเก่า เนื่องจาก
ผู้ใช้นิยมใช้ทรัพยากรที่มีเนื้อหาใหม่ (ธิติวัฒน์ ตาค า, มาลี กาบมาลา และ ล าปาง แม่นมาตย์, 2559, น. 73-74) 

9. ผลการสืบค้นที่เป็นศูนย์ 
  โดยรวมผลการสืบค้นเป็นศูนย์อยู่ที่ ร้อยละ 18.32 ของการสืบค้นทั้งหมด โดยเขตข้อมูลค า
ส าคัญได้ผลการสืบค้นเป็นศูนย์มากที่สุด ร้อยละ 78.33 เมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ผู้ใช้สืบค้นแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ ส่วนใหญ่
เกิดจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ไม่มีทรัพยากรที่มีเนื้อหาตรงกับค าที่ผู้ใช้สืบค้น อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่น สารสนเทศที่สืบค้นเป็นเรื่องใหม่ยังไม่มีข้อมูลในฐาน ถ้าเปรียบเรื่องเนื้อหาที่ทันสมัย ฐานข้อมูลวารสาร
หรือฐานข้อมูลออนไลน์มีสารสนเทศที่เนื้อหาทันสมัยมากกว่า (กุลวรางขค์ ฤทธิเดช , เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, และ 
พวา พันธุ ์เมฆา, 2557) ซึ ่งในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha จัดเก็บทรัพยากรประเภทหนังสือและ
โสตทัศนวัสดเุท่านั้น หรือการที่ผู้ใช้สืบค้นด้วยค าค้นภาษาธรรมชาติ (Natural language/Free text terms)  ไม่ใช้
ค าส าคัญสั้น ๆ ลักษณะของค าอาจไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และไม่ตรงกับดรรชนีค าค้นท่ีอยู่ในฐานข้อมูล รวมถึง
ค าค้นที่เฉพาะเจาะจงเกินไป ข้อมูลบรรณานุกรมอาจให้รายละเอียดไม่พอ ตัวอย่างค าส าคัญที่ผู้ใช้สืบค้น เช่น 
บทบาทหน้าที่ae พ.ร.บ.สัตว์2558 การส่งตัวนักการเมือง ความขัดแย้งระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาผี แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของรัฐในรูปแบบโฉนดชุมชน เป็นต้น ผู้ใช้ต้องดูเนื้อหาในตัวเล่มหรือสารบัญประกอบ 
โดยหนังสือภาษาไทยส่วนใหญ่ใช้การสแกนหน้าสารบัญซึ่งไม่สามารถสืบค้นเนื้อหาในหน้าสารบัญได้ ดังนั้นถ้ามี
เทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นไฟล์สแกนจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้สืบค้นได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสารบัญมี
การใช้ค าที่สอดคล้องกับเนื้อหาภายในเล่ม และเป็นค าศัพท์ที่เฉพาะเจาะจง สาเหตุล าดับที่สองที่ผู้ใช้สืบค้นแล้วไม่
พบ คือ ปัญหาผู้ใช้พิมพ์ผิดหรือสะกดผิด การน าเทคโนโลยี Word Suggestions เช่นเดียวกับระบบ One Search 
และ Feature “Did You Mean” เหมือนเครื่องมือสืบค้น Google จะช่วยลดปัญหาการพิมพ์ค าค้นผิด การเว้น
วรรคค าไม่ถูกต้อง การใช้ค าค้นไม่ตรงกับในฐานข้อมูล หรือปัญหาที่ผู ้ใช้คิดค าสืบค้นไม่ออกได้ (Hanrath & 
Kottman, 2015; Khatun & Ahmed, 2018) ในส่วนปัญหาการใช้ค าค้นไม่ตรงกับหัวเรื่องหรือข้อมูลบรรณานุกรม
ในฐานข้อมูลมีจ านวนท้ังสิ้น 346 transactions งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ควรน าค าค้นของผู้ใช้ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ ไปปรับหัวเรื่องในฐานข้อมูล หรือข้อตกลงการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรฯ ให้สอดคล้องกับค าค้น
ของผู้ใช้ต่อไป 

แนวทางส าหรับการศึกษาในอนาคต 
ศึกษาพฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรของผู้ใช้โดยการสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกถึงเหตุผล ทัศนคติ และความคิดเห็นท่ีผู้ใช้มีต่อการสืบค้นทรัพยากรของหอสมุดฯ 
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