
1 
 

รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลนส์ าหรบังานบริการสารสนเทศ  
ของห้องสมดุสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ 

 
ปริศนา มัชฌิมา1 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับงาน

บริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ 2) พัฒนารูปแบบการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ส าหรับงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วย แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของ
ห้องสมุด จ านวน 37 คน ผู้ใช้ห้องสมุด จ านวน 384 คน และผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 17 คน ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) 
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย เชิ งคุณภาพประกอบด้ วย แบบสัมภาษณ์ผู้ เชี่ ยวชาญ จ านวน  
17 คน และแบบบันทึกประเด็นการสนทนา จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เข้าร่วมการจัดสนทนากลุ่ม 
จ านวน 9 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์  

ผลการวิจัยพบว่า 1) เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุดในงานบริการสารสนเทศของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2) ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของห้องสมุดเพ่ือการ
บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า และเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม และ 3) รูปแบบการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ส าหรับงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบด้วย 
การบริการ (Service) สารสนเทศ ( Information)  การจัดการ (Management) บุคลากร 
(Personnel) ผู้น าหรือผู้บริหาร (Leader) และเครื่องมือ (Equipment) สรุปเป็นโมเดลชื่อ “SIMPLE 
Model”  
 
ค าส าคัญ: เครือข่ายสังคมออนไลน์ การบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 
 
 
 
 



2 
 

Model of Social Networking Using for Information Services of 
Public University Libraries 

 
Prisana Mutchima1 

 
Abstract 

 

The objectives of this research were to: 1) study social networking usage 
behaviors of users and staff in libraries and 2) develop a model of using social 
networking for information services of public university libraries. The quantitative data 
were collected by questionnaires from 37 samples of personnel, 384 samples of 
users and 17 experts by EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) technique. The 
qualitative data were collected by conducting interviews of 17 experts and focus 
group discussion from 9 key informants. Percentage, mean, standard deviation, 
median and interquartile range were adopted for data analysis. 

Research results were as follows: 1) Facebook was the most commonly 
adopted tool in public university libraries for information services. 2) Most users used 
social networking of libraries for reference service and knowledge finding.  
3) A model of using social networking for information services of university libraries is 
SIMPLE Model that consists of service, information, management, personnel, leader 
and equipment.  
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