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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การประเมิน คุ ณลักษณะของโปรแกรมที่พ ฒ
ั นาเพื่อการใช้บ ริก ารในห้อ งสมุด คณะ
รัฐศาสตร์ผ่านโทรศัพท์มอื ถือทัง้ บน iOS และ Android มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินคุณลักษณะด้านการเข้าถึง
ความชัดเจน ความง่าย ประสิทธิภาพ ข้อผิดพลาด ประสิทธิผล ประโยชน์ และความพึงพอใจ ประเมินความพึง
พอใจในการใช้บริการของห้องสมุด และสอบถามความคิดเห็นในการใช้โปรแกรมเพือ่ พัฒนาแนวทางการบริการ
ของห้องสมุด ขัน้ ตอนการศึกษาประกอบด้วย การทดสอบการใช้งานจริง (Accomplishing tasks) และสอบถาม
ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อคุณลักษณะในภาพรวม (Post-test) จากกลุ่มเป้าหมาย 12 คน และการสอบถามความพึง
พอใจในภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 164 คน ผลจากการวิจยั พบว่า PolSci mLibrary เป็ นโปรแกรมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้สะดวก ชื่อและข้อความทีป่ รากฏบนจอโทรศัพท์มอื ถือมีความ
ชัด เจน จดจ าง่า ย ข้อผิด พลาดของระบบมีน้ อ ยที่สุ ด โดยรวมผู้ใ ช้พ ึงพอใจโปรแกรมระดับ มาก และจาก
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการในภาพรวมทีม่ ตี ่อการใช้ พบว่าผูใ้ ช้พงึ พอใจโปรแกรมนี้ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน และเห็นว่าเป็ นโปรแกรมทีเ่ ป็ นประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้
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Abstract
The purpose of this study is to evaluate the usability of the “PolSci mLibrary”, mobile library
application of Political Science Library, Chulalongkorn University. This application allowed users to
access resources and services via smartphone both in iOS and Android. Eight features, namely
accessibility, clarity/memorability, ease of use, efficiency, error, effectiveness, usefulness as well as
user satisfaction were measured. Usefulness and satisfaction were evaluated to obtain
recommendations for improving the experience of application users. Usability testing comprised 1)
pre-test questionnaires, accomplishing tasks, and 2) post-test surveys by using questionnaires from
12 subjects. Two months after launching the application, 164 subjects were included in the
satisfaction survey. The result of this study proposed several recommendations. The mobile
application was useful, easy to access, good in clarity/memorability, good satisfaction. With regards to
user satisfaction, the factors “Error” received the lowest scored. This study demonstrated that user’s
attitude toward Political mLibrary was highly positive.
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บทนา
หลายปี ก่อนเมื่อผู้ใ ช้ห้องสมุด สืบค้น ข้อมูล หรือค้น หาหนังสือ สามารถใช้บริการผ่า นหน้ า เว็บ บน
คอมพิว เตอร์ไ ด้ แต่ ใ นป จั จุ บ ัน เนื่ อ งจากความก้า วหน้ า ของเทคโนโลยีโ ทรศัพ ท์ม ือ ถือที่ส ามารถเชื่อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตและรองรับบริการต่างๆได้มากขึน้ มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์ สามารถนาติดตัวไปได้ตลอดเวลา
ใช้งานได้งา่ ยและเข้าถึงได้สะดวก ผูใ้ ช้จงึ สามารถเข้าถึงบริการทีห่ ลากหลายบนโทรศัพท์มอื ถือได้ทุกทีท่ ุกเวลา
(Yong, Hye, Ee-gyeong, & Geon, 2014) เป็ นเหตุให้ความต้องการและพฤติกรรมของผูใ้ ช้เปลีย่ นแปลงไป มี
การใช้โทรศัพท์มอื ถือมากขึน้ สอดคล้องกับผลการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่ Regina University
ประเทศคานาดา ทีพ่ บว่ามีการใช้โทรศัพท์มอื ถือมากกว่าใช้คอมพิวเตอร์ เพราะใช้ได้สะดวกมากกว่า สามารถ
ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็วและใช้ งานได้ตลอดเวลา ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของห้องสมุด มีจ านวนจ ากัด
(Nowlan, 2013, p.146) ดังนัน้ เพือ่ เป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงบริการของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ทุกที่ทุกเวลา ทันกับความต้องการของผู้ใช้ และความก้าวหน้ าทางด้านเทคโนโลยี ห้องสมุดจึงจาเป็ นต้อง
ปรับปรุงคุณภาพและลักษณะของบริการให้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ให้มากขึน้ อย่างเช่นที่ Bridges,
Rempel, & Griggs (2010, p.319) ได้สรุปว่าถึงเวลาแล้วทีห่ อ้ งสมุดควรพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มอื ถือเพื่อ
การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งได้ตระหนักถึงแนวโน้มดังกล่าว
จึงได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้บริการต่างๆ บนโทรศัพท์มอื ถือที่ผู้ใช้สามารถอ่า น
ค้นหา หรือรับบริการต่างๆ เช่น บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นรายการหนังสือและฐานข้อมูลได้อย่างไม่
จากัดทีแ่ ละจากัดเวลา (Chang, 2013) อย่างเช่นห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่
ใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อให้บริการต่างๆในห้องสมุด ได้แก่ Beijing Institute of Technology, South China
University of Technology, Chongqing University และ Peking University (Wei, Hou, & Hou, 2013)
อย่างไรก็ตามทีผ่ า่ นมาการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มอื ถือเพื่อใช้บริการในห้องสมุด ยังคงเป็ นการ
พัฒนาเพื่อการใช้บริการบางประเภทหรือบนระบบปฏิบตั กิ ารบางระบบอย่าง iOS หรือ Android เท่านัน้ เช่น
ห้องสมุดประชาชน The District of Columbia Public Library กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้พฒ
ั นาโปรแกรมประยุกต์
บน iPhone เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถค้นรายการหนังสือผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ห้องสมุด Duke University ได้พฒ
ั นา
โปรแกรมประยุกต์บน iPhone ทีช่ อ่ื DukeMobile เพื่อค้นสารสนเทศในห้องสมุดแห่งนี้ หรือมหาวิทยาลัย East
Carolina University พัฒ นาโปรแกรมสาหรับแนะน าทรัพยากรสารสนเทศต่างๆในห้องสมุดภายใต้ช่อื
“Research First Aid” (Negi, 2014, p.15) Miller, Vogh, & Jennings (2013) ได้ศกึ ษาการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ช่อื Boopsie ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สาหรับการใช้บริการในห้องสมุดขนาดกลาง ส่วน Nowlan (2013) ได้ตดิ ตัง้
ระบบและทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อค้นรายการหนังสือและค้นฐานข้อมูลต่างๆในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
Regina University ประเทศคานาดา ในปี ค.ศ. 2011 และ Pu, Chiu, Chen, & Huang (2015, p.16) ได้พฒ
ั นา
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มอื ถือบนระบบปฏิบตั ิการ Android เพื่อใช้บริการค้นหาหนังสือ นิตยสาร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไถหนัน ประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็ นต้น
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สาหรับประเทศไทยในปจั จุบนั แม้มกี ารพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้บริการบนโทรศัพท์มอื ถืออย่าง
แพร่หลาย แต่การพัฒนาเพื่อการใช้งานในห้องสมุดยังมีไม่มากนัก และเป็ นการพัฒนาเพื่อการใช้บริการบาง
ประเภท เช่น สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน 5 แอปพลิเคชันเพื่อการใช้บริการ
และค้นทรัพยากรบางประเภทได้แก่ (1) CMUL AirPAC for Android สาหรับใช้งานบนระบบปฏิบตั กิ าร
Android เพื่อให้ผรู้ บั บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดได้ทุกทีท่ ุกเวลา เช่น
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 แห่ง สืบค้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง WorldCat Discovery Search ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่างๆของห้องสมุด บริการ
จัดส่งเอกสาร (Document delivery) และบริการสอบถามบรรณารักษ์ (Ask Librarian) (2) CMU e-Theses
เป็ นแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระอิเล็กทรอนิกส์ (3) CMU e-Research เป็ น
แอปพลิเคชันฐานข้อมูลงานวิจยั (4) CMU e-Textbooks เป็ นแอปพลิเคชันฐานข้อมูลตาราและเอกสาร
ประกอบการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (5) CMUL Find Library เป็ นแอปพลิเคชันช่วยหา
หนังสือ (Application of Chiang Mai University Library, 2015, November 23-29; Chaimin, 2014, pp.3844) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับบริษทั โอเพ่น เซิรฟ์ (ประเทศไทย) จากัด พัฒนาแอปพลิเคชัน
RSU Library eBook เพือ่ ให้บริการหนังสือและทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จานวน 630 รายการทีส่ ามารถอ่านผ่าน
ทางอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์พกพา (Tanjaro & Chinbordee, 2014, pp.111-125) หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี ได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชันชี้ตาแหน่ งจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดผ่าน
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีแ่ บบไร้สายบนระบบปฏิบตั กิ าร Android (Kaewnuim, et al.,
2014, pp. 55-60) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน KKU CASCAP App เพื่อ
รวบรวมสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับพยาธิใบไม้ตบั และโรคมะเร็งท่อน้ าดี (KKU Parasite hunt, 2016)
TK Park พัฒนาแอปพลิเคชัน “Libby” สาหรับอ่านหนังสือทัวไปและหนั
่
งสือภาษาอังกฤษในห้องสมุด (Meet
Libby…, 2017, July 17) สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชันชื่อ MSU
LibraryGo.APP เพือ่ ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศทีย่ มื สืบค้นสารสนเทศบน WebOPAC ใช้บริการ
One Stop Service Online และติดตามรายการหนังสือใหม่ (Sukwichai & Thempornsin, 2018?) และศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Sukpinyo, Purimpaiboon, & Chankaew, 2018, pp.15-24)
ได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน UP LIB เพือ่ แก้ไขปญั หาและอานวยความสะดวกให้กบั นิสติ มีขา่ วประชาสัมพันธ์ และ
แนะนาหนังสือใหม่
ส่ว นการพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ข องห้องสมุด คณะรัฐ ศาสตร์ จุ ฬ าฯ ได้เ ริ่ม ครัง้ แรกเมื่อวัน ที่ 8
เมษายน 2554 โดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้คน้ หารายชื่อหนังสือ ตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่ ยืมต่อ
หนังสือ/จองหนังสือ และอ่านหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบปฏิบตั กิ าร iOS โดยใช้ช่อื โปรแกรม
“PolSci-iLibrary” และต่อมาวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ได้พฒ
ั นาโปรแกรมสาหรับอ่านและ download วารสาร
สังคมศาสตร์ซ่งึ เป็ นวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ฉบับเต็มบน iPad ชื่อ “SocSciJ” ทัง้ สอง
โปรแกรมดังกล่าวยังคงเป็ นการบริการสาหรับกลุ่มผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือบนระบบปฏิบตั กิ าร iOS และมีบริการ
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บางประเภทเท่านัน้ ต่อมาห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือทุก
กลุ่มทัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร iOS และ Android รวมทัง้ สามารถใช้บริการของห้องสมุดได้อย่างครบถ้วนทุกทีท่ ุก
เวลา (Anywhere & anytime) จึงได้พฒ
ั นาโปรแกรมประยุกต์ทใ่ี ช้ช่อื ว่า “PolSci mLibrary” และเปิ ดให้ใช้อย่าง
เป็ นทางการเมือ่ 8 กันยายน 2559 เพือ่ รองรับการใช้บริการต่างๆอย่างครบถ้วนในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬา
ฯ ผ่านโทรศัพท์มอื ถือแบบ Smartphone ทัง้ บนระบบปฏิบตั กิ าร iOS และระบบปฏิบตั กิ าร Android โดยมี
รูปแบบการบริการ 13 ประเภทได้แก่ 1) Library notifications ข้อความแจ้งเตือนกาหนดส่งคืนหนังสือ แจ้ง
เตือนการค้นหาหนังสือ และแจ้งรายการหนังสือใหม่ 2) BorrowedList ตรวจสอบและแสดงรายการหนังสือทีย่ มื
3) Find MyBook ค้นหาตาแหน่ งหนังสือบนชัน้ และระบบการแจ้งเตือน 4) J Social Sciences อ่านและ
download บทความจากวารสารสังคมศาสตร์ 5) PolSci Author สืบค้นผลงานวิชาการของอาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาฯ 6) Hot Titles ตรวจสอบรายชื่อหนังสือเด่น 7) e-Reserve บริการจองห้องประชุมออนไลน์ 8)
e-Delivery บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุด 9) Book@YourWish แนะนาหนังสือ 10) e-Resources ค้น
อ่านหรือ download แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ Link เชื่อมต่อไปยังห้องสมุดอื่น 11) LibGuide แนะนา
บริการห้องสมุด 12) AskUS ติดต่อบรรณารักษ์และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด และ 13) Facebook ติดตามข่าวสาร
ห้องสมุดผ่าน Facebook โดยผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนโดยการแสดงตัวตนผ่านชื่อผูใ้ ช้
(username) และรหัสผ่าน (password) จึงนับได้ว่าโปรแกรมประยุกต์ของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็ น
โปรแกรมทีม่ คี วามครบถ้วนสมบูรณ์ทส่ี ดุ โปรแกรมหนึ่ง

ภาพที่ 1 หน้าจอ PolSci iLibrary (เริม่ ใช้งาน 8 เมษายน 2554-กันยายน 2559)
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ภาพที่ 2 หน้าจอหลัก PolSci mLibrary (เริม่ ใช้งาน 8 กันยายน 2559-ปจั จุบนั )
ปจั จุบนั การให้บริการห้องสมุดผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มอื ถือแบบ Smartphone ได้รบั ความ
นิยมอย่างแพร่หลายและนับวันจะยิง่ เพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้เพราะพัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของ
โทรศัพ ท์ ม ือ ถื อ และอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่อ่ืน ๆรวมทัง้ ความก้ า วหน้ า ด้ า นโปรแกรมประ ยุ ก ต์ ท่ีใ ช้ ง านผ่ า น
โทรศัพท์มอื ถือมีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาตลอดเวลา ประกอบกับโทรศัพท์มอื ถือทีม่ รี าคาถูกลง ทาให้การใช้
โทรศัพท์มอื ถือกลายเป็ นสิง่ จาเป็ นในชีวติ ประจาวันเพราะสามารถใช้งานต่างๆได้อย่างสะดวก เมื่อเป็ นเช่นนัน้
ทาให้การทดสอบการใช้งาน (usability testing) อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ในด้านรูปลักษณ์ของโทรศัพท์ และ
หน้ า ที่ก ารใช้ง านจึง เป็ น สิ่ง ส าคัญ และมีค วามจ าเป็ น การทดสอบการใช้ง านไม่ เ พีย งเพื่อ การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของผูใ้ ช้เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม รวมทัง้ เพื่อประโยชน์ ในด้านการออกแบบหรือกาหนดรูปแบบของ
หน้าจอหรือในส่วนทีส่ ามารถติดต่อกับผูใ้ ช้ (user interface) การพัฒนาทัง้ อุปกรณ์ และโปรแกรม และการ
นาไปใช้งานให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผูใ้ ช้ รวมทัง้ ยังเป็ นการสนับสนุ นและ
ส่งเสริมให้มกี ารใช้บริการต่างๆของหน่ วยงานอย่างห้องสมุดได้เป็ นอย่างดี และเป็ นการยกระดับคุณภาพการ
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บริการของห้องสมุดให้สูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญอีกด้วย (Wei, Chang and Cheng 2015, 352-353) ดังนัน้
การศึกษาการใช้โปรแกรมประยุกต์ PolSci mLibrary จึงเป็ นประโยชน์และมีความสาคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนา
โปรแกรม ทาให้ได้ทราบว่าโปรแกรมดังกล่าวเป็ นโปรแกรมทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะโดดเด่นอย่างไร มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทัง้ เป็ นทีพ่ งึ พอใจของผูใ้ ช้ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ ได้มากน้อยเพียงใด
เพือ่ จะได้เผยแพร่โปรแกรมนี้ให้มกี ารใช้อย่างแพร่หลายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. ประเมินคุณลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ PolSci mLibrary
2. ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการต่างๆของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ผ่านโปรแกรมประยุกต์
PolSci mLibrary
3. สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ PolSci mLibrary

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้องกับ การใช้โปรแกรมประยุกต์ใ นห้องสมุดพบว่ า โดยทัวไปมี
่
รูปแบบการประเมิน 4 แบบได้แก่ (1) การศึกษาเหตุผลในการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ทงั ้ บนโทรศัพท์มอื ถือ
และบนเว็บ (2) การศึกษากระบวนการที่ห้องสมุดเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์หรือออกแบบเว็บ ไซต์บ น
โทรศัพท์ม ือถือ (3) การศึกษาทัศนคติหรือความคิด เห็น ที่ม ีต่อการใช้ทรัพ ยากรสารสนเทศห้องสมุด ผ่า น
โปรแกรมบนโทรศัพท์มอื ถือ และ (4) การรายงานการทดสอบการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Miller, Vogh, &
Jennings, 2013, p.144) แต่ไม่ว่าจะใช้รปู แบบหรือวิธกี ารในการประเมินแบบใด ผูท้ ค่ี ดิ ค้นและพัฒนาระบบ
ล้วนให้ความส าคัญกับการประเมินและเห็น ด้วยในการพัฒ นาระบบควบคู่ไปกับการประเมิน เช่นเดียวกับ
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งภายหลังการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ “PolSci mLibrary” แล้วได้มกี าร
ทดสอบและประเมินการใช้งานโดยมีรปู แบบการศึกษาจากการใช้งานจริง การสอบถามความคิดเห็นในภาพรวม
ทีม่ ตี ่อคุณลักษณะด้านต่างๆของโปรแกรม และการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ดังนี้
(1) การทดสอบการใช้โปรแกรม (Usability Study)
Usability หมายถึง คุณลักษณะเชิงคุณภาพด้านต่างๆของระบบหรือส่วนต่อประสานระหว่างระบบกับ
ผูใ้ ช้ (User interface หรือ UI) เพื่อเป็ นแนวในการประเมินคุณภาพของระบบ คุณลักษณะดังกล่าว เช่น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้งานง่าย ประโยชน์ และความพึงพอใจ เป็ นต้น ดังนัน้ การทดสอบการใช้ งาน
ของระบบหรือการทดสอบโปรแกรม ทีเ่ รียกว่า Usability study จึงเป็ นการศึกษาคุณลักษณะด้านต่างๆของ
โปรแกรมในเชิงลึกเพื่อประเมินว่าโปรแกรมหรือส่วนต่อประสานดังกล่าวมีความน่ าสนใจ เป็ นประโยชน์ และ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้มากน้อยเพียงใด ปจั จุบนั การใช้ Usability testing เพือ่ ประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าเป็ นโปรแกรมประยุกต์ (Application program) หรือเว็บไซต์ (Mobile website) ที่
พัฒนาขึน้ เพือ่ การใช้บริการและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มอื ถือมีแนวโน้มเพิม่ มาก
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ขึน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Zhang & Adipat, 2005) โดยมี
การวัด ประเมิน คุณลักษณะด้า นต่ า งๆได้แ ก่ ความยากง่า ยในการเรีย นรู้ (Learnability) ประสิทธิภ าพ
(Efficiency) ความชัดเจนและจดจาง่าย (Memorability) ความผิดพลาดของระบบ (Errors) ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ (User satisfaction) ประสิทธิผล (Effectiveness) ความง่ายในการใช้งาน (Simplicity / Ease of use)
ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั และความเข้าใจได้ (Comprehensibility) โดยเน้ นการวัดประสิทธิผลซึ่งหมายถึงความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้องแม่นยาของผลลัพธ์การสืบค้น และประสิทธิภาพ หมายถึงความรวดเร็วใน
การสืบค้นเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทถ่ี กู ต้องและครบถ้วน (Wallace et al., 2013) และความพึงพอใจของผูใ้ ช้

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Zhang & Adipat (2005) ได้ศกึ ษาวิจยั เพือ่ ประเมินการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มอื ถือ ซึง่
ถือว่ามีความสาคัญในการพัฒ นาโปรแกรมให้มคี วามทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ โดยการ
กาหนดกรอบเพื่อทดสอบการใช้ง านโดยการตอบคาถามการวิจ ัย การศึกษารูป แบบการวิจ ัย และศึกษา
คุณลักษณะด้านต่างๆของโปรแกรม ได้แก่ Learnability หรือความสะดวกในการใช้งานโดยศึกษาจากตัวแปร
ด้านเวลาทีใ่ ช้ในการทางานครัง้ แรกจนสาเร็จ เวลาทีใ่ ช้ในการฝึ กอบรมในระดับทีผ่ ใู้ ช้พงึ พอใจ Efficiency หรือ
ประสิทธิภาพของโปรแกรม ซึง่ หมายถึงเวลาทีใ่ ช้ในการทางานจนสาเร็จ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบการใช้
งาน และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหน้าจอ Memorability หรือจานวนครัง้ ทีค่ ลิก จานวนหน้า และขัน้ ตอนการ
ทางานที่ทางานสาเร็จโดยไม่ใช้โปรแกรม Error หรือความผิด พลาดที่เกิดขึ้นระหว่ างการใช้โปรแกรม
Satisfaction หรือทัศนคติของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อโปรแกรมภายหลังการใช้งาน Effectiveness ประสิทธิผลหรือการ
เปรียบเทียบการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ช้ เช่น ค้นข้อมูลได้แล้วเสร็จใน 9 นาทีโดยการคลิกเปลี่ยนหน้าจอไม่เกิน 2
ครัง้ เป็ นต้น Simplicity หรือความยากง่ายในการใช้งาน ความพยายามในการหาคาตอบ และเรื่องความเร็ว
Readability ความเร็วในการอ่าน จานวนคาทีอ่ ่านต่อวินาที และ Learning performance หรือการประเมินงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาในห้องเรียน เช่น แบบฝึ กหัด เป็ นต้น การศึกษาในครัง้ นี้จงึ เป็ นการนาเสนอภาพรวม
ของการทดสอบการใช้โ ปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่มกี ารใช้งานอยู่แล้ว และการอภิปรายหรือหาคาตอบจาก
คาถามการวิจยั และได้นาเสนอกรอบแนวคิด และแนวทางโดยละเอียดในการทดสอบการใช้โปรแกรม
ในปี 2010 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยยอร์ค เมืองโตรอนโต ประเทศคานาดา ได้ตดิ ตัง้ ระบบการสืบค้น
รูปแบบใหม่ทผ่ี ใู้ ช้สามารถค้นข้อมูลต่างๆของห้องสมุดได้จากทีเ่ ดียวในรูปแบบ single-box search แทนรูป
แบบเดิมทีผ่ ใู้ ช้ต้องค้นจากฐานข้อมูลหลายฐาน โดย Denton & Coysh (2011) ได้ทาการทดสอบการใช้
โปรแกรม VuFind 1.0 RC1 ซึง่ เป็ นรูปแบบการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลแบบใหม่ ด้วยวิธกี าร Usability
testing เพื่อทดสอบการใช้และนาผลการทดสอบไปปรับปรุงแก้ไขก่อนการใช้งานจริง โดยทดสอบนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 8 คน และระดับปริญญาโท 2 คน และสอบถามคาถาม 14 ข้อเกีย่ วกับรูปแบบการแสดงผล
และทาการสังเกตการใช้งานจริงในระหว่างการทดสอบ นอกจากนี้ยงั มีการสอบถามความคิดเห็นแบบออนไลน์
จากผูใ้ ช้จานวน 75 คน และนาผลจากการสอบถามไปเทียบเคียงกับผลการทดสอบการใช้โปรแกรม ผลจาก
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การศึกษาทัง้ การทดสอบการใช้โปรแกรมและการสอบถามความคิดเห็นพบว่ า ผูใ้ ช้ชอบรูปแบบการแสดงผล
VuFind มากกว่ารูปแบบการแสดงผลลัพธ์แบบเดิม
ในปี 2010 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Portland State University เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้พฒ
ั นาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการค้นข้อมูลและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
บนหน้าเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ข้อมูลต่างๆประกอบด้วย เวลาปิ ด -เปิ ดห้องสมุด สถานทีต่ งั ้ ของห้องสมุด
ช่องทางในการค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ช่องทางในการตรวจสอบรายการหนังสือทีย่ มื หรือ
การยืมต่อหนังสือ ช่องทางในการเข้า ถึงบริการอ้า งอิงต่างๆ และบริการส าหรั บการจองใช้คอมพิวเตอร์ใ น
ห้องสมุด “Find a Computer” โดยคัดเลือกนักศึกษา 12 คนทีใ่ ช้โทรศัพท์มอื ถือยีห่ อ้ และรุ่นทีแ่ ตกต่างกันเข้า
ร่วมโครงการเพื่อศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าว สามารถทางานต่างๆเหล่านี้ได้สาเร็จลุล่วงตามที่ต้องการ
หรือไม่ ได้แก่ ค้นหาวันเวลาทีห่ อ้ งสมุดเปิ ด-ปิ ดบริการ ค้นหารายชื่อหนังสือ (Title search) และตรวจสอบ
สถานภาพของหนังสือเล่มนัน้ ว่ามีในห้องสมุดหรือมีผยู้ มื หรือไม่ ตรวจสอบรายการหนังสือทีย่ มื จากช่องทาง
“My Account” สามารถใช้ Chat references ได้หรือไม่ และสามารถค้นหาบทความวิชาการจากฐานข้อมูล
EBSCOhost Academic Search Complete ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ (Pendell & Bowman, 2012,
pp.49-50) และการทดสอบครัง้ นี้เป็ นการประเมินจากคุณลักษณะหลายด้านของโปรแกรม ได้แก่ ด้านความ
สวยงามของหน้าเว็บไซต์ ความยากง่ายในการใช้งาน ประสิทธิภาพของระบบทีด่ ูจากเวลาทีใ่ ช้ใ นการค้นข้อมูล
ประสิทธิผลดูจากผลลัพธ์ทค่ี น้ ได้ว่าตอบสนองความต้องการของผูค้ น้ หรือไม่ ดูความผิดพลาดของระบบว่ามี
มากน้ อ ยเพีย งใด และความพึง พอใจที่ผู้ใ ช้ม ีต่ อ โปรแกรม ผลจากการทดสอบการใช้ง านในครัง้ นี้ พ บว่ า
โทรศัพท์มอื ถือยีห่ อ้ ต่างกันและระบบปฏิบตั กิ ารทีต่ ่างกันมีผลโดยตรงอย่างมีนัยสาคัญต่อประสบการณ์ของผูใ้ ช้
ในการเข้าใช้เว็บไซต์
Miller, Vogh, & Jennings (2013) ได้ทดสอบการใช้โปรแกรมประยุกต์ UWEC mobile ทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาโดยบริษทั Boopsie, Inc. เพื่อการใช้บริการต่างๆรวมทัง้ การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconson-Eau Claire) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 7 คนจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีทงั ้ หมด 244 คน ทดสอบการใช้โปรแกรม
บน iPad 2 ทัง้ บนระบบปฏิบตั กิ าร iOS และ Android และระบบปฏิบตั กิ ารอื่น โดยการตอบคาถาม 4 ประเภท
จานวน 74 คาถามได้แก่ คาถามแบบตัวเลือก 9 ข้อ คาถามปลายเปิ ด 16 ข้อ คาถามประเภทใช่หรือไม่ใช่ 31
ข้อ และคาถามเพื่อการลงมือปฏิบ ัติ 18 ข้อ ผลจากการศึกษาพบว่ า ห้องสมุดควรคัด เลือกทรัพยากรและ
คุณลักษณะพิเศษทีก่ าหนดไว้ในโปรแกรมประยุกต์อย่างรอบคอบและให้ครบถ้วน เพราะเท่าทีป่ รากฏมีเพียง
ข้อมูล เวลาเปิ ด -ปิ ดทาการของห้องสมุด ข้อมูลการติดต่อกับ ห้องสมุด และการสืบ ค้นทรัพ ยากรต่างๆของ
ห้องสมุด ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีท่ าการศึกษาพึงพอใจการใช้บริการสืบค้นข้อมูล และการ
เชือ่ มโยงไปยังฐานข้อมูลภายนอกทีใ่ ห้บริการทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้ยงั พบว่า interface ทีป่ รากฏบน
โปรแกรมประยุกต์บนมือถือใช้งานได้ง่ายกว่าและมีทางเลือกในการใช้งานมากกว่าการใช้จากหน้ าเว็บไซต์
ห้องสมุด และผู้ใช้มคี วามต้องการในการใช้โปรแกรมประยุกต์บนมือถือเพื่อการค้นข้อมูลการวิจยั ระดับลึก
มากกว่าต้องการใช้เพือ่ ค้นหาคาตอบทัวไป
่
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Tsiaousis & Giaglis (2014) ได้ศกึ ษาประสิทธิภาพของโปรแกรม (Effectiveness) เพื่อประเมินความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของผลลัพธ์ทส่ี บื ค้นได้ (Completeness) และความถูกต้องแม่นยา (Accuracy) ของโปรแกรม
และศึกษาประสิทธิผล (Efficiency) เพื่อประเมินความรวดเร็วหรือเวลาทีใ่ ช้ในการค้นหาคาตอบ และประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ โดยเน้นให้ความสาคัญทีก่ ารใช้โทรศัพท์มอื ถือ การออกแบบโปรแกรม และทีต่ วั ผูใ้ ช้
และผลจากการศึกษาพบว่าสิง่ แวดล้อมมีความสาคัญอย่างมีนยั สาคัญต่อประสิทธิภาพของผูใ้ ช้มากกว่าความพึง
พอใจของผูใ้ ช้
Wei, Chang, & Cheng (2015) ศึกษาการใช้โปรแกรมประยุกต์ช่อื Super Star ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพื่อ
การใช้งานผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ทีใ่ ช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย Chongqing University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โปรแกรมนี้ เป็ น โปรแกรมที่มชี ่อื เสีย งแพร่หลายและได้ร บั ความนิ ยมมากที่ สุดในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และยังไม่ เ คยมีห้อ งสมุ ด แห่ง ใดศึกษาการใช้โ ปรแกรมนี้ ม าก่ อน ดังนั น้ การวิจ ัย ครัง้ นี้ จึง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโปรแกรม และความพึงพอใจของผู้ใช้ทม่ี ตี ่อโปรแกรม
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ ในการนาไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธกี ารศึกษาใช้การ
ทดสอบกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกตามเกณฑ์ ทีเ่ ป็ นอาจารย์ นักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ของ Chongqing University จานวนทัง้ สิน้ 12 คน โดยการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น (Pre-test) การทดสอบการ
ใช้งาน (Accomplishing tasks) และสอบถามความคิดเห็นภายหลังการใช้งาน (Post-test) รวมทัง้ สอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใ ช้ท่มี ีต่อการใช้บ ริการต่างๆบนแอปพลิเ คชัน ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล จากหน้ า OPAC
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นและการอ่านทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ อ่นื ๆ
การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆของห้องสมุดและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆได้แก่ ข้อมูลการยืม และการยืมต่อหนังสือ
บริการยืมระหว่างห้องสมุด ลักษณะการบริการเหล่านี้คล้ายคลึงกับการบริการบนหน้าเว็บไซต์ผา่ นคอมพิวเตอร์
ตัง้ โต๊ ะ ผลจากการศึกษาพบว่า โปรแกรมประยุกต์ Super Star เป็ นโปรแกรมทีม่ ปี ระสิทธิผล แต่ในด้าน
ประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง สาหรับความพึงพอใจของผู้ใช้พ บว่า โปรแกรมนี้มคี วามชัดเจนน้ อยที่สุด
เนื่องจากคาอธิบายการใช้บริการต่างๆไม่ชดั เจน และสร้างความสับสนให้ผใู้ ช้ แต่เป็ นโปรแกรมทีม่ ปี ระโยชน์
สูงสุด
Lih-Juan & Hung (2016) ได้ทดสอบการใช้งานเพื่อพัฒนาและประเมินการใช้เว็บไซต์บนมือถือของ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัย ทางตอนเหนือของไต้หวัน และศึกษาความคิดเห็น ของผู้ใช้ท่มี ีต่อรูป แบบของหน้ า
เว็บไซต์ โดยการใช้ usability testing เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมทีเ่ รียกว่า ADDIE model เริม่
ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ และศึกษาการค้นข้อมูลในห้องสมุด ซึ่งมีขนั ้ ตอนการทางาน 5 ขัน้
ได้แก่ A (Analysis) หมายถึงการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อบริการของห้องสมุด D (Design)
หมายถึง การออกแบบหน้ า เว็บ ไซต์ D (Development) หมายถึงการพัฒ นาเครื่องมือ ที่ใช้ป ระเมิน I
(Implementation) หมายถึงการติดตัง้ ระบบหรือการเข้าใช้งานเพื่อศึกษาการเข้าถึงข้อมูล และ E (Evaluation)
หมายถึงการประเมินระบบ โดยการศึกษาคุณลักษณะด้านต่างๆได้แก่ การเรียนรูร้ ะบบ การนาเสนอเนื้อหา
และประสิทธิผล เป็ นต้น โดยให้นักศึกษา 50 คนค้นหาข้อมูลทัง้ จากหน้าจอบนโทรศัพท์มอื ถือเปรียบเทียบกับ
การค้นจากหน้าเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ และสารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา 336 คนทีม่ ตี ่อการเข้าถึงข้อมูล
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ต่ า งๆบนหน้ า เว็บ ไซต์ ผ่ า นโทรศัพ ท์ม ือ ถือ โดยสอบถามด้า นการใช้ง านง่า ย รู ป แบบการน าเสนอ และ
ประสิทธิผล ผลจากการศึกษาพบว่ านักศึกษาพึงพอใจการใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มอื ถือมากกว่าการใช้ผ่าน
คอมพิวเตอร์ ทัง้ นี้เพราะมีประสิทธิภาพในการค้นข้อมูลมากกว่าการค้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
สาหรับงานวิจยั ในประเทศไทยทีเ่ กีย่ วกับการทดสอบการใช้งานหรือการประเมินคุณลักษณะด้านต่างๆ
ของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มอื ถือยังมีน้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ แอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึน้ เพือ่ การใช้งานในห้องสมุด ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาหรือการประเมินการใช้แอปพลิเคชันในงานด้านอืน่
ได้แก่
Surathamjanya (2015) ได้ประเมินผลการใช้แอปพลิเคชันสาหรับสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บ
เล็ต ในวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบุร ี เขต 2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษบน
แท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันสาหรับสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บ
เล็ต วิชาภาษาอังกฤษ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันสาหรับสอน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลองครัง้ นี้เป็ นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรีย นขยายโอกาสขนาดใหญ่ของรัฐบาล สังกัดส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุร ี เขต 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 30 คนโดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจยั พบว่า 1) แอป
พลิเคชันสาหรับสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 78.93/79.00 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ 2) คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดย
ใช้แอปพลิเคชันสาหรับสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 2 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 และ 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันสาหรับสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 อยูใ่ นระดับมาก
Muangpool & Intharasombat (2016) ได้ทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันสื่อการสอนศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชันสือ่ การสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 บนระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันสื่อการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ โดยให้
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นครูผสู้ อนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 เขตอาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม และมีประสบการณ์การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จานวน 30 คน ได้นาแอปพลิเคชันไป
ทดลองสอนนักเรียน และภายหลังการทดลองใช้งาน ได้ใช้แบบสอบถามวัดความคิดเห็นทีม่ ตี ่อแอปพลิเคชันนี้
ผลการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชันสื่อ การสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมปี ท่ี 1 บน
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ มีความสมบูรณ์ครบตามขอบเขตการพัฒนา สาหรับความคิดเห็นของครูผสู้ อน
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โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก กล่าวโดยสรุป แอปพลิเคชันสื่อการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมปี ท่ี 1 บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ มีความเหมาะสมสาหรับนาไปใช้งานเพือ่ การเรียนการสอน
(2) การสอบถามความคิ ดเห็นที่ มีต่อการใช้โปรแกรม
นอกจากการทดสอบการใช้โปรแกรมจากการได้ใช้งานจริงจากผูใ้ ช้กลุ่มเล็กในสภาพแวดล้อมต่างๆแล้ว
เพื่อให้การประเมินแอปพลิเคชันมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกมิติ จึงควรสอบถามความคิดเห็นและความพึง
พอใจของผูใ้ ช้อน่ื ๆในภาพรวมทีม่ ตี ่อการใช้แอปพลิเคชัน และใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการศึกษาดังนี้
Karim, Darus, & Hussin (2006, pp.35-51) ได้สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 206 คนจากคณะวิชา 2 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ จานวน 111 คน และ
คณะมนุ ษยศาสตร์ จานวน 95 คน จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แห่งในประเทศมาเลเซีย เพื่อสารวจพฤติกรรม
การใช้โ ทรศัพ ท์ม ือ ถือ ของนั กศึก ษาในมหาวิท ยาลัย และสอบถามการรับ รู้ข องนัก ศึก ษาเกี่ย วกับ การใช้
โทรศัพท์มอื ถือและโปรแกรมประยุกต์ท่พี ฒ
ั นาเพื่อการใช้บริการในห้องสมุด ได้แก่ การตรวจสอบรายการ
หนังสือทีม่ กี ารยืม การแจ้งหนังสือเกินกาหนดส่งคืน การแจ้งเตือนค่าปรับ การแจ้งเตือนก่อนถึงกาหนดส่งคืน
หนังสือ การยืมต่อหนังสือ บริการค้นคว้าอ้างอิง บริการหนังสือใหม่ แจ้งข่าวห้องสมุด ค้นข้อมูลจาก OPAC
หรือฐานข้อมูลต่างๆ และติดต่อกับบรรณารักษ์เพื่อรับคาแนะนา เป็ นต้น ใช้การสารวจด้วยแบบสอบถามโดย
การสอบถามประสบการณ์ ใ นการใช้ห้อ งสมุ ด และการใช้โ ทรศัพ ท์ม ือถือ เช่ น ความถี่ใ นการใช้ ห้องสมุ ด
วัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุด การใช้บริการบนมือถือ รูปแบบการใช้ห้องสมุด การรับรู้บ ริการต่างๆของ
ห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ความเต็มใจทีจ่ ะใช้บริการของห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ผลจากการศึกษา
พบว่า การรับรูข้ องนักศึกษาทีเ่ กีย่ วกับบริการต่างๆของห้องสมุดเป็ นไปในด้านบวก และนักศึกษาส่วนใหญ่เต็ม
ใจทีจ่ ะใช้บริการของห้องสมุดบนโทรศัพท์มอื ถือ และพึงพอใจในการใช้บริการเหล่านัน้
เดือนมีนาคม 2010 ศูนย์บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ ได้สารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอดินบะระ (University of Edinburgh) จานวน 1,989 คนทีม่ ตี ่อบริการของห้องสมุดบน
โทรศัพท์มอื ถือ หลังจากนัน้ อีกประมาณ 7 เดือน โครงการ UX2.0 ได้ตดิ ตามสารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา
1,716 คนเพิม่ เติมโดยเน้นในส่วนการบริการของห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มอื ถือโดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ หลังจาก
นัน้ ในเดือนมกราคม 2011 ได้มกี ารสารวจติดตามอีกครัง้ โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย 11 คน ทีเ่ ป็ นนักศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี 6 คน และระดับ บัณฑิตศึกษา 5 คน วัต ถุป ระสงค์ข องการศึกษาในครัง้ นี้ น อกจากเป็ น
ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัยเอดินบะระโดยตรงแล้วยังเป็ นประโยชน์ กบั ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อพัฒนา
บริการของห้องสมุดและศึกษาความต้องการของผู้ใ ช้ ผลจากการศึกษาพบว่า เดิม ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เอดินบะระ ไม่มบี ริการที่พฒ
ั นาบนโทรศัพท์มอื ถือ และภายหลังการศึกษาพบว่านักศึกษาสนใจที่จะเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและบริการต่างของห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มอื ถือ รวมทัง้ ทราบด้วยว่านักศึก ษาสนใจจะใช้บริการ
ใดบ้างหากห้องสมุดมีบริการดังกล่าว โดยบริการทีน่ กั ศึกษาเห็นว่ามีประโยชน์มากได้แก่ ค้นหารายการหนังสือ
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ยมื ตรวจสอบรายการหนังสือสารอง เป็ นต้น
นอกจากนี้ นักศึกษายังเห็น ว่ า บริการของห้องสมุดอื่น ๆเช่น ห้องสมุด มหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนาสเตต
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นประโยชน์อย่าง
มากต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเอดินบะระ และพวกเขาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าทีม่ หาวิทยาลัยจะมีบริการเช่นนี้บา้ ง
(Paterson & Low, 2011)
Chang (2013) ศึกษาพฤติกรรมและสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท จ านวน 363 คน ที่ม ีต่อแบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับ และการใช้เ ทคโนโลยี (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology: UTAUT) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการศึกษาข้อมูล 4 ประเด็น
ได้แ ก่ ล าดับ ที่ 1 ประเด็น ความคาดหวัง ในการปฏิบ ัติง าน ป จั จัย ด้า นความคาดหวัง ด้ า นประสิท ธิภ าพ
(Performance Expectancy) ลาดับที่ 2 คือปจั จัยด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ลาดับที่ 3 คือ
ปจั จัยด้านการคาดหวังในการใช้งาน (Effort Expectancy) ลาดับสุดท้ายคือ ปจั จัยด้านทัศนคติทเ่ี กีย่ วข้องกับ
การใช้งาน (Attitude Toward of Use) ผลจากการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าโปรแกรมประยุกต์
UTAUT ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีศกั ยภาพสูงมาก และมีความสาคัญสาหรับผูใ้ ช้ในการเข้าถึงบริการและ
ทรัพยากรต่างๆของห้องสมุด และปจั จัยด้านต่างๆทัง้ 4 ด้านข้างต้นเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมในการใช้
โปรแกรมประยุกต์
Pazur (2014) ได้สารวจความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์ทส่ี ถาบัน Rudjer Boskovic Institute เมือง
ซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย ทีม่ ตี ่อการบริการและทรัพยากรของห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มอื ถือ จานวน 285 คน
โดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วยคาถาม 10 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบส่วนใหญ่มโี ทรศัพท์มอื ถือเป็ นของ
ตัวเอง และใช้โทรศัพท์เพือ่ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา และเพือ่ การสืบค้นสารสนเทศ ได้แก่ ใช้เพื่ออ่านหนังสือ
และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เพื่อการตรวจสอบข้อมูล และเพื่อการค้นอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้มบี า้ งทีใ่ ช้เพื่อ
การรับส่งอีเมล์ ใช้โทรศัพท์ และใช้ถ่ายรูป เป็ นต้น และร้อยละ 64 ของผูต้ อบแบบสอบถามต้องการให้หอ้ งสมุด
พัฒนาบริการและทรัพยากรของห้องสมุดให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมผ่านโทรศัพท์ม อื ถือ
Pu, Chiu, Chen, & Huang (2015) ได้ศกึ ษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อระบบบริการห้องสมุด
เคลื่อนที่ (Mobile library service system) ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไถหนัน (National University of
Tainan Library) ซึง่ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทีพ่ ฒ
ั นาบนระบบปฏิบตั กิ าร Android
เพือ่ พัฒนาและประเมินคุณภาพด้านต่างๆของระบบ และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อระบบ โดยข้อมูล
ประกอบด้วย ประวัตหิ อ้ งสมุด ข่าวห้องสมุด การตรวจสอบรายการหนังสือทีย่ มื การแสดงรายการหนังสือใหม่
เวลาปิ ด-เปิ ดห้องสมุด แผนทีห่ อ้ งสมุด และช่องทางในการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ ภายหลังการติดตัง้ ระบบ
และเปิ ดโอกาสให้มกี ารใช้งานแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบและสอบถามความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อระบบบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยการสอบถามความคิดเห็ นและประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จานวน 300 คนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไถหนัน จากคาถาม
ทัง้ หมด 28 ข้อ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบ 2) คุณภาพของข้อมูลทีบ่ ริการผ่านโทรศัพท์มอื ถือใน
ประเด็นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการใช้งานง่าย 3) คุณภาพของระบบในประเด็นความเสถียรหรือ
ความคงที่ (stable) ของระบบ 4) คุณภาพการบริการในประเด็นประสิทธิภาพและการใช้เวลาในการค้นหา
ข้อมูล ความต่อเนื่องในการใช้งานต่อไปภายหลังการทดลองใช้ว่าผูใ้ ช้ตงั ้ ใจจะใช้ระบบนี้ต่อไปหรือไม่ 5) ระดับ
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ความพึงพอใจภายหลังการใช้งาน และ 6) คุณประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ในประเด็นการรับรูถ้ งึ ประสิทธิภาพการทางานที่
ดีขน้ึ ภายหลังการใช้ระบบบริการนี้ เช่น ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานเพิม่ มากขึน้ เป็ นต้น ผลจากการศึกษา
พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเป็ นไปในด้านบวก และมีความสัมพันธ์กบั สถานะการใช้ในประเด็นทีว่ ่า
ระบบช่วยยกระดับประสิทธิภาพของการใช้งาน เช่น ช่วยลดเวลาในการค้นหาหนังสือ และสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่า งรวดเร็ว และมีความเห็นว่าจะยังคงใช้โ ปรแกรมนี้เพื่อเข้าถึงบริการและ
แหล่งข้อมูลต่างๆของห้องสมุด ต่อไป และมีความเห็น เพิม่ เติ มว่าควรมีการแนะนาหรืออบรมการใช้บริการ
โปรแกรมนี้ให้กบั ผูใ้ ช้เป็ นการส่วนตัวเพิม่ มากขึน้ และปรับปรุง function การใช้งานให้ง่าย จะเป็ นการช่วย
ยกระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้และทาให้ผใู้ ช้เต็มใจทีจ่ ะใช้บริการระบบนี้ต่อไป
ส าหรับ ในประเทศไทยมีก ารพัฒ นาแอปพลิเ คชัน เพื่ อการใช้ง านในห้อ งสมุด ไม่ม ากนัก รวมทัง้ มี
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อการใช้งานในห้องสมุดไม่มากเช่นเดียวกัน
ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือทีใ่ ช้งานทัวไปได้
่
แก่
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Sairos, 2016) ได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชันระบบให้ความ
ช่วยเหลือการใช้บริการของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บนอุปกรณ์พกพาระบบปฏิบตั กิ ารแอน
ดรอยด์ เพือ่ อานวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารระหว่างสานักวิทยบริการกับผูใ้ ช้บริการ เพื่อเป็ นระบบถาม
ตอบและเก็บรวบรวมคาถามทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการให้บริการ รวมไปถึงการเชือ่ มโยงกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เพื่อตรวจสอบรายการการยืมคืนหนังสือด้วย โดยพัฒนาด้วยเครื่องมือ Android Studio ใช้โปรแกรม MySQL
ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้ภาษา PHP ในการสร้างส่วนเชื่อมต่อผูใ้ ช้และติดต่อกับฐานข้อมูล รวมทัง้ ติดต่อกับ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และประมวลผลบนระบบปฏิบตั กิ าร Ubuntu Linux Server ในส่วนของผูใ้ ช้บริการ
สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ โดยติดตัง้ ผ่าน Google Play Store
รวมทัง้ สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ดว้ ย จากการใช้งานระบบให้ความช่วยเหลือการใช้งานบริการของ
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามดังกล่าว พบว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างสานักวิทยบริการและ
ผูใ้ ช้บริการเป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีการใช้งานจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนร้อยละ 91.67 และใช้งานจาก
อุปกรณ์แท็บเล็ตร้อยละ 8.33 มีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านความเหมาะสมในการแสดงผลร้อยละ
77.08 ด้านประสิทธิภาพและความรวดเร็วของระบบร้อยละ 81.25 ด้านการใช้งานง่ายร้อยละ 83.33 ด้าน การ
จัดการหมวดหมูค่ าถามร้อยละ 83.33 และภาพรวมทีม่ ตี ่อการใช้งานระบบร้อยละ 79.17

กรอบแนวคิ ด/ทฤษฎีที่ใช้
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ สรุปว่าในการพัฒนา
ระบบ จาเป็ นต้องมีการทดสอบการใช้งาน และสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อโปรแกรม ในการศึกษา
วิจยั ครัง้ นี้จงึ ใช้กรอบทฤษฎีเกีย่ วกับการทดสอบการใช้งาน หรือ Usability testing และใช้กรอบแนวคิดของ
Jakob Nielsen (2012) นักคอมพิวเตอร์ชาวเดนมาร์ก ซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการทดสอบการใช้เว็บ (Web
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usability) โดยได้ผสมผสานเข้ากับแนวคิดและรูปแบบการศึกษาวิจยั ของ Wei, Chang, & Cheng (2015) และ
ปรับปรุงแนวการทดสอบให้เหมาะสมกับการใช้งานในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯดังนี้

ประเมิน
คุณลักษณะต่างๆ
การพัฒนา App

ทดสอบการใช้
App

สอบถาม
Post-test

พัฒนา
คุณภาพของ
App

ความพึงพอใจต่อ
App ในภาพรวม

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ขอบเขตและวิ ธีการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยทดสอบการใช้งาน และสอบถาม
ความคิด เห็น ในการใช้โ ปรแกรมประยุกต์ PolSci mLibrary เพื่อประเมิน คุณลักษณะด้า นต่า งๆ จาก
กลุ่มเป้าหมาย 12 คน และสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมในภาพรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 164 คน ดังนี้
การทดสอบการใช้โปรแกรม (Usability testing) ขัน้ ตอนการทดสอบเริม่ ดาเนินการภายหลังติดตัง้
โปรแกรม โดยการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย จานวน 12 คน เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้เน้นการศึกษากระบวนการ
รับรู้ (Cognitive) และการแก้ปญั หา (Problem solving behaviors) มากกว่าการสอบถามความคิดเห็นหรือ
ความรูส้ กึ จึงไม่จาเป็ นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจานวนมาก โดยทัวไปการวิ
่
จยั ลักษณะนี้มกั ใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ
5 คนและไม่เกิน 20 คน (Travis 2011, 2) เช่นเดียวกับ Nielsen (2012, 2) ทีเ่ ห็นว่าการทดสอบการใช้งาน
(Usability testing) จากกลุ่มตัวอย่างเพียง 5 คนก็ทาให้ผวู้ จิ ยั สามารถพบปญั หาต่างๆของระบบได้เช่นเดียวกับ
การใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ จากเหตุผลดังกล่าวในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงเลือกกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นอาจารย์
นักวิจยั และนิสติ ระดับต่างๆ สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 12 คน ประกอบด้วย อาจารย์และนักวิจยั
2 คน นิสติ ระดับปริญญาตรี 5 คน ระดับปริญญาโท 3 คน และปริญญาเอก 2 คน โดยเป็ นผูท้ ใ่ี ช้โทรศัพท์มอื ถือ
แบบ Smartphone ทีม่ รี ะบบปฏิบตั กิ าร iOS จานวน 6 คน และ Android จานวน 6 คน และเป็ นผูท้ เ่ี คยใช้
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บริการและทรัพยากรทุกประเภทของห้อ งสมุด โดยใช้วธิ กี าร Usability testing ตามรูปแบบวิธวี จิ ยั ของ Wei,
Chang and Cheng (2015, 340) ทีศ่ กึ ษาการใช้โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มอื ถือในมหาวิทยาลัย
Chongqing University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประยุกต์เข้ากับแนวคิด Usability testing ของ Nielsen
(2012, 2) โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ก่อนการทดสอบ ผูว้ จิ ยั อธิบายรายละเอียด วัตถุประสงค์ และวิธกี ารทดสอบให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ
ชัดเจน พร้อมทัง้ อธิบายขัน้ ตอนการติดตัง้ และ download โปรแกรม
2. กลุ่มเป้าหมายทดสอบการใช้บริการแต่ละประเภทเพื่อศึกษาคุณลักษณะต่างๆของโปรแกรม ได้แก่
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ (Accessibility) ความชัดเจนและจดจาง่าย (Clarity / Memorability)
การใช้งานง่าย (Ease of use) ประสิทธิภาพของระบบ (Efficiency) ข้อผิดพลาดจากการทดลองใช้โปรแกรม
(Error) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประโยชน์ ของบริการ (Usefulness) และความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อ
บริการ (Satisfaction) และบันทึกการใช้บริการและกิจกรรมต่างๆผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ทัง้ บนระบบปฏิบตั กิ าร
iOS และ Android ดังนี้ 1) Library notifications ข้อความแจ้งเตือนกาหนดส่งคืนหนังสือ แจ้งเตือนการค้นหา
หนังสือ และแจ้งรายการหนังสือใหม่ 2) BorrowedList ตรวจสอบและแสดงรายการหนังสือทีย่ มื 3) Find
MyBook ค้นหาตาแหน่ งหนังสือบนชัน้ และระบบการแจ้งเตือน 4) J Social Sciences อ่านและ download
บทความจากวารสารสังคมศาสตร์ 5) PolSci Author ผลงานวิชาการของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 6) Hot
Titles ตรวจสอบรายชื่อหนังสือเด่น 7) e-Reserve บริการจองห้องประชุมออนไลน์ 8) e-Delivery บริการยืมคืนหนังสือระหว่างห้องสมุด 9) Book@YourWish แนะนาหนังสือ 10) e-Resources ค้น อ่านหรือ download
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ Link เชื่อมต่อไปยังห้องสมุดอื่น 11) LibGuide แนะนาบริการห้องสมุด 12)
AskUS ติดต่อบรรณารักษ์และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด และ 13) Facebook ติดตามข่าวสารห้องสมุดผ่าน Facebook
โดยใช้แ บบทดสอบที่เ รีย กว่ า “Accomplishing tasks” และผลจากการทดสอบการใช้ง านจริง ด้ว ย
Accomplishing tasks ดังกล่าว สามารถตอบคาถามในวัต ถุประสงค์ขอ้ 1 ประเมินคุณลักษณะของโปรแกรม
ประยุกต์ PolSci mLibrary
3. ภายหลังทดสอบการใช้ระบบแล้ว ผูว้ จิ ยั สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในภาพรวม ด้วย
แบบสอบถาม (Pos-test) จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ 12 คนทีม่ ตี ่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ PolSci mLibrary เพื่อ
ตอบคาถามวัตถุประสงค์ขอ้ 2 ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการต่างๆของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ผ่าน
โปรแกรมประยุกต์ PolSci mLibrary
การสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในภาพรวม ภายหลังทดสอบการใช้งานจริง และสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 12 คน และปรับปรุงแก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้เปิ ดให้ผใู้ ช้ทวไปสามารถ
ั่
เข้า ใช้โ ปรแกรม และหลังจากนัน้ ประมาณ 2 เดือน ผู้วิจ ัย ได้ส อบถามความคิด เห็น และความพึงพอใจใน
ภาพรวมจากการใช้บริการต่างๆของห้องสมุดผ่านโปรแกรมประยุกต์ (mLibrary application services) ด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 164 คนหรือร้อยละ 10 ของจานวนนิสติ ระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกทัง้ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ และอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย จานวน 1,644 คน (ข้อมูลจากสานักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา
2558 ภาคปลาย) และผลจากการศึกษานี้เพือ่ ตอบคาถามวัตถุประสงค์ขอ้ 3
ในการทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ ผู้วจิ ยั ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows
(Statistical Package for the Social Science for Windows) version 22.0 ในการคานวณและอาศัยการแปล
ความตามแบบของ Vanichbuncha (2003, p. 453) โดยได้คา่ สัมประสิทธิ ์แอลฟา และแปลผลเป็ นดังนี้
1. แบบทดสอบการใช้บริการแต่ละประเภท (Accomplishing tasks) ได้ค่าเท่ากับ .967 แสดงว่า
แบบทดสอบมีความเชือ่ ถือได้มาก เพราะค่า .967 เป็ นบวกและมีคา่ ใกล้ 1
2. แบบสอบถาม (Post-test) ได้คา่ เท่ากับ .876 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้มาก เพราะค่า
.876 เป็ นบวกและมีคา่ ใกล้ 1
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ (Questionnaire) ได้ค่าเท่ากับ .904 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
เชือ่ ถือได้มาก เพราะค่า .904 เป็ นบวกและมีคา่ ใกล้ 1

การสรุปและอภิ ปรายผล
(1) คุณลักษณะด้านต่างๆของโปรแกรมประยุกต์ PolSci mLibrary
ผลจากการทดสอบการใช้งานจริงเพื่อประเมินคุณลักษณะด้านต่างๆของโปรแกรม PolSci mLibrary
พบว่า
1. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ (Accessibility) ประเภทบริการทีผ่ ใู้ ช้เห็นว่าสามารถ
เข้า ถึง ข้อ มู ล และบริก ารของห้อ งสมุ ด คณะรัฐ ศาสตร์ ไ ด้ ส ะดวกในระดับ มากที่สุ ด มี 10 ประเภทได้ แ ก่
Book@YourWish ( x = 4.64) รองลงมาได้แก่ Find MyBook ( x = 4.58) BorrowedList ( x = 4.50) J Social
Sciences ( x = 4.50) และ facebook ( x = 4.50) ตามลาดับ สาหรับบริการทีเ่ ข้าถึงได้ในระดับมาก แต่ม ี
ค่าเฉลีย่ ต่ากว่าบริการอืน่ ได้แก่ e-Resources ( x = 3.50)
2. ชื่อบริการมีความชัดเจน จดจาได้ง่าย (Clarity/Memorability) ประเภทบริการทีผ่ ู้ใช้เห็นว่าชื่อมี
ความชัดเจน จดจาง่าย ได้แก่ BorrowedList ( x = 4.75) รองลงมาได้แก่ e-Delivery ( x = 4.70) และ
facebook ( x = 4.67) ตามลาดับ สาหรับชื่อของบริการทีผ่ ใู้ ช้เห็นว่าชัดเจนน้อยกว่าบริการอื่นได้แก่ eReserve ( x = 3.88)
3. ใช้งานง่าย (Ease of use) สาหรับประเภทบริการทีผ่ ใู้ ช้เห็นว่าใช้งานง่ายทีส่ ดุ ได้แก่ Find MyBook (
x = 4.58) รองลงมาได้แก่ BorrowedList ( x = 4.50) J Social Sciences ( x = 4.42) Hot Titles ( x = 4.42)
และ facebook ( x = 4.42) สาหรับบริการทีใ่ ช้งานยากกว่าบริการอืน่ ได้แก่ e-Resources ( x = 3.33)
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประเภทบริการทีผ่ ใู้ ช้เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ได้แก่ BorrowedList
( x = 4.67) รองลงมาได้แก่ e-Delivery ( x = 4.60) และ Find MyBook ( x = 4.50) ตามลาดับ สาหรับบริการที่
มีประสิทธิภาพน้อยกว่าบริการอืน่ ได้แก่ e-Resources ( x = 3.42)
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5. ข้อผิดพลาดของระบบ (Error) ประเภทบริการที่ผใู้ ช้เห็นว่าระบบมีขอ้ ผิดพลาดน้อยที่สุดได้แก่
AskUs ( x = 1.42) รองลงมาได้แก่ facebook ( x = 1.58) และ Find MyBook ( x = 1.67) ตามลาดับ สาหรับ
บริการทีร่ ะบบมีขอ้ ผิดพลาดสูงกว่าบริการอืน่ ได้แก่ PolSci Author ( x = 2.00) และ e-Reserve ( x = 2.00)
6. ประสิทธิผล (Effectiveness) ประเภทบริการทีผ่ ใู้ ช้เห็นว่ามีประสิทธิผลมากทีส่ ุด ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง
ครบถ้วนตามทีต่ อ้ งการ ได้แก่ BorrowedList ( x = 4.50) รองลงมาได้แก่ Book@YourWish ( x = 4.45) และ
e-Reserve ( x = 4.38) ตามลาดับ และบริการทีม่ ปี ระสิทธิผลน้อยกว่าบริการอืน่ ได้แก่ LibGuide ( x = 3.50)
7. ประโยชน์ของบริการ (Usefulness) สาหรับด้านประเภทบริการทีผ่ ใู้ ช้เห็นว่าเป็ นประโยชน์มากทีส่ ุด
ได้แก่ e-Delivery ( x = 4.80) รองลงมาได้แก่ Book@YourWish ( x = 4.73) Library Notifications ( x = 4.67)
BorrowedList ( x = 4.67) และ Find MyBook ( x = 4.67) ตามลาดับ สาหรับบริการทีเ่ ป็ นประโยชน์น้อยกว่า
บริการอืน่ ได้แก่ LibGuide ( x = 3.58)
8. ความพึง พอใจที่ม ีต่ อ บริก าร (Satisfaction) ประเภทบริก ารที่ผู้ใ ช้พ ึง พอใจมากที่สุ ด ได้แ ก่
BorrowedList ( x = 4.67) รองลงมาได้แก่ Book@YourWish ( x = 4.64) Find MyBook ( x = 4.50) และ Hot
Titles ( x = 4.50) ตามลาดับ สาหรับบริการทีผ่ ใู้ ช้พงึ พอใจน้อยกว่าบริการอืน่ ได้แก่ LibGuide ( x = 3.58)
ผลจากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่าบริการแต่ละประเภทมีคุณลักษณะสาคัญทีโ่ ดดเด่นในแต่ละด้าน
แตกต่างกันดังนี้ Book@YourWish เป็ นบริการทีม่ คี ุณลักษณะเด่นด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการ (Accessibility) ส่วน BorrowedList เป็ นบริการทีม่ จี ุดเด่นหลายด้านได้แก่ ชื่อบริการมีความชัดเจน
จดจาง่าย (Clarity/Memorability) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีประสิทธิผล (Effectiveness) และเป็ นบริการที่
น่ าพึงพอใจทีส่ ุด (Satisfaction) ส่วน Find MyBook เป็ นบริการทีใ่ ช้งานง่ายทีส่ ุด (Ease of Use) AskUS เป็ น
บริการทีม่ ผี ดิ พลาดของระบบน้อยทีส่ ดุ (Error) และ e-Delivery เป็ นบริการทีเ่ ป็ นประโยชน์ทส่ี ดุ (Usefulness)
(2) ความพึงพอใจที่ มีต่อการใช้โปรแกรม PolSci mLibrary ในภาพรวม
จากการประเมินคุณลักษณะด้านต่างๆ 8 ด้านของโปรแกรม PolSci mLibrary ในภาพรวม พบว่า
คุณลักษณะเด่นทีส่ ุดของโปรแกรมนี้คอื คุณลักษณะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์ โดยผูใ้ ช้เห็นว่าเป็ นโปรแกรมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.83) รองลงมาเห็นว่าเป็ นโปรแกรมทีม่ คี วามสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและ
การบริการ (Accessibility) ในระดับ มากที่สุด ( x = 4.67) นอกจากนี้ยงั เป็ น โปรแกรมที่น่า พึงพอใจ
(Satisfaction) ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.50) และเป็ นโปรแกรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Efficiency) ( x = 4.33)
ระดับมากทีส่ ุดเช่นเดียวกัน กล่าวคือใช้เวลาในการค้นและจานวนครัง้ ในการคลิกน้อย ส่วนคุณลักษณะด้าน
ความง่ายในการใช้งาน (Ease of use) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) และด้านความชัดเจนของชื่อทีเ่ ข้าใจ
และจดจาง่ายอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.08) และเป็ นโปรแกรมทีม่ ขี อ้ ผิดพลาดของระบบในระดับน้อยทีส่ ุด (Error)
( x = 1.80)
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ตารางที่ 1: ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อคุณลักษณะด้านต่างๆของโปรแกรมในภาพรวม
คุณลักษณะของโปรแกรม
ประโยชน์ของบริการ (Usefulness)
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ (Accessibility)
ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อบริการ (Satisfaction)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (เวลาในการค้น และจานวนคลิก)
ความง่ายในการใช้งาน (Ease of use)
ประสิทธิผล (Effectiveness) (ได้ผลลัพธ์ถกู ต้องครบถ้วน)
ชือ่ บริการมีความชัดเจน เข้าใจและจดจาได้งา่ ย
(Clarity/Memorability)
ข้อผิดพลาดของระบบ (Error)

ลาดับที่
1
2
3
4
5
5
5
8

4.83
4.67
4.50
4.33
4.08
4.08

S.D.
0.373
0.471
0.500
0.745
0.493
0.493

แปลความ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก

4.08
1.80

0.493
0.872

มาก
น้อยทีส่ ดุ

x

จากการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมทีม่ ตี ่อการใช้โปรแกรม PolSci mLibrary พบว่า โดยรวมผูใ้ ช้
พึงพอใจโปรแกรมนี้ในระดับมาก ( x = 4.05 / S.D. = 0.582) และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจแต่ละระดับ
พบว่า ผูใ้ ช้จานวนมากทีส่ ุด 105 คน (จากจานวนทีส่ อบถาม 164 คน) หรือร้อยละ 64.03 พึงพอใจระดับมาก
รองลงมาจานวน 31 คน หรือร้อยละ 18.90 พึงพอใจระดับมากทีส่ ุด และผูใ้ ช้จานวน 28 คน หรือร้อยละ 17.07
พึงพอใจระดับปานกลาง ดังนี้
ตารางที่ 2: ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ PolSci mLibrary ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ ช้โปรแกรมประยุกต์

ระดับความพึงพอใจ
5 4
3
2 1
31 105 28 0
0
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จานวน
(คน)
164

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ
( )
4.05
0.582
มาก
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แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของผู้ใช้ที่พึงพอใจโปรแกรมประยุกต์ PolSci mLibrary ในภาพรวม

80.00%
60.00%
64.03%

40.00%
20.00%
18.90%

0.0%

17.07%

0.0%

0.00%

มากทีส่ ดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีส่ ดุ

(3) ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ PolSci mLibrary
โดยรวมผูใ้ ช้พงึ พอใจ PolSci mLibrary ในระดับมากและมากทีส่ ุด และเห็นว่าเป็ นโปรแกรมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ครบถ้วน ดังนัน้ จึงมีการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไม่มากเพียงร้อยละ 13.41 (จานวน 22 คนจากผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 164 คน) ได้แก่ ควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้ผใู้ ช้ทราบว่าห้องสมุดมีโปรแกรม PolSci mLibrary ควรมีการปรับปรุง user interface
เพื่อให้รูปแบบทันสมัยและใช้ประโยชน์ ได้หลากหลายมากยิง่ ขึน้ ควรมีการแจ้งเตือนเฉพาะวันทีม่ หี นังสือถึง
กาหนดส่งคืนและแจ้งก่อนล่วงหน้า 1 วัน ควรมีคาอธิบายสัน้ ๆเกีย่ วกับเนื้อหาของหนังสือในบริ การ Hot titles
และควรมีขอ้ ความประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารห้องสมุดให้ผใู้ ช้ทราบด้วยรูปแบบทีท่ นั สมัยสวยงาม

ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. ป จั จุ บ ัน มีก ารใช้โ ทรศัพ ท์ม ือ ถือ กัน อย่ า งแพร่ ห ลาย และจากพัฒ นาการด้า นเทคโนโลยีข อง
โทรศัพ ท์ม ือ ถือ และของโปรแกรมประยุ ก ต์ ท าให้โ ทรศัพ ท์ ม ือ ถือ สามารถใช้ง านได้ ห ลากหลายมากขึ้น
นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ ในการพูดคุยสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในห้องสมุดทีช่ ่วยให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึง
บริการและทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการบริการเชิงรุกและสร้างภาพลักษณ์ท่ี
โดดเด่นให้กบั ห้องสมุดโดยเฉพาะห้องสมุดใหญ่ๆทีม่ ศี กั ยภาพทัง้ ด้านกาลังคนและงบประมาณ ทีไ่ ม่ควรนิ่งเฉย
หรือทางานเฉพาะงานประจาของห้องสมุดแบบเดิมๆเท่านัน้ แต่ควรคิดค้นนวัตกรรมและใช้ประโยชน์ จาก
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คุณสมบัติของโทรศัพท์มอื ถือเพื่อให้เป็ นอุปกรณ์ หรือเครื่องมือประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
บริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างสะดวกและทุกที่ทุกเวลา โดยการคิดค้นรูปแบบการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้สวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย เพื่อก้าวให้ทนั การเปลีย่ นแปลงทางด้ านเทคโนโลยีท่ี
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
2. ควรให้ความสาคัญกับการทดสอบการใช้งานควบคู่กนั ไปกับการพัฒนาระบบ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการ
ประเมินว่าโปรแกรมประยุกต์ทพ่ี ฒ
ั นาขึ้นนัน้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือไม่และในระดับใด แม้ใน
ปจั จุบนั การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศและการบริการต่างๆในห้องสมุดผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือมีความก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก แต่เพือ่ ให้การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมเหล่านัน้ ตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้มากทีส่ ดุ จึงควรมีการประเมินผลควบคูก่ นั ไปกับการพัฒนาระบบซึง่ มีรปู แบบและวิธกี ารในการ
ประเมินหลากหลาย อย่างเช่นที่ Nielsen (2012, 3) ได้ให้ความเห็นว่า “แม้ผลิตภัณฑ์นัน้ จะมีรปู ร่างหน้าตา
สวยงามแต่หากผูใ้ ช้ไม่ได้รบั ความสะดวก หรือเกิดความผิดพลาดจากการใช้งานอันเกิดจากการพัฒนาระบบ ก็
เรียกได้ว่าขาดประสิทธิภาพ ดังนัน้ ระบบหรือโปรแกรมทีด่ จี งึ ควรได้รบั การออกแบบเพื่ อสนับสนุ นการใช้งาน
และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้มากกว่าออกแบบโดยเน้นความสวยงามหรือการใช้งานโดยไม่คานึงถึงผูใ้ ช้
เพราะในทีส่ ุดผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมนัน้ จะไม่ได้รบั ความนิยมและไม่มผี ใู้ ช้ ” เช่นเดียวกับ Battleson, Booth
and Wintrop (2001, 196-197) ทีเ่ ห็นว่าการประเมินและทดสอบระบบเป็ นส่วนสาคัญทีท่ าให้เกิดการพัฒนา
ในทางทีด่ ขี น้ึ โดยได้ทดสอบการใช้โปรแกรม (usability testing) ในการประเมินประสิทธิภาพและความยากง่าย
ในการใช้เว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งบัฟฟาโล (University at Buffalo) รัฐนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพราะเห็น ว่า เป็ น วิธีการที่นอกจากช่วยให้ทีมออกแบบระบบซึ่งได้แก่ บรรณารักษ์ วิศวกร
ซอฟท์แวร์ นักออกแบบรวมถึงทีมผูบ้ ริหาร สามารถปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ตามความต้องการหรือตาม
ความคิดเห็นของผูใ้ ช้แล้ว ยังเป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยประเมินคุณลักษณะด้านต่างๆของเว็บไซต์ได้เ ป็ นอย่างดีอกี
ด้วยโดยการสอบถามจากผูใ้ ช้งานจริง Shieh and Liu (2010) ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆของผูใ้ ช้เพื่อประเมิน
การใช้เว็บไซต์ด้วยเทคนิควิธตี ่างๆ เช่น การทดสอบการใช้โปรแกรม การใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Thinkaloud-TA) การสัมภาษณ์เชิงลึก และการใช้แบบสอบถาม ส่ว น Iqbal and Warraich (2012) และ Islam and
Tsuji (2011) ใช้แบบสอบถามในการประเมินความคิดเห็นของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อรูปแบบและการใช้เว็บไซต์ และ
Pendell and Bowman (2012) และ Yeh and Fontenelle (2012) ได้ใช้วธิ ี Usability testing เพื่อทดสอบการ
ใช้เว็บไซต์หอ้ งสมุดผ่านโทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น แต่ไม่ว่าจะใช้รูปแบบหรือวิธกี ารในการประเมินแบบใด ผูท้ ่ี
คิดค้นและพัฒนาระบบควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการประเมิน เช่นเดียวกับทีห่ อ้ งสมุด
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึง่ ภายหลังการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ “PolSci mLibrary” แล้วได้มกี ารทดสอบและ
ประเมินการใช้งานเพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ โดยมีรปู แบบการศึกษาการใช้งานจริง การสอบถาม
ความคิดเห็นในภาพรวมทีม่ ตี ่อคุณลักษณะด้านต่างๆของโปรแกรม และการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้
3. ในการทดสอบการใช้งานไม่เพียงทดสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ี
ต่ อระบบเท่า นัน้ แต่ควรมีการศึกษาด้า นอื่น ๆให้ครบถ้ว นเพื่อปรับ ปรุงและพัฒ นาให้ม ีคุณภาพสูงขึ้น และ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้มากขึน้ ยิง่ กว่านัน้ การสนับสนุ นให้มกี ารทดสอบระบบ ยังเป็ นการส่งเสริมให้
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ผูใ้ ช้แต่ละคนสนใจทีจ่ ะเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึน้ และเป็ นการยกระดับคุณภาพการบริการของห้องสมุดให้
เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
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