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รายงานการวจิัยเรื่อง สภาพการรับและการใชวารสารของศูนยสนเทศและหอสมุด  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจากอาจารยมนฤดี เกิดสมบุญ ในการ

วิเคราะหขอมูล อาจารยวรุณพันธ คงสม ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสถิติ ผูปฏิบัติงานวารสารของศูนย

สนเทศและหอสมุดชวยเหลอืเก็บขอมูล และคุณมาล ี  โชคเจริญเลิศ ใหขอคิดเหน็ที่เปนประโยชน

ตอการวจิัย ชวยจัดรูปแบบการพิมพ วิเคราะหขอมูลเบือ้งตนจากแบบสอบถามและพิสูจนอักษร 

ในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สรชัย พิศาลบุตร และมหาวิทยาลัย

ที่ใหโอกาสทําวิจัยเรื่องนี ้ ขอขอบพระคุณผูที่ใหความอนุเคราะหดังกลาวขางตนและบุคคลอื่นๆ ที่

ใหความชวยเหลือแตมิไดกลาวถงึในทีน่ี ้ ผูวิจัยทราบซึ้งในความอนุเคราะหและไมตรีจิตของทุก

ทานและจะระลึกถึงตลอดไป 
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บทคัดยอ 

การวิจยัเรื่อง สภาพการรับและการใชวารสารของศูนยสนเทศและหอสมุด  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ในดานปริมาณการรับและการใช ราคาวารสาร ความถี่ของการใช 

วัตถุประสงคในการใช ความตองการ ความพึงพอใจตอบริการวารสาร การวิจยัครั้งนี้เก็บขอมูล

เกี่ยวกับ สภาพการรับวารสารจากฐานขอมูลของศูนยสนเทศและหอสมุด เก็บขอมูลเกี่ยวกับการ

ใชวารสารฉบบัปจจุบันโดยการตรวจสอบวารสารบนชั้นวารสารฉบับปจจุบัน เก็บขอมูลเกี่ยวกับ

การใชวารสารฉบับยอนหลังจากแบบขอยมืวารสารและหนงัสือพมิพฉบับยอนหลัง เก็บขอมูล

เกี่ยวกับวัตถุประสงคในการใช ความตองการ และความพงึพอใจตอบริการวารสารจาก

แบบสอบถาม จํานวน 342 ชุด วเิคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย ความสมัพนัธและ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 

ผลการวิจัยสรุปไดวา ศูนยสนเทศและหอสมุดรับวารสาร 436 ชื่อเร่ือง เปนวารสาร

ภาษาไทย 333 ชื่อเร่ือง วารสารภาษาตางประเทศ 103 ชื่อเร่ือง รับโดยใชงบประมาณ 265  

ชื่อเร่ือง เปนเงิน 1,317,088.00 บาท ไดรับอภินันทนาการ 171 ชื่อเร่ือง  

ดานสภาพการใชสรุปไดวา วารสารฉบับปจจุบัน 436 ชื่อเร่ือง มีการใช 417 ชื่อเร่ือง 

คิดเปนรอยละ 95.6 มีความถี่ของการใช 11,662 คร้ัง เฉลี่ย 27 คร้ังตอชื่อเร่ือง วารสารภาษาไทย 

333 ชื่อเร่ือง มีการใช 331 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 99.4 มีความถี่ของการใช 10,526 คร้ังเฉลี่ย 32 

คร้ังตอช่ือเร่ือง วารสารภาษาตางประเทศ 103 ชื่อเร่ือง มีการใช 86 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 83.5 มี

ความถี่ของการใช 1,136 คร้ัง เฉลี่ย 11 คร้ังตอชื่อเร่ือง วารสารฉบับปจจุบันที่มีความถี่ของการใช

มากที่สุดไดแก มารเก็ตเธียร (Marketeer) และ ครัว มีความถี่ของการใช 94 คร้ังเทากัน จากคา

สหสัมพันธสรุปไดวา ราคาเฉลี่ยตอเลมกับความถี่ของการใชตอเลมไมมีความสัมพันธกันที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ความถี่เฉลี่ยของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันแตละสาขาวิชาไม

แตกตางกัน แตความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบับปจจุบันแตละสาขาวิชาแตกตางกัน ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

วารสารฉบับยอนหลัง 896 ชื่อเร่ือง มีการใช 407 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 45.4  มี

ความถี่ของการใช 6,188 คร้ัง เฉลี่ย 7 คร้ังตอชื่อเร่ือง วารสารภาษาไทยฉบับยอนหลัง 615  ชื่อ

DPU



เร่ือง มีการใช 386 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 62.8 มีความถี่ของการใช 6,146 คร้ัง เฉลี่ย 10  คร้ังตอ

ชื่อเร่ือง วารสารตางประเทศฉบับยอนหลัง 281 ชื่อเร่ือง มีการใช 21 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 7.5 มี

ความถี่ของการใช 42 คร้ัง วารสารฉบับยอนหลังที่มีความถี่ของการใชมากที่สุดไดแก มารเก็ตเธียร 

(Marketeer) มีความถี่ของการใช 309 คร้ัง วารสารชวงอายุ 1- 3 ป มีความถี่ของการใช 3,231 

คร้ัง คิดเปนรอยละ 52.2 และความถี่ของการใชลดลงเมื่อชวงอายุของวารสารมากขึ้น ดานจํานวน

ผูใชวารสารฉบับยอนหลังมี 1,989 คน ใชบริการวารสารฉบับยอนหลัง 3,035 คร้ัง (การใชวารสาร

ฉบับยอนหลังหลายครั้งในวันเดียวกัน นับเปนการใช 1 คร้ัง) เฉลี่ยเขาใช 1.5 ครั้งตอคน ผูใชที่เปน

อาจารยเขาใชเฉลี่ย 1.9 คร้ังตอคน นักศึกษาระดับปริญญาโทเขาใชเฉลี่ย 1.8 คร้ังตอคน สวน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเขาใชเฉล่ีย 1.5 คร้ังตอคน 

วารสารอิเล็กทรอนิกสมีการใช 70 คร้ัง เปนการใชวารสารออนไลน 60 คร้ัง ซีดีรอม 10 

คร้ัง เมื่อเปรียบเทียบความถี่ของการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสและวารสารฉบับพิมพชื่อเร่ือง

เดียวกันจํานวน 4 ชื่อเร่ือง พบวา วารสารอิเล็กทรอนิกสมีความถี่ของการใช 10 คร้ัง  วารสารฉบับ

พิมพมีความถี่ของการใช 230 คร้ัง  

ดานวัตถุประสงคในการใชวารสาร ความตองการและความพึงพอใจตอบริการ 

วารสาร สรุปไดวา วัตถุประสงคที่มีผูใชตอบเกินกวารอยละ 50 ไดแก ใชวารสารเพื่อทํารายงาน    

เพื่อความเพลิดเพลินและพักผอนหยอนใจ เพื่อแสวงหาความรูดวยตนเอง และเพื่อใชเวลาวางให

เปนประโยชน คิดเปนรอยละ 85.4, 64.9, 57.6 และ 54.1 ตามลําดับ สวนความตองการเกี่ยวกับ 

วารสารผูใชมีความตองการเฉลี่ยทั้ง 10 เร่ืองในระดับมาก สวนความพึงพอใจ ผูใชมีความพึงพอใจ

ผูใหบริการวารสารฉบับยอนหลัง บริการวารสารฉบับยอนหลัง และบริการวารสารฉบับปจจุบันใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.75, 3.64 และ 3.54 ตามลําดับ สวนดานวารสารอิเล็กทรอนิกส ผูใชมี

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.36 
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                  บทที ่1 
บทนํา 

 
ความสําคัญของปญหา    

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็ว ทําใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
จําเปนตองปรับวธิีและกระบวนการปฏบิัตงิาน การบริการ โดยนําเทคโนโลยีมาใชกับงานทุก
สวนของหองสมุด จัดแหลงทรัพยากรใหเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู พัฒนาเนื้อหาและแหลง
ความรู  (ยืน ภูวรวรรณ : 2543, 123) เพ่ือสนองตอบกรอบแนวคิดของระบบการศึกษาใน
ปจจุบัน ที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ ไดอยางรวดเร็ว    

ในฐานะที่เปนหนวยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน ศูนยสนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทั้งในดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช ดานทรัพยากรสารสนเทศเชนหนังสือ วารสาร โสตทศันวัสด ุทั้งที่อยูในรูปสื่อสิ่งพิมพและ
สื่ออิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนมาก เพ่ือสนองตอบตอความตองการของผูใชและระบบการศึกษา
ในปจจุบัน สารสนเทศที่จัดหามาเปนจํานวนมากเหลานี้ จะมีคุณคาเมื่อเปนที่ตองการและมีการ
ใชงาน ดังนั้นความทาทายของผูปฏิบตัิงานสารสนเทศคือ get the right information, 
to the right person, at the right time (ประภาวดี สืบสนธิ ์ : 2543, 11) 
นอกจากนี้ จะตองมีการเลือกสรรทรัพยากรสารสนเทศที่อยูในรูปแบบทีเ่หมาะสมแก
ความสามารถของผูใชในการนําไปใช มีความถูกตอง ทันสมัย โดยเนนที่คุณภาพของ
สารสนเทศ 

วารสารเปนสือ่สารสนเทศที่ทันสมัย สามารถเสนอเรือ่งราวใหมๆไดอยางรวดเร็วกวา
หนังสือ ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการพัฒนารูปแบบของวารสารจากสื่อ
สิ่งพิมพตามแบบเดิมมาเปนวารสารอิเลก็ทรอนิกส ซึ่งผูเขียนสามารถเชื่อมโยงเรือ่งที่เขียนไปยงั
เอกสารหรืองานวิจัยเรื่องอ่ืน ทําใหผูอานเขาถึงสารสนเทศที่เกี่ยวของได จึงนับเปนทางเลือก
ใหมสําหรับผูปฏิบตัิงานสารสนเทศแทนการบอกรับวารสารฉบับพิมพ (ประภาวดี สืบสนธิ ์ : 
2543, 63) การบอกรับวารสารอเิล็กทรอนิกสจะชวยลดงบประมาณในการบอกรับวารสาร
ฉบับพิมพลง และชวยประหยัดคาใชจายในการดําเนนิการเกี่ยวกบัวารสาร ทั้งดานการติดตาม
ทวงถามและการจัดเก็บ 

ในแตละปศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย จัดหาวารสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศและวารสารอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนมาก เพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนและสนองตอบความตองการศึกษาคนควา วิจัยและบริการวิชาการแก
สังคม   

จากวารสารทีมี่อยูเปนจํานวนมากนี ้ ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธรุกิจ
บัณฑิตย ยังไมเคยมีการศึกษาการใชหรือการประเมินคุณภาพของวารสาร ดังนั้นการศึกษา
สภาพการรับและการใชวารสารของศูนยสนเทศและหอสมุดในครั้งนี้ จะทําใหทราบขอมูล เพ่ือ
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ชวยประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการจัดหา บอกรับวารสาร การตออายุวารสารและเปน
แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับวารสาร ทั้งในดานการใหบริการและการจัดเก็บ
เพ่ือใหผูใชไดรับประโยชนสงูสุดและพึงพอใจสูงสุด 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย     

1. ศึกษาสภาพการรับวารสารฉบับปจจุบัน แตละสาขาวิชาของศนูยสนเทศและ
หอสมุด ในดานปริมาณและราคา 

2. ศึกษาการใชวารสารฉบับปจจุบัน แตละสาขาวิชาในดานปริมาณการใช ความถี่
ของการใชและราคาตอการใช 

3. ศึกษาสภาพการใชวารสารฉบับยอนหลัง แตละสาขาของศูนยสนเทศและหอสมุด 
ในดานปริมาณการใช ความถี่ของการใชและอายุของวารสารที่ใช  

4. ศึกษาสภาพการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส ในดานปริมาณและความถี ่
5. ศึกษาวตัถุประสงค ความตองการและความพึงพอใจในการใชวารสาร 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

ความถี่ของการใชวารสารตอเลมแตละสาขาวิชา ไมมีความสัมพันธกับราคาเฉลี่ยตอ
เลม 

การใชวารสารที่บอกรับโดยใชงบประมาณ และไมใชงบประมาณแตกตางกันในดาน
ความถี่ของการใช     

การใชวารสารภาษาตางประเทศแตละสาขาวิชา แตกตางกันในดานความถี่ของการ
ใช 

การใชวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลัง แตกตางกันในดานความถี่ของการใช 
ผูใชแตละประเภทมีความตองการ ความพึงพอใจในการบริการวารสารแตกตางกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย   

1. สภาพการรับวารสาร ศึกษาเฉพาะวารสารฉบับปจจุบัน โดยแบงเน้ือหาวารสาร
ออกเปน 10 สาขาวิชาไดแก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป นิเทศศาสตร นิติศาสตร บริหารธุรกิจและ
การบัญชี เศรษฐศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร รัฐประศาสนศาสตร  
ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตรและสาขาวิชาอ่ืนๆ 

2. สภาพการใชวารสารฉบับปจจุบัน ศึกษาจากวารสารที่มีอยูในหองบริการวารสาร
ฉบับปจจุบันในภาคเรียนที่ 2/2545 เฉพาะวารสารที่วางไวบริการบนชั้นวารสารฉบับปจจุบัน
ชื่อเร่ืองละ 1 ฉบับ และเปนวารสารที่มีใหบริการอยูแลวกอน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2545 ซึ่งประกอบดวยวารสารภาษาไทย 333 ชื่อเร่ือง วารสารภาษาตางประเทศ 103 ชื่อ
เรื่อง 
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3. สภาพการใชวารสารฉบับยอนหลัง ศึกษาจากวารสารที่มีอยูในหองบริการวารสาร
ฉบับยอนหลังของศูนยสนเทศและหอสมุด ในภาคเรียนที่ 2/2545 ซึ่งประกอบดวย วารสาร
ภาษาไทย 615 ชื่อเร่ือง วารสารภาษาตางประเทศ 281 ชื่อเร่ือง 

4. วัตถุประสงค ความตองการและความพึงพอใจตอบริการวารสารศึกษาโดยแจก
แบบสอบถามใหแกผูที่เขามาใชวารสารของศูนยสนเทศและหอสมุดในชวงเดือนมกราคม – 
เดือนกุมภาพันธ 2546 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั   

1. ทราบสภาพการรับวารสารในดานปริมาณ ราคาวารสารแตละสาขาวิชา  
2. ทราบสภาพการใชวารสารแตละชื่อ แตละสาขาวชิา แตละชวงอายุ ทั้งในดาน

จํานวนชื่อเรื่องและความถี ่
3. ทราบวตัถุประสงค ความตองการ ความพึงพอใจตอบริการวารสารของผูใช 
4. ไดแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน เกี่ยวกับวารสารของศูนยสนเทศและ

หอสมุด ทั้งในดานนโยบายในการจัดหา การใหบริการ การอนุรักษและการใหบริการ การ
จัดเก็บและจําหนายวารสารใหสอดคลองกับความสนใจ และความเพียงพอตอความตองการ 
และความพึงพอใจของผูใช 

 
ข้ันตอนการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสาํรวจ  มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้                 
1. ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับสภาพการรับและการใชวารสารจากเอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2. ศึกษาสภาพการรับและการใชวารสารฉบับปจจุบันดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

2.1 รวบรวมรายชื่อวารสารฉบับปจจุบัน ที่มีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุด ณ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2545 จากฐานขอมูลพรอมระบุปที่ ฉบับที่ ราคา  จัดพิมพเรียงตามลําดับ
ตัวอักษร 

2.2 ตรวจสอบขอมูลวารสารฉบับปจจุบัน ในบัญชีรายชื่อที่จัดพิมพไวกับวารสาร
ที่จัดเรียงบนชั้น เพ่ือพิจารณาความถูกตองของขอมูล การจัดเรียงและความครบถวนของ
วารสาร 

2.3 พิมพและติดลําดับที่ในปายชื่อวารสารฉบับปจจุบันบนชั้น ใหตรงกับลําดับที่
ในบัญชีรายชื่อเพ่ือประโยชนในการสํารวจการใชวารสารฉบับปจจุบัน 

2.4 จําแนกเนื้อหาวารสารออกเปน 10 สาขา ตามหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย วารสารที่มีเน้ือหาใกลเคียงกันจัดรวมไวในสาขาเดียวกัน 
กําหนดสัญลักษณ ดังนี้ 

- วารสารที่มีเน้ือหาดานบริหารธุรกิจและการบัญชี ใชสัญลักษณ BU 
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- วารสารที่มีเน้ือหาดานนิเทศศาสตร ใชสัญลักษณ CA 
- วารสารที่มีเนื้อหาดานเศรษฐศาสตร ใชสัญลักษณ EC 
- วารสารที่มีเน้ือหาดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ใชสัญลักษณ EN 
- วารสารที่มีเนื้อหาดานกฎหมาย ใชสัญลักษณ LA 
- วารสารที่มีเนื้อหาดานรัฐประศาสนศาสตร ใชสัญลักษณ PA 
- วารสารที่มีเน้ือหาดานศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร ใชสัญลักษณ AS 
- วารสารที่มีเน้ือหาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใชสัญลักษณ SC 
- วารสารที่มีเน้ือหาดานจิตวิทยา ปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม ใชสัญลักษณ 

GE 
- วารสารที่มีเน้ือหาอ่ืนๆ ใชสัญลักษณ XA 

2.5 สรางแบบบันทึกขอมูลการใชวารสารฉบับปจจุบันมี 2 แบบ ไดแก 
2.5.1 แบบเกบ็ขอมูลการใชวารสารฉบับปจจุบนัแตละวัน ประกอบดวย

ลําดับที ่ ชื่อวารสาร วัน เดือน ป ที่ใชวารสาร (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ก เอกสารหมายเลข 1) 

2.5.2  แบบสรปุผลการใชวารสารฉบับปจจุบัน ประกอบดวยสาขาวชิา 
ลําดับที ่ ชื่อวารสาร ปที ่ ฉบับที ่  ราคาตอเลมของวารสาร ความถี่
ของการใชวารสาร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก เอกสาร
หมายเลข 2) 

2.6 เก็บขอมูลการใชวารสารฉบับปจจุบัน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ถึง 
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 โดยใชแบบเก็บขอมูลตามขอ 2.5.1 

2.7 บันทึกขอมูลในแบบสรุปผลการใชวารสารฉบับปจจุบัน  
2.8 วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ หาคาเฉลี่ยและคาสหสัมพันธระหวางราคาเฉลี่ย

ตอเลมกับความถี่ตอเลมของการใชวารสารฉบับปจจุบัน 
3. ศึกษาสภาพการใชวารสารฉบับยอนหลัง ดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

3.1 รวบรวมรายชื่อวารสารฉบับยอนหลังและจัดพิมพเรียงตามลําดับตัวอักษร 
3.2 ตรวจสอบรายชื่อวารสารฉบับยอนหลังในบัญชีรายชื่อกับวารสารที่จัดเรียง

บนชั้นเพื่อพิจารณาความถูกตองและความครบถวนของวารสารฉบับยอนหลัง 
3.3 พิจารณาเนื้อหาของวารสารตามสาขาวิชาที่กําหนดไวในวารสารฉบับ

ปจจุบันและกําหนดชวงอายุของวารสารฉบับยอนหลังเปน 6 ชวง ดังนี้ 
- วารสารที่มีอายุ 1–3 ปไดแก วารสารจัดพิมพระหวาง พ.ศ.2543-

2545 กําหนดเลข 1 เปนสัญลักษณในการบันทึกขอมูล 
- วารสารที่มีอายุ 4–6 ป ไดแก วารสารจัดพิมพระหวาง พ.ศ.2540-

2542กําหนดเลข 4 เปนสัญลักษณในการบันทึกขอมูล 
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- วารสารที่มีอายุ 7–9 ป ไดแก วารสารจัดพิมพระหวาง พ.ศ.2537-
2539กําหนดเลข 7 เปนสัญลักษณในการบันทึกขอมูล 

- วารสารที่มีอายุ 10–12 ป ไดแก วารสารจัดพิมพระหวาง 
พ.ศ.2534-2536 กําหนดเลข 10 เปนสัญลักษณในการบันทึก
ขอมูล 

- วารสารที่มีอายุ 13–15 ป ไดแก วารสารจัดพิมพระหวาง พ.ศ.2531-
2533  กําหนดเลข 13 เปนสัญลักษณในการบันทึกขอมูล 

- วารสารที่มีอายุ 16-18 ป ไดแก วารสารจัดพิมพระหวาง พ.ศ.2528-
2530กําหนดเลข 16 เปนสัญลักษณในการบันทึกขอมูล 

3.4   แบงกลุมผูใชเปน 6 กลุมดังนี้ 
    อาจารย กําหนดเลข 1 เปนสัญลักษณในการบันทึกขอมูล 
    บุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารย กําหนดเลข 2 เปนสัญลักษณในการบันทึก

ขอมูล 
    นักศึกษาระดับปริญญาโท กําหนดเลข 3 เปนสัญลักษณในการบันทึก

ขอมูล 
    นักศึกษาระดับปริญญาตรี กําหนดเลข 4 เปนสัญลักษณในการบันทึก

ขอมูล 
    สมาชิกบุคคลภายนอก กําหนดเลข 5 เปนสัญลักษณในการบันทึกขอมูล 
    บุคคลทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกกําหนดเลข 6 เปนสัญลักษณในการบันทึก

ขอมูล 
3.5  สรางและปรับปรุงแบบบันทึกขอมูลการใชวารสารฉบับยอนหลังมี 2 แบบ

ไดแก 
3.5.1 แบบขอยืมวารสารและหนังสือพิมพฉบับยอนหลังโดยปรับแกจากที่

ศูนยสนเทศและหอสมุดใชอยู ประกอบดวย ประเภทผูใช เลขสมาชิก คณะ/ศูนย/สํานัก/ฝาย 
ชื่อวารสาร ปที่ ฉบับที่ เลขหนา จํานวน (รายละเอียดในภาคผนวก ก เอกสารหมายเลข 3)   

3.5.2 แบบบันทึกขอมูลการใชวารสารฉบับยอนหลัง ประกอบดวย ชื่อ
วารสาร วัน เดือน ปที่ใชวารสาร ปที่ ฉบับที่ ปพิมพ อายุของวารสาร จํานวนฉบับ ประเภท
ผูใช และเลขทะเบียนผูใช (รายละเอียดในภาคผนวก ก เอกสารหมายเลข 4) 

3.6 เก็บขอมูลการใชวารสารฉบับยอนหลังจากแบบขอยืมวารสารและ
หนังสือพิมพฉบับยอนหลัง ในขอ 3.5.1 ซึ่งผูใชกรอกขอมูลดวยตนเองเมื่อมาขอใชวารสาร 

3.7 บันทึกขอมูลการใชวารสารฉบับยอนหลังในแบบบันทึกขอมูลในขอ 3.5.2  
3.8 วิเคราะหขอมูลการใชวารสารฉบับยอนหลัง โดยการเปรียบเทียบความถี่

ของการใชแตละสาขาวิชา  
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4. ศึกษาการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส โดยรวบรวมรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิคสที่
ศูนยสนเทศและหอสมุดใหบริการ และเก็บสถิติการใชจากการยืมวารสาร สวนฐานขอมูล
ออนไลนที่ทดลองใชเก็บขอมูลจากการรายงานของบริษัทตัวแทนจําหนายฐานขอมูล เพ่ือ
เปรียบเทียบกับการใชวารสารภาษาตางประเทศที่อยูในรูปสื่อสิ่งพิมพ 

5. ศึกษาวัตถุประสงคในการใช ความตองการและความพึงพอใจตอบริการวารสาร
ดําเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้ 

5.1 สรางแบบสอบถาม ซึ่งมี 4 ตอน ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
ตอนที ่1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูใช 
ตอนที ่2 วัตถุประสงคในการใช 
ตอนที ่3 ความตองเก่ียวกบับริการวารสาร 
ตอนที ่4 ความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการวารสาร   

5.2 แจกแบบสอบถามแกผูที่มาใชวารสารในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 
2546 

5.3 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS  
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
การศึกษาสภาพการรับและการใชวารสารครั้งน้ี เปนการศึกษาวารสารทั้งที่อยูในรูป

สื่อสิ่งพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส ดังนั้นการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของจึงศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยในหัวขอ ตอไปน้ี 

ความหมายและประเภทของวารสาร  
การดําเนินงานดานวารสาร 
สภาพการรับวารสาร 
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ   

 
ความหมายและประเภท 

ความหมายของวารสาร 
คําวา วารสาร มีความหมายเหมือนคําวา Journal ในภาษาอังกฤษ มีผูให

ความหมายของวารสารไวดังนี้ 
ลลิตา กิตติประสาร (ลลิตา กิตติประสาร : 2542, 3) ใหความหมายของวารสาร

ไววา เปนสิ่งพิมพประเภทหนึ่ง มีกําหนดการพิมพที่แนนอนหรือคอนขางแนนอน วารสารชื่อ
หน่ึงจะมี ลักษณะรูปเลมภายนอกเหมือนกันทุกฉบับ ชวยใหผูอานสังเกตหรือจําวารสารนั้นได 
มีเลขกํากับฉบับ ระบุใหทราบวัน เดือน ปที่ออก และทราบลําดับของแตละฉบับในชุด ไม
กําหนดลวงหนาวาจะเลิกกิจการเม่ือใด ประกอบดวยบทความในแตละฉบับ 

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (สุรสิทธ วิทยารัฐ : 2542, 37) ใหความหมายของวารสารไววา 
หมายถึง สื่อสิ่งพิมพที่กําหนดเผยแพรเปนรายประจํามิใชรายวัน มักเปนสิ่งพิมพเกี่ยวกับ
วิชาการ หรือวิทยาการดานใดดานหนึ่ง วารสารสวนใหญมักจะจัดทําโดยสถาบัน กลุมบุคคล
หรือสวนราชการที่ตองการเสริมความรูในสาขาใดสาขาหนึ่ง 

จิระประภา นาคนิยม (จิระประภา นาคนิยม : 2539, 9) อางไววา สมาคม
หองสมุดอเมริกันกําหนดความหมายของวารสารไววา หมายถึง สิ่งพิมพที่มีชื่อเรียกเฉพาะ 
พิมพเผยแพรตอเน่ืองกันตามลําดับ เปนฉบับหรือตอน ออกตามกําหนดที่ระบุไว แตละฉบับ
หรือตอนบรรจุบทความตางๆ ที่เขียนโดยผูเขียนหลายคน 

ประภาวดี สืบสนธิ์ (ประภาวดี สืบสนธิ์ : 2543, 63) กลาวถึงวารสารวา เปนสื่อ
สารสนเทศที่ทันสมัย ผลการวิจัยใหมๆ จะรายงานในวารสาร ในปจจุบันวารสารอิเล็กทรอนิกส
เปนสื่อสารสนเทศที่รายงานเรื่องราวใหมๆ โดยไมจํากัดความยาวไดอยางรวดเร็ว 

จากขอความขางตนนาจะสรุปความหมายของวารสารไดวา 
วารสาร หมายถึง สื่อสารสนเทศที่มีเจตนาจะออกตอเน่ืองกันตลอดไป ภายใตชื่อ

เดิม  มีการแจงกําหนดออกไวอยางชัดแจง มีระยะเวลาการออกที่แนนอนเชน รายสัปดาห ราย
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ปกษ  รายเดือน วารสารชื่อหนึ่งจะมีลักษณะรูปเลมภายนอกเหมือนกันทุกฉบบั ชวยใหผูอาน
สังเกตหรือจําวารสารนั้นได แตละฉบับมีหมายเลขกํากบั ไดแก ปที ่ ฉบบัที ่ วันเดือนปที่ออก 
มักจะเสนอเนื้อหาสาระ ขาวสารและความรูในลักษณะของบทความ ซึ่งอาจจะเปนความรูทาง
วิชาการดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน หรือบทวิเคราะห บทวิจารณและแนวคิด   
 
ประเภทของวารสาร 

การแบงประเภทของวารสารสามารถแบงไดหลายแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะที่ผู
แบงตองการจะเนนเชน 

1. แบงตามลักษณะเนื้อหาของวารสาร สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท (สุกานดา ดี
โพธิ์กลางและคนอื่นๆ : 2542, 26) ซึ่งสอดคลองกับ สุริทอง ศรีสะอาด (สุริทอง ศรีสะอาด 
: 2536, 16) ดังนี้  

1.1 วารสารทัว่ไป วารสารที่เสนอเรื่องราวทั่วๆไป ไมไดเนนดานใดดานหนึ่ง
โดยเฉพาะ สวนใหญมุงใหความบันเทงิเปนหลัก อาจแทรกเรื่องราวทางวิชาการ เกร็ดความรู 
หรือสรุปขาวความเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆไวดวย วารสารประเภทนี้ไดแก ขวัญเรือน 
สกุลไทย กุลสตร ีเปนตน 

1.2 วารสารสรุปขาวเชิงวิจารณ หรือวารสารเสนอขาวเชิงวิจารณ เปนวารสารที่
มุงเสนอขาว บทความหรือสารคดี โดยสอดแทรกความคิดเห็นเชิงวิจารณ หรือบทวิเคราะห
ประกอบ วารสารประเภทนีไ้ดแก มติชนสุดสัปดาห สยามรัฐสัปดาหวิจารณ เปนตน 

1.3 วารสารวิชาการ เปนวารสารที่เสนอบทความทางวิชาการ ความรูใหมๆ ใน
แตละวชิาชีพ ผลงานวจัิยและความเคลื่อนไหวในสาขาวิชาตางๆ วารสารประเภทนี้ไดแก 
การเงินธนาคาร ดุลพาห จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน เปนตน 

ในบางตําราแบงวารสารตามลักษณะเนื้อหาออกเปน 2 ประเภท (ลลิตา กิตติ
ประสาร  : 2542, 6) ไดแก วารสารวิชาการและวารสารทั่วไป วารสารทั้ง 2 ประเภทมีขอ
แตกตางกันดัง รุจิเรขา อัศวิษณุ (รุจิเรขา อัศวิษณุ : 2003) สรุปไวดังนี้ 
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เกณฑ
พิจารณา วารสารทั่วไป วารสารวิชาการ 

ลักษณะ
การจัดทํา 
 

    ปกมีสีสรรสดุดตา กระดาษอาบมัน
การจัด layout ใชรูปแบบที่หลากหลาย 
ภาพประกอบ มักเปนภาพถาย กราฟก 
สีสรรสวยงาม  
    กําหนดออกรายวัน รายสัปดาห ราย
ปกษ หรือรายเดือน  
    เลขหนาของแตละฉบับเริม่ตนดวย
หนา 1  
    มีเนื้อที่โฆษณามาก  
    หาอานและหาซื้อไดงาย วางจําหนาย
ตามรานขายหนังสือ แผงหนงัสือทั่วไป 
หรือบอกรับเปนสมาชิก ใหสงถึงบาน  
    Web Site : สีสรรสวยงามฉูดฉาด 

   ปกมีรูปแบบเรียบๆ กระดาษธรรมดา
การจัด layout เรียบงาย ใชรูปแบบ
ตายตัว  
ภาพประกอบ กราฟ ตาราง แผนภูม ิเพื่อ
อธิบายขอมูลวิจัย มักเปนสีขาวดํา  
    กําหนดออกนานกวา เชน ราย 2 
เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือรายป  
    เลขหนาตอเนื่องกนัตลอดทั้ง  
volume  
    มีเนื้อที่โฆษณานอย หรอืไมมีเลย  
    หาอานไดจากหองสมุด หรือ
สถาบันการศึกษา ที่บอกรับเปนสมาชิก 
วางจําหนายเฉพาะ รานหนังสือขนาด
ใหญ  
    Web Site : เนนประโยชนใชสอย 
มากกวาความสวยงาม  

กลุมผูอาน  
 

    บุคคลทั่วไป ผูอานไมจําเปน ตองมี
ความรูพื้นฐานมากอน 

   นักวิจัย นักศึกษา และผูอยูในวงการ
เฉพาะสาขาวิชานั้นๆ ผูอานจาํเปนตองมี
ความรูพื้นฐาน เพื่อใหเขาใจบทความได
อยางเต็มที่ 

เนื้อหา  
 

    ขาว และเรือ่งราวนาสนใจทั่วไป
เพื่อใหความรู และความบันเทิง  
 
   เขียนโดยทมีงาน นักขาว หรือนักเขียน
อิสระ ที่ไดรับมอบหมายจากบรรณาธิการ 
ซึ่งบางครัง้ไมระบุชื่อ ที่อยู หรือหนวยงาน
ตนสังกัดของผูเขียน  
 
    ภาษาที่ใชมักไมเปนทางการ  

   บทความเกี่ยวกับการวิจัย การทดลอง
ทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนความรู ในสาขาวิชา
นั้นๆ  
    ผูเขียนบทความ และสงเรื่องมาลง 
เปนนักวิจัยหรอืผูเชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา 
มีการระบุชื่อ ตําแหนงทางวชิาการ ที่อยู 
หรือหนวยงานตนสังกัดของผูเขียน อยาง
ชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดตอ  
     ภาษาที่ใช มักใชคําศัพททางเทคนิค 
โดยไมจําเปนตองอธิบายความหมาย  

ความ
เชื่อถือได 
 

    ตรวจสอบโดยบรรณาธิการเทานั้น
(Editorial Review)  
    อาจมีการอางแหลงขาว แตไมมี
บรรณานุกรม หรือรายการอางอิง 

   ตรวจสอบโดยบรรณาธิการ หรือ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ (Peer 
Review)  
    มีบรรณานกุรม หรือรายการอางอิง 

DPU



 
 
                2.  แบงตามแหลงผลิต แบงไดเปน 3 ประเภท (นพรัตน ปาลศรี : 2535, 
14) ซึ่งสอดคลองกับ ลลิตา กิตติประสาร (ลลิตา กิตติประสาร : 2542, 5) ดังนี้ 

2.1 วารสารที่ผลิตโดยสถาบันการศึกษา องคการหรือสมาคมตางๆ เพ่ือเผยแพร
ความรู เชน วารสารสุทธิปริทัศน จัดทําโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  วารสารนิติศาสตร 
จัดทําโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.2 วารสารที่ผลิตโดยสํานักพิมพ ซึ่งจัดทําเพื่อผลกําไรเชน รีดเดอรสไดเจสท
สรรสาระ เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส   

2.3 วารสารของบริษัทการคา จัดทําขึ้นเพ่ือประโยชนในดานการประชาสัมพันธ  
เชน โตโยตานิวส   

3.  แบงตามรูปแบบการจัดทํา แบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้  
3.1 วารสารที่จัดทาํในรูปสื่อสิ่งพิมพ (Print Version) ซึ่งเปนวารสารรูป

แบบเดิมทีใ่ชกันอยูทั่วไป มักจะเรียกวารสารประเภทนี้วา วารสารฉบับพิมพ 
3.2 วารสารที่จัดทาํในรูปสื่อสิ่งพิมพ ควบคูกบัการจัดทําในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เชน ซีดีรอม หรือเผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ต มักจะเรยีกวารสารประเภทนีว้า Parallel 
Electronic Edition (รุจิเรขา อศวษิณุ : 2544)  วารสารภาษาไทยที่จัดพิมพใน
รูปแบบนีเ้ริ่มมีมากขึ้น ทั้งที่อยูในรูปซีดีรอมและเผยแพรบนอินเตอรเน็ต เชน 

วารสารอุตสาหกรรมสาร ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เผยแพรบนเว็บไซด  
www.smethai.net.th/journal/ 

วารสารศลิปวฒันธรรม  เผยแพรบนเว็บไซด www.matichon.co.th 
วารสารเทคโนโลยีชาวบาน เผยแพรบนเว็บไซด www.matichon.co.th 
มติชนสุดสัปดาห เผยแพรบนเว็บไซด www.matichon.co.th 
วารสารเทคโนโลย ีของสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลย ีเผยแพรบน

เว็บไซต www.moste.go.th/temp/jurnal/varasan.htm 
วารสารประชาคมวิจัย ของสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัยเผยแพรบน

http://rescom.trf.or.th 
วารสารกรมประชาสัมพันธ  ของกรมประชาสัมพันธ เผยแพรบนเว็บไซด  

www.prd.go.th 
3.3 วารสารที่จัดทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว มักจะเรียกวารสาร

ประเภทนีว้า วารสารอิเล็กทรอนิกส หรือ Full–electronic Edition ซึ่งเร่ิมมีการจัดทํา
มากขึ้น   ลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของวารสารประเภทนี้คือ ผูเขียนสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่
เขียนไปยังเอกสาร หรืองานวิจัยอ่ืนไดโดยใชไฮเปอรเทก็ซ ทําใหผูอานสามารถเขาถึง
สารสนเทศที่เกี่ยวของได 
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วารสารอิเล็กทรอนิกสประเภท Full-electronic Edition มีอยู 3 
แบบ ไดแก (เกษรา บุญปาล : 2545, 19-20) 

3.1.1 วารสารอิเล็กทรอนิกสในรปูฐานขอมูลทีส่ามารถสืบคนไดใน
ระบบออนไลนซึ่งมักจะเปนฐานขอมูลเชิงพาณิชย โดยผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยการเชื่อม
ตรงไปยังผูจัดจําหนาย 

3.1.2 วารสารอิเล็กทรอนิกสในรปูฐานขอมูลซีดีรอม ซึ่งประกอบดวย
สวนที่เปนไฟลขอมูลและซอฟทแวรในแผนเดียวกัน ซึ่งสามารถอานและแสดงผลบน
จอคอมพิวเตอรได 

3.1.3 วารสารอิเล็กทรอนิกสที่เผยแพรและใหบริการบนเครอืขาย
อินเทอรเน็ต  โดยผูจัดทําหรือสํานักพิมพเผยแพรวารสารที่จัดพิมพเอง ซึ่งผูจัดทําหรือ
สํานักพิมพสามารถควบคุมและเพ่ิมลักษณะที่เปนประโยชนตอผูอานไดดวยตนเอง ปจจุบัน
วารสารภาษาไทยเริ่มจัดพิมพในรูปแบบ Full-eletronic Edition มากขึน้ เชน 

วารสารรายงานเศรษฐกิจรายเดือน ของธนาคารแหงประเทศไทย 
เผยแพรบนเวบ็ไซด www.bot.or.th 

รายงานเศรษฐกิจรายไตรมาสของธนาคารแหงประเทศไทย ของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  เผยแพรบนเว็บไซด www.bot.or.th 

วารสารธุรกิจหลักทรัพย ของธนาคารกสิกรไทย เผยแพรบนเว็บ
ไซด www.gototfb.co.th/Publication/PreviousList/ 

วารสารปรวิรรตทศัน ของธนาคารกสิกรไทย เผยแพรบนเว็บไซด 
www.gototfb.co.th/Publication/PreviousList/ 

วารสารถนนวทิย ุ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เผยแพร
บนเวบ็ไซด www.set.or.th 

วารสาร KU Electronic magazine ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
 เผยแพรบนเว็บไซด  www.ku.ac.th/e-magazine/ 

นอกจากวารสารอิเล็กทรอนกิสดังกลาวแลวในปจจุบันน้ี มีการจัดทํา
วารสารอิเล็กทรอนิกสออนไลนในลักษณะที่เรียกวา MultiJournal Complilation ซึ่ง
เปนการคัดเลอืกบทความเฉพาะสาขาทีส่นใจจากวารสารตางๆ ของสํานักพิมพที่เขารวม
โครงการ และสํานักพิมพอ่ืนๆ เพ่ือนํามาจัดทําวารสารออนไลนขึ้นมาใหม เพ่ือสะดวกตอการ
ติดตามงานวจัิยเฉพาะสาขาวิชามากยิ่งขึน้มักจะเรียกวารสารประเภทนี้วา Virtual 
Journal    (รุจิเรขา อัศวิษณุ : 2001)           

 
 การดําเนินงานดานวารสาร 

การดําเนินงานเกี่ยวกบัวารสารมีขั้นตอน พอจะสรุปไดดังนี้ 
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สํารวจรายชือ่วารสาร 
การสํารวจรายชื่อวารสารเพื่อดําเนินการจัดหานั้น ผูปฏิบตัิงานจัดหาจําเปนตอง

ติดตามขอมูลใหมๆ เกี่ยวกบัวารสารแตละสาขาวชิาจากแหลงตางๆ ไดแก บทแนะนําวารสาร
ในวารสารและหนังสือพิมพ รายชื่อวารสารใหมของแตละสถาบันอยางตอเน่ือง เพ่ือใหวารสาร
แตละสาขาทีมี่อยูมีความทนัสมัยและสมบูรณยิ่งขึ้น  เวบ็ไซดของสถาบันหรือหนวยงานตางๆ  
เชน 

หองสมุดสตางคมงคลสุข ของคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการแนะนําวารสารใหม
ใน http://stang.li.mahidol.ac.th 

นอกจากนี้การสํารวจความตองการจากผูใช ซึ่งเปนนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญใน
แตละสาขาวิชา และการเปดโอกาสใหผูใชเสนอแนะรายชื่อวารสารที่ตองการเปนอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะทําใหทราบรายชือ่วารสารใหมๆ  ในแตละสาขาวิชาได 

หลังจากทราบรายชื่อวารสารที่ตองการจัดหาแลว ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบวามี
วารสารชื่อน้ีอยูในหองสมุดแลวหรือไม หากยังไมมี จะตองตรวจสอบขอมูลทางบรรณานุกรม
ของวารสารไดแก ชื่อเร่ืองที่ถูกตอง เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN) กําหนดออก 
ผูจัดพิมพหรือผูแทนจําหนายพรอมสถานที่ติดตอ คาบอกรับ หรือราคาหนาปก เพ่ือดําเนินการ
จัดหาและประกอบการตัดสนิใจของผูรับผดิชอบตามลําดับสายงาน 

ดําเนินการจดัหางาน 
เม่ือมีขอมูลบรรณานุกรมของวารสารครบถวนแลว ผูปฏิบตัิงานควรบันทึกขอมูล

เหลานี้ไวเปนหลักฐาน เพ่ือจะไดตรวจสอบไดและไมแสดงการจัดหาซ้ําอีก ตอจากนั้น
ดําเนินการตามระเบียบปฏิบัตขิองแตละสถาบัน ซึ่งอาจจําเปนตองขออนุมัติงบประมาณ เม่ือ
ไดรับอนุมัติงบประมาณแลว จึงดําเนินการจัดซื้อ ในการดําเนินการจัดซื้อวารสารนั้น อาจจะ
จัดซื้อโดยตรงกับผูผลติหรือใชบริการตวัแทนบอกรับวารสาร หรือจัดซื้อจากรานคาและบรษิัทจัด
จําหนาย แตละวธิีมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน 

การจัดซื้อวารสารจากผูผลติโดยตรง มีขอดีคือ ประหยัดงบประมาณ เพราะจาย
เฉพาะคาบอกรับ และอาจจะมีสวนลดตามเง่ือนไขที่ผูผลิตกําหนด โดยไมตองเสียคาบริการ แต
ก็มีขอเสียคือ หากมีการจัดซื้อวารสารหลายชื่อเรื่องจากผูผลติ จะทําใหเสียเวลาและคาใชจายใน
การติดตอโดยตรงกับผูผลติ 

การจัดซื้อวารสารโดยใชบรกิารตัวแทนบอกรับมีขอดีคือ ประหยัดเวลา แรงงาน 
วัสดุสํานักงานและคาใชจายอ่ืนๆ เน่ืองจากตัวแทนดําเนินการแทบทกุขั้นตอน (อุทัย ทุติยะโพธิ
, 2541 : 609) ผูปฏิบตังิานดานจัดซื้อสามารถปฏิบัติงานที่รบัผดิชอบดานอ่ืนมากยิ่งขึ้น แต
ในการจัดซื้อโดยใชบริการตวัแทนบอกรับ ก็จําเปนจะตองพิจารณาเลือกตัวแทนที่มี
ประสิทธิภาพในการใหบริการ ทั้งดานความรวดเร็ว ความถูกตองของวารสารบอกรับ การ
ติดตามทวงถาม นอกจากนี้การใชบริการตัวแทนบอกรับยังตองเสียคาบริการคอนขางสูง 
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การจัดซื้อผานรานคาและบริษทัจัดจําหนาย มีขอดีคือ ไดรับวารสารที่ซื้อตาม
จํานวนเงินที่จายไปตามหนาปก ลดความยุงยากเกี่ยวกับระบบสั่งซือ้ ใบเสนอราคา การชําระ
เงิน  แตกมี็ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนวารสารวิชาการที่คอนขางนอย และมักไมสามารถหามา
ทดแทนฉบบัที่ชํารุดหรือไดรับไมครบได 

 ในการจัดหาวารสารนอกจากการจัดซื้อแลว ยังจัดหาโดยวิธีขอรับบริจาคจาก
องคกรหรือหนวยงาน ซึ่งมักจะจัดทําวารสารเพื่อเผยแพรขาวสารความรูโดยไมมุงหวังผลทาง
การคา หรืออาจจัดหาโดยวิธีแลกเปลี่ยนวารสารที่หนวยงานหรือสถาบันเปนผูผลิต กับวารสาร
ของหนวยงานหรือสถาบันอ่ืนๆ 

นอกจากจะมีการจัดหาวารสารใหมแลว ในแตละปยังตองมีการตออายุสมาชิก
วารสาร และจากการที่วารสารมีราคาสูงขึ้นทุกป ประกอบกับมีการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส
มากขึ้น ทําใหหองสมุดหลายแหงเลิกรับวารสารบางชื่อเรื่อง โดยไมตออายุสมาชิก โดยพิจารณา
จากการใช ราคาและความคิดเห็นของผูใชเชน หองสมุดมารริออต (Marriott Library) 
ของมหาวิทยาลัยยูธาห (University of Utah) ไดศึกษาการใชวารสารแตละชื่อเร่ืองใน
ดานราคาตอการใช (Michalak : 2003) โดยเสนอรายชื่อวารสารที่ศึกษาการใช สองกลุม 
ใหคณะวิชาชวยพิจารณาและแสดงความคิดเห็น กอนที่หองสมุดจะตัดสินใจที่จะตออายุวารสาร
ชื่อใดในทั้งสองกลุมน้ีคือ กลุมที่ 1 เปนวารสารกลุมที่ไมมีการใชเลยหรือมีการใชนอยกวา 5 
ครั้ง และมีราคาตอการใชมากกวา 100 ดอลลาร ซึ่งหองสมุดตั้งใจที่จะเลิกรับโดยไมตออายุ 
กลุมที่ 2 เปนวารสารที่มีการใชเกินกวา 5 ครั้ง แตมีราคาตอการใชมากกวา 100 ดอลลาร ซึ่ง
หองสมุดตั้งใจที่จะตออายุ นอกจากหองสมุดมารริออตแลว หองสมุดเมดิสัน ของมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิล (Journal cost per use statistics, 1999) ไดใชราคาตอการใช และ
ความคิดเห็นจากผูใชเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจตออายุวารสารเชนกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากราคา
วารสารเพิ่มขึ้น รอยละ 5–20 ทุกป ในชวง 7 ปที่ผานมา ซึ่งหองสมุดจําเปนตองประหยัด
งบประมาณ                    

ตรวจรบัและลงทะเบียนวารสาร 
 ในการตรวจรับวารสารนัน้ผูปฏิงานจะตองตรวจสอบความถูกตองของใบสงของ

และสภาพวารสารตั้งแตหนาปกตลอดทั้งเลม ถาพบวาใบสงของไมถูกตองหรือวารสารมีสวนที่
ชํารุดหรือขาดหายไป ควรแจงใหผูขายนําฉบับที่สมบูรณมาให ตอจากนั้นจึงลงทะเบียนเพ่ือเปน
หลักฐานบอกใหทราบวามีการตรวจรบัวารสารฉบับนัน้เรียบรอย โดยการประทบัตราแสดงความ
เปนเจาของ สวนใหญจะเปนตราของหองสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ พรอมประทับตรา
วันน้ีที่ไดตรวจรับบันทึกขอมูลบรรณานุกรมวารสารและรายการอื่นๆ ที่จําเปนในบตัรลงทะเบียน
หรือในฐานขอมูลคอมพิวเตอรในกรณีที่มีการนําคอมพิวเตอรมาใชกบังานวารสาร 

เผยแพรวารสาร 
การเผยแพรวารสารเพื่อใหผูใชเขาถึงสารสนเทศมีแนวทางปฏบิัติดังนี้ 
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1.1 บริการเวียนวารสาร เปนบริการสงวารสารหมุนเวียนไปใหผูรับบริการ ทีละ
คนเมื่อผูอานคนแรกอานเสร็จจึงสงใหคนตอๆ ไป แลวจึงสงกลับคืนหองสมุด ถามีผูใชบริการ
จํานวนมากจะทําใหคนสุดทายไดอานวารสารชาและวารสารอาจสูญหายได 

1.2 การจัดทําสําเนาสารบัญวารสาร เปนบริการถายเอกสารหนาสารบัญวารสาร 
สงใหผูใชตามที่แจงความจํานงไว  

1.3 บริการเลือกเผยแพรสารนิเทศ เปนบริการที่ผูใชตองแจงความตองการ          
เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานคัดเลือกเร่ืองที่ตองการสงไปใหผูใชโดยตรง 

1.4 การเผยแพรสารบัญวารสารบนเครือขายคอมพิวเตอร เปนวิธีการเผยแพร
สารบัญวารสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย เพ่ือใหผูใชทราบรายชื่อบทความใน
วารสารไดสะดวก รวดเร็วกอนตัดสินใจมาอานวารสารที่หองสมุด ซึ่งอาจทําไดโดยการพิมพเปน
ไฟลขอมูล HTML ใน Homepage การใชเครื่องสแกนเนอรอานเอกสารเขาสูระบบ
คอมพิวเตอร  เปนตน (เบญจา รุงเรืองศิลป : 2542, 47) นับเปนวิธีที่หองสมุดและสถาบัน
บริการสารสนเทศปฏิบัติอยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่งผูใชวารสารมารถเขาไปดูในเว็บไซดของ
หองสมุดเหลานั้นได  เชน 

ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย  : 
laic.dpu.ac.th/search/current_con.html 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร : 
www.lib.mut.ac.th 

สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  : 
http://library.kmitnb.ac.th 

สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  :  
www.lib.kmitl.ac.th 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร : www.nida.ac.th 
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 
www.car.chula.ac.th 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 
www.library.msu.ac.th 
หองสมุดสตางค มงคลสขุ มหาวิทยาลยัมหิดล : 
http://tang.li.mahodol.ac.th 
Indiana State University : http://odin.indstate.edu 
University of New South Wales : 
www.library.unsw.edu.au 

นําวารสารออกบริการ  
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วารสารทีล่งทะเบียนเรียบรอยแลวจะนําออกใหบริการบนชั้นวารสารฉบับปจจุบัน 
ซึ่งเปนชั้นเปด หองสมุดสวนใหญจะจัดเรียงตามลาํดับอักษรของชื่อวารสารเชน วารสารชื่อ
ขึ้นตนดวย A, An, The จะเรียงตามพยัญชนะของคําตอไปเชน วารสารชื่อ  The 
Modern Language Journal จะเรียงไวที ่Modern Language Journal   

ทําดัชน ี   
 ดัชนีวารสารเปนเครื่องมือชวยคน ที่จะชวยใหผูใชคนหาบทความที่ตองการจาก
วารสารได ขอมูลที่ปรากฏในดัชนีวารสารประกอบดวย ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปที่ฉบบัที ่และ
เลขหนาที่ปรากฏบทความ โดยทั่วไปการจัดทําดัชนีวารสารมักจะเลอืกทําเฉพาะ
วารสารวิชาการ  หรือวารสารที่มีสารคดี ในบางแหงอาจจะเลือกทําเฉพาะสาขาวชิาใดสาขาหนึง่
ก็ได สวนการจะจัดทําดัชนีกอนนําออกบริการวารสารฉบับปจจุบัน หรือจัดทําดัชนีเม่ือเปน
วารสารฉบับยอยหลังแลว  ขึ้นอยูกับนโยบายของหองสมุดหรือสถาบันบริการสนเทศแตละแหง 

 สําหรับศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑิตยจะทําดัชนีวารสาร
ขณะนําออกบริการเปนวารสารฉบับปจจุบัน โดยผูปฏิบตัิงานจะนําวารสารบนชั้นวารสารฉบบั
ปจจุบันมาทําดัชนี พรอมทั้งมีขอความแจงใหผูใชทราบวา หากตองการอานวารสารชื่อที่กําลงั
ดําเนินการทําดัชนีสามารถติดตอขอใชวารสารไดจากผูปฎิบัติงานตามที่ระบุชื่อไว 

7.  เย็บเลมวารสาร 
การเย็บเลมวารสารเปนการรวมวารสารชื่อเดียวกันหลายๆ ฉบับ จัดเรียง

ตามลําดับปที่ ฉบับที่ แลวนําไปเขาปกแข็ง เพ่ือความสะดวกในการคนหา และปองกันการสูญ
หายการรวบรวมวารสารไปเย็บเลมมักจะทําเม่ือไดรับวารสารครบปแลว สวนการกําหนดจะรวม
วารสารฉบับปลีกกี่ฉบับเพ่ือเย็บเปนหนึ่งเลมน้ัน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและนโยบายแตละ
แหง แตการรวบรวมฉบับปลีกหลายฉบับเกินไปมีขอเสียคือ ทําใหผูใชคนอ่ืนๆ เสียโอกาสใน
การใช หากมีผูยืมวารสารเย็บเลมน้ันๆ ไป แตการรวบรวมวารสารฉบับปลีกนอยฉบับในการ
เย็บเลม ก็ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณในการเย็บเลมสูง 
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แผนภาพที ่1   แสดงขัน้ตอนการดําเนินงานเก่ียวกับวารสารของศูนยสนเทศและ

หอสมุด 
 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สภาพการรับวารสาร 

 การบอกรับวารสารของศูนยสนเทศและหอสมุด ดําเนินการบอกรับโดยฝายบริหาร
พัสดุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งมีทั้งที่บอกรับผานตัวแทนและบอกรับกับผูผลิตโดยตรง 
วารสารที่ศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับ และใหบริการในหองบริการวารสารฉบับปจจุบัน มี
จํานวน 436 ชื่อเร่ือง เปนวารสารภาษาไทย 333 ชื่อเร่ือง บอกรับโดยใชงบประมาณ 265 
ชื่อเร่ือง ไดรับอภินันทนาการ 68 ชื่อเร่ือง วารสารภาษาตางประเทศ 103 ชื่อเร่ือง บอกรับ
โดยใชงบประมาณ  85 ชื่อเร่ือง ไดรับอภินันทนาการ 18 ชื่อเร่ือง (รายชื่อวารสารฉบับ
ปจจุบันปรากฎในตารางที่ 12-20และ ตารางที่  22-30) 

 สําหรับวารสารอิเล็กทรอนิกสนั้น ศูนยสนเทศและหอสมุดงดการตออายุ 
Business Source Elite ของบริษัท EBSCO ในปการศึกษา 2545 และกําลัง
ดําเนินการบอกรับฐานขอมูลออนไลน H.W. Wilson Database ประกอบดวย

สํารวจรายชื่อวารสาร

ดําเนินการจัดหา

ตรวจรบัและลงทะเบียน

เผยแพรวารสาร

นําวารสารออกบริการ

ทําดัชนี

เย็บเลมวารสาร
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ฐานขอมูลยอย 11 สาขา แตสาขาที่ศูนยสนเทศและหอสมุดบอกรับคือ สาขา Applied 
Science & Technology Full Text ขอมูลโดยสรุปของแตละฐานขอมูลยอยมีดังนี้ 

1. Atr Full text สามารถคนบทความเต็มรูปจากวารสาร 104 ชื่อเร่ือง 
2. Applied Science & Technology Full Text สามารถคน

บทความเต็มรูปจากวารสาร 100 ชื่อเร่ือง 
3. Biological & Agricaltural Indexing Plus คนไดเฉพาะดัชนี 
4. Education Abstracts Full Text สามารถคนบทความเต็มรูปจาก

วารสาร 204 ชื่อเร่ือง 
5. General Science Abstracts Full Text สามารถคนบทความเต็ม

รูปจากวารสาร  57 ชื่อเร่ือง 
6. Humanities Abstracts Full Text สามารถคนบทความเต็มรูปจาก

วารสาร 160  ชื่อเร่ือง 
7. Library Literature & Information Science Full Text 

สามารถคนบทความเต็มรูปจากวารสาร 90 ชื่อเรื่อง 
8. OmniFile : Full Text สามารถคนบทความเต็มรูปจากวารสาร 

1,420 ชื่อเร่ือง 
9. Readers’ Guide Abstracts Full Text สามารถคนบทความเต็ม

รูปจากวารสาร  137 ชื่อเร่ือง 
10. Social Science Abstracts Full Text สามารถคนบทความเต็ม

รูปจากวารสาร  163 ชื่อเร่ือง 
11. Wilson Business Abstracts Full Text สามารถคนบทความ

เต็มรูปจากวารสาร  260 ชื่อเร่ือง 
วารสารอิเล็กทรอนิกสที่ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยนํามา

ใหบริการ มีทั้งที่เปนซีดีรอม ฐานขอมูลซีดีรอมและฐานขอมูลออนไลน ซึ่งสามารถอานวารสาร
อิเล็กทรอนิกสไดดังรายชื่อตอไปน้ี 

ชิพ (Chip) จัดเปน Palarell edition เพราะจัดทําทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ
และซีดีรอม บรรจุเน้ือหาของวารสารชื่อ ชิพ แผนละ 1 ฉบับ ศูนยสนเทศและหอสมุดมีตั้งแต
เดือนมีนาคม 2545-ปจจุบัน 

พีซี แมกะซีน (PC Magazine) จัดเปน Palarell edition เพราะ
จัดทําทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพและซีดีรอม บรรจุเน้ือหาของวารสารชื่อ พีซีแมกะซีน ศูนยสนเทศและ
หอสมุดมีแผนซีดี จํานวน 1 แผน ซึ่งบรรจุเน้ือหาของวารสาร พ.ศ. 2543–2544 

DPU



แอทเด็ฟ (@Dev) จัดเปน Palarell edition เพราะจัดทําทั้งในรูปสื่อ
สิ่งพิมพและซีดีรอม บรรจุเน้ือหาของวารสารชื่อ แอทเด็ฟ แอคเด็ฟซีดี ปที่ 3 ฉบับที่ 32 
มกราคม 2546 

The Nihongo journal จัดเปน Palarell edition เพราะจัดทําทั้ง
ในรูปสื่อสิ่งพิมพและซีดีรอม บรรจุเน้ือหาของวารสารชื่อ The Nihongo แผนละ 1 ฉบับ 
ศูนยสนเทศและหอสมุดมีแผนซีดีที่บรรจุขอมูลของวารสารชื่อน้ี ตั้งแตเดือนมกราคม 2544 ถึง
ปจจุบัน 

ABI/INFORM research จัดเปนฐานขอมูลวารสารประเภท Full 
electronic edition  ศูนยสนเทศและหอสมุดมีแผนซีดีที่บรรจุขอมูลถึงป ค.ศ. 1997 
(หยุดรับเม่ือป ค.ศ.1997) 

Business source elite ของบริษัท Ebsco จัดเปนวารสารประเภท 
Full electronic edition ศูนยสนเทศและหอสมุดมีฐานขอมูลซีดีรอมที่บรรจุขอมูลถึง 
ค.ศ.2002 

วารสารอิเล็กทรอนิกสที่หองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยจัดหามา
ใหบริการ มีทั้งที่เปนซีดีรอม ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลออนไลน ซึ่ง
นอกจากจะมีขอมูลของวารสารอิเล็กทรอนิกสแลว อาจจะมีขอมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัย การ
ประชุมทางวิชาการ มาตรฐานทางวิชาชีพ  

สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐน้ัน สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในสังกัด ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค สรางระบบเครือขายเชื่อมโยงเครือขาย
หองสมุด และฐานขอมูลที่มีประโยชนจากตางประเทศ เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพของ
หองสมุดอุดมศึกษา และเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาองคความรู เพ่ือเปนศูนยกลางการ
เรียนรูในภูมิภาคเอเซียอาคเนย ซึ่งเรียกชื่อวา โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดใน
ประเทศไทย (Thai Library Intregrated System หรือ Thailis) และมีการ
บอกรับฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสออนไลน และฐานขอมูลออนไลน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยที่
เปนสมาชิกมีโอกาสใชฐานขอมูลจากตางประเทศรวมกัน  

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลออนไลนที่สามารถคนบทความจาก
วารสารไดและใหบริการในปการศึกษา 2545 ไดแก 

ABI/Inform Full text เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
ประกอบดวย ขอมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารเต็มรูปของบทความมากกวา 800,000 
บทความ จากวารสารดานธุรกิจ การจัดการ มากกวา 1,970 ชื่อจากทั่วโลก ครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับกลยุทธการบริหาร การตลาด กรณีศึกษา การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร การ
โฆษณาและการประกันภัย  มีการปรับปรุงขอมูลทุกเดือน 
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MEDLIN เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสออนไลน ประกอบดวย 
ดรรชนีและสาระสังเขปจากวารสารดานชีวการแพทย (Biomedical) จากทั่วโลกมากกวา 
37,000 ชื่อเร่ือง 11 ลานรายการ มีการปรับปรุงทุกเดือน  

ERIC (Education Resource Information Center) เปน
ฐานขอมูลออนไลน   ประกอบดวย ขอมูลทางบรรณานุกรมและสาระสังเขปมากกวา 
975,000 รายการ จากเอกสารสิ่งพิมพ รายงานการวิจัยรวมทั้งบทความจากวารสารดาน
การศึกษามากกวา 770 ชื่อเร่ือง มีการปรับปรุงทุก 3 เดือน 

IEEE Xplore™ เปนฐานขอมูลออนไลน ประกอบดวย ขอมูลเอกสารเต็ม
รูปมากกวา 2 ลานรายการ จากสิ่งพิมพทั้งที่เปนวารสาร รายงานการประชุมและเอกสาร
มาตรฐานของ The Institute of Electrical and Electronic Engineering 
และ Institute of Electrical Engineering มากกวา 1,200 ชื่อเร่ือง ตั้งแตป 
ค.ศ. 1988 ในแตละเดือนมีขอมูลใหมมากกวา 25,000 รายการ 

SERFILE เปนฐานขอมูลออนไลน ประกอบดวย ขอมูลทางบรรณานุกรม
และดรรชนีวารสารดานชีวการแพทย และวิทยาศาสตรสาธารณสุขจากสิ่งพิมพใน National 
Library of Medicine มากกวา  80,000 ชื่อเร่ือง 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐบางแหง ยังบอกรับฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
เพ่ิมอีกเชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดบอกรับ Academic Search Elite ซึ่งเปน
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลนจากบริษัท EBSCO ครอบคลุมเน้ือหาดาน
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป วัฒนธรรม การศึกษา วารสารที่นํามาทําดรรชนี
มีเกือบ 3,000 ชื่อเร่ือง ในจํานวน 3,000 ชื่อเร่ืองนี้ ผูใชสามารถเปดดูเน้ือหาเต็มรูปได 
1,360 ชื่อเร่ือง โดยดูยอนหลังไดถึงเดือนมกราคม 1990 เปดดูสาระสังเขปได 2,920 ชื่อ
เรื่อง (พูนสุข ปริวัตรวรวุฒิ, 2544 : 57) ฐานขอมูลน้ีมีการปรับปรุงขอมูลทุกวัน 

ปจจุบันนี้ หองสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศ บอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกสมาก
ขึ้น ทําใหการบอกรับวารสารที่อยูในรูปสื่อสิ่งพิมพลดลง การรับวารสารอิเล็กทรอนิกสมีขอดีและ
ขอจํากัด พอสรุปไดดังนี้    

ขอดีของวารสารอิเล็กทรอนิกส มีดังนี้ 
1. ขอดีสําหรับผูปฏิบัติงาน ชวยลดภาระงาน และเวลาในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ตอไปน้ี 
1.1 การติดตามทวงถามและการตออายุวารสาร  
1.2 การลงทะเบียน  การประทับตรา ลงทะเบียน และตรวจสอบความสมบูรณ

ของวารสารฉบับพิมพกอนนําออกบริการใชเวลาประมาณฉบับละ  3  นาที สวนวารสาร
อิเล็กทรอนิกสที่อยูในรูปแบบฐานขอมูลออนไลนชวยลดขั้นตอนนี้ได 

1.3 การใหบริการและการจัดเก็บ  
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1.4 การทําดรรชนี 
1.5 การดําเนินการเย็บเลม 

2. ขอดีสําหรับผูใช 
2.1 คนไดที่อ่ืนๆ โดยไมตองมาที่หองสมุด เพียงแตมีเครื่องคอมพิวเตอรที่

สามารถคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตได 
2.2 คนไดทุกเวลาที่ตองการและเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว (ทรงวุฒิ ตรัง

วัฒนา, 2539) สําหรับวารสารที่เผยแพรบนอินเตอรเน็ต สวนฐานขอมูลซีดีรอมและฐานขอมูล
ที่ใหบริการในระบบออนไลนของหองสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศนั้น ขึ้นอยูกับนโยบาย
ของแตละแหง 

2.3 ไดรับขอมูลที่ทันสมัยพรอมกับคนอื่นๆ ทันทีที่มีการเผยแพร ไมตองรอเวลา
การจัดสงเหมือนวารสารฉบับพิมพ 

2.4 มีปริมาณวารสารใหคนจํานวนมาก 
2.5 สะดวกตอการทําสาระสังเขป หรือเลือกขอความสวนที่ตองการประกอบการ

เขียนตํารา วิจัยหรือทํารายงาน 
ขอจํากัดของวารสารอิเล็กทรอนิกส แมจะมีขอดีหลายประการ วารสารอิเล็กทรอนิกส

ยังมีขอจํากัด พอสรุปไดดังนี้ 
1. ขอจํากัดสําหรับผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานตองมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพียงพอที่จะใหบริการ และชวยเหลือผูใชในการคนคืน การคัดเลือก และการจัดเก็บสารสนเทศ
ในรูปแบบที่ผูใชตองการ     

2. ขอจํากัดในดานงบประมาณ การนําวารสารอิเล็กทรอนิกสมาใชตองใชเครื่องมือ 
อุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งตองลงทุนในระยะแรกมาก นอกจากนี้ 
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสมีราคาแพง  

3. ขอจํากัดสําหรับผูใช การอานวารสารอิเล็กทรอนิกสจากจอคอมพิวเตอรติดตอกัน
เปนเวลานานทําใหปวดเมื่อยสายตา (ทรงวุฒิ ตรังวฒันา, 2539) และจํานวนเลมที่อยูใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสไมครบถวนสมบูรณ ทําใหไมสามารถยอนไปดูฉบับเกาได นอกจากนี้
ในชวงเวลาทีมี่ผูใชมากทําใหเครือขายคอมพิวเตอรหนาแนนตองเสียเวลาในการคอยนาน 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของมีดังนี้ 
จีระประภา นาคนิยม (จีระประภา นาคนิยม, 2539) วิจัยเกี่ยวกับ การใชวารสาร

ของอาจารยและนักศึกษา คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน 10 แหงและสถาบันอีก 1 
แหง ไดแก มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติย มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย 
มหาวิทยาลยัพายัพ มหาวิทยาลัยรังสติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัย
หอการคา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนยและสถาบันเทคโนโลยีเกริก จาก
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วารสารธุรกิจ 88 ชื่อเร่ือง เปนวารสารภาษาไทย 30 ชื่อเร่ือง วารสารภาษาอังกฤษ 58 ชื่อ
เรื่อง ในดานวัตถุประสงคของการใช อายุวารสาร แหลงที่ใชวารสาร ชื่อวารสารที่ใช สาขาวชิา
ของวารสารทีใ่ชและปญหาในการใชบริการวารสาร ผลการวิจัยพบวา ทั้งอาจารยและนักศึกษา
สวนใหญใชวารสารเพื่อติดตามความกาวหนาทางวชิาการในสาขาวชิาชีพที่เกี่ยวของ ดานอายุ
ของวารสารทีใ่ช ทั้งอาจารยและนักศึกษาสวนใหญคือ อาจารยรอยละ 98.86 และนักศึกษา
รอยละ 97.82 ใชวารสารฉบับพิมพในชวงปปจจุบัน ในดานรายชื่อวารสารที่ใชพบวา รายชื่อ
วารสารที่อาจารยรอยละ 75  ขึ้นไปใชมี 21 ชื่อเร่ือง เปนภาษาไทย 16 ชื่อเร่ือง 
ภาษาอังกฤษ 5 ชื่อเร่ือง ตามลําดับดังนี้ ผูจัดการรายเดือน Business Week 
Business Review คูแขง ดอกเบี้ย มีเดีย Business in Thailand    ผูสงออก 
Fortune เที่ยวรอบโลก ธุรกิจการคา จุฬาลงกรณธรุกิจปริทัศน จุฬาลงกรณวารสาร    เพ่ือน
เดินทาง ช็อปปงคอมพิวเตอร ออฟฟศเทคโนโลย ีอนุสาร อสท. บิซิเนสคอมพวิเตอรแมกะซนี
และไมโครคอมพิวเตอร สวนวารสารที่นกัศึกษารอยละ 75 ขึ้นไปใชมี 9 ชื่อเร่ือง เปนวารสาร
ภาษาไทยทั้งหมดไดแก ดอกเบี้ย จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน จุฬาลงกรณวารสาร ช็อปปง
คอมพิวเตอร ผูสงออก เที่ยวรอบโลก ธุรกิจการคาและคูแขง 

สวนปญหาในการใชวารสารของอาจารย พบปญหาที่เกิดจากการจัดการในระดับ
มาก ซึ่งเกิดจากหองสมุดไมมีวารสารชื่อที่ตองการ วารสารภาษาไทยมีจํานวนนอยชื่อ วารสาร
บางชื่อมีผูใชมากไมพอใช นักศึกษาพบปญหาที่เกิดจากการจัดการ การจัดเก็บและการทํา
เครื่องมือชวยคนในระดับปานกลาง สําหรับปญหาดานบริการที่อาจารยพบในระดับมากไดแก 
ไมทราบวาหองสมุดมีวารสารอะไรบาง ไมมีบริการสารบัญวารสาร และไมมีการแนะนําวารสารที่
ควรอาน นักศกึษา พบปญหาดานบริการในระดับปานกลาง 

เม่ือจําแนกปญหาทั้ง 4 ดานไดแก ปญหาดานการจัดการ การจัดเก็บและทํา
เครื่องมือชวยคน การบริการ และปญหาที่เกิดจากผูใชตามมหาวิทยาลัย ในสวนของ
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย ปญหาที่อาจารยพบในระดับมากไดแก ปญหาดานการจัดการและ
ปญหาดานบริการในเรื่อง หองสมุดไมมีวารสารทีต่องการ วารสารภาษาไทยมจํีานวนนอยชือ่ 
วารสารภาษาตางประเทศมนีอยชื่อ วารสารบางชื่อมีผูใชมากไมพอใช ไมทราบวาหองสมุดมี
วารสารชื่อใดบาง ไมมีสาระสังเขปวารสารดานธุรกิจ ไมมีการแนะนําวารสารทีค่วรอาน และ
วารสารภาษาไทยออกลาชา  สวนนักศกึษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยพบปญหาในระดับปาน
กลางทุกดาน  

อัจฉรา พิมพสกุล (อัจฉรา พิมพสกุล, 2534) วิจัยเกี่ยวกบั การใชวารสารศลิปะ
ของนักศึกษาและอาจารยศลิปะในมหาวทิยาลัยของรัฐ เพ่ือศกึษาการใชวารสารศลิปะ ในดาน
วัตถุประสงค แหลงที่ใช อายุของวารสาร คุณลักษณะของวารสาร รายชื่อวารสาร สาขาวิชาของ
วารสารตลอดจนปญหาในการใชวารสาร ผลการวิจัยพบวา ทั้งอาจารยและนกัศึกษาศิลปะมี
วัตถุประสงคในการใชวารสารศิลปะในระดับมาก 2 ดานคือ เพ่ือคนขอมูลและเทคนิคใหมๆ ใน
การสรางสรรผลงาน และเพ่ือติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาชพีศิลปะ และ
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สาขาวิชาที่เกีย่วของ สวนอายุของวารสารทั้งอาจารยและนักศกึษา ใชวารสารที่พิมพในชวงป
พิมพปจจุบันในระดับมาก และใชวารสารที่พิมพในระยะ 10 ปขึ้นไปในระดับนอย สวนวารสาร
ที่มีผูใชตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไปมี 3 ชื่อเรื่องไดแก ศิลปวัฒนธรรม บานและสวน บานและ
ตกแตง สวนปญหาเกี่ยวกบัหองสมุดพบวา ปญหาที่ผูใชพบมากกวารอยละ 90 ขึ้นไปมี 3 
ดานไดแก วารสารฉบับลาสุดออกบริการลาชา วารสารบางชื่อมีฉบับเดียวไมพอใช และ
หองสมุดไมมีวารสารชื่อทีต่องการ 

บานชื่น ทองพันชั่ง (บานชื่น ทองพันชั่ง, 2539) วิจัยเกี่ยวกบั การใชวารสาร
ภาษาตางประเทศในหองสมุดคณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม เพ่ือศึกษาสภาพการใช
วารสารภาษาตางประเทศทีค่ณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหมบอกรับ ในภาคเรียนที่ 
1/2538  โดยศึกษาเฉพาะวารสารทีบ่อกรับโดยใชงบประมาณ ซึ่งมีจํานวน 40 ชื่อเรื่อง ใช
งบประมาณในการบอกรับ 225,008 บาท โดยสังเกตจากการใชวารสารในหองสมุด การยืม
ไปถายเอกสาร ผลการวิจัยพบวา มีการใชวารสารทั้ง 40 ชื่อเร่ือง มีความถี่ของการใช 651 
ครั้ง วารสารที่มีการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก Urban Geography Urban 
Studies และ Geography โดยมีความถีข่องการใชเปน 58, 41 และ 40 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 8.91, 6.30 และ 6.15 ตามลําดับ 

ผลการวิจัยจําแนกการใชวารสารตามสาขาวิชาภูมิศาสตร รัฐศาสตร สังคมวิทยาและ
มนุษยศาสตร และสาขาวชิาทั่วไป พบวา วารสารสาขาภูมิศาสตร มีวารสาร 13 ชื่อเร่ือง มี
ความถีข่องการใช 368 ครั้ง วารสารที่ใชมาก 3 อันดับแรกไดแก Urban Geography 
Urban Studies   และ Geography สาขาวิชารฐัศาสตร มีวารสาร 15 ชื่อเร่ือง มี
ความถีข่องการใช 171 ครั้ง วารสารที่ใชมาก 3 อันดับแรกไดแก Asian Survey, 
Asia Week และ Look Japan โดยมีความถี่ของการใช 34, 21 และ 21 ครั้ง คิด
เปนรอยละเฉพาะสาขาวชิา 19.88 และ 12.28 ตามลําดบั สาขาวชิาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มีวารสาร 9 ชื่อเร่ือง มีความถี่ของการใช 57 ครั้ง วารสารที่มีการใชมาก 3 
อันดับแรกไดแก Rural Sociology, International Social Work และ 
Development and Change โดยมีความถีข่องการใช 10, 9 และ 8 ครั้ง คิดเปน
รอยละเฉพาะสาขา 17.54,   15.79 และ 14.04 ตามลาํดับ สวนสาขาวิชาทั่วไป มี
วารสาร 2 ชื่อเร่ืองคือ Time และ Newsweek  มีความถี่ของการใช 32 และ 25 ครั้ง 
คิดเปนรอยละเฉพาะสาขา 56.14 และ 43.86 ตามลําดับ 

ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา, 2544) วิจัยเกี่ยวกบั การใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสของคณาจารยสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ และแนวทางการปรับปรุงการใหบรกิาร
เพ่ือใหทราบถงึสภาพ และปญหาในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย กลุมสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยในดานการใชพบวา คณาจารย
กลุมวิทยาศาสตรสขุภาพ ไดรับคาํแนะนําในการใชวารสารอิเล็กทรอนกิสจากเพื่อนรวม
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มหาวิทยาลยั ใชวารสารอิเล็กทรอนิกสจากทั้งในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคือ เวบ็ไซดของ
คณะแพทยศาสตร และแหลงบริการภายนอกไดแก เวบ็ไซดที่มีใหบริการฟรีเปนสวนใหญ โดยมี
วัตถุประสงคในการใชเพ่ือการวิจัยมากกวาการสอน สวนใหญใชวารสารอิเล็กทรอนิกสดวย
ตนเอง 1-3 ครั้งตอสัปดาห ในชวงนอกเวลาทํางาน ใชอางอิงในผลงานทางวิชาการ ใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสรวมกับวารสารรูปแบบสิ่งพิมพ และอานบทความอิเล็กทรอนิกสโดยการพิมพมา
อาน 

ในดานประโยชนและปญหาของการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส คณาจารยสวนใหญ
เห็นวา วารสารอิเล็กทรอนกิสใหประโยชนในการเรียกดูไดตลอดเวลา และเขาถึงขอมูลไดอยาง
รวดเรว็และไดรับความสะดวก ดานปจจัยที่สงเสริมใหมีการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส คณาจารย
สวนใหญเห็นวาสามารถอานไดตลอดเวลาและทุกสถานที่ไมจําเปนตองไปหองสมุด สวนปญหา
ที่คณาจารยประสบคือ ความเมื่อยลาและปวดตาในการดูหนาจอคอมพิวเตอร จํานวนเลมที่อยู
ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกสไมครบถวนสมบูรณ ทําใหไมสามารถยอนไปดูฉบับเกาได และ
เครือขายคอมพิวเตอรมีการใชหนาแนน มีผูใชมากเสียเวลาในการรอคอยมาก 

เกษรา บุญปาล (เกษรา บญุปาล, 2545) วิจัยเกี่ยวกับ การใชฐานขอมูล IEEE 
ในดานรูปแบบฐานขอมูล วตัถุประสงคในการใช วิธีการเขาถึงขอมูล เน้ือหาของฐานขอมูล 
ความถีใ่นการใชฐานขอมูล ระดับการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูล ความพึงพอใจและ
ปญหาในการใชฐานขอมูล IEEE ของนักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัย
พบวา นักศึกษาสวนใหญใชฐานขอมูล IEEE เพ่ือทํารายงานประกอบการศึกษามากที่สุดคือ 
รอยละ 39.61 ของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใชฐานขอมูลเดือนละครั้ง ทราบเนื้อหา
ฐานขอมูลจากการแนะนําของเพ่ือน และใชวารสารอิเล็กทรอนิกสในระดับนอยที่สุด สวนความ
พึงพอใจและปญหาในการใชฐานขอมูลพบวา ทั้งความพึงพอใจและปญหา ดานขอบเขตของ
ฐานขอมูล การสืบคน ผลการสืบคนและการใหบริการอยูในระดับปานกลาง 

กลุมหองสมุดวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ของมหาวิทยาลัยเคนตั๊คกี้ 
(Science/Engineering Team, 2003) ไดรวมกันศกึษาและจัดทําเกณฑเพ่ือเปน
แนวทางในการพิจารณาบอกรับและตออายุวารสารในป 1999 ผลการศึกษาสรุปไดวาสิง่ที่
กลุมหองสมุดนี้ใชเปนเกณฑไดแก 

ราคาวารสาร โดยพิจารณาจากรอยละของราคาที่เพ่ิมขึน้จากปที่ผานมา 
เปรียบเทียบกบัปกอนๆ ซึ่งจะทําใหทราบอตัราเพิ่มของวารสารราคาวารสารแตละชื่อเรื่อง 
สําหรับวารสารที่มีอัตราเพิม่ของราคาสูง สวนใหญเปนวารสารที่จัดพิมพเพ่ือการคาโดย
สํานักพิมพ จะถูกนํามาพิจารณาในการตออายุ  

ผลการสํารวจความตองการของคณาจารย โดยขอใหคณาจารยเสนอรายชื่อวารสาร
ที่ใชในการวิจัยมากที่สุด ใชในการสอนมากที่สุด และวารสารที่ตองการใหหองสมุดบอกรับ 
วารสารกลุมน้ีจะบอกรับหรือตออายุ 
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การอางอิงขอมูลจากวารสารในงานวิจัย โดยเก็บขอมูลจากรายชื่อบทความที่ถูกคน
จากฐานขอมูล Science Citation Index ซึ่งเปนฐานขอมูลที่รวมรวมขอมูลครอบคลุม
วารสารสวนใหญดานวิทยาศาสตร ตั้งแตป 1974 – 1998 ขอมูลที่ผูใชนําไปอางอิงในการ
วิจัย หรือบทความที่เผยแพรในวารสารที่รูจักกันอยางแพรหลาย จะถูกบันทึกไว ทําใหทราบวา
มีวารสารชื่อใดบางที่ยังมีการใชอยู ขอจํากัดของการนับการอางอิงอยูที่ทําไดยาก 

การวิเคราะหคาอัตราสวนของจํานวนบทความทีใ่ชอางอิงตอจํานวนบทความทั้งหมด
ของวารสารแตละชื่อ ซึ่งเรียกวา Impact Factor ซึ่งจัดทําโดย Institute of 
Science Information  เปนวิธหีนึ่งที่จะบอกใหทราบวารสารที่สําคัญในแตละสาขาวิชา 
กลุมหองสมุดวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรใชเกณฑนี้เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาไมไดยกเลกิ
การตออายุวารสารที่มีความสําคัญ ใชกันอยางแพรหลายและมีในสถาบันวิจัยทุกแหง 

สถิติการใชวารสาร หองสมุดในกลุมน้ีมีวิธีเกบ็สถิติการใชวารสารแตกตางกัน เชน 
การเติมจุดบนวารสารแตละชื่อ หรือทําเครื่องหมายในบัญชีรายชื่อวารสารขณะเก็บวารสารที่ใช
แลวขึ้นชั้น ซึ่งอาจจะไดขอมูลที่ไมสมบูรณเพราะผูใชอาจนําวารสารขึ้นชั้นเองเม่ืออานเสร็จ 
นอกจากนี้การนับจํานวนวารสารที่ผูใชขอยืมออกไปถายเอกสาร เปนอีกวิธีหนึ่งทีป่ฏิบตัิอยู 

ความสามารถที่จะคนไดจากแหลงอ่ืนๆ หองสมุดจะใชเกณฑนีใ้นกรณีที่หองสมุดไม
บอกรับหรือตออายุวารสารที่ผูใชตองการ เพ่ือที่จะใหบริการผูใชไดโดยการยืมระหวางหองสมุด 

หองสมุดกลุมวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเคนตั๊คกี ้ นําเกณฑ
ดังกลาวมาพจิารณาการบอกรับและตออายุวารสาร  วารสารที่มีการใชนอย ไมมีการอางอิง และ
ไมมีในบัญชีรายชื่อที่คณาจารยเสนอมาจะไมบอกรับหรือตออายุ 

แม็คไนท (McKnight, 1998) ศึกษาทัศนคต ิ และพฤติกรรมผูใชเกีย่วกับ
วารสารอิเล็กทรอนิกสพบวา ผูใชสวนใหญเห็นวาวารสารอิเล็กทรอนิกสเขาถึงไดงาย สามารถ
เขาถึงจากอื่น ๆ ไดโดยไมตองไปที่หองสมุด มีวารสารใหเลือกอานเปนจํานวนมาก แตผูใชชอบ
ที่จะสั่งพิมพบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสออกมาอาน มากกวานั่งอานจากจอคอมพิวเตอร 
ชอบนําไปอานที่บานมากกวาอานที่หองสมุด หรือที่โตะทํางานเพราะการอานที่บานสามารถ
ปรับเปลี่ยนอริยาบทใหอยูในทาทางที่สะดวกสบายมากกวา ชอบทําสาระสังเขปโดยทํา
เครื่องหมายที่ขอความสําคญัในบทความที่สั่งพิมพ หรือสื่อสิ่งพิมพมากกวาการทําสาระสังเขป
จากวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยตรงแมวาจะทําไดสะดวกและงาย 

Sathe (Sathe, 2002) วิจัยเกี่ยวกับ การใชวารสารอิเล็กทรอนิกสและวารสาร
ฉบับพิมพ เพ่ือศึกษาผลกระทบของวารสารอิเล็กทรอนกิสตอการคนหาขอมูล โดยตั้งสมมตฐิาน
ไววาผูใชใชวารสารฉบับพมิพและวารสารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย
ออกแบบสํารวจสําหรับเกบ็รวบรวมขอมูล 2 ชุด เพ่ือใหผูใชกรอกดวยตนเอง ผูวิจัยไดนํา
วารสารฉบับพิมพที่มีการใชมากและสามารถคนไดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจํานวน 39 ชื่อเร่ือง 
ไปไวดานหลังโตะบริการยืมคืน เม่ือผูใชมาติดตอขอใชวารสารเจาหนาที่จะขอใหกรอกแบบ
สํารวจ และทําเชนเดียวกันกับผูใชที่มาใชคอมพิวเตอรของหองสมุดคนวารสารอิเล็กทรอนิกส 
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หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลา 1 เดือน ไดรับแบบสํารวจการใชวารสารฉบบัพิมพจํานวน 
90 ชุด และแบบสํารวจการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสจํานวน 65 ชุด ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษาและแพทยฝกหัดชอบวารสารอเิล็กทรอนิกส สวนแพทยและอาจารยตามคณะชอบ
วารสารฉบับพิมพ ผูใชใชวารสารฉบบัพิมพเพ่ือที่จะอานบทความและดูสารบญั ใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสเม่ือตองการสั่งพิมพบทความและตรวจสอบการอางอิง ผูใชเห็นวาวารสาร
อิเล็กทรอนิกสเขาถึงขอมูล คนขอมูลและสั่งพิมพขอมูลไดงายกวาวารสารฉบับพมิพ สวนผลการ
ทดสอบสมมุตฐิานพบวา ผูใชตางสาขาวิชามวีัตถุประสงคในการใชวารสารฉบับพิมพและ
วารสารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน และชอบรูปแบบวารสารที่แตกตางกัน 

มอรส (Morse, 2000) วิจัยเกี่ยวกับการใชวารสารเพื่อเปรียบเทียบการใช
ระหวางวารสารฉบับพิมพกับวารสารอิเล็กทรอนิกส  โดยใชวารสารที่ฉบบัปพิมพ 1998 
จํานวน  194  ชื่อเร่ือง ซึ่งเปนทั้งวารสารฉบับพิมพและวารสารอิเลก็ทรอนิกสขณะเด่ียวกัน ใน
การศึกษาครั้งนี้ใชเวลาในการเก็บขอมูลการใชวารสารเปนเวลา  6  เดือน คือระหวางเดือน
กรกฎาคม ถงึเดือนธันวาคม 1999 เก็บขอมูลเกี่ยวกับการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสจากบันทกึ
การทํางานของระบบคอมพวิเตอร เฉพาะในสวนที่ผูใชเปดอานเอกสารเต็มรูปในวารสาร
อิเล็กทรอนิกสฉบับปพิมพ 1998  สวนขอมูลเกี่ยวกับการใชวารสารฉบับพิมพเกบ็จากการใช
เครื่องอานบารโคดอานบารโคดบนวารสารแตละฉบบัทีจั่ดเก็บขึ้นชั้นหลังจากการใช  ผล
การศึกษาพบวามีการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสมากกวาการใชวารสารฉบับพิมพ คือ วารสาร
อิเล็กทรอนิกสมีการใช  27,777  ครัง้  วารสารฉบับพิมพมีการใช 1814  ครั้ง เม่ือแบง
วารสารทั้ง  194  ชื่อเร่ืองเปน  5  กลุม กลุมละเทาๆกัน โดยเรียงตามลําดบัการใชจากมาก
ไปนอย วารสารในกลุมที ่1 ถึง กลุมที ่4 มีกลุมละ  39  ชื่อเร่ือง สวนกลุมที ่5 มี  38  ชื่อ
เรื่อง  พบวาความถีข่องการใชวารสารกลุมที ่ 1 มีคามากกวาอีก 4 กลุมรวมกนั ทั้งวารสาร
อิเล็กทรอนิกสและวารสารฉบับพิมพ  วารสารอิเล็กทรอนิกสกลุมที ่1 (39 ชื่อเร่ือง)  มีการใช  
15,836  ครั้ง วารสารฉบับพิมพกลุมที่ 1 (39  ชื่อเร่ือง) มีการใช  1048  ครั้ง คิดเปน
รอยละ  57  และ 58  ตามลําดบั  นอกจากนี้ยังพบวารายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกสและ
วารสารฉบับพิมพของกลุมที่ 1 ซึ่งเปนกลุมที่มีการใชมากมีรายชื่อตรงกันถึง  25  ชื่อเร่ือง 
จาก  39  ชื่อเร่ือง  สวนวารสารกลุมที ่4 (39  ชื่อเร่ือง) และกลุมที่ 5 (38  ชื่อเร่ือง)  ทั้ง
สองกลุมรวมกันมีการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส  2,629   ครั้ง วารสารฉบับพมิพ  168  ครั้ง 
ซึ่งคิดเปนรอยละ  9  เทากัน ผลการวิจัยครั้งนี้ตรงตามสมมุติฐานทีต่ัง้ไว คือวารสาร
อิเล็กทรอนิกสมีการใชมากกวาวารสารฉบับพิมพ 

 

 
 

DPU



บทที ่3  
 ระเบียบวธิีวิจัย 

 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาสภาพการรับและการใชวารสารของศูนย

สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย การศึกษาสภาพการรับวารสารศึกษาดาน
จํานวนวารสารและงบประมาณแตละสาขาวิชา สวนการศึกษาการใชวารสารศึกษาดาน จํานวน
ผูใช  ความถี่ของการใชวารสารแตละชวงอายุ ตลอดจนวัตถุประสงคในการใช ความตองการ
และความพึงพอใจ โดยดําเนินการศึกษาวิจัยตามขั้นตอนตอไปน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรทีใ่ชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก วารสารที่มีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุด  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย ซึ่งแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 
กลุมที ่ 1 วารสารฉบับปจจุบันจํานวน 436 ชื่อเร่ือง เปนวารสารภาษาไทย 333 

ชื่อเร่ือง วารสารภาษาตางประเทศ 103  ชื่อเร่ือง จําแนกตามสาขาวิชาดังนี ้ (รายชื่อวารสาร
ปรากฎในตารางที่ 12–20 และ ตารางที่ 22-31) 
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 ตารางที ่1  จํานวนวารสารฉบับปจจุบันในศูนยสนเทศและหอสมุด จําแนกตามสาขาวิชา     

สาขาวิชา จํานวนวารสาร (ชื่อเร่ือง) 
วารสารภาษาไทย วารสารภาษาตางประเทศ

กฎหมาย 20 21 
นิเทศศาสตร 12 13 
บริหารธุรกิจและการบญัช ี 30 10 
รัฐประศาสนศาสตร 26 3 
วิทยาศาสตรและคณติศาสตร 27 2 
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี 48 19 
ศึกษาทัว่ไป 23 1 
เศรษฐศาสตร 45 15 
ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร 41 17 
อ่ืน ๆ  61 2 

รวม 333 103 
  

กลุมที ่2 วารสารฉบับยอนหลัง จํานวน 615 ชื่อเร่ือง เปนวารสารภาษาไทย 334 
ชื่อเร่ือง วารสารภาษาตางประเทศ 281 ชื่อเร่ือง จําแนกตามสาขาวิชาดังนี ้ (รายชื่อวารสาร
ปรากฎในภาคผนวก ข) 

 
ตารางที ่2  จํานวนวารสารฉบับยอนหลังในศูนยสนเทศและหอสมุด จําแนกตามสาขาวิชา     

สาขาวิชา จํานวนวารสาร (ชื่อเร่ือง) 
วารสารภาษาไทย วารสารภาษาตางประเทศ

กฎหมาย 30 34 
นิเทศศาสตร 15 31 
บริหารธุรกิจและการบญัช ี 77 72 
รัฐประศาสนศาสตร 36 5 
วิทยาศาสตรและคณติศาสตร 61 10 
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี 83 36 
ศึกษาทัว่ไป 31 3 
เศรษฐศาสตร 77 37 
ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร 63 38 
อ่ืน ๆ  142 15 

รวม 615 281 
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กลุมที ่3 วารสารอิเล็กทรอนิกส ที่อยูในรูปฐานขอมูลออนไลนที่อยูระหวางการ
ทดลองใช และฐานขอมูลซดีีรอม  

 
รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส รูปแบบวารสาร 

H.W. Wilson  Database ฐานขอมูลออนไลน 
ABI / INFORM research ซีดีรอม 
Business source elite ซีดีรอม 
ชิพ  (Chip) ซีดีรอม 
พีซี แมกะซีน (PC Magazine) ซีดีรอม 
แอทเด็ฟ (@Dev) ซีดีรอม 
The Nihongo journal ซีดีรอม 

 
กลุมตวัอยาง 

กลุมตวัอยางที่ใชศึกษาวตัถุประสงคในการใชวารสาร ความตองการและความพึง
พอใจตอบริการวารสาร ใชวิธีสุมโดยบังเอิญ จํานวน 342 คน จากผูมาใชบริการวารสารของ
ศูนยสนเทศและหอสมุด ระหวางเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ 2546 
 
กรอบแนวคดิของการวิจยั 

การวิจัยเกี่ยวกับสภาพการรับและการใชวารสารครั้งนีมี้ตัวแปรตน ตวัแปรตามและ
กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรตนของการวิจัยไดแก วารสาร  
ตัวแปรตามไดแก สภาพการรับวารสาร สภาพการใชวารสาร ซึ่งไดแก ปริมาณ

วารสารทีใ่ช ความถีข่องการใช วัตถปุระสงคในการใช ความตองการ และความพึงพอใจตอ
บริการวารสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วารสาร 
สภาพการใชวารสาร 
    - ปริมาณ 
    - ความถี ่
    - วัตถุประสงค 
    - ความตองการ 
   - ความพงึพอใจ      

สภาพการรับวารสาร 
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เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบบันทึกขอมูลการใชวารสารฉบับ
ปจจุบัน แบบสรุปการใชวารสารฉบับปจจุบัน แบบขอยืมวารสารและหนังสือพิมพฉบับยอนหลัง  
และแบบบันทึกขอมูลการใชวารสารฉบับยอนหลัง (รายละเอียดปรากฎในภาคผนวก ก เอกสาร
หมายเลข 1 ถึง เอกสารหมายเลข 4) และแบบสอบถาม (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

 
การเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการดังนี้ 
1. เก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพการรับวารสารในปการศึกษา 2545 ดําเนินการดังนี้ 

1.1 โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัวารสารฉบับปจจุบัน ในดานรายชื่อวารสาร ปที่  
ฉบับที ่ วันที่ลงทะเบียน วาระการออกและราคาวารสารจากฐานขอมูลของศูนยสนเทศและ
หอสมุด 

1.2 บันทึกขอมูลรายชื่อวารสาร ปที ่ ฉบับที ่ วาระการออกและวันทีล่งทะเบยีน
ของวารสารทีอ่อกบริการเมื่อเริ่มตนและสิน้สุดการวิจัย ในแบบบันทึกที่เตรียมไวโดยใช
โปรแกรม Microsoft Excel 

1.3 ตรวจสอบปที ่ ฉบับทีข่องวารสารฉบับปจจุบัน ณ วนัที่ 28 กุมภาพันธ 
2546 เพ่ือหาจํานวนวารสารที่ออกบริการระหวางวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2545 – วันที ่ 28 
กุมภาพันธ 2546   เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหขอมูล 

2. เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัการใชวารสารฉบับปจจุบนั ดําเนินการดังนี้ 
2.1 ตรวจสอบวารสารฉบับปจจุบันกอนเปดบริการในแตละวัน วาจัดเรียงถูกตอง

และอยูบนชั้นครบถวนหรือไม สําหรับวารสารที่ระบุไววาอยูในขั้นตอนดําเนินการจะบันทึกอักษร 
“ด” ไวในแบบบันทึก สวนวารสารที่ไมอยูบนชั้นขณะที่ตรวจสอบ จะบันทึกอักษร “ม” ไวในแบบ
บันทึก 

2.2 เก็บขอมูลการใชวารสารในแตละวันวันละ 2 ครั้ง ในชวงเวลา 14.30-
15.30 น.  และเวลา 18.00-18.30 น. โดยตรวจสอบจากวารสารที่ไมอยูบนชั้น วารสาร
ที่ไมอยูบนชั้นขณะที่ตรวจสอบเปนวารสารที่มีการใช และใชเลข 1 เปนสัญลักษณในการบันทึก
ขอมูล 

2.3 บันทึกขอมูลการใชวารสารฉบับปจจุบัน ในแบบบันทึกที่เตรียมไวโดยใช
โปรแกรม Microsoft Excel 

2.4 สรุปการใชวารสารฉบับปจจุบันแตละเดือน ในแบบสรุปการใชวารสารฉบับ
ปจจุบัน (รายละเอียดปรากฎในภาคผนวก ก เอกสารหมายเลข 2) 

3. เก็บขอมูลเกี่ยวกับการใชวารสารฉบับยอนหลัง ดําเนินการดังนี้ 
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1.1 เก็บรวบรวมแบบขอยืมวารสารและหนังสอืพิมพฉบับยอนหลัง ที่ผูใชกรอก
ขอมูลเพื่อขอยืมวารสารจากเคานเตอรบริการวารสารและหนังสือพิมพ ทุกวัน 

1.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และอายุวารสารจากฐานขอมูลของศูนย
สนเทศและหอสมุด 

1.3 บันทึกขอมูล ซึ่งไดแก ชื่อวารสาร ปที ่ ฉบับที ่ ปพิมพ วัน เดือน ป ที่ใช
บริการ อายุวารสาร จํานวนฉบับทีใ่ช ประเภทสมาชิกและเลขสมาชิก ในแบบบันทึกการใช
วารสารฉบับยอนหลังที่เตรียมไว โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 

1.4 สรุปการใชวารสารฉบับยอนหลังแตละเดอืน ในแบบสรุปการใชวารสารฉบับ
ยอนหลัง 

4.  เก็บขอมูลเกี่ยวกบัการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสที่เปนฐานขอมูลออนไลนจาก
รายงานการใชของบรษิัทตวัแทนจําหนาย สวนวารสารอิเล็กทรอนิกสที่เปนซีดีรอมเก็บจาก
หนังสือและโสตทศันวัสดขุองศูนยสนเทศและหอสมดุ 

5.  เก็บขอมูลเกี่ยวกับวตัถุประสงค ความตองการในการใชวารสาร และความพึง
พอใจตอบริการวารสาร โดยแจกแบบสอบถามใหผูที่มาใชบริการวารสารในชวงเดือน มกราคม-
กุมภาพันธ 2546 จํานวน 342 ชุด 

 
การวิเคราะหขอมูล 

จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมดไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนวารสารที่ใช หาคารอยละ 
2. ขอมูลเกี่ยวกับราคาวารสาร หาคารอยละและราคาเฉลี่ยตอเลมแตละสาขาวิชา  
3. ขอมูลเกี่ยวกับความถี่ของการใชวารสารฉบับปจจุบัน หาคาเฉลี่ยตอจํานวนชื่อ

เรื่องคาเฉลี่ยตอจํานวนเลมที่ออกบริการ และทดสอบสมมุติฐานโดย 
3.1 หาความสัมพันธระหวางราคาเฉลี่ยตอเลม กับความถี่เฉลี่ยตอเลมโดย

ใช Pearson Correlation 
3.2 ทดสอบคาเฉลี่ยความถี่ของการใชวารสารระหวางวารสารที่บอกรับ 

โดยใชงบประมาณและไมใชงบประมาณ โดยใช T-Test 
3.3 ทดสอบคาเฉลี่ยความถี่ของการใชวารสารฉบับปจจุบันแตละสาขาวิชา โดย

ใช chi-square 
4. ขอมูลเกี่ยวกับความถี่ของการใชวารสารฉบับยอนหลัง ดําเนินการดังนี้  

4.1 หาคาเฉลี่ยของความถี่ของการใชตอจํานวนชื่อเรื่องที่มี และคาเฉลี่ย
ความถีข่องการใชตอจํานวนชื่อเรื่องที่ใช 

4.2 ทดสอบคาเฉลี่ยความถี่ของการใชวารสารฉบับยอยหลงัแตละสาขาวชิา 
โดยใช chi-square 
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4.3 ทดสอบคาเฉลี่ยความถี่ของการใชวารสารฉบับปจจุบัน และวารสารฉบับ
ยอนหลัง โดยใช T-Test 

5. ขอมูลเกี่ยวกบัความถี่ของการใชวารสารฉบับยอนหลังแตละชวงอายุ และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส หาคารอยละ 

6. ขอมูลเกี่ยวกบัผูใชวารสารฉบับยอนหลัง ดานจํานวนหาคารอยละ ดานความถี่
ของ 
การเขาใช หาคาเฉลี่ยความถี่ของการเขาใชตอคน ในการวิจัยครั้งน้ีถือวาการใชบริการวารสาร
ในวันเดียวกันหลายครั้งของผูใชคนเดียวกนัจะนับเปนความถี่ของการเขาใช 1 ครั้ง 

7. ขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามชนิดประมาณคามี 5 คา โดยกําหนด
คะแนน และดําเนินการดังนี้ 

มากที่สุด           เทากับ 5  คะแนน 
มาก                  เทากับ  4  คะแนน 
ปานกลาง        เทากับ  3  คะแนน 
นอย                 เทากับ  2  คะแนน 
นอยที่สุด           เทากับ  1  คะแนน    
7.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม หาคารอยละ 
7.2 วัตถุประสงคของการใช หาคารอยละ 
7.3 ความตองการ ความพึงพอใจตอบริการวารสาร หาคาเฉลีย่ คาเฉลี่ยที่

คํานวณได มีความหมายดังนี้ 
คาเฉลีย่ 4.20 – 5          หมายถึง  มากที่สุด 
คาเฉลีย่    3.41 – 4.19      หมายถึง  มาก 
คาเฉลีย่    2.61 – 3.40      หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลีย่    1.81 – 2.60      หมายถึง  นอย 
คาเฉลีย่    ต่ํากวา 1.81      หมายถึง  นอยมาก 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง สภาพการรับและการใชวารสารของศูนยสนเทศและ

หอสมุด มหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑิตย แบงเปน 3 ตอน ดังนี้    
ตอนที่ 1 สภาพการรับวารสาร    
ตอนที่ 2 สภาพการใชวารสาร    
ตอนที่ 3 วตัถปุระสงคในการใช  ความตองการ และความพึงพอใจตอบริการวารสาร

   
ตอนที่  1  สภาพการรับวารสาร 
             สภาพการรับวารสารของศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย เม่ือ
เริ่มทําการวิจัยปรากฏในตารางที่  3-5 
 
ตารางที ่3 จํานวนและราคาวารสารฉบับปจจุบันแตละสาขาวิชา 

 

สาขาวิชา 
จํานวน 

วารสารทัง้หมด  
(ชื่อเร่ือง) 

 จํานวนวารสารที่รับ
โดยใชงบประมาณ  

(ชื่อเร่ือง) 

 ราคาวารสาร 
ตอป (บาท)  

รอยละของ 
งบประมาณ 

 ศิลปศาสตร 56 27       82,970.00  6.3 
 บริหารธุรกิจและการบญัช ี 41 32     132,515.00  10.1 
 นิเทศศาสตร 25 18     144,320.00  11.0 
 เศรษฐศาสตร 59 31     224,179.00  17.0 
 วิศวกรรมศาสตรและ     
เทคโนโลย ี

67 52     404,867.00  30.7 

 ศึกษาทัว่ไป 23 8         5,010.00  0.4 
 กฎหมาย 41 33     151,205.00  11.5 
 รัฐประศาสนศาสตร 29 15     137,700.00  10.4 
 วิทยาศาสตรทั่วไป 31 19       12,569.00  1.0 
 อ่ืน ๆ 64 30       21,753.00  1.6 

รวม 436 265   1,317,088.00  100 
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วารสารฉบับปจจุบัน 436 ชื่อเร่ือง บอกรับโดยใชงบประมาณ 265 ชื่อเร่ือง ใช
งบประมาณ 1,317,088.00 บาท วารสารสาขาวิชาทีใ่ชงบประมาณในการบอกรับมาก 3 
อันดับแรก ไดแก วารสารสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐศาสตรและกฎหมาย 
โดยใชงบประมาณ 404,867.00, 224.00, 179.00 และ 151,205.00 บาท คิดเปน
รอยละ 30.7, 17.0 และ 11.5 ตามลําดับ    

สาขาวิชาที่มีจํานวนวารสารมาก 3 อันดับแรกไดแก วศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาอ่ืนๆ  และเศรษฐศาสตร มีจํานวนวารสาร 67, 64 และ 59 ชื่อเรื่อง ตามลําดับ  

   
ตารางที ่4 จํานวนและราคาวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน 

 

สาขาวิชา 

วารสารที่รับโดยใชงบประมาณ จํานวนวารสารที่รับ
โดยไมใชงบประมาณ 

(ชื่อเร่ือง) 

รวมจํานวน 

จํานวน
ชื่อเร่ือง 

ราคาตอป ราคาเฉลี่ย
ตอชื่อเร่ือง 

วารสาร 
(ชื่อเร่ือง) 

 ศิลปศาสตร 10        75505.00        7,550.50  5 15 

 บริหารธุรกิจและการบัญชี 9    120,630.00      13,403.33  1 10 

 นิเทศศาสตร 12    141,115.00      11,759.58  1 13 

 เศรษฐศาสตร 9  211,830.00      23,536.67  6 15 

 วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี 

17  383,675.00      22,569.12  2 19 

 ศึกษาทั่วไป 0               -                   -    0 0 

 กฎหมาย 21  145,795.00        6,942.62  0 21 

 รัฐประศาสนศาสตร 3  134,570.00      44,856.67  0 3 

 วิทยาศาสตรทั่วไป 3      5,879.00        1,959.67  1 4 

 อื่น ๆ 1         996.00          996.00  2 3 

รวม 85 1,219,995.00       14,352.88  18 103 

    

วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันทั้งหมด 103 ชื่อเร่ือง ใชงบประมาณในการ
บอกรับ 85 ชื่อเร่ือง เปนเงิน 1,219,995.00 บาท ไดรับอภินันทนาการ 18 ชื่อเร่ือง 
สาขาวิชาที่ใชงบประมาณมาก 3 อันดับแรกไดแก สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
เศรษฐศาสตร และกฎหมาย โดยใชงบประมาณ 383,675.00, 211,830.00 และ 
145,795.00 บาท ตามลําดับ   

 

DPU



 3 

สาขาวิชาที่มีจํานวนวารสารมาก 3 อันดับแรกไดแก กฎหมาย วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลย ี ศลิปศาสตรและเศรษฐศาสตร โดยมีวารสารจํานวน 21 ชื่อเร่ือง 19 ชื่อเร่ือง และ 
15 ชื่อเร่ือง ตามลําดับ     

วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันมีราคาเฉลี่ยตอชือ่เรื่องเปน 4,352.88 บาท 
วารสารสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตรมีราคาเฉลีย่ตอชื่อเรื่องมากที่สุดคือ 44,856.67 บาท 
รองลงมาไดแกวารสารสาขาเศรษฐศาสตร และวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี มีราคาเฉลี่ยเปน 
23,536.67และ 22,569.12 บาท ตามลําดับ     

     
ตารางที่ 5 จํานวนและราคาวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน   
 

สาขาวิชา 

วารสารที่รับโดยใชงบประมาณ จํานวนวารสารที่
ไดรับอภินันทนาการ 

(ชื่อเร่ือง) 

รวมจํานวน 
วารสาร 

(ชื่อเร่ือง) 
จํานวน
ชื่อเร่ือง 

ราคาตอป ราคาเฉลี่ย 
ตอชื่อเร่ือง 

ศิลปศาสตร 17 7,465.00 439.12 24 41 

บริหารธุรกิจและการบัญชี 23 11,885.00 516.74 8 31 

นิเทศศาสตร 6 3,205.00 534.17 6 12 

เศรษฐศาสตร 22 12,349.00 561.32 22 44 

วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี 

35 21,192.00 605.48 13 48 

ศึกษาทั่วไป 8 5,010.00 626.25 15 23 

กฎหมาย 12 5,410.00 450.83 8 20 

รัฐประศาสนศาสตร 12 3,130.00 260.83 14 26 

วิทยาศาสตรทั่วไป 16 6,690.00 418.12 11 27 

อื่น ๆ 29 20,757.00 715.76 32 61 

รวม 180 97,093.00 539.40 153 333 

   
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันทั้งหมดมี 333 ชื่อเร่ือง ใชงบประมาณในการบอกรับ 

180 ชื่อเร่ือง เปนเงิน 97,093.00 บาท ไดรับอภินันทนาการ 153 ชื่อเร่ือง สาขาวิชาที่ใช
งบประมาณมาก 3 อันดับแรกไดแก สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี สาขาวิชาอ่ืนๆ 
และเศรษฐศาสตร โดยใชงบประมาณ 21,192.00, 20,757.00 และ 12,349.00 บาท 
สาขาวิชาที่มีจํานวนวารสารมาก 3 อันดับแรก ไดแก สาขาวชิาอ่ืนๆ วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลย ีและเศรษฐศาสตร โดยมีวารสารจํานวน 61 ชื่อเร่ือง 48 ชื่อเร่ือง และ 44 ชื่อเร่ือง 
ตามลําดับ วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน มีราคาเฉลี่ยตอชื่อเรื่องเปน 539.40 บาท วารสาร
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สาขาอื่นๆ มีราคาเฉลีย่ตอชื่อเรื่องมากที่สุดคือ 715.76 บาท รองลงมาไดแก วารสารสาขาวิชา
ศึกษาทัว่ไป วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี มีราคาเฉลีย่ตอชื่อเรื่องเปน  626.25  และ  
605.48  บาท ตามลําดับ 

 
ตอนที ่2 สภาพการใชวารสาร     

2.1. สภาพการใชวารสารฉบับปจจุบัน ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฎในตารางที่  6-31 
2.2. สภาพการใชวารสารฉบับยอนหลัง ผลการวเิคราะหขอมูลปรากฎในตารางที ่32-55 
2.3. สภาพการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส ผลการวเิคราะหขอมูลปรากฎในตารางที ่ 56-58

         
ตารางที่ 6 จํานวนและความถี่ของการใชวารสารฉบับปจจุบัน 
     

สาขาวิชา 
จํานวน 
วารสาร 

ท่ีมี (ชื่อเร่ือง) 

 จํานวน 
วารสาร  

 ท่ีใช (ชื่อเร่ือง) 

จํานวนท่ีใช 
คิดเปนรอยละ 

ความถี่ของ 
การใช (คร้ัง) 

ความถี่ของการใช
ตอชื่อเร่ืองท่ีมี 

(คร้ัง) 

ศิลปศาสตร 56 55 98.2 1,342 24 

บริหารธุรกิจและการบัญชี 41 41 100.0 1,330 32 

นิเทศศาสตร 25 25 100.0 442 18 

เศรษฐศาสตร 59 58 98.3 1,277 22 

วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี 

67 62 92.5 2,130 32 

ศึกษาทั่วไป 23 23 100.0 424 18 

กฎหมาย 41 32 78.0 368 9 

รัฐประศาสนศาสตร 29 28 96.6 371 13 

วิทยาศาสตรทั่วไป 31 30 96.8 1,141 37 

อื่น ๆ 64 63 98.4 2,837 44 

รวม 436 417 95.6 11,662 27 

   

วารสารฉบับปจจุบัน 436 ชื่อเร่ือง มีการใช 417 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 95.6 มี
ความถีข่องการใช 11,662 ครั้ง วารสารสาขาวชิาบริหารธุรกิจและการบญัช ีนิเทศศาสตร และ
สาขาวิชาศึกษาทัว่ไปมีการใชทุกชื่อเรื่อง วารสารทีมี่ความถี่ในการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก 
วารสารสาขาวิชาอ่ืนๆ วศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และศลิปศาสตร มีความถี่ของการใชเปน 
2,837, 2,130  และ 1,342 ครั้งตามลําดบั      

 วารสารฉบับปจจุบันที่มีความถี่ของการใชตอชื่อเร่ืองมาก 3 อันดับแรก ไดแก 
วารสารสาขาวิชาอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรทั่วไป มีความถี่ของการใชตอชื่อเร่ือง 44 และ 37 ครั้งตอ
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ชื่อเร่ือง สวนอันดับที่  3 ไดแก วารสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี และสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มีความถี่ของการใช  32  ครั้งตอชื่อเรื่อง  เทากัน  
   
ตารางที ่7 จํานวนและความถี่ของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน  
   

สาขาวิชา 
จํานวน 

วารสารที่มี 
(ชื่อเร่ือง) 

จํานวน 
วาสารที่ใช 
(ชื่อเร่ือง) 

จํานวนท่ีใช 
คิดเปนรอยละ 

ความถี่ 
ของการใช 

(คร้ัง) 

ความถี่ของ 
การใชตอชื่อเร่ือง

ท่ีมี (คร้ัง) 

 ศิลปศาสตร 15 15 100.0 376 25 

 บริหารธุรกิจและการบัญชี 10 10 100.0 120 12 

 นิเทศศาสตร 13 13 100.0 128 10 

 เศรษฐศาสตร 15 14 93.3 154 10 

 วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี 

19 14 73.7 99 5 

 ศึกษาทั่วไป 0 0 0.0 0 0 

 กฎหมาย 21 12 57.1 21 1 

 รัฐประศาสนศาสตร 3 2 66.7 6 2 

 วิทยาศาสตรทั่วไป 4 3 75.0 113 28 

 อื่น ๆ 3 3 100.0 119 40 

รวม 103 86 83.5 1,136 11 

 

วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน 103 ชื่อเร่ือง มีการใช 86 ชื่อเร่ือง คิดเปน
รอยละ 83.5 วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันที่มีการใชทุกชื่อเรื่องมี 4 สาขาวิชาไดแก 
วารสารสาขาวิชาศลิปศาสตร บริหารธุรกิจและการบญัชี นิเทศศาสตรและสาขาวิชาอ่ืนๆ วารสาร
ภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันที่มีความถีข่องการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก วารสารสาขาศลิป
ศาสตร เศรษฐศาสตร และนิเทศศาสตร โดยมีความถีข่องการใช 376, 154 และ 128 ครั้ง 
สวนสาขาวิชาที่มีความถีข่องการใชตอชื่อเรื่องมาก 3 อันดับแรกไดแก วารสารสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
วิทยาศาสตรทั่วไป และศลิปศาสตร มีความถีข่องการใช 40, 28 และ 25 ครั้งตอชื่อเรื่อง 
ตามลําดับ   

การทดสอบความแตกตาง ระหวางความถี่ของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับ
ปจจุบัน แตละสาขาวชิา โดยใชโปรแกรม SPSS คา Sig. เทากับ .015 สรุปไดวา ความถี่
ของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบบัปจจุบัน แตละสาขาวิชาแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05  
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ตารางที่ 8 ราคาเฉลีย่และความถี่เฉลี่ยของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบบัปจจุบัน  
 

สาขาวิชา 
ราคาเฉลี่ยตอ
เลม (บาท) 

ความถี่ของการ
ใชตอเลม  (คร้ัง) 

ราคาเฉลี่ยของการใช
ตอคร้ัง (บาทตอครั้ง) 

 ศิลปศาสตร      1,211.00  8           152.00  
 บริหารธุรกิจและการบญัช ี      2,974.00  4           744.00  
 นิเทศศาสตร      2,391.00  5           479.00  
 เศรษฐศาสตร      2,673.00  3           891.00  
 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี      2,853.00  3           951.00  
 ศึกษาทัว่ไป                -    0                   -    
 กฎหมาย      1,643.00  1         1,643.00  
 รัฐประศาสนศาสตร      6,676.00  1         6,676.00  
 วิทยาศาสตรทั่วไป        193.00  9             22.00  
 อ่ืน ๆ          83.00  10              9.00  

 

วารสารที่มีราคาเฉลีย่ตอชื่อเร่ืองมาก 3 อันดับแรก ไดแก วารสารสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจและการบัญช ี และวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี มีราคา 
6,676.00 ,  2,974.00 และ 2,853.00  บาทตอชื่อเรื่อง 

วารสารที่มีราคาเฉลีย่ตอการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก วารสารสาขาวิชารฐัประศาสน
ศาสตร กฎหมาย และวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ีมีราคา 6,676.00,  1,643.00  และ 
951.00 บาทตอครั้ง 

การหาคาความสัมพันธระหวาง ราคาเฉลี่ยตอเลมกบัความถี่เฉลีย่ตอเลมของวารสาร
ภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน โดยใชโปรแกรม SPSS คาสหสัมพันธของเพียรสัน
 คํานวณไดเทากับ -.474 คา Sig. เทากับ .166 สรุปไดวา ราคาเฉลี่ยตอเลมกับ
ความถี่เฉลี่ยตอเลมของวารสารภาษาตางประเทศฉบบัปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกัน ทีร่ะดับ
นัยสําคัญ 0.05 
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ตารางที ่9 ความถี่ของการใชตอเลมของวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันที่รบัโดยใชและไม 
       ใชงบประมาณ     
 

สาขาวิชา 
ความถี่ของการใชตอเลม 

วารสารที่บอกรับ
โดยใชงบประมาณ 

วารสารที่รับ 
โดยไมใชงบประมาณ 

 ศิลปศาสตร 8 5 
 บริหารและการบัญช ี 4 3 
 นิเทศศาสตร 5 5 
 เศรษฐศาสตร 3 4 
 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี 3 1 
 ศึกษาทัว่ไป 0 0 
 กฎหมาย 1 0 
 รัฐประศาสนศาสตร 1 0 
 วิทยาศาสตรทั่วไป 9 7 
 อ่ืน ๆ 10 6 

 

การหาความแตกตางระหวางความถี่เฉลี่ย ของการใชตอเลมของวารสาร
ภาษาตางประเทศทีบ่อกรับโดยใชงบประมาณ และไมใชงบประมาณ โดยใชโปรแกรม SPSS คา 
t ที่คํานวณไดเทากับ .926 คา Sig. เทากับ .367 สรุปไดวา ความถีข่องการใชวารสารตอ
เลมระหวางวารสารที่บอกรบัโดยใชงบประมาณและไมใชงบประมาณไมมีความแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคญั 0.05 
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ตารางที่ 10 ราคาและความถี่เฉลีย่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบับปจจุบัน 
    

สาขาวิชา ราคาเฉลี่ยตอ
เลม (บาท) 

ความถี่ของการ
ใชตอเลม (ครั้ง) 

ราคาเฉลี่ยของการใช
ตอคร้ัง (บาทตอครั้ง) 

 ศิลปศาสตร 69.00 13 6.00 
 บริหารและการบัญช ี 62.00 13 5.00 
 นิเทศศาสตร 72.00 13 6.00 
 เศรษฐศาสตร 85.00 10 9.00 
 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี 64.00 12 6.00 
 ศึกษาทัว่ไป 95.00 8 12.00 
 กฎหมาย 96.00 10 10.00 
 รัฐประศาสนศาสตร 51.00 7 8.00 
 วิทยาศาสตรทั่วไป 74.00 17 5.00 
 อ่ืน ๆ 54.00 9 6.00 

 

วารสารภาษาไทยที่มีราคาเฉลี่ยตอเลมมาก 3 อันดับแรก ไดแก วารสารสาขาวิชา
กฎหมาย ศึกษาทัว่ไป และเศรษฐศาสตร มีราคาเฉลี่ย  96.00,  95.00  และ 85.00 บาท
ตอชื่อเรื่อง 

วารสารภาษาไทนที่มีราคาเฉลี่ยตอการใชมาก 3 อันดับแรก ไดแก วารสารสาขาวิชา
ศึกษาทัว่ไป กฎหมาย และเศรษฐศาสตร มีราคา 12.00,  10.00 และ 9.00 บาทตอครัง้ 

การหาคาความสัมพันธระหวาง ราคาเฉลี่ยตอเลมกบัความถี่เฉลีย่ตอเลมของวารสาร
ภาษาไทยฉบบัปจจุบัน โดยใชโปรแกรม SPSS คาสหสัมพันธของเพียรสัน คํานวณไดเทากบั -
0.020 คา Sig. เทากับ .956 สรุปไดวา ราคาเฉลีย่ตอเลมกับความถีเ่ฉลี่ยตอเลม ของ
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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ตารางที ่11 ความถีข่องการใชตอเลมของวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันที่รับโดยใชงบประมาณ  
       และไมใชงบประมาณ     
 

สาขาวิชา 
ความถี่ของการใชตอเลม 

วารสารที่บอกรับ
โดยใชงบประมาณ 

วารสารที่รับ 
โดยไมใชงบประมาณ 

 ศิลปศาสตร 13 8 
 บริหารและการบัญช ี 13 10 
 นิเทศศาสตร 13 7 
 เศรษฐศาสตร 10 7 
 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี 12 12 
 ศึกษาทัว่ไป 8 8 
 กฎหมาย 10 8 
 รัฐประศาสนศาสตร 7 8 
 วิทยาศาสตรทั่วไป 17 4 
 อ่ืน ๆ 9 10 

 
การหาความแตกตางระหวางความถี่เฉลี่ยของการใชตอเลม ของวารสารภาษาไทยที่

บอกรับโดยใชงบประมาณ และไมใชงบประมาณ โดยใชโปรแกรม SPSS คา t ที่คํานวณได
เทากับ  2.585 คา Sig. เทากับ .020 สรุปไดวา ความถีข่องการใชวารสารตอเลม
ระหวางวารสารที่บอกรับโดยใชงบประมาณและไมใชงบประมาณมีความแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  
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ตารางที ่12 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันสาขาวิชาศิลปศาสตร 
    

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 Idea  72 
2 Business Traveller  55 
3 Hotels  53 
4 Future magazine  48 
5 The Nihongo Journal  25 
6 Travel trade report  25 
7 Thailand Illustrated  23 
8 Forum  20 
9 Sawasdee  19 
10 Sinorama  11 
11 OCLC newsletter  10 
12 The modern Language Journal  7 
13 Tourism management  5 
14 Language Learning  2 
15 The DPU language journal  1 

รวมความถี่ 376 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 25 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาศิลปศาสตรที่มีความถีข่องการใช

มากกวาความถี่เฉลีย่มี 4 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-4  
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาศลิปศาสตรที่มีความถี่การใชมาก 3 

อันดับแรกไดแก Idea, Business Traveller และHotels โดยมีความถี่ของการใช 72, 
55 และ 53 ครั้งตามลําดับ    
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ตารางที ่13 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
   
       และการบัญช ี  
   
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 Business Week  51 
2 Training  24 
3 Business Information Review  23 
4 Sasin Journal of Management  6 
5 Journal of marketing research 5 
6 Journal of consumer research  3 
7 The journal of Supply Chain Management  3 
8 International Journal of Value-Based Management  2 
9 Journal of Accounting and Economics 2 
10 Journal of General Management 1 

รวมความถี ่ 120 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 12 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชีที่มีความถี่

ของการใชมากกวาความถี่เฉลี่ยมี 3 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-3 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชีที่มีความถี่

ของการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก Business Week, Training และ Business 
Information Review โดยมีความถี่ของการใช 51, 24 และ 23 ครั้งตามลําดับ 
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ตารางที ่14 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันสาขาวิชานิเทศศาสตร
   
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 Communication arts  33 
2 Advertising Age  31 
3 Intermedia  24 
4 Journalism & Mass Communication Quarterly 7 
5 Media culture & society  6 
6 Media International Australia Incorporating culture & policy 6 
7 The journal of Development Communication  5 
8 Public Relations Review  4 
9 Communication Theory  3 
10 European Journal of Communication  3 
11 Journalism study 3 
12 The journal of international communication  2 
13 Journal of Broadcasting & Electronic Media 1 

รวมความถี ่ 128 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 10 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวชิานิเทศศาสตรที่มีความถีข่องการใช

มากกวาความถี่เฉลีย่มี 3 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-3  
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันสาขาวิชานเิทศศาสตรที่มีความถี่ของการใชมาก 

3 อันดับแรกไดแก Communication arts,  Advertising Age และ 
Intermedia โดยมีความถี่ของการใช 33, 31 และ 24 ครั้งตามลําดับ   
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ตารางที ่15 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
   
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 Far eastern economic review  45 
2 Forbes global  39 
3 Finance & development  15 
4 Look Japan  14 

5 The international economy  8 

6 TDRI quarterly review  6 
7 Economic affairs  5 
8 Journal of economic literature  5 
9 Chulalongkorn journal of economics  4 
10 Journal of Economics and Business 3 
11 Quarterly Bulletin  3 
12 The American economics review  3 
13 The journal of economic perspectives  3 
14 Journal of financial economic  1 
15 Journal of Banking and Finance  0 

รวมความถี ่ 154 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 10 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรที่มีความถี่การใช

 มากกวาความถี่เฉลีย่มี 4 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-4 วารสารภาษาตางประเทศ
ฉบับปจจุบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรที่มีความถี่ของการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก Far 
eastern economic review, Forbes global และ Finance & 
development โดยมีความถีข่องการใช 45, 39 และ 15  ครั้งตามลําดบั   
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 14 

ตารางที ่16 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  
       และเทคโนโลย ี   
 
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 IEEE Spectrum  25 
2 IEEE Communications Magazine  20 
3 Mechanical Engineering  20 
4 IEEE Network  10 
5 IEEE Transactions on Communications  5 
6 Information Systems Research  4 
7 Proceedings of The IEEE  4 
8 International Journal of Industrial Organization 3 
9 Engineering transactions  2 
10 Human Factors  2 
11 ACM Transactions on computer Systems 1 
12 IEEE Transactions on Computers  1 
13 International Journal of the compute  internet and 

management  
1 

14 Neural Networks  1 
15 ACM Transactions on Software Engineering and 

methodology 
0 

16 Gazette  0 
17 IEEE Transactions on Control Systems Technology  0 
18 IEEE Transactions on Neural Networks  0 
19 Journal of Manufacturing Systems 0 

รวมความถี ่ 99 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 6 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีทีมี่ 

ความถีข่องการใชมากกวาความถี่เฉลี่ยมี 4 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-4 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีทีมี่ 
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ความถีข่องการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก IEEE Spectrum, IEEE 
Communications Magazine   และ Mechanical Engineering โดยมี
ความถีข่องการใช 25, 20 และ 20 ครั้งตามลําดับ   
 
ตารางที ่17 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันสาขาวิชากฎหมาย 
  
ลําดับที ่ ชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 Columbia human rights law review  3 
2 European law review 2 
3 Harvard Law Review 2 
4 Human rights quarterly 2 
5 International and Comparative Law Quarterly 2 
6 Oxford Journal of Legal Studies 2 
7 The American Journal of Comparative Law 2 
8 Wisconsin law review 2 
9 American Journal of International Law 1 
10 Columbia law review 1 

11 
New York University journal of international law and 

politics 
1 

12 The Melbourne University law review 1 
13 Hastings international and comparative law review 0 
14 International commission of Jurists 0 
15 Journal of Legal Education 0 
16 Law and Philosophy 0 
17 Michigan law review 0 
18 Stanford law review 0 
19 The American journal of jourisprudence 0 
20 The journal of law & economics 0 
21 The law quarterly review 0 

รวมความถี ่ 21 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 1 
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วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชากฎหมายที่มีความถีข่องการใช
 มากกวาความถี่เฉลีย่มี 8 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-8 

วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวชิากฎหมายที่มีความถี่ของการใชมาก
ที่สุดไดแก Columbia human rights law review โดยมีความถีข่องการใช 3 ครั้ง 
วารสารในสาขาวิชานีท้ี่มีความถี่ของการใช 2 ครั้งมีจํานวน 7 ชื่อเร่ือง   
 
ตารางที ่18 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันสาขาวิชารฐัประศาสน
ศาสตร   

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 International Journal of Public Administration 4 
2 Public Administration and Development  2 
3 The asian journal of public administration  0 

รวมความถี ่ 6 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 2 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรที่มีความถี่ของ

การใชมากกวาความถี่เฉลี่ยมีเพียง 1 ชื่อเร่ือง  
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรที่มีความถี่ของ

การใชมีเพียง 2 ชื่อเร่ืองไดแก International Journal of Public 
Administration และ Public Administration and Development โดยมี
ความถีข่องการใช 4 และ 2 ครั้งตามลําดับ  
 
ตารางที ่19 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป   

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 National Geographic  61 
2 Discover  31 
3 Environmental Health Perspectives  21 
4 Thammasat International Journal of Science and 

technology  
0 

รวมความถี ่ 113 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 28 

 

DPU



 17 

วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปที่มีความถีข่องการ
ใชมากกวาความถี่เฉลี่ยมี 2 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-2   

วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปที่มีความถีข่องการ
ใชมีเพียง 3 ชื่อเร่ืองไดแก National Geographic, Discover และ 
Environmental Health Perspectives โดยมีความถี่ของการใชเปน 61, 31 และ 
21 ครั้งตามลําดับ  

 
ตารางที ่20 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันสาขาวิชาอ่ืนๆ  
 

ลําดับที ่ ชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 Time  56 
2 Reader's Digest  37 
3 Pacific Friend  26 

รวมความถี ่ 119 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 40 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มีความถี่ของการใชมากกวา

ความถี่เฉลี่ยมีเพียง 1 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1   
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่มีการใชทั้ง 3 ชื่อเร่ือง ไดแก

Time, Reader's Digest และ Pacific Friend โดยมีความถี่ของการใชเปน 56, 
37 และ 26 ครั้งตามลําดับ   
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ตารางที ่21 จํานวนและความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน  
 

สาขาวิชา 
จํานวน 

วารสารที่มี 
(ชื่อเรื่อง) 

จํานวน 
วารสารที่ใช 
 (ชื่อเรื่อง)  

จํานวนที่ใช 
คิดเปนรอยละ 

ความถี ่
ของการใช 

(ครั้ง) 

ความถี่ของ 
การใชตอชื่อ
เรื่องที่มี (ครั้ง)  

ศิลปศาสตร 41 40 97.6 966 24 

บริหารธุรกิจและการบัญช ี 31 31 100.0 1210 39 

นิเทศศาสตร 12 12 100.0 314 26 

เศรษฐศาสตร 44 44 100.0 1,123 23 

วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลย ี

48 48 100.0 2,031 42 

ศึกษาทั่วไป 23 23 100.0 424 18 

กฎหมาย 20 20 100.0 347 17 

รัฐประศาสนศาสตร 26 26 100.0 365 14 

วิทยาศาสตรทั่วไป 27 27 100.0 1,028 38 

อื่น ๆ 61 60 98.4 2,718 45 

รวม 333 331 99.4 10,526 32 

 

วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน 333 ชื่อเร่ือง มีการใช 331 ชื่อเรื่อง คิดเปนรอยละ 
99.4 มีความถี่ของการใช 10,526 ครั้ง ความถีเ่ฉลี่ยของการใชตอชื่อเรื่อง 32 ครั้ง  

วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน ที่มีการใชไมครบทุกชื่อเรื่องไดแก วารสารสาขาวิชา
ศิลปศาสตรและสาขาวิชาอ่ืนๆ นอกจาก 2 สาขาวชิานี้ มีการใชวารสารฉบับปจจุบันครบทุกชื่อ
เรื่อง    
            วารสารภาษาไทยฉบับปจจุบนัที่มีความถีข่องการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก วารสาร
สาขาวิชาอ่ืนๆ  วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี และบริหารธุรกิจและการบญัช ี โดยมีความถี่
ของการใชเปน 2,718,   2,031 และ  1,210  ครั้ง     

วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน ที่มีความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเรื่องมาก 3 อันดับ
แรกไดแก วารสารสาขาวชิาอ่ืนๆ  วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี และบริหารธุรกิจและการบญัชี 
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ตารางที ่22 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาศลิปศาสตร 
   
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 ครัว  94 
2 เพ่ือนเดินทาง  81 
3 ทริปส แมกะซีน ( Trips magazine ) 76 
4 เนเจอร เอ็กซพลอเรอร ( Nature explorer ) 72 
5 อนุสาร อสท.  68 
6 แคมปงทองเที่ยว  59 
7 เพ่ือนปา  49 
8 นวัตกรรม  41 
9 จุลสารการทองเที่ยว  37 
10 เที่ยวรอบโลก  35 
11 หนังสือ  29 
12 ธุรกิจทองเที่ยว  26 
13 นิปโปะเนีย  26 
14 จุลสารคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 23 
15 บีพีบี เรือนตะวัน  21 
16 วิจัย มข.  19 
17 มหาวิทยาลยัคริสเตยีน  18 
18 รังสิตสารสนเทศ  16 
19 หองสมุด  16 
20 อะโนเนะ 16 
21 โดมทัศน  13 
22 บรรณสาร สพบ.  12 
23 ภาษาและวัฒนธรรม  12 
24 มนุษยศาสตรสาร 11 
25 วิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร 10 
26 จดหมายขาวพลังงาน  9 
27 ขาวสารหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร  8 
28 ขาวสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ 8 
29 ภาษาและวรรณคดีไทย  8 
30 สารสนเทศ (สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา) 8 
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ตารางที ่22 (ตอ) ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบับปจจุบนัสาขาวชิาศลิปศาสตร 
  

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

31 ขาวสารสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลยัรามคําแหง 6 
32 วรรณวทิัศน  6 
33 ศิลปศาสตร (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร)  6 
34 สํานักวิทยบริการ (สภาสถาบันราชภัฏ)  6 
35 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  5 
36 ขาวสารหอสมุดแหงชาติ  4 
37 ภาษาและภาษาศาสตร  4 
38 อักษรศาสตร (มหาวิทยาลยัศิลปากร)  4 
39 ขาวสารสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลยัหอการคาไทย  3 
40 จดหมายขาวหองสมุดเฉพาะสํานักราชเลขาธิการ  1 
41 อักษรศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั)  0 

รวมความถี ่ 966 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 24 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน สาขาวิชาศลิปศาสตรที่มีความถีข่องการใชมากกวา

ความถี่เฉลี่ยมี 13 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-13    
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน สาขาวชิาศิลปศาสตรที่มีความถีข่องการใชมาก 3

อันดับแรกไดแก ครัว, เพ่ือนเดินทาง และทรปิส แมกะซีน โดยมีความถีข่องการใชเปน 94, 81 
และ 76 ครั้งตามลําดับ    
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ตารางที ่23 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาบริหารธรุกิจและการบญัชี 
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 มารเก็ตเธียร (Marketeer)  94 
2 ผูจัดการ  86 
3 แบรนดเอจ (Brandage) 79 
4 บิซิเนส ดอทคอม  67 
5 ฉลาดซื้อ  66 
6 ธุรกิจกาวหนา  66 
7 โอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส  66 
8 นิว เสิรซ มารเก็ตต้ิง (New search marketing) 62 
9 มันนี ่แมกาซนี (Money magazine) 59 
10 ลีดเดอร ไทม (Leader time) 59 
11 คัสทัมส (customs) 52 
12 คอรปอเรท ไทยแลนด (Corporate Thailand) 50 
13 เอ็มบีเอ (MBA) 47 
14 ไทยแลนด คอฟเวอร นิวส อนิชัวรนัส 39 
15 นักบัญช ี 39 
16 ผูสงออก  38 
17 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  34 
18 จุฬาลงกรณ รวิีว  27 
19 สุทธิปริทัศน  24 
20 ประกันภัย  21 
21 บริหารธุรกิจรังสิต  20 
22 ประกันชีวิต  20 
23 การพาณิชยนาวี  17 
24 วิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  15 
25 การประกันภัย  14 
26 กรมบัญชีกลาง  13 
27 จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน  13 
28 มฉก.วิชาการ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  6 
29 รมพฤกษ  6 
30 สงขลานครนิทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  6 
31 ขาววิชาชีพบัญชี  5 

รวมความถี ่ 1,210 

ความถี่เฉล่ียของการใชตอชื่อเรื่อง 39 
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วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบญัชทีี่มีความถีข่องการ
ใชมากกวาความถี่เฉลี่ยมี 13 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลาํดับที่ 1-13    

วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบญัชทีี่มีความถีข่องการ
ใชมาก 3 อันดับแรกไดแก มารเก็ตเธยีร, ผูจัดการ และแบรนดเอจ โดยมีความถี่ของการใชเปน 
94, 86 และ 79 ครั้งตามลําดับ    
 
ตารางที ่24 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชานิเทศศาสตร 
   

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 ชัตเตอร โฟโตกราฟฟ (Shutter Photography) 71 
2 สีสัน  65 
3 เอ็กซโพเชอร  45 
4 แวนแกว  24 
5 กรมประชาสมัพันธ  22 
6 นิเทศศาสตรปริทัศน  17 
7 นิเทศศาสตร [จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั]  15 
8 สื่อพลัง  14 
9 หนังไทย  14 
10 สื่อมวลชนปรทิัศน  11 
11 นิเทศศาสตรธรุกิจบัณฑิตย 10 
12 ราชดําเนิน  6 

รวมความถี ่ 314 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 26 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน สาขาวิชานเิทศศาตรที่มีความถี่ของการใชการใช

มากกวาความถี่เฉลีย่มี 3 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-3    
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน สาขาวิชานิเทศศาสตรที่มีความถีข่องการใชการใชมาก 

3 อันดับแรกไดแก ชัตเตอร โฟโตกราฟฟ, สีสัน และเอ็กซโพเชอร โดยมีความถี่ของการใชเปน 
71, 65 และ 45 ครั้งตามลําดับ    
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ตารางที ่25 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
   
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 โลกการคา  58 
2 การเงินธนาคาร  54 
3 เมค มันน่ี (Make money)  54 
4 ฉลาดบริโภค 46 
5 เศรษฐกิจวิเคราะห  42 
6 เศรษฐกิจสนเทศ  41 
7 ตลาดหลักทรพัย  40 
8 เครื่องเรือนไทย  39 
9 สงเสริมการลงทุน  39 
10 แรงงานสัมพันธ  38 
11 อัญมณีและเครื่องประดับ  37 
12 รายงานเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด  36 
13 อุตสาหกรรมสาร  35 
14 รายงานเศรษฐกิจรายไตรมาส [ธนาคารแหงประเทศไทย]  33 
15 สถิติเศรษฐกิจและการเงิน  33 
16 เศรษฐกิจการพาณิชย  32 
17 การเงินการคลัง  30 
18 ขาวเศรษฐกิจการเกษตร  30 
19 ดอกเบี้ย  28 
20 เอกสารภาษีอากร  26 
21 ชีพจรเศรษฐกจิ  25 
22 ธนาคารอาคารสงเคราะห  25 
23 อีคอนนิวส (EconNews) 22 
24 เศรษฐศาสตร (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)  21 
25 เศรษฐกิจปรทิศัน [มหาวิทยาลัยรังสิต]  20 
26 สถิตติลาดทนุ  20 
27 วิชาการปรทิศัน  19 
28 ซิเมนตไทยสมัพันธ  18 
29 พัฒนาการเศรษฐกิจ  18 
30 หนังสือพิมพสหกรณ  17 
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ตารางที ่25 (ตอ) ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบับปจจุบนัสาขาวชิาเศรษฐศาสตร
    
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

31 ไอเอฟซีที รีววิ  17 
32 รายงานแนวโนมเงินเฟอ  16 
33 ออมสิน  16 
34 รายงานความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจ-แรงงาน  15 
35 สอท. [สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย]  14 
36 จดหมายขาวประกันสังคม  12 
37 เศรษฐศาสตร (มหาวิทยาลยัเชียงใหม)  10 
38 สรรพากรสาสน  10 
39 เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร  9 
40 จัดหางานปริทัศน  8 
41 เอ็นพีซี โฟกัส  7 
42 เศรษฐสาร  5 
43 ขาวกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  4 
44 รายงานขอมูลสถิติประจําเดอืน ตลาดหลกัทรัพยแหง

ประเทศไทย \k [วารสาร]  
4 

รวมความถี ่ 1,123 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 26 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ที่มีความถีข่องการใชมากกวา

ความถี่เฉลี่ยมี 19 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-19    
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ที่มีความถีข่องการใชมาก 3

อันดับแรกไดแก โลกการคา, การเงินธนาคาร และเมค มันน่ี โดยมีความถีข่องการใชเปน 58, 
54และ 54 ครั้งตามลําดบั    
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ตารางที ่26 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและ 
       เทคโนโลย ี   
  

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 ไอทีซอฟต (IT.soft) 90 
2 ทีทรี (T3) 86 
3 ช็อปปง คอมพิวเตอร (Shopping computer) 78 
4 พีซี แมกะซีน 70 
5 วินแม็ก (winmag) 69 
6 อินดัสตรี แม็ก  69 
7 อี-คอมเมิรซ (e.commerce)  68 
8 คอมพิวเตอร กราฟค  (Computer graphics) 67 
9 คอมพิวเตอร ทูเดย (Computer Today) 66 
10 คอมพิวเตอร รีวิว 64 
11 ชิพ (Chip) 63 
12 ไมโครคอมพิวเตอร (Micro computer) 61 
13 แอทเด็ฟ (@Dev) 61 
14 คอมมิวสิค 60 
15 เทคโนโลยี  57 
16 ไมโครคอมพิวเตอร ยูสเซอร (Microcomputer user) 54 
17 อินไซด ควอลติี้ (Inside quality) 51 
18 สงเสริมเทคโนโลยี  50 
19 ไฟฟาและอุตสาหกรรม  49 
20 อินเทอรเน็ต แมกาซีน (Internet magazine) 49 
21 ดีวีเอ็ม 43 
22 อินเทอรเน็ต-อินทราเน็ต  41 
23 เทคโนโลยวีัสดุ  40 
24 วิศวอุตสาหกรรม  40 
25 เทคนิคเครื่องกล ไฟฟา อุตสาหการ  39 
26 ฟอร ควอลลติี ้(For quality) 36 
27 อิเล็กทรอนิกส แฮนดบุค (Electronics Handbook) 36 
28 อีวีค (eWeek) 36 
29 เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  34 
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ตารางที ่26 (ตอ)  ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
และ 
       เทคโนโลย ี     
    

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

30 พลาสติก  34 
31 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  33 
32 สารเนคเทค  32 
33 อินดัสเตรียล เทคโนโลยี รวีวิ  31 
34 วิศวกรรมสาร  30 
35 ลอจิก (Logics's) 27 
36 คอมทูเดย พลัส (com.today plus)  26 
37 สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  26 
38 วิศวกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรังสติ  25 
39 พัฒนาเทคนิคศึกษา  20 
40 ไอทีปริทัศน  18 
41 ขาวการไฟฟา การไฟฟานครหลวง  16 
42 วิศวกรรมศาสตร (มหาวิทยาลัยเชยีงใหม)  16 
43 วิศวกรรมสาร มข.  15 
44 ศรีปทุมปรทิัศน  13 
45 ขาวชาง  12 
46 วิศวสารลาดกระบัง  11 
47 รมไทรทอง  10 
48 วิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ  9 

รวมความถี ่ 2,031 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 42 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี ที่มีความถี่

ของการใชมากกวาความถี่เฉลี่ยมี 21 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-21  
  

วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี ที่มีความถี่
ของการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก ไอทีซอฟต, ทีทรี และช็อปปง คอมพิวเตอร โดยมีความถีข่อง
การใชเปน 90, 86 และ 78 ครั้งตามลําดับ    
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 ตารางที ่27 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาศึกษาทัว่ไป  
 
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 สารคดี  64 
2 กินรี  51 
3 อัพเดท ( Update ) 51 
4 ผาสุก  34 
5 ธรรมะสวางใจ  26 
6 ศิลปวัฒนธรรม  25 
7 ขาวสารกรมสขุภาพจิต  24 
8 ไทย  23 
9 เมืองโบราณ  20 
10 วิทยาจารย  16 
11 จุลสารไทยคดศีึกษา  10 
12 ศูนยแลกเปลีย่นวัสดุเหลือใช  10 
13 สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย  10 
14 สุขภาพจิตแหงประเทศไทย  9 
15 ความรูคือประทีป  8 
16 รูสมิแล  7 
17 วิทยบริการ [มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี]  7 
18 พุทธศาสนศึกษา  6 
19 ศิลปากร  6 
20 พุทธสาสนา  5 
21 แสงธรรมปริทศัน  5 
22 ราชบัณฑติยสถาน  4 
23 ปญญา  3 

รวมความถี ่ 424 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 18 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาศึกษาทัว่ไป ที่มีความถี่ของการใชมากกวา

ความถี่เฉลี่ยมี 9 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-9  
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วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาศึกษาทัว่ไป ที่มีความถีข่องการใชมาก 3 
อันดับแรกไดแก สารคดี, กินรี และอัพเดท โดยมีความถี่ของการใชเปน 64, 51 และ 51 ครั้ง
ตามลําดับ 

 
ตารางที ่28 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชากฎหมาย  
  
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 นิติศาสตร [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร]  33 
2 ดุลพาห  30 
3 ยุติธรรม  24 
4 แทค แอนด บิซิเนส ลอว แมกาซีน 23 
5 สภาทนายความ  23 
6 กฎหมายธุรกิจบัณฑิตย  21 
7 กฎหมาย  20 
8 กฎหมายปกครอง  20 
9 ขาวสภาทนายความ  20 
10 บทบัณฑิตย  19 
11 กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  18 
12 ศาลยตุิธรรม  18 
13 ขาวเนตบิัณฑติยสภา  16 
14 จุลสารคณะนติิศาสตร  16 
15 ขาวศูนยกฎหมายธุรกิจ  11 
16 ศาลรฐัธรรมนญู  9 
17 กรมบังคับคด ี 8 
18 กรมคุมประพฤติ  7 
19 วิชาการศาลปกครอง  6 
20 ที่ดิน  5 

รวมความถี ่ 347 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 17 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชากฎหมาย ที่มีความถี่ของการใชมากกวา

ความถี่เฉลี่ยมี 12 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-12    
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วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชากฎหมาย ที่มีความถีข่องการใชมาก 3 อันดับ
แรกไดแก นิตศิาสตร, ดุลพาห และยตุิธรรม โดยมีความถี่ของการใชเปน 33, 30 และ 24 ครั้ง
ตามลําดับ    
ตารางที ่29 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร  
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 นักบริหาร  42 
2 ผูนําทองถิ่น  39 
3 การบริหารคน  31 
4 วิจัยสังคม  25 
5 สคบ.สาร 18 
6 เอเชียปริทศัน  18 
7 การเมืองใหม 16 
8 ขาราชการ  16 
9 สํานักงาน ป.ป.ส.  16 
10 สุโขทัยธรรมาธิราช  15 
11 ประชากรและการพัฒนา  13 
12 สารวุฒิสภา  13 
13 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  12 
14 การเลือกตั้ง  12 
15 ประชากรและสังคม 10 
16 รัฏฐาภิรักษ  9 
17 รัฐสภาสาร  9 
18 การตรวจเงินแผนดิน  8 
19 จุลสารกรุงเทพมหานคร  8 
20 เทศาภิบาล  8 
21 เอกสารขาวรฐัสภา  8 
22 พัฒนบริหารศาสตร  6 
23 รัฐประศาสนศาสตร  5 
24 ขาวสารกรมการผังเมือง  4 
25 ประชากรศาสตร  3 
26 พรรคการเมืองสัมพันธ  1 

รวมความถี ่ 365 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 14 
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วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ที่มีความถีข่องการใช
มากกวาความถี่เฉลีย่มี 10 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลาํดับที่ 1-10 

วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ที่มีความถี่ของการใชมาก 
3 อันดับแรกไดแก นักบรหิาร, ผูนําทองถิ่น และการบริหารคน โดยมีความถีข่องการใชเปน 42, 
39 และ 31 ครั้งตามลําดับ    
    
ตารางที ่30 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบนัสาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป 
   
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 เนชั่นแนล จีโอกราฟฟค (National geographic) 88 
2 แอดวานซ ไทยแลนด จีโอกราฟฟค 83 
3 อาหาร & สุขภาพ  71 
4 หมอชาวบาน  67 
5 สถาบันอาหาร  65 
6 อาหาร  59 
7 ใกลหมอ  55 
8 แพทยทางเลอืก 53 
9 การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  50 
10 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  47 
11 การศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี 44 
12 โลกพลังงาน  43 
13 โลกสีเขยีว  33 
14 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร]  32 
15 หมออนามัย  30 
16 9 ทันโรค  28 
17 ยา สมาคมรานขายยา  28 
18 ปโตรเคมีไทย  26 
19 แล็บ ทูเดย (LAB. Today) 26 
20 ขาวสารวตัถุมีพิษ  22 
21 กรมวิทยาศาสตรบริการ [วารสาร] 19 
22 มฉก.วิชาการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  17 
23 ไลฟ ออน เอิรท (Life on earth) 13 
24 สรุปขาวพลังงาน  13 
25 วิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาวิทยาศาสตร  8 
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ตารางที ่30 (ตอ) ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบับปจจุบนัสาขาวชิาวทิยาศาสตรทัว่ไป 
 
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

26 สงขลานครินทร ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6 
27 คหเศรษฐศาสตร  2 

 รวมความถี ่ 1,028 

 ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 38 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ที่มีความถี่ของการใช

มากกวาความถี่เฉลีย่มี 12 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลาํดับที่ 1-12   
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ที่มีความถี่ของการใชมาก  

3 อันดับแรกไดแก เนชั่นแนล จีโอกราฟฟค, แอดวานซ ไทยแลนด จีโอกราฟฟค และอาหาร & 
สุขภาพ โดยมีความถี่ของการใชเปน 88, 83 และ 71 ครั้ง ตามลําดับ   
 
ตารางที ่31 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาอื่นๆ   
 
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 สตารพิคส (Starpics) 109 
2 มติชนสุดสัปดาห  107 
3 งานวันน้ี  105 
4 สตารซอคเกอร  105 
5 ไฮ-คลาส (Hi-Class)  103 
6 การศึกษาวันนี้  102 
7 ยานยนต  102 
8 ฟวเจอร เกมเมอร (Future gamer) 100 
9 บานและสวน  94 
10 เนชั่นสุดสัปดาห  89 
11 ฟุตบอลสยาม  88 
12 โตโยตา นวิส  84 
13 แมบาน  78 
14 ตวยตูนพิเศษ  76 
15 รีดเดอรส ไดเจสท สรรสาระ 76 
16 รักลูก  73 
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ตารางที ่ 31 (ตอ) ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาอื่นๆ   
 
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

17 สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  73 
18 เทคโนโลยชีาวบาน  71 
19 ฟชแอนดเกม  71 
20 มวยโลก  71 
21 ประดิดประดอย  69 
22 บันทึกคุณแม  59 
23 ฮาลาล (Halal) 55 
24 นิวไลฟ  54 
25 แทงโก (Tango) 51 
26 บีเอ็มดับเบลิยู แมกะซีน (BMW magazine) 50 
27 เครื่องเสียง  46 
28 เคหการเกษตร  45 
29 สเตอริโอ  40 
30 แมโจปริทัศน  37 
31 วิชาการ [กรมวิชาการ]  33 
32 วิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง  29 
33 คัลเลอร แอนด ฟลลิ่ง [Colour and feeling] 27 
34 ไฟล ไฮ (Fly high) 27 
35 มธบ.สื่อสัมพันธ  25 
36 สารนครศรธีรรมราช  22 
37 จุฬาวิจัย  18 
38 โลเงิน  18 
39 สานปฏิรูป  18 
40 ประชาคมวิจัย  17 
41 หลักเมือง  16 
42 อินไซท ไบโอ (Insight Bio) 16 
43 ยูเนสโก คูริเย  15 
44 รอบร้ัว มกค.  15 
45 สานแสงอรุณ  13 
46 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ สหประชาชาติ  12 
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ตารางที ่31 (ตอ) ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบับปจจุบนัสาขาอื่นๆ   
 
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

47 มูลนิธิโรคไต  12 
48 เสนาศึกษา  12 
49 ขาวสารบริการโลหิต  11 
50 น้ํา  10 
51 จุลสารสมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย  9 
52 จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร  9 
53 อิสราเอล  9 
54 อุดมศึกษา  8 
55 จากญี่ปุน  7 
56 สจร.สาร  7 
57 วิธวีิทยาการวจัิย  6 
58 ประวตัศิาสตร (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ)  5 
59 สออ.ประเทศไทย  5 
60 บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ 4 
61 น้ํากอก  0 

รวมความถี ่ 2,718 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ือง 45 

 
 
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มีความถีข่องการใชมากกวาความถี่

เฉลี่ยมี 27 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-27   
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มีความถี่ของการใชมาก 3 อันดับแรก 

ไดแก สตารพิคส, มติชนสดุสัปดาห อันดับที ่3 มี 2 ชื่อเร่ืองไดแก งานวันน้ี และสตารซอคเกอร  
โดยมีความถีข่องการใชเปน 109, 107 และ 105 ครั้งตามลาํดับ   
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ตารางที ่32 จํานวนและความถี่ของการใชวารสารฉบบัยอนหลัง   
 

สาขาวิชา 
จํานวน 

วารสารที่มี 
(ชื่อเร่ือง) 

 จํานวน 
วารสารที่ใช 

(ชื่อเร่ือง)  

จํานวน 
ท่ีใชคิดเปน 
รอยละ 

ความถี่ของ 
การใช 
(คร้ัง) 

ความถี่ของ
การใชตอ 
ชื่อเรื่องที่มี 

(ครั้ง) 

ความถี่ของ
การใชตอชือ่
เรื่องที่ใช 

(ครั้ง) 

ศิลปศาสตร 101 37 36.6 270 3 7 

บริหารธุรกิจและการ
บัญช ี

149 61 40.9 2,195 15 40 

นิเทศศาสตร 46 14 30.4 71 2 5 

เศรษฐศาสตร 114 59 51.8 1,004 9 17 

วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลย ี

119 63 52.9 859 8 14 

ศึกษาทั่วไป 34 13 38.2 175 5 13 

กฎหมาย 64 26 40.6 464 7 18 

รัฐประศาสนศาสตร 41 27 65.8 178 4 7 

วิทยาศาสตรทั่วไป 71 39 54.9 523 7 13 

อื่น ๆ 157 68 43.3 449 3 7 

รวม 896 407 45.4 6,188 7 15 

 
วารสารฉบับยอนหลัง 896 ชื่อเร่ือง มีการใช 407 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 45.4 มี

ความถีข่องการใช 6,188 ครั้ง วารสารที่มีจํานวนชื่อเรื่องที่ใชมาก 3 อันดับแรกเมื่อคิดเปนรอย
ละ ไดแก วารสารสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร, วทิยาศาสตรทัว่ไป และวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยมีจํานวนทีใ่ชรอยละ 65.8, 54.9 และ 52.9 ตามลําดับ 

วารสารที่มีความถี่ของการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก วารสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และการบญัช ี เศรษฐศาสตร และวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี โดยมีความถีข่องการใช 
2,195, 1,004 และ 859 ครั้ง ตามลําดับ       

วารสารที่มีความถี่เฉลี่ยของการใชตอจํานวนชื่อเรื่องที่มีไดแก วารสารสาขาวิชา
บริหารธุรกิจและการบญัช ี เศรษฐศาสตร และวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี มีความถี่เฉลี่ยของ
การใชมากเปน 3 อันดับแรกคือ มีความถี่เฉลี่ยตอชื่อเรื่องเปน 15, 9 และ 8 ครั้งตามลําดับ
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ตารางที ่33 จํานวนและความถี่ของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบบัยอนหลัง  
   

สาขาวิชา 
จํานวน 

วารสารที่มี 
(ชื่อเร่ือง) 

 จํานวน 
วารสารที่ใช 

(ชื่อเร่ือง)  

จํานวน 
ท่ีใชคิดเปน
รอยละ 

ความถี่ของ 
การใช  
(คร้ัง) 

ความถี่ของ
การใชตอ 
ชื่อเร่ืองท่ีมี 

(คร้ัง) 

ความถี่ของ
การใชตอ 
ชื่อเร่ืองท่ีใช 

(คร้ัง) 

ศิลปศาสตร 38 6 15.8 16 0.4 3 

บริหารธุรกิจและการบัญชี 72 5 6.9 8 0.1 2 

นิเทศศาสตร 31 5 16.1 11 0.4 2 

เศรษฐศาสตร 37 1 2.7 2 0.1 2 

วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี 

36 1 2.8 1 0.03 1 

ศึกษาทั่วไป 3 0 0 0 0 0 

กฎหมาย 34 0 0 0 0 0 

รัฐประศาสนศาสตร 5 0 0 0 0 0 

วิทยาศาสตรทั่วไป 10 2 20.0 3 0.3 2 

อื่น ๆ 15 1 6.7 1 0.1 1 

รวม 281 21 7.5 42 0.2 2 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง 281 ชื่อเร่ือง มีการใช 21 ชื่อเร่ืองคิดเปน

รอยละ 7.5 มีความถี่ของการใช 42 ครั้ง ความถี่เฉลีย่ของการใชตอจํานวนชื่อเรื่องที่มีการใช
เทากับ 2ครั้งตอชื่อเรื่อง 

วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง สาขาวิชาที่มีการใชมาก 3 อันดับแรก เม่ือคิด
จํานวนชื่อเรื่องที่ใชเปนรอยละจากจํานวนที่มีแตละสาขาวิชาไดแก สาขานิเทศศาสตร ศิลปศาสตร  
และบรหิารธุรกิจและการบญัชี โดยมีการใชรอยละ 16.1, 15.8 และ 6.9 ตามลําดับ 
  

วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง ที่มีความถีข่องการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก
สาขาวิชาศลิปศาสตร  นิเทศศาสตร และบริหารธุรกิจและการบัญช ี ซึ่งมีความถี่ของการใชเปน  
16, 11 และ 8 ครั้งตามลําดับ    
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ตารางที ่34 เปรียบเทียบจํานวนและความถี่ของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันและ 
       ฉบบัยอนหลัง  
 

สาขาวิชา 

วารสารฉบับปจจุบัน วารสารฉบับยอนหลัง 

จํานวนที่ม ี
(ชื่อเรื่อง) 

จํานวน 
ที่ใช 

(ชื่อเรื่อง) 

ความถี่
ของการใช 

(ครั้ง) 

จํานวนที่ม ี
(ชื่อเรื่อง) 

จํานวน 
ที่ใช  

(ชื่อเรื่อง) 

ความถี่
ของการใช 

(ครั้ง) 

ศิลปศาสตร 15 15 376 38 6 16 
บริหารและการบัญช ี 10 10 120 72 5 8 
นิเทศศาสตร 13 13 128 31 5 11 
เศรษฐศาสตร 15 14 154 37 1 2 
วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลย ี
19 14 99 36 1 1 

ศึกษาทัว่ไป 0 0 0 3 0 0 
กฎหมาย 21 12 21 34 0 0 
รัฐประศาสนศาสตร 3 2 6 5 0 0 
วิทยาศาสตรทั่วไป 4 2 113 10 2 3 
อ่ืน ๆ 3 3 119 15 1 1 

รวม 103 85 1,136 281 21 42 

 
การทดสอบความแตกตางระหวาง ความถี่ของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับ

ยอนหลังแตละสาขาวชิา คา Sig. ที่คํานวณไดเทากับ 1.000 สรุปไดวา ความถีข่องการใช
วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังแตละสาขาวิชา ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
  

การทดสอบความแตกตางระหวาง ความถี่ของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับ
ปจจุบัน และวารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง คา Sig. ที่คํานวณไดเทากับ .011 สรุป
ไดวา ความถี่ของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน และความถี่ของการใชวารสาร
ภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05   
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ตารางที ่35 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังสาขาวชิาศิลปศาสตร
     

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 Future magazine 6 
2 Idea 5 
3 Travel trade report 2 
4 Forum 1 
5 Language Learning 1 
6 Sawasdee 1 

 รวมความถี่  16 

 ความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเร่ืองทีใ่ช  3 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังสาขาวิชาศิลปศาสตร ทีมี่ความถี่ของการใช

มากกวาความถี่เฉลีย่มี 2 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-2  
วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังสาขาวิชาศิลปศาสตร ทีมี่ความถี่ของการใช

มาก 3 อันดับแรกไดแก Future magazine, Idea และ Travel trade report โดย
มีความถี่ของการใชเปน 6, 5 และ 2 ครั้งตามลําดับ    
 
ตารางที ่36 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังสาขาวชิาบริหารธุรกิจและ 
      การบัญชี    
 

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 Business Week  2 
2 Harvard Business Review 2 
3 Sasin Journal of Management  2 
4 Asia, Inc. 1 
5 Journal of consumer research 1 

 รวมความถี่  8 

 ความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเร่ืองทีใ่ช  1.6 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชีที่มีความถี่

มากกวาความถี่เฉลีย่มี 3 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-3    
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วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชีที่มีความถี่
ของใชมาก 3 อันดับแรกไดแก Business Week, Harvard Business Review 
และ Sasin Journal of Management โดยมีความถี่ของการใชเปน 2 ครั้งเทากัน
    
ตารางที ่37 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังสาขาวชิานิเทศศาสตร
    

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 Public Relations Review 5 
2 Communication Research 2 
3 Journalism & Mass Communication Quarterly 2 
4 European Journal of Communication 1 
5 Journal of Advertising, the 1 

 รวมความถี่  11 

 ความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเร่ืองทีใ่ช  2 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังสาขาวิชานเิทศศาสตร ที่มีความถีข่องการใช

มากกวาความถี่เฉลีย่มี 1 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1    
วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังสาขาวิชานเิทศศาสตร ที่มีความถีข่องการใช

มาก 3 อันดับแรกไดแก Public Relations Review, Communication 
Research และ Journalism & Mass Communication Quarterly โดยมี
ความถีข่องการใชเปน 5, 2 และ 2 ครัง้ตามลําดับ 
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ตารางที ่38 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังสาขาเศรษฐศาสตร  
      วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ีวิทยาศาสตรทัว่ไปและสาขาวชิาอ่ืนๆ  
   

สาขาวิชา ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

เศรษฐศาสตร 1 Journal of International Economics 2 
วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี       
1 Neural Networks 1 

วิทยาศาสตรทั่วไป 1 Environmental Health Perspectives 2 
 2 National Geographic 2 

อ่ืน ๆ 1 Time  1 

 
วารสารสาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีการใชเพียง 1 ชื่อเร่ืองไดแก Journal of 

International Economics  
วารสารสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ีมีการใชเพียง 1 ชื่อเร่ืองไดแก  

Neural Networks    
วารสารสาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป มีการใชเพียง 2 ชื่อเร่ืองไดแก 

Environmental Health Perspectives และ National Geographic 
   

วารสารสาขาอื่นๆ มีการใชเพียงชื่อเรื่องเดียวไดแก Time     
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ตารางที ่39 จํานวนและความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลัง 
    

สาขาวิชา 
จํานวน 

วารสารที่มี 
(ชื่อเรื่อง) 

 จํานวน 
วารสารที่ใช 

(ชื่อเรื่อง)  

จํานวน 
ที่ใชคิดเปน
รอยละ 

ความถี่ของ 
การใช (ครั้ง) 

ความถี่ของ
การใชตอ 
ชื่อเรื่องที่ใช 

(ครั้ง) 

ศิลปศาสตร 63 31 49.2 254 8 
บริหารธุรกิจและการบญัช ี 77 56 72.7 2,187 39 
นิเทศศาสตร 15 9 60.0 60 7 
เศรษฐศาสตร 77 58 75.3 1,002 17 
วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลย ี
83 62 74.7 858 14 

ศึกษาทัว่ไป 31 13 41.9 175 13 
กฎหมาย 30 26 86.7 464 18 
รัฐประศาสนศาสตร 36 27 75.0 178 7 
วิทยาศาสตรทั่วไป 61 37 60.7 520 14 
อ่ืนๆ 142 67 47.2 448 7 

รวม 615 386 62.8 6,146 16 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลัง 615 ชื่อเร่ือง มีการใช 386 ชื่อเร่ือง จํานวนทีใ่ชคิด

เปนรอยละ 62.8 มีความถี่ของการใช 6,146 ครั้ง ความถี่เฉลี่ยตอชื่อเรื่องที่มีการใชเทากับ 
16  ครั้งตอชือ่เรื่อง 

วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังที่มีการใชมาก 3 อันดับแรก เม่ือคิดเปนรอยละของ
จํานวนที่มีไดแก สาขาวชิากฎหมาย เศรษฐศาสตร และรฐัประศาสนศาสตร โดยมีการใชรอยละ  
86.7,   75.3 และ 75.0 ตามลําดับ       

วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังที่มีความถี่ของการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก วารสาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญช ี เศรษฐศาสตร และวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี โดยมี
ความถีข่องการใชเปน 2,187,   1,002  และ 858 ครั้งตามลําดับ     
  

วารสารที่มีความถี่เฉลี่ยตอชื่อเรื่องที่มีการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก วารสารสาขาวิชา
บริหารธุรกิจและการบญัช,ี กฎหมาย และเศรษฐศาสตร มีความถี่เฉลี่ย 39, 18 และ 17 ครั้ง
ตอชื่อเรื่องตามลําดับ     
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ตารางที ่40 เปรียบเทียบจํานวนและความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันและฉบบั
ยอนหลัง   
   

สาขาวิชา 

วารสารฉบับปจจุบัน วารสารฉบับยอนหลัง 

จํานวนที่ม ี
(ชื่อเรื่อง) 

 จํานวน 
ที่ใช  

 (ชื่อเรื่อง)  

ความถี ่
ของการใช 

(ครั้ง) 

จํานวนที่ม ี
(ชื่อเรื่อง) 

 จํานวน 
ที่ใช  

 (ชื่อเรื่อง)  

ความถี ่
ของการใช 

(ครั้ง) 

ศิลปศาสตร 41 40 966 63 31 254 
บริหารธุรกิจและการ

บัญช ี
31 31 1,210 77 56 2,187 

นิเทศศาสตร 12 12 314 15 9 60 
เศรษฐศาสตร 44 44 1,123 77 58 1,002 
วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลย ี
48 48 2,031 83 62 858 

ศึกษาทัว่ไป 23 23 424 31 13 175 
กฎหมาย 20 20 347 30 26 464 
รัฐประศาสนศาสตร 26 26 365 36 27 178 
วิทยาศาสตรทั่วไป 27 27 1,028 61 37 520 
อ่ืน ๆ 61 60 2,718 142 67 448 

รวม 333 331 10,526 615 386 6,146 

 
การหาคาความแตกตางระหวาง ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบันและ

วารสารไทยฉบับยอนหลัง คา Sig. ที่คาํนวณไดเทากับ .163 สรุปไดวา ความถี่ของ การใช
วารสารภาษาไทยฉบบัปจจุบัน และความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลัง ไมแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05    
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ตารางที ่41 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวิชาศิลปศาสตร 
  
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 อนุสาร อสท. 46 
2 กินร ี 43 
3 จุลสารการทองเที่ยว 25 
4 เที่ยวรอบโลก 23 
5 ธุรกิจทองเที่ยว 23 
6 เพื่อนเดินทาง 17 
7 สยามอารยะ 11 
8 หองสมุด 7 
9 แคมปงทองเทีย่ว 6 
10 ทริปส แมกะซนี 6 
11 เที่ยวรอบโลก 5 
12 โดมทัศน 4 
13 รังสิตสารสนเทศ 4 
14 ศิลปศาสตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 4 
15 9 ทันโรค 3 
16 ทองโลก 3 
17 ภาษาและวัฒนธรรม 3 
18 อาหาร โรงแรม ทองเที่ยว 3 
19 บรรณสาร สพบ. 2 
20 วิทยบริการ [จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย] 2 
21 สารนิเทศ 2 
22 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2 
23 อีซี่ อิงลิช แอนด อินเทอรเน็ต 2 
24 ขาวสารสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 1 
25 ขาวสารหอสมุดแหงชาต ิ 1 
26 บรรณศาสตร 1 
27 เพื่อนปา 1 
28 มนุษยศาสตร-สังคมศาสตร ม.ขอนแกน 1 
29 สนเทศสาสน 1 
30 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 1 
31 สํานักวิทยบริการ 1 

 รวมความถี่  254 

 ความถี่เฉล่ียของการใชตอชื่อเรื่องที่ใช  8 
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วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาศลิปศาสตร ที่มีความถี่ของการใชมากกวา

ความถี่เฉลี่ยมี 7 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่ 1-7    
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาศลิปศาสตร ที่มีความถีข่องการใชมาก 3 อันดับ

แรกไดแก อนุสาร อสท., กินรี และจุลสารการทองเที่ยว โดยมีความถี่ของการใชเปน 46, 43 
และ  25 ครัง้ตามลําดับ    
    
ตารางที ่42 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการ
บัญช ี

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 มารเก็ตเธียร 309 
2 แบรนดเอจ 265 
3 บิซิเนส คอมพิวเตอร แมกะซีน 168 
4 ผูสงออก 143 
5 คูแขง 115 
6 นักบริหาร 89 
7 นักบัญช ี 86 
8 จุฬาลงกรณ รีวิว 80 
9 ผูจัดการ 80 
10 ดอกเบี้ย 67 
11 ธุรกิจกาวหนา 66 
12 มีเดีย  66 
13 นิว เสิรซ มารเก็ตติ้ง 65 
14 อี-คอมเมิรซ 61 
15 เอ็มบีเอ 54 
16 บริหารธุรกิจ 41 
17 เพ่ิมผลผลติ 37 
18 จุฬาลงกรณธรุกิจปริทัศน 35 
19 นักบริหาร'90 30 
20 ฉลาดซื้อ 29 
21 สุทธิปรทิัศน 27 
22 สรุปขาวธุรกิจ ธ.กสิกรไทย 22 
23 การบริหารคน 20 
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ตารางที ่42 (ตอ)  ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิาบริหารธุรกิจและ 
       การบญัชี 
 

24 ลีดเดอร ไทม 20 
25 คอรปอเรท ไทยแลนด 17 
26 กรมบัญชีกลาง 13 
27 ผูนําธุรกิจ 13 
28 ยังเอ็กเซ็กคิวทีฟ 13 
29 มกค. [มหาวิทยาลัยหอการคาไทย] 12 
30 การตลาด 11 
31 รมพฤกษ 11 
32 วิทยายทุธจัดซื้อและบริหารพัสดุ 11 
33 ไทยแลนด คอฟเวอร นิวส อินชัวรันส 10 
34 ธุรกิจการคา 10 
35 ไดเร็ก นิวส 9 
36 การพาณิชยนาว ี 8 
37 ประกันชวีิต 7 
38 ขาววิชาชีพบญัชี 6 
39 ประกันภัย 6 
40 สงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6 
41 คลังสมอง 5 
42 ผาสุก 5 
43 หอการคาไทย 5 
44 การประกันภัย 4 
45 ธุรกิจที่ดิน 4 
46 บริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 4 
47 บริหารธุรกิจรงัสิต 4 
48 อัญมณีและเครื่องประดับ  4 
49 วิจัยการตลาด 3 
50 โอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส 3 
51 คัสทัมส 2 
52 มหาวิทยาลยัคริสเตยีน 2 
53 ธุรกิจการเงิน 1 
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ตารางที ่42 (ตอ)  ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิาบริหารธุรกิจและ 
       การบญัชี 
 

54 ประชาชาติธุรกิจ 1 
55 วิทยาการจัดการ 1 
56 ฮาว-ทู อินบิซเินส 1 

 รวมความถี่  2,187 

 ความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเร่ืองทีใ่ช  39 

 
 

วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาบรหิารธุรกิจและการบัญช ี ที่มีความถี่ของการใช
มากกวาความถี่เฉลีย่มี 16 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลาํดับที่ 1-16    

วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาบรหิารธุรกิจและการบัญช ี ที่มีความถี่ของการใช 
มาก 3 อันดับแรกไดแก มารเก็ตเธียร, แบรนดเอจ และบิซเินสคอมพิวเตอรแมกะซีน โดยมี
ความถีข่องการใชเปน 309, 265 และ 168 ครั้งตามลําดับ    
    
ตารางที ่ 43   ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบับยอนหลังสาขานิเทศศาสตร 
  
 

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 นิเทศศาสตร [จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั] 22 
2 กรมประชาสมัพันธ 14 
3 นิเทศศาสตรปริทัศน 7 
4 สื่อพลัง 5 
5 สื่อมวลชนปรทิัศน 4 
6 นิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย 3 
7 ราชดําเนิน 3 
8 ชัตเตอร โฟโตกราฟฟ [Shutter Photography] 1 
9 สีสัน 1 

 รวมความถี่  60 

 ความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเร่ืองทีใ่ช  7 

  
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิานิเทศศาสตร ที่มีความถีข่องการใชมากกวา

ความถี่เฉลี่ยมี 2 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่ 1-2 วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวิชา
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นิเทศศาสตร ที่มีความถีข่องการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก นิเทศศาสตร [จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั] กรมประชาสัมพันธ และนิเทศศาสตรปริทัศน โดยมีความถี่ของการใชเปน 22, 
14 และ 7 ครั้ง ตามลําดับ    
ตารางที ่44 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 สรรพากรสาสน 115 
2 เอกสารภาษีอากร 90 
3 โลกการคา 83 
4 การเงินธนาคาร 82 
5 สงเสริมการลงทุน 68 
6 เมค มันน่ี 67 
7 แรงงานสัมพันธ 64 
8 บรรษทัปริทรรศน 37 
9 รายงานเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 35 
10 เศรษฐกิจการพาณิชย 30 
11 การเงินการคลัง 28 
12 ชีพจรเศรษฐกจิ 19 
13 รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ธนาคารแหงประเทศไทย 19 
14 ปกิณกะเศรษฐกิจ 16 
15 อีคอนนิวส 15 
16 ฉลาดบริโภค 13 
17 ตลาดหลักทรพัย 13 
18 วิชาการปรทิศัน 13 
19 จัดหางานปริทัศน 12 
20 หนังสือพิมพสหกรณ 12 
21 เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 11 
22 เศรษฐกิจวิเคราะห 10 
23 ออมสิน 9 
24 จดหมายขาวประกันสังคม 8 
25 ซิเมนตไทยสมัพันธ 8 
26 เศรษฐกิจธนาคารกรุงเทพ จํากัด 8 
27 เศรษฐกิจปรทิศัน 7 
28 สถานการณเศรษฐกิจ 7 
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ตารางที ่44 (ตอ) ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบับยอนหลังสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
29 ขาวเศรษฐกิจการเกษตร 6 
30 สถานการณแรงงานไทย 6 
31 สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 6 
32 สอท. [สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย] 6 
33 เอ็นพีซี โฟกัส 6 
34 ธนาคารอาคารสงเคราะห 5 
35 รายงานเศรษฐกิจ [เบื้องตน] ธนาคารศรีนคร 5 
36 ธ.ก.ส. 4 
37 รายงานเศรษฐกิจรายไตรมาส [ธนาคารแหงประเทศไทย] 4 
38 ศุลกากร 4 
39 เศรษฐกิจปรทิศัน [มหาวิทยาลัยรังสิต] 4 
40 เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 4 
41 เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 4 
42 สถิติเศรษฐกิจและการเงิน 4 
43 สหกรณ 4 
44 ไอเอฟซีที รีววิ  4 
45 ทองโลกเศรษฐกิจ 3 
46 รายงานขอมูลสถิติประจําเดอืน ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 3 
47 เศรษฐกิจสนเทศ 3 
48 เศรษฐสาร 3 
49 เครื่องเรือนไทย 2 
50 น้ําตาล 2 
51 รายงานแนวโนมเงินเฟอ 2 
52 เศรษฐกิจและสังคม 2 
53 เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลยัเชียงใหม 2 
54 ทองโลกการเงิน 1 
55 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1 
56 มันน่ี แมกาซีน 1 
57 วิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร 1 
58 สถิตติลาดทนุ 1 

 รวมความถี่  1,002 

 ความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเร่ืองทีใ่ช  17 
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วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาเศรษฐศาสตร ที่มีความถี่ของการใชมากกวา
ความถี่เฉลี่ยมี 13 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-13 

วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาเศรษฐศาสตร ที่มีความถี่ของการใชมาก 3
 อันดับแรกไดแก สรรพากรสาสน, เอกสารภาษีอากร และโลกการคา โดยมีความถี่ของ
การใชเปน 115, 90 และ 83 ครั้งตามลําดับ    
    
ตารางที ่45 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวศิวกรรมศาสตรและ 
       เทคโนโลย ี    
 
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช

1 ไอทีซอฟต 77 
2 คอมพิวเตอร รีวิว 66 
3 ไมโครคอมพิวเตอร 62 
4 วิศวอุตสาหกรรม 58 
5 สงเสริมเทคโนโลย ี 57 
6 อุตสาหกรรมสาร 47 
7 ฟอร ควอลลติี ้ 43 
8 อินดัสเตรียล เทคโนโลยี รวีวิ 36 
9 อินดัสตรี แม็ก 34 
10 วิศวกรรมสาร 31 
11 ไฟฟาและอุตสาหกรรม 30 
12 คอมพิวเตอร 25 
13 คอมพิวเตอร ทูเดย 20 
14 รมไทรทอง 19 
15 วิศวกรรมสารเทคโนโลย ี 17 
16 ไมโครคอมพิวเตอร ยูสเซอร 16 
17 เทคโนโลยี [สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี] 15 
18 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 
19 อินเทอรเน็ต แมกาซีน 14 
20 ขาวชาง 12 
21 เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส 12 
22 ออฟฟศเทคโนโลยี  12 
23 เทคนิคเครื่องกล ไฟฟา อุตสาหการ 11 
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ตารางที ่45 (ตอ)  ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวศิวกรรมศาสตรและ 
       เทคโนโลยี  

 
24 โมเดอรออฟฟศ  9 
25 พัฒนาเทคนิคศึกษา 8 
26 โรงงาน 8 
27 พีซี แมกะซีน 7 
28 วินแม็ก 7 
29 สารเนคเทค 6 
30 ไอทีปริทัศน 6 
31 อินเทอรเน็ต-อินทราเน็ต 5 
32 อิเล็กทรอนิกส แฮนดบุค 5 
33 เทคโนโลยวีัสดุ 4 
34 ชิพ 4 
35 โยธาสาร 4 
36 ศรีปทุม 4 
37 อินไซด ควอลติี ้ 4 
38 อินเทอรเน็ต ทูเดย 4 
39 คิวซ ี 3 
40 ทีทร ี 3 
41 พระจอมเกลาลาดกระบัง 3 
42 พลาสติก 3 
43 แม็คพีซี 3 
44 วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 3 
45 ความรูอุตสาหกรรมปโตรเคมี 2 
46 คอมทูเดย พลัส  2 
47 เทคโนโลยี [สาํนักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี] 2 
48 ลอจิก 2 
49 วิศวกรรมสาร มข. 2 
50 วิศวสารลาดกระบัง 2 
51 สารสนเทศลาดกระบัง 2 
52 อินฟอรมิกซ แมกาซีน 2 
53 ขาวการไฟฟา การไฟฟานครหลวง 1 
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ตารางที ่45 (ตอ)  ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวศิวกรรมศาสตรและ 
       เทคโนโลยี  
 

54 คอมพิวเตอรสาร 1 
55 จดหมายขาวพลังงาน 1 
56 ช็อปปง คอมพิวเตอร 1 
57 บรอดแบนด คอมมิวนิเคชัน่ เจอนัล 1 
58 ปโตรเคมีไทย 1 
59 ไฟฟาสาร 1 
60 วิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1 
61 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมไทย 1 
62 ศรีปทุมปรทิัศน 1 

 รวมความถี่  858 

 ความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเร่ืองทีใ่ช  14 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ีที่มีความถี่ของ 

การใชมากกวาความถี่เฉลี่ยมี 18 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-18 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี ที่มีความถีข่อง

การใชมาก 3 อันดับแรกไดแก ไอทีซอฟต, คอมพิวเตอรรีววิ และไมโครคอมพิวเตอร โดยมี
ความถีข่องการใชเปน 77, 66 และ 62 ครั้งตามลําดับ    
 
ตารางที ่46 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
   
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 วิทยาจารย 43 
2 ศิลปวัฒนธรรม 34 
3 สารคดี 31 
4 วัฒนธรรมไทย 17 
5 ไทย 16 
6 ราชบัณฑติยสถาน 13 
7 รูสมิแล 9 
8 ความรูคือประทีป 4 
9 ปญญา 3 
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ตารางที ่46 (ตอ)  ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

10 วิทยบริการ [สํานักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร] 2 
11 ศูนยแลกเปลีย่นวัสดุเหลือใช 1 
12 ศูนยสุขวิทยาจิต 1 
13 สุขภาพจิตแหงประเทศไทย 1 

 รวมความถี่  175 

 ความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเร่ืองทีใ่ช  14 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาศึกษาทัว่ไป ที่มีความถี่ของการใชมากกวา

ความถี่เฉลี่ยมี 5 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-5 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาศึกษาทัว่ไป ที่มีความถีข่องการใชมาก 3 อันดับ

แรกไดแก วทิยาจารย, ศิลปวัฒนธรรม และสารคด ี โดยมีความถีข่องการใช 43, 34 และ 31 
ครั้งตามลําดบั 

    
ตารางที ่47 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวิชากฎหมาย 
   

ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 
1 นิติศาสตร  111 
2 แทค แอนด บิซิเนส ลอว แมกาซีน 68 
3 ดุลพาห 61 
4 อัยการ 48 
5 บทบัณฑิตย 43 
6 กฎหมาย  32 
7 กฎหมายปกครอง 15 
8 ศาลรฐัธรรมนญู 10 
9 กฎหมายธุรกิจ 8 
10 ขาวเนตบิัณฑติยสภา 8 
11 ยุติธรรม 8 
12 ศาลแรงงาน 7 
13 ขาวศูนยกฎหมายธุรกิจ 6 
14 ที่ดิน 6 
15 สภาทนายความ 6 
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ตารางที ่47 (ตอ)  ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิากฎหมาย 
 

16 กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 5 
17 วิชาการศาลปกครอง  4 
18 ศาลยตุิธรรม 4 
19 จุลสารคณะนติิศาสตร 3 
20 ราชทัณฑ 3 
21 กรมบังคับคด ี 2 
22 รามคําแหง 2 
23 กฎหมายธุรกิจบัณฑิตย 1 
24 กรมคุมประพฤต ิ 1 
25 กรมทรัพยสินทางปญญา 1 
26 นิติศาสตรศรปีทุม 1 

 รวมความถี่  464 

 ความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเร่ืองทีใ่ช  18 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิากฎหมาย ที่มีความถี่ของการใชมากกวา

ความถี่เฉลี่ยมี 6 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-6    
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิากฎหมาย ที่มีความถีข่องการใชมาก 3 

อันดับแรกไดแก นิติศาสตร, แทคแอนดบิซิเนสลอวแมกาซีน และดุลพาห โดยมีความถี่ของการใช
เปน  111, 68 และ 61 ครั้งตามลําดับ    
       
ตารางที ่48 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร
    
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 ทองถิ่น 25 
2 ขาราชการ 23 
3 สุโขทัยธรรมาธิราช 19 
4 เอกสารขาวรฐัสภา 13 
5 เทศาภิบาล 11 
6 รัฐสภาสาร 10 
7 ธรรมศาสตร 8 
8 ธนารักษ 7 
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ตารางที ่ 48 (ตอ) ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวิชารฐัประศาสน
ศาสตร 

 
9 พรรคการเมืองสัมพันธ 7 
10 พัฒนบริหารศาสตร 7 
11 ผูนําทองถิ่น 6 
12 วิจัยสังคม 6 
13 การเลือกตั้ง 4 
14 กํานันผูใหญบาน 4 
15 สารวุฒิสภา 4 
16 ประชากรศาสตร 3 
17 รัฏฐาภิรักษ 3 
18 สํานักงาน ป.ป.ส. 3 
19 เอเชียปริทศัน 3 
20 การเมืองใหม 2 
21 ทองถิ่น 2 
22 ประชากรและการพัฒนา 2 
23 ประชากรและสังคม 2 
24 รัฐศาสตรสาร [มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร] 2 
25 จุลสารกรุงเทพมหานคร 1 
26 ตรวจเงินแผนดิน 1 

 รวมความถี่  178 

 ความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเร่ืองทีใ่ช  7 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขารัฐประศาสนศาสตร ที่มีความถีข่องการใช

มากกวาความถี่เฉลีย่มี 7 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-7 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขารัฐประศาสนศาสตร ที่มีความถีข่องการใชมาก 3  

อันดับแรกไดแก ทองถิ่น, ขาราชการ และสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีความถีข่องการใชเปน 25, 
23และ 19 ครั้งตามลําดบั 
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ตารางที ่49 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
    
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 ใกลหมอ 80 
2 การศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี 51 
3 อัพเดท 48 
4 หมอชาวบาน 46 
5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 45 
6 โลกใบใหม 39 
7 ชัยพฤกษวิทยาศาสตร 24 
8 หมออนามัย 19 
9 อาหาร & สุขภาพ 18 
10 โลกสีเขยีว 17 
11 วิทยาศาสตร 16 
12 กรมวิทยาศาสตรบริการ 15 
13 อาหาร 15 
14 โลกพลังงาน 11 
15 แอดวานซ ไทยแลนด จีโอกราฟฟค 9 
16 สถาบันอาหาร 8 
17 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร] 7 
18 แล็บ ทูเดย 6 
19 แพทยทางเลอืก 5 
20 ยา สมาคมรานขายยา 5 
21 คหเศรษฐศาสตร  4 
22 นวัตกรรม 4 
23 รูรอบตวั 4 
24 เพ่ือนสุขภาพ 3 
25 มฉก.วิชาการ 3 
26 สรุปขาวพลังงาน 3 
27 สสวท. 3 
28 สงขลานครินทร ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 
29 อนุทินแพทยโอลัน 2 
30 การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 1 
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ตารางที ่49 (ตอ)  ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิาวิทยาศาสตร
ทั่วไป 

 
31 การอนามัยและสิ่งแวดลอม 1 
32 คลื่นวิจัย 1 
33 เทคโนโลยี [กระทรวงวิทยาศาสตร] 1 
34 รามาธิบด ี 1 
35 วิจัยสภาวะแวดลอม 1 
36 วิทยาศาสตร มข. 1 
37 วิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาวิทยาศาสตร 1 

 รวมความถี่  520 

ความถี่เฉลี่ยของการใชตอชื่อเร่ืองที่ใช 14 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวทิยาศาสตรทัว่ไป ที่มีความถีข่องการใชมากกวา 

ความถี่เฉลี่ยมี 13 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-13 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวทิยาศาสตรทัว่ไป ที่มีความถีข่องการใชมาก 3 

อันดับแรกไดแก ใกลหมอ, การศึกษาวทิยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลย ีและอัพเดท โดยมี
ความถีข่องการใชเปน 80, 51 และ 48 ครั้งตามลําดับ   
 
ตารางที ่50 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวิชาอ่ืนๆ   
ลําดับที ่ รายชื่อวารสาร ความถี่ของการใช 

1 เทคโนโลยชีาวบาน 49 
2 วิชาการ [กรมวิชาการ] 47 
3 เคหการเกษตร 32 
4 ไฮ-คลาส 21 
5 แมบาน 19 
6 บานและสวน 18 
7 อรุณสวัสดิ์  16 
8 สานปฏิรูป 13 
9 การศึกษาแหงชาต ิ 11 
10 รักลูก 11 
11 เสนาศึกษา 11 
12 การวิจัยทางการศึกษา 10 
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ตารางที ่50 (ตอ)  ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิาอ่ืนๆ 
 

13 สารนครศรธีรรมราช 10 
14 สารพัฒนาหลักสูตร 10 
15 แมบานทันสมัย 9 
16 การศึกษาแหงชาต ิ 8 
17 กาวไกล 7 
18 แนะแนว 7 
19 พบโลก 7 
20 ยูเนสโก คูริเย 7 
21 ฮาลาล 7 
22 แมโจปริทัศน 6 
23 สยามจดหมายเหต ุ 6 
24 คุรุปริทศัน 5 
25 จุฬาวิจัย 5 
26 นิวไลฟ 5 
27 ประชาคมวิจัย 5 
28 ยานยนต 5 
29 จันทรเกษม 4 
30 ดวงใจพอแม 4 
31 ปาจารยสาร 4 
32 วิธวีิทยาการวจัิย 4 
33 การศึกษาเอกชน 3 
34 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ สหประชาชาต ิ 3 
35 ไทย-ญี่ปุนศึกษา 3 
36 น้ํากอก 3 
37 พัฒนาการเคลื่อนที ่ 3 
38 เมืองโบราณ 3 
39 วิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 
40 สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 3 
41 สักทอง 3 
42 สังคมพัฒนา 3 
43 นิกส  2 
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ตารางที ่50 (ตอ)  ความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิาอ่ืนๆ 
 

44 บันทึกคุณแม 2 
45 บีเอ็มดับบลวิแมกะซีน 2 
46 ประดิดประดอย 2 
47 ฟวเจอร เกมเมอร 2 
48 มธบ.สื่อสัมพันธ 2 
49 วิชชา [วิทยาลัยครูนครศรธีรรมราช] 2 
50 เสรีภาพ 2 
51 หลักเมือง 2 
52 อินไซท ไบโอ 2 
53 จากญี่ปุน 1 
54 จุลสารสมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย 1 
55 ตวยตูนพิเศษ 1 
56 น้ํา [การประปาสวนภูมิภาค] 1 
57 พายับสาร 1 
58 ฟชแอนดเกม 1 
59 ไฟลทไฮท 1 
60 เยาวชน 1 
61 รอบร้ัว มกค. 1 
62 โรงพยาบาลชมุชน 1 
63 ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพฒันา 1 
64 สงเสริมประสทิธิภาพการเรยีนการสอน 1 
65 สจร.สาร 1 
66 สตารพิคส 1 
67 สออ.ประเทศไทย 1 

 รวมความถี่  448 

 ความถี่เฉลีย่ของการใชตอชื่อเร่ืองทีใ่ช  7 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิาอ่ืนๆ ที่มีความถี่ของการใชมากกวาความถี่ 

เฉลี่ยมี 16 ชื่อเร่ืองไดแก วารสารลําดับที ่1-16 
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วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังสาขาวชิาอ่ืนๆ ที่มีความถี่ของการใชมาก 3 อันดับ
แรกไดแก เทคโนโลยีชาวบาน  วิชาการ [กรมวิชาการ] และเคหการเกษตร โดยมีความถี่ของการ
ใชเปน 49,  47 และ  32 ครั้งตามลําดับ 
 
ตารางที ่51 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังแตละชวงอายุ 
  

ชวงอายุวารสาร (ป) ความถี่ของการใช (ครั้ง)  รอยละ  
1 - 3   34 81.0 
4 - 6 4 9.5 
7 - 9 2 4.8 

10 - 12 1 2.4 
13 - 15 1 2.4 
16 - 18 0 0.0 
รวม  42 100.1 

   

วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังชวงอายุ 1-3 ป มีความถีใ่นการใชมากที่สุด
คือ  34 ครั้ง คิดเปนรอยละ 81.0     
     
ตารางที ่52 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังแตละชวงอาย ุ  
  

ชวงอายุวารสาร (ป) ความถี่ของการใช (ครั้ง) รอยละ 
1 - 3 3,197 52.0 
4 - 6 1,229 20.0 
7 - 9 764 12.4 

10 - 12 520 8.5 
13 - 15 255 4.2 
16 - 18 181 2.9 
รวม 6,146 100.0 

  
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังชวงอาย ุ1 - 3 ป มีความถีข่องการใช 3,197 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 52.0  
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ตารางที ่53 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลังแตละสาขาวิชาและชวง
อายุ 
 

สาขาวิชา 
ความถี่ของการใชในชวงอายุ  (ครั้ง) รวม

ความถี่ 
(คร้ัง) 

รอยละ 
ของ 

ความถี่ 
1-3 ป 4-6 ป  7-9 ป  10-12 ป  13-15 ป  16-18 ป  

ศิลปศาสตร 14 1 1 0 0 0 16 38.1 
บริหารธุรกิจและการบญัช ี 6 2 0 0 0 0 8 19.1 
นิเทศศาสตร 9 0 0 1 1 0 11 26.2 
เศรษฐศาสตร 0 1 1 0 0 0 2 4.8 
วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลย ี
1 0 0 0 0 0 1 2.4 

ศึกษาทัว่ไป 0 0 0 0 0 0 0 0 
กฎหมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 
รัฐประศาสนศาสตร 0 0 0 0 0 0 0 0 
วิทยาศาสตรทั่วไป 3 0 0 0 0 0 3 7.1 
อ่ืนๆ 1 0 0 0 0 0 1 2.4 

รวม 34 4 2 1 1 0 42 100.1 

    
วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง ที่มีความถีข่องการใชมาก 3 อันดับแรก

 ไดแก สาขาวชิาศิลปศาสตร, นิเทศศาสตร และบริหารธุรกิจและการบัญช ี โดยมีความถี่
ของการใช 16, 11 และ 8 ครั้ง คิดเปนรอยละ 38.1, 26.2 และ 19.1 ตามลําดับ  
    

วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง ชวงอาย ุ1 - 3 ป ของสาขาวิชาศิลปศาสตร
,บริหารธุกิจและการบญัช ี  นิเทศศาสตร  วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี  วิทยาศาสตรทั่วไป   
และสาขาอื่นๆ  มีความถี่ของการใชมากกวาชวงอายุอ่ืนรวมกัน    

วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ชวงอายุ 1 - 3  ป
ไมมีการใช แตชวงอายุ 4-6 และ 7-9 ป ชวงละ 1 ครั้ง  

วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง สาขาวิชาศึกษาทัว่ไป กฎหมาย และรัฐ
ประศาสนศาสตร ไมมีการใชทุกชวงอาย ุ
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ตารางที ่54 ความถีข่องการใชวารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังแตละสาขาวิชาและชวงอาย ุ 
 

สาขาวิชา 
ความถี่ของการใชในชวงอายุ (ครั้ง) รวม

ความถี่ 
(คร้ัง) 

รอยละ
ของ 

ความถี่ 
1-3 ป  4-6 ป   7-9 ป  10-12 ป 12-15 ป 16-18 ป 

ศิลปศาสตร 125 39 42 29 15 4 254 4.1 
บริหารธุกิจและการบญัช ี 1,342 312 224 195 96 18 2,187 35.6 
นิเทศศาสตร 33 19 1 5 0 2 60 1.0 
เศรษฐศาสตร 515 240 119 63 40 25 1,002 16.3 
วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลย ี
464 229 102 48 10 5 858 14 

ศึกษาทัว่ไป 34 45 53 24 11 8 175 2.9 
กฎหมาย 138 109 68 26 36 87 464 7.6 
รัฐประศาสนศาสตร 77 32 26 25 7 11 178 2.9 
วิทยาศาสตรทั่วไป 261 116 76 40 19 8 520 8.5 
อ่ืน ๆ 208 88 53 65 21 13 448 7.3 

รวม 3,197 1,229 764 520 255 181 6,146 100.2 

 
วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลังที่มีความถี่การใชมาก 3 อันดับแรกไดแก สาขาวิชา

บริหารธุรกิจและการบญัช,ี เศรษฐศาสตร และวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี โดยมีความถี่ของ
การใชเปน 2,187, 1,002 และ 858 ครั้ง คิดเปนรอยละ 35.6, 16.3 และ 14.0 
ตามลําดับ  

วารสารภาษาไทยฉบบัยอนหลัง ชวงอาย ุ 1-3 ป ของทุกสาขาวชิามีความถี่ของการ
ใชมากกวาชวงอายุอ่ืน ๆ ยกเวนสาขาวิชาศึกษาทัว่ไป ที่มีความถี่ของการใชในชวงอาย ุ 4-6 
และ 7-9 ป มากกวาชวงอายุ 1-3 ป  

ความถีข่องการใชวารสารสาขาวิชาศิลปศาสตร  บริหารธุรกิจและการบัญชี 
เศรษฐศาสตร  วศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี วิทยาศาสตรทัว่ไปและสาขาวชิาอ่ืนๆ ลดลงเมื่อ
ชวงอายุของวารสารมากขึ้น สวนสาขาวชิานิเทศศาสตร  กฎหมาย และรัฐประศาสนศาสตร มี
ความถีข่องการใชในชวงอายุมากบางชวงมากกวาชวงอายุนอย     
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การใชวารสารฉบับยอนหลังมีจํานวนผูใช 1,989 คน เปนอาจารย 38 คน คิดเปน
รอยละ 1.9 บุคลากรอื่นทีไ่มใชอาจารย 28 คน คิดเปนรอยละ 1.4 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
149 คน  คิดเปนรอยละ 7.49 นักศึกษาระดับปริญญาตร ี1,732 คน คิดเปนรอยละ 87.1 
สมาชิกบุคคลภายนอก 11 คน คิดเปนรอยละ 0.6 บุคคลภายนอกที่ไมไดเปนสมาชิก 31 คน 
คิดเปนรอยละ 1.56 

คณะหรือสาขาวิชาหรือหนวยงานที่มีจํานวนผูใชมาก 3 อันดับแรก ไดแก คณะ
บริหารธุรกิจ คณะการบัญชี และคณะนเิทศศาสตร ซึ่งมีจํานวนผูใช 808, 515 และ 156 คน 
คิดเปนรอยละ 40.6, 26.0 และ 7.8 ตามลําดับ  

ดานจํานวนครั้งที่ใชทั้งหมด 3,035 ครั้ง คณะที่มีจํานวนครั้งทีเ่ขาใชตอจํานวนคน
มาก  3 อันดับแรกไดแก คณะเศรษฐศาสตร คณะนิตศิาสตร และคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีจํานวน
ครั้งที่เขาใชตอจํานวนคนเปน 2.42, 1.68 และ 1.64 ตามลาํดับ   
  

กลุมผูใชที่มีจํานวนครั้งทีเ่ขาใชบริการวารสารฉบับยอนหลัง ตอจํานวนผูเขาใชของแต
ละกลุมมาก 3 อันดับแรกไดแก อาจารย นักศึกษาระดับปริญญาโทและบุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารย 
ซึ่งมีจํานวนครั้งที่เขาใชตอคน 1.9, 1.8 และ 1.6 ครั้งตามลําดบั   
  
     
ตารางที ่56 ความถีข่องการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส     
 

รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส ความถี่ของการใช รอยละ 

H.W.Wilson Database 60 85.7 
ABI/INFORM 0 - 
Business Source Elite  0 - 
The Nihongo journal 1 1.4 
ชิพ (Chip) 7 10.0 
พีซี  แมกะซีน (PC magazine) 0 - 
แอทเดฟ (@Dev) 2 2.9 

รวม 70 100.00 

 
ความถีข่องการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสรวม 70 ครั้ง วารสาร H.W. Wilson 

Database  มีความถี่ของการใชมากทีสุ่ดคือ 60 ครั้ง คิดเปนรอยละ 85.71   
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ตารางที ่57 ความถีข่องการใชวารสารฉบับพิมพและวารสารอิเล็กทรอนิกสชื่อเร่ืองเดียวกัน
     

รายชื่อวารสาร 

ความถี่ของการใชวารสาร (คร้ัง) 

รวมความถี่

ความถี่ของการใช
วารสารอิเล็กทรอนิกส
คิดเปนรอยละของแตละ

ชื่อ 

วารสาร 
ฉบับพิมพ 

วารสาร 
อิเล็กทรอนิกส 

The Nihongo journal 25 1 26 3.8 

ชิพ (Chip) 67 7 74 9.5 

พีซี แมกะซนี (PC magazine) 77 0 77 0 

แอทเดฟ (@Dev) 61 2 63 3.2 

รวม 230 10 240 4.2 

 
วารสารอิเล็กทรอนิกสมีความถี่ของการใช 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.2  

    
ตารางที ่58 ความถีข่องการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับพิมพและวารสารอิเล็กทรอนิกส 
   

ประเภทวารสาร ความถี่ของการใช (ครั้ง) รอยละของความถี่

วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน 1,136 91.7 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง 42 3.4 
วารสารอิเล็กทรอนิกสภาษาตางประเทศ 61 4.9 

รวม  1,239 100.0 

 
วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันมีความถีข่องการใช 1,136 ครั้ง คิดเปนรอย

ละ 91.7 ซึ่งมากกวาวารสารอิเล็กทรอนกิสและวารสารภาษาตางประเทศฉบบัยอนหลังมาก 
 สวนวารสารอิเล็กทรอนิกสมีความถีข่องการใชเพียง 60 ครั้ง เม่ือเทียบกบัความถี่

ของการใชวารสารภาษาตางประเทศแลว มีความถีข่องการใชเพียงรอยละ 4.9  
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ตอนที ่3 วัตถุประสงคในการใช  ความตองการและความพงึพอใจตอบริการวารสาร 
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ผลการวเิคราะหขอมูลปรากฎในตารางที่ 59-

61 
3.2 วัตถุประสงคในการใชวารสาร ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฎในตารางที ่62 
3.3 ความตองการเกี่ยวกับบริการวารสาร ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฎในตารางที่ 

63-64 
3.4 ความพงึพอใจตอบริการวารสาร ผลการวเิคราะหขอมูลปรากฎในตารางที ่65-72

   
ตารางที ่59 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุมผูใช   
 

ประเภทสมาชิก จํานวนคน รอยละ 

อาจารย 7 2 
บุคลากรอื่นทีไ่มใชอาจารย 1 0.3 
นักศึกษาระดับปริญญาโท 27 7.9 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 305 89.2 
สมาชิกบุคคลภายนอก 1 0.3 
ไมไดเปนสมาชิก 1 0.3 

รวม 342 100.0 

ผูตอบแบบสอบถาม 342 คน สวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ซึ่งมีจํานวน 
305  คน คิดเปนรอยละ 89.2 รองลงมาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 27 คน คิด
เปนรอยละ 7.9   
ตารางที ่60 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคณะหรือสาขาวิชา  
  
คณะหรือสาขาวิชาของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนคน  รอยละ  
การบัญช ี 113 33 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 45 13.2 
นิติศาสตร 23 6.7 
นิเทศศาสตร 21 6.1 
บริหารธุรกิจ 111 32.5 
วิศวกรรมศาสตร 3 0.9 
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 21 6.1 
ศูนย/สํานัก 3 0.9 
อ่ืน ๆ 2 0.6 

รวม 342 100 
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คณะหรือสาขาวิชาที่มีผูตอบแบบสอบถามมาก 3 อันดับแรกไดแก คณะการบญัชี มี
ผูตอบแบบสอบถาม 113 คน คณะบริหารธุรกิจ 111 คน และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 45 
คน คิดเปนรอยละ 33.0, 32.5 และ 13.2 ตามลาํดับ       
 
ตารางที ่61 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวารสารที่เคยใช    
 

ประเภทวารสาร จํานวน 
วารสารฉบับปจจุบัน 302 
วารสารฉบับยอนหลัง 272 
วารสารอิเล็กทรอนิกส 93 

 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ 302 คน ใชวารสารฉบับปจจุบัน สวนวารสาร

อิเล็กทรอนิกส มีผูใชเพียง 93 คน    
 
ตารางที ่62 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวตัถุประสงคในการใช    
 

วัตถุประสงคในการใชวารสาร จํานวนคน  รอยละ  

การวิจัย 64 18.7 
การสอน 5 1.5 
การเขียนตํารา 6 1.8 
การทํารายงาน 292 85.4 
ประกอบการเรียนตามคําแนะนําของผูสอน 162 47.4 
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาชีพ 69 20.2 
ติดตามความเคลื่อนไหวในสาขาวิชาชีพ 65 19.0 
ติดตามบทวเิคราะหสถานการณปจจุบัน 85 24.8 
แสวงหาความรูใหมๆดวยตนเอง 197 57.6 
ความเพลิดเพลินและพักผอนหยอนใจ 222 64.9 
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 185 54.1 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………… 1 0.3 

 
วัตถุประสงคในการใชวารสารของผูใช 5 อันดับแรกไดแก ใชเพ่ือทํารายงาน เพ่ือ

ความเพลิดเพลินและพักผอนหยอนใจ เพ่ือแสวงหาความรูใหม ๆ ดวยตนเอง ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน และประกอบการเรียนตามคําแนะนําของผูสอน โดยมีจํานวนผูใช ตามวัตถปุระสงค
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ดังกลาว 292, 222, 197, 185 และ 162 คน จากจํานวนผูใช 342 คน คิดเปนรอย
ละ 85.4, 64.9, 57.6,   54.1  และ  47.4 ตามลําดับ     
 
ตารางที ่63 คาเฉลีย่ความตองการเกี่ยวกับบริการวารสารจําแนกตามประเภทสมาชิก 
    

รายการ 

คาเฉลี่ยจําแนกตามประเภทสมาชิก 
อาจารยและ
บุคลากร 
อ่ืนท่ีไมใช
อาจารย 

นักศึกษา
ระดับ 

ปริญญาโท 

นักศึกษา
ระดับ 

ปริญญาตร ี
บุคลภายนอก 

1.  คนและอานวารสารไดจากภายนอกศูนยสนเทศฯ 
เชนจากคณะ ที่ทํางาน ที่บาน 

4.50 3.78 3.45 4.00 3.50 

2.  คนและอานวารสารไดตลอดเวลา ไมตองรอเวลา
เปดทําการของศูนยสนเทศฯ 

4.36 4.18 3.47 3.50 3.55 

3.  บนัทึกหรือสั่งพิมพบทความจากวารสารที่ตองการ
ไดโดยใชคอมพิวเตอร 

3.50 4.00 3.70 3.50 3.72 

4.  คนและหยบิวารสารฉบับยอนหลงัไดดวยตนเอง 3.38 3.70 3.29 3.50 3.33 

5.  มีบริการทําสําเนาบทความจากวารสารพรอม
จัดสงใหผูใช 

3.25 4.04 3.38 2.50 3.42 

6.  มีเครื่องมอืชวยคนบทความจากวารสาร
ภาษาตางประเทศ 

4.00 3.92 3.33 2.50 3.40 

7.  มีพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยในหองบริการวารสาร
ฉบับปจจุบัน 

2.88 3.96 3.64 1.50 3.64 

8.  มีเจาหนาที่คอยดูแลผูใชและใหบริการในหอง
บริการวารสารฉบับปจจุบัน 

3.25 4.22 3.66 1.50 3.69 

9.  เพิ่มฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสใหมคีวาม
หลากหลายสาขาวิชา  

4.12 3.56 3.89 3.00 3.91 

10.  เพิ่มวารสารภาษาไทยใหมีความหลากหลาย
สาขาวิชา 

3.88 4.48 4.08 2.00 4.09 

11.  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………..      

คาเฉล่ียรวม 3.71 3.98 3.59 2.75 3.62 

 
ผูใชมีความตองการเกี่ยวกบับริการวารสารเกือบทุกเรือ่งในระดับมาก ยกเวนเรื่อง

เครื่องมือชวยคนบทความจากวารสารภาษาตางประเทศ และคนและหยิบวารสารฉบับยอนหลังได
ดวยตนเอง ซึ่งผูใชมีความตองการในระดับปานกลาง มีคาเฉลีย่ 3.40 และ 3.33 ตามลําดับ    

เรื่องที่ผูใชมีความตองการในระดับมาก 3 อันดับแรกไดแก เพ่ิมวารสารภาษาไทยใหมี
ความหลากหลายสาขาวิชา เพ่ิมวารสารอิเล็กทรอนิกสใหมีความหลากหลายสาขาวิชา และบนัทึก
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หรือสั่งพิมพบทความจากวารสารที่ตองการไดโดยใชคอมพิวเตอร ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.09, 3.91 
และ 3.72 ตามลําดับ    

นักศึกษาระดับปริญญาโทมีความตองการเกี่ยวกบั บริการวารสารโดยรวมมากกวาผูใช
กลุมอ่ืน ๆ และเปนความตองการในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.98 รองลงมาไดแก อาจารย
 และบคุลากรอืน่ที่ไมใชอาจารย ซึ่งมีความตองการในระดับมาก และมีคาเฉลี่ย 3.71 
ความตองการของผูใชแตละกลุมเปนดังนี ้   

อาจารยและบคุลากรอื่นที่ไมใชอาจารย มีความตองการเกี่ยวกบับรกิารวารสารในระดับ
มากที่สุด 2 เรื่องคือ คนและอานวารสารไดจากภายนอกศูนยสนเทศฯ เชนจากคณะ ที่ทํางาน ที่
บานและเปนความตองการในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยและคนและอานวารสารไดตลอดเวลา ไม
ตองรอเวลาเปดทําการของศูนยสนเทศฯ โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 และ 4.36 ตามลําดับ  
              นักศึกษาระดับปริญญาโท มีความตองการเกี่ยวกบับริการวารสารในระดับมากทีสุ่ด 

2 เรื่องคือ เพ่ิมวารสารภาษาไทยใหมีความหลากหลายสาขาวิชา และมีเจาหนาที่คอยดูแลผูใช
 และใหบริการในหองบริการวารสารฉบับปจจุบัน โดยมีคาเฉลีย่ 4.48 และ 4.22 
ตามลําดับ  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความตองการเกี่ยวกับบริการวารสารในระดับมากเปน
ระดับสูงสุด เรื่องที่ตองการมาก 2 อันดับแรกไดแก เพ่ิมวารสารภาษาไทยใหมีความหลากหลาย
สาขาวิชา เพ่ิมฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสใหมีความหลากหลายสาขาวิชา โดยมีคาเฉลี่ย  
4.08 และ 3.89 ตามลาํดับ    

สมาชิกบุคคลภายนอกและบุคคลภายนอก ที่ไมไดเปนสมาชิกมีความตองการ เกี่ยวกับ
บริการวารสารในระดับมากเปนระดับสูงสดุ เรื่องที่ตองการเปนอันดับแรกไดแก คนและอาน
วารสารไดจากภายนอกศูนยสนเทศฯ เชนจากคณะ ที่ทํางาน ที่บาน    
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ตารางที ่64 คาเฉลีย่ความตองการ เกี่ยวกับบริการวารสารจําแนกตามคณะหรือสาขาวิชา     

รายการ 
คาเฉลี่ยจําแนกตามคณะหรือสาขาวิชาหรือหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 

คาเฉลี่ย
รวม การบัญช ี เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
นิติศาสตร นิเทศศาสตร บริหารธุรกิจ 

วิศวกรรม 
ศาสตร 

ศิลปศาสตร
และ

วิทยาศาสตร 
ศูนย/สํานัก อื่นๆ 

1. คนและอานวารสารไดจากภายนอกศูนยสนเทศฯ เชนจาก
คณะ ที่ทํางาน ที่บาน 

3.41 3.67 3.57 3.57 3.45 3.67 3.62 4.67 4.00 3.51 

2. คนและอานวารสารไดตลอดเวลา ไมตองรอเวลาเปดทําการ
ของศูนยสนเทศฯ 

3.41 3.84 3.83 3.76 3.48 3.67 3.52 4.33 3.50 3.55 

3. บันทึกหรือสั่งพิมพบทความจากวารสารที่ตองการไดโดยใช
คอมพิวเตอร 

3.65 3.78 4.04 3.81 3.74 3.67 3.38 3.33 3.50 3.72 

4. คนและหยิบวารสารฉบับยอนหลังไดดวยตนเอง 3.12 3.24 4.13 3.10 3.37 3.67 3.52 4.30 3.50 3.33 

5. มีบริการทําสําเนาบทความจากวารสารพรอมจัดสงใหผูใช 3.34 3.62 3.87 3.38 3.41 2.67 3.29 3.33 2.50 3.42 

6. มีเครื่องมือชวยคนบทความจากวารสารภาษาตางประเทศ 3.31 3.53 3.96 3.10 3.41 3.67 3.38 3.67 2.50 3.40 

7. มีพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยในหองบริการวารสารฉบับ
ปจจุบัน 

3.64 3.69 4.09 3.24 3.66 4.00 3.76 2.00 1.50 3.64 

8. มีเจาหนาที่คอยดูแลผูใชและใหบริการในหองบริการวารสาร
ฉบับปจจุบัน 

3.75 3.53 4.13 3.81 3.71 3.00 3.38 2.67 1.50 3.69 

9. เพิ่มฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสใหมีความหลากหลาย
สาขาวิชา  

3.92 4.09 4.04 3.67 3.84 4.00 3.95 4.00 3.00 3.91 

10. เพิ่มวารสารภาษาไทยใหมีความหลากหลายสาขาวิชา 4.06 4.22 4.39 4.24 4.05 3.00 4.10 3.67 2.00 4.09 

11. อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………           

คาเฉลี่ยรวม 3.56 3.72 4.01 3.57 3.61 3.52 3.59 3.60 2.75 3.63 
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ผูใชที่มีความตองการโดยรวมในระดบัมาก 3 อันดับแรกไดแก ผูใชจากคณะหรือสาขา
นิติศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารธุรกิจ มีคาเฉลี่ยเปน 4.01, 3.72 และ 3.61 
ตามลําดับ 

จากการพิจารณาความตองการแตละเร่ือง  พบวา ผูใชคณะนติศิาสตร นิเทศศาสตร 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การบัญช ีและบริหารธุรกิจ มีความตองการใน
เรื่อง เพ่ิมวารสารภาษาไทยใหมีความหลากหลายสาขาวิชา เปนอันดับแรกและอยูในระดับมาก
ที่สุด สําหรับคณะนิตศิาสตร อยูในระดับมากสําหรับคณะอื่นๆ โดยมีคาเฉลี่ยเปน 4.39, 4.24, 
4.22, 4.10, 4.06 และ 4.05 ตามลําดับ 

ผูใชคณะวศิวกรรมศาสตร มีความตองการในเรื่อง เพ่ิมฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกสใหมีความหลากหลายสาขาวิชา และมีพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยในหองบริการ
วารสารฉบับปจจุบันอยูในระดับมากและเปนอันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ยเปน 4.00 เทากัน ผูใชที่
สังกัดศูนย/สาํนักมีความตองการเรื่องคน และอานวารสารไดจากภายนอกศูนยสนเทศฯ เชน จาก
คณะ ที่ทํางาน ที่บานในระดับมากที่สุดและเปนอันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ยเปน 4.67 
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ตารางที ่65 คาเฉลีย่ความพึงพอใจ ดานวารสารฉบับปจจุบันจําแนกตามประเภทสมาชิก 
      

รายการ 

คาเฉลี่ยจําแนกตามประเภทสมาชิก 

รวม 
อาจารยและ
บุคลากร 
อ่ืนท่ีไมใช
อาจารย 

นักศึกษา
ระดับ 

ปริญญาโท 

นักศึกษา
ระดับ 

ปริญญาตรี 

บุคล
ภายนอก 

1. การประชาสัมพันธวารสารที่บอกรับใหม 3.00 3.44 3.43 2.50 3.43 

2. จํานวนวารสารในสาขาวิชาชีพของทาน 3.12 3.70 3.42 3.50 3.43 

3. จํานวนวารสารที่อยูในขั้นตอนดําเนินการในแตละวัน 3.38 3.52 3.41 4.00 3.42 

4. ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการของวารสารแตละฉบับ 3.12 3.52 3.45 3.50 3.45 

5. ความรวดเร็วในการนําวารสารฉบับใหมออกบริการ 3.50 3.63 3.55 4.00 3.56 

6. ความสะดวกในการคนหาและหยิบวารสารเลมที่
ตองการ 

3.50 3.78 3.67 4.50 3.68 

7. ความเหมาะสมของปายชื่อวารสารบนชั้นวารสารฉบับ
ปจจุบัน 

3.75 3.48 3.69 4.50 3.68 

8. ความถี่ของการจัดเก็บวารสารที่ใชแลวขึ้นชั้นเพ่ือให
พรอมใช 

3.00 3.30 3.50 3.50 3.48 

9. ความเงียบ สงบในหองวารสารฉบับปจจุบัน 3.12 3.11 3.66 4.00 3.60 

10. การจัดวางชั้นวารสาร และท่ีนั่งอานในหองวารสาร
ฉบับปจจุบัน 

3.50 3.67 3.70 3.40 3.69 

คาเฉลี่ยรวม 3.30 3.52 3.55 3.74 3.54 

 
ความพึงพอใจตองานบริการวารสาร ดานวารสารฉบบัปจจุบันโดยรวมอยูในระดบัมาก

คือ มีคาเฉลีย่เทากับ 3.54 ความพึงพอใจ 3 อันดับแรกไดแก การจัดวางชั้นวารสาร และที่นั่ง
อานในหองวารสารฉบับปจจุบัน  ความเหมาะสมของปายชื่อวารสารบนชั้นวารสารฉบับปจจุบัน 
และความสะดวกในการคนหาและหยิบวารสารเลมทีต่องการ ซึ่งมีคาเฉลีย่ 3.69, 3.68 และ 
3.68 ตามลาํดับ     

ความพึงพอใจของผูใชแตละกลุมเปนดังนี้    
อาจารยและบคุลากรอื่นที่ไมใชอาจารย มีความพึงพอใจเรื่อง ความเหมาะสมของปาย

ชื่อวารสารบนชั้นวารสารฉบบัปจจุบันเปนอับดับแรก อยูในระดับมากคือ มีคาเฉลีย่ 3.75  
นักศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจเรื่องความสะดวกในการคนหา และหยิบ

วารสารเลมทีต่องการเปนอับดับแรกอยูในระดับมากคอื มีคาเฉลี่ย  3.78  
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความมีความพึงพอใจเรื่อง การจัดวางชั้นวารสาร และที่นั่ง

อานในหองวารสารฉบับปจจุบัน เปนอับดับแรก อยูในระดับมากคือ มีคาเฉลี่ย 3.70  
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สมาชิกบุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกที่ไมไดเปนสมาชิก มีความพึงพอใจเรื่อง
ความสะดวกในการคนหาและหยิบวารสารเลมทีต่องการ และความเหมาะสมของปายชื่อวารสาร
บนชั้นวารสารฉบับปจจุบัน  เปนอับดับแรกทั้ง 2 เรื่อง และอยูในระดับมากทีสุ่ดคือ มีคาเฉลี่ย 
4.50    

ผูใชที่มีความพึงพอใจตองานบริการวารสารดานวารสารฉบับปจจุบัน อยูในระดับมาก 
10 ไดแก ผูใชจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะการบัญชี และคณะนเิทศศาสตร ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.80, 3.71, 3.57, 3.71, 
3.57, 3.47 และ 3.41 ตามลําดับ สวนคณะนติิศาสตร คณะวศิวกรรมศาสตร คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร และผูใชจากศูนย/สํานัก มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

     
ตารางที ่67 คาเฉลีย่ความพึงพอใจ ดานวารสารฉบับยอนหลังจําแนกตามสมาชิก   
 

รายการ 

คาเฉลี่ยจําแนกตามประเภทสมาชิก 

รวม อาจารยและ
บุคลากรอ่ืน 

ท่ีไมใชอาจารย 

นักศึกษา
ระดับ 

ปริญญาโท 

นักศึกษา
ระดับ 

ปริญญาตรี 

บุคคล 
ภายนอก 

11. ความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณและบุคลากรที่จะ
ใหบริการ 

3.62 3.44 3.71 3.50 3.68 

12. ความถูกตองของแหลงขอมูลท่ีระบุไวในเครื่องมือชวย
คน 

3.50 3.63 3.68 4.00 3.68 

13. การจัดระเบียบในการใหบริการตามลําดับกอนหลัง 3.50 3.81 3.70 4.00 3.71 

14. ระยะเวลาที่รอรับบริการ 3.75 3.63 3.60 4.50 3.61 

15. จํานวนวารสารที่ตรงตามความตองการ 3.38 3.63 3.52 4.50 3.53 

คาเฉลี่ยรวม 3.55 3.63 3.64 4.10 3.64 

 
 
ความพึงพอใจตองานบริการวารสารดานวารสารฉบับยอนหลัง โดยรวมอยูในระดับ

มากคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ความพึงพอใจ 3 อันดับแรกไดแก การจัดระเบียบในการ
ใหบริการตามลําดับกอนหลงั ความพรอมของเครื่องมืออุปกรณและบุคลากรที่จะใหบริการ และ
ความถูกตองของแหลงขอมูลที่ระบุไวในเครื่องมือชวยคน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.71, 3.68 และ 
3.68 ตามลาํดับ 

ความพึงพอใจของผูใชแตละกลุมเปนดังนี้  
อาจารยและบคุลากรอื่นที่ไมใชอาจารย มีความพึงพอใจเรื่อง ระยะเวลาที่รอรับบริการ

เปนอับดับแรก อยูในระดับมากคือ มีคาเฉลี่ย 3.75    
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นักศึกษาระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจเรื่อง การจัดระเบียบในการใหบริการ
ตามลําดับกอนหลัง เปนอับดับแรกอยูในระดับมากคือ มีคาเฉลี่ย 3.81    

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความมคีวามพึงพอใจเรื่อง ความพรอมของเครื่องมือ
อุปกรณและบคุลากรที่จะใหบริการ เปนอับดับแรกอยูในระดับมากคอื มีคาเฉลี่ย 3.71  

สมาชิกบุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกที่ไมไดเปนสมาชิก มีความพึงพอใจเรื่อง 
ระยะเวลาที่รอรับบริการ และจํานวนวารสารที่ตรงตามความตองการ เปนอับดบัแรกอยูในระดับ
มากที่สุดคือ มีคาเฉลี่ย 4.5 ทั้งสองเรื่อง   

 
ตารางที ่ 69 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานผูใหบริการวารสารฉบบัยอนหลังจําแนกตามประเภท
ผูใช    

รายการ 

คาเฉลี่ยจําแนกตามประเภทสมาชิก

รวม 
อาจารย
และบุคคล
อื่นท่ีไมใช
อาจารย

นักศึกษา
ระดับ 

ปริญญาโท 

นักศึกษา
ระดับ 
ปริญญา

ตรี 

บุคล
ภายนอก 

16. ความรอบรูงาน ใหบรกิารอยางคลองแคลว 3.50 3.67 3.70 4.50 3.70 
17. ความกระตือรือรนและเอาใจใสผูใชบริการ 3.75 3.81 3.77 4.50 3.78 
18. การใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูใชบริการ 3.88 3.70 3.75 4.00 3.75 
19. การสื่อสารดวยถอยคํา น้ําเสียงที่นุมนวล นาฟง 3.50 3.74 3.71 4.00 3.71 
20. การใหบรกิารดวยกิริยามารยาทที่สุภาพ 3.62 3.92 3.42 4.00 3.84 
21. การมีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแยมแจมใส 3.34 3.78 3.72 4.00 3.72 

คาเฉลี่ยรวม 3.60 3.77 3.68 4.17 3.75 

 
 

ความพึงพอใจตองานบริการวารสาร ดานผูใหบริการวารสารฉบับยอนหลังโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และความพึงพอใจแตละรายขออยูในระดับมากทุกขอ 

ความพึงพอใจ 3 อันดับแรกไดแก การใหบริการดวยกิริยามารยาทที่สุภาพ ความ
กระตือรือรนและเอาใจใสผูใชบริการ และการใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูใชบริการ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเปน  
3.84, 3.78, 3.84, 3.78 และ 3.75 ตามลําดับ   

ความพึงพอใจของผูใชแตละกลุมเปนดังนี้    
อาจารยและบคุลากรอื่นที่ไมใชอาจารย มีความพึงพอใจเรื่อง การใหคาํแนะนํา 

ชวยเหลือผูใชบริการเปนอับดับแรก อยูในระดับมากคือ มีคาเฉลี่ย 3.88    
นักศึกษาระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจเรื่อง การใหบริการดวยกิริยามารยาทที่

สุภาพเปนอับดับแรก อยูในระดับมากคือ มีคาเฉลี่ย 3.92    
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความมีความพึงพอใจเรื่อง ความกระตอืรือรนและเอาใจใส
ผูใชบริการเปนอับดับแรก อยูในระดับมากคือ มีคาเฉลีย่ 3.77    

สมาชิกบุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกที่ไมไดเปนสมาชิก มีความพึงพอใจเรื่อง
ความรอบรูงาน ใหบริการอยางคลองแคลว และความกระตือรือรนและเอาใจใสผูใชบริการเปน
อันดับแรก อยูในระดับมากที่สุดคือ มีคาเฉลี่ย 4.50    
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ตารางที ่70 คาเฉลีย่ความพึงพอใจ ดานผูใหบริการวารสารฉบับยอนหลังจําแนกตามคณะหรือสาขาวิชา   
 

รายการ 

คาเฉลี่ยแตละคณะหรือสาขาวิชาหรือหนวงยงาน 
คาเฉลี่ย
รวม การบัญชี

เทคโน 
โลยี

สารสนเทศ 
นิติศาสตร 

นิเทศ
ศาสตร 

บริหารธุร
กิจ 

วิศวกรรม
ศาสตร 

ศิลปศาสตร 
และ

วิทยาศาสต
ร 

ศูนย/
สํานัก 

อื่นๆ 

16. ความรอบรูงาน ใหบรกิารอยางคลองแคลว 3.67 3.80 3.57 3.62 3.73 3.33 3.67 3.33 4.50 3.70 
17. ความกระตือรือรนและเอาใจใสผูใชบริการ 3.73 4.00 3.65 3.43 3.78 3.33 3.86 3.67 4.50 3.78 
18. การใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูใชบริการ 3.72 3.84 3.70 4.00 3.75 3.33 3.71 3.33 4.00 3.75 
19. การสื่อสารดวยถอยคํา น้ําเสียงที่นุมนวล นาฟง 3.76 3.84 3.74 3.86 3.59 3.33 3.71 3.33 4.00 3.71 
20. การใหบรกิารดวยกิริยามารยาทที่สุภาพ 3.84 4.00 3.87 3.95 3.74 3.33 4.00 3.33 4.00 3.84 
21. การมีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแยมแจมใส 3.76 4.00 3.61 3.81 3.57 3.33 3.81 3.33 4.00 3.72 

คาเฉลี่ยรวม 3.75 3.91 3.69 3.78 3.69 3.33 3.79 3.39 4.17 3.75 

 
ผูใชคณะวศิวกรรมศาสตร และศูนย/สํานัก มีความพึงพอใจตองานบริการวารสารดานผูใหบริการ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลีย่ 3.33 และ 

3.39  ตามลาํดับ นอกนั้นมีความพึงพอใจดานผูใหบรกิารวารสารฉบับยอนหลังในระดับมาก       
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ตารางที ่71 คาเฉลีย่ความพึงพอใจ ดานวารสารอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามประเภทสมาชิก 
  

รายการ 

คาเฉลี่ยจําแนกตามประเภทสมาชิก 

รวม 
อาจารยและ
บุคลากรอื่น 
ที่ไมใช
อาจารย 

นักศึกษา
ระดับ 

ปริญญาโท 

นักศึกษา
ระดับ 

ปริญญาตรี 

บุคล
ภายนอก 

22. จํานวนวารสารในฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 2.88 3.18 3.42 3.50 3.39 

23. จํานวนบทความเต็มรูป (Fulltext) ที่ตรงตามความ
ตองการ 

3.12 3.18 3.42 3.50 3.39 

24. ขั้นตอนการคนไมยุงยาก 3.00 3.26 3.44 3.50 3.42 

25. ความสะดวกในการสั่งพิมพหรือบันทึกขอมูลท่ีตองการ
ในแผนดิสก 

3.00 3.07 3.36 3.00 3.33 

26. คาใชจายในการสั่งพิมพ (Print) ขอมูล (แผนละ 4บาท) 2.62 2.74 3.12 2.50 3.08 

27. ความทันสมัยของเนื้อหา 2.62 3.26 3.60 3.50 3.55 

คาเฉลี่ยรวม 2.87 3.12 3.39 3.25 3.36 

 
ความพึงพอใจตองานบริการวารสาร ดานวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลางคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 ความพึงพอใจรายขออยูในระดับมากไดแก ความ
ทันสมัยของเนื้อหา และขัน้ตอนการคนไมยุงยาก สวนความพึงพอใจตอรายขออ่ืน ๆ อยูใน
ระดับปานกลาง 

ความพึงพอใจของผูใชแตละกลุมเปนดังนี้    
อาจารยและบคุลากรอื่นที่ไมใชอาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาโท มีความพึง

พอใจ 
ดานวารสารอิเล็กทรอนิกสทุกเรื่องในระดับปานกลาง และเรือ่งที่พึงพอใจอันดับแรกไดแก 
ขั้นตอนการคนไมยุงยาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.00 และ 3.26 ตามลาํดับ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความมีความพึงพอใจเรื่อง ขั้นตอนการคนไมยุงยาก
เปนอับดับแรก อยูในระดับมากคือ มีคาเฉลี่ย 3.44    
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องสภาพการรับและการใชวารสารของศูนยสนเทศและหอสมุด 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย มีวัตถุประสงค สมมุติฐาน การดําเนินการวิจัย ผลการวจัิย 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะดังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย     

1.  ศึกษาสภาพการรับวารสารฉบับปจจุบัน  แตละสาขาวิชาของศนูยสนเทศและ
หอ 

สมุด ในดานปริมาณและราคา 
2.  ศึกษาการใชวารสารฉบับปจจุบัน แตละสาขาวชิาในดานปริมาณการใช 

ความถี ่
ของการใชและราคาตอการใช 

3.  ศึกษาสภาพการใชวารสารฉบับยอนหลัง แตละสาขาของศูนยสนเทศและ
หอสมุด ในดานปริมาณการใช ความถีข่องการใชและอายุของวารสารที่ใช  

4.  ศึกษาสภาพการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส ในดานปริมาณและความถี่ 
5. ศึกษาวตัถุประสงค ความตองการและความพึงพอใจในการใชวารสาร 
  

 สมมติฐาน          
1. ความถีข่องการใชวารสารตอเลมไมมีความสัมพันธกับราคาเฉลีย่ตอเลมการใช 
2. การใชวารสารที่บอกรับโดยใชงบประมาณ และไมใชงบประมาณแตกตางกันใน

ดานความถี่ของการใช     
3. การใชวารสารภาษาตางประเทศแตละสาขาวิชา แตกตางกันในดานความถีข่อง

การใช 
4. การใชวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลังแตกตางกนัในดานความถี่ของการ

ใช 
5. ผูใชแตละประเภทมีความตองการ ความพึงพอใจในการบริการวารสารแตกตาง

กัน 
 

การดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเกี่ยวกับสภาพการรับและการใชวารสารครั้งน้ี ประชากรของการวิจัยไดแก

วารสารฉบับปจจุบันที่มีอยูในหองบริการวารสารฉบับปจจุบัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2545 
เฉพาะวารสารที่ใหบริการบนชั้นวารสารฉบับปจจุบันครั้งละ 1 ฉบับ ซึ่งประกอบดวย วารสาร
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ภาษาไทย  333 ชื่อเร่ือง วารสารภาษาตางประเทศ 103 ชื่อเร่ือง และวารสารฉบับยอนหลัง
ที่มีอยูในหองบริการวารสารฉบับยอนหลังเฉพาะชื่อเรื่องที่มีอยูกอน วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2545 ซึ่งประกอบดวย วารสารภาษาไทย 547 ชื่อเร่ือง วารสารภาษาตางประเทศ 264 ชื่อ
เร่ือง ใชแบบบันทึกขอมูลผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือในการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2545 ถึง 28 กุมภาพันธ 2546 วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยและคาเฉลี่ย 

สวนกลุมตวัอยางที่ใชเพ่ือศกึษาวตัถปุระสงคในการใช ความตองการและความพึง
พอใจตอบริการวารสารไดแก ผูที่เขามาใชบริการวารสารระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 
2546  จํานวน 342 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS   

          
 ผลการวจิัย 

สรุปผลการวิจัยแบงออกเปน 3 เรื่องไดแก สภาพการรับวารสาร สภาพการใช
วารสาร  และวัตถุประสงคในการใช ความตองการและความพึงพอใจตอบริการวารสาร 

1. สภาพการรับวารสาร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
วารสารฉบับปจจุบัน 436 ชื่อเร่ือง บอกรับโดยใชงบประมาณ 265 ชื่อเร่ือง 

เปนเงิน 1,317,088.00 บาท ไดรับอภินันทนาการ 171 ชื่อเรื่อง สาขาวิชาที่ใช
งบประมาณในการบอกรับมาก 3 อันดับแรกไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
เศรษฐศาสตร และกฎหมาย โดยใชงบประมาณรอยละ 30.7, 17.0 และ 11.5 สวน
สาขาวิชาที่มีจํานวนวารสารมาก 3 อันดับแรกไดแก สาขาวิชาอ่ืนๆ วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร มีจํานวนวารสาร  52, 33 และ 32 ชื่อเรื่องตามลําดับ 

จากวารสาร 436 ชื่อเร่ือง เปนวารสารภาษาตางประเทศ 103  ชื่อเร่ือง ใช
งบประมาณในการบอกรับ 85 ชื่อเรื่อง เปนเงิน 1,219,995.00 บาท ไดรับอภินันทนาการ 
18 ชื่อเร่ือง สาขาวิชาที่ใชงบประมาณในการบอกรับวารสารภาษาตางประเทศมาก 3 อันดับ
แรก ไดแก  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐศาสตรและกฎหมาย ใช
งบประมาณ 383,675.00, 211,830.00 และ 145,795.00 บาท เม่ือพิจารณาราคา
เฉลี่ยตอชื่อเรื่องของวารสารภาษาตางประเทศพบวา วารสารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มี
ราคาเฉลี่ยตอชื่อเร่ืองมากที่สุด คือ 44,856.68 บาทตอชื่อเร่ือง รองลงมาไดแก วารสาร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร และวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มีราคาเฉลี่ยเปน 23,536.67 
บาท และ 22,569.12 บาทตอชื่อเร่ือง ในดานราคาตอการใช พบวา วารสาร
ภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันที่ราคาเฉลี่ยตอการใชมาก 3 อันดับแรกไดแก รัฐประศาสน
ศาสตร กฎหมาย และวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มีราคาเฉลี่ยตอการใช 6,676.00, 
1,673.00 และ 951.00 บาทตอครั้ง สวนสาขาวิชาที่มีจํานวนวารสารภาษาตางประเทศ
ฉบับปจจุบันมาก 3 อันดับแรกไดแก สาขาวิชากฎหมาย วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  และ
เศรษฐศาสตร มีจํานวนวารสาร 21, 19 และ 15 ชื่อเรื่องตามลําดับ 
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 วารสารภาษาไทยฉบับปจจุบัน 333 ชื่อเร่ือง ใชงบประมาณในการบอกรับ 180 
ชื่อเร่ือง เปนเงิน 97,093.00 บาท ไดรับอภินันทนาการ 153 ชื่อเร่ือง สาขาวิชาที่ใช
งบประมาณในการบอกรับมาก 3 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
สาขาวิชาอ่ืนๆ  และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ใชงบประมาณ 21,192.00, 20,757.00 
และ 12,349.00 บาท เม่ือพิจารณาราคาเฉลี่ยตอชื่อเร่ืองพบวา วารสารภาษาไทยฉบับ
ปจจุบันมีราคาเฉลี่ย 539.40 บาทตอชื่อเร่ือง วารสารสาขาวิชาอ่ืนๆ มีราคาเฉลี่ยตอชื่อเร่ือง
มากที่สุดคือ 715.76 บาท รองลงมาไดแก วารสารสาขาวิชาศึกษาทั่วไป และ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีราคาเฉลี่ยเปน 626.25  และ 605.48 บาทตอชื่อ
เร่ือง ดานราคาเฉลี่ยตอการใชพบวา วาสารภาษาไทยฉบับปจจุบันที่มีราคาเฉลี่ยตอการใชมาก 
3 อันดับแรกไดแก วารสารสาขาวิชาศึกษาทั่วไป กฎหมายและเศรษฐศาสตร มีราคาเฉลี่ยตอ
การใช 12, 10 และ 9 บาทตอครั้ง สวนสาขาวิชาที่มีจํานวนวารสารภาษาไทยมาก 3 อันดับ
แรกไดแก สาขาวิชาอ่ืนๆ  วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร มีวารสารจํานวน 
61, 48 และ 44 ชื่อเรื่องตามลําดับ 

2. สภาพการใชวารสาร ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการใชวารสารนําเสนอเปน 3  
สวนดังนี้ 

2.1 สภาพการใชวารสารฉบับปจจุบัน แบงหัวขอที่นําเสนอเปน 3 หัวขอคือ  
จํานวนวารสารที่ใชและความถี่ของการใช รายชื่อวารสารฉบับปจจุบันแตละสาขาวิชาที่มีการใช
มาก 3 อันดับแรกและผลการทดสอบสมมุติฐาน 

2.1.1 จํานวนวารสารที่ใชและความถี่ของการใช วารสารฉบับปจจุบัน 
436 ชื่อเร่ือง มีการใช 417 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 95.6 มีความถี่ของการใช 11,662 
ครั้ง วารสารฉบับปจจุบันสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี นิเทศศาสตร และสาขาวิชาศึกษา
ทั่วไป มีการใชวารสารฉบับปจจุบันทุกชื่อเร่ือง สวนสาขาวิชาที่มีความถี่ของการใชวารสารฉบับ
ปจจุบันมาก 3 อันดับแรกไดแก สาขาวิชาอ่ืนๆ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชา
ศิลปศาสตร มีความถี่ของการใช 2,837, 2,130 และ 1,342 ครั้ง เม่ือพิจารณาความถี่
ของการใชตอจํานวนชื่อเร่ืองที่มีในแตละสาขาวิชาพบวา สาขาวิชาอ่ืนๆ มีความถี่ของการใชตอ
ชื่อเร่ืองมากที่สุดคือ 44  ครั้งตอชื่อเรื่อง รองลงมาไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มีความถี่
ของการใช 37 ครั้งตอชื่อเร่ือง สวนอันดับที่ 3 มีสองสาขาวิชาคือ บริหารธุรกิจและการบัญชี 
และวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มีความถี่ของการใช 32 ครั้งตอชื่อเรื่อง 

วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน 103 ชื่อเร่ือง มีการใช 86 ชื่อ
เร่ือง คิดเปนรอยละ 83.5 สาขาวิชาศิลปศาสตร บริหารธุรกิจและการบัญชี นิเทศศาสตรและ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ มีการใชทุกชื่อเร่ือง สวนสาขาวิชาที่มีความถี่ของการใชวารสาร
ภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันมาก 3 อันดับแรกไดแก สาขาวิชาศิลปศาสตร เศรษฐศาสตร
และนิเทศศาสตร มีความถี่ของการใช 376, 154 และ 128 ครั้ง เม่ือหาคาความถี่ตอชื่อ
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เร่ืองพบวา สาขาวิชาอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรทั่วไป และศิลปศาสตร มีความถี่ของการใชตอชื่อเร่ือง
มากเปน 3 อันดับแรกคือ มีความถี่  40, 28 และ 25 ครั้งตอชื่อเรื่อง  

วารสารภาษาไทย 333 ชื่อเร่ือง มีการใช 331 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ  
99.4 สวนใหญใชครบทุกชื่อเรื่อง ยกเวนสาขาวิชาศิลปศาสตรและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มีการใชไม
ครบทุกชื่อเร่ือง วารสารที่ไมมีการใชไดแก อักษรศาสตร [จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย] และ น้ํา
กอก  สาขาวิชาที่มีความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบับปจจุบันมาก 3 อันดับแรกไดแก 
สาขาวิชาอ่ืนๆ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจและการบัญชี มีความถี่ของการ
ใช 2,718,  2,031 และ 1,210 ครั้ง และทั้งสามสาขาวิชานี้มีความถี่ของการใชตอชื่อเร่ือง
มากเปน 3 อันดับแรกดวยคือ มีความถี่ 40, 28 และ 25 ครั้งตอชื่อเรื่อง 

2.1.2 รายชื่อวารสารฉบับปจจุบันที่มีการใชมาก วารสารฉบับปจจุบันที่มี
ความถี่ของการใชมาก 10 อันดับแรกมี 13 ชื่อเร่ือง อันดับที่ 1 อันดับที่ 4 และอันดับที่ 10 
มีความถี่ของการใชเทากันอันดับละ 2 ชื่อเร่ือง เปนวารสารภาษาตางประเทศ 1 ชื่อเร่ือง 
วารสารภาษาไทย 12 ชื่อเรื่อง  

เม่ือจําแนกตามสาขาวิชา เปนวารสารสาขาวิชาศิลปศาสตร 5 ชื่อเรื่อง 
บริหารธุรกิจและการบัญชี 3 ชื่อเร่ือง วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 3 ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร
ทั่วไป 2 ชื่อเร่ือง วารสารทั้ง 13 ชื่อเร่ืองไดแก ครัว, มารเก็ตเธียร (Marketeer), ไอที
ซอฟต (IT.soft), เนชั่นแนล จีโอกราฟฟค (National geographic), ทีทรี (T3), 
ผูจัดการ, แอดวานซ ไทยแลนด จีโอกราฟฟค, เพ่ือนเดินทาง, แบรนดเอจ (Brandage), ช็
อปปง คอมพิวเตอร (Shopping computer), ทริปส แมกะซีน (Trips 
magazine), เนเจอร เอ็กซพลอเรอร (Nature explorer) และ Idea 

วารสารภาษาตางประเทศและวารสารภาษาไทยฉบับปจจุบัน ที่มีความถี่
ของการใชเปน 3 อันดับแรกและมีความถี่มากกวาความถี่เฉลี่ยของแตละสาขาวิชา มีดังนี้ 

- สาขาวิชาศิลปศาสตร วารสารภาษาตางประเทศไดแก Idea, 
Business Traveller และ Hotels วารสารภาษาไทยไดแก ครัว, เพ่ือนเดินทาง และท
ริปส แมกะซีน (Trips magazine) 

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี วารสารภาษาตางประเทศไดแก 
Business Week, Training และ Business Information Review วารสาร
ภาษาไทยไดแก มารเก็ตเธียร (Marketeer), ผูจัดการ และแบรนดเอจ (Brandage) 

- สาขาวิชานิเทศศาสตร วารสารภาษาตางประเทศไดแก   
Communication arts, Advertising Age และ Intermedia วารสาร
ภาษาไทยไดแก ชัตเตอร โฟโตกราฟฟ (Shutter Photography), สีสัน และเอ็กซโพ
เชอร 
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- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร วารสารภาษาตางประเทศไดแก Far 
eastern economic review, Forbes global และ Finance & 
development วารสารภาษาไทยไดแก โลกการคา, การเงินธนาคาร และเมค มันนี่ 
(Make money) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วารสารภาษาตางประเทศ
ไดแก IEEE Spectrum, IEEE Communications Magazine และ 
Mechanical  
Engineering วารสารภาษาไทยไดแก ไอทีซอฟต (IT.soft), ทีทรี (T3) และช็อปปง 
คอมพิวเตอร (Shopping computer) 

- สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วารสารภาษาตางประเทศในสาขาวิชานี้ไมมี 
วารสารภาษาไทยไดแก สารคดี กินรี และอัพเดท (Update) 

- สาขาวิชากฎหมาย วารสารภาษาตางประเทศไดแก Columbia 
human rights law review, European law review และ Harvard Law 
Review วารสารภาษาไทยไดแก นิติศาสตร [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร] ดุลพาห และ
ยุติธรรม 

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วารสารภาษาตางประเทศที่มีความถี่ของ
การใชมากกวาความถี่เฉลี่ย มีเพียงชื่อเร่ืองเดียวไดแก International Journal of 
Public Administration วารสารภาษาไทยไดแก นักบริหาร, ผูนําทองถิ่น และการ
บริหารคน 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป วารสารภาษาตางประเทศที่มีความถี่ของ
การใชมากกวาความถี่เฉลี่ย มีเพียง 2 ชื่อเร่ืองไดแก National Geographic และ 
Discover  วารสารภาษาไทยไดแก เนชั่นแนล จีโอกราฟฟค (National 
geographic), แอดวานซ  ไทยแลนด  
จีโอกราฟฟค และอาหาร & สุขภาพ 

- สาขาวิชาอ่ืน ๆ วารสารภาษาตางประเทศที่มีความถี่ของการใช
มากกวาความถี่เฉลี่ย มีเพียงชื่อเร่ืองเดียวไดแก Time วารสารภาษาไทยไดแก สตารพิคส 
(Starpics ), มติชนสุดสัปดาห อันดับที่ 3 มี 2 ชื่อเรื่องไดแก งานวันน้ี และสตารซอคเกอร 

2.1.3  ผลการทดสอบสมมุติฐาน สรุปไดดังนี้ 
- ราคาเฉลี่ยตอเลมกับความถี่เฉลี่ยตอเลมของวารสารฉบับปจจุบัน  

ทั้งวารสารภาษาตางประเทศและวารสารภาษาไทย ไมมีความสัมพันธกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 
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- คาเฉลี่ยความถี่ตอเลมของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับ
ปจจุบันที่บอกรับโดยใชงบประมาณ และไมใชงบประมาณไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 

- คาเฉลี่ยความถี่ตอเลมของการใชวารสารภาษาไทยฉบับปจจุบัน ที่
บอกรับโดยใชงบประมาณและไมใชงบประมาณแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

- คาเฉลี่ยความถี่ของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน 
แตละสาขาวิชา แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

- คาเฉลี่ยความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบับปจจุบัน แตละ
สาขาวิชา ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

- คาเฉลี่ยความถี่ของการใชวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน 
และวารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง แตกตางกัน ที่ระดบันัยสําคัญ 0.05 

- คาเฉลี่ยความถี่ของการใชวารสารภาษาไทยฉบับปจจุบัน และ
วารสารภาษาไทยฉบับยอนหลัง ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

2.2 สภาพการใชวารสารฉบับยอนหลัง ในดานปริมาณและความถี่ของการใช  
รายชื่อวารสารที่มีการใชมาก ชวงอายขุองวารสารที่ใชและจํานวนผูใช สรุปไดดังนี้ 

2.2.1 ปริมาณและความถี่ วารสารฉบับยอนหลัง 896 ชื่อเร่ือง มีการใช 
407 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 45.4 มีความถี่ของการใช 6,188 ครั้ง ความถี่เฉลี่ยของการใช
ตอจํานวนชื่อเรื่องที่มี 7 ครั้งตอชื่อเรื่อง ความถี่เฉลี่ยของการใชตอจํานวนชื่อเร่ืองที่ใช 15 ครั้ง
ตอชื่อเรื่อง 

สาขาวิชาของวารสารที่มีการใชมาก 3 อันดับแรก เม่ือพิจารณาดาน
จํานวนชื่อเรื่องไดแก วารสารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป และ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือพิจารณาดานความถี่ของการใชไดแก วารสารสาขาวิชา
บริหารธุรกิจและการบัญชี เศรษฐศาสตรและวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนั้น
วารสารทั้งสามสาขาวิชานี้ยังมีความถี่เฉลี่ยตอชื่อเรื่องที่มีการใช มากเปน 3 อันดับแรกดวย 

วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง 281 ชื่อเร่ือง มีการใช 21ชื่อ
เร่ือง คิดเปนรอยละ 7.5 มีความถี่ของการใช 42 ครั้ง สาขาวิชาที่มีความถี่ของการใชมาก
ที่สุด ไดแก วารสารสาขาวิชาศิลปศาสตร สวนสาขาวิชาที่ไมมีการใชวารสารภาษาตางประเทศ
ฉบับยอนหลังเลยไดแก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป กฎหมายและรัฐประศาสนศาสตร 

วารสารภาษาไทยฉบับยอนหลัง 615 ชื่อเร่ือง มีการใช 386 ชื่อเร่ือง  
คิดเปนรอยละ 62.8 มีความถี่ของการใช 6,146 ครั้ง สาขาวิชาที่มีความถี่ของการใชมาก 3 
อันดับแรกไดแก วารสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี เศรษฐศาสตร และ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีความถี่ของการใช 2,187, 1,002 และ 858 ครั้ง 
ตามลําดับ 
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2.2.2 รายชื่อวารสารฉบับยอนหลังที่มีความถี่ของการใชมาก 10 
อันดับแรก มี 11 ชื่อเร่ือง อันดับที่ 5 มีความถี่เทากัน 2 ชื่อเร่ือง เปนวารสารภาษาไทยทั้ง 
11 ชื่อเร่ือง เม่ือจําแนกตามสาขาวิชา เปนวารสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี 6 ชื่อ
เร่ือง เศรษฐศาสตร 4 ชื่อเร่ือง และกฎหมาย 1 ชื่อเร่ือง วารสารทั้ง 11 ชื่อเร่ืองไดแก  มาร
เก็ตเธียร, แบรนดเอจ, บิซิเนส คอมพิวเตอร แมกะซีน, ผูสงออก, คูแขง, สรรพากรสาสน, 
นิติศาสตร, เอกสารภาษีอากร, นักบัญชี, โลกการคา และการเงินธนาคาร 

2.2.3 ชวงอายุของวารสารของวารสารฉบับยอนหลัง ที่มีความถี่ของ
การใชมากที่สุดไดแก ชวงอายุ 1-3 ป มีความถี่ของการใช 3,231 ครั้ง คิดเปนรอยละ 52.2 
วารสารแทบทุกสาขาวิชามีความถี่ของการใชในชวงอายุ 1-3 ปมากที่สุด และความถี่ของการ
ใชจะลดลงเม่ือชวงอายุของวารสารมากขึ้น ยกเวนวารสารสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีความถี่ของ
การใชในชวงอายุ 4-6 ป และ 7-9 ป มากกวาชวงอายุ 1-3 ป สวนวารสารสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร จะมีบางชวงอายุที่ความถี่ในการใชในชวงอายุมาก มีคามากกวาความถี่ของ
การใชในชวงอายุนอย 

2.2.4 ผูใชบริการวารสารฉบับยอนหลังมีจํานวน 1,989 คน เขาใช
บริการวารสารฉบับยอนหลัง 3,035 ครั้ง (การเขาใชในวันเดียวกันหลายครั้งนับเปนการใช 1 
ครั้ง) เฉลี่ยแลวมีการเขาใช 1.5 ครั้งตอคน ผูเขาใชทั้ง 1,989 คน เปนอาจารย 38 คน เขา
ใช 71 ครั้ง บุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารย 28 คน เขาใช 44 ครั้ง นักศึกษาระดับปริญญาโท 
149 คน เขาใช  265 ครั้ง นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,732 คน เขาใช 2,610 ครั้ง 
สมาชิกบุคคลภายนอก 11 คน  เขาใช 14 ครั้ง บุคคลภายนอกที่ไมไดเปนสมาชิกเขาใช 31 
ครั้ง 

เม่ือจําแนกผูใชตามคณะหรือสาขาวิชาพบวา คณะหรือสาขา
บริหารธุรกิจมีจํานวนผูเขาใชมากที่สุด รองลงมาไดแก คณะหรือสาขาการบัญชี และคณะหรือ
สาขานิเทศศาสตร สวนจํานวนครั้งของการเขาใชตอคนพบวา ผูใชจากคณะหรือสาขา
เศรษฐศาสตรมีจํานวนครั้งที่เขาใชตอคนมากที่สุดคือ 2.4 ครั้งตอคน รองลงมาไดแก ผูใชจาก
คณะหรือสาขานิติศาสตร  และคณะหรือสาขาบริหารธุรกิจซ่ึงเขาใช 1.7 และ 1.6 ครั้งตอคน 

เม่ือจําแนกตามประเภทสมาชิก พบวา อาจารยมีจํานวนครั้งของการ
เขาใชตอคนมากที่สุดคือ 1.9 ครั้งตอคน รองลงมาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโทและ
บุคลากรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ไมใชอาจารย ซึ่งเขาใช 1.8 และ 1.6 ครั้งตอคน 

2.3 การใชวารสารอิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกสที่อยูในรูปฐานขอมูล
ซีดีรอม จํานวน 2 ฐานไดแก ABI/INFORM  และ Business Source Elite ไม
มีการใช  วารสารอิเล็กทรอนิกสที่อยูในรูปซีดีรอม 4 ชื่อเร่ืองมีการใช 10 ครั้ง วารสารที่มี
ความถี่ของการใชมากที่สุดไดแก  ชิพ (Chip) มีการใช 7 ครั้ง  รองลงมาไดแก แอทเดฟ 
(@Dev) มีการใช 2 ครั้ง เม่ือเปรียบเทียบกับวารสารฉบับพิมพชื่อเร่ืองเดียวกันซ่ึงมีความถี่
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ของการใช 230 ครั้ง วารสารอิเล็กทรอนิกสมีการใชเพียงรอยละ 4.2 ของการใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสและวารสารฉบับพิมพชื่อเร่ืองเดียวกัน สวนวารสารอิเล็กทรอนิกสที่อยูในรูป
ฐานขอมูลออนไลน ซึ่งอยูระหวางการทดลองใชมีการใช 60 ครั้ง เม่ือเทียบกับการใชวารสาร
ภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน ที่อยูในรูปสิ่งพิมพที่มีการใช 1,136 ครั้ง แตยังมากกวาการใช
วารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง ที่อยูในรูปสิ่งพิมพซึ่งมีการใชเพียง 42 ครั้ง 
 

3. วัตถุประสงคของการใชวารสาร ความตองการ และความพึงพอใจตอ
บริการวารสาร ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

จากการแจกแบบสอบถามใหผูที่เขามาใชบริการวารสาร ระหวางเดือนมกราคม–
กุมภาพันธ 2546 จํานวน 410 ชุด ไดรับคืน 342 ชุด คิดเปนรอยละ 83.4 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญคือ รอยละ 89.2 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากผูตอบ
แบบสอบถาม 342 คน เปนผูที่เคยใชวารสารฉบับปจจุบัน 302 คน เคยใชวารสารฉบับ
ยอนหลัง 272 คน และเคยใชวารสารอิเล็กทรอนิกส 93 คน ผลการวิจัยดานวัตถุประสงคใน
การใช ความตองการ และความพึงพอใจตอบริการวารสาร สรุปไดดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงคในการใชวารสาร   
วัตถุประสงคของการใชวารสารที่มีผูตอบมากกวารอยละ 20 ไดแก ใชเพ่ือ

ทํารายงาน 292 คน คิดเปนรอยละ 85.4 รองลงมาไดแก เพ่ือความเพลิดเพลินและพักผอน
หยอนใจ  รอยละ 64.9 แสวงหาความรูใหมๆ ดวยตนเอง รอยละ 57.6 ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 54.1  ประกอบการเรียนตามคําแนะนําของผูสอน รอยละ 47.4 ติดตามบท
วิเคราะหสถานการณปจจุบัน  รอยละ 24.8 และติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขา
วิชาชีพ รอยละ 20.2  

3.2 ความตองการเก่ียวกับบริการวารสาร 
ผูใชมีความตองการเกี่ยวกับบริการวารสารเกือบทุกเรื่องในระดับมาก 

ยกเวนเรื่องมีเครื่องมือชวยคนบทความจากวารสารภาษาตางประเทศ และคนและหยิบวารสาร
ฉบับยอนหลังไดดวยตนเอง ซึ่งมีความตองการในระดับปานกลาง เร่ืองที่ผูใชมีความตองการ
มาก 3 อันดับแรกไดแก เพ่ิมวารสารภาษาไทยใหมีความหลากหลายสาขาวิชา เพ่ิมฐานขอมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกสใหมีความหลากหลายสาขาวิชา บันทึกหรือสั่งพิมพบทความจากวารสารที่
ตองการไดโดยใชคอมพิวเตอร ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.09, 3.91 และ 3.72 ตามลําดับ 

เม่ือจําแนกความตองการของผูใชตามประเภทสมาชิก พบวา นักศึกษา
ระดับปริญญาโทมีความตองการทั้ง 10 เรื่อง มากเปนอันดับ 1 มีคาเฉลี่ย 3.98 รองลงมา
ไดแก  อาจารยและบุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคาเฉลี่ย 3.71 
และ 3.59  ตามลําดับ ซึ่งเปนความตองการในระดับมาก สวนสมาชิกบุคคลภายนอกและ
บุคคลภายนอกที่ไมไดเปนสมาชิก มีความตองการรวมทั้ง 10 เรื่องในระดับปานกลาง 
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เม่ือจําแนกความตองการของผูใชตามคณะหรือสาขาวิชา พบวา ผูใชจากทุก
คณะหรือสาขาวิชา มีความตองการในระดับมาก ยกเวนผูใชที่มาจากภายนอก ผูใชจากคณะ
หรือสาขานิติศาสตรมีความตองการมากเปนอันดับ 1 มีคาเฉลี่ย 4.01 รองลงมาไดแก ผูใช
จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารธุรกิจ มีคาเฉลี่ยเปน 37.2 และ 3.61 ตามลําดับ 

3.3 ความพึงพอใจตอบริการวารสาร 
ผูใชมีความพึงพอใจตอบริการวารสาร ดานผูใหบริการวารสารฉบับยอนหลัง  

บริการวารสารฉบับยอนหลัง และบริการวารสารฉบับปจจุบันในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.75, 
3.64   และ 3.54 ตามลําดับและเปนความพึงพอใจในระดับมาก สวนความพึงพอใจตอดาน
วารสารอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.36 เร่ืองที่ผูใชพึงพอใจ 5 อันดับ
สุดทาย มี 7เร่ือง อันดับที่ 3 และอันดับที่ 5 มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 เร่ือง ความพึงพอใจทั้ง 5 
อันดับเปนเรื่องวารสารอิเล็กทรอนิกสทั้ง 6 เร่ือง บริการวารสารฉบับปจจุบัน 1 เร่ืองไดแก 
คาใชจายในการสั่งพิมพ (Print) ขอมูล (แผนละ 4 บาท) ความสะดวกในการสั่งพิมพ หรือ
บันทึกขอมูลที่ตองการในแผนดิสก จํานวนบทความเต็มรูป (Fulltext) ที่ตรงตามความ
ตองการ จํานวนวารสารในฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ความทันสมัยของเน้ือหา ขั้นตอน
การคนไมยุงยาก และจํานวนวารสารที่อยูในขั้นตอนดําเนินการในแตละวัน สรุปผลการวิจัยแต
ละดาน ดังนี้ 

3.3.1 ความพึงพอใจตอบริการวารสารดานวารสารฉบับปจจุบัน 
ความพึงพอใจตองานบริการวารสาร ดานวารสารฉบับปจจุบันโดยรวมอยู

ในระดับมากคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ความพึงพอใจ 3 อันดับแรกไดแก การจัดวางชั้น
วารสารและที่นั่งอานในหองวารสารฉบับปจจุบัน ความเหมาะสมของปายชื่อวารสารบนชั้น
วารสารฉบับปจจุบัน และความสะดวกในการคนหาและหยิบวารสารเลมที่ตองการ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 
3.69, 3.68 และ 3.68 ตามลําดับ 

เม่ือจําแนกความพึงพอใจตามประเภทสมาชิก พบวา ผูใชที่เปนสมาชิก
บุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกที่ไมไดเปนสมาชิก มีความพึงพอใจมากเปนอันดับ 1 มี
คาเฉลี่ย 3.74 รองลงมาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท มี
คาเฉลี่ย  3.55 และ 3.52 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมาก สวนอาจารยและบุคลากรอื่นที่
ไมใชอาจารย มีความพึงพอใจตอบริการวารสารฉบับปจจุบันในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 
3.30  

เม่ือจําแนกความพึงพอใจของผูใชตามคณะหรือสาขาวิชา พบวา ผูใชที่
เปนมาจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจมากเปนอันดับ 1 มีคาเฉลี่ย 3.80 
รองลงมาไดแก ผูใชจากคณะหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ การบัญชี และ
นิเทศศาสตร มีคาเฉลี่ย 3.57, 3.47 และ 3.41 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมาก สวนผูใช
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จากคณะหรือสาขาวิชานิติศาสตร วิศวกรรมศาสตรและศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีความพึง
พอใจตอบริการวารสารฉบับปจจุบันในระดับปานกลาง 

3.3.2 ความพึงพอใจตอบริการวารสาร ดานบริการวารสารฉบับ
ยอนหลัง  

ความพึงพอใจดานบริการวารสารฉบับยอนหลัง โดยรวมอยูในระดับมาก
คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ความพึงพอใจ 3 อันดับแรกไดแก การจัดระเบียบในการใหบริการ
ตามลําดับกอนหลัง ความพรอมของเครื่องมืออุปกรณและบุคลากรที่จะใหบริการ และความถูก
ตองของแหลงขอมูลที่ระบุไวในเครื่องมือชวยคน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.71, 3.68 และ 3.68 
ตามลําดับ 

เม่ือจําแนกความพึงพอใจตามประเภทสมาชิก พบวา ผูใชที่เปนสมาชิก
บุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกที่ไมไดเปนสมาชิก มีความพึงพอใจมากเปนอันดับ 1 มี
คาเฉลี่ย 4.10 รองลงมาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท และ
อาจารยและบุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารยมีคาเฉลี่ย 3.64, 3.63 และ 3.55 ซึ่งเปนความพึง
พอใจในระดับมาก  

เม่ือจําแนกความพึงพอใจของผูใชตามคณะหรือสาขาวิชา พบวา สวน
ใหญมีความพึงพอใจตอบริการวารสารฉบับยอนหลังในระดับมาก ยกเวนผูใชจากคณะหรือสาขา
วิศวกรรมศาสตร และบุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารย มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย  
3.33 และ 3.26 ตามลําดับ ผูใชที่เปนมาจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจมากเปน
อันดับ 1 มีคาเฉลี่ย 4.10 รองลงมาไดแก ผูใชจากคณะหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และบริหารธุรกิจ มีคาเฉลี่ย 3.67 และ 3.66 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมาก 

3.3.3   ความพึงพอใจดานผูใหบริการวารสารฉบับยอนหลัง 
ผูใชมีความพึงพอใจดานผูใหบริการวารสารฉบับยอนหลัง โดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.75 ความพึงพอใจ 3 อันดับแรกไดแก การใหบริการดวย
กิริยามารยาทที่สุภาพ ความกระตือรือรนและเอาใจใสผูใชบริการ และการใหคําแนะนําชวยเหลือ
ผูใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.84, 3.78 และ 3.75   

เม่ือจําแนกความพึงพอใจตามประเภทสมาชิก พบวา ผูใชที่เปนสมาชิก
บุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกที่ไมไดเปนสมาชิก มีความพึงพอใจมากเปนอันดับ 1 มี
คาเฉลี่ย 4.17 รองลงมาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
อาจารยและบุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารย มีคาเฉลี่ย 3.77, 3.68 และ 3.60 

เม่ือจําแนกความพึงพอใจของผูใชตามคณะหรือสาขาวิชา พบวา   สวน
ใหญมีความพึงพอใจตอบริการวารสารฉบับยอนหลังในระดับมาก ยกเวนผูใชจากคณะหรือสาขา
วิศวกรรมศาสตร และบุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารย มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 
3.33 และ 3.39 ตามลําดับ ผูใชที่เปนมาจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจมากเปน
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อันดับ 1 มีคาเฉลี่ย 4.17 รองลงมาไดแก ผูใชจากคณะหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ย 3.91 และ 3.79 

3.3.4  ความพึงพอใจดานวารสารอิเล็กทรอนิกส  
ผูใชมีความพึงพอใจดานวารสารอิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ย 3.36 เร่ืองที่ผูใชพึงพอใจเปนอันดับแรกไดแก ความทันสมัยของเน้ือหา รองลงมา
ไดแก ขั้นตอนการคนไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 3.55 และ 3.42 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับ
มาก สวนเรื่องอ่ืน ๆ ผูใชมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

เม่ือจําแนกความพึงพอใจตามประเภทสมาชิก พบวา สมาชิกทุกประเภท
มีความพึงพอใจดานวารสารอิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง นักศึกษาระดับปริญญาตรีมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจเปนอันดับ 1 มีคาเฉลี่ย 3.39 อาจารยและบุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารยมี
ความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย มีคาเฉลี่ย 2.87 

เม่ือจําแนกความพึงพอใจของผูใชตามคณะหรือสาขาวิชา พบวา สวน
ใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ยกเวนผูใชจากคณะหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรที่มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57 และ 3.56 
ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยที่ควรนํามาอภิปรายผลมีทั้งดานสภาพการรับวารสาร สภาพการใช
วารสาร และความตองการเกี่ยวกับบริการวารสาร ดังนี้ 

1. สภาพการรับวารสาร  
 จากผลการวิจัยเห็นไดวา จํานวนวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันมีเพียง 
103 ชื่อเรื่อง ทั้งน้ีเน่ืองจากในปการศึกษา 2544 ศูนยสนเทศและหอสมุดไดบอกรับ
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสในระบบออนไลนชื่อ Business Source Elite ของ
บริษัท  EBSCO ทําใหมีการงดการตออายุวารสารบางสวนที่สามารถคนเอกสารเต็มรูปใน
ระบบออนไลนได 
 จํานวนวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีเพียง 4 ชื่อเร่ือง เน่ืองจากเปนสาขาวิชาที่เร่ิมเปดสอนในปการศึกษา 2545 และ
ศูนยสนเทศและหอสมุดไดบอกรับฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสในระบบออนไลนชื่อ 
H.W.Willson Database สาขา Applied Science & Technology ซึ่งได
ทดลองใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2545 และสามารถใชในระบบออนไลนไดอยางสมบูรณ เม่ือ
เดือนกุมภาพันธ 2546 

2. สภาพการใชวารสาร   
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ผลการวิจัยครั้งน้ี ในสวนที่เกี่ยวกับการใชวารสารภาษาตางพบวา มีวารสาร
ภาษาตางประเทศฉบับปจจุบันที่ไมมีการใช 17 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 16.5 เปนวารสาร
สาขาวิชากฎหมาย 9 ชื่อเร่ือง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 5 ชื่อเรื่อง 
เศรษฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาละ 1 ชื่อเร่ือง สอดคลอง
กับผลการวิจัยของสุธนา  วงศทองสรรค (สุธนา วงศทองสรรค, 2539) ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับ การ
ใชวารสารวิชาการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่พบวา วารสาร
ภาษาตางประเทศสวนหนึ่งไมมีการใชเลย 

วารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชีที่
ความถี่ของการใชมากเปนอันดับแรกไดแก Business Week ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ 
จีระภา นาคนิยม (จีระภา นาคนิยม, 2539) ที่วิจัยเกี่ยวกับ การใชวารสารธุรกิจของอาจารย
และนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและพบวา Business Week เปนวารสารภาษาอังกฤษที่
อาจารยและนักศึกษาใชมากเปนอันดับแรก สวนวารสารสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มีความถี่ของการใช
มากไดแก Time ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ บานชื่น ทองพันชั่ง (บานชื่น ทองพันชั่ง, 
2539) วิจัยเกี่ยวกับการใชวารสารภาษาตางประเทศในหองสมุดคณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และพบวา วารสารสาขาวิชาทั่วไปที่มีการใชมากไดแก Time มี
ความถี่ของการใชรอยละ 56.14 ของสาขาวิชา 

สวนวารสารภาษาตางประเทศฉบับยอนหลัง มีการใชนอยมากคือ ใช 21 ชื่อ
เร่ือง จาก 281 ชื่อเร่ือง คิดเปนรอยละ 7.47 ทั้งน้ีนาจะมาจากสาเหตุสองประการ ประการ
แรกคือ ศูนยสนเทศและหอสมุด ไมมีเครื่องมือชวยคนบทความจากวารสารภาษาตางประเทศที่
เปนปจจุบัน ทําใหผูใชไมทราบวาบทความที่ตองการมีหรือไม มีอยูในวารสารชื่อหรือฉบับใด ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยดานความตองการเกี่ยวกับบริการวารสารครั้งน้ี ที่พบวา อาจารยและ
บุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารย มีความตองการเรื่อง มีเครื่องมือชวยคนบทความจากวารสาร
ภาษาตางประเทศมากเปนอันดับที่ 4 มีคาเฉลี่ย 4.00 ซึ่งเปนความตองการในระดับมาก จาก
ความตองการ 10 เรื่อง  ประการที่สองคือ การใหบริการวารสารฉบับยอนหลังในลักษณะชั้น
ปด ผูใชไมมีอิสระในการเลือกดูวารสารเลมที่นาสนใจดวยตนเอง จึงทําใหวารสาร
ภาษาตางประเทศมีการใชนอยมาก เม่ือเทียบกับวารสารภาษาภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน 

3. สภาพการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส  
วารสารอิเล็กทรอนิกสที่ศูนยสนเทศและหอสมุด มีใหบริการเมื่อเร่ิมเปดภาคเรียน

ที่ 2/2545 อยูในรูปฐานขอมูลซีดีรอมและซีดีรอม และฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสใน
ระบบออนไลนที่อยูระหวางการทดลองใช มีการใชนอย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะจํานวนเลมวารสาร
อิเล็กทรอนิกสไมครบถวนสมบูรณ ทําใหไมสามารถคนวารสารฉบับยอนหลังได ดังที่ทรงวุฒิ 
ตรังวัฒนา (ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา, 2544) วิจัยไว และอาจเปนเพราะผูใชไมทราบวาศูนยสนเทศ
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และหอสมุดมีวารสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบฐานขอมูลออนไลนและซีดีรอม ซึ่งเปนวารสาร
รูปแบบใหมใหบริการ เนื่องจากการประชาสัมพันธเกี่ยวกับวารสารอิเล็กทรอนิกส มีการ
ประชาสัมพันธบน Homepage ของศูนยสนเทศและหอสมุด สวนวารสารอิเล็กทรอนิกสที่อยู
ในรูปซีดีรอมเชน ชิพ (Chip) พีซีแมกะซีน ยังไมมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ จะ
เห็นไดจากจากการวิจัยครั้งน้ีที่พบวา ผูใชพึงพอใจในเรื่องการประชาสัมพันธวารสารที่บอกรับ
ใหมเปนอันดับที่ 22 มีคาเฉลี่ย 3.43 จากความพึงพอใจ 27 เร่ือง  ผูใชที่เปนอาจารยและ
บุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารย มีความพึงพอใจเรื่องการประชาสัมพันธวารสารที่บอกรับใหม เปน
อันดับ 10 ใน 10 เร่ืองของความพึงพอใจดานบริการวารสารฉบับปจจุบัน  และจากการวิจัย
ของทัศนียา เชิดสูงเนิน (ทัศนียา เชิดสูงเนิน, 2543) เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการ
ฐานขอมูลซีดีรอมของผูใชในหองสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวาผูใชประสบปญหาใน
ระดับปานกลางเรื่องไมทราบวิธีคนฐานขอมูลซีดีรอมที่ใช  ไมทราบรายชื่อฐานขอมูลซีดีรอมที่มี
ในหองสมุดและไมทราบขอบเขตเนื้อหาของฐานขอมูลซีดีรอมที่หองสมุดมีใหบริการ 

4. ความตองการและความพึงพอใจตอบริการวารสาร 
เม่ือพิจารณารายการความตองการเกี่ยวกับบริการวารสารทั้ง 10 เร่ือง ใน

แบบสอบถาม จะเห็นวา เปนความตองการดานวารสารอิเล็กทรอนิกส 4 เร่ือง จากผลการวิจัย
ครั้งน้ี  พบวา ผูใชที่เปนอาจารยและบุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารย มีความตองการสามเรื่องในสี่
เร่ืองนี้เปน 3 อันดับแรก และเปนความตองการในระดับมากที่สุด 2 เรื่อง ในระดับมากอีก 1 
เร่ือง อันดับแรก ไดแก คนและอานวารสารไดจากภายนอกศูนยสนเทศฯ เชน จากคณะ ที่
ทํางาน ที่บาน คนและอานวารสารไดตลอดเวลา ไมตองรอเวลาเปดทําการของศูนยสนเทศฯ 
และเพิ่มฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสใหมีความหลากหลายสาขาวิชา   

ในดานความพึงพอใจตอบริการวารสารทั้ง 4 ดานไดแก ดานวารสารฉบับ
ปจจุบัน   บริการวารสารฉบับยอนหลัง ผูใหบริการวารสารฉบับยอนหลัง และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส ผูใชที่เปนอาจารยและบุคลากรอ่ืนที่ไมใชอาจารย มีความพึงพอในต่ําที่สุดเม่ือ
เทียบกับผูใชกลุมอ่ืน ๆ   อาจเปนเพราะอาจารยและบุคลากรอื่นที่ไมใชอาจารย เคยใชหองสมุด
อ่ืนๆ มาหลายแหง จึงเกิดการเปรียบเทียบระหวางบริการวารสารของศูนยสนเทศและหอสมุด
กับหองสมุดที่เคยใช 

 
ขอเสนอแนะ 

1. การตออายุวารสาร ควรนําราคาตอการใชของวารสารภาษาตางประเทศแตละชื่อ
เร่ืองเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาตออายุวารสาร ดังเชนที่ Madison Library ของ  
University of Wisconsin และ Marriott Library ของ University of 
Utah 

2. การเผยแพรสารบัญวารสารควรเลือกทําเฉพาะชื่อเรื่องที่ผูจัดทําวารสารไมมีการ
เผยแพรสารบัญวารสารอินเทอรเน็ต ทั้งน้ีเพ่ือประหยัดเวลาในการทํางานของผูปฎิบัติงาน สวน
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วารสารที่ผูจัดทําไดนําสารบัญเผยแพรบนอินเทอรเน็ตควรเชื่อมโยงการคนเพ่ือใหผูใชคนได
สะดวก นอกจากนี้ผูใชยังสามารถดูสารบัญหรือรายชื่อบทความในวารสารฉบับยอนหลังไดดวย 

3. วารสารฉบับปจจุบันแตละสาขาวิชาที่ไมมีการใชหรือใชนอย ควรแจงใหคณะวิชา
ทราบและพิจารณารวมกัน เพ่ือหาแนวทางในการสงเสริมการใชหากจําเปนที่ตองตออายุ ซึ่งอาจ 
หมุนเวียนวารสารฉบับยอนหลังใหอาจารยในคณะวิชา นอกเหนือจากการเผยแพรสารบัญ
วารสารบน Homepage ของศูนยสนเทศและหอสมุด  หรืองดรับหากเห็นวาไมจําเปนตอง
ตออายุ 

4. เม่ือมีการนําวารสารฉบับปจจุบัน ที่มีการจัดทําในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสและ
เผยแพรบนอินเตอรเน็ตดวยไปทําดรรชนี ควรประชาสัมพันธแหลงบนอินเตอรเน็ตของวารสาร
ชื่อน้ันๆ  ใหผูใชทราบ เพ่ือประโยชนทั้งผูใชและผูปฏิบัติงานทําดรรชนี ซึ่งอาจทําใหระดับความ
พึงพอใจของผูใชในเร่ือง จํานวนวารสารที่อยูในขั้นตอนดําเนินการในแตละวันเพ่ิมขึ้นได จาก
ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวาผูใชความพึงพอใจเรื่องจํานวนวารสารที่อยูในขั้นตอนดําเนินการในแต
ละวัน เปนอันดับสุดทาย เม่ือไมนับความพึงพอใจดานวารสารอิเล็กทรอนิกส 6 เรื่อง 

5. ควรมีการประชาสัมพันธภายในหองสมุดเกี่ยวกับวารสารอิเล็กทรอนิกสเพ่ือให
ผูใชที่เขามาใชวารสารเห็นไดอยางเดนชัด ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหมีการใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้นและมีการใชอยางคุมคา 

6. ควรรวบรวมและจัดทํารายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกสภาษาไทย ที่สามารถคน
บทความเต็มรูปหรือสารสังเขปไดฟรีบนอินเตอรเน็ตไวใน Homepage ของศูนยสนเทศและ
หอสมุด เพ่ือเปนแหลงคนควา และอํานวยความสะดวกแกผูใช  ถามีการใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสแทนวารสารฉบับพิมพมากขึ้นจะทําใหลดภาระการจัดเก็บวารสารขึ้นชั้นได 

7. วารสารฉบับยอนหลังที่ไมมีการใชและมีอายุมาก ควรแยกจัดเก็บหรือจําหนาย
เพ่ือใหคนหาวารสารที่ตองการไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

8. ขอเสนอแนะจากผูใชมีดังนี้ 
                   8.1   ดานวารสาร 
                         ควรเพิ่มความถี่ในการจัดชั้นวารสาร และนําวารสารฉบับใหมมาไว
ใหบริการอยางรวดเร็ว ไมลาชา 
                         ควรจัดเรียงวารสารตามเนื้อหาไมใชตัวอักษร วารสารคอมพิวเตอรควร
รวบรวมไวดวยกันเพื่อสะดวกในการคน 
                         ควรมีวารสารใหมากๆทุกสาขาอาชีพเพราะมีประโยชนตอนักศึกษา 
                         ควรมีวารสารในเรื่องการเรียนการสอน และเพิ่มวารสารดาน
อิเล็กทรอนิกส ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตรใหมากขึ้น 
                        ควรเพิ่มนิตยสารใหมากขึ้นกวาเดิมเพราะนักศึกษานิเทศศาสตร
จําเปนตองรูจักสื่อที่หลากหลายและเพิ่มจํานวนฉบับของวารสารและนิตยสารใหมีชื่อเร่ืองละ 2-
3 ฉบับ 
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ควรมีบริการทําสําเนาบทความจากวารสาร 
                  8.2   ดานผูใหบริการ 
                        เจาหนาที่ควรปฏิบัติงานใหตรงเวลาและมีเจาหนาที่อยูที่เคานเตอรเม่ือ
เริ่มเวลาเปดทําการ  8.30 น 
                       เจาหนาที่ควรใหบริการดวยรอยยิ้ม พูดจาสุภาพ ไมตะคอกเสียงดัง 
                  8.3   อ่ืนๆ 
                       ควรลดคาใชจายในการสั่งพิมพขอมูลเหลือแผนละ 3 บาท 
                       ควรปรับปรุงบรรยากาศในหองสมุดใหดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเสียงดังและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยเพราะนักศึกษาบางคนคุยกันเสียงดัง ใชโทรศัพทมือถือเสียงดัง ขาด
ความเกรงใจ ขาดความเปนระเบียบอยางมากถึงมากที่สุด                                    
                       ควรจัดเก็บหนังสือพิมพราย 3 วัน และหนังสือพิมพธุรกิจในรูปไมโครฟลม
เพ่ือประโยชนในการคนขอมูล 
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