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ความคาดหวังและการรับรู้ของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพ
เว็บไซต์ของสานักหอสมุดมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
วราพรรณ อภิศุภะโชค*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ ระดับ
ความคาดหวังและการรับรู้ของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความแตกต่ างของความคาดหวังและการรับรู้ของ
ผู้ใ ช้บ ริก ารต่ อ คุ ณภาพเว็บ ไซต์ของสานัก หอสมุด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
จาแนกตามสถานภาพของผู้ใช้บริการ และเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่าง
ความคาดหวังและการรับรู้ของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิง สารวจ รวบรวมข้อมูลด้ว ย
แบบสอบถาม จานวน 396 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และใช้สถิตเิ ชิงอนุ มาน ได้แก่
การทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ย t-test, F-test (One-way ANOVA) และ
Least Significant Difference (LSD) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05

* อาจารย์ประจาภาควิชานิ เทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์
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ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นนิสติ ระดับปริญญาตรี มี
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้เ ว็บ ไซต์เ พื่อ ค้น หาทรัพ ยากรสารสนเทศของห้อ งสมุ ด
ช่วงเวลาทีใ่ ช้ 12.01-16.00 น. มีความถีใ่ นการสืบค้นเว็บไซต์ คือ 1-2 ครัง้ /สัปดาห์
สืบค้นจากบ้าน/หอพัก สืบค้นด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และบริการที่สบื ค้นจาก
เว็บไซต์ คือ บริการฐานข้อมูลทีห่ อ้ งสมุดจัดทาขึน้ ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการ
ต่ อ คุ ณภาพเว็บ ไซต์โ ดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจ ารณาความคาดหวังเป็ น
รายด้า น พบว่ า ความคาดหวัง ระดับ มากที่สุ ด คือ ด้า นการใช้ง าน และด้า น
การให้บริการ ส่วนการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาการรับรู้เป็ นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้ในระดับมาก คือ ด้าน
การให้บริการ ด้านการใช้งาน และด้านการออกแบบเว็บไซต์ ส่วนความแตกต่าง
ของความคาดหวั ง และการรั บ รู้ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ คุ ณ ภาพเว็ บ ไซต์ ข อง
ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ า
ผู้ใ ช้บ ริก ารที่มีสถานภาพแตกต่ า งกันมีค วามคาดหวังต่ อคุ ณภาพเว็บไซต์ของ
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ 0.05 และผู้ใ ช้บ ริก ารที่มีสถานภาพแตกต่ า งกัน มีก ารรับ รู้ต่ อ คุ ณภาพ
เว็บไซต์ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและ
การรั บ รู้ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ คุ ณ ภาพเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก หอสมุ ด พบว่ า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: ความคาดหวัง; การรับรู;้ คุณภาพเว็บไซต์
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Service Users’ Expectations and Perceptions towards
the Quality of Kasetsart University’s Library Website
Warapan Apisuphachok*

Abstract
The purpose of this research was to study service users’ behaviors
on the website of Kasetsart University’s library, their levels of expectation
and their perception towards the quality of the website, the differences of
users’ expectations and perceptions towards the quality of Kasetsart
University Library’s website, classified by users’ status, and to compare the
differences between users’ expectations and perceptions towards the quality
of Kasetsart University Library’s website. In this research survey, data was
collected from 3 9 6 participants through a questionnaire. It was analyzed
descriptively with frequency, mean, standard deviation, and inferentially with
t-test, F-test (One-Way ANOVA) and Least Significant Difference (LSD) at
the statistical significant level of 0.05.
The research showed that the majority of users were undergraduate
students. The purpose of using the website was information resource
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searching. The time period of use was from 12.01 p.m. to 16.00 p.m. The
frequency of searching was once or twice a week. The website was searched
at homes or at dormitories. In addition, it was searched through smartphones
and a service form provided by the library’s website. The expectations of
service users towards the quality of the website overall were at a high level.
When considering each aspect, their expectations of the application aspect
and the service aspect were at the highest level. The perceptions of service
users towards the quality of the website overall were at a high level. Based
on each aspect, their perception of the website quality aspect, the application
aspect, the service aspect, and the design aspect were at a high level. The
difference of users’ perceptions and expectations towards the quality of
Kasetsart University Library’s website, classified by users’ status showed that
the expectations towards the quality of Kasetsart University Library’s website
among the users with different status were not significantly different at the
0 . 0 5 level. The perceptions towards the quality of Kasetsart University
Library’s website among the users with different status were significantly
different at the 0 . 0 5 level. When comparing the differences between the
service user’s expectations and their perceptions towards the quality of the
Library’s website, the results showed that there were differences between
their expectations and their perceptions towards the quality of the website at
the statically significant level of 0.05.
Keywords: Expectation; Perception; Quality of Website
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1. บทนา
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้คุณภาพชีวติ ของ
คนในสังคมดีขน้ึ การติดต่อสือ่ สารทาได้สะดวก การส่งผ่านสินค้าและบริการทาได้
อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ
ให้กบั สังคม (บุญส่ง โพธิศรี
์ , 2547) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ จากการสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (2563) พบว่า ในช่วงเวลา 7 ปี คนไทยใช้อนิ เทอร์เน็ตแบบก้าว
กระโดด 150 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้อนิ เทอร์เน็ตต่อวันเป็ นเวลา 10 ชัวโมง
่
22 นาที
และนักศึกษาใช้อนิ เทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังส่งผลต่อ
หน่ วยงานทีใ่ ห้บริการสารสนเทศ คือ ห้องสมุด ซึง่ จะต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบของ
การบริก ารแบบดัง้ เดิม ที่มีพ้ืน ที่แ ละทรัพ ยากรรู ป แบบสิ่ง พิม พ์ใ ห้บ ริก ารไปสู่
ห้องสมุดดิจิทลั ที่ทาหน้ าที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและบริก ารในรูป แบบ
ดิจทิ ลั ทาให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศทีต่ ้องการผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดได้
(Arms, 2000)
เว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงเป็ นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการ
และวิจยั ทีส่ าคัญ เป็ นแหล่งรวบรวมสารสนเทศทุกประเภท และเผยแพร่ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อถ่ายทอด รับส่ง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในรูปแบบ
ไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ (นงราม เหมือนฤทธิ,์ วสุ เชาว์พานนท์ และลาปาง แม่นมาตย์,
2556) นอกจากนี้เว็บไซต์ยงั เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผูใ้ ห้บริการ
และผูใ้ ช้บริการ รวมทัง้ เป็ นสือ่ กลางในการประชาสัมพันธ์ทร่ี วดเร็ว ดังนัน้ ห้องสมุด
จึง ควรให้ค วามส าคัญ กับ การประเมิน คุ ณ ภาพของการบริก ารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Reynolds, 2000) หากกล่าวถึงคุณภาพการบริการของห้องสมุด สามารถแบ่งเป็ น
คุ ณ ภาพด้า นระบบ (Functional Quality) และคุ ณ ภาพด้า นเทคนิ ค (Technical
Quality) ในด้ า นคุ ณ ภาพทางเทคนิ ค หมายถึ ง การที่ ลู ก ค้ า ได้ ร ั บ ผลลั พ ธ์
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(Outcome) ของการใช้ บ ริ ก าร ส่ ว นคุ ณ ภาพด้ า นระบบ คื อ ความเร็ ว ใน
การให้บริการ และความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรนัน่ เอง (Einasto, 2014)
การประเมินคุณภาพของเว็บไซต์เป็ นการประเมินระบบเพื่อให้ง่ายต่อ
การใช้งาน ทาให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ตรงตามความต้องการ และทาให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด (Jeng, 2005; Joo & Lee, 2011) จากผลการศึกษาของ
ชลิตา คาหอม (2562) พบว่า ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่จะใช้เว็บไซต์ของห้องสมุดเพื่อ
เป็ นช่องทางในการค้นหาบริการ และ Bhattacharjee (2014) พบว่าผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดส่วนใหญ่สบื ค้นเว็บไซต์ทุกวัน ดังนัน้ การประเมินถึงระดับความคาดหวัง
และการรับรูข้ องผูใ้ ช้กจ็ ะทาให้หอ้ งสมุดสามารถนาผลมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพบริการทีต่ อ้ งการได้ (Parasuraman, Zeithaml, & Malhotra, 2005) ยังทา
ให้ท ราบว่ า ผู้ใ ช้บริก ารมีร ะดับ ความคาดหวัง ต่ อ บริก ารมากน้ อ ยเพียงใด ส่ว น
การศึกษาระดับการรับรูท้ าให้ทราบถึงความรู้สกึ ของผูใ้ ช้ท่เี ข้าใช้บริการจริง เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรูจ้ ะทาให้ทราบถึงความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ทเ่ี กิดจากการใช้บริการทีแ่ ท้จริง ซึง่ ผลของการศึกษาก็สามารถนาไปใช้ใน
การปรับปรุงเว็บไซต์ทม่ี คี ุณภาพให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ได้ดี
ยิง่ ขึน้
จากความสาคัญดังกล่าวจึงเป็ นทีม่ าของการวิจยั ในครัง้ นี้เพื่อศึกษาความ
คาดหวั ง และการรั บ รู้ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ คุ ณ ภาพเว็ บ ไซต์ ส านั ก หอสมุ ด
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ทัง้ นี้ ผ ลการวิจ ัย เพื่อ เป็ น แนวทางในการวางแผน
ด้ า นนโยบาย การพัฒ นา และปรับ ปรุ ง เว็บ ไซต์ ใ ห้ มีคุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และผลการวิจยั ยังใช้ในการวางแผน พัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดให้มคี ุณภาพและสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการของห้องสมุด
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2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการใช้เ ว็บ ไซต์ของผู้ใ ช้บริก ารสานัก หอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพ
เว็บไซต์ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของความคาดหวัง และการรับ รู้ ข อง
ผู้ใ ช้บ ริก ารต่ อ คุ ณภาพเว็บ ไซต์ของสานัก หอสมุด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
จาแนกตามสถานภาพของผูใ้ ช้บริการ
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรูข้ อง
ผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. แนวคิ ดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectation)
ความคาดหวัง หมายถึง การทีผ่ ใู้ ช้มคี วามคาดหวังจากการใช้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตน โดยผูใ้ ช้จะแสดงถึงความคาดหวังผ่านการการพูด
การเขียน ความคาดหวังของผู้ใช้มคี วามแตกต่างกัน อาจมีระดับมากหรือระดับ
น้อยขึน้ อยู่กบั ความต้องการส่วนตัว การได้รบั การบอกต่อ และประสบการณ์ทผ่ี ่าน
มา (วีร ะรัต น์ กิจ เลิศ ไพโรจน์ , 2547; สกาวเดือ น ปธนสมิท ธิ,์ 2540) การวัด
คุ ณภาพบริก ารเป็ น การวัด ความคาดหวัง เพื่อ เปรีย บเทียบมาตรฐานคุ ณภาพ
บริการ คือ 1) การวัดบริการระดับสูง (Measure of Services Superiority: MSS)
ที่แ สดงถึง ช่ อ งว่ า งระหว่ า งบริก ารที่รู้สึก ได้ (Perceived Service) กับ บริก ารที่
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ต้องการ (Desired Services) และ 2) การวัดบริการระดับทีเ่ พียงพอ (Measure of
Service Adequate: MSA) ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบริการทีไ่ ด้รบั
(Perceived Service) กั บ บริ ก ารที่ เ พี ย งพอ ( Adequate Service) (Zeithamal,
Parasuraman, & Berry, 1990)
3.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception)
การรับ รู้เ ป็ น กระบวนการตีค วามของบุ ค คลเมื่อ ได้พ บเห็น หรือ ได้ใ ช้
บริก าร โดยบุ ค คลจะต้อ งตีค วามหมายความรู้สึก ในเรื่อ งราวต่ า งๆ โดยอาศัย
ประสบการณ์ สิง่ แวดล้อม ซึง่ การรับรูข้ องบุคคลอาจตีความแตกต่างจากความเป็ น
จริง (ธนวรรธ ตัง้ สินทรัพย์ศริ ิ, 2550; ปรมะ สตะเวทิน, 2540) อิทธิพลทีม่ ผี ลต่อ
การรับรู้ ได้แก่ ปั จจัยภายในเป็ นคุณสมบัตขิ องผูร้ บั รู้ เช่น ความต้องการ แรงขับ
ความสนใจ ประสบการณ์เดิม และปั จจัยสังคมภายนอกเป็ นความยึดถือ ความเชื่อ
การเล่าต่อกันมา คาแนะนา คาสังสอนที
่
่เคยได้รบั มา การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ที่
ส่งผลให้การรับรูข้ องคนมีต่อเรื่องราวทีแ่ ตกต่างกัน (จาเนียร ช่วงโชติ, 2532)
3.3 การวัดคุณภาพบริการ
Zeithamal, Parasuraman & Berry (1990) กล่าวถึงเกณฑ์การประเมิน
ความคาดหวังและการรับรูด้ า้ นการบริการ โดย Expectation Service หรือ ES คือ
ความคาดหวังทีล่ ูกค้าต้องการและ Perception Service หรือ PS คือ การรับรูจ้ ริง
ที่ลูกค้าได้รบั บริการ ซึ่งถ้า ES > PS แสดงให้เห็นว่าลูกค้าไม่พอใจในบริการที่
ได้รบั และ ถ้า ES < PS แสดงว่าลูกค้ามีความประทับใจในการบริการ ซึง่ อาจจะ
เกินความคาดหวัง และหากความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณภาพของการบริการมี
ค่าเท่ากับการรับรูจ้ ริงจากการบริการทีไ่ ด้รบั จริง ES = PS โดยในการวัดความพึง
พอใจสามารถวัดเป็ นระดับได้ 5 ระดับ โดยจาแนกเป็ น 1 คือ ไม่พอใจอย่างมาก
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2 คือ ไม่พอใจ 3 คือ เฉยๆ 4 คือ ค่อนข้างพึงพอใจ และ 5 คือ พึงพอใจอย่างมาก
(Paul et al., 2006; Kotler & Keller, 2009)
3.4 การประเมิ นคุณภาพเว็บไซต์
คุณภาพเว็บไซต์ คือ เว็บไซต์ทม่ี กี ารออกแบบโครงสร้าง รูปแบบ เนื้อหา
และระบบการใช้งานที่คานึงถึงผูใ้ ช้ และเป็ นเว็บไซต์ท่สี ามารถช่วยให้ผู้ใช้สบื ค้น
ข้อมูลทีต่ ้องการได้ โดยผูใ้ ช้สามารถเรียนรู้ เข้าใจถึงลักษณะของเว็บ ช่วยให้ผใู้ ช้
ใช้งานเว็บได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ (Spool, et al. 1999; Benbunan-Fich, 2001)
การประเมินคุณภาพเว็บ ไซต์แบ่ง เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้งาน 2) การให้
บริการ และ 3) การออกแบบเว็บไซต์ตามทฤษฎีมาตรฐานไอเอสโอ ISO 9241-11
ของ International Organization for Standardization (1998), SiteQual ของ Yoo
& Donthu (2001), ทฤษฎี WebQUAL ของ Loinocono, Watson, & Goodhue
(2002), ทฤษฎี E-S-Qual ของ Prasuraman, Zeithaml, & Malhotra (2005) และ
มาตรฐานไอเอสโอ ISO/IEC 25010:2011 ของ International Organization for
Standardization (2011)
จากแนวคิดเกีย่ วข้องกับ “ความคาดหวังและการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการต่อ
คุณภาพเว็บไซต์ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ผู้วจิ ยั จึงได้วาง
เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดการวิจยั

4. สมมติ ฐานการวิ จยั
H1 ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่ างกันมีความคาดหวังต่ อ คุณภาพ
เว็บไซต์สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แตกต่างกัน
H2 ผู้ใช้บริการที่มสี ถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพเว็บไซต์
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แตกต่างกัน
H3 ผูใ้ ช้บริการมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรูค้ ุณภาพเว็บไซต์ของ
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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5. ระเบียบวิ ธีวิจยั
5.1 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึก ษาวิจ ัย คือ ผู้ ใ ช้ บ ริก ารส านั ก หอสมุ ด มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้แก่ อาจารย์ประจา จานวน 2,566 คน (กองการ
เจ้า หน้ า ที่, 2563) นิ สิต ระดับ ปริญ ญาตรี จ านวน 32,554 คน และนิ สิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้แก่ นิสติ ระดับปริญญาโท และนิสติ ระดับปริญญาเอก จานวน
7,564 คน (สานักทะเบียนและประมวลผล, 2563) รวม 42,684 คน โดยกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรคานวณของ ทาโร ยามาเน่ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยมีความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 396 คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ทาการแจก
แบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการในช่วงเวลาทาการของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกวันและทุกช่วงเวลา โดยดาเนินการเก็บข้อมูลใน
เดือนสิงหาคม 2563
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิ จยั
ผู้วิจ ัย สร้า งแบบสอบถามในการเก็บ ข้อ มู ล ซึ่ง เป็ น ค าถามปลายปิ ด
(Close-ended Questionnaire) ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการสานักหอสมุด
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และตอนที่ 3 ความคาดหวัง และการรับ รู้ ข อง
ผู้ใช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วนา
เครื่องมือที่สร้างขึน้ ไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจ ั ย มีค่า
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IOC เท่ากับ 0.98 ซึ่งมากกว่า 0.50 จึงสามารถนาไปวัดผลได้ จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วนาไป Pre-test กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
เพื่อนามาทดสอบความน่ าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) ใช้สตู รสัมประสิทธ์
แอลฟาของ Cronbach พบว่า ค่าสัมประสิทธิความเชื
่อมัน่ เท่ากับ 0.96
์
5.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บแบบสอบถามจานวน 396 ชุด นาประมวลผลโดย
ใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รูป เพื่อ วิเ คราะห์ข้อ มู ล เชิง พรรณนา (Descriptive Statistic
Analysis) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วน
การวิเ คราะห์เ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) โดยหาค่ า t-test, F-test (Oneway ANOVA) และทดสอบ LSD (Least Significant Difference) มีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

6. ผลการวิ จยั
6.1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็ นนิสติ ระดับปริญญาตรี จานวน 302 คน (76.26%) รองลงมา คือ นิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 70 คน (17.68%) และอาจารย์ประจา จานวน 24 คน
(6.06%)
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6.2 พฤติ กรรมการใช้ เว็บไซต์ของผู้ใช้ บริ การสานั กหอสมุดมหาวิ ทยาลัย
เกษตรศาสตร์
6.2.1 วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ เ ว็ บ ไซต์ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าใช้เว็บไซต์เพื่อค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดมากที่สุด เป็ นจานวน 314 ครัง้ (43.73%) จากจานวน
ผู้ต อบทัง้ หมด 718 ครัง้ รองลงมา คือ เพื่อ ติด ตามข่า วสารและกิจ กรรมของ
ห้องสมุด จานวน 194 ครัง้ (27.02%) เพื่อค้นหาข้อมูลการบริการของห้องสมุด
จานวน 114 ครัง้ (15.88%) เพื่อใช้เป็ นช่องทางในการให้เสนอแนะแก่ห้องสมุด
จานวน 41 ครัง้ (5.17%) เพื่อใช้เป็ นช่องทางติดต่อบรรณารักษ์/เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด
จานวน 37 ครัง้ (5.15%) และน้อยทีส่ ุด คือ เพื่ออ่านหนังสือแนะนาของห้องสมุด
จานวน 18 ครัง้ (2.51%)
6.2.2 ช่วงเวลาทีส่ บื ค้นเว็บไซต์สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าสืบค้นเว็บไซต์ระหว่าง 12.01-16.00 น. มาก
ที่สุด จานวน 256 ครัง้ (36.65%) จากจานวนผู้ตอบทัง้ หมด 646 ครัง้ รองลงมา
คือ 16.01-20.00 น. จานวน 238 ครัง้ (33.15%) ช่วงเวลา 08.01-12.00 น. จานวน
88 ครัง้ (12.26%) ช่วงเวลา 20.01-24.00 น. และ 00.01-04.00 น. จานวน 28
ครัง้ (3.90%) เท่ากัน และน้อยทีส่ ดุ คือ 04.01-08.00 น. จานวน 8 ครัง้ (1.11%)
6.2.3 ความถี่ ใ นการสื บ ค้ น เว็ บ ไซต์ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จานวน 278 คน (70.20%)
สืบค้นเว็บไซต์ 1-2 ครัง้ /สัปดาห์ รองลงมา คือ 3-4 ครัง้ /สัปดาห์ จานวน 65 คน
(16.41%) สืบค้น 5-6 ครัง้ /สัปดาห์ จานวน 36 คน (9.09%) และน้ อยที่สุด คือ
ทุกวัน จานวน 17 คน (4.29%)
6.2.4 สถานที่สบื ค้นเว็บไซต์สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามตอบว่ า สืบ ค้น เว็บ ไซต์จ ากที่บ้า น/หอพัก มากที่สุ ด
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จานวน 357 ครัง้ (49.72%) จากจานวนผู้ตอบทัง้ หมด 665 ครัง้ รองลงมา คือ
ห้ อ งสมุ ด จ านวน 177 ครัง้ (24.65%) สืบ ค้ น จากศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
มหาวิทยาลัย/คณะ จานวน 61 ครัง้ (8.50%) สืบค้นจากทีท่ างาน จานวน 35 ครัง้
(4.87%) สืบค้นจากศูนย์การค้า/สวนสาธารณะ จานวน 18 ครัง้ (2.51%) และน้อย
ทีส่ ดุ คือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต จานวน 17 ครัง้ (2.37%)
6.2.5 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สื บ ค้ น เว็ บ ไซต์ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าสืบค้นเว็บไซต์ด้วยโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน มากทีส่ ดุ จานวน 317 ครัง้ (34.87%) จากจานวนคาตอบทัง้ หมด 909
ครัง้ รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 249 ครัง้ (27.39%) ใช้แท็บเล็ต
พีซี จ านวน 201 ครัง้ (22.11%) และน้ อ ยที่สุด คือ คอมพิว เตอร์แ บบตัง้ โต๊ ะ
(Desktop Computer) จานวน 142 ครัง้ (15.62%)
6.2.6 บริ ก ารที่ สื บ ค้ น จากเว็ บ ไซต์ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามตอบว่ า สืบ ค้น บริก ารฐานข้อ มู ล ที่
ห้อ งสมุ ด จัด ท าขึ้น มากที่สุด จ านวน 243 ครัง้ (33.84%) จากจ านวนค าตอบ
ทัง้ หมด 758 ครัง้ รองลงมา คือ สืบค้นบริการของห้อ งสมุ ด จานวน 150 ครัง้
(20.89%) สืบค้นบริการฐานข้อมูลออนไลน์ท่หี ้องสมุดบอกรับ จานวน 139 ครัง้
(19.36%) สืบค้นบริการด้านดื่น ๆ จานวน 125 ครัง้ (17.41%) สืบค้นบริการสิง่
สนับสนุ นการวิจยั จานวน 78 ครัง้ (10.86%) และน้อยทีส่ ุด คือ สืบค้นบริการจาก
ศูนย์ความรูด้ า้ นการเกษตร จานวน 23 ครัง้ (3.20%)
6.3 ความคาดหวัง และการรับ รู้ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ คุ ณ ภาพเว็บ ไซต์
สานักหอสมุดมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.3.1 ความคาดหวังและการรับรู้ข องผู้ใช้บ ริก ารต่ อคุ ณภาพเว็บ ไซต์
สานัก หอสมุ ด มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์โ ดยรวม พบว่ า ความคาดหวัง ของ
ผู้ ใ ช้ บ ริก ารต่ อ คุ ณ ภาพเว็บ ไซต์ โ ดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก ค่ า เฉลี่ย = 4.16,
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S.D. = 0.602 เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลีย่
จากมากไปน้อ ยดังนี้ ด้านการใช้งาน ด้านการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ
ด้า นการออกแบบเว็บ ไซต์ ส่ ว นการรับ รู้ข องผู้ใ ช้บ ริก ารต่ อ คุ ณ ภาพเว็บ ไซต์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ = 4.05, S.D. = 0.598 เมื่อพิจารณารายด้านอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อยดังนี้ ด้านการให้บริการ
ด้านการใช้งาน และด้านการออกแบบเว็บไซต์ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1
ความคาดหวังและการรับรูต้ ่อคุณภาพเว็บไซต์สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยรวม

6.3.2 ความคาดหวังและการรับรู้ข องผู้ใช้บ ริก ารต่ อคุ ณภาพเว็บ ไซต์
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดา้ นการใช้งาน พบว่า ความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.18,
S.D.= 0.649 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ สามารถเข้าใช้เว็บไซต์
ได้จากหลายช่องทาง รองลงมา คือ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา และใน
ระดับ มาก เรีย งตามค่ า เฉลี่ย จากมากไปน้ อ ยดัง นี้ เว็บ ไซต์มีร ะบบน าทางที่ดี
สามารถสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ได้ง่าย การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ทาได้
รวดเร็ว ไอคอน/สัญลักษณ์มคี วามชัดเจนและเข้าใจง่าย และเว็บไซต์มคี วามเสถียร
ในการใช้งาน ส่วนการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการใช้งานอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.05, S.D. = 0.621 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก
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ทุกข้อ โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้จาก
หลายช่ อ งทาง สามารถเข้า ถึง เว็บ ไซต์ได้ต ลอดเวลา สามารถสืบ ค้น ข้อ มูลใน
เว็บไซต์ได้ง่าย ไอคอน/สัญลักษณ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และการดาวน์
โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ทาได้รวดเร็ว เว็บไซต์มคี วามเสถียรในการใช้งาน และ
เว็บไซต์มรี ะบบนาทางทีด่ ี (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ความคาดหวังและการรับรูต้ ่อคุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการใช้งาน

6.3.3 ความคาดหวังและการรับรู้ข องผู้ใช้บ ริก ารต่ อคุ ณภาพเว็บ ไซต์
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดา้ นการให้บริการ พบว่า ความคาดหวัง
ของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ =
4.18, S.D. = 0.664 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คือ เว็บไซต์สามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างครบถ้วน และในระดับมากเรียงตามค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย
ดังนี้ ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงบริการทีต่ ้องการได้อย่างสะดวก โดยรวมเว็บไซต์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้ มีช่องทางการติดต่อผูใ้ ห้บริการทีช่ ดั เจน และ
เจ้าหน้าทีม่ ที กั ษะและความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์เมื่อ
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เกิดปั ญหาจากการใช้งาน ส่วนการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ = 4.07, S.D. = 0.656 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่
ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อยดังนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
บริการทีต่ อ้ งการได้อย่างสะดวก โดยรวมเว็บไซต์สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ได้ เว็บไซต์สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครบถ้วน มีช่องทางการติดต่อ
ผู้ใ ห้บ ริก ารที่ช ัด เจน และเจ้า หน้ า ที่มีท ัก ษะและความเชี่ย วชาญเกี่ย วกับ การ
ปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์เมื่อเกิดปั ญหาจากการใช้งาน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3
ความคาดหวังและการรับรูต้ ่อคุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการให้บริการ

6.3.4 ความคาดหวังและการรับรู้ข องผู้ใช้บ ริก ารต่ อคุ ณภาพเว็บ ไซต์
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดา้ นการออกแบบเว็บไซต์ พบว่า ความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการออกแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ = 4.13, S.D. = 0.634 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ
ข้อมูลภายในเว็บไซต์มคี วามน่ าเชื่อถือ รองลงมา คือ เว็บไซต์ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การให้บริการทีค่ วามถูกต้อง และข้อมูลการเข้าถึงและส่งผ่านเครือข่ายมีการรักษา
ความปลอดภัย และในระดับมากเรียงตามค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อยดังนี้ ข้อมูลแต่
ละเมนู ของเว็บไซต์มคี วามครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลการให้บริการและกิจกรรมมี
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ความทันสมัย มีการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สม่าเสมอ เว็บไซต์มลี งิ ค์เชื่อมโยง
ภายใน/ภายนอกเว็บไซต์ใช้งานได้ เว็บไซต์ใช้สี กราฟิ ก และมัลติมเี ดียทีส่ วยงาม
และเหมาะสม และเว็บไซต์มกี ารออกแบบทีโ่ ดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ ส่วนการ
รับรูข้ องผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการออกแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก
ค่ า เฉลี่ย = 4.03, S.D. = 0.614 เมื่อ พิจ ารณารายข้อ อยู่ใ นระดับ มากที่สุด คื อ
ข้อมูลภายในเว็บไซต์มคี วามน่าเชื่อถือ และในระดับมากเรียงตามค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปน้ อ ยดัง นี้ เว็บ ไซต์ ใ ห้ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การให้บ ริก ารที่ค วามถู ก ต้ อ ง ข้อ มู ล
การเข้าถึงและส่งผ่านเครือข่ายมีการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลแต่ละเมนู ของ
เว็บไซต์มคี วามครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลการให้บริการและกิจกรรมมีความทันสมัย
มีการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สม่าเสมอ เว็บไซต์มลี งิ ก์เชื่อมโยงภายใน/ภายนอก
เว็บ ไซต์ใ ช้ง านได้ เว็บ ไซต์มีก ารออกแบบที่โ ดดเด่ น และเป็ น เอกลัก ษณ์ และ
เว็บไซต์ใช้สี กราฟิ ก และมัลติมเี ดียทีส่ วยงามและเหมาะสม (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4
ความคาดหวังและการรับรูต้ ่อคุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการออกแบบเว็บไซต์
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6.4 ผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ความแตกต่างของความคาดหวังต่อคุณภาพเว็บไซต์
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาแนกตามสถานภาพของผู้ใช้บริการ
พบว่า ผู้ใช้บริการทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพเว็บไซต์
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยความคาดหวังต่ อคุณภาพเว็บไซต์ด้านการใช้งาน มีค่า F ที่
1.017 และค่า Sig. ที่ 0.363 ด้านการให้บริการ มีค่า F ที่ 1.818 และค่า Sig. ที่
0.164 และด้านการออกแบบเว็บไซต์ มีค่า F ที่ 0.698 และมีค่า Sig. ที่ 0.498 ซึง่
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5
ความแตกต่างของความคาดหวังต่อคุณภาพเว็บไซต์ จาแนกตามสถานภาพของ
ผูใ้ ช้บริการ

สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ความแตกต่ า งของการรับ รู้ ต่ อ คุ ณ ภาพเว็บ ไซต์
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาแนกตามสถานภาพของผู้ใช้บริการ
พบว่ า ผู้ใ ช้บ ริก ารที่มีส ถานภาพที่แ ตกต่ า งกัน มีก ารรับ รู้ต่ อ คุ ณ ภาพเว็บ ไซต์
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สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ โดยการรับรู้ต่อคุณภาพเว็บไซต์
ด้านการใช้งาน มีค่า F ที่ 4.442 และค่า Sig. ที่ 0.012 ด้านการให้บริการ มีค่า F
ที่ 10.523 และค่า Sig. ที่ 0.000 และด้านการออกแบบเว็บไซต์ มีค่า F ที่ 5.751
และมีค่า Sig. ที่ 0.003 (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6
ความแตกต่างของการรับรูต้ ่อคุณภาพเว็บไซต์ จาแนกตามสถานภาพของ
ผูใ้ ช้บริการ

เมื่อ พิจารณารายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่ า นิ สิต ระดับปริญญาตรีกบั นิสติ
บัณฑิตศึกษา มีค่า Sig. ที่ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นิสติ ปริญญา
ตรีมกี ารรับรู้ต่อคุณภาพเว็บไซต์แตกต่างเป็ นรายคู่กบั นิสิ ตบัณฑิตศึกษา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยนิสติ ปริญญาตรีมกี ารรับรู้คุณภาพเว็บไซต์ท่ี
สูงกว่านิสติ บัณฑิตศึกษา โดยมีผลต่างเฉลีย่ เท่ากับ 0.281 (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7
ความแตกต่างเป็ นรายคูข่ องการรับรูต้ ่อคุณภาพเว็บไซต์ โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ
LSD

สมมติฐานข้อที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและ
การรับ รู้ข องผู้ใ ช้บ ริก ารต่ อ คุ ณ ภาพเว็บ ไซต์ ข องส านั ก หอสมุ ด มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ พบว่ า ความคาดหวัง และการรับ รู้ข องผู้ใ ช้บ ริก ารต่ อ คุ ณภาพ
เว็บไซต์มคี วามแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่า t ที่
3.990 และ ค่ า Sig. ที่ 0.000 ซึ่ง สอดคล้อ งกับ สมมติฐ านที่ตัง้ ไว้ เมื่อ เปรีย บ
ค่าเฉลีย่ พบว่า ผูใ้ ช้บริการมีระดับความคาดหวังด้านการใช้งาน การให้บริการ และ
การออกแบบเว็บไซต์มคี ่าเฉลีย่ สูงกว่าระดับการรับรู้ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8
การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการทีมี่ ต่อคุณภาพเว็บไซต์
คุณภาพของเว็บไซต์
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7. อภิ ปรายผล
7.1 พฤติ กรรมการใช้ เว็บไซต์ของผู้ใช้ บริ การสานั กหอสมุดมหาวิ ทยาลัย
เกษตรศาสตร์
7 . 1 . 1 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ใ ช้ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ห อ ส มุ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ใน
การใช้เว็บไซต์เพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุด
เป็ นแหล่งรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และเมื่อผูใ้ ช้ต้องการสืบค้น
ฐานข้อมูล KU Library Catalog ก็ต้องเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดได้ทนั ที
ผลการวิจยั ส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของวราพรรณ อภิศุภะโชค (2559) ทีพ่ บว่า
นิสติ ส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์เพื่อสืบค้นข้อมูล และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พัชราภรณ์ หงส์สบิ สอง และนันทา เติมสมบัตถิ าวร (2557) ทีพ่ บว่า
นักศึกษามีวตั ถุประสงค์ในการใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูล และสอดคล้องกับ ชลิตา คา
หอม (2562) ทีพ่ บว่า อาจารย์สว่ นใหญ่สบื ค้นฐานข้อมูลเพื่อประกอบการสอน และ
รับทราบช่องทางบริการจากหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด
7.1.2 ช่วงเวลาทีส่ บื ค้นเว็บไซต์สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สบื ค้นเว็บไซต์ ช่วงเวลา 12.01-16.00 น.
เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาการทางาน ช่วงเวลาการเรียนการสอน และเป็ นช่วงเวลาที่
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิ ดทาการ เมื่อผูใ้ ช้บริการทาการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศทีต่ ้องการแล้วก็สามารถขอยืมได้ทนั ที ผลการวิจยั ส่วนนี้ไม่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวราพรรณ อภิศุภะโชค (2559) ที่พบว่า นิสติ ส่วน
ใหญ่สบื ค้นข้อมูลในช่วงเวลา 20.01-24.00 น.
7.1.3 ความถี่ ใ นการสื บ ค้ น เว็ บ ไซต์ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สืบค้นเว็บไซต์ 1-2 ครัง้ /สัปดาห์
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อาจเป็ นเพราะอาจารย์และนิสติ ใช้เครื่องมือช่วยค้นอื่นๆ เช่น Google ซึง่ สามารถ
บันทึกและดาวน์โหลดข้อมูลได้ทนั ที จึงใช้เว็บไซต์สานักหอสมุดในความถี่ท่นี ้ อย
ผลการวิจ ัย ส่ว นนี้ สอดคล้อ งกับ ชลิต า ค าหอม (2562) ที่พ บว่ า อาจารย์แ ละ
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ฐ านข้ อ มู ล สัป ดาห์ ล ะ 2-3 ครัง้ แต่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ
Bhattacharjee (2014) ทีพ่ บว่าผูใ้ ช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่สบื ค้นเว็บไซต์ทุกวัน
7.1.4 สถานที่สบื ค้นเว็บไซต์สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สบื ค้นเว็บไซต์จากที่บ้าน/หอพัก เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการสืบค้นจึงสามารถสืบค้นเว็บไซต์ได้
ทุกสถานที่ ผลการวิจยั ส่วนนี้สอดคล้องกับการวิจยั ของ พัชราภรณ์ หงส์สบิ สอง
และนันทา เติมสมบัตถิ าวร (2557) และ Bhattacharjee (2014) พบว่า นักศึกษา
สืบค้นข้อมูลจากบ้าน/ทีพ่ กั
7.1.5 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สื บ ค้ น เว็ บ ไซต์ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สบื ค้นเว็บไซต์จากโทรศัพท์
สมาร์ท โฟน เนื่ อ งจากผู้ใ ช้บ ริก ารทุ ก คนมีสมาร์ท โฟนจึง ท าให้สามารถสืบ ค้น
เว็บ ไซต์ไ ด้ต ลอดเวลา ผลการวิจ ัย ส่ว นนี้ สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของวราพรรณ
อภิศุภะโชค (2559) กิตติพศ ทูปิยะ (2560) และ Bhattacharjee (2014) พบว่า
นิสติ ส่วนใหญ่สบื ค้นจากมือถือสมาร์ทโฟน
7.1.6 บริ ก ารที่ สื บ ค้ น จากเว็ บ ไซต์ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สืบ ค้น บริก ารฐานข้อมูลที่
ห้องสมุดจัดทาขึน้ ผลการวิจยั ส่วนนี้สอดคล้องกับผลการวิจยั ในด้านวัตถุประสงค์
ในการใช้เว็บไซต์สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากผูใ้ ช้บริการ
ต้องการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
7.2 ระดับความคาดหวังและการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ของ
ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก โดย
อภิปรายผลเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
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1) ด้ า นการใช้ ง าน ความคาดหวัง และการรับ รู้ ข องผู้ใ ช้บ ริก ารต่ อ
คุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการใช้งานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความคาดหวังเป็ น
รายข้อ พบว่า ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการใช้งานอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด โดยค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด 2 อันดับแรก คือ สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้
จากหลายช่องทาง เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็ นต้น และสามารถเข้าถึง
เว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ส่วนการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการใช้
งานรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก คือ สามารถเข้าใช้
เว็บไซต์ได้จากหลายช่องทาง เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็ นต้น สามารถ
เข้าถึงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ผลการวิจยั ส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริการมีระดับ
ความคาดหวังที่สูงมาก แต่เมื่อได้ใช้บริการจริงกลับไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้
แ ส ด ง ว่ า Expectation Service ( ES) ม า ก ก ว่ า Perception Service (PS)
(Zeithamal, Parasuraman & Berry, 1990) ดังนัน้ ผู้ให้บริการอาจมีการปรับปรุง
ด้านการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ให้มากยิง่ ขึน้ และผลการวิจยั
ส่วนนี้แสดงให้เห็นอีกว่าผูใ้ ช้ให้ความสาคัญกับช่องทางทีใ่ ช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
ควรใช้ได้หลากหลายอุปกรณ์ และเข้าถึงได้ตลอดเวลา งานวิจยั ส่วนนี้ยงั สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ สุรยี ว์ รรณ สรรพสิงห์, ธนพรรณ กุลจันทร์, และอังสนา ธงไชย
(2560) ที่พบว่าคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ ส่อื สาร
เครื่องที่ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ
2) ด้านการให้บริการ ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์
ในด้านการให้บริการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ
เว็บไซต์สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครบถ้วน ส่วนการรับรู้ของผู้ใช้บริการต่ อ
คุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการให้บริการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ผลการวิจยั ส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีระดับความคาดหวังใน
ระดับมากและเมื่อใช้บริการจริงก็รบั รูถ้ งึ คุณภาพของเว็บไซต์ดา้ นการให้บริการใน
ระดับมากเช่นกัน โดย Expectation Service ( ES) เท่ากับ Perception Service
(PS) (Zeithamal, Parasuraman & Berry, 1990) แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
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ผูใ้ ช้บริการมีความคาดหวังว่าเว็บไซต์จะเข้าถึงบริการได้อย่างครบถ้วน ส่วนการ
รับรู้อยู่ในระดับมากเท่านัน้ ดังนัน้ ห้องสมุดอาจปรับปรุง เว็บไซต์ให้ครอบคลุ ม
บริการทัง้ หมดและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก ผลการวิจยั ส่วนนี้ยงั สอดคล้องกับ
Alasem (2013) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับระบบมีการตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็วและครบถ้วน
3) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพ
เว็บไซต์ดา้ นการออกแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด 3 ข้อ คือ ข้อมูลภายในเว็บไซต์มคี วามน่ าเชื่อถือ เว็บไซต์ให้
ข้อมูลเกีย่ วกับการให้บริการทีค่ วามถูกต้อง ข้อมูลการเข้าถึงและส่งผ่านเครือข่ายมี
การรักษาความปลอดภัย ส่วนการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ดา้ นการ
ออกแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับ มากที่สุด คือ
ข้อมูลภายในเว็บไซต์มคี วามน่ าเชื่อถือ ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ผลการวิจยั
ส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริการมีระดับความคาดหวังมากและเมื่อใช้บริการจริงก็
รับรู้ถึงคุณภาพของเว็บไซต์ด้านการออกแบบเว็บไซต์ในระดับมากเช่นกัน โดย
Expectation Service (ES) เ ท่ า กั บ Perception Service (PS) (Zeithamal,
Parasuraman & Berry, 1990) แต่เมื่อพิจาณารายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความ
คาดหวังว่าเว็บไซต์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อ ง และข้อมูลการ
เข้าถึงและส่งผ่านเครือข่ายมีการรักษาความปลอดภัยในระดับมากทีส่ ุด และการ
รับรู้หลังใช้งานพบว่าอยู่ในระดับมาก ดังนัน้ ห้องสมุดควรตรวจสอบข้อมูลการ
ให้บริการให้ถูกต้องครบถ้วน และมีระบบป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยให้ระบุช่อื
และรหัสผ่านก่อนเข้าใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผลการวิจยั ส่วนนี้สอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของ สุรีย์ว รรณ สรรพสิง ห์ , ธนพรรณ กุ ลจัน ทร์ , และอัง สนา ธงไชย
(2560) และงานวิจยั ของ Jagero et al (2014) ทีพ่ บว่า ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจข้อมูล
ทีป่ รากฏในเว็บเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ
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7.3 ความแตกต่ า งของความคาดหวัง และการรับ รู้ ข องผู้ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ
คุณ ภาพเว็บไซต์ข องสานั ก หอสมุด มหาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถ
อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ผู้ใ ช้บ ริก ารที่มีสถานภาพแตกต่ า งกัน มีค วามคาดหวังต่ อ คุ ณภาพ
เว็บไซต์สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ 0.05 ซึ่ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ สมมติฐ านที่ตัง้ ไว้ อาจเนื่ อ งจาก
ผูใ้ ช้บริการทีเ่ ป็ นอาจารย์ นิสติ ระดับปริญญาตรี และนิสติ ระดับปริญญาโทมีความ
คาดหวังต่อคุณภาพเว็บไซต์ในทุกด้านทีเ่ หมือนกัน และต้องการได้รบั การบริการที่
ดีทส่ี อดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
2) ผูใ้ ช้บริการทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูต้ ่อคุณภาพเว็บไซต์
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า นิสติ
ปริญญาตรีมคี ่าเฉลี่ยของการรับรู้ต่อคุณภาพเว็บไซต์สูงกว่านิสติ บัณฑิตศึกษา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 อาจเนื่องจากนิสติ ปริญญาตรีเป็ นกลุ่มที่
ต้ อ งเข้า มาเรีย นในและจ าเป็ น ต้ อ งใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศของห้อ งสมุ ด เพื่อ
ประกอบการเรียน และการทารายงานจึงได้ใช้เว็บไซต์หอ้ งสมุดในการค้นหาข้อมูล
เป็ นประจาจึงความการรับรูค้ ุณภาพเว็บไซต์สงู กว่านิสติ บัณฑิตศึกษา
7.4 เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งความคาดหวัง และการรับ รู้ของ
ผู้ ใ ช้ บริ การต่ อคุ ณ ภาพเว็ บ ไซ ต์ ข อ งส า นั ก หอสมุ ดมหาวิ ทย า ลั ย
เกษตรศาสตร์ สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ความคาดหวั ง และการรั บ รู้ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ คุ ณ ภาพเว็ บ ไซต์
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มคี วามแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความคาดหวัง ของผู้ใ ช้บ ริก ารต่ อ คุ ณภาพเว็บ ไซต์มีค่ า เฉลี่ย ที่สูง กว่ า การรับรู้
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ทุกด้าน อาจเนื่องจากผู้ใช้บริการมีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพเว็บไซต์ท่สี ูง
และเมื่ อ ได้ ใ ช้ จ ริ ง อาจไม่ เ ป็ นไปตามที่ ค าดหวั ง ไว้ ดั ง นั ้น ส านั ก หอสมุ ด
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์อ าจมีก ารปรับ ปรุ ง เว็บ ไซต์ใ ห้สอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้ให้มากยิง่ ขึน้ ผลการวิจยั ส่วนนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภา
วสุ สิริสงิ ห (2555) ที่พบว่า ผู้ใช้มีความคาดหวังต่ อคุณภาพการให้บริการของ
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแตกต่างจากการรับรู้อย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และไม่ สอดคล้อ งกับ ผลการวิจยั ของ ธัน ยพร
เปรมปรี, สาสินี มีเจริญ และ ทักษ์ ทองภูเบศร์ (2561) ทีพ่ บว่า ระดับบริการของ
ห้องสมุดที่ได้รบั จริงอยู่ในระดับมาก พบว่าระดับบริการที่ได้รบั จริงสู งกว่าระดับ
บริการขัน้ ต่าทีย่ อมรับได้ และสูงกว่าระดับบริการทีค่ าดหวังไว้

8. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1. ผูบ้ ริหารสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรให้ความสาคัญ
กับการปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ในหลายๆ ด้าน เพราะเว็บไซต์เป็ นหนึ่งใน
เครื่องมือทีช่ ่วยสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี นโลกออนไลน์และสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั
องค์ก รที่ใ ห้บ ริก ารแก่ ผู้ใ ช้ และยัง ช่ ว ยให้ผู้ใช้เ ข้า ใช้บริก ารเพิ่มมากขึ้น ดัง นัน้
ผู้บริหารควรจัดทาแผนและนโยบายในการวางแผน การพัฒนาและการปรับปรุง
เว็บ ไซต์ใ ห้ชดั เจน และมีก ารจัด เตรียมงบประมาณในการพัฒ นาและปรับปรุง
เว็บไซต์ รวมทัง้ จัดทีมงานทีด่ แู ลเว็บไซต์โดยเฉพาะ และเตรียมทีมผูส้ ร้างเนื้อหาที่
ตอบโจทย์ความน่ าเชื่อถือ ความทันสมัย และครบถ้วนในด้านการให้บริการของ
ห้องสมุด
2. ด้า นการใช้ง าน ควรปรับ ปรุ ง ความเสถีย รในการเข้า ใช้ง านอาจ
ปรับปรุงในเรื่องการดึงข้อมูลนานเกินไป เช่น ไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่เกินไป ถ้ามี
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ไฟล์ภาพวิดที ศั น์ไม่ควรให้เล่นอัตโนมัติ โดยอาจใช้ป่ ุมเล่น (Play) ให้ผู้ชมเลือก
ไฟล์ดว้ ยตนเอง ควรเลือกเครื่องแม่ขา่ ยทีม่ คี วามเร็วและมีแบนด์วดิ ท์ (Bandwidth)
มากพอ ควรตรวจสอบการแสดงผลภาพเคลื่อนไหว การใช้ Flash Animation ทา
ให้เข้าถึงได้ชา้ และดึงข้อมูลนาน และอาจจะเข้าถึงข้อมูลไม่ได้เลย นอกจากนี้ควรมี
ระบบน าทางที่ดีโดยทาแผนผัง เว็บไซต์ (Sitemap) อาจมีก ารเพิ่มเส้นทางการ
นาเข้าสู่เนื้อหา (Navigation) เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจโครงสร้างเว็บและเข้าถึง
ข้อมูลทีต่ อ้ งการได้อย่างรวดเร็ว
3. ด้านการให้บริการควรมีเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ที กั ษะและความเชีย่ วชาญในการ
ดูแลปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์รวมถึงมีทมี เว็บมาสเตอร์เป็ นผูด้ แู ลเนื้อหาการปรับปรุง
เว็บไซต์ต่างๆ และมีการจัดเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรูด้ า้ นระบบตอบคาถามแก่ผใู้ ช้งาน
นอกจากนี้อาจมีการส่งเจ้าหน้ าที่ไ ปอบรมเพื่ อ เพิ่มพูนทักษะในการพัฒ นาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงมีหวั หน้าทีมคอยตรวจสอบดูแลเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์
ให้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และนาเสนอให้ตรงเวลา
4. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงข้อมูล
และการบริการบนเว็บไซต์ให้ทนั สมัย มีระบบป้ องกันการเข้ าถึงข้อมูล เช่น การ
ระบุช่อื และรหัสก่อนเข้าใช้งาน ควรปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ให้มคี วามโดด
เด่ น และเป็ น เอกลัก ษณ์ โดยอาจใช้สี กราฟิ ก และมัล ติมีเ ดีย ที่ส วยงามและ
เหมาะสม มีความเป็ นทางการและสร้างความน่ าสนใจ รวมไปถึงอาจมีการใช้ภาพ
เพื่อดึงดูดให้ผใู้ ช้บริการหยุดชมเว็บไซต์ และเขียนรายละเอียดเพื่อให้ผใู้ ช้บริการ
ได้อ่านและเลือกที่จะเข้าใช้บริการของห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง และอาจทาลิงก์
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและน่ าสนใจเพิม่ เติม รวมทัง้ ลักษณะของ
ไฮเปอร์เท็กซ์ท่ใี ช้ในการเชื่อมโยง ควรเป็ นรูปแบบเดียวกัน ตาแหน่ งของการ
เชื่อ มโยงควรอยู่ใ นต าแหน่ ง เดีย วกัน หรือ ใกล้ ๆ กัน ค าหรือ หัว ข้อ ที่ใ ช้ใ นการ
เชื่อมโยงเข้าใจได้ง่ายไม่ควรยาวจนเกินไป
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9. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ในอนาคต
ศึกษาถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูข้ องผู้ใช้บริการทีม่ ตี ่อคุณภาพเว็บไซต์
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ให้ตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการให้มากทีส่ ดุ
ศึกษาความคาดหวังและการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อคุณภาพเว็บไซต์
ส านั ก หอสมุ ด มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากการ
สัม ภาษณ์ ด้ า นนโยบาย และการท าสัม ภาษณ์ แ บบกลุ่ ม (Focus Group) กับ
ผูใ้ ช้บริการ เพื่อให้ได้ผลการศึกษามาเปรียบเทียบทีเ่ ป็ นประโยชน์มากยิง่ ขึน้
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