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งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
รวมกับสื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุค (Facebook) โดยการนําซอฟตแวรโอเพนซอรสเพ่ือบริหาร
จัดการหองสมุดอยาง OpenBiblio ซึ่งเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาดวยภาษา PHP ทํางานบน
ระบบฐานขอมูล MySQL พัฒนาโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มาทํางาน
รวมกับโซเชียลปลั๊กอิน (Social Plugin) ของเฟซบุค เพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือใน
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และประเมินความพึง
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การเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 
4.13) ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของ
ผูใชงาน 
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This study presented the development of information retrieval system 

integrated with social media such as Facebook by adopting open source software to 

manage the library. The system applied OpenBiblio, which is developed with PHP 

language and MySQL database running on a system developed by National Science 

and Technology Development Agency. The developed system can work with Social 

plugins such as Facebook to promote books in the library, which consisted of several 

functionalities including Like, Send, Sharing and Comment plugin. The evaluation wills 

trial with students from secondary school in Nongtao Wittaya School in Uthai Thani to 

determine satisfaction of system. 

This research was a development of information retrieval system and 

evaluated using the questionnaire as a tool to collect information of 121 people. The 

sampling method is the class based of the high school level at Nong Tao Uthai Thani 

Province, which has 5 aspects including: 1) the perceived ease of use, 2) the 

perceived benefits, 3) the social influence, 4) the attitude toward usage and 5) the 

intension to use. The results showed that the student satisfaction in the BOOKS 

PROMOTIONS SYSTEM with the Social Network in the high level. ( = 4.13). Therefore 

the developed system can be effectively implemented and supported the needs of 

the users. 
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี ดวยความอนุเคราะหชวยเหลือจาก
หนวยงานและบุคคลหลายฝาย ซึ่งผูวิจัยขอกลาวรายนาม ดังนี้  

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ อาจารยที่ปรึกษาที่เสียสละ
เวลาใหคําปรึกษา คอยแนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตองานวิจัยดวยความหวงใย และเอาใจใส
ดูแลเปนอยางดียิ่ง คอยติดตามความคืบหนาและใหกําลังใจอยางสมํ่าเสมอ ขอขอบพระคุณผูชวย
ศาสตราจารย ดร .ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน 
บางทาไม กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่ใหขอเสนอแนะในการทํางาน เพื่อปรับปรุงวิทยานิพนธให
สมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณอาจารยบุญเลิศ อรุณพิบูลย หัวหนางานงานพัฒนาและบริการส่ือสาระ
ดิจิทัล ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA) ที่คอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ และความรูเพ่ิมเติม
ที่เปนประโยชนอยางยิ่งที่การพัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคม
ออนไลน ขอขอบคุณ คุณศตพล ยศกรกุล คุณขันธศิริ อาทร เจาหนาที่ศูนยบริการความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และคุณสุตจิตร 
อุทาน บรรณารักษหองสมุดโรงเรียนหนองเตาวิทยา ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยที่ใหความ
อนุเคราะหประเมินแบบสอบถามอยางสมเหตุสมผล ขอขอบคุณ คุณอัคคณัฐ อัยรา ผูอํานวยการ
โรงเรียนหนองเตาวิทยา จ.อุทัยธานี และนักเรียนโรงเรียนหนองเตาวิทยาทุกคนที่ใหความรวมมือใน
การเก็บขอมูลเปนอยางดี ตลอดท้ัง ขอขอบคุณคุณภัทรวดี ลือโฮง ผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติ  ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ พ่ีๆ และนองๆ สาขาสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา
ทุกทาน ที่เปนกําลังใจ คอยชวยเหลือมาโดยตลอด  ขอกราบขอบพระคุณแมที่ใหโอกาสทางการศึกษา
เสมอมา คอยเปนกําลังใจ ใหการสนับสนุน ชวยเหลือทุกเรื่อง ผูวิจัยขอเก็บความประทับใจที่ทุกคนมี
ใหไวในความทรงจํามิรูลืมตลอดไป 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วเปนเหตุให
ระบบการจัดการเรียนการสอนตองปรับเปลี่ยนไปจากการเรียนการสอนในหองเรียนไปเปนการเรียนรู
แบบไมจํากัดเวลาและสถานที่ (Any Time Any Where) ทําใหนักเรียนสามารถสืบคนขอมูลตางๆ 

จากเครือขายคอมพิวเตอรโดยเฉพาะจากระบบอินเทอรเน็ตไดดวยตนเอง  สอดคลองกับ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเนนในดานการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษา โดย 

เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเองเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน
แตละคน 

 โรงเรียนหนองเตาวิทยา โดยทานผูอํานวยการโรงเรียน นายอัคคณัฐ  อัยรา จึงมีนโยบาย
ใหงานคอมพิวเตอรพัฒนาดานเทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหารงานของโรงเรียนในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้  
 1. จัดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ทุกระดับชั้น ตั้งแต ม.1-ม.6 เปน
ประจําทุกภาคเรียน และทุกปการศึกษา  
 2. ติดต้ังระบบเครือขายแลน (LAN) และระบบเครือขายแบบไรสาย (Wireless) ให
ครอบคลุมพ้ืนที่โดยรอบบริเวณโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนสามารถใชงาน
ระบบอินเทอรเน็ตไดอยางทั่วถึง เชน บริเวณมาหินใตรมไมหรือศาลาพักผอนรอบบริเวณโรงเรียน ทํา
ใหนักเรียนมีความสุขกับการเรียนและสามารถพัฒนาการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปน
อยางดี  
 3. ติดตั้งระบบควบคุมการใชงานอินเทอรเน็ตในเครื่องใหบริการ (Server) เพ่ือคุมควบ
การใชงานและคอยกํากับติดตามการใชงานอินเทอรเน็ตไปในทางท่ีมิชอบเพ่ือใหเปนไปตาม พ.ร.บ.วา
ดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  

 4. นําเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Note Book) ซึ่งไดมาจากงบประมาณตามโครงการ
ไทยเขมแข็ง ใหบริการยืมเรียนกับนักเรียนทุกคนเพ่ือเปนการเปดโลกกวางทางการศึกษา โดยนักเรียน
สามารถสืบคนขอมูลเพื่อบูรณาการความรูในรายวิชาตางๆ ได  
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5. พัฒนาหองสมุด ICT เพ่ือใหนักเรียนไดสืบคนขอมูลและขาวสารตางๆ จากเครือขาย
คอมพิวเตอร ทั้งระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตได เปนการสนับสนุนการเรียนรูเปนรายบุคคลทําให
นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของตนเองไดเปนอยางดี 
 ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรส เปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือนํามาใชในการ
บริหารจัดการงานหองสมุด เชน งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการ และงานสืบคนสารสนเทศ โดยระบบน้ันเปดเผยหลักการและตนฉบับของโปรแกรมเพ่ือให
สามารถแกไข ดัดแปลง และเผยแพรตอได 
 ในปจจุบันไดมีองคกรและหนวยงานตางๆ พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร
สขึ้นมาเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ก็เพ่ือเปนทางเลือกใหกับหองสมุดตางๆ ไดเลือกใชอยางเหมาะสมโดยไม
ตองเสียงบประมาณในการจัดหาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชยมาใชรวมถึงการเสีย
คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบ และคาใชจายในการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงระบบอีกดวย จึงทําให
หองสมุดตางๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญไดหันมาใหความสนใจกับระบบหองสมุดแบบโอเพนซอรส
เพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ เนื่องจากเห็นวาสามารถประหยัดงบประมาณในสวนการจัดซื้อระบบได โดยใน
ประเทศไทยน้ันแนวโนมในการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรสมาใชทั้งในลักษณะท่ีนําเขา
มาติดตั้งใชใหมและทดแทนระบบเดิมที่เปนเชิงพาณิชยนั้นมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุม
หองสมุดขนาดเล็กและขนาดกลางไดเริ่มนําระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรสเขามาใช 
 เครือขายสังคมออนไลนเปนรูปแบบของเว็บไซตในการสรางเครือขาย  สังคมใน
อินเทอรเน็ต เพ่ือใหผูใชเขียนและอธิบายความสนใจหรือกิจกรรมที่ทําเพ่ือเชื่อมโยงความสนใจและ
กิจกรรมกับผูอื่นในเครือขายสังคมดวยการสนทนาออนไลน การสงขอความ การสงอีเมล การอัปโหลด
วิดีโอ เพลง รูปถายเพ่ือแบงปนกับสมาชิกในสังคมออนไลน เปนตน เครือขายสังคมท่ีเปนที่นิยมใน
ปจจุบัน เชน Facebook, Hi5, Bebo, MySpace และ Google+ เปนตน 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงพัฒนาระบบประชาสัมพันธหนังสือ โดยการนําสื่อสังคมออนไลนอยาง
เฟซบุคมาใชเพ่ือเผยแพรหนังสือในหองสมุด จะทําใหนักเรียนสามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือ และแบงปนหนังสือใหเพ่ือนผานเฟซบุค ทําใหเกิดความสนใจหนังสือ สงผลตอการยืมหนังสือ
ในหองสมุดใหมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
 2. เพ่ือประเมินความพึงใจการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ศึกษาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือ 

 2. พัฒนาระบบระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือรวมกับสื่อสังคมออนไลน 
 3. ทดสอบระบบระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือรวมกับสื่อสังคมออนไลน 

 4. ประเมินความพึงพอใจระบบระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือรวมกับสื่อสังคม
ออนไลน 
 

อุปกรณที่ใช 
            1. ฮารดแวร 
     1.1 ฮารดแวรเซิฟเวอร     

       1.1.1 Linux Hosting Disk space 10GB 

         1.1.2 Data transfer 50GB/Month 

     1.2 ฮารดแวรสําหรับไคลแอนต 
      1.2.1 DELL Inspiron N4110 Notebook 

      1.2.2 Harddisk 320GB 

      1.2.3 Ram 4GB 

            2. ซอฟตแวร 
      2.1 ซอฟตแวรเซิฟเวอร 

    2.1.1 ภาษาหลักที่ใชพัฒนาโปรแกรม คือ PHP Version 5.0  
    2.1.2 ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรส (OpenBiblio) รุน myLib 

    2.1.3 ระบบจัดการฐานขอมูล คือ MySQL  

    2.1.5 ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Ultimate 

   2.2 ซอฟตแวรสําหรับไคลเอนต 
      2.2.1 เว็บบราวเซอรที่ใช ไดแก IE8, FireFox, Google Chrome 

      2.2.2 โปรแกรมอัพโหลดไฟล ไดแก FileZilla 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
            1. ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทํางานของหองสมุดที่มีการนําเอาอุปกรณ
ประมวลผลซ่ึงประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวร มาใชเพ่ือการจัดการงานของหองสมุดในลักษณะ
ผสมผสาน มีการทํางานรวมกันหรือเชื่อมโยงกันระหวางระบบงานตางๆ ของหองสมุด  
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 2. สื่อสังคมออนไลน หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคมเพ่ือใช
ในการแนะนํา สงตอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ  
 3. ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดรวมกับ เครือขายสังคมออนไลน 
หมายถึง ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเปนการทํางานสวนหนึ่งภายใตระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
มาทํางานรวมกับโซเชียลปล๊ักอิน 
  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือเปนชองทางในการแนะนําหนังสือในหองสมุด เปดโอกาสใหเครือขายสังคมเขามา
มีบทบาทในการเผยแพรประชาสัมพันธหนงัสือ 
 2. การใชงานระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนจะ
ชวยกระตุนใหเกิดการสนใจหนังสือ สงผลใหอัตราการยืมหนังสือจากหองสมุดมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 การพัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ผูวิจัยได
ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือประยุกตใชในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรส 

 2. ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public And Catalog) 

 3. เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 

 4. โซเชียลปล๊ักอิน (Social Plugin) 

 5. โอเพนกราฟโปรโตคอล (Open Graph Protocol) 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรส 

 จุฑาทิพย จันทรลุน (2553) ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรส คือ ระบบท่ี
พัฒนาขึ้นเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการงานหองสมุด เชน งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานทํา
รายการทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ และงานสืบคนสารสนเทศ โดยระบบน้ันเปดเผยหลักการ
และตนฉบับของโปรแกรมเพ่ือใหสามารถแกไข ดัดแปลง และเผยแพรตอได 
 การพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรสนั้นไดมีการพัฒนาขึ้นมาอยางตอเนื่อง 
และมีการใชอยางแพรหลายเมื่อประมาณ 6-7 ปมาน้ีในหองสมุดขนาดเล็กและขนาดกลาง สําหรับ
เหตุผลในการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรสขึ้นมานั้นมีหลายประการ ไดแก 
 1. ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรสมีการพัฒนามากข้ึนเพ่ือรองรับจํานวน
หองสมุดท่ีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

 2. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดานงบประมาณในหองสมุดที่ไมแนนอนในภาวะปจจุบัน 

 3. เพ่ือประหยัดงบประมาณของหองสมุดจากการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติเชิง
พาณิชยโดยสามารถนํางบประมาณไปใชในงานอยางอ่ืนของหองสมุดได 
 4. เพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยน แกไขระบบใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมกับงานของ
หองสมุด 

 5. เพ่ือพัฒนาระบบท่ีใชงานงาย มีความยืดหยุนเหมาะสมกับหองสมุดประเภทตางๆ  
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 ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการแบบโอเพนซอรสระบบแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นมา คือ 
Koha พัฒนาขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด โดยบริษัท Katipo Communication ในป 2000 ใหกับ
หองสมุด Horowhenua Library Trust คําวา Koha มาจากภาษาเมารี แปลวา ของขวัญหรือการให 
ตอมาในป 2003 ไดพัฒนาและนําไปใชในหองสมุด Nelsonville Public Library รัฐโอไฮโอประเทศ
สหรัฐอเมริกาและในเวลาตอมาก็ไดนําไปใชในหองสมุดอ่ืนๆ ในสหรัฐอเมริกาเพ่ิมมากขึ้นกวา 300 
หองสมุด สําหรับระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรส ระบบที่ 2 ที่ไดมีการพัฒนาขึ้น คือ 
Evergreen พัฒนาขึ้นโดย Georgia Public LibraryService ในป 2004 เพ่ือนําไปใชในเครือขาย
หองสมุดประชาชนในรัฐจอรเจีย หลังจากนั้นก็ไดมีการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร
สระบบอ่ืนๆ ตามมา เชน PhpMyLibrary, OpenBiblio, PMB, Newgenlib เปนตน  

 ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรสมีขอดีหลายประการ ซึ่งสงผลใหระบบไดรับ
ความนิยมใชงานในปจจุบัน ดังนี้ 
 1. มีอิสระในการใชโปรแกรม คือ ทุกคนมีสิทธิ์ในการนําโปรแกรมไปใชได 
 2. มีอิสระในการศึกษาและปรับเปลี่ยนโปรแกรมใหเหมาะสมกับการใชงานในองคกร 
 3. มีอิสระในการคัดลอกโปรแกรม สามารถคัดลอกโปรแกรมไปพัฒนาเพ่ิมเติมได 
 4. มีอิสระในการปรับปรุงโปรแกรม สามารถปรับปรุงใหมีระบบการทํางานเพ่ิมเติมได
ตลอดเวลา 
 5. สามารถเลือกใชและพัฒนาระบบไดตามความเหมาะสมและตามความตองการของ
หองสมุด 

 6. มีคาใชจายไมสูงเมื่อเทียบกับระบบหองสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย 
 7. ไมมีขอจํากัดในการใชระบบและแกไขเพ่ิมเติมระบบ 

 8. มีความรวมมือจากกลุมผูใชระบบเดียวกัน 

 9. มีการพัฒนาระบบอยูอยางสมํ่าเสมอจากกลุมผูใชดวยกัน 

 อยางไรก็ตาม แมวาจะมีขอดีหลายประการ แตระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร  
ก็มีขอจํากัดอยูบางประการ ดังนี้ 
 1. ไมมีผูดูแลหรือสนับสนุนระบบอยางเปนทางการ 
 2. ตองมีบุคลากรท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญดานระบบคอมพิวเตอร 
 3. เสียเวลาในการทดสอบระบบกอนนําไปใช 
 ในปจจุบันไดมีองคกรและหนวยงานตางๆ พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร
สขึ้นมาเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ก็เพ่ือเปนทางเลือกใหกับหองสมุดตางๆ ไดเลือกใชอยางเหมาะสมโดยไม
ตองเสียงบประมาณในการจัดหาโปรแกรมระบบหองสมุด อัตโนมัติเชิงพาณิชยมาใชรวมถึงการเสีย
คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบ และคาใชจายในการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงระบบอีกดวย จึงทําให
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หองสมุดตางๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญไดหันมาใหความสนใจกับระบบหองสมุดแบบโอเพนซอรส
เพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ เนื่องจากเห็นวาสามารถประหยัดงบประมาณในสวนการจัดซื้อระบบได โดยใน
ประเทศไทยน้ันแนวโนมในการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรสมาใชทั้งในลักษณะท่ีนําเขา
มาติดตั้งใชใหมและทดแทนระบบเดิมที่เปนเชิงพาณิชยนั้นมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุม
หองสมุดขนาดเล็กและขนาดกลางไดเริ่มนําระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอรสเขามาใช เชน 
หองสมุดโรงเรียน หองสมุดเฉพาะในหนวยงาน เปนตน ซึ่งหองสมุดนั้นสามารถปรับแกและดัดแปลง
เพ่ือใชในงานหองสมุดไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพราะ ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบโอเพน
ซอรสที่ไดพัฒนาขึ้น มานั้นปจจุบันมีมาตรฐานเทียบเทากับระบบหองสมุด อัตโนมัติเชิงพาณิชยทั่วไป 
มีมาตรฐานสากลรองรับ สามารถติดตอส่ือสาร เชื่อมโยงขอมูล และแลกเปล่ียนขอมูลกับหองสมุดอ่ืนๆ 
ไดอยางสะดวกรวดเร็วโดยที่ไมมีคาใชจายในการจัดซื้อและติดตั้งระบบ รวมถึงมีแนวโนมในการพัฒนา
ระบบอยางตอเนื่องจากกลุมผูใชงานเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

 

ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public And Catalog) 

 วัชรียพร คุณสนอง (2549) ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การสืบคน
สารนิเทศทางบรรณานุกรมของสื่อสารท่ีมีการใหบริการในหองสมุดผานอินทราเน็ต หรืออินเตอรเน็ต 
จากฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ ซึ่งผู ใชสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยการสืบคนผานระบบ
ออนไลนของหองสมุดจากหนาจอคอมพิวเตอร ผูใชสามารถสืบคนสารสนเทศจากชื่อผูแตง (Author) 

ชื่อเรื่อง (Title) เลขหมูหนังสือ (Call Number) หัวเรื่อง (Subject) คําสําคัญ (Keyword) ชื่อชุด 
(Series) เลขมาตรฐานสากลวารสาร/หนังสือ/เลขเรียกหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (ISSN/ISBN/LCCN) 

 นอกจากน้ียังสามรถใชเทคนิกการสืบคนแบบตรรกบูลิน (Boolean Logic) การตัดคํา 
(Truncation) การจํากัดขอบเขตขอมูลการสืบคน (Filed Searching) การสืบคนดวยปที่พิมพ (Date 

Searching) ภาษา (Language) ชื่อสํานักพิมพ (Publisher) และประเภทของสารสนเทศ (Type Of 

Information) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอรฟแวรและการออกแบบหองสมุดอัตโนมัติดวย 

 ระบบ Opac มีระบบพ้ืนฐาน 4 สวน คือ 

 1. ระบบคอมพิวเตอร (Computer System) ประกอบดวย 

      1.1 ฮารดแวร (Hardware)   

          1.2 ซอรฟแวร (Sofeware)  

     1.3 อุปกรณนําเขาขอมูล (Input Devices) 

     1.4 อุปกรณแสดงผลขอมูล (Output Devices) 
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 2. ฐานขอมูล (Database) ฐานขอมูลเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของระบบออนไลน ซึ่ง
ประกอบดวย 

      2.2 แฟมขอมูลบรรณานุกรม (Bibleographical File) เปนแฟมสําหรับจัดเก็บ
รายการบรรณานุกรมไวในรูปแบบท่ีเครื่องอานได (MARC Format) ประกอบดวยเขตขอมูลหลัก และ
เขตขอมูลยอยซึ่งมีกําหนดวาเขตขอมูลใดจะจัดทําดัชนี หรือใชเปนจุดเขาถึง (Access Point) ไดบาง 
      2.3 แฟมขอมูลรายการหลักฐาน (Authority File) เปนแฟมสําหรับจัดเก็บ และ
ตรวจสอบแกไขมาตารฐานของรายการบรรณานุกรมซึ่งแฟมรายการหลักนี้จะควบคุมระบบการสืบคน
ใหมีประสิทธิภาพ 

      2.4 แฟมขอมูลผกผัน (Inverted File) เปนแฟมขอมูลที่ชวยใหผูใชสามารถใชกลยุทธ
ในการสืบคนที่ซับซอนไดรวดเร็วขึ้นโดยการดึงขอมูลมาจากแฟมขอมูลบรรณานุกรม ซึ่งแตละรายการ
จะมีสัญลักษณระบุไวเพ่ือประโยชนในการเขาถึง แฟมขอมูลผกผันทํางานตลอดเวลาที่มีการสืบคนใน
ขณะที่แฟมขอมูลบรรณานุกรมทํางานเม่ือมีการแสดงผลการสืบคนหรือมีการพิมพผลการสืบคน 

 3. ผูใช (User) เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ ความสําเร็จของการ
สืบคนสารสนเทศข้ึนอยูกับทักษะและภูมิหลังของผูใช ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสืบคน 
เชน ความรูเกี่ยวกับหัวเรื่อง ทักษะการใชแปนพิมพ การสะกดคํา รวมท้ังมโนทัศนในการสืบคนที
ยืดหยุนไดเม่ือมีปญหาการสืบคน 

  4. ระบบการเชื่อมสานระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (Human Computer Interface) 

เปนระบบท่ีเนนหนักที่รูปแบบการเชื่อมประสาน หรือภาษาที่ใชในการส่ือสารระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูใชสืบคนสารสนเทศไดงายขึ้น และลดความผิดพลาดของผูใช 
รวมท้ังไดรับผลการสืบคนที่ตรงกับความตองการ ซึ่งปจจุบันการเชื่อมประสานกับคอมพิวเตอร หรือ
เมาสจะแสดงผลทางหนาจอทันที ซึ่งรูปแบบการเชื่อมประสานมีอยู 3 รูปแบบ คือ 

     4.1 การเชื่อมประสานแบบเมนู (Menu Interface) คอมพิวเตอรของหองสมุดจะ
แสดงรายการคําส่ัง โดยแตละรายการมีการกําหนดตัวอักษรบนแปนเปนตัวชี้บอกใหผูใชไดเลือกเคาะ
แปนพิมพปอนคําสั่งตามที่ตองการโดยใชเครื่องหมายลูกศร ขึ้น-ลง ซาย-ขวา 

    4.2 การเชื่อมประสานแบบใชคําสั่ง (Command Oriented Interface) การเชื่อม
ประสานเหลานี้ผูใชตองพิมพคําสั่งที่ตองการ ซึ่งสวนใหญพ้ืนที่ในการรับคําสั่งจะอยูแถวลางสุดของ
จอภาพ และพ้ืนที่ที่เหลือของหนาจอ อธิบายวิธีการใชคําสั่งการเชื่อมประสานแบบน้ีผูใชตองจําคําสั่ง
และโครงสรางของไวยากรณใหได 
     4.3 การเชื่อมประสานแบบภาพ (Graphic User Interface) เปนการเชื่อมประสาน
ดวยรูปภาพโดยใช Icon, Scrollbars, Pull-down, Menu Mutiple, Window เปนการทํางานดวย
ระบบ Window เปนหลัก ผูใชปอนสําสั่งโดยการใชเมาสใหดําเนินการสืบคนสารนิเทศ  
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 อ่ิมจิต เลิศพงษสมบัติ กลาวถึง องคประกอบการสืบคน OPAC ไววา ไมวาการสืบคนจะ
อยูในรูปแบบใดก็ตาม สวนมากจะประกอบดวยขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 1. ขอมูลที่ใชในการคนหาเอกสารและการจัดเรียง หรือจัดเอกสารในหองสมุด เชนเลข
เรียกหนังสือ  
 2. ขอมูลที่เปนดรรชนี (Index Terms) หรือคําสืบคน (Access Points) ไดแกชื่อ
ผูรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานนั้น เชน ผูแตง ผูแปล ผูวาดภาพประกอบบรรณาธิการ ฯลฯ หรือ
ชื่อเรียกเอกสาร ตลอดจนคําสําคัญที่ปรากฏในสวนขอมูลทางบรรณานุกรมหรือหัวเรื่องที่หองสมุด
กําหนดขึ้นโดยใชคูมือในการกําหนดหวัเรื่อง 
 3. ขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสาร หองสมุดสวนใหญมักใชมาตรฐานการลงรายการ
ทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑการลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ซึ่งปจจุบันเปนฉบับพิมพครั้งที่ 2 

(Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition-AACR2, 1988 Revision) เปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน รูปแบบทางบรรณานุกรมของเอกสารตาม Anglo American Cataloging (AACR) 

มี 8 สวน แตละสวนเรียงลําดับดังนี้ 
    3.1 ชื่อเรื่องและขอความระบุผูรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานนั้น 

    3.2 ฉบับพิมพ 
    3.3 รายละเอียดเฉพาะของเอกสาร 
    3.4 ขอมูลการจัดพิมพ การเผยแพร 
    3.5 ลักษณะกายภาพของเอกสารน้ันๆ 

    3.6 ชื่อชุด 

    3.7 รายการหมายเหตุ 
    3.8 เลขมาตรฐานประจําเอกสาร 
 สรุปไดวาองคประกอบของ OPAC และ Web Opac คือระบบคอมพิวเตอร ฐานขอมูล 
ผูใช และระบบการเชื่อมประสานระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร นอกจากนี้องคประกอบที่ สําคัญของ 
OPAC ที่ชวยในการสืบคนสารนิเทศคือ ซอรฟแวรของหองสมุด การจัดทําดรรชนี การกําหนดคําศัพท
การสืบคน ฯลฯ เพ่ือใหผูใชไดขอมูลที่ถูกตอง และตรงกับความตองการมากท่ีสุด 

 OPAC และ Web Opac มีขอดีในการอํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการสืบคน
สารสนเทศ ดังนี้  
 1. วิธีการเขาถึงรายการตางๆ ของหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพของหองสมุดทําไดกวางขวาง
กวารายการรูปแบบอ่ืนๆ และทําใหผูใชสามารถสืบคนสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร 
 2. เทคนิคการสืบคนสารนิเทศแบบตางๆ ชวยสืบคนหัวเรื่องท่ีซับซอนไดงาย 

 3. ประหยัดเวลา และไดรับความสะดวกรวดเร็วในการสืบคนสารนิเทศ 
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 4. สามารถสืบคนสารนิเทศจากเทอรมินัลซึ่งอยูหางไกลจากหองสมุด  ซึ่งทําใหระบบ
เขาถึงรายการเปนรูปของการกระจาย (Decentralized) มากข้ึน 

 5. สามารถรวบรวมขอมูลที่ตองการไดอยางครบถวน 

 6. มีความยืดหยุนที่สามารถเพ่ิมหรือลบรายการตางๆ ไดโดยไมกระทบรายการอ่ืน 

 7. มีความเปนปจจุบันมากกวารายการอ่ืน สามารถเพ่ิมเติมทรัพยากรสารนิเทศรูปแบบ
ใหมๆ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขรายการลงฐานขอมูลไดงาย และรวดเร็ว 
 8. เปนระบบที่มีความยืดยุนในการสืบคนสารนิเทศตางๆในฐานขอมูลไดมากกวารายการ
รูปแบบอื่นๆ 

 9. เปนระบบท่ีมีการโตตอบ (Interaction) เปนการโตตอบระหวางผูใชคอมพิวเตอรและ
รายการทรัพยากรสารสนเทศของแหลงสารสนเทศ และผูใชจะไดรับการตอบท่ีรวดเร็ดเร็ว 
 10. ผูใชสามารถเขาถึงรายการบรรณานุกรม (Online Catalogs) โดยผานเครื่อง
ปลายทางซึ่งติดตั้งไวภายในที่ตางๆของสารนิเทศ 

 11. งายตอการใชและการเรียนรูการใชระบบ (User Friendly) เพราะมีคําแนะนําในการ
ใชระบบอยูในฐานขอมูล ซึ่งผูใชสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 
 12. รายการตางๆที่สืบคนไดจากฐานขอมูล แสดงใหเห็นบนหนาจอภาพจากแหลง
สารสนเทศ 

 13. สามารถตรวจสอบประวัติผูใช เชน ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท รวมทั้งคาปรับ และ
วันที่กําหนดสง 
 14. สามารถจองและยกเลิกสารสนเทศที่ตองการได และดูสถานภาพของสารสนเทศได 
 15. สามารถบันทึกรายการบรรณานุกรมท่ีตองการลงในแฟมขอมูล 

 ทุกระบบมีขอจํากัด จะมีมากมีนอยเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับซอรฟแวรของหองสมุดอัตโนมัติ
นั้นๆ วามีการออกแบบระบบตรงกับความตองการ และมีความเหมาะสมตรงกับสถาบันบริการ
สารสนเทศหรือไม ขอเสียของระบบมีดังนี้ 
 1. การนําระบบ Opac และ Web Opac เขามาใชตองเสียคาใชจายสูงในการจัดหา
อุปกรณตางๆ 

 2. เนื่องจากระบบ Opac และ Web Opac มีการดําเนินงานดวยคอมพิวเตอร ในกรณีที่
คอมพิวเตอรขัดของการสืบคนก็จะหยุดชะงักไปดวย 

 3. ถาผูใชขาดความชํานาญในเร่ืองระบบหรือดานคอมพิวเตอรจะทําใหใชงานระบบไดไม
เต็มประสิทธิภาพ 

 4. ตองเสียคาใชจายสูงในการดูแลรักษาระบบ 
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เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 

วิกิพีเดีย (Wikipedia 2009) ระบุวา เครือขายทางสังคมเปนโครงสรางของสังคมที่
ประกอบดวยโหนด (Node) ตางๆ เชื่อมตอกัน ซึ่งแตละโหนดที่เชื่อมโยงกันก็อาจมีความสัมพันธกับ
โหนดอ่ืนๆ ดวย ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูใชสามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทําความรูจักและติดตอสื่อสารกันได 
โดยงายและมีประสิทธิภาพ 

เมสัน และเรนน่ี (Mason and Rennie 2008) อธิบายวา เว็บไซตเครือขายทางสังคม
สามารถใชเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียนความรูของผูใชไดเปนอยางดีเนื่องจากมีความยืดหยุนตอการ
เขาถึงสามารถเก็บบันทึกการสื่อสารที่เกิดขึ้นได อีกทั้งยังชวยใหการสื่อสารระหวางบุคคลมีความ
เสมือนจริงเทียบไดกับการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face to Face Communication)  

ไลโบวิทส (Liebowitz 2007) ใหคําจํากัดความวา เครือขายทางสังคม คือ ความสัมพันธ
ระหวางผูแสดง (Actor) เชน บุคคล องคกร หนวยงาน เปนตน ซึ่งเปนผูที่มีความสนใจ ในสิ่งเดียวกัน 
ตัวอยางเชน เว็บไซตFacebook.com ที่พัฒนาโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวารด (Harvard 

University) เว็บไซตนี้อนุญาตใหนักศึกษาจากภายในหรือตางมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในเร่ือง
เดียวกันเขามารวมกลุมกันในรูปแบบของเครือขายทางสังคม และยังสามารถเชิญชวนผูอ่ืนใหเขารวม
เครือขาย เปนประโยชนตอการแลกเปล่ียนความรูระหวางกันไดเปนอยางดี  ปจจุบันมีเว็บไซตที่
ใหบริการเครือขายทางสังคม (Social Network Service: SNS) จํานวนมาก แตละเว็บไซตตางมี
คุณสมบัติทางการใชงานท่ีแตกตางกันไป และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยรูปแบบของเว็บไซตที่
สามารถใชสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดสามารถแบงออกได เปน 4 รูปแบบ ดังนี้  

1. เว็บไซตเผยแพรตัวตน ใชสําหรับนําเสนอตัวตนและเผยแพรเรื่องราวของตนเอง ผูใช
สามารถเขียนบล็อก (Blog) สรางอัลบั้มรูป สรางกลุมเพ่ือน และสรางเครือขายเพ่ือการเรียนรูขึ้นเองได
ตัวอยางเว็บไซตประเภทนี้เชน Myspace.com, Hi5.com และ Facebook.com เปนตน  

2. เว็บไซตเผยแพรผลงาน ใชสําหรับนําเสนอผลงานของตัวเองหรือกลุมรูปแบบตางๆ 
เชน วีดิโอ รูปภาพ หรือเสียงบรรยายการสอนที่ไดจากการบันทึกในชั้นเรียน เปนตน ตัวอยาง เว็บไซต
ประเภทนี้เชน YouTube.com, Yahoo VDO, Google VDO, Flickr.com, Multiply.com เปนตน  

3. เว็บไซตของผูใชที่มีความสนใจตรงกัน มีลักษณะเปน Online Bookmarking หรือ 
Social Bookmarking กลาวคือ เปนการคั่นหนาเว็บไซตใดก็ไดที่เราชื่นชอบหรือถูกใจ เพ่ือแสดงให
ผูอื่นทราบและตัวของผูใชเองจะสามารถทราบดวยวาผูอื่นชื่นชอบเว็บไซตใด และเว็บไซตใดไดรับความ
นิยมหรือเปนที่นาสนใจของคนจํานวนมาก ตัวอยางเว็บไซตประเภทนี้ เชน Del.icio.us, Digg,Zickr, 

Duocore.tv เปนตน  

4. เว็บไซตเพ่ือการทํางานรวมกัน เปนเว็บไซตที่เปดโอกาสใหสมาชิกของกลุมเขามา
นําเสนอขอมูล ความคิด หรือตอยอดเรื่องราวตาง ๆ ได ตัวอยางเว็บไซตประเภทนี้ เชน Wikipedia, 
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Google Earth เปนตน โดย Wikipedia เปนสารานุกรมแบบตอยอดที่อนุญาตใหผูใดก็ไดเขามาเขียน 
และแกไขบทความตางๆ รวมกัน กอใหเกิดเปนสารานุกรมออนไลนขนาดใหญที่ รวบรวมความรู
ขาวสาร และเหตุการณตาง ๆ ไวมากมาย  

นอกจากนี้บอยดและเอลริสัน (Boyd and Ellison, 2008) ระบุวา รูปแบบของ เว็บไซต
เครือขายทางสังคม มีความนาสนใจและดึงดูดใจใหเขาใชงาน เนื่องจากมีลักษณะการใชงานที่
หลากหลายรองรับส่ือหลายประเภท โดยเว็บไซตเครือขายทางสังคมสวนใหญมักจะแนะนําใหผูใชอัพ  

โหลดภาพตนเองเพ่ือเปนการแสดงตัวตน (Identify) ใหผูใชอ่ืนบนระบบไดรูจัก นอกจากนี้บางเว็บไซต
ยังอนุญาตใหผูใชตกแตงหรือเลือกโปรแกรมประยุกต (Application) ที่สนใจเขาไวในระบบไดอีกดวย 
เชน Facebook.com เปนตน  

ปาริฉัตร ชางสิงห (2557) องคประกอบสําคัญของเว็บไซตเครือขายทางสังคม 
ประกอบดวยการทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีเกี่ยวของกับ 3 องคประกอบ ไดแก  

1. เพ่ือน (Friend) หมายถึง บุคคลที่อยูบนเครือขายเดียวกันกับตัวผูใชเอง มีระดับ
ความสัมพันธมากกวา 1 ระดับ เชน เพ่ือนของเพ่ือน เปนตน โดยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเพ่ือน เชน 
การเพ่ิมรายชื่อเพ่ือนสําหรับการติดตอ การตอบรับคําขอเปนเพ่ือน การบอกเลิกคําขอเปนเพ่ือน  เปน
ตน  

2. ประวัติยอ (Profile) คือ การเผยแพรขอมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับตนเอง เชน ชื่อ เลน 
เพศ อายุ เมืองที่อยูปจจุบัน ความสนใจพิเศษ งานอดิเรก เปนตน  

3. การแสดงความคิดเห็นหรือการสงขอความ (Comment/Message) เปนรูปแบบการ
ติดตอสื่อสารที่สําคัญของผูใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม ชวยใหผูใชบนเครือขายเดียวกัน  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นผานการพิมพโตตอบกัน ซึ่งการสื่อสารทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะถูกเก็บบันทึกไวและผู ใช
สามารถเขามาอานยอนหลังไดตามตองการ 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2556) ทําการสํารวจการมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ครัวเรือน พบวา ประชากรไทยอายุ 6 ปขึ้นไป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้นในทุกกลุมอายุ 
โดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่มีอายุระหวาง15-24 ป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงกวากลุมอ่ืน จากรอยละ
39.7 ในป 2550 เปนรอยละ 51.9 ในป 2554 และคาดวาการใชอินเทอรเน็ตของกลุม วัยรุนนี้จะมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น  
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ภาพท่ี 1 แสดงประชากรที่ใชอินเตอรเน็ต ระหวางป 2550-2554 จําแนกตามกลุมอายุ  

 

กลุมวัยรุนอายุ 15-24 ปใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลทั่วไป/สินคาหรือบริการมากที่สุด 

รอยละ 79.6 เลนเกมสดาวนโหลดเกมสรอยละ 65.4 อานขาวสาร หนังสือพิมพแม็กกาซีนตาง ๆ รอย
ละ 57.4 ดาวนโหลดหนัง เพลง ดูทีวี วีดีโอ ฟงวิทยุรอยละ 56.4 และรับ- สงอีเมลรอยละ 55.9  
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ภาพท่ี 2 แสดงจํานวนวัยรุนไทยอายุ 15-24 ปที่ใชอินเทอรเน็ต จําแนกตามกิจกรรมท่ีใชป 2554  

 

นอกจ ากนี้ จ า กก า ร ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช เ ฟซ บุ ค  ของ เ ว็ บ ไ ซ ต 
www.computerlogy.com พบวา ในป 2554 มีคนไทยมากกวา 11,128,080 คน หรือกวารอยละ 
17 (จากจํานวนประชากร 65.4 ลานคน ขอมูลป 2553 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ) โดยมีการใชเฟซบุ
คแบงเปนเพศหญิง จํานวน 5,805,820 คน หรือ รอยละ 52.17 เพศชาย จํานวน 5,265,640 คน หรือ 
รอยละ 47.32 จังหวัดที่ใชเฟซบุคมากที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร จํานวน 9,687,420 คน หรือ 

87.05% รองลงมาเปนจังหวัดนนทบุรี จํานวน 482,600 คน หรือ รอยละ 4.34 และจังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 97,960 คน หรือ รอยละ 0.88  

จําแนกตามชวงอายุพบวา ชวงอายุ 26-45 เปนกลุมคนที่มีการใชเฟซบุคมากท่ีสุดเกือบ 7 

ลานคน รองลงมาเปน กลุมอายุ 18-25 ปจากนั้นเปนกลุม 13-17 ปสวนกลุมอายุ 46-64 มีการใชสื่อ
สังคมออนไลนนอยที่สุด จํานวนกวา 9 แสนคน  

จําแนกการใชตามสถานการสมรส พบวา กลุมคนโสดทั้งหญิงและชายมีการใชเฟซบุคมาก 

ที่สุด โดยมีจํานวนมากกวารอยละ 50 จําแนกตามพฤติกรรมการใชพบวา ผูใชสื่อสังคมออนไลนรอยละ 
33.53 จะเขาไปพูดคุยกับ เพ่ือนหรือคนรูจัก รอยละ 32.34 เขาไปเพ่ือติดตามขอมูลขาวสาร รอยละ 
11.98 ตอบความคิดเห็น ตางๆ รอยละ 11.38 เลนเกม รอยละ 6.59 ใชทํากิจกรรมอ่ืนๆ และ รอยละ 
4.19 ใชอัพโหลดรูป 
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โซเชียลปล๊ักอิน (Social Plugin) 

 โซเชียลปล๊ักอิน คือ บริการของทางเฟซบุค ที่อนุญาตใหผูพัฒนาเว็บไซตไดนําเอาปล๊ักอิน
เหลาน้ีไปใชกับเว็บไซตของตนเองเพ่ือทําการเชื่อมตอกันกับเฟซบุค  โดยท่ีทางผูพัฒนาเว็บไซตแค
นําเอารหัสคําส่ัง (Plugin Code) ที่ไดทําการสรางจากเฟซบุค ไปทําการติดตั้งกับเว็บไซต ปจจุบัน
โซเชียลปล๊ักอินที่นิยมใช มีทั้งหมด 4 แบบ ซึ่งประกอบดวย 

 1. Like Button เปนการถูกใจขอมูลในเว็บไซตหรือบทความ โดยขอมูลการกดถูกใจจะ
ถูกแสดงใหเพื่อนๆ ไดเห็นดวย 

 2. Send Button เปนการสงขอมูลเนื้อหาหรือบทความบนเว็บไซตไปยังเพ่ือนที่อยู
ในเฟซบุค 

 3. Share Button เปนการแบงปนขอมูลเนื้อหาหรือบทความบนเว็บไซตไปยังหนา
เฟซบุค 

 4. Comments Plugin สามารถแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาเว็บไซต โดยใชระบบแสดง
ความคิดเห็นของเฟซบุค 

   

โอเพนกราฟโปรโตคอล (Open Graph Protocol) 

 โอเพนกราฟโปรโตคอลเปนโปรโตคอลท่ีชวยใหเว็บไซตภายนอกสามารถเชื่อมตอเขากับ
เครือขายสังคมออนไลน เฟซบุคโอเพนกราฟโปรโตคอลถูกออกแบบมาในลักษณะเชิงวัตถุที่เปดการ
ทํางานดวยแท็กเมตาดาตา (Meta Data) โดยมีพ้ืนฐานการทํางานมาจาก RDFa (Resource 

Description Framework in attributes) ที่เปนการจัดการขอมูลในลักษณะของการเช่ือมโยง
ความสัมพันธขอมูลในภาษา XHTML เพ่ือใชเปนตัวเชื่อมโยงกับสวนตาง ๆ ของเว็บไซตและเปน
เครื่องมือทางดานเขาใชงานบนหนาเว็บไซต โดยกําหนดขอมูลที่ตองการแสดงบนหนาเว็บไซต ซึ่งเมื่อ
แสดงขอมูลบนหนาเว็บไซตขอมูลจะถูกดึงขึ้นมาแสดงรวมกันทั้งในหนาเว็บ ไซตและเครือขายสังคม
ออนไลนเฟซบุค ทําใหขอมูลเกิดความสัมพันธทั้งทางดานการใชงานของผูใชงาน เนื้อหาและขอมูลตาง 
ๆ ที่ใชงานเปนผลทําใหการเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลเว็บไซตมีมากย่ิงขึ้น 

 ประเภทของวัตถุที่สามารถนํามาแสดงบนเว็บไซตโดยผานคุณสมบัติการเชื่ อมตอของ 
og:type ไดแกขอมูลทางดานกิจกรรมตาง ๆ ธุรกิจ กลุมการใชงาน องคกร บุคคล สถานท่ี สินคาและ
ความบันเทิง และเว็บไซตตาง ๆ เปนตน  
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  คุณสมบัติของโอเพนกราฟโปรโตคอล ที่กําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานการเชื่อมตอเว็บไซต  
มีดังนี้  
 1. og:title : ชื่อของวัตถุตามท่ีตองการใหปรากฏบนเว็บไซต  
 2. og:type : ประเภทของวัตถุที่ตองการใหปรากฏบนเว็บไซต  
 3. og:image : รูปภาพหรือตําแหนงของภาพที่ตองการใหปรากฏบนเว็บไซต คุณสมบัติ
ของภาพท่ีจะนํามาแสดงตองมีความละเอียดอยางนอย 50px 50px และมีอัตราสวนสูงสุด 3:01 
สนับสนุน รูปแบบ PNG, JPEG และ GIF  

 4. og:url : ตําแหนงที่อยูของการเชื่อมตอหนาเว็บไซต  
 การทํางานของโอเพนกราฟโปรโตคอล  
 โอเพนกราฟโปรโตคอลสามารถทํางานโดยการกําหนดวิธีการเชื่อมตอหนาเว็บไซตให
เชื่อมตอเขากับเครือขายสังคมออนไลน เฟซบุค ดวยวิธีการดังนี้  
 Basic Metadata เปนการเปดหนาเว็บไซตภายนอกเพ่ือทําการเชื่อมตอเขากับระบบ
เครือขายออนไลนเฟซบุค โดยใชลักษณะการเชื่อมตอผานทาง metadata ซึ่งเปนแท็กควบคุมการ
เชื่อมโยงข้ันพ้ืนฐานเขากับเว็บไซตภายนอกซึ่งคุณสมบัติการเชื่อมโยงประกอบดวย การวางแท็ก 
<meta> เพ่ิมเติมใน <head> การวางแท็ก< title> สําหรับการใสชื่อของวัตถุในเว็บไซต การวาง
แท็ก <type> สําหรับบอกประเภทของวัตถุในเว็บไซต การวางแท็ก<image> สําหรับแสดงภาพหรือ
วัตถุในเว็บไซต และการวางแท็ก <url> สําหรับการเชื่อมโยงวัตถุในเว็บไซต ซึ่งคุณสมบัติของ Basic 

Metadata ประกอบดวย og:description เปนคุณสมบัติบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุบนเว็บไซต 
และ og:site_name เปนคุณสมบัติบอกรายละเอียด ขนาดและชื่อเว็บไซต โดยรวม  
 Specifying location เปนการเปดตัวสนับสนุนความสามารถของเว็บไซตที่เชื่อมตอ โดย
สามารถระบุขอมูล ชื่อ สถานที่ และคุณสมบัติการใชงานสําหรับกิจกรรมบนเว็บไซต ไดตามกําหนด ซึ่ง
ประกอบดวย og:street-address og:locality og:region og:postal-code และ og:country-

name เปนตน  
 Specifying contact information เปนตัวเปดสนับสนุนความสามารถเพ่ือใหเว็บไซต
สามารถระบุขอมูลที่ติดตอสําหรับขอมูล วัตถุตางๆ บนเว็บไซตสวนตัว ซึ่งประกอบดวย og:email 

og:phone_number และ og:fax_number เปนตน 

 Attaching video data เปนตัวเชื่อมตอตําแหนงวิดีโอขอมูลที่ตองการบนเว็บไซต โดย
ผานคุณสมบัติการเชื่อมตอของ og:video  

 Attaching audio data เปนตัวเชื่อมตอขอมูลเสียงที่ตองการบนเว็บไซต โดยผาน
คุณสมบัติการเชื่อมตอของ og:audio 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 บุษรา ประกอบธรรม (2556) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการยอมรับเครือขายสังคม
ออนไลนของนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญเปน
เพศหญิง โดยใชอินเทอรเน็ตที่บานหรือที่หอพัก มีการใชเครือขายสังคมออนไลน 7 วันตอสัปดาห ใช
งานในชวงเวลา 20.01-24.00 น. ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาใชเวลาวางในชวงกลางคืนของทุกวันกับ
การใชเครือขายสังคมออนไลน สวนใหญนิยมใชเว็บไซตเฟซบุค และจากการศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
พบวา การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน และอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลตอทัศนคติที่
มีตอการใชเครือขายสังคมออนไลน และทัศนคติที่มีตอการใชเครือขายสังคมออนไลนมีอิทธิพลความ
ตั้งใจใชเครือขายสังคมออนไลน  
 นภัสกร กรวยสวัสดิ์ (2553) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมการใชเครือขาย
สังคมออนไลน จากการศึกษาพบวา ลักษณะสังคมที่ปจจุบันเปนสังคมการเรียนรูคนในสังคมมีลักษณะ
ของการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในดานตางๆ มีการรวมกลุมกันและทํางานเปนทีมโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย มีความไวใจในเรื่องของระบบเครือขายสังคมออนไลน มีความไวใจ
เพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือนที่ติดตอผานเครือขายสังคมออนไลนมากขึ้น ผูใชเครือขายสังคมออนไลนมีการ
เปดเผยขอมูล รวมท้ังมีทัศนคติในดานบวกเกี่ยวกับการ แลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกัน ยอมรับแนวคิด 
มุมมองที่แตกตาง และพรอมที่จะรับขอมูลใหมๆ อยูเสมอ 

 รัฐธีร ปภัสสุรียโชติ และคณะ (2555) ไดศึกษาเรื่อง การใชเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของ
หองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการศึกษาพบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญใชเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 (36 แหง, รอยละ 62.07) สวนหองสมุดจํานวน 22 แหง (รอยละ 37.93) ไมใชเทคโนโลยีเว็บ 
2.0 แตสวนใหญมีแผนการนําเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช (19 แหง , รอยละ 86.36) ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจใชเทคโนโลยีเว็บ 2.0 คือ ขีดความสามารถของเทคโนโลยีกระแสนิยมของเทคโนโลยี และ
ความงายในการใชงานของเทคโนโลยี 
 ศิวัช จันทนาสุภาภรณ (2554) ไดศึกษาเร่ือง ทัศนคติที่มีตอการเปดรับสื่อออนไลนบน
เครือขายสังคมออนไลน กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากการศึกษา
พบวา สวนใหญใชงานที่บาน/หอพัก ระยะเวลาการใชงาน 4 ชั่วโมงข้ึนไป ใชงานมากที่สุดในชวงเวลา 
16:01น. - 22.00น. และเลือกใชงานเครือขายสังคมออนไลนอยางเฟซบุคมากท่ีสุด  

 Filiz Tiryakioglu (2554) ไดศึกษาเรื่อง การใชเฟซบุคในการจัดการศึกษาและการเรียน
การสอนของบรรดาคณาจารยในมหาวิทยาลัย พบประเด็นที่นาสนใจที่ขอนํามากลาวสรุปไวดังนี้ 
 1. พฤติกรรมการใชเฟซบุคของบรรดาคณาจารย พบวารอยละ 74 มีโปรแกรมเฟซบุค  

ของตนเอง รอยละ 66 คิดวา เฟซบุคจะมีคุณประโยชนในเชิงสรางสรรค รอยละ 56 ใชเฟซบุคเปน
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ประจําทุกวัน และรอยละ 74 จะใชเวลาโดยประมาณคร่ึงชั่วโมงหรือนอยกวานั้นสําหรับการเลน
เฟซบุค  

 2. การปรับประยุกตใชเฟซบุคของคณาจารย พบวารอยละ 56 สามารถใชในการ
ติดตอสื่อสารกับคนอ่ืนๆ ไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว รอยละ 58 คิดวา เฟซบุคเปนเครื่องมือที่มี
คุณประโยชน รอยละ 52 พบวาเปนการใชที่งายและสะดวก รอยละ 60 กลาววา สามารถใชในการ
เขาถึงขอมูล ไดทั่วทุกแหงจากศักยภาพของสื่ออินเทอรเน็ตและรอยละ 56 กลาววา ใชเฟซบุคในการ
คนหาสิ่งที่ตนเองสนใจและตองการ  
  3. ความมุงหวังจากการใชเฟซบุค พบวารอยละ 32.7 ใชเพ่ือตองการรูจักเพ่ือนที่อาวุโส
กวารอยละ 61.2 ใชเพ่ือการสื่อสารกับเพ่ือนๆ รอยละ 34.7 ใชเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศและ
แหลงขอมูลกับเพ่ือนๆดวยกัน รอยละ 38.8 ใชเพ่ือการพัฒนาวิถีดําเนินชีวิตในแตละวันใหดีขึ้น และ
รอยละ 26.5 ใชเพ่ือการติดตามความเคล่ือนไหวของงานท่ีรับผิดชอบ  
  4. การใชเฟซบุคเพ่ือจุดประสงคทางการศึกษา พบวารอยละ 68.8 เฟซบุคชวยสราง
สัมพันธภาพของกลุมไดดียิ่งขึ้น รอยละ 63.3 กลาววาเฟซบุค ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการส่ือสาร
ระหวางผูเรียนกับผูสอน รอยละ 61.2 กลาววา เฟซบุคเปนสื่อชวยในการประชาสัมพันธระหวางชั้น
เรียนหรือระหวางโรงเรียน รอยละ 58.3 กลาววา เฟซบุคชวยในการจัดกลุมผูเรียนที่มีความสนใจและ
ตองการในเร่ืองราวที่เปนสาระเดียวกัน และรอยละ 54.2 กลาววา เฟซบุคเปนสื่อที่ทรงประสิทธิภาพที่
สงผลตอการปฏิบัติงานกลุมของผูเรียน 

 การพัฒนาและประเมินทางการสอนของมหาวิทยาลัย Syracuse ประเทศสหรัฐอเมริกาที่
ไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับใชสื่อประเภท Social Networking ไวอยางนาสนใจดังนี้  
     1. ผูใชตองสรางและปรับสภาพความสมดุลทางการใช ใหอยูในขอบเขตเพ่ือใหเกิดความ
พอดีกับคําวา “เครือขายทางสังคม” ตองสรางใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชให
เหมาะสมกับประโยชนและเกิดการสรางสรรคไมใชจนเกินขอบขาย หรือหยอนยานในกฎเกณฑของ
การใช เหลานี้เปนตน 

 2. ตองมีการศึกษาคนควาอยางจริงจังในการปรับใชสื่อทางสังคมประเภทน้ี โดยเฉพาะนัก
การศึกษา หรือผูเรียน/ผูใชโดยทั่วไป ตองกําหนดจุดประสงคเปาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปสูการ
ออกแบบ การพัฒนาการปฏิบัติและการสรางระบบบริหารจัดการจากการสรางกฎเกณฑและวิธีการที่
จะนําไปใชรวมกันในสังคมโดยรวม  

3. ตองมีการศึกษาในรายละเอียดของกลุมผูใชเฉพาะกลุมเพ่ือศึกษากระบวนการใชสื่อ 
Social Networking และผลที่เกิดข้ึน เนื่องจากส่ือสังคมดังกลาวมีกลุมผูใชเปนจํานวนมากและมีความ
หลากหลายแตกตางกันจากหลายๆปจจัย ดังนั้น การศึกษาวิจัยเฉพาะกลุมเพ่ือเปนกรณีตัวอยางจะ
สรางประสิทธิภาพการปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได 



19 

 

19 

 

 4. การใชเฟซบุคเพ่ือจุดประสงคทางการศึกษา พบวารอยละ 68.8 เฟซบุคชวยสราง
สัมพันธภาพของกลุมไดดียิ่งขึ้น รอยละ 63.3 กลาววา เฟซบุคชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการส่ือสาร
ระหวางผูเรียนกับผูสอน รอยละ 61.2 กลาววา เฟซบุคเปนสื่อชวยในการประชาสัมพันธระหวางชั้น
เรียนหรือระหวางโรงเรียน รอยละ 58.3 กลาววา เฟซบุคชวยในการจัดกลุมผูเรียนท่ีมีความสนใจและ 
ตองการในเร่ืองราวที่เปนสาระเดียวกัน และรอยละ 54.2 กลาววา เฟซบุคเปนสื่อที่ทรงประสิทธิภาพที่
สงผลตอการปฏิบัติงานกลุมของผูเรียน 
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขาย
สังคมออนไลน ผูวิจัยไดแบงวิธีดําเนินการศึกษา ตามลําดับดังนี้  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5. การวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา การพัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนหนองเตาวิทยา จ.อุทัยธานี 
จํานวนทั้งหมด 160 คน 

            กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนหนองเตา
วิทยา จ.อุทัยธานี ตามทฤษฎียามาเน (Yamane) โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample)

จํานวน 121 คน 

 

 
                         
 เมื่อ  n = ขนาดของหนวยตัวอยางกลุมเปาหมาย 

   N = ประชากรทั้งหมด 

   e = คาความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมรับได  
                               ถากําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% จะใชคา 0.05                                       
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ดังนั้น จะไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามไมนอยกวา 114  คน 

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคม
ออนไลนของนักเรียนโรงเรียนหนองเตาวิทยา จ.อุทัยธานี สําหรับตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย  
            1. ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน และปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักเรียนตอการใชงานสื่อสังคมออนไลน โดยแบงออกเปน 

      1.1 ปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก 
      1.1.1 เพศ  
      1.1.2 อายุ  
      1.1.3 ระดับการศึกษา  
  1.2 ปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนตอการใชงาน ไดแก 
      1.2.1 สถานที่ที่นักเรียนใชงานบอยที่สุด  

      1.2.2 ระยะเวลาท่ีใชงานเว็บไซตประเภทสื่อออนไลนตอวัน 

      1.2.3 ชวงเวลาใดท่ีนักเรียนเปดรับสื่อออนไลนเปนประจํา 
      1.2.4 จํานวนครั้งที่นักเรียนเปดรับสื่อออนไลนตอสัปดาห 
               2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของผูใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน โรงเรียนหนองเตาวิทยา จ.อุทัยธานี ปจจัย 5 ดาน ไดแก 
  2.1 ดานการรับรูความงายการใชงาน  
  2.2 ดานการรับรูประโยชน  
  2.3 ดานอิทธิพลทางสังคม  
  2.4 ดานทัศนคติตอการใชงาน  
  2.5 ดานความตั้งใจใชงาน   
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
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 การทํางานรวมกับสื่อสังคมออนไลน ผูวิจัยเลือกใชโซเชียลปลั๊กอินของเฟซบุค ซึ่ง
ประกอบไปดวย 4 สวน ไดแก ปุมถูกใจ ปุมแบงปน ปุมสง และกลองแสดงความคิดเห็น เชื่อมตอกับ
ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog) ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 การทํางานแตละสวนของระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคม 
           ออนไลน 
 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการผูใชระบบ 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการผูใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย

เครือขายสังคมออนไลนของนักเรียน โรงเรียนหนองเตาวิทยา จ.อุทัยธานี เปนแบบสอบถามที่ผานการ
หาคาความเชื่อมั่นของการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ประกอบไปดวย 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 ตอนที่ 2 ปจจัยพฤติกรรมตอการใชสื่อสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
สถานที่ที่นักเรียนใชงานบอยที่สุด ระยะเวลาที่ใชงานเว็บไซตประเภทส่ือออนไลนตอวัน ชวงเวลาใดท่ี

 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

 

 

ระบบแคตตาลอก 

 ระบบยืม-คืน 

 ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 

 รายงานและบารโคด 

 ปุมถูกใจ 

 ปุมสง 

 ปุมแบงปน  

 กลองแสดงความคิดเห็น 

 โอเพนกราฟโปรโตคอล 

 เฟซบุคปลั๊กอิน 

ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสอืดวยเครือขายสังคมออนไลน
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นักเรียนเปดรับสื่อออนไลนเปนประจํา จํานวนครั้งที่นักเรียนเปดรับสื่อออนไลนตอสัปดาห และ
นักเรียนมีจุดประสงคหลักในการใชงานหองสมุด 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขาย
สังคมออนไลน ของนักเรียนโรงเรียนหนองเตาวิทยา จังหวัดอุทัยธานี  
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งกําหนด
เกณฑการใหคะแนนดังนี้  

5 หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน ในระดับมากท่ีสุด  

4 หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน ในระดับมาก  

3 หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน ในระดับ ปานกลาง  

2 หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน ในระดับนอย  

1 หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน ในระดับนอยที่สุด 

จากนั้นกําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนดังนี้  
4.21 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือ

ดวยเครือขายสังคมออนไลน ในระดับมากท่ีสุด  
3.41 - 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือ

ดวยเครือขายสังคมออนไลน ในระดับมาก  
2.61 - 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือ

ดวยเครือขายสังคมออนไลน ในระดับปานกลาง  
1.81 - 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือ

ดวยเครือขายสังคมออนไลน ในระดับนอย  
1.00 - 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือ

ดวยเครือขายสังคมออนไลน ในระดับนอยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบสอบถาม จํานวน 121 ชุด โดยขอความรวมมือนักเรียนโรงเรียน
หนองเตาวิทยา จ.อุทัยธานี ตอบแบบสอบถามและทดลองใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือ
ดวยเครือขายสังคมออนไลน และเก็บแบบสอบถามจนครบในเดือนมีนาคม 2557 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนโรงเรียนหนองเตาวิทยา จ.อุทัยธานี ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้  

1. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา มาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม คัดเลือก
ไวเฉพาะแบบสอบถามที่มีขอมูลครบสมบูรณ ไดจํานวนทั้งสิ้น 121 ฉบับ  

2. นําแบบสอบถามท่ีมีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูล 

 3. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา และปจจัยเก่ียวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานที่ที่นักเรียนใชงาน
บอยที่สุด ระยะเวลาที่ใชงานเว็บไซตประเภทสื่อออนไลนตอวัน ชวงเวลาใดท่ีนักเรียนเปดรับสื่อ
ออนไลนเปนประจํา และจํานวนครั้งที่นักเรียนเปดรับสื่อออนไลนตอสัปดาห ใชสถิติเชิงพรรณา ซึ่ง
ไดแก คาความถ่ี และคารอยละ (Percentage)  

4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ของนักเรียน โรงเรียนหนองเตาวิทยา จ.อุทัยธานี โดยหา
คาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ รายดาน 
และโดยรวมแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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Input 

ขอมูลสวนตัวของนักเรียน 

พฤติกรรมการใชงานหองสมุด 

ขอมูลหนังสือ 

 

  
 

Process 

ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 

  

  

Output 

การรับรูความงายในการใชงาน 

การรับรูประโยชน 
อิทธิพลทางสังคม 

ทัศนคติตอการใชงาน 

ความตั้งใจใชงาน 
 

 ภาพที ่4  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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บทที่ 4 

 

ผลการดําเนินการวิจัย 

 

จากการพัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนหนองเตาวิทยา ผลการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

การพัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
1. การแนะนําหนังสือ เปนชองทางหน่ึงที่ชวยใหเกิดความสนใจในหนังสือ จากผูที่ เคยมี

ประสบการณเก่ียวกับหนังสือเลมนั้น ไดมีโอกาสเผยแพรไปยังบุคคลหรือสาธารณะ สงผลในเชิงกระตุน
ใหเกิดความสนใจในหนังสือ การประชาสัมพันธหนังสือผานระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุด สามารถทําไดโดยการติดตั้งปุมถูกใจ (Like button) และปุมสง (Send button) 

ปุมถูกใจ (Like button) เปนการแสดงความชอบ/ถูกใจ หนังสือที่ปรากฎบนเว็บไซต โดย
ขอมูลการกดถูกใจจะถูกแสดงใหเพ่ือนๆท่ีอยูบนเฟซบุคเห็นดวย ของผูใชงาน ดังภาพที่ 5 

 

      
 

ภาพท่ี 5 การใชงานปุมถูกใจ 
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ที่มา : ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, ลายแทงนักคิด, เขาถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2557 เขาถึงไดจาก 
https://www.se-ed.com/product/ลายแทงนักคิด.aspx?no=9786162052071 
 

การติดตั้งปุมถูกใจ 

1. เขาเว็บไซต https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button 

2. กรอกรายละเอียดปุมถูกใจ เชน ขนาด และสีที่ตองการ 
3 กดปุม Get Code 

 

 
 

ภาพท่ี 6 แบบฟอรมกรอกรายละเอียดเพ่ือใชงานปุมถูกใจ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ตัวอยางโคดปุมถูกใจ  
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ภาพท่ี 8 แผนภาพการทํางานปุมถูกใจ 

 

ปุมสง (Send button) เปนการสงขอมูลหนังสือผานทางขอความไปยังเพ่ือนที่อยู
ในเฟซบุค ดังภาพท่ี 8 
 

 
 
 

ภาพท่ี 9 การใชงานปุมสง 
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การติดตั้งปุมสง 
1. เขาเว็บไซตhttps://developers.facebook.com/docs/plugins/send-button 

2. กรอกรายละเอียดปุมสง เชน ขนาด และสีที่ตองการ 
3. กดปุม Get Code 

 

 
 

ภาพท่ี 10 แบบฟอรมกรอกรายละเอียดเพ่ือใชงานปุมสง 
 

  
 

ภาพท่ี 11 ตัวอยางโคดปุมสง 
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ภาพท่ี 12 แผนภาพการทํางานปุมสง 
 

2. การประชาสัมพันธหนังสือ ชวยทําใหหองสมุดไดแสดงหนังสือสูสาธารณะ โดยใช
หนังสือท่ีเปนที่สนใจของนักเรียนจะทําใหเกิดการยืมหนังสือภายในหองสมุด การประชาสัมพันธ
หนังสือผานระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด สามารถทําไดโดยการติดตั้งปุมแบงปน 

(Share button)  

ปุมแบงปน เปนการแบงปนขอมูลหนังสือไปยังหนาสวนตัวของผูใช ดังภาพท่ี 13 
 

   
 

 

ภาพท่ี 13 การใชงานปุมแบงปน 
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การติดตั้งปุมแบงปน (Facebook Share) 

1 เขาเว็บไซต https://developers.facebook.com/docs/plugins/share-button 

2. กรอกรายละเอียดปุมแบงปน เชน รูปแบบ ขนาดที่ตองการ 
3. กดปุม Get Code 

 

 
 

ภาพท่ี 14 แบบฟอรมกรอกรายละเอียดเพ่ือใชงานปุมแบงปน 
 

  
 

ภาพท่ี 15 การนําโคดปุมแบงปนไปติดตั้งที่เว็บไซต 
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ภาพท่ี 16 แผนภาพการทํางานปุมแบงปน 
 

3. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ เปนชองทางหน่ึงที่เปดโอกาสใหนักเรียนหรือ
ผูใชงานระบบไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือบนเว็บไซต โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูที่ เคยอาน
หนังสือเลมนั้นทําให สงผลตอการตัดสินใจยืมหนังสือของนักเรียนที่ไดอานความคิดเห็น 

กลองแสดงความคิดเห็น (Comment Box)  เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับแสดงความคิดโดย
กลองแสดงความคิดเห็นนี้จะปรากฎความคิดเห็นที่มีตอหนังสือ ดังภาพท่ี 17 

 

     
 

ภาพท่ี 17 การใชงานกลองแสดงความคิดเห็น 
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การติดตั้งกลองแสดงความคิดเห็น (Facebook Comments) 

1. เขาเว็บไซต https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments 
2. กรอกรายละเอียด เชน สี ขนาด 
3. กดปุม Get Code 
 

                                 
 

 

ภาพท่ี 18 แบบฟอรมกรอกรายละเอียดเพ่ือใชงานกลองแสดงความคิดเห็น 

 
 

 
 

ภาพท่ี 19 การนําโคดกลองแสดงความคิดเห็นไปติดตั้งที่เว็บไซต 
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ภาพท่ี 20 แผนภาพการทํางานกลองแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

บรรณารักษ 
เครือขายสังคมออนไลน 

 

 

 

         
               นักเรียน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 21 สถาปตยกรรมระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
 

 

 

 

ขอ้มูลการถูกใจ ส่งต่อ 
แบ่งปัน และแสดง 
ความคิดเห็นเกียวกบั 

หนงัสือ 

 
เฟซบุค๊ 

(โซเชียล
ปลกัอิน) 

 
ระบบสืบคน้ 
ทรัพยากร 
สารสนเทศ 

 

รายการหนงัสือ 

กิจกรรม (ถูกใจ  
ส่งต่อ แบ่งปัน  

แสดงความคิดเห็น) 

เพิมขอ้มูลหนงัสือ 
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การประเมินความพึงพอใจระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
 การประเมินความพึงใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขาย
สังคมออนไลนของนักเรียนโรงเรียนหนองเตาวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ผูวิจัยทําการประเมินความพึง
พอใจในการใชงานระบบท้ังหมด 5 ดาน ไดแก ดานการรับรูความงายการใชงาน ดานการรับรู
ประโยชน ดานอิทธิพลทางสังคม ดานทัศนคติตอการใช ดานความต้ังใจใช งาน  โดยทําการเก็บขอมูล
กับนักเรียน โดยใชกลุมตัวอยาง 121 คน เก็บขอมูลในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557 

จํานวน 121 ชุด ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลการวิจัย และแปลความหมายดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ และดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมตอการใชสื่อสังคมออนไลนของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานท่ีที่นักเรียนใชงานบอยที่สุด ระยะเวลาที่ใชงานเว็บไซตประเภทส่ือ
ออนไลนตอวันชวงเวลาใดท่ีนักเรียนเปดรับสื่อออนไลนเปนประจํา และจํานวนครั้งที่นักเรียนเปดรับสื่อ
ออนไลนตอสัปดาห 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ตามรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีของนักเรียนโรงเรียนหนองเตา
วิทยา จังหวัดอุทัยธานี ไดแก ดานการรับรูความงายการใชงาน ดานการรับรูประโยชน ดานอิทธิพล
ทางสังคม ดานทัศนคติตอการใชงาน และดานความต้ังใจใชงาน   
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 73 60.33 

หญิง 48 39.67 

รวม 121 100.00 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 73 คน คิดเปนรอย
ละ 60.33 และเปนเพศหญิง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 39.67 
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ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน จําแนกตามอายุ 

 
อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

9-13 ป 19 15.70 

14-18 ป 101 83.47 

18 ปขึ้นไป 1 0.83 

รวม 121 100.00 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา นักเรียนสวนใหญมีอายุ 14-18 ป จํานวน 101 คน คิด
เปนรอยละ 83.47 รองลงมา ไดแก ผูที่มีอายุ 9-13 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 15.70  และอายุ 
18 ปขึ้นไป มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.83  
 
ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
มัธยมศึกษาปที่ 1 23 19.01 

มัธยมศึกษาปที่ 2 19 15.70 

มัธยมศึกษาปที่ 3 31 25.62 

มัธยมศึกษาปที่ 4 15 12.40 

มัธยมศึกษาปที่ 5 15 12.40 

มัธยมศึกษาปที่ 6 18 14.87 

รวม 121 100.00 

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา นักเรียนสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 
31 คน คิดเปนรอยละ 25.62 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 19.01 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 15.70 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 18 คน 
คิดเปนรอยละ 14.87 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 กับระดับมัธยมศึกษาปที่ 5  มีจํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 12.40 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมตอการใชสื่อสังคมออนไลนของผูตอบ
แบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละปจจัยพฤติกรรมของนักเรียนตอการใชสื่อสังคมออนไลน จําแนกตาม 

 สถานที่ใชงาน 
 

สถานที่ใชงาน จํานวน (คน) รอยละ 
บาน 57 47.11 

โรงเรียน 42 34.70 

รานอินเตอรเน็ต 18 14.88 

หอพัก 4 3.31 

รวม 121 100.00 

 

 จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา สถานท่ีใชงานของนักเรียนสวนใหญใชงานท่ีบาน จํานวน 
57 คน คิดเปนรอยละ 47.11 รองลงมาที่โรงเรียน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 34.70 ที่ราน
อินเตอรเน็ต จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 14.88 และหอพักมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.31 

 

ตารางที่ 5  จํานวนและรอยละปจจัยพฤติกรรมของนักเรียนตอการใชสื่อสังคมออนไลน จําแนกตาม
ระยะเวลาท่ีใชงาน 

 
ระยะเวลาท่ีใชงาน จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 1 ชั่วโมง 6 4.96 

1-2 ชั่วโมง 58 47.93 

3-4 ชั่วโมง 38 31.40 

4 ชั่วโมงชึ้นไป 19 15.71 

รวม 121 100.00 

 

 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวา ระยะเวลาที่ใชงานเว็บไซตประเภทสื่อสังคมออนไลนตอ
วันของนักเรียนสวนใหญใชงานอยูที่เวลา 1-2 ชั่วโมง จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 47.93 รองลงมา
ที่เวลา 3-4 ชั่วโมง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 31.40 ที่ 4 ชั่วโมงข้ึนไป จํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 15.71 และต่ํากวา 1 ชั่วโมง มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.96 
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ตารางที่ 6  จํานวนและรอยละปจจัยพฤติกรรมของนักเรียนตอการใชสื่อสังคมออนไลน จําแนกตาม
ชวงเวลาที่เปดรับสื่อสังคมออนไลนเปนประจํา 

 
ชวงเวลาที่เปดรับสื่อสังคม 

ออนไลน 
จํานวน (คน) รอยละ 

08.00 น.-12.00 น. 8 6.61 

12.01 น.-13.00 น. 17 14.05 

13.01 น.-16.00 น. 19 15.71 

16.01 น.-20.00 น. 39 32.23 

20.01 น.-00.00 น. 38 31.40 

รวม 121 100.00 

 

 จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา ชวงเวลาที่เปดรับสื่อออนไลนเปนประจําของนักเรียนสวน
ใหญ คือชวงเวลา 16.01น.-20.00น. จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 32.23 รองลงมาชวงเวลา 20.01
น.-00.00น. จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 31.40 ชวงเวลา 13.01น.-16.00น. จํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 15.71 ชวงเวลา 12.01น.-13.00น. จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 14.05 และชวงเวลา 08.00
น.-12.00น. จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.61 

 

ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละปจจัยพฤติกรรมของนักเรียนตอการใชสื่อสังคมออนไลน จําแนกตาม
จํานวนครั้งที่เปดรับสื่อสังคมออนไลนตอสัปดาห 

 
จํานวนครั้งที่เปดรับ 

สื่อสังคออนไลนตอสัปดาห 
จํานวน (คน) รอยละ 

ไมเคยเลย 2 1.65 

1-2 ครั้ง 43 35.54 

3-4 ครั้ง 39 32.23 

5-6 ครั้ง 22 18.18 

6 ครั้ง ขึ้นไป 15 12.40 

รวม 121 100.00 
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 จากตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวา จํานวนครั้งที่เปดรับสื่อออนไลนตอสัปดาหของนักเรียน
สวนใหญ คือ 1-2 ครั้ง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 35.54 รองลงมา 3-4 ครั้ง จํานวน 39 คน คิด
เปนรอยละ 32.23  5-6 ครั้ง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.18  6 ครั้งขึ้นไป จํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 12.40 และไมเคยเลย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.65 

 

ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละปจจัยพฤติกรรมของนักเรียนตอการใชสื่อ สังคมออนไลน จําแนกตาม     
จุดประสงคหลักในการใชงานหองสมุด 

 
จุดประสงคหลักในการใชงาน

หองสมุด 
จํานวน (คน) รอยละ 

หนังสือใหม 58 47.93 
หนังสือเรียน 23 19.01 

หนังสืออานเพ่ิมเติม 32 26.45 
วารสารวิชาการ 5 4.13 

วรรณกรรม นวนิยาย 3 2.48 

รวม 121 100.00 

 

 จากตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นวา จุดประสงคหลักในการใชงานหองสมุดของนักเรียนสวน
ใหญ คือ หนังสือใหม จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 47.93 รองลงมา หนังสืออานเพ่ิมเติม จํานวน 32 
คน คิดเปนรอยละ 26.45 หนังสือเรียน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 19.01 วารสารวิชาการ จํานวน 
5 คน คิดเปนรอยละ 4.13 และหนังสืออ่ืนๆ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.48 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนโรงเรียนหนองเตาวิทยา 
 

ตารางที่ 9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน จําแนกตามแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยี 

 
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี  S.D. ระดับความพึง

พอใจ 
1.ดานการรับรูความงายการใชงาน 4.19 0.61 มาก 
2.ดานการรับรูประโยชน 4.16 0.50 มาก 

3.ดานอิทธิพลทางสังคม 3.81 0.71 มาก 

4.ดานทัศนคติตอการใชงาน   4.13 0.50 มาก 

5.ดานความตั้งใจใชงาน   4.34 0.50 มากที่สุด 
รวม 4.13 0.56 มาก 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวา นักเรียนมีความความพึงพอใจในการใช ระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.13)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากท่ีสุด คือ ดานความตั้งใจใชระบบการ
เผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ( =4.34) ความพึงพอใจอยูที่ระดับมาก
เรียงตามลําดับ คือ ดานปจจัยการรับรูความงายการใชงาน ( =4.19) ดานปจจัยการรับรูประโยชน 
( =4.16) ดานปจจัยทัศนคติตอการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคม
ออนไลน ( =4.13) และดานปจจัยอิทธิพลทางสังคม ( = 3.81) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

  การเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน จําแนกตามปจจัย 

  ดานการรับรูความงายการใชงาน 
 

ดานการรับรูความงายการใชงาน  S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1.การเรียนรูที่จะใชระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคม
ออนไลนเปนเรื่องงาย 

4.19 0.78 มาก 

2.กระบวนการของการระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคม
ออนไลนชัดเจนและเขาใจงาย 

4.17 0.76 มาก 

3.ระบบการเผยแพร ประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนงายตอ
การใชงาน 

4.21 0.73 มากท่ีสุด 

รวม 4.19 0.77 มาก 

 

จากตารางที่ 10  พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน  ปจจัยดานการรับรูความงายการใชงาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูที่ระดับมาก
ที่สุด 1 ขอ คือ ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนงายตอการใชงาน 

( = 4.21) และมีความพึงพอใจอยูที่ระดับมาก 2 ขอ คือการเรียนรูที่จะใชระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนเปนเรื่องงาย ( =4.19) และกระบวนการของการ
ใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนชัดเจนและเขาใจงาย ( = 

4.17) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

  การเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน จําแนกตามปจจัย 

  ดานการรับรูประโยชน 
 

ดานการรับรูประโยชน  S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1.การไดรูจักหนังสือมากข้ึนหรือไดพบปะกับ
ผูอื่นที่มีความชอบในหนังสือเลม/ประเภท
เดียวกันมากข้ึน 

4.01 0.76 มาก 

2.การแบงปนหนังสือและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือเลม/ประเภท ไดดีข้ึน 

3.93 0.78 มาก 

3.สืบคนทรัพยากรไดอยางรวดเร็ว 4.50 0.55 มากท่ีสุด 
4.การรับรูความคิดเห็นผานทางระบบมีผลตอ
การตัดสินใจยืมหนังสือ 

4.50 0.61 มากท่ีสุด 

5.การการไดใชประโยชนจากการขอคําแนะนํา
ของบุคคลอ่ืนที่เคยอาน/ศึกษาหนังสือเลม
เดียวกัน 

4.00 0.78 มาก 

6.ฉันรูสึกสนใจหนังสือจากการกดไลคของ
เพ่ือน/อาจารยมากกวาหนังสือที่ไมมีคนกดไลค 

3.98 0.71 มาก 

รวม 4.15 0.70 มาก 

 

 จากตารางที่ 11  พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ปจจัยดานการรับรูประโยชน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุด 2 ขอ คือ 
สืบคนทรัพยากรไดอยางรวดเร็ว ( = 4.50) การรับรูความคิดเห็นผานทางระบบมีผลตอการตัดสินใจ
ยืมหนังสือ  ( = 4.50) และมีความพึงพอใจอยูที่ระดับมาก 4 ขอ คือ การไดรูจักหนังสือมากข้ึนหรือได
พบปะกับผูอ่ืนที่มีความชอบในหนังสือเลม/ประเภทเดียวกันมากขึ้น ( = 4.01) การไดใชประโยชน
จากการขอคําแนะนําของบุคคลอ่ืนที่เคยอาน/ศึกษาหนังสือเลมเดียวกัน ( = 4.00) ฉันรูสึกสนใจ
หนังสือจากการกดไลคของเพ่ือน/อาจารยมากกวาหนังสือที่ไมมีคนกดไลค ( = 3.98) การแบงปน
หนังสือและความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเลม/ประเภทไดดีขึ้น ( = 3.93) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

  การเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน จําแนกตามปจจัย 

  ดานอิทธิพลทางสังคม 
 

ดานอิทธิพลทางสังคม  S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1.ฉันรูสึกสนใจหนังสือจากการกดไลคของ
เพ่ือน/อาจารย มากกวาหนังสือที่ไมมีคน
กดไลค 

3.84 0.80 มาก 

2.ฉันรูสึกอยากแสดงความคิดเห็นตอ
หนังสือเลมที่เคยอาน 

3.45 1.28 มาก 

3.หนังสือที่มักมีการพูดถึงตามสื่อสังคม
ออนไลนมีผลตอการตัดสินใจเลือกอาน 

3.88 0.78 มาก 

4.ฉันจะสนใจหนังสือเลมน้ันเปนพิเศษเม่ือ
มีเพ่ือน/อาจารยแนะนําหนังสือเลมนั้นมา
ใหฉัน 

4.08 0.73 มาก 

รวม 3.81 0.90 มาก 

 

 จากตารางที่ 12  พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคมโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 3.81) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากทุกขอเรียง
ตามลําดับ คือ ฉันจะสนใจหนังสือเลมนั้นเปนพิเศษเม่ือมีเพ่ือน/อาจารยแนะนําหนังสือเลมนั้นมาใหฉัน 
( =4.08) หนังสือที่มักมีการพูดถึงตามสื่อสังคมออนไลนมีผลตอการตัดสินใจเลือกอาน ( = 3.88) ฉัน
รูสึกสนใจหนังสือจากการกดไลคของเพ่ือน/อาจารยมากกวาหนังสือที่ไมมีคนกดไลค ( =3.84) และ
ฉันรูสึกอยากแสดงความคิดเห็นตอหนังสือเลมที่เคยอาน ( = 3.45) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

  การเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน จําแนกตามปจจัย 

  ดานทัศนคติตอการใชงาน 
 

ดานทัศนคติตอการใชงาน  S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1.การมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการใช
งาน ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 

4.04 0.71 มาก 

2 . ก า ร ใ ช ง า น  ร ะ บบ ก า ร เ ผ ย แพ ร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคม
ออนไลนทําใหฉันไดใกลชิดกับหนังสือมาก
ขึ้น 

4.09 0.72 มาก 

3 . ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคม
ออนไลน เปนการเปดโอกาสรูจักหนังสือ
ใหมๆ 

4.26 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.13 0.67 มาก 

 

 จากตารางท่ี 13  พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ปจจัยทัศนคติตอการใชงานโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 4.13) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุด 1 ขอ คือการ
ใชงานระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน เปนการเปดโอกาสรูจัก
หนังสือใหมๆ ( = 4.26) และมีความพึงพอใจอยูที่ระดับมาก 2 ขอ คือการใชงานระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ทําใหฉันไดใกลชิดกับหนังสือมากขึ้น ( = 4.09) 

และการมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการใชงานระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขาย
สังคมออนไลน ( = 4.04) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบการ 
 เผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน  จําแนกตามปจจัย 
  ดานความต้ังใจใชงาน 

 
ดานความตั้งใจใชงาน  S.D. ระดับความพึง

พอใจ 
1.การมีความมุงหมายท่ีจะใชระบบการ
เผยแพรประชา สัม พันธหนั งสื อด วย
เครือขายสังคมออนไลนตอไปในอนาคต 

4.34 0.57 มากท่ีสุด 

2.การมีความมุงหมายท่ีจะใชระบบการ
เผยแพรประชา สัม พันธหนั งสื อด วย
เครือขายสังคมออนไลน ในการแบงปน
ขอมูลหนังสือท่ีฉันเคยอาน 

4.20 0.65 มาก 

3.การมีความมุงหมายที่จะใชระบบการ
เผยแพรประชา สัม พันธหนั งสื อด วย
เครือขายสังคมออนไลน อยางตอเน่ืองไป
เรื่อยๆ 

4.48 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.34 0.59     มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 14  พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ปจจัยดานความตั้งใจใชงานโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุด 2 ขอ 
คือ การมีความมุงหมายที่จะใช ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
อยางตอเนื่องไปเร่ือยๆ ( = 4.48) การมีความมุงหมายท่ีจะใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนตอไปในอนาคต ( = 4.34) ตามลําดับ และมีความพึงพอใจระดับ
มาก 1 ขอ คือ การมีความมุงหมายที่จะใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคม
ออนไลนในการแบงปนขอมูลหนังสือท่ีฉันเคยอาน ( = 4.20) 
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 ขั้นตอนการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 หัวขอ ดังนี้ 
 1. สรุปผลการจิวัย 

 2. อภิปรายผลการวิจัย 

 3. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 4. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 

1. สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนของ
นักเรียนโรงเรียนหนองเตาวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ผูวิจัยพัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนอยางเฟซบุค ซึ่งประกอบไปดวย 5 สวน ไดแก 

1.1 ปุมถูกใจ เปนการแสดงความชอบหรือถูกใจหนังสือที่ปรากฎบนเว็บไซต โดยขอมูล
การกดถูกใจจะปรากฎบนเว็บไซตและแสดงผลผานทางเฟซบุค (Facebook feed) 

1.2 ปุมแบงปน เปนการแบงปนขอมูลหนังสือไปยังเฟซบุคของผูใช (Facebook Wall) 

1.3 ปุมสง เปนการสงขอมูลหนังสือไปยังเพื่อนที่อยูในเฟซบุคผานทางกลองขอความ และ
สามารถสงขอมูลหนังสือผานทางกลุม 

1.4 กลองแสดงความคิดเห็น เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับแสดงความคิด โดยกลองแสดง
ความคิดเห็นจะปรากฎความคิดเห็นที่มีตอหนังสือบนเว็บไซต 

1.5 โอเพนกราฟโปรโตคอล (Open Graph Protocol) เปนโปรโตคอลท่ีชวยใหเว็บไซต
ภายนอกสามารถเชื่อมตอเขากับเครือขายสังคม ซึ่งเมื่อแสดงขอมูลบนหนาเว็บไซตขอมูลจะถูกดึขึ้นมา
แสดงรวมกันทั้งในหนาเว็บไซตและเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค 

เมื่อนําไปทดลองใช พบวาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับงานบริการของหองสมุดได
อยางมาก ตรงตามความตองการของผูใชโดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใช
ระบบจากกลุมตัวอยางจํานวน 121 คน แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมตอการใชสื่อ
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สังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม และผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนตามรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี ไดผลดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อจําแนก
ตามเพศ พบวานักเรียนสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60.33  เม่ือจําแนกตามอายุพบวา 
นักเรียนสวนใหญมีอายุ 14-18 ป คน คิดเปนรอยละ 83.47 เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา 
นักเรียนสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดเปนรอยละ 25.62 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมตอการใชสื่อสังคมออนไลนของผูตอบ
แบบสอบถาม เมื่อจําแนกตามสถานที่ใชงาน พบวา สถานท่ีใชงานของนักเรียนสวนใหญใชงานที่ บาน 
คิดเปนรอยละ 47.11 เมื่อจําแนกตามระยะเวลาท่ีใชงาน พบวา ระยะเวลาท่ีใชงานเว็บไซตประเภทส่ือ
สังคมออนไลนตอวันของนักเรียนสวนใหญใชงานอยูที่เวลา 1-2 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 47.93 เมื่อ
จําแนกตามชวงเวลาท่ีเปดรับส่ือสังคมออนไลนเปนประจํา พบวา ชวงเวลาท่ี เปดรับสื่อออนไลนเปน
ประจําของนักเรียนสวนใหญ คือชวงเวลา 16.01น.–20.00น. คิดเปนรอยละ 32.23 เม่ือจําแนกตาม
จํานวนครั้งที่เปดรับสื่อสังคมออนไลนตอสัปดาห พบวา จํานวนครั้งที่เปดรับสื่อออนไลนตอสัปดาหของ
นักเรียนสวนใหญ คือ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 35.54 เม่ือจําแนกตามจุดประสงคหลักในการใชงาน
หองสมุด พบวา จุดประสงคหลักในการใชงานหองสมุดของนักเรียนสวนใหญ คือ หนังสือใหม คิดเปน
รอยละ 47.93 

3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนโรงเรียนหนองเตาวิทยา พบวา นักเรียนมีความความพึงพอใจใน
การใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนในภาพรวมอยูในระดับมาก 
( = 4.13)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุด คือ ดานความต้ังใจใช
ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ( =4.34) ความพึงพอใจอยูที่
ระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ดานปจจัยการรับรูความงายการใชงาน  ( =4.19) ดานปจจัยการรับรู
ประโยชน ( =4.16) ดานปจจัยทัศนคติตอการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน ( =4.13) และดานปจจัยอิทธิพลทางสังคม ( = 3.81) ตามลําดับ 

 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

  2.1 การประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ชวยทําใหหองสมุดไดแสดง
หนังสือสูสาธารณะ โดยใชหนังสือที่เปนที่สนใจของนักเรียน จะทําใหเกิดการยืมหนังสือภายใน
หองสมุด สอดคลองกับ Fliz Tiyakioglu (2554) ไดศึกษาเรื่อง การใชเฟซบุคในการจัดการเรียนการ
สอนของบรรดาคณาจารยในมหาวิทยาลัย จากการศึกษาพบวา เฟซบุคเปนสื่อประชาสัมพันธระหวาง
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ชั้นเรียนและโรงเรียน เฟซบุคชวยในการจัดกลุมผูเรียนที่มีความสนใจและตองการในเร่ืองเดียวกัน 
และเฟซบุคเปนสื่อที่ทรงประสิทธิภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงานกลุมของผูเรียน 
  2.2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผานเครือขายสังคมออนไลน เปนชองทางหน่ึงที่เปด
โอกาสใหนักเรียนหรือผูใชงานระบบไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือบนเว็บไซต โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกับผูที่เคยอานหนังสือเลมนั้นทําให มีการแบงปนทัศนคติ มุมมองเก่ียวกับหนังสือ สอดคลองกับ  
นภัสกร กรวยสวัสดิ์ (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมการใชเครือขายสั งคม
ออนไลน จากการศึกษาพบวา ปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู คนในสังคมมีลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในดานตางๆ มีการรวมกลุมกัน มีการเปดเผยขอมูล รวมทั้งทัศนคติในดาน
บวกเก่ียวกับการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ยอมรับแนวคิดมุมมองที่แตกตาง และพรอมเปดรับขอมูล
ใหมๆ อยูเสมอ 
 2.3 การศึกษาปจจัยพฤติกรรมตอการใชสื่อสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถามของ
นักเรียนโรงเรียนหนองเตาวิทยา พบวา สถานท่ีใชงานของนักเรียนสวนใหญ คือ ที่บาน ใชงานอยูที่
เวลา 1-2 ชั่วโมง ชวงเวลาที่เปดรับสื่อออนไลนเปนประจําของนักเรียน คือ ชวงเวลา 16.01น. - 20.00

น. จํานวนครั้งที่เปดรับสื่อออนไลนตอสัปดาหของนักเรียน คือ 1-2 ครั้ง สอดคลองกับ ศิวัช จันทนา
สุภาภรณ (2554) ไดศึกษาเร่ือง ทัศนคติที่มีตอการเปดรับสื่อออนไลนบนเครือขายสังคมออนไลน 
กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากการศึกษาพบวา สวนใหญใชงานท่ี
บาน/หอพัก ใชงานมากท่ีสุดในชวงเวลา 16.01น. - 22.00น.  

2.4 การศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนโรงเรียนหนองเตาวิทยา พบวา ความพึงพอใจในการรับรูความงาย
ในการใชงาน การรับรูประโยชน และอิทธิพลทางสังคม อยูในระดับมาก สอดคลองกับ บุษรา ประกอบ
ธรรม (2556) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาการยอมรับเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษา กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากการศึกษาพบวา การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน อิทธิพล
ของสังคม มีอิทธิพลตอทัศนคติที่มีตอการใชเครือขายสังคมออนไลน  และทัศนคติที่มีตอการใช
เครือขายสังคมออนไลนมีอิทธิพลความต้ังใจใชเครือขายสังคมออนไลน  สอดคลองกับรัฐธีร ปภัสสุรีย
โชติ และคณะ (2555) ไดศึกษาเรื่อง การใชเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ จาก
การศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีเว็บ 2.0 คือ ขีดความสามารถของเทคโนโลยี
กระแสนิยมของเทคโนโลยีและความงายในการใชงานของเทคโนโลยี และสอดคลองกับ Fliz 

Tiyakioglu (2554) ไดศึกษาเรื่อง การใชเฟซบุคในการจัดการเรียนการสอนของบรรดาคณาจารยใน
มหาวิทยาลัย จากการศึกษาพบวา เฟซบุคเปนเครื่องมือที่มีคุณประโยชน ใชงานงาย และใชในการ
คนหาสิ่งที่ตนเองสนใจและตองการ 
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3. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 3.1 ระบบสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลนสามารถเพ่ิมทรัพยากรสารสนเทศ
อ่ืนได เชน ซีดีรอม ซีดีเสียง วิทยานิพนธ เปนตน 

3.2 นักเรียนที่สามารถเขาสื่อสังคมออนไลนดวยสมารทโฟน อาจมีความถี่ในการใชงานท่ี
มากกวานักเรียนที่ไมมีสมารทโฟน  

3.3 นโยบายพกพาอุปกรณสื่อสารภายในโรงเรียน อาจมีผลตอชวงเวลาเปดรับสื่อสังคม
ออนไลนของนักเรียน 

3.4 หนังสือใหมที่ผูวิจัยใชในการทดสอบ เปนตัวอยางหนังสือที่ผูวิจัยไดทําการเพ่ิมเขาไป
ในระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ไมรวมถึงหนังสือใหมที่เขามา
ในหองสมุดของโรงเรียน 
 

4. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปเกี่ยวกับระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขาย
สังคมออนไลน สามารถขยายไปในสวนการใชงานระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลนรวมกับแฟนเพจของโรงเรียน หรือกลุมเฟซบุคของเรียน เพ่ือเปนอีกชองทาง
หนึ่งในการเผยแพรหนังสือของหองสมุด กระตุนใหเกิดความสนใจแพรขยายออกไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบตรวจสอบคุณภาพ และเอกสารขอเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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การหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 

คําชี้แจง : ขอใหทานผูเชี่ยวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน โดยใสเครื่องหมาย  (/)  ลงในชองความคิดเห็นของ
ทานพรอมเขียนขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนในการนําไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 

 
ตารางที่ 15 ตารางแบบตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือของผูเชี่ยวชาญ 

 
ขอ

คําถาม 

รายละเอียด ระดับความสอดคลอง 
สอดคลอง ไมแนใจ ไม

สอดคลอง 
1. ปจจัยการรับรูความงายในการใชงาน    

1.1 การเรียนรูที่จะใชระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 

   

1.2 กระบวนการของการใช ระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสงัคมออนไลน 
ชัดเจนและเขาใจงาย 

   

1.3 ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน งายตอการใชงาน 

   

2. ปจจัย การรับรูประโยชน    

2.1 การไดรูจักหนังสือมากข้ึนหรือไดพบปะกับผูอื่นที่มี
ความชอบในหนังสือเลม/ปะเภทเดียวกันมากข้ึน 

   

2.2 การแบงปนหนังสือและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือเลม/ประเภท ไดดีขึ้น 

   

2.3 สืบคนทรัพยากรไดอยางรวดเร็ว    

2.4 สามารถตอบโตกับผูอื่นที่ใชงานระบบไดอยาง
รวดเร็ว 

   

2.5 การรับรูความคิดเห็นผานทางระบบมีผลตอการ
ตัดสินใจยืมหนังสือ 

   

2.6 การไดใชประโยชนจากการขอคําแนะนําของ
บุคคลอ่ืนที่เคยอาน/ศึกษาหนังสือเลมเดียวกัน 
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ตารางที่ 15 ตารางแบบตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

ขอ
คําถาม 

รายละเอียด 

ระดับความสอดคลอง 
สอดคล
อง 

ไมแนใจ ไม
สอดคลอง 

3. ปจจัย อิทธิพลทางสังคม    

3.1 ฉันรูสึกสนใจหนังสือจากการกดไลคของเพื่อน/
อาจารยมากกวาหนังสือท่ีไมมีคนกดไลค 

   

3.2 ฉันรูสึกสนใจหนังสือจากการมีคนแสดงความคิดเห็นใน
แงบวกมากกวาหนังสือท่ีมีคนแสดงทัศนคติในแงลบ 

   

3.3 ฉันมักสนใจหนังสือที่มักมีการพูดถึงตามสื่อสังคม
ออนไลน 

   

3.4 ฉันมักสนใจหนังสือเลมนั้นเปนพิเศษเม่ือมีเพื่อน/
อาจารยแนะนําหนังสือเลมนั้นมาใหฉัน 

   

4. ปจจัยทัศนคติตอการใชงาน    

4.1 การมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการใชงาน ระบบการ
เผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคม
ออนไลน 

   

4.2 การใชงาน ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน เกิดจากการ
อยากมีสวนรวมในหนังสือ 

   

4.3 การใชงาน ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือ
ดวยเครือขายสังคมออนไลนเปนการเปดโอกาสใหรูจัก
หนังสือใหมๆ 

   

5. ปจจัยความตั้งใจใชงาน    

5.1 การมีความมุ งหมายที่จะใช ระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน
ตอไปในอนาคต 

   

5.2 การมีความมุงหมายที่จะอานหนังสือที่มีเพื่อนแนะนํา
ผานทาง ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน มากที่สุดเทาที่จะทําได 

   

5.3 การมีความมุ งหมายที่จะใช ระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
อยางตอเนื่องไปเรื่อยๆ 
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ภาคผนวก ข 

แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงคของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
 

ขอ
คําถาม 

รายละเอียด ระดับความสอดคลอง 
สอดคลอง ไมแนใจ ไม

สอดคลอง 
1. ปจจัยการรับรูความงายในการใชงาน    

1.1 การเรียนรูที่จะใชระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขาย
สังคมออนไลน 

2 (0.67) 1 (0.33) 0 (0.00) 

1.2 กระบวนการของการใช ระบบการ
เผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน ชัดเจนและ
เขาใจงาย 

2 (0.67) 1 (0.33) 0 (0.00) 

1.3 ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
งายตอการใชงาน 

3 (1.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

2. ปจจัย การรับรูประโยชน    

2.1 การไดรูจักหนังสือมากขึ้นหรือไดพบปะ
กับผู อ่ืนที่มีความชอบในหนังสือเลม/
ปะเภทเดียวกันมากข้ึน 

2 (0.67) 1 (0.33) 0 (0.00) 

2.2 การแบงปนหนังสือและความคิดเห็น
เกี่ยวกับหนังสือเลม/ประเภท ไดดีขึ้น 

3 (1.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

2.3 สืบคนทรัพยากรไดอยางรวดเร็ว 3 (1.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

2.4 สามารถตอบโตกับผูอ่ืนที่ใชงานระบบ
ไดอยางรวดเร็ว 

3 (1.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

2.5 การรับรูความคิดเห็นผานทางระบบมี
ผลตอการตัดสินใจยืมหนังสือ 

2 (0.67) 1 (0.33) 0 (0.00) 

2.6 ก า ร ไ ด ใ ช ป ร ะ โ ย ชน จ า ก ก า ร ข อ
คําแนะนําของบุคคลอ่ืนที่ เคยอาน/
ศึกษาหนังสือเลมเดียวกัน 

3 (1.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงคของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
      (ตอ) 

 

ขอ
คําถาม 

รายละเอียด ระดับความสอดคลอง 
สอดคลอง ไมแนใจ ไม

สอดคลอง 
3. ปจจัย อิทธิพลทางสังคม    

3.1 ฉันรูสึกสนใจหนังสือจากการกดไลค
ของเพ่ือน/อาจารยมากกวาหนังสือที่ไม
มีคนกดไลค 

2 (0.67) 1 (0.33) 0 (0.00) 

3.2 ฉันรูสึกสนใจหนังสือจากการมีคนแสดง
ความคิดเห็นในแงบวกมากกวาหนังสือ
ที่มีคนแสดงทัศนคติในแงลบ 

1 (0.33) 2 (0.67) 0 (0.00) 

3.3 ฉันมักสนใจหนังสือที่มักมีการพูดถึง
ตามสื่อสังคมออนไลน 

1 (0.33) 2 (0.67) 0 (0.00) 

3.4 ฉันมักสนใจหนังสือเลมนั้นเปนพิเศษ
เมื่อมีเพ่ือน/อาจารยแนะนําหนังสือเลม
นั้นมาใหฉัน 

2 (0.67) 1 (0.33) 0 (0.00) 

4. ปจจัยทัศนคติตอการใชงาน    

4.1 การมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการใช
งาน ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 

3 (1.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

4.2 ก า ร ใ ช ง า น  ร ะ บบ ก า ร เ ผ ย แพ ร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขาย
สังคมออนไลน เกิดจากการอยากมีสวน
รวมในหนังสือ 

1 (0.33) 2 (0.67) 0 (0.00) 

4.3 ก า ร ใ ช ง า น  ร ะ บบ ก า ร เ ผ ย แพ ร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขาย
สังคมออนไลนเปนการเปดโอกาสให
รูจักหนังสือใหมๆ 

3 (1.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงคของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
      (ตอ) 

 
ขอ

คําถาม 

รายละเอียด ระดับความสอดคลอง 
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 

5. ปจจัยความตั้งใจใชงาน    

5.1 การมีความมุงหมายท่ีจะใช ระบบการ
เผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลนตอไปในอนาคต 

2 (0.67) 1 (0.33) 0 (0.00) 

5.2 การมีความมุงหมายท่ีจะอานหนังสือที่มี
เพ่ือนแนะนําผานทาง ระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขาย
สังคมออนไลน มากท่ีสุดเทาที่จะทําได 

1 (0.33) 2 (0.67) 0 (0.00) 

5.3 การมีความมุงหมายท่ีจะใช ระบบการ
เผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน อยางตอเนื่อง
ไปเร่ือยๆ 

2 (0.67) 1 (0.33) 0 (0.00) 

 



63 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม เรื่อง การพัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน  
กรณีศึกษา : โรงเรียนหนองเตาวิทยา ต.หนองเตา อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย x ลง       ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 

1.เพศ 

       (1.) ชาย     (2.) หญิง 
 

2.อายุ 
   (1.) ต่ํากวา 13ป    (2.) 14-18ป 
   (3.) 18ป ขึ้นไป 
 

3.ระดับชั้นการศึกษา  
   (1.) ชั้นมัธยมศึกษาที่1   (2.) ชั้นมัธยมศึกษาท่ี2 
   (2.) ชั้นมัธยมศึกษาที่3   (4.) ชั้นมัธยมศึกษาท่ี4 

              (5.) ชั้นมัธยมศึกษาที่5   (6.) ชั้นมัธยมศึกษาท่ี6 
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนตอการใชงานระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือ
ดวยเครือขายสังคมออนไลน 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย x ลง       ที่ตรงกับตัวทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 
4.สถานที่ท่ีนักเรียนใชงานบอยที่สุด 

(1.) บาน/หอพัก    (2.) โรงเรียน 

          (3.) รานอินเตอรเน็ต    

 
5.ระยะเวลาท่ีใชงานเว็บไซตประเภทสื่อออนไลนตอวัน 

(1.) ต่ํากวา 1 ชั่วโมง   (2.) 1-2 ชั่วโมง 
(3.) 3-4 ชั่วโมง   (4.) 4 ชั่วโมงข้ึนไป 

 
6.ชวงเวลาใดท่ีนักเรียนเปดรับสื่อออนไลนเปนประจํา 

(1.) 08.00 น.-12.00 น.   (2.) 12.01 น.-13.00 น. 

(3.) 13.01 น. – 16.00 น.   (4.) 16.01 น. – 20.00น. 

   (5.) 20.01 น.–00.00 น.   (6.) 00.01 น. – 07.59 น. 

 
7. จํานวนครั้งที่นักเรียนเปดรับสื่อออนไลนตอสัปดาห 

(1.) 1-2ครั้ง    (2.) 3-4 ครั้ง 
(3.) 5-6 ครั้ง    (4.) 6 ครั้งข้ึนไป 

 
8. นักเรียนมีจุดประสงคหลักในการใชงานหองสมุดในดานใด 

(1.) หนังสือใหม    (2.) หนังสือเรียน 

(3.) หนังสืออานเพิ่มเติม   (4.) หนังสือวาระ    
(5.) หนังสืออ่ืนๆ โปรดระบุ....... 
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ตอนที่ 3 ปจจัย 4ดาน ตามแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี  
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในหัวขอที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 5=มากท่ีสุด  
4=มาก  3=ปานกลาง 2=นอย 1=นอยที่สุด 

 
ปจจัย 4ดาน ตามแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยี 

ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ปจจัย : การรับรูความงายในการใชงาน      

การเรียนรูที่จะใช ระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
เปนเรื่องงาย 

     

กระบวนการของการใช ระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 
ชัดเจนและเขาใจงาย 

     

ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลน งายตอการใชงาน 

     

ปจจัย : การรับรูประโยชน         

การไดรูจักหนังสือมากข้ึนหรือไดพบปะกับผูอ่ืนที่มี
ความชอบในหนังสือเลม/ประเภทเดียวกันมากขึ้น 

     

การแบงปนหนังสือและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือเลม/ประเภท ไดดีข้ึน 

     

สืบคนทรัพยากรไดอยางรวดเร็ว      

สามารถโตตอบกับผูอ่ืนท่ีใชงานระบบไดอยาง
รวดเร็ว 

     

การรับรูความคิดเห็นผานทางระบบมีผลตอการ
ตัดสินใจยืมหนังสือ 

     

การไดใชประโยชนจากการขอคําแนะนําของบุคคล
อ่ืนที่เคยอาน/ศึกษาหนังสือเลมเดียวกันมากอน 
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ตอนที่ 3 ปจจัย 4 ดาน ตามแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (ตอ) 
 

ปจจัย 4ดาน ตามแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี ระดับความคิดเห็น 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ปจจัย : อิทธิพลทางสังคม      

ฉันรูสึกสนใจหนังสือจากการกดไลคของเพื่อน/อาจารย
มากกวาหนังสือที่ไมมีคนกดไลค 

     

ฉันรูสึกอยากแสดงความคิดเห็นตอหนังสือเลมที่เคยอาน      

หนังสือท่ีมักมีการพูดถึงตามสื่อสังคมออนไลนมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกอาน 

     

ฉันจะสนใจหนังสือเลมนั้นเปนพิเศษเม่ือมีเพื่อน/อาจารย
แนะนําหนังสือเลมนั้นมาใหฉัน 

     

ปจจัย : ทัศนคติตอการใชงาน      

การมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการใชงาน ระบบการ
เผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 

     

การใชงาน ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลนทําใหฉันไดใกลชิดกับหนังสือมากข้ึน 

     

การใชงาน ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวย
เครือขายสังคมออนไลนเปนการเปดโอกาสรูจักหนังสือใหมๆ 

     

ความตั้งใจใชงาน      

การมีความมุงหมายที่จะใช ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนตอไปในอนาคต 

     

การมีความมุงหมายที่จะใช ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนในการแบงปนขอมูล
หนังสือท่ีฉันเคยอาน 

     

การมีความมุงหมายที่จะใช ระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
หนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลนอยางตอเนื่องไปเร่ือยๆ 

     

 

ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. .................................. 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก จ 

การติดตั้งซอฟตแวรจําลองเซิฟเวอร 
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ภาพท่ี 22 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ 

 

 
 

ภาพท่ี 23 แสดงรายละเอียดเง่ือนไขการ GNU License 
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ภาพท่ี 24 เลือกปลายทางการติดตั้งโปรแกรม AppServ 
 

                 
 

ภาพท่ี 25 เลือก Package Components ที่ตองการติดตั้ง  
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ภาพท่ี 26 แสดงการกําหนดคาคอนฟกคา Apache Web Server 

 

 
 

ภาพท่ี 27 แสดงการกําหนดคาคอนฟกของ MySQL Database 
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ภาพท่ี 28 แสดงหนาจอข้ันตอนสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม AppServ 
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ภาคผนวก ฉ 

วิธีการใชงานระบบ 
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 ระบบท่ีผูวิจัยไดนํามาพัฒนาตอ เปนระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ ภายใตชื่อ 

OpenBiblio ซึ่งระบบไดรวมฟงกชั่นการทํางานของระบบบริหารจัดการหองสมุดเขาไวดวยกัน ซึ่ง
ประกอบดวยระบบสําคัญ ไดแก ระบบแคตตาลอก (Cataloging Module) ระบบยืม-คืน 

(Circulation Module) ระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog) และ
ระบบรายงานและบารโคด (Report & Barcode)  

ผูวิจัยไดพัฒนาในสวนของระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ซึ่งเปนระบบท่ี
สามารถทํางานรวมกับปลั๊กอินของเฟซบุค โดยการพัฒนาระบบแบงออกเปน 6 ขั้นตอน ไดแก  

1. การเพ่ิมขอมูลหนังสือ 

         1.1 ผูดูแลระบบเขาสูระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 29 หนาตางเขาสูระบบ 
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    1.2 กรอกรายละเอียดขอมูลหนังสือ 
 

                     
 

ภาพท่ี 30 หนาตางเพิ่มรายการหนังสือ 
 
            1.3 เพ่ิมขอมูลหนังสือ 

 
 

ภาพที ่31 หนังสือถูกเพ่ิมในรายการหนังสือ 
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 2. ปุมถูกใจ (Facebook Like) ใชสําหรับกดถูกใจเนื้อหาที่ชอบ ขอมูลการถูกใจจะ
แสดงผลไปยังเว็บไซต 
       2.1 การติดตั้ง โดยนําโคดไปวางตําแหนงที่ตองการใหปุมถูกใจแสดงผล 

       2.2 การใชงาน 

      2.2.1 ผูใชกดปุมถูกใจ จะพบหนาตางเขาสูระบบเฟซบุค  
 

 
 

ภาพท่ี 32 หนาตางการเขาสูระบบ เมื่อผูใชตองการใชงานปุมถูกใจ 

 

     2.2.2 เมื่อผูใชเขาสูระบบ ระบบจะแสดงรายละเอียดการกดถูกใจของผูใช 

         

ภาพท่ี 33 ผูใชกดปุมถูกใจ 
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 3. ปุมสง (Facebook Send) ใชสําหรับสงเนื้อหาไปยังเพ่ือน รายละเอียดหนังสือจะถูก
สงไปหาเพ่ือนผานทางกลองขอความของเฟซบุค 

       3.1 การติดตั้ง โดยนําโคดไปวางตําแหนงที่ตองการใหปุมถูกใจแสดงผล 

       3.2 การใชงาน 

       3.2.1 ผูใชกดปุมสง จะพบหนาตางเขาสูระบบเฟซบุค 
 

           
 

ภาพท่ี 34 หนาตางการเขาสูระบบ เมื่อผูใชตองการใชงานปุมสง 
 

     3.2.2 เมื่อผูใชเขาสูระบบ ระบบจะแสดงรายละเอียดการกดถูกใจของผูใช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35 หนาตางแสดงรายละเอียดการสงหนังสือ เมื่อผูใชใชงานปุมสง 



81 

 

81 

 

 4 ปุมแบงปน (Facebook Share) ใชสําหรับแบงปนเนื้อหาไปยังเฟซบุค รายละเอียด
หนังสือจะถูกโพสตผานทางเฟซบุค 

      4.1 การติดตั้ง โดยนําโคดไปวางตําแหนงที่ตองการใหปุมถูกใจแสดงผล 

      4.2 การใชงาน  

      4.2.1 ผูใชกดปุมแบงปน จะพบหนาตางเขาสูระบบเฟซบุค 

 

    
 

ภาพท่ี 36 หนาตางเขาสูระบบ เมื่อผูใชตองการใชงานปุมสง เมื่อผูใชใชงานปุมแบงปน 

 
     

      4.2.2 ผูใชสามารถสงใหหนังสือใหเพ่ือนในเฟซบุคผานขอความและผานกลุม 
 

 
 

 

ภาพท่ี 37 หนาตางแสดงรายละเอียดการสงหนังสือ เมื่อผูใชใชงานปุมแบงปน 
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 5. กลองแสดงความคิดเห็น (Facebook Comment) ใชสําหรับแสดงความคิดเห็น 
รายการแสดงความคิดเห็นจะปรากฎบนเว็บไซต 

      5.1 การติดตั้ง โดยนําโคดไปวางตําแหนงที่ตองการใหปุมถูกใจแสดงผล 

      5.2 การใชงาน 

      5.2.1 ผูใชสามารถเห็นการแสดงความคิดเห็นของผูใชอ่ืนได แตไมสามารถแสดง
ความคิดเห็นได จนกวาผูใชจะทําการเขาสูระบบของเฟซบุค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38 ผูใชไมไดเขาสูระบบของเฟซบุคกอนแสดงความคิดเห็น 

 

     5.2.2 ผูใชแสดงความคิดเห็น จะพบหนาตางเขาสูระบบเฟซบุค 
 

 
 

ภาพท่ี 39 หนาตางเขาสูระบบ เมื่อผูใชตองการแสดงความคิดเห็น 

      5.2.3 เมื่อผูใชเขาสูระบบของเฟซบุค ระบบจะแสดงรูปภาพประจําตัวของ
เฟซบุค (Facebook Profile Picture) และผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นบนหนาเว็บไซต 
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ภาพท่ี 40 ผูใชเขาสูระบบของเฟซบุค 
 

 6. โอนเพนกราฟโปรโตคอล (Open Graph Protocol) เปนสวนที่ใชอธิบายเนื้อหา
เว็บไซต โดยโอนเพนกราฟโปรโตคอลจะทําหนาที่แสดงผลรูปภาพ หัวขอ และรายละเอียดเน้ือหา
บางสวน เมื่อมีการใชงาน เชน การสงเนื้อหาไปยังเฟซบุค การแบงปนเนื้อหาไปยังเฟซบุค 

       6.1 การติดตั้ง โดยการทําโคดตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยเฟซบุคไปวางในไฟลที่
ตองการและใสรายละเอียดขอมูลที่เราตองการใหแสดงผลลงไป 
 

 
 

ภาพท่ี 41 โคดโอเพนกราฟโปรโตคอลท่ีนําไปใชในเว็บไซต 
 

       การกรอกขอมูลจะแบงเปน 4 สวน ไดแก 
       og:title คือ ชื่อเว็บที่ เราจะใหแสดง ถูกเขียนโดยใชคําสั่ ง <meta 

property="og:title" content="หองสมุดออนไลน โรงเรียนหนองเตาวิทยา จ.อุทัยธานี"/> 

 

 
 

ภาพท่ี 42 ตัวอยางชื่อเว็บที่เราจะใหแสดง 
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     og:description คือ คําอธิบายเว็บสั้นๆ 1-2 บรรทัด ถูกเขียนโดยใชคําส่ัง 
<meta property="og:description"   content="หนังสือดีๆ สักเลมคือเพ่ือนที่ดีที่สุดไมเคย
เปลี่ยนแปลงไมวาวันนี้และตลอดไป"/> 

 

 
 

ภาพท่ี 43 ตัวอยางคําอธิบายเว็บสั้นๆ 1-2 บรรทัด 

     og:image คือ ภาพประกอบ ถูกเขียนโดยใชคําสั่ ง  <meta 

property="og:image" content="http://thaireplay.com/mylib/logo.jpg" /> 
 

  
 

ภาพท่ี 44 ตัวอยางภาพประกอบ 

 

        fb:app_id คือ รหัสจากการสมัครเปนนักพัฒนาเฟซบุคแอฟพลิเคชัน ถูกเขียน
โดยใชคําสั่ง<meta property="fb:app_id" content="1538617993068415" /> 
 

      
 

ภาพท่ี 45 รหัสจากการสมัครเปนนักพัฒนาเฟซบุคแอฟพลิเคชัน 

 

6.2 การใชงาน เมื่อผูใชกดปุมสง กดปุมถูกใจ กดปุมแบงปน และเมื่อนําลิ้งคไปโพสต 
ผานเฟซบุค 
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ภาพท่ี 46 การทํางานของโอเพนกราฟโปรโตคอลเมื่อกดปุมสง 
 

      
 

ภาพท่ี 47 การทํางานของโอนเพนกราฟโปรโตคอลเมื่อกดปุมถูกใจ 
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ภาพท่ี 48 การทํางานของโอนเพนกราฟโปรโตคอลเมื่อกดปุมแบงปน 

 

        
 

ภาพท่ี 49 การทํางานของโอนเพนกราฟโปรโตคอลเมื่อนําลิ้งคไปโพสตผานเฟซบุค 
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 2. การใชงานระบบการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน 

   
ภาพท่ี 50 ขอมูลหนังสือใหม 
 

 
 
ภาพท่ี 51 ตัวอยางการคนหาหนังสือ 
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ภาพท่ี 52 ตัวอยางหนังสือท่ีมีการสืบคน 
 

 
 

ภาพท่ี 53 รายการบรรณานุกรมของหนังสือท่ีมีการสืบคน 
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ภาพท่ี 54 รายการบรรณานุกรมและขอมูลอยางละเอียดของหนังสือท่ีมีการสืบคน  
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