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Abstract
The objectives of this survey research were to
investigate the current usage and users’ needs and
reasons why e-books had not been used. The samples
comprised of 301 medical instructors, residents,
interns and the 2nd - 5th year medical students who
were working and studying during the 2009/2010
academic year at the Faculty of Medicine, Prince of
Songkla University. The instrument for collecting
data was a questionnaire. The findings were the
following: 1) 63.6 percentage of the subjects had used
e-books whereas 36.4 percentage had never. The
purpose of using was for study, they preferred using
e-book databases provided by library, and reading
on screen. They accessed e-books by themselves at
home and had never consulted the user guide for
recommendations. The main problem faced by users
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was eyes strain. 2) The users’ needs for e-books
were at high level. The convenient and faster access
were needed most, the facilities needed most were
network capacity and speed. The reasons for not
using e-books were lack of knowledge on how to
access and no tutors/consultants to act as a guide.
However, non-users reported their willingness to
use e-books in the future. The findings indicated
that the library should actively promoting e-books
through public relations, user guide, including
library catalogue and also improving speed of the
Internet network system capacity.
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสํารวจนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาพการใช ความตองการใช และสาเหตุที่ไมใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกสของหอสมุดวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร กลุ  ม ตั ว อย า งเป น
อาจารยแพทย แพทยประจําบาน แพทยใชทุน และ
นักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 2 ถึง ปที่ 5 ซึ่งกําลังปฏิบัติงาน
และศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษา 2552/2553 ของคณะ
แพทยศาสตร จํานวน 301 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ผลการวิจัย พบวา
1) กลุม ตัวอยาง รอยละ 63.6 เคยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในขณะที่ รอยละ 36.4 ไมเคยใช โดยใชเพื่อการศึกษา
จากฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสทหี่ อ งสมุดบอกรับ
และอานทันทีจากหนาจอ สวนใหญใชจากที่พักและ
คนหาดวยตนเอง ไมเคยไดรบั คําแนะนําวิธกี ารใช และ
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ปญหาทีป่ ระสบคือการเมือ่ ยลาและปวดตาในขณะอาน
2) ความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยรวม
อยูใ นระดับมาก โดยเฉพาะดานความสะดวกรวดเร็วใน
การคนหาขอมูล และดานการปรับปรุงสมรรถนะของ
ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ใ ห มี ค วามเร็ ว สู ง ขึ้ น
3) สาเหตุ ที่ ไ ม ใ ช ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องผู  ที่ ไ ม
เคยใชคอื ไมทราบวิธใี ชและไมมผี แู นะนํา แตผทู ไี่ มเคย
ใชใหการยอมรับและตองการทีจ่ ะใชมากขึน้ ในอนาคต
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นถึงความจําเปนของหองสมุดใน
การสงเสริมใหมีการใชทั้งในดานการประชาสัมพันธ
การแนะนําวิธีการใช ตลอดจนการทํารายการ รวมทั้ง
การปรับปรุงสมรรถนะระบบเครือขายอินเทอรเน็ตให
มีความเร็วสูงขึ้น
คําสําคัญ: การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส, ความตองการ
ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส, มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร, หนังสืออิเล็กทรอนิกส,
หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ
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บทนํา
ปจจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดสรางสังคมอิเล็กทรอนิกสใหเกิดขึน้
ทําใหขอ มูลทีเ่ คยอยูใ นรูปสิง่ พิมพและจัดเก็บไวใหบริการในอาคารหองสมุด
เปลีย่ นแปลงมาเปนรูปแบบการจัดเก็บขอมูลไวในสือ่ อิเล็กทรอนิกส (นํา้ ทิพย
วิภาวิน, 2545, 93) เชน มีการบันทึกไวในรูปของซีดีรอม หรือเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตที่สามารถจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งพิมพไวบนเครือขายเวิลด
ไวด เว็บ เนื่องจากขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกสมีลักษณะเปนสื่อผสมประกอบ
ดวยภาพ เสียง หรือภาพเคลือ่ นไหว ทีส่ ามารถกระตุน ความสนใจไดมากกวา
ขอมูลธรรมดา ทําใหวัฒนธรรมการอานของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปจาก
สารสนเทศที่อยูในรูปสื่อสิ่งพิมพ มาเปนการรับรูสารสนเทศผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส จัดเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
ชนิดหนึ่งของหองสมุดที่สามารถบันทึกขอมูลไดในปริมาณมาก สามารถ
เรียกมาอาน ปรับปรุงแกไข ทําสําเนาหรือโอนขอมูลไดงายและรวดเร็ว
(จิระพันธ เดมะ, 2545, 1-2) สอดคลองกับผลการวิจัยของ Ismail และ
Awang Ngah (2005, 1) พบวา นักศึกษาสวนใหญที่ใชบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสมคี วามเห็นวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสงา ยตอการใช ดังความเห็น
ของ Coleman (2004, 124) ที่ไดกลาวถึงขอดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา
สามารถใชไดตลอด 24 ชั่วโมงในทุกสถานที่ ไมวาจะเปนที่บานหรือ
สํานักงาน หนังสือไมมีการสูญหายหรือชํารุด และนักศึกษาชอบที่จะใช
หนังสือจากเครื่องคอมพิวเตอรมากกวาไปใชที่หองสมุด
จากคุณลักษณะดังกลาวของหนังสืออิเล็กทรอนิกส จึงเปนเหตุผล
โดยรวมทีห่ นังสืออิเล็กทรอนิกสจะเขามามีบทบาทแทนทีห่ นังสือปกติ ทําให
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนใหญ มีแนวโนมทีจ่ ะบอกรับสิง่ พิมพอเิ ล็กทรอนิกส
มากขึน้ เห็นไดจากการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) สําหรับ
การใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Books) Dorner (2003) กลาววา
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเริ่มเขามามีบทบาทในหองสมุดตั้งแตป ค.ศ.1990
เปนตนมา และยังเปนหัวขอที่มีความสําคัญอยางตอเนื่องกับสํานักพิมพ
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ผูผลิต บรรณารักษผูใหบริการ และผูใชบริการ จนถึงปจจุบัน
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสจึงเปนทางเลือกใหมสําหรับหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงรวมถึงหอสมุดวิทยาศาสตรสขุ ภาพ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ซึ่งเปนหองสมุดเฉพาะทางการแพทยและวิทยาศาสตร
สุขภาพที่ใหบริการทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส แกนักศึกษา
อาจารย และบุคลากรสาขาทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อให
สอดคล อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ในด า นการเรี ย นการสอน
การคนควาวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคมโดยเนนการบริการที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน (ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร, 2553, 2) หอสมุดจึงไดใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ควบคูก บั หนังสือในรูปฉบับพิมพตงั้ แตป พ.ศ.2547 เปนตนมา ซึง่ ฐานขอมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการเปนฐานขอมูลออนไลนที่หอสมุดบอกรับ
เปนสมาชิก จํานวน 2 ฐานขอมูล ไดแก MDCosult (Book) และ Book@OVID
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
บอกรับเปนสมาชิกและหอสมุดนํามาใหบริการ 2 ฐานขอมูล ไดแก NetLibrary
ุ สง, 2554) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
และ SpringerLink (สุกญ
ั ญา โปบญ
ทีใ่ หฟรีโดยไมตอ งเสียคาใชจา ย ไดแก FreeBooks4Doctors! รวมทัง้ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสในรูปออนไลนทสี่ ามารถเขาใชไดทางเว็บไซตของสํานักพิมพ
ตางๆ ไดแก Elsevier, Lippincott Williams&Wilkins โดยตองใช username
และ password และหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปซีดีรอมอีกจํานวนหนึ่ง
การศึกษาสภาพการใชและผูใช จึงเปนเรื่องที่มีประโยชนอยางยิ่ง
ในการที่จะวิเคราะหถึงความตองการของผูใชกอนที่หองสมุดจะพัฒนา
คอลเล็คชั่นของหนังสือ (Collection Development) และพัฒนาการบริการ
ใหเหมาะสมกับความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั
รวมทัง้ สอดคลองกับความตองการของผูใ ชบริการ ซึง่ จากบันทึกสถิตกิ ารเขา
ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการทางเว็บไซตของหอสมุดวิทยาศาสตร
สุขภาพ พบวา ตั้งแตเปดใหบริการฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสทาง
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เว็บไซตเมื่อเดือนมกราคม 2549 ถึงปจจุบัน มีผูเขาใชจํานวนไมมากนัก
เมือ่ เทียบกับจํานวนสมาชิกทัง้ หมดของหอสมุด ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีความประสงค
จะศึกษาสภาพการใช ความตองการใช ปญหาในการใช ตลอดจนสาเหตุ
ที่ไมใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ เพื่อนําผลการศึกษามาใช
เปนแนวทางประกอบการพัฒนาการใหบริการ รวมทัง้ พัฒนารูปแบบการทํา
รายการให เ หมาะสมกั บ การใช ง านของผู  ใ ช ใ นอนาคตบนพื้ น ฐานของ
บรรณารักษผูใหบริการที่ตองการชวยใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสไดอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตองตรงกับความตองการเสมอ
และเพือ่ หาแนวทางในการสงเสริมการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของหอสมุด
ใหผูใชไดประโยชนคุมคากับการลงทุน และเกิดประโยชนสูงสุดในดาน
การเรียนการสอนและการคนควาวิจัยอยางเต็มประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการใชและปญหาการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของ
ผูใชบริการในหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. เพื่อศึกษาความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการใน
หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ไมใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการใน
หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวา ไดมีผูศึกษา
ในเชิ ง สํ า รวจเกี่ ย วกั บ การใช บ ริ ก ารหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นห อ งสมุ ด
โดยทั่วไป ซึ่งสวนใหญเปนงานวิจัยในตางประเทศ โดยไดศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพการใชและปญหาในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนสาเหตุที่
ไมใชบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังนี้
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1. สภาพการใชและความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ผูใชบริการสวนใหญมีเหตุผลในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ
สามารถเขาใชไดงา ยและสะดวกในการคนหา ดานปจจัยทีส่ ง เสริมใหมกี ารใช
สวนใหญเห็นวาสามารถเขาใชทางออนไลนไดตลอดเวลาในทุกสถานที่
โดยไมจําเปนตองไปที่หองสมุด สถานที่ที่ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีทั้งใช
จากทีบ่ า นและจากทีท่ าํ งาน โดยมีวตั ถุประสงคหลักในการใชเพือ่ ทํารายงาน
และงานวิจยั ผูใ ชบริการสวนใหญใชวธิ กี ารอานจากหนาจอคอมพิวเตอรทนั ที
มากกวาการพิมพผลออกมาอาน ดังนัน้ ปญหาในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
สวนใหญที่ประสบคือเกิดความเมื่อยลาและปวดตาในขณะอานจากหนาจอ
คอมพิวเตอร (Ramaiah & Patel, n.d.; Chu, 2003; Ismail & Awang Ngah,
2005; Abdulla & Gibb, 2006; Anuradha & Usha, 2006; Levine-Clark,
2006; Rowlands, Nicholas, Jamali & Huntington, 2007; Gregory, 2008;
Hauptfleisch, 2008; Shelburne, 2009) สวนสาเหตุที่ไมใชบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสสว นใหญเปนเพราะชอบอานหนังสือในรูปฉบับพิมพมากกวา
และไมทราบวาหองสมุดมีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับการยอมรับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสและความตองการใชในอนาคตสวนใหญยอมรับและ
ตองการทีจ่ ะใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากขึน้ (Ramaiah & Patel, n.d.; Chu,
2003; Abdulla & Gibb, 2006; Anuradha & Usha, 2006; Gregory, 2008)
จากการศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของขางตนจะเห็นไดวา สวนใหญเปน
การศึกษาการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในหองสมุดทั่วๆ ไป ไมไดศึกษา
ในหองสมุดสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปน
การสํารวจการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในหองสมุดสาขา
ทางการแพทยและวิทยาศาสตรสขุ ภาพ และจากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
พบวา การวิจัยเกี่ยวกับการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสาขา
ทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพมีไมมากนัก สวนใหญจะเปนการ
ศึกษาการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (E-Resources) ประเภท
วารสารอิเล็กทรอนิกส ซึ่งวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาการใช
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ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ ของผูใ ชบริการกลุม สาขา
ทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ มีดังตอไปนี้
2. ดานการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสประเภททั่วไป
ผูใ ชบริการกลุม สาขาทางการแพทยและวิทยาศาสตรสขุ ภาพสวนใหญ
ใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากเห็นวาสามารถเขาถึงได
สะดวกและรวดเร็ว มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อการวิจัยและเพื่อการศึกษา
เปนสวนใหญ รวมทั้งเพื่อการสื่อสารทั้งนี้ขึ้นอยูกับภารกิจที่ผูใชบริการใน
แตละกลุมรับผิดชอบ วิธีการใชสวนใหญจะศึกษาเรียนรูดวยดวยตนเอง
สถานที่ใชมีทั้งใชจากที่บานและใชที่หองสมุด สวนสาเหตุที่ไมใชทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสว นใหญเปนเพราะไมทราบเกีย่ วกับแหลงบริการ
ทรั พ ยากรสารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละการขาดความรู  แ ละทั ก ษะใน
การสืบคน จึงไดใหขอเสนอแนะวาหองสมุดควรจัดกิจกรรมสงเสริมการใช
ใหมากกวานี้ ควรจัดอบรมแนะนําวิธกี ารใชอยางสมํา่ เสมอ รวมทัง้ ควรปรับปรุง
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีความเร็วสูงขึ้น (กฤษณา มูลานนท, 2541;
Renwick 2005; Khudair and Cooke 2008; Porumbeanu, 2009)
3. ดานการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส
ผูใ ชบริการกลุม สาขาทางการแพทยและวิทยาศาสตรสขุ ภาพสวนใหญ
ใชวารสารอิเล็กทรอนิกส เนือ่ งจากเห็นวามีขอ มูลทีห่ ลากหลายและทันสมัย
สามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว ในทุกเวลาและสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค
ในการใชเพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ทํารายงานและงานวิจัย
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับภารกิจที่ผูใชบริการในแตละกลุมรับผิดชอบ สถานที่ที่ใช
สวนใหญใชจากที่ทํางาน วิธีการใชสวนใหญเรียนรูดวยตนเองและไดรับคํา
แนะนําจากเพือ่ น วิธกี ารอานสวนใหญอา นจากหนาจอทันที ปญหาทีป่ ระสบ
คือ ปวดเมือ่ ยสายตาในขณะอานทางหนาจอ และปญหาเครือขายคอมพิวเตอร
หนาแนน สวนสาเหตุทไี่ มใชวารสารอิเล็กทรอนิกสเพราะไมทราบวิธกี ารใช
ไมมีผูแนะนํา ขอเสนอแนะคือ หองสมุดควรจัดใหมีการสงเสริมการใช
และการแนะนําวิธีการใช รวมทั้งการเพิ่มความเร็วของระบบเครือขายดวย
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(ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา, 2543; เทพิน จิรคุณเตชะ, 2545; เสาวนีย ศิริบํารุงสุข,
2546; รัชฎา ชลารัตน, 2547; อัมพร ขาวบาง, 2547; De Groote & Dorsch,
2003)
4. ดานการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
การศึกษาการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการกลุมสาขาทาง
การแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ มีทั้งการศึกษาเปรียบเทียบการใช
ระหวางหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับหนังสือฉบับพิมพ และการศึกษาสภาพ
การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผลการศึกษา พบวา ผูใ ชบริการกลุม สาขาทาง
การแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพสวนใหญใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
มากกวาหนังสือในรูปฉบับพิมพ โดยเขาใชทางเว็บไซตของหองสมุด สําหรับ
วัตถุประสงคในการใชนั้นจะแตกตางกันไปตามภารกิจที่ผูใชแตละกลุม
รับผิดชอบ กลาวคือ กลุมแพทย ทันตแพทย ใชเพื่อการรักษาทางคลินิก
สวนพยาบาลใชเพือ่ เปนแหลงอางอิงสําหรับคนหาขอมูลทางยาและความหมาย
ของศัพททางการแพทย ในขณะที่นักศึกษาแพทยใชเพื่อทํารายงานและ
งานวิจัย เหตุผลที่ใชเพราะสามารถเขาใชไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
สวนสาเหตุที่ไมใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ ยากที่จะอานจากหนาจอ
คอมพิวเตอรและไมมีหนังสืออิเล็กทรอนิกสในสาขาที่ตนตองการ สวนใหญ
เห็นวาหองสมุดขาดการกระตุนใหผูใชบริการตระหนักถึงการใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส จึงไดเสนอแนะใหหองสมุดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชและ
แนะนําวิธีการใชใหมากขึ้น (Appleton, 2004; Ugaz & Resnick, 2008;
Folb, Wessel & Czechowski, 2011; Zhang & Beckman, 2011)
จากการศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สภาพการใช ท รั พ ยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด จะเห็นไดวา ผูใชบริการกลุมสาขาทาง
แพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพมีพฤติกรรมการใชทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสในแตละประเภทใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาเฉพาะพฤติกรรม
การใช ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องผู  ใ ช บ ริ ก ารกลุ  ม สาขาทางแพทย แ ละ
วิทยาศาสตรสขุ ภาพกับผูใ ชทวั่ ไป จะเห็นไดวา มีพฤติกรรมในการใชหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกสใกลเคียงกันในทุกๆ ดานเชนกัน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง หนังสือประเภทตําราที่มีเนื้อหา
เฉพาะทางดานการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพที่ไดรับการแปลงลงบน
สื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ ดวยระบบดิจิตอล ไดแก แผนซีดีรอม
หนังสือออนไลนในระบบเครือขาย (Online Book) และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ทีห่ อสมุดวิทยาศาสตรสขุ ภาพนํามาใหบริการ โดยผูใ ชบริการสามารถสืบคน
อานทางหนาจอคอมพิวเตอร ดาวนโหลดเก็บไว หรือพิมพผลขอมูลที่เปน
เอกสารฉบับเต็มไดเสมือนการอานหนังสือฉบับพิมพ
2. การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง สภาพการใชหรือเคยใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพจัดหามาใหบริการ
อาจจะเปนการใชดว ยตนเองหรือใหผอู นื่ คนให ในดานวัตถุประสงค วิธกี ารใช
การไดรับคําแนะนํา สถานที่ที่ใช รูปแบบ วิธีการอาน ระยะเวลาในการใช
ปญหาในการใช รวมถึงสาเหตุที่ไมใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
3. ความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง ความประสงคที่
จะใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ที่หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ
จัดหามาใหบริการ เพื่อศึกษาคนควาตามความตองการดานตางๆ ดังนี้
3.1 ความตองการทางดานการศึกษาคนควาวิจัย ไดแก ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรูในสาขาวิชาที่กําลังศึกษา
คนควา ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวของ นําเนื้อหามาประกอบการเรียนสอน
เพื่อใชอางอิงในการทํารายงาน งานวิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการ
3.2 ความต อ งการทางด า นรู ป แบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ไดแก ความตองการที่จะใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปฐานขอมูล หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสในรูปออนไลนที่เขาใชไดจากเว็บไซตของสํานักพิมพตางๆ
และหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแผนซีดีรอม
3.3 ความตองการทางดานความสะดวกในการคนหาขอมูล ไดแก
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ความสะดวกรวดเร็วในการคนหาขอมูล ความสะดวกในการเปดอานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสรปู แบบตางๆ การจัดอบรมวิธกี ารสืบคนหนังสืออิเล็กทรอนิกส
การรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกสแยกเปนแตละสาขาวิชา และการทํา
รายการเพื่อสะดวกตอการเขาถึงโดยผานทางระบบ OPAC ของหองสมุด
3.4 ความตองการทางดานเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
เพื่อการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดแก ความตองการเพิ่มจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรทใี่ ชในการสืบคนและอานในหอสมุด ความตองการเพิม่ จํานวน
เครื่องพิมพในหอสมุด ความตองการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูให
สมรรถนะสูงขึน้ ตลอดจนความตองการใหปรับปรุงสมรรถนะระบบเครือขาย
ใหมีความเร็วสูงขึ้น
3.5 ความต อ งการด า นอื่ น ๆ ได แ ก ความต อ งการหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกสฉบับภาษาไทย และความตองการใหหอสมุดจัดบริการ
สืบคนหนังสืออิเล็กทรอนิกสและสงเนื้อหาที่ตองการไปใหทางอีเมล
4. การยอมรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสในอนาคต หมายถึง การทีผ่ ไู มเคย
ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสยอมรับและตั้งใจที่จะใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
เพื่อเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีก 3-5 ปขางหนา ในฐานะเปนทรัพยากร
สารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระเภทหนึ่ ง ของหอสมุ ด ควบคู  กั บ หนั ง สื อ
ฉบับพิมพ
วิธีการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย ครอบคลุมการใชและความตองการใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสทมี่ เี นือ้ หาทางดานการแพทยและวิทยาศาสตรสขุ ภาพเฉพาะ
ที่หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพจัดหามาใหบริการทั้งในรูปแบบฐานขอมูล
รูปแบบหนังสือออนไลนที่ตองเขาใชจากเว็บไซตของสํานักพิมพตางๆ และ
รูปแบบซีดีรอมของบุคลากรทางการแพทย ไดแก อาจารยแพทย แพทย
ประจําบาน และแพทยใชทนุ ทีก่ าํ ลังปฏิบตั งิ านในป พ.ศ.2552 และนักศึกษา
แพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชั้นปที่ 2 ถึง ปที่ 5
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ซึ่งกําลังศึกษาในปการศึกษา 2552/2553
2. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ กลุมบุคลากรทางการแพทย ไดแก
อาจารยแพทย แพทยประจําบาน และแพทยใชทุน ที่กําลังปฏิบัติงานที่
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป พ.ศ.2552 และ
นักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชั้นปที่ 2
ถึงปที่ 5 ซึ่งกําลังศึกษาในปการศึกษา 2552/2553 รวมจํานวนทั้งสิ้น
1,219 คน มีการกําหนดขนาดกลุม ตัวอยางโดยการใชสตู รยามาเน (Yamane,
1970, 886 อางถึงใน ประคอง กรรณสูต, 2535, 10-11) ไดกลุมตัวอยาง
รวมจํานวนทัง้ สิน้ 301 คน และใชวธิ กี ารสุม ตัวอยางแบบแบงชัน้ (Stratified
Random Sampling) เพือ่ กําหนดสัดสวนกลุม ตัวอยางทีเ่ หมาะสมกับจํานวน
ประชากร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540, 87)
3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึน้ โดยแบงออกเปน 4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปและสถานภาพ
บุคคล ตอนที่ 2 สภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยทัง้ 2 ตอนมีลกั ษณะ
เปน แบบเลื อ กตอบ (Check–list) ตอนที่ 3 ความตอ งการใช ห นัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส เปนแบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) แบงเปน 5 ระดับคือ มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
4. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
ตามเปาหมายที่กําหนดไวทั้งหมด 301 ชุด โดยไดรับแบบสอบถามคืน
ทั้งหมด 242 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.40
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ตองการศึกษา มีดังนี้
1. สภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดแก วัตถุประสงคในการใช
วิธีการใช การไดรับคําแนะนํา สถานที่ที่ใช รูปแบบ วิธีการอาน ระยะเวลา
ปญหาในการใช และสาเหตุที่ไมใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
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2. ความตองการใช ไดแก ความประสงคที่จะใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
เพื่อศึกษาคนควาวิจัยตามความตองการดานตางๆ ดังนี้ ดานการศึกษา
คนควาวิจยั ดานรูปแบบ ดานความสะดวกในการคนหาขอมูล ดานคอมพิวเตอร
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คํานวณหาคารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจาก
แบบสอบถาม ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
2. คํานวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean:) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เกี่ยวกับความตองการใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปและสถานภาพสวนบุคคล
กลุมตัวอยางเปนบุคลากรทางการแพทย ไดแก อาจารยแพทย แพทย
ประจําบาน และแพทยใชทนุ ทีก่ าํ ลังปฏิบตั งิ านในป พ.ศ.2552 และนักศึกษา
แพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตชั้นปที่ 2
ถึงปที่ 5 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2552/2553 จํานวน 242 คน ที่ตอบ
แบบสอบถามจากกลุม ตัวอยางจํานวนทัง้ หมด 301 คน คิดเปนรอยละ 80.40
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.0 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 45.0
เมื่อพิจารณาสถานภาพของกลุมตัวอยาง สวนใหญคิดเปนรอยละ 87.6
เปนนักศึกษา โดยเปนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 มากที่สุด คิดเปนรอยละ
24.0 รองลงมาเปนนักศึกษาแพทยชนั้ ปที่ 3 คิดเปนรอยละ 22.3 สถานภาพ
รองลงมาคือ อาจารยแพทย แพทยใชทุน และแพทยประจําบาน คิดเปน
รอยละ 6.6, 3.2 และ 0.8 ตามลําดับ สําหรับประสบการณในการใชคอมพิวเตอร
สวนใหญมปี ระสบการณอยูใ นระหวาง 6-10 ป มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 48.8
รองลงมาคือ 11-15 ป, 1-5 ป และ 16-20 ป คิดเปนรอยละ 29.3, 10.7 และ 4.6
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ตามลําดับ สวนประสบการณในการใชอนิ เทอรเน็ต สวนใหญมปี ระสบการณ
อยูในระหวาง 6-10 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.9 รองลงมาคือ 1-5 ป
และ 1-15 ป คิดเปนรอยละ 14.1 และ 13.6 ตามลําดับ
2. สภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
สําหรับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมสาขาทางการแพทยและเคยใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส มีสภาพการใชในแตละดาน ดังนี้
2.1 ดานวัตถุประสงคในการใชหนังสือคือ เพือ่ การศึกษามากทีส่ ดุ
คิดเปนรอยละ 92.2 รองลงมาคือ เพื่อการคนควาวิจัยและทํารายงาน และ
เพื่อติดตามขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 69.5 และ 24.0 ตามลําดับ
2.2 ดานวิธีการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสคือ ใชวิธีคนดวยตนเอง
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.0 รองลงมาคือ บรรณารักษสืบคนให และใชวิธี
อื่นๆ คิดเปนรอยละ 4.5 และ 2.1 ตามลําดับ
2.3 ดานการไดรบั คําแนะนําในการใช พบวาผูท เี่ คยไดรบั คําแนะนํา
วิธีการใช มีเพียงรอยละ 49.4 และในจํานวนใกลเคียงกัน ไมเคยไดรับคํา
แนะนํา รอยละ 50.6 เมือ่ พิจารณาจากผูท ไี่ ดรบั คําแนะนํา พบวาไดรบั คําแนะนํา
จากเพื่อนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.4 รองลงมาคือบรรณารักษ และจาก
คูมือการใช คิดเปนรอยละ 34.2 และ 26.3 ตามลําดับ
2.4 ดานสถานที่ที่ใชคือใชจากที่พักมากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.2
รองลงมาคือหอสมุดวิทยาศาสตรสขุ ภาพ และสถานทีท่ าํ งาน คิดเปนรอยละ
26.6 และ 19.5 ตามลําดับ
2.5 ดานรูปแบบทีใ่ ช คือ ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสทหี่ อสมุด
บอกรับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.6 รองลงมาคือรูปแผนซีดีรอม และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสทสี่ ามารถเขาใชออนไลนไดจากเว็บไซตของสํานักพิมพ
โดยตรง คิดเปนรอยละ 35.7 และ 21.4 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสทเี่ ปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทหี่ อสมุดบอกรับ พบวา
ฐานขอมูล PubMed Book Shelf เปนรูปแบบที่มีการใชมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 89.9 รองลงมาคือ ฐานขอมูล MDConsult (Book) และฐานขอมูล
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Book@OVID คิดเปนรอยละ 30.4 และ 19.6 ตามลําดับ
2.6 ดานวิธีการคืออานทันทีจากหนาจอมากที่สุด คิดเปนรอยละ
72.7 รองลงมาคือดาวนโหลดเก็บไวเพือ่ อานภายหลัง และการพริน้ ตมาอาน
คิดเปนรอยละ 53.9 และ 35.7 ตามลําดับ
2.7 ดานระยะเวลาในการใชคอื 1-3 ชัว่ โมงตอวันมากทีส่ ดุ คิดเปน
รอยละ 40.9 รองลงมาคือประมาณ 1 ชั่วโมง และนอยกวา 1 ชั่วโมง คิดเปน
รอยละ 31.8 และ 24.0 ตามลําดับ
2.8 ปญหาและอุปสรรคที่ประสบมากที่สุดในการใชคือ เกิดความ
เมื่อยลาและปวดตาในขณะอานทางหนาจอ คิดเปนรอยละ 72.7 รองลงมา
คือไมทราบแหลงหนังสืออิเล็กทรอนิกส และไมทราบวิธีใชเครื่องมือในการ
คนหา คิดเปนรอยละ 58.4 และ 42.9 ตามลําดับ ดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของสภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในดานวัตถุประสงค วิธีการใช การไดรับคําแนะนํา สถานที่
รูปแบบ วิธีการอาน ระยะเวลา และปญหาในการใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
สภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อการศึกษา
1.2 เพื่อการคนควาวิจัย และทํารายงาน
1.3 เพื่อติดตามขอมูลขาวสาร
1.4 เพื่อความบันเทิง
1.5 อื่น ๆ
2. วิธีการใช
2.1 คนดวยตนเอง
2.2 บรรณารักษคนให
2.3 อื่น ๆ

จํานวน

รอยละ

142
107
37
22
2

92.2
69.5
24.0
14.3
1.3

150
11
5

62.0
4.5
2.1
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของสภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในดานวัตถุประสงค วิธีการใช การไดรับคําแนะนํา สถานที่
รูปแบบ วิธีการอาน ระยะเวลา และปญหาในการใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (ตอ)
สภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
3. การไดรับคําแนะนํา
3.1 การไดรับคําแนะนําวิธีการใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
- ไมไดรับ
- ไดรับ
3.2 ไดรับคําแนะนําจาก
- เพื่อน
- บรรณารักษ
- คูมือการใชฐานขอมูล
- ผูแทนจําหนายฐานขอมูล
- อื่นๆ
4. สถานที่ที่ใช
4.1 ที่พัก
4.2 หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ
4.3 ที่ทํางาน
4.4 ศูนยคอมพิวเตอร
4.5 รานบริการอินเทอรเน็ตเอกชน
4.6 อื่น

จํานวน

รอยละ

154

100

78
76

50.6
49.4

33
26
20
2
25

43.4
34.2
26.3
2.6
32.9

142
41
30
18
3
5

92.2
26.6
19.5
11.7
1.9
3.2
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของสภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในดานวัตถุประสงค วิธีการใช การไดรับคําแนะนํา สถานที่
รูปแบบ วิธีการอาน ระยะเวลา และปญหาในการใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (ตอ)
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สภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
5. รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส
5.1 ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
หอสมุดจัดหามาใหบริการ
- ฐานขอมูล PubMed Book Shelf
- MDConsult (Book)
- Book@OVID
- SpringerLink
- NetLibrary
- ทุกฐานขอมูลที่กลาวมาขางตน
5.2 แผนซีดีรอม
5.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาใช
ออนไลนไดจากเว็บไซตของสํานักพิมพ
โดยตรงไดแก thePoint.LWW.com,
studentconsult.com, expertconsult
book.com เปนตน
5.4 อื่น ๆ
6. วิธีการอาน
6.1 อานทันทีจากหนาจอ
6.2 ดาวนโหลดเก็บไวเพื่ออานภายหลัง
6.3 พริ้นตมาอาน
6.4 อานทันทีจากหนาจอ แตดาวนโหลด
และพริ้นตเฉพาะสวนที่สําคัญ
6.5 ดาวนโหลดและพริ้นตมาอาน
6.6 อื่น ๆ

จํานวน

รอยละ

138

89.6

124
42
27
20
10
3
55

89.8
30.4
19.6
14.5
7.2
2.2
35.7

33

21.4

8

5.2

112
83
55
45

72.7
53.9
35.7
29.2

42
1

27.3
0.6
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของสภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในดานวัตถุประสงค วิธีการใช การไดรับคําแนะนํา สถานที่
รูปแบบ วิธีการอาน ระยะเวลา และปญหาในการใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (ตอ)
สภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
7. ระยะเวลา
7.1 1-3 ชั่วโมง
7.2 ประมาณ 1 ชั่วโมง
7.3 นอยกวา 1 ชั่วโมง
7.4 มากกวา 3 ชั่วโมง
7.5 อื่น ๆ
8. ปญหาในการใช
8.1 ดานคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
- เกิดความเมื่อยลาและปวดตาในขณะอาน
หนังสือทางหนาจอ
- ระบบเครือขายทีเ่ ขาใชอนิ เทอรเน็ตหนาแนน
ตองเสียเวลาในการรอ
- เครื่องคอมพิวเตอรมีสมรรถนะตํ่า
- ระบบขัดของบอย
- ขาดทักษะในการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต
- จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในหองสมุด
สําหรับสืบคนไมเพียงพอ
8.2 ดานการใหคําแนะนําและสงเสริมการใช
- ไมทราบแหลงหนังสืออิเล็กทรอนิกส
- ไมทราบวิธใี ชเครือ่ งมือในการคนหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
- หอสมุดมีการประชาสัมพันธฐานขอมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกสนอยมาก
- ไมมีผูชวยเหลือและแนะนําการใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส

จํานวน

รอยละ

63
49
37
3
2

40.9
31.8
24.0
1.9
1.3

112

72.7

57

37.0

32
29

20.8
18.8

23

14.9

9

5.8

90

58.4

66

42.9

44

28.6

42

27.3
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของสภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในดานวัตถุประสงค วิธีการใช การไดรับคําแนะนํา สถานที่
รูปแบบ วิธีการอาน ระยะเวลา และปญหาในการใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (ตอ)
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สภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
- หอสมุดไมมกี ารรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส
เฉพาะแตละสาขา
- หอสมุดไมมีคูมือแนะนําการใชฐานขอมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
- หอสมุดยังไมมีการจัดอบรมการใชฐานขอมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
8.3 ปญหาดานอื่นๆ
- จํานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกสทหี่ อสมุดบอกรับ
มีนอยและไมตรงตามที่ตองการ
- ไมมีเวลาใช
- หนังสืออิเล็กทรอนิกสยังไมไดรับการยอมรับ
จากผูใชเทียบเทากับหนังสือฉบับพิมพ
- ปญหาอื่นๆ

จํานวน

รอยละ

34

22.1

34

22.1

31

20.1

26

16.9

16

10.4

14

9.1

10

6.5

3. ความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานตางๆ
จากการสํารวจความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานตางๆ
พบวา ผูใชสวนใหญมีความตองการดานความสะดวกในการคนหาขอมูล
มากทีส่ ดุ (  = 4.16 S.D. = .628) รองลงมา คือ ดานคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขาย และดานรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ ( = 3.98
S.D. = .725) และ ( = 3.88 S.D. = .696)
สําหรับความตองการทางดานอื่นๆ มีความตองการอยูในระดับมาก
( = 4.06 S.D. = .767) โดยสวนใหญมคี วามตองการหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฉบับภาษาไทย และความตองการใหหองสมุดจัดบริการสืบคนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสและสงเนือ้ หาทีต่ อ งการไปใหทางอีเมลเปนจํานวนทีใ่ กลเคียงกัน
ดังตาราง 2

สงขลานครินทร|ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ตาราง 2 คาเฉลีย่ คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความตองการใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกสจําแนกตามความตองการดานตางๆ
ความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
1.
2.
3.
4.
5.

ดานการศึกษา คนควา วิจัย
ดานรูปแบบของหนังสือตําราอิเล็กทรอนิกส
ดานความสะดวกในการคนหาขอมูล
ดานคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
ความตองการทางดานอื่น ๆ



S.D.

3.84
3.88
4.16
3.98
4.06

.638
.696
.628
.725
.767

ระดับ
ความตองการ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4. สาเหตุที่ไมใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
จากกลุมตัวอยางจํานวน 88 คน (รอยละ 36.4) ที่ไมเคยใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ไดใหเหตุผลทีไ่ มเคยใช คือ ไมทราบวิธกี ารใชและไมมผี แู นะนํา
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.3 รองลงมาคือ ไมรูจักหรือไมทราบเรื่องราว
เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 17.4 และไมทราบการ
ประชาสัมพันธแหลงใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสในหอสมุดวิทยาศาสตร
สุขภาพ คิดเปนรอยละ 16.5 ตามลําดับ ดังตาราง 3
ตาราง 3 สาเหตุที่ไมใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
สาเหตุที่ไมใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส

จํานวน

รอยละ

1. ไมทราบวิธีใชและไมมีผูแนะนํา
2. ไมรจู ักหรือไมทราบเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
3. ไมทราบการประชาสัมพันธแหลงใหบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสในหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ
4. ไมทราบแหลงใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้งภายใน
และภายนอกคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

54

22.3

42

17.4

40

16.5

34

14.0
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ตาราง 3 สาเหตุที่ไมใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (ตอ)
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สาเหตุที่ไมใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส

จํานวน

รอยละ

5. หนังสืออิเล็กทรอนิกสบางเลมไมอนุญาตให save
เนื่องจากมีปญหาเรื่องลิขสิทธิ์
6. ไมมีเวลา
7. อานหนังสือในรูปฉบับพิมพเพียงพอแลว ไมจําเปนตองใช
เทคโนโลยีใหมๆ เชน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
8. ไมมีความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให
เขาถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส
9. เครือขายคอมพิวเตอรหนาแนน เนื่องจากมีผูใชมาก
ทําใหแสดงขอมูลลาชา
10. ไมมีหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องที่ตองการ
11. หนังสืออิเล็กทรอนิกสบางเลมไมมีเลขหนา ทําใหยาก
ตอการเขียนอางอิง (Reference)
12. ไมรูจักหรือไมมีความจําเปนตองใชเทคโนโลยีใหมๆ เชน
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
13. มีปญหาในดานสุขภาพตา ทําใหไมสามารถใช
คอมพิวเตอรไดนานๆ
14. หนังสืออิเล็กทรอนิกสยังไมเปนที่ยอมรับเทียบเทา
หนังสือในรูปฉบับพิมพ
15. ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
16. อื่นๆ

26

10.7

24
22

9.9
9.1

21

8.7

15

6.2

12
10

5.0
4.1

9

3.7

7

2.9

7

2.9

2
5

0.8
2.1

สําหรับกรณีความตองการทีจ่ ะใชและการยอมรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในอนาคตของกลุม ผูท ไี่ มเคยใช พบวาสวนใหญคดิ เปนรอยละ 80.7 ตองการ
ที่จะใชมากขึ้นในอนาคต โดยใหเหตุผลคือหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีความ
กะทัดรัด คนหาสะดวก มีจํานวนเพียงพอไดองคความรูที่ทนั สมัย นาสนใจ
ประหยัด และรวดเร็ว ผูไมเคยใช รอยละ 97.8 ใหการยอมรับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสในอนาคตเพราะเห็นวามีขอ มูลทีท่ นั สมัย คนหาไดงา ย รวดเร็ว
ขอมูลนาเชื่อถือ มีภาพเคลื่อนไหวประกอบ สามารถคนขอมูลไดมากขึ้น

สงขลานครินทร|ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

สวนกลุมตัวอยางอีกรอยละ 14.8 ที่ไมมีความตองการที่จะใชในอนาคต
ไดใหเหตุผลวาเพราะไมมเี วลา ไมทราบรายละเอียด ไมสะดวก และไมชอบ
อานทางหนาจอคอมพิวเตอร ดังตาราง 4
ตาราง 4 จํานวนและรอยละของผูท ตี่ อ งการใชและยอมรับทีจ่ ะใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสแทนหนังสือฉบับพิมพในอนาคต
ความตองการใชและยอมรับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสในอนาคต
1. ความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในอนาคต
- ตองการใช
- ไมตองการใช
- ไมระบุ
2. การยอมรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสในอนาคต
- ยอมรับ
- ไมยอมรับ
- ไมระบุ

จํานวน รอยละ
88
71
13
4
88
86
1
1

100.0
80.7
14.8
4.5
100.0
97.8
1.1
1.1

อภิปรายผล
1. สภาพการใชและปญหาการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใช
บริการในหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดานวัตถุประสงคในการใช พบวา ใชเพื่อการศึกษาเปนสวนใหญ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาแพทย และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสนบั วาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบสือ่ สําเร็จรูปยุคใหม
ชนิดหนึ่งที่มีการจัดระบบการนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมสงเสริมการศึกษา
เรียนรูเปนอยางดี (จิระพันธ เดมะ, 2545, 2) สอดคลองกับผลการวิจัยของ
Porumbeanu (2009) ทีพ่ บวา นักศึกษาแพทยมวี ตั ถุประสงคในการใชทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษาและเตรียมการสอบ ซึ่งใกลเคียง
ผลการวิจัยของ Folb, Wessel&Czechowski (2011) ที่พบวา วัตถุประสงคใน
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การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใ ชบริการสาขาทางการแพทยและวิทยาศาสตร
สุขภาพแตกตางกันไปตามภารกิจทีร่ บั ผิดชอบ กลาวคือ นักศึกษาแพทยใชเพือ่
ทํารายงาน ในขณะที่กลุมแพทยใชเพื่อการรักษาทางคลินิก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยดานการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสของ De Groote & Dorsch (2003)
เสาวนีย ศิรบิ าํ รุงสุข (2546) และรัชฎา ชลารัตน (2547) ทีพ่ บวานักศึกษาแพทย
สวนใหญใชเพื่อทํารายงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงคในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส
ของผูใ ชบริการสาขาทางการแพทยและวิทยาศาสตรสขุ ภาพจะแตกตางกันไป
ตามภารกิจที่รับผิดชอบเชนกัน
ดานวิธีการใชคือสืบคนดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
Renwick (2005) Khudair and Cooke (2008) Porumbeanu (2009) เสาวนีย
ศิรบิ าํ รุงสุข (2546) และรัชฎา ชลารัตน (2547) ทีพ่ บวา ผูใ ชใชดว ยตนเองมาก
ที่สุดเชนกัน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูใชสวนใหญมีความรูและประสบการณใน
การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมาประมาณ 6-10 ป จึงสามารถเรียนรู
วิธีสืบคนดวยตนเองมากกวาที่จะใหบรรณารักษคนให
ดานรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ที่หอสมุดบอกรับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เทพิน จิรคุณเตชะ (2545)
และอัมพร ขาวบาง (2547) ทีพ่ บวา ผูใ ชบริการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสทที่ าง
สํานักหอสมุดบอกรับเปนสมาชิก เมื่อพิจารณาดานรายชื่อฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสทหี่ อสมุดบอกรับทีผ่ ใู ชใชเปนสวนใหญ ไดแก ฐานขอมูล PubMed
Bookshelf รองลงมาคือ ฐานขอมูล MDConsult (Book) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ฐานขอมูล PubMed เปนฐานขอมูลทางชีววิทยาการแพทย (Bio-medical
database) ทีส่ าํ คัญและเปนทีน่ ยิ มใชในหอสมุดแพทยทวั่ โลก นอกจากนี้ PubMed
Bookshelf ยังเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สามารถเรียกใชไดจากชั้นหนังสือ
โดยตรงหรือเชื่อมโยงมาจากการสืบคนรายการบรรณานุกรมของ PubMed
จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจสงผลใหมกี ารใชฐานขอมูลนีม้ ากกวาฐานขอมูลอืน่ ๆ
ดานสถานที่ที่ใชคือใชจากที่พักสอดคลองกับการศึกษาของ Appleton
(2004) และFolb, Wessel & Czechowski (2011) พบวา ผูใชใชหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกสทางเว็บไซตของหองสมุดจากที่บาน ในขณะที่ผลการวิจัยของ
Renwick (2005) และ Porumbeanu (2009) พบวา บุคลากรทางการแพทย
สวนใหญเขาใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสจากที่บานเชนกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 และ 5 ซึ่งจะ
ตองขึน้ ฝกปฏิบตั งิ านทีห่ อผูป ว ยและบางครัง้ ตองอยูเ วรนอกเวลาทําใหไมมเี วลา
มาใชบริการทีห่ อสมุด และปจจุบนั หอสมุดวิทยาศาสตรสขุ ภาพไดจดั ทําเว็บไซต
เปนของตนเอง เพือ่ เปนชองทางในการบริการแกผใู ชใหสามารถเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศของหอสมุดไดโดยไมจาํ เปนตองมาทีห่ อสมุด ประกอบกับผูบ ริหาร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบายจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook ใหนักศึกษาแพทยสามารถเชาไปใชเปนการสวนตัว
พรอมทั้งติดตั้งเทคโนโลยีเชื่อมตอไรสาย (WiFi) ไวตามหอพักใหนักศึกษา
ใชอินเทอรเน็ตไดฟรี จึงอาจเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนนี้
ซึง่ แตกตางกับผลการวิจยั ของ De Groote & Dorsch (2003) เสาวนีย ศิรบิ าํ รุงสุข
(2546) และรัชฎา ชลารัตน (2547) ทีพ่ บวา ผูใ ชสว นใหญทเี่ ปนกลุม อาจารยใช
จากทีท่ าํ งาน สวนผูใ ชทเี่ ปนกลุม นักศึกษาแพทยใชจากหอสมุดดานวิธกี ารอาน
คือ อานทันทีจากหนาจอ ซึ่งสอดคลองผลการวิจัยของ Zhang & Beckman
(2011) ที่พบวา ผูใชสวนใหญจะใชวิธีการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสทันทีจาก
หนาจอ ในขณะที่ รัชฎา ชลารัตน (2547) พบวา ผูใ ชทเี่ ปนนักศึกษาแพทยและ
แพทยใชทนุ ใชวธิ อี า นวารสารอิเล็กทรอนิกสทนั ทีจากหนาจอ อาจารยใชทงั้ วิธี
การอานทันทีจากหนาจอและพิมพผลออกมา ทีผ่ ลการวิจยั เปนเชนนี้ อาจเนือ่ ง
มาจากวิธกี ารดังกลาวเปนวิธที สี่ ะดวกในการคัดกรองวาเนือ้ หาทีค่ น ไดตรงตาม
ความตองการหรือไม นอกจากนี้ ยังเปนการชวยประหยัดคาใชจา ยในการพิมพ
อีกดวย ดังผลการวิจัยของ Appleton (2004) ที่พบวา นักศึกษาผดุงครรภไม
เห็นดวยกับการทีจ่ ะตองเสียคาใชจา ยในการพิมพหนาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ออกมาอาน ผลการศึกษาครั้งนี้แตกตางจากผลการวิจัยของ Folb, Wessel &
Czechowski (2011) De Groote & Dorsch (2003) และทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (2543)
ที่พบวา ผูใชชอบที่จะใชวิธีการพิมพเนื้อหาออกมาอาน
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ดานระยะเวลาในการใช คือ ครั้งละ 1-3 ชั่วโมง ทั้งนี้ อาจเปนเพราะระยะ
เวลาดังกลาวเหมาะสมในการคนขอมูลเนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสทาง
การแพทยแตละเลม มีเนือ้ หาเปนจํานวนมากจึงตองใชเวลาในการอาน ซึง่ ใกลเคียง
กับผลการวิจยั ของ เสาวนีย ศิรบิ าํ รุงสุข (2546) ทีพ่ บวา ผูใ ชใชเวลาในการสืบคน
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสมากกวา 1 ชั่วโมงในแตละครั้ง แตแตกตาง
จากผลการวิจัยของ รัชฎา ชลารัตน (2547) พบวาผูใชสวนใหญใชเวลาเพียง
1 ชั่วโมงตอครั้ง
ดานปญหาในการใช คือ เกิดความเมือ่ ยลาและปวดตาในขณะอานหนังสือ
ทางหนาจอ มากทีส่ ดุ ซึง่ ผลการวิจยั สอดคลองกับการศึกษาของ Folb, Wessel
& Czechowski (2011) Zhang & Beckman (2011) และทรงวุฒิ ตรังวัฒนา
(2543) ทีพ่ บวา ผูใ ชประสบปญหาดานความเมือ่ ยลาของสายตาทําใหไมสามารถ
อานจากทางหนาจอไดนานๆ ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจากผลการวิจยั ขางตนทีพ่ บวา
ผูใ ชใชวธิ กี ารอานทันทีจากหนาจอมากกวาวิธอี นื่ รวมทัง้ มีระยะเวลาในการใช
ครัง้ ละประมาณ 1-3 ชัว่ โมง ซึง่ อาจทําใหสายตาเกิดอาการเมือ่ ยลา ดังผลการวิจยั
ของสมพร โรจนดํารงการ (2539) ที่พบวา ปญหาความลาของสายตาเกิดขึ้น
หลังจากทํางานกับคอมพิวเตอรผา นไปแลว 1 ชัว่ โมง และจะหายเปนปกติหลัง
จากหยุดพัก 10 นาที ดังนั้น ผูใชบริการจึงควรหยุดพักสายตา 10 นาทีในทุก
1 ชั่วโมง
2. ความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใ ชบริการในหอสมุด
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญ
มีความตองการใชในรายดานทัง้ 5 ดาน โดยรวมอยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
ความตองการแตละดานเปนรายขอสามารถจําแนกได ดังนี้
2.1 จําแนกความตองการดานการศึกษาคนควาวิจยั เปนรายขอ พบวา
ผูใชตองการใชเพื่อเพิ่มพูนความรูในสาขาที่เกี่ยวของมากที่สุด ที่เปนเชนนี้
เนือ่ งจากในปจจุบนั องคความรูด า นการแพทยมจี าํ นวนเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วและ
มีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ผูใชจึงจําเปนตองติดตามองคความรู
ใหทันกับความกาวหนาทางวิชาการ
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2.2 จําแนกความตองการดานรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปน
รายขอ พบวา รูปแบบทีต่ อ งการใชมากทีส่ ดุ คือ ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ที่หอสมุดบอกรับและหนังสือออนไลนจากเว็บไซตของสํานักพิมพตางๆ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูใ ชสามารถสืบคนขอมูลทีต่ อ งการไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต
โดยไมตองเสียคาบริการ รวมทั้งยังสามารถเขาใชงานไดสะดวก รวดเร็ว โดย
ไมจํากัดเวลาและสถานที่ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เทพิน จิรคุณเตชะ
(2545) และอัมพร ขาวบาง (2547) ที่พบวา อาจารยและนักวิจัยสวนใหญ
ใชวารสารอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักหอสมุดบอกรับเปนสมาชิก และใกลเคียงกับ
ผลการวิจยั ของ Folb, Wessel & Czechowski (2011) และ Zhang & Beckman
(2011) พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสทผี่ ใู ชนยิ มใชมากทีส่ ดุ คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ที่อยูบนเว็บไซตของหองสมุด
2.3 จําแนกความตองการดานความสะดวกในการคนหาขอมูลเปน
รายขอ พบวา มีความตองการดานความสะดวกในการคนหาขอมูลมากที่สุด
ทีเ่ ปนเชนนีเ้ นือ่ งจากผูใ ชสว นใหญอยูใ นวงการแพทยจงึ มีขอ จํากัดในเรือ่ งของ
เวลา สอดคลองกับผลการวิจัยของ Folb, Wessel & Czechowski (2011) และ
Zhang & Beckman (2011) ทีพ่ บวา ผูใ ชตอ งการคนหาขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ในทุกเวลาที่ตองการ พรอมทั้งเสนอแนะใหหองสมุด
ปรับปรุงเว็บไซตโดยทําการรวบรวมรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสไวบนหนา
เว็บไซตและเรียงตามลําดับอักษร A-Z พรอมทั้งใหสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เนื้อหาฉบับเต็ม ซึ่งใกลเคียงกับผลการวิจัยของ Appleton (2004) และ Ugaz
& Resnick (2008) ทีพ่ บวาผูใ ชตอ งการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสทสี่ ามารถเขา
ถึงไดในระยะไกล (Remote access) ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
2.4 จําแนกความตองการดานคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเปน
รายขอ พบวา ผูใ ชตอ งการใหมกี ารปรับปรุงสมรรถภาพเครือขายคอมพิวเตอร
ใหมีความเร็วสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Renwick (2005) และ
เสาวนีย ศิรบิ าํ รุงสุข (2546) ทีพ่ บวา ผูใ ชตอ งการใหมกี ารปรับปรุงสมรรถภาพ
เครือขายคอมพิวเตอรใหมคี วามเร็วสูงขึน้ เนือ่ งจากการดาวนโหลดขอมูลไดชา
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เปนปญหาในระดับมาก ในขณะที่ผลการวิจัยของ ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (2543),
เทพิน จิรคุณเตชะ (2545) และรัชฎา ชลารัตน (2547) พบวา ปญหาในการใช
วารสารอิเล็กทรอนิกสที่ผูใชประสบคือเครือขายลาชาและเครือขายหนาแนน
จึงตองการใหหองสมุดมีการปรับปรุงความเร็วของระบบเครือขายเชนกัน
2.5 จําแนกความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานอื่นๆ เปน
รายขอ พบวา ผูใชตองการหนังสืออิเล็กทรอนิกสฉบับภาษาไทยมากที่สุด
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Hau, Ip & Li (n.d.) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความคาดหวัง
ของผูใ ชหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวา ผูใ ชไดใหเสนอแนะวาตองการใหหอ งสมุด
จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกสฉบับภาษาจีนเพิ่มขึ้น เหตุที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้
อาจเปนเพราะภาษาอังกฤษยังเปนปญหากับชาวเอเชีย ผูใ ชจงึ อาจจะไมสนั ทัด
ในการอานและแปลภาษาอังกฤษ ดังที่ มนิสรา สินปรุ (2546) ไดศกึ ษาเกีย่ วกับ
การใชวารสารวิชาการภาษาตางประเทศฉบับพิมพและวารสารอิเล็กทรอนิกส
และพบวาปญหาที่พบมากในกลุมนักศึกษาคือ การอานเอกสารภาษาอังกฤษ
3. สาเหตุที่ไมใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในหอสมุด
วิทยาศาสตรสุขภาพ พบวา สาเหตุสําคัญคือไมทราบวิธีใชและไมมีผูแนะนํา
วิธกี ารใช สวนสาเหตุรองลงมาคือ ไมรจู กั และไมทราบเรือ่ งราวเกีย่ วกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Folb, Wessel & Czechowski
(2011) และ Zhang & Beckman (2011) ที่พบวา เหตุผลที่ผูใชไมใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเพราะไมทราบวิธีการใช และขาดการแนะนําการใช นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับผลการวิจยั ของ เทพิน จิรคุณเตชะ (2545) และรัชฎา ชลารัตน
(2547) ที่พบวา ผูใชไมใชวารสารอิเล็กทรอนิกสเพราะไมทราบวิธีใช และไมมี
ผูแนะนําการใช โดยเหตุที่ผลของการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะหอสมุด
วิทยาศาสตรสขุ ภาพยังไมเคยจัดอบรมวิธกี ารใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
โดยเฉพาะ แตจะจัดอบรมการใชฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญ
และอีกประการหนึ่งคือผูใชไมไดใหความสนใจที่จะเขารวมอบรมการใชฐาน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทหี่ อสมุดจัดขึน้ เปนประจําทุกป จึงทําใหไมทราบวิธกี ารใช
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จากการศึกษากลุมตัวอยางที่ไมเคยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับ
ความตองการใชและการยอมรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสในอนาคตภายใน 3-5 ป
ขางหนา พบวา สวนใหญมคี วามตองการทีจ่ ะใช เพราะเห็นวามีความกะทัดรัด
คนหาไดสะดวก ไดองคความรูท ที่ นั สมัย และนาสนใจ ซึง่ สอดคลองกับผลการ
ศึกษาของ รัชฎา ชลารัตน (2547) ที่พบวา ผูที่ไมเคยใชวารสารอิเล็กทรอนิกส
ระบุวา มีความตองการใชในอนาคต และผลการวิจยั ของ อัมพร ขาวบาง (2547)
ที่พบวา อาจารยที่ไมใชวารสารอิเล็กทรอนิกสคิดจะใชในอนาคตเพราะคนหา
บทความไดงา ย สะดวกและรวดเร็ว สําหรับกรณีการยอมรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในอนาคต พบวา กลุมตัวอยางที่ไมเคยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสจํานวนสูงสุด
ใหการยอมรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่จะเขามามีบทบาทมากขึ้นในฐานะเปน
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสประเภทหนึง่ ของหอสมุดควบคูก บั หนังสือ
ฉบับพิมพ เนื่องจากเห็นวามีขอมูลที่ทันสมัย คนหาไดงายและรวดเร็ว มีภาพ
เคลือ่ นไหว และสามารถเชือ่ มโยงไปยังแหลงขอมูลอืน่ ๆ ตอไปไดอกี ซึง่ สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Anuradha & Usha (2006) Chu (2003) Abdullah & Gibb
(2006) Hauptfleisch (2008) และ Ramaiah & Patel (n.d.) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชโดยทั่วไปพบวาในอนาคตภายใน 5 ป
ขางหนา ผูใชสวนใหญยอมรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสเชนกัน
สําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการใหบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสของหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพและแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตนัน้ พบวา สวนใหญผใู ชบริการเสนอแนะใหหอสมุดจัดกิจกรรมสงเสริม
การใช ไดแก ควรมีการประชาสัมพันธถึงกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงในรูปของ
ขาวประชาสัมพันธ ติดโปสเตอร และควรมีการจัดอบรมการสืบคนวิธีการใช
ของฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสในแตละฐาน หรือมีคูมือแนะนําการใช
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Appleton (2004) Ugaz & Resnick (2008) Folb,
Wessel & Czechowski (2011) และ Zhang & Beckman (2011) ที่พบวา
ผูใชบริการตางเสนอแนะใหบรรณารักษจัดกิจกรรมสงเสริมการใช การแนะนํา
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วิธกี ารใช ตลอดจนพัฒนาเครือ่ งมือชวยคนหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหมปี ระสิทธิภาพ
สะดวกและงายตอการใชงาน
จากผลการศึกษาดังกลาวพบวา สภาพการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของ
ผูใ ชบริการกลุม สาขาทางการแพทย มีพฤติกรรมการใชไมแตกตางกับทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสประเภทอืน่ ๆ ของผูใ ชบริการทีเ่ ปนกลุม สาขาเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังพบวาขอคิดเห็นของผูใ ชหนังสืออิเล็กทรอนิกสมคี วามสอดคลอง
กับผูใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสประเภทอื่นๆ คือ หองสมุดควรจัด
กิจกรรมสงเสริมการใชใหมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสามารถนํามาเปน
ขอเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานและการใหบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับความตองการของผูใ ชบริการกลุม สาขา
ทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ และเพื่อใหหองสมุดในสาขาอื่นๆ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานและการใหบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. ข อ เสนอแนะต อ การดํ า เนิ น งานและการให บ ริ ก ารหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกสของหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ
1.1 ควรมีการประชาสัมพันธการใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ที่หอสมุดบอกรับ รวมถึงแหลงบริการภายนอกสถาบันซึ่งเปนแหลงบริการฟรี
ใหผูใชบริการทราบอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ ทั้งในรูปของขาวประชาสัมพันธ
ทางเว็บไซต จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือกระดานอภิปราย โดยเฉพาะเมื่อมี
การจัดหาฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหมๆ เขามา
1.2 ควรจัดใหมกี ารอบรมวิธกี ารสืบคนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในแตละฐานขอมูลทีห่ อสมุดบอกรับในเชิงรุกใหมากขึน้ โดยจัดอบรมในลักษณะ
สัญจร (Road show) หมุนเวียนไปตามภาควิชาตางๆ ตลอดจนจัดทําคูมือ
การใชและนําไปประชาสัมพันธทางเว็บไซตของหอสมุด เพือ่ ผูใ ชสามารถเขาไป
เรียนรูไดดวยตนเองตามอัธยาศัย ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการใชหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกสใหคมุ คาตอการลงทุน เนือ่ งจากผลการวิจยั พบวา สาเหตุสาํ คัญ
ทีไ่ มใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ ผูใ ชไมทราบวิธใี ชและไมมผี แู นะนําวิธกี ารใช
1.3 ควรจัดหาแหลงขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ไดแก ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาทางการแพทยและวิทยาศาสตร
สุขภาพที่ผูใชสามารถดาวนโหลดขอมูลไดฟรี
1.4 ควรมีการปรับปรุงหนาเว็บไซตของหอสมุด โดยการรวบรวม
รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกสและเรียงตามลําดับอักษรของชื่อเรื่อง A-Z
หรือแบงกลุมเปนแตละสาขาวิชา รวมทั้งทําใหสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
ฉบับเต็มได เพือ่ เปนการอํานวยความสะดวกแกผใู ชบริการเนือ่ งจากผลการวิจยั
ในดานความตองการใชพบวาผูใชตองการความสะดวกรวดเร็วในการคนหา
ขอมูลมากที่สุด
1.5 ควรทํารายการหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพือ่ คนคืนผานระบบ OPAC
ของหอสมุด โดยผูใ ชสามารถคนหาไดทงั้ จากชือ่ หนังสือ ชือ่ ผูแ ตง หัวเรือ่ ง และ
สามารถเชือ่ มโยงไปยังเนือ้ หาฉบับเต็มไดทนั ทีทงั้ นีเ้ พือ่ อํานวยความสะดวกแก
ผูใ ช เนือ่ งจากผลการวิจยั ดานความตองการใชพบวาผูใ ชตอ งการความสะดวก
รวดเร็วในการคนหาขอมูลมากที่สุด
1.6 ควรพิจารณาจัดหาเครื่องอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Books
Reader) มาใหบริการในหอสมุดในอนาคต
2. ขอเสนอแนะตอผูบริหาร
2.1 ผูบ ริหารคณะแพทยศาสตร ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับ
ปริมาณการใชงานในอนาคต เนื่องจากผลการวิจัยพบวา การเปดอานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสมักจะพบปญหาระบบเครือขายขัดของ ลาชา อันเนื่องมาจากมี
ผูเ ขาใชมากทําให Server รองรับไมทนั ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะตองสนับสนุนและสงเสริม
การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สําคัญ คือ การปรับปรุงสมรรถนะของระบบ
เครือขายใหมีความเร็วสูงขึ้น
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2.2 คณะกรรมการหองสมุดคณะแพทยศาสตรควรพิจารณาใหแตละ
ภาควิชาเสนอรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสเลมที่ตองการ เพื่อหอสมุดจะได
สามารถจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดครอบคลุมทุกสาขาวิชาใหตรงกับความ
ตองการของผูใ ช และสอดคลองกับเนือ้ หาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ
แพทยศาสตรมากที่สุด
3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรมีการศึกษาการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเชิงคุณภาพ เพือ่ ทราบ
พฤติกรรมการใชและความคิดเห็นของผูใชบริการเฉพาะกลุมในเชิงลึก
3.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบอัตราการใชหนังสือในชือ่ เดียวกันทีบ่ อกรับ
ทั้งในรูปแบบฉบับพิมพและหนังสือในรูปอิเล็กทรอนิกส เพื่อประโยชนในการ
บอกรับและการพัฒนาคอลเล็คชั่นของหนังสือในอนาคต
3.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใ ชบริการ
ในแตละกลุม เพื่อหอสมุดจะไดจัดบริการไดตรงกับความตองการ
3.4 ควรมีการศึกษาในเรือ่ งความคุม ทุนของการใชฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่หองสมุดบอกรับ
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