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การวจิยัครงันีมคีวามมุง่หมายเพอืศกึษาสภาพการใชแ้ละปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์

รวมทงัเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชแ้ละปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา โดยจาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ กลุ่มตวัอยา่ง คอื
นิสติระดบับณัฑติศกึษา จาํนวน 382 คน เครอืงมอืทใีช ้คอื แบบสอบถาม สถติทิใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
คอื คา่รอ้ยละ คา่เฉลยี คา่เบยีงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตุฐิานดว้ยคา่ t-test 
 ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี 
 1. สภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์  พบวา่ 
  1.1 นิสติระดบับณัฑติศกึษาทราบขอ้มลูเกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์จากเวบ็ไซตข์อง
สาํนกัหอสมดุกลาง มหวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เรยีนรูว้ธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ดว้ยตนเอง  
และสถานทใีชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ คอื ทพีกัหรอืทอียูอ่าศยัของตนเอง 
  1.2 นิสติระดบับณัฑติศกึษามวีตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เพอืทาํปรญิญา
นิพนธ/์สารนิพนธ ์และเพอืการทาํรายงาน/งานทไีดร้บัมอบหมาย วธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ คอื อา่น
จากหน้าจอทนัทแีละสงัพมิพเ์ฉพาะหน้าทตีอ้งการ ความถใีนการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์สงูสดุ คอื 
วนัละครงั โดยมรีะยะเวลาในการเขา้ใชแ้ต่ละครงัประมาณ 40 นาท ีและเหน็ประโยชน์ในการใช้
ฐานขอ้มลูเพราะไดร้บัสารสนเทศจาํนวนมาก มคีวามหลากหลาย และสามารถสบืคน้ไดต้ลอด 24 ชวัโมง 
อกีทงัยงัสามารถอา่นเนือหาของสารสนเทศผา่นคอมพวิเตอรไ์ดท้นัท ี
 2. ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์  พบวา่  นิสติระดบับณัฑติศกึษามปีรมิาณการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมอืพจิารณาเป็นรายฐานขอ้มลู พบวา่ ฐานขอ้มลูทมีกีาร
ใชส้งูสดุอยูใ่นระดบัมากมเีพยีงฐานขอ้มลูเดยีว คอื ProQuest Digital Dissertation & Thesis เมอื
เปรยีบเทยีบตามกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ นิสติกลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยทนิีสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและ
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์มากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์และฐานขอ้มลูทใีชม้ากกวา่ ไดแ้ก่ ScienceDirect, SpringerLink, Academic Search Elite, 
Academic Search Complete, ACM และ ISI Web of Science ตามลาํดบั  สว่นฐานขอ้มลูทนิีสติ
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรใ์ชม้ากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและ
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีเีพยีงฐานขอ้มลูเดยีว คอื Education Research Complete 



  

 3. ปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ พบวา่ นิสติระดบับณัฑติศกึษามปีญัหาในการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมอืพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทนิีสติมปีญัหาใน
ระดบัมากมเีพยีงดา้นเดยีว คอื ดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอร ์ในเรอืงการเชอืมต่อเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรน์อกเครอืขา่ยกบัมหาวทิยาลยัไมม่คีวามสะดวก  เมอืเปรยีบเทยีบตามกลุ่มสาขาวชิาพบวา่ 
นิสติกลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมปีญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั  เมอืพจิารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ไมแ่ตกต่างเชน่กนั แต่เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้  พบความแตกต่าง 2 ขอ้ดงันีคอื 1) นิสติกลุ่ม
สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีปีญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ในเรอืงทนิีสติ
ไมม่เีวลาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์มากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 2) นิสติกลุ่ม
สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์ปีญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ในเรอืงฐานขอ้มลูออนไลน์ทจีดั
ใหบ้รกิารไมค่รอบคลุมเนือหาทตีอ้งการมากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี
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 This study aimed to investigate and compare online database usage including its 
problems by graduate students at Central Library, Srinakharinwirot University, according to 
the subjects of health science, science/technology; and humanities and social science.  The 
subjects consisted of 382 graduate students.  Questionnaire was administered and then 
data were analyzed and presented by percentage, mean, standard deviation, and t-test.  
 The results revealed as follows: 
           1. In accordance with online database usage, it was found that; 
              1.1 The graduate students got information about the online databases through 
library website and learned how to search by themselves and usually used at their own 
residence. 
              1.2 The purposes of usage were for thesis/project, and report/assignment, the 
method used was screen browsing and print on demand, they always used once a day with 
the average of 40 minutes.  However, they realized the usefulness of databases as well as 
variety and convenience (24 hours and prompt access). 
           2.  According to quantity of usage, it was found that their usage was at a moderate 
level.  When considered each databases usage, it showed that ProQuest Digital Dissertation  
& Thesis was most frequently used while those of usage by students in health science, 
science/technology were significant higher at .05 level than those of students in humanities 
and social science.  The databases they used included ScienceDirect, SpringerLink, Academic 
Search Elite, Academic Search Complete, ACM, and ISI Web of Science, respectively whereas 
the only database which those of students in humanities and social science more frequently 
used was Education Research complete. 
         3.  The problems of usage were at a moderate level as a whole.  When considered 
each aspects, it was found that network system/computer was the only one big problem, 
that was inconvenience when especially when it was connected outside the university 
network.  When compared those in each subjects, there were no significant differences as a 
whole and in each aspects, except in each items, it was found that; 1) those of students in 
health science, science and technology had less time on usage than those of students in 
humanities and social science, and 2) those of students in humanities and social science  
needed more databases than those of students in health science, science/technology.
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สารนิพนธฉ์บบันีสาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรณุาอยา่งสงูจากอาจารยศ์ศพิมิล ประพนิพงศกร 
อาจารยท์ปีรกึษาสารนิพนธ ์ทไีดใ้หค้าํปรกึษา แนะนํา และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ยความเอา 
ใจใสอ่ยา่งดยีงิจนสารนิพนธฉ์บบันีสาํเรจ็ลุลว่งเป็นอยา่งด ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยพ์วา พนัธุเ์มฆา ทไีดใ้หค้าํปรกึษาแนะนํา 
แก่ผูว้จิยัและตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ตลอดจนกรณุาเสยีสละเวลารว่มเป็นคณะกรรมการสอบปาก
เปล่า ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารยธ์าดาศกัด ิวชริปรชีาพงษ์ ทไีดร้ว่มเป็นคณะกรรมการ
สอบปากเปลา่ และขอขอบคุณคณาจารยภ์าควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์กุทา่น
ทคีอยหว่งใยและใหค้าํปรกึษา ตลอดจนประสทิธปิระสาทวชิาใหแ้ก่ผูว้จิยั 

ขอกราบขอบพระคุณ คณะผูบ้รหิารสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นงนารถ ชยัรตัน์ อดตีผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุกลาง นางวนิดา วงศว์ฒันะ  
รองผูอ้าํนวยการฝา่ยวชิาการและแผน และนางพมิล เมฆสวสัด ิรองผูอ้าํนวยการฝา่ยสง่เสรมิผูใ้ชแ้ละ
วจิยั ทไีดใ้หโ้อกาสในการลาศกึษาต่อ ตลอดจนกรณุาใหทุ้นสนบัสนุนการศกึษาต่อแก่ผูว้จิยัตลอด
หลกัสตูร ตามโครงการพฒันาบุคลากรของสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ขอกราบขอบพระคุณ นางพมิล เมฆสวสัด ินางศุภกร เมาลานนท ์นางสาวธนัยณ์ชิา  
ธนินจริโชตพิชัร ทไีดก้รณุาเป็นผูเ้ชยีวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั 
รวมทงัขอ้แนะนําต่างๆ ทเีป็นประโยชน์อยา่งยงิในการทาํวจิยัครงันี  
 ขอขอบคุณผูร้ว่มงานในสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกทา่นทใีห้
ความชว่ยเหลอืและใหก้าํลงัใจมาตลอด รวมทงันิสติทเีป็นกลุ่มตวัอยา่งทเีสยีสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามจนทาํใหง้านวจิยันีสาํเรจ็ลุลว่งไดด้ว้ยด ี ขอขอบคุณ รุน่พ ีเพอืนรว่มรุน่โดยเฉพาะ 
นายธนศกัด ิเมอืงเจรญิ ทไีดเ้ออืเฟือคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คส ์เป็นเครอืงมอืในการจดัทาํสารนิพนธ์
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บทที 1 
บทนํา 

 

ภมิูหลงั 
 การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษามคีวามมุง่หมายเพอืพฒันาความรูค้วามเชยีวชาญเฉพาะ
สาขาวชิา  โดยมจุีดมุง่หมายในการสง่เสรมิสรา้งความรูใ้นเชงิลกึในสาขาวชิาใดวชิาหนึง  การเรยีน
การสอนจงึออกมาในรปูของการศกึษาคน้ควา้เพมิเตมิใหม้คีวามรูอ้ยา่งลกึซงึและมคีวามเชยีวชาญ
ในสาขาวชิานนัๆ การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาตอ้งมกีารศกึษาคน้ควา้วจิยัสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู้
ใหม่ๆ  ใหเ้กดิขนึในสงัคมและวงวชิาการ  เป้าหมายของผูเ้รยีนตอ้งมุง่สูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ 
ดงันนัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษาจงึไมใ่ชแ่คฟ่งับรรยายจากผูส้อนอยา่งเดยีว นิสติระดบั
บณัฑติศกึษาจะตอ้งฝึกคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งสารสนเทศทุกแหล่งดว้ยตนเอง เชน่ ตํารา 
วารสารวชิาการ อนิเทอรเ์น็ต (เกรยีงศกัด ิเจรญิวงศศ์กัด.ิ  2540: 3) การหมนัฝึกคน้ควา้และการมี
ทกัษะในการสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศจากเครอืงมอืและบรกิารทหีอ้งสมดุจดัไวใ้หน้นั จะชว่ยให้
นิสติรบัสารสนเทศทมีคีุณภาพและนําไปใชใ้นการในการเรยีนการสอน การทาํรายงาน และการทาํ
วจิยั ในการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาต่อไป 
 ปจัจุบนัความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ   เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ และ
เทคโนโลยกีารสอืสารคมนาคม  เป็นปจัจยัสาํคญัทมีผีลต่อการเปลยีนแปลงการผลติสอืสงิพมิพ์
รปูแบบการผลติ  การจดัระบบการจดัเกบ็และการเผยแพรอ่ยา่งมากมาย  กล่าวคอืมเีทคโนโลยี
สารสนเทศทาํใหเ้กดิการผลติสารสนเทศหลากหลายรปูแบบออกมา  ทาํใหเ้กดิการแพรห่ลายของ
สารสนเทศจาํนวนมากจนเกดิภาวะทะลกัทะลายของสารสนเทศ  ระบบการใหบ้รกิารขา่วสาร หรอื
การคน้ควา้เพอืเพมิพนูความรูเ้ปลยีนรปูแบบไปเป็นอนัมาก โดยเฉพาะการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุ
ซงึแต่เดมิเชอืกนัวา่หนงัสอืวารสาร สอืโสตทศันวสัดุ  และอุปกรณ์การศกึษาต่างๆ ทมีอียูใ่นหอ้งสมดุ
เป็นแหล่งทรพัยากรสารสนเทศสาํคญั เป็นศนูยร์วมของสารสนเทศเพอืการศกึษาคน้ควา้หาความรู ้ 
ดงันนัหอ้งสมุดจงึตอ้งมกีารปรบัเปลยีนเพอืเพมิศกัยภาพในการใหบ้รกิารและก่อใหเ้กดิผลดใีน
ภาพรวมของหอ้งสมดุ รวมทงัการขยายบทบาทของหอ้งสมดุใหส้ามารถบรกิารและเผยแพรข่อ้มลูได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ และสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ช ้
 ผลจากการเปลยีนแปลงทางดา้นเทคโนโลยทีทีนัสมยัทาํใหร้ปูแบบทรพัยากรสารสนเทศ
ของหอ้งสมดุเปลยีนแปลงไปจากเดมิ  มกีารพฒันารปูแบบการบนัทกึ  การจดัเกบ็ การเผยแพร ่และ
การเขา้ถงึสารสนเทศในรปูแบบทหีลากหลาย ทงัในรปูแบบสอืสงิพมิพ ์สอืโสตทศันวสัดุ โดยเฉพาะ
ทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสซ์งึจดัเกบ็อยูใ่นรปูแบบฐานขอ้มลูออนไลน์ (Online database)
เชน่ หนงัสอืทมีรีปูเล่มจะมกีารเผยแพรใ่นรปูแบบของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) บทความ
วารสารทเีคยทตีพีมิพใ์นรปูของสงิพมิพ ์จะมกีารเผยแพรใ่นรปูแบบของวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์
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(e-Journal) มากขนึ  และในสว่นของวทิยานิพนธต่์างประเทศกจ็ะมกีารจดัเกบ็อยูใ่นรปูแบบของฐาน
มลูออนไลน์หรอืวทิยานิพนธอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Thesis) ซงึเป็นทางเลอืกใหมใ่หก้บัผูใ้ชบ้รกิารสาํหรบั
ทตีอ้งการศกึษาคน้ควา้โดยไมม่ขีอ้จาํกดัในเรอืงระยะเวลา สามารถคน้หาไดแ้ละเรยีกผลการสบืคน้
ได ้การเปลยีนแปลงดงักลา่วทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ ไดข้อ้มลูที
ถูกตอ้ง ทนัสมยัและครอบคลุมเนือหาทผีูใ้ชต้อ้งการ เพราะสามารถจดัเกบ็ไดใ้นปรมิาณมาก ใชเ้วลา
ในการสบืคน้น้อยกวา่ทรพัยากรสงิพมิพ ์ประหยดัคา่ใชจ้า่ย เนือหาครอบคลุมหลายสาขาวชิาและ
สนบัสนุนการใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั (อรทยั วารสีอาด.  2544: 45) ปจัจุบนัหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัไดบ้รกิารการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ชว่ยในการคน้ควา้และเป็นเครอืงมอืชว่ยชแีนะ
แหล่งความรูท้อียูใ่นรปูสอืสงิพมิพ ์ซงึเป็นการสนบัสนุนใหม้กีารสบืคน้สารสนเทศจากสอืสงิพมิพไ์ด้
อยา่งรวดเรว็ ถูกตอ้ง ตรงต่อความตอ้งการ และประหยดัเวลา (พวา พนัธุเ์มฆา.  2541: 211) 
 สาํหรบัการบรกิารฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์พอืการสบืคน้ของโครงการพฒันาเครอืขา่ย
ระบบหอ้งสมดุในประเทศไทย (Thai Library Integrated System: ThaiLIS) เป็นการดาํเนินการ
เชอืมโยงเครอืขา่ยหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสว่นกลาง เครอืขา่ยหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคและ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เขา้ดว้ยกนับนเครอืขา่ย UniNet เพอืพฒันาระบบ
หอ้งสมดุใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิโดยการนําคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหมม่าใชก้บั
งานหอ้งสมดุ สรา้งระบบเครอืขา่ยเชอืมโยงระหวา่งหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั เพอืใหก้ารบรกิาร
สารสนเทศมคีวามครบถว้น รวดเรว็ และเกดิการใชท้รพัยากรรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซงึจะเป็น
รากฐานสาํคญัในการพฒันาองคค์วามรูเ้พอืเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้(สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา.  2552: ออนไลน์) โครงการ ThaiLIS จงึเป็นโครงการทใีหบ้รกิารการสบืคน้ฐานขอ้มลู
ออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศเพอืการใชท้รพัยากร ตามเกณฑม์าตรฐานเดยีวกนัและเขา้ถงึ
ขอ้มลูสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบบัเตม็ไดส้ะดวก รวดเรว็ ผา่นเครอืขา่ยสารสนเทศเพอืพฒันา
การศกึษา 
 ดงันนัหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ซงึเป็นหน่วยงานหนึงทมีภีารกจิหลกัในการจดัหา จดัเกบ็
และรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศ ทมีกีารบนัทกึในทกุรปูแบบใหค้รบถว้นตามความจาํเป็น และ
ต่อเนืองใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั (สรุทิอง ศรสีะอาด.  2544: 277) โดยมุง่
ใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศไดต้รงกบัความตอ้งการผูใ้ช ้สนบัสนุนการเรยีนการสอนของอาจารย์
และนิสติเพอืการศกึษาคน้ควา้และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทนัต่อเวลาและเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่ง
สะดวกรวดเรว็ โดยการสบืคน้ผา่นเครอืขา่ยทงัระบบเครอืขา่ยระยะใกลแ้ละระบบเครอืขา่ยระยะไกล
ผา่นระบบการเชอืมต่อและเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั แต่ในการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสห์รอื
ฐานขอ้มลูออนไลน์ ทบีอกรบัโดยโครงการพฒันาเครอืขา่ยระบบหอ้งสมดุในประเทศไทย ซงึอยูใ่น
ความรบัผดิชอบของ สกอ. นนัยงัไมเ่พยีงพอ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจะตอ้งพจิารณาและเสนอชอื
ฐานขอ้มลูออนไลน์อนืๆ หรอืฐานขอ้มลูทหีอ้งสมดุตอ้งการบอกรบัเองใหม้หาวทิยาลยัทราบเพอืจะ
ไดพ้จิารณาและจดัสรรงบประมาณในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศหรอืการบอกรบัเป็นสมาชกิ
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ฐานขอ้มลูเพมิเตมิ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนในสาขาวชิาต่างๆ ทเีปิดใหม้กีาร
เรยีนการสอนในมหาวทิยาลยั และเพอืใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากทสีดุ 
 สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นสถาบนัหนึงทไีดเ้ขา้รว่มโครงการ
พฒันาเครอืขา่ยระบบหอ้งสมดุในประเทศไทย โดยมบีทบาทในการพฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นแหล่ง
บรกิารทรพัยากรสารสนเทศทุกรปูแบบและพฒันาเครอืงมอืชว่ยการคน้ควา้ เพอืสนบัสนุนการเรยีน
การสอนและการคน้ควา้วจิยั รวมทงัสง่เสรมิการใชบ้รกิารแก่นิสติและคณาจารยข์อง มหาวทิยาลยั 
โดยไดก้าํหนดวตัถุประสงคใ์นการนําเทคโนโลยสีารสนเทศทเีหมาะสมและทนัสมยัมาใชใ้นการเชอืมโยง
เครอืขา่ยทงัในประเทศและนอกประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยงิการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์และ
ฐานขอ้มลูทหีอ้งสมดุบอกรบัเอง ซงึสาํนกัหอสมดุกลาง ไดด้าํเนินการประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้ชเ้ขา้มาใช้
บรกิารอยา่งต่อเนือง รปูแบบของการประชาสมัพนัธท์ดีาํเนินการไปแลว้ ไดแ้ก่ การจดัทาํคูม่อืการ
สบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์โดยเผยแพรผ่า่นทางอนิเทอรเ์น็ต  การจดัการสอนการสบืคน้ตามคณะ/
ภาควชิาต่างๆ  การจดัทาํเอกสารเผยแพรก่ารสบืคน้  การแนะนําการสบืคน้เฉพาะกลุ่มผูใ้ชต้ามคาํขอ  
การจดัฝึกอบรมใหแ้ก่นิสติและอาจารย ์โดยเน้นการฝึกอบรมและการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพอืใหเ้กดิ
ทกัษะในการสบืคน้ (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  สาํนกัหอสมดุกลาง.  2552: 99) เป็นตน้ 
 ในฐานะทผีูว้จิยัเป็นบรรณารกัษ์ มหีน้าทใีหบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้บรกิารตอบคาํถามและชว่ย
คน้ควา้ จดัการฝึกอบรมการใชแ้นะนําการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ใหก้บันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
จงึมคีวามสนใจศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทบีอกรบัโดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิเพอืศกึษาสภาพการใช ้ปรมิาณการใชแ้ละปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิาร
ในสาํนกัหอสมดุกลาง และเพอืใหม้หาวทิยาลยัไดร้บัทราบการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ของนิสติ
โดยตรงและเป็นแนวทางในการตดัสนิใจในการจดัหาและคดัเลอืกฐานขอ้มลูออนไลน์มาไวใ้หบ้รกิาร
แก่นิสติและอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพอืใชป้ระกอบในการเรยีนการสอนและการ
คน้ควา้วจิยั ผลทไีดจ้ากการวจิยัในครงันีจะชว่ยใหส้าํนกัหอสมดุกลางนําไปพจิารณาเพอืหาแนวทาง
ในการปรบัปรงุและพฒันาในเรอืงการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 
รวมทงัชว่ยพฒันาคุณภาพดา้นการใชท้รพัยากรสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนิสติ
และอาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเพอืใหเ้กดิ ประโยชน์สงูสดุและคุม้คา่มากทสีดุ 
  

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครงันีผูว้จิยัตงัความมุง่หมายไวด้งันี 
 1.  เพอืศกึษาสภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2.  เพอืศกึษาปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 3.  เพอืเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลาง
ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
 4.  เพอืศกึษาปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 5.  เพอืเปรยีบเทยีบปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของ
นิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
 

ความสาํคญัของงานวิจยั  

ผลการวจิยัทาํใหท้ราบสภาพการใช ้ปรมิาณการใช ้รวมทงัสภาพปญัหา และสามารถ
นํามาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์เพอืใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ไปใชไ้ด้
อยา่งสะดวก รวมทงัการใหค้วามรูห้รอืการใหก้ารศกึษาแก่ผูใ้ช ้เพอืสง่เสรมิการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชจ้ากฐานขอ้มลูออนไลน์ใหเ้กดิความคุม้คา่มากทสีดุ 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรทีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทเีรยีนในปีการศกึษา 2553 จาํนวน 4,115 คน  
 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั  
   กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการวจิยัคอื นิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  ทกีาํลงัศกึษาในปีการศกึษา 2553 ทสีุม่มาจากประชากรขา้งตน้ โดยใชว้ธิกีาร
สุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) ตามกลุ่มสาขาวชิา ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 382 คน ซงึ
มากกวา่จาํนวนทกีาํหนดไวใ้นตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซแีละมอรแ์กน (Krejcie; 
& Morgan.  1970: 607-610) คอื 354 คน  
 ตวัแปรทีศึกษา 
  1.  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ กลุ่มสาขาวชิาของนิสติระดบับณัฑติศกึษา ซงึแบ่งเป็น 
   1.1  สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  
   1.2  สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและสาขาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี
  2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   2.1  ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
   2.2  ปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. ฐานข้อมลูออนไลน์ หมายถงึ ฐานขอ้มลูออนไลน์ทสีาํนกัหอสมดุกลางจดั
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้ผา่นระบบเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ยฐานขอ้มลูบรรณานุกรมพรอ้ม
สาระสงัเขป และเอกสารฉบบัเตม็ ครอบคลุมแหล่งขอ้มลูประเภทต่างๆ เชน่ บทความวารสาร 
งานวจิยั วทิยานิพนธ ์ไดแ้ก่  
 ฐานขอ้มลู ThaiLIS เป็นฐานขอ้มลูทใีชร้ว่มกนัระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา
ในโครงการพฒันาเครอืขา่ยระบบหอ้งสมดุในประเทศไทย (Thailand Library Integrated System:  
ThaiLIS) ในความรบัผดิชอบของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ในการวจิยัครงันีจะศกึษา
เพยีง 10 ฐาน และฐานขอ้มลูทหีอ้งสมดุบอกรบัเอง จาํนวน 2 ฐานขอ้มลู รวมเป็น 12 ฐานขอ้มลู 
ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลู  ACM, Academic Search Elite, Academic Search Complete, Education 
Research Complete, H.W. Wilson,  IEEE/IEE, ISI Web of Science,  ProQuest ABI/INFORM 
Complete, ProQuest Dissertations & Theses, ProQuest Medical Library,  ScienceDirect, 
Springerlink  
  2.  สภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถงึ ขอ้เทจ็จรงิการเขา้ใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์โดยทวัๆ ไป เชน่ เคยใช/้ไมเ่คยใช ้เหตุผลการใช/้ไมใ่ช ้แหล่งททีาํใหท้ราบขอ้มลู วธิกีาร
เรยีนรู ้สถานทใีช ้วตัถุประสงคใ์นการใช ้วธิกีารใช ้ความถแีละระยะเวลาในการเขา้ใช ้และประโยชน์
ในการใช ้เป็นตน้   
  3.  ปริมาณการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ หมายถงึ ขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัปรมิาณความ
มากน้อยในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ในแต่ละฐาน  
  4.  ปัญหาในการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ หมายถงึ ความไมส่ะดวกหรอืขอ้ขดัขอ้งที
เกดิขนึจากการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ในรปูแบบต่างๆ ซงึในการวจิยัครงันีไดแ้บ่งปญัหาออกเป็น 3 ดา้น 
คอื 1) ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร 2) ดา้นผูใ้หบ้รกิาร และ 3) ดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอร ์เป็นตน้  
  5.  นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา หมายถงึ นิสติทกีาํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอกทลีงทะเบยีนเรยีนในปีการศกึษา 2553 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  6.  กลุ่มสาขาวิชา หมายถงึ กลุ่มสาขาวชิาทมีกีารเรยีนการสอนภายในมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ซงึในการวจิยัครงันีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสาขาวชิา ประกอบดว้ยคณะในสาขาวชิา
ต่างๆ 2 กลุ่มสาขาวชิา ดงันี 
   6.1  กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร ์คณะ
ศกึษาศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์สาํนกัทดสอบ
ทางการศกึษาและจติวทิยา บณัฑติวทิยาลยั 
   6.2  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและกลุ่มสาขาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
ไดแ้ก่ คณะพลศกึษา คณะแพทยศาสตร ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์  
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ตวัแปรอสิระ                                                         ตวัแปรตาม 
 
กลุ่มสาขาวชิาของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
1.  สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
2.  สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตร ์
   เทคโนโลย ี
 

 
 

สมมติุฐานในการวิจยั 
 1.  นิสติระดบับณัฑติศกึษาทศีกึษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาต่างกนั มปีรมิาณการใช ้
ฐานมลูออนไลน์แตกต่างกนั 
 2.  นิสติระดบับณัฑติศกึษาทศีกึษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาต่างกนั มปีญัหาการใช ้
ฐานขอ้มลูออนไลน์แตกต่างกนั 

 
1.  ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
2.  ปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 



บทที 2 
เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครงันี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง และนําเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี 
  1. ฐานขอ้มลูออนไลน์ 
   1.1  ความหมายของฐานขอ้มลูออนไลน์ 
   1.2  องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มลูออนไลน์ 
   1.3  ความสาํคญัและประโยชน์ของฐานขอ้มลูออนไลน์  
   1.4  ประเภทของฐานขอ้มลูออนไลน์ 
  2. สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   2.1  ประวตัคิวามเป็นมา 
   2.2  การบรหิารงานสว่นราชการ 
   2.3  งานสง่เสรมิผูใ้ช ้
  3.  ฐานขอ้มลูออนไลน์ของสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   3.1  ฐานขอ้มลูออนไลน์ของสาํนกัหอสมุดกลาง 
   3.2  การใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ของสาํนกัหอสมุดกลาง 
   3.3  การจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ 
   3.4  สถติกิารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
  4  งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 
   4.1  งานวจิยัในต่างประเทศ 
   4.2  งานวจิยัในประเทศ 
 

ฐานข้อมลูออนไลน์ 
 ความหมายของฐานข้อมลูออนไลน์ 
  ฐานขอ้มลูออนไลน์ (Online Database) เป็นทรพัยากรสารสนเทศประเภทหนึงทมีี
ความสาํคญัในการเรยีนการสอนและการวจิยัในปจัจุบนั สามารถนําไปใชใ้นการอา้งองิทางวชิาการ
เนืองจากทราบแหล่งทมีา มกีารตรวจสอบจากผูท้รงคณุวุฒแิละไดร้บัการรบัรองจากผูเ้ชยีวชาญใน
สาขานนัๆ มผีูใ้หค้วามหมายคาํวา่ “ฐานขอ้มลูออนไลน์” ไวห้ลากหลายดงัต่อไปนี 
  ไรท ์(Reitz.  2010: ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ฐานขอ้มลู” วา่เป็นการ
รวบรวมฐานขอ้มลูดจิทิลัขนาดใหญ่ ในรปูแบบของรายการบรรณานุกรม สาระสงัเขป เอกสารฉบบั
เตม็ นามสงเคราะห ์ภาพ สถติต่ิางๆ ทมีเีนือหาหรอืเขตขอ้มลูทเีฉพาะเจาะจง ประกอบดว้ยการ
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บนัทกึ และการจดัรปูแบบเพอืความสะดวก รวดเรว็ในการคน้คนื สว่นคาํวา่ “ออนไลน์” หมายถงึ 
การเชอืมต่อระหวา่งเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผา่นการเชอืมโยงดว้ยระบบเครอืขา่ยโทรคมนาคม ซงึ
ต่างกบัระบบ stand-alone นอกจากนียงัหมายถงึอุปกรณ์คอมพวิเตอรร์วมทงัสว่นประกอบอนืทแียก
ออกมา อยูภ่ายใตก้ารควบคมุหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และพรอ้มสาํหรบัใชง้าน สามารถ
สอืสาร โตต้อบและการใชง้านไดโ้ดยตรงจรงิทนัททีนัใด  
  แมคเคน และ เมอรร์ลิ (McCain; & Merrill.  2001: 142) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่
ฐานขอ้มลูออนไลน์ วา่เป็นแหล่งสารสนเทศในรปูแบบทสีามารถใชร้ว่มกนัได ้มลีกัษณะพเิศษในดา้น
เนือหาหรอืรปูแบบ แหล่งสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทนีผลติโดยรฐัหรอืนิตบุิคคล และคาํนึงถงึ
การใชป้ระโยชน์ เพอืการสอืสารระหวา่งกนั ในการสบืคน้และการคน้คนืสารสนเทศ ฐานขอ้มลู
ออนไลน์สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยระบบโทรคมนาคมหรอืการเชอืมโยงดว้ยระบบเครอืขา่ยระยะไกลไป
ยงัผูจ้ดัใหบ้รกิารหรอืผูข้าย สว่นในเรอืงคา่ใชจ้า่ยขนึอยูก่บัหอ้งสมดุทใีหบ้รกิาร หรอืการใช้
ฐานขอ้มลูในแต่ละบุคคลและแต่ละฐานขอ้มลู 
  นงลกัษณ์ ไมห่น่ายกจิ (2543: 63) กล่าวถงึฐานขอ้มลูออนไลน์วา่ เป็นฐานขอ้มลูที
เขา้ถงึโดยผา่นระบบโทรคมนาคม และตอ้งมคีอมพวิเตอรก์ลางสาํหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูขนาดใหญ่
จาํนวนหลายฐานขอ้มลู และนําสง่ขอ้มลูใหผู้ใ้ชไ้ดใ้นระยะไกลโดยผา่นทางโมเดม็ สว่นดา้นการจดั
จาํหน่ายฐานขอ้มลูออนไลน์นนัสว่นใหญ่แลว้ผูผ้ลติจะไมไ่ดเ้ป็นผูจ้ดัจาํหน่าย แต่จะผลติใหก้บัผูจ้ดั
จาํหน่ายทาํหน้าทเีผยแพรส่ารสนเทศแทน ซงึมกัจะเรยีกกนัวา่ “ฐานขอ้มลูออนไลน์เชงิพาณชิย”์ 
  ลดัดา โกรด ิ(2545: 79) กลา่ววา่ ฐานขอ้มลูออนไลน์เป็นฐานขอ้มลูทสีามารถสบืคน้
ผา่นระบบออนไลน์ มขีอ้มลูททีนัสมยัจาํนวนมากสามารถคน้คนืไดอ้ยา่งรวดเรว็ จะเน้นฐานขอ้มลู
ตามสาขาวชิาโดยมคีา่ใชจ้า่ยหลายแบบ เชน่ แบบอนุญาตใหใ้ชง้านของหน่วยงาน (Site license) 
หรอืการใชง้านสว่นบุคคล (Individual) ตอ้งบอกรบัเป็นสมาชกิ สว่นการคดิคา่ใชจ้า่ยอาจจะมกีารคดิ
ตามจาํนวนครงั จาํนวนผูใ้ช ้จาํนวนของฐานขอ้มลู จาํนวนเครอืงคอมพวิเตอรท์เีชอืมโยงกบั
ฐานขอ้มลูทใีหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยการสบืคน้ออนไลน์จะพบปญัหา 2 ประการคอื คา่ใชจ้า่ยแพงและ
ใชค้อ่นขา้งยากเพราะวา่ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเรยีนรูก้ารใชค้าํสงัการคน้คนืของต่างฐานขอ้มลูต่างผูผ้ลติ 
  นําทพิย ์วภิาวนิ (2547: 162) ไดใ้หค้วามหมายของฐานขอ้มลูเชงิพาณชิยห์รอื
ฐานขอ้มลูออนไลน์วา่ หมายถงึฐานขอ้มลูในสาขาวชิาต่างๆ ทหีอ้งสมดุบอกรบัเป็นสมาชกิ โดยการ
ใชข้อ้มลูจากซดีรีอมหรอืใชบ้รกิารฐานขอ้มลูผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ซงึจะตอ้งเสยีคา่เชา่หรอื
คา่ธรรมเนียมในการผา่น หรอืขอรหสัผา่นเขา้ไปยงัฐานขอ้มลูนนัๆ ในปจัจุบนับรษิทัผูผ้ลติมกัจะให้
ผูใ้ชม้ทีางเลอืกในการใชง้านมากขนึโดยผลติฐานขอ้มลูออกมาจาํหน่ายทงัในรปูออนไลน์และ 
ซดี-ีรอม สามารถจดัเกบ็ไดท้งัภาพและเสยีง 
  นุชร ีตรโีลจน์วงศ ์และอมัพร ขาวบาง (2548: 91) อธบิายวา่ ฐานขอ้มลูออนไลน์ เป็น 
ฐานขอ้มลูทสีามารถคน้หาโดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผูใ้ชส้ามารถสบืคน้ไดห้ลายคน ใน
เวลาเดยีวกนั คน้หาขอ้มลูไดห้ลากหลายและรวดเรว็ สามารถคน้หาขอ้มลูไดทุ้กททีมีเีครอืขา่ย ให้
ขอ้มลูทมีคีวามทนัสมยักวา่สงิพมิพแ์ละซดีรีอม ฐานขอ้มลูนีมทีงัแบบเสยีคา่ใชจ้า่ยและไมเ่สยี
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คา่ใชจ้า่ย แบบทเีสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นใหญ่แลว้ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเขา้ผา่นระบบ ตอ้งอาศยัรหสัผา่น 
ฐานขอ้มลูนีมขีอ้จาํกดัหลายอยา่ง เชน่ ไมส่ามารถเขา้ถงึได ้หากเครอืขา่ยขดัขอ้ง ความไมค่งท ี
และความไมแ่น่นอนของการคงอยูข่องสารสนเทศ 
  จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรปุไดว้า่ ฐานขอ้มลูออนไลน์ หมายถงึ ขอ้มลู
สารสนเทศทมีกีารรวบรวมและจดัเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นระบบในฐานขอ้มลูโดยมโีปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มลูเป็นเครอืงมอืชว่ยในการจดัการขอ้มลูใหถู้กตอ้ง มรีะบบและอาํนวยความสะดวกรวดเรว็ใน
การคน้คนื เป็นฐานขอ้มลูทมีขีอ้มลูสารสนเทศ อยูใ่นรปูของขอ้มลูดจิทิลั ในปรมิาณมาก ทนัสมยั
เชอืถอืได ้การใชบ้รกิารมทีงัแบบเสยีคา่ใชจ้า่ยและไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศได้
โดยการสบืคน้ผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตในเวลาเดยีวกนัและพรอ้มกนัไดค้รงัละหลายคน และคน้หาขอ้มลู
ไดห้ลากหลาย รวดเรว็ ไดข้อ้มลูททีนัสมยัครบถว้นสมบรูณ์และตรงกบัความตอ้งการ โดยสบืคน้ได้
ทุกททีมีเีครอืขา่ย 
 องคป์ระกอบของระบบฐานข้อมลูออนไลน์ 
  ระบบฐานขอ้มลูออนไลน์มอีงคป์ระกอบทสีาํคญั ดงันี (ประภาวด ีสบืสนธ.ิ  2543: 49; 
ดารณ ีแซ่ตงั.  2549: 20) 
      1.  ขอ้มลู เป็นขอ้มลูทนํีามาจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูตามโครงสรา้งทไีดก้าํหนดไว ้
ลกัษณะขอ้มลูสามารถใชค้ยีฟิ์ลดร์ว่มกนั และผูใ้ชร้ะบบจะตอ้งสามารถใชร้ว่มกนัได ้
      2.  ฮารด์แวร ์ คอืเครอืงคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์คอมพวิเตอรต่์างๆ ฮารด์แวรท์สีาํคญัคอื
หน่วยความจาํ ทงัหน่วยความจาํหลกัและหน่วยความจาํสาํรองทใีชใ้นการจดัการขอ้มลู 
      3.  ซอฟตแ์วร ์ของระบบฐานขอ้มลูออนไลน์ทสีาํคญัทสีดุคอืซอฟตแ์วรร์ะบบจดัการ
ฐานขอ้มลู ทเีป็นตวักลางในการตดิต่อระหวา่งผูใ้ชก้บัฐานขอัมลู ในการเพมิ ลบหรอืคน้หาขอ้มลูจาก
ฐานขอ้มลู รวมทงัทาํหน้าทคีวบคุมความถูกตอ้ง ความซาํซอ้น และความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู
ต่างๆแทนโปรแกรมเมอรท์าํใหผู้ใ้ชส้ามารถเรยีกขอ้มลูได ้โดยไมจ่าํเป็นตอ้งทราบถงึโครงสรา้งทาง
กายภาพของขอ้มลู 
                 4.  ผูท้เีกยีวขอ้งระบบฐานขอ้มลูแบ่งได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
   4.1  ผูท้ทีาํหน้าทพีฒันาโปรแกรมเรยีกใชฐ้านขอ้มลู (Application programmer) 
มหีน้าทเีพอืเรยีกใชฐ้านขอ้มลูจากระบบฐานขอ้มลูมาประมวลผล 
   4.2  ผูใ้ชข้อ้มลูปลายทาง (End user) คอืผูใ้ชป้ลายทางทเีรยีกขอ้มลูจาก
ฐานขอ้มลูออกมาใชง้าน 
   4.3  ผูท้าํหน้าทดีแูลฐานขอ้มลู (Database administration) เป็นผูก้าํหนด
กาํหนดการเสนอขอ้มลูต่อผูใ้ช ้และกาํหนดวธิกีารทาํงานต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากทสีดุ 
นอกจากนียงัรวมถงึหน้าทอีนืๆ ดงันี 1) การออกแบบฐานขอ้มลู การกาํหนดวา่ฐานขอ้มลูจะตอ้งมี
แฟ้ม ฟิลด ์ขอ้มลูอะไรบา้ง และในแต่ฟิลด ์มขีอบเขตและขนาดของขอ้มลูเทา่ใด 2) การตดิต่อสอืสาร
เพอืสอบถามความตอ้งการของผูใ้ช ้3) การกาํหนดสทิธ ิระบบการรกัษาความปลอดภยั รวมทงักฎ
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ระบยีบและเงอืนไขการใชฐ้านขอ้มลู เพอืป้องกนัขอ้ผดิพลาดทจีะเกดิขนึ 4) ควบคุมการทาํงานของ
ระบบใหม้ปีระสทิธภิาพและตอบสนองความตอ้งการทเีปลยีนไปของผูใ้ช ้
       5.  ระบบโทรคมนาคม ระบบฐานขอ้มลูออนไลน์จะสามารถใชง้านไดจ้ะตอ้ง
ประกอบดว้ยคอมพวิเตอรก์ลางทเีกบ็ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ การสง่ขอ้มลูแก่ผูใ้ชป้ลายทางทอียู่
หา่งไกลได ้เทอรม์นิลัจะเชอืมต่อกบัคอมพวิเตอรข์องศนูยบ์รกิารทเีรยีกวา่ Host องคก์ารทเีป็น
เจา้ของขอ้มลูเกบ็ขอ้มลูในโมเดม็และสามารถคน้หาเรยีกสารสนเทศทตีอ้งการไดโ้ดยใชซ้อฟตแ์วร ์
การหาและคน้คนืทตีดิตงัในระบบ 
 ความสาํคญัและประโยชน์ของฐานข้อมลูออนไลน์ 
  ฐานขอ้มลูเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มลูหรอืสารสนเทศปรมิาณมากทเีกบ็อยูใ่นระบบ
คอมพวิเตอร ์ ฐานขอ้มลูออนไลน์มขีอ้ดหีลายประการ เชน่ การสบืคน้สารสนเทศออนไลน์จะไดร้บั
ขอ้มลูอยา่งรวดเรว็ ประหยดัเวลามากกวา่การคน้จากตวัเล่มทเีป็นฉบบัพมิพ ์ เขา้ถงึสารสนเทศได้
ตลอดเวลา ไดส้ารสนเทศตามความตอ้งการ สามารถสงัพมิพ ์บนัทกึ หรอืสง่ผลการสบืคน้ทาง
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ดท้นัท ีและทสีาํคญัมากทสีดุคอืผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดทุ้กททีุก
เวลา จากสถานทใีดกไ็ด ้(ดารณ ีแซ่ตงั.  2549: 21) 
  อาภากร ธาตุโลหะ (2547: 76) กล่าวถงึความสาํคญัของฐานขอ้มลูดงันี ฐานขอ้มลูเป็น
แหล่งทรีวบรวมสารสนเทศ ทสีามารถเกบ็ขอ้มลูไดเ้ป็นจาํนวนมาก สามารถปรบัปรงุแกไ้ข
เปลยีนแปลงไดต้ลอดเวลา และสามารถใชพ้รอ้มกนัไดห้ลายคน โดยสามารถใชต่้างสถานทไีดด้ว้ย 
ดงันนัหอ้งสมุดหรอืสถาบนัทใีหบ้รกิารสารสนเทศเกอืบทุกแหง่ไดจ้ดัหาฐานขอ้มลูออนไลน์มา
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้ทาํใหก้ารเขา้ถงึสารสนเทศขยายขอบเขตออกไปอยา่งกวา้งขวางและเปิดโอกาสให้
ผูใ้ชไ้ดร้บัขอ้มลูททีนัสมยัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็และชว่ยประหยดัเวลาในการคน้คนืสารสนเทศได้
เป็นอยา่งมาก  เทโนเพยีร ์และ รดี  (Tenopir; & Read.  2000: 234) ไดช้ใีหเ้หน็ความสาํคญัและ
ประโยชน์ของฐานขอ้มลูออนไลน์ดงันี 
  1.  ชว่ยประหยดังบประมาณของหอ้งสมุด การบอกรบัฐานขอ้มลูออนไลน์เป็นการลด
ภาระคา่ใชจ้า่ยในการบอกรบัวารสาร เนืองจากลดจาํนวนการบอกรบัวารสารทซีาํซอ้นลงได ้รวมทงั
ไมต่อ้งเสยีเนือทหีอ้งสมดุในการจดัเกบ็ 
  2.  ชว่ยขยายขอบเขตในการแสวงหาความความรูใ้หม ่ทกีระจดักระจายอยูใ่นแหล่ง
สารสนเทศทวัโลก 
  3.  เป็นเครอืงมอืชว่ยชแีหลง่สารสนเทศทมีอียูใ่นรปูสอืสงิพมิพ ์ซงึเป็นสว่นเสรมิให้
สามารถเขา้ถงึสอืสงิพมิพไ์ดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และตรงกบัความตอ้งการ 
  4.  สามารถสบืคน้สารสนเทศโดยไมจ่าํกดัระยะเวลาและสถานท ีผา่นระบบสอืสาร
โทรคมนาคม ทาํใหส้บืคน้อยา่งสะดวกและรวดเรว็ 
  5.  ผลการสบืคน้มคีวามเฉพาะเจาะจงและสามารถคน้หาเรอืงทมีหีลายแนวคดิในเรอืง
เดยีวกนัไดง้า่ย โดยไมจ่าํกดัวา่จะตอ้งคน้เพยีงหวัเรอืงเดยีวเทา่นนั 
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  6.  ขอ้มลูมคีวามทนัสมยั ขอ้มลูในฐานขอ้มลูจะมกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ
เนืองจากการปรบัปรงุขอ้มลูทาํไดร้วดเรว็กวา่การปรบัปรงุขอ้มลูในรปูสอืสงิพมิพ ์ฐานขอ้มลูแต่ละ
ฐานจะมกีาํหนดระยะเวลาทแีน่นอนในการปรบัปรงุใหท้นัสมยั 
  จะเหน็ไดว้า่ฐานขอ้มลูออนไลน์มคีวามสาํคญัและประโยชน์ ต่อผูใ้ชบ้รกิารในดา้นการ
ไดร้บัสารสนเทศททีนัสมยัและตรงตามความตอ้งการ ความสะดวกและรวดเรว็ ชว่ยประหยดัเวลาใน
การศกึษาคน้ควา้ สามารถสบืคน้จากทางไกลได ้โดยการเชอืมต่อกบัระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
และในสว่นของหอ้งสมดุทใีหบ้รกิาร เป็นเครอืงมอืชว่ยชแีนะแหล่งความรูท้อียใูนรปูสงิพมิพซ์งึเป็น
การสนบัสนุนใหค้น้หาสารสนเทศไดร้วดเรว็ ถูกตอ้งและตรงกบัความตอ้งการ สามารถปรบัปรงุ
ฐานขอ้มลูใหม้คีวามทนัสมยั (ผอ่งพรรณ แยม้แขไข.  2544: 6-7; พวา พนัธุเ์มฆา.  2541: 212)
 ประเภทของฐานข้อมลูออนไลน์ 
  ไรซ ์(Rice.  1985: 297) ไดก้ล่าวถงึฐานขอ้มลูออนไลน์วา่เป็นแหล่งรวบรวมหรอื
แหล่งบรกิารอา้งองิ ซงึประกอบดว้ยฐานขอ้มลูบรรณานุกรม (Bibliographic database) ฐานขอ้มลู
ตวัเลข (Numeric database)  โดย ไรซ ์(Rice.  1985: 313) ไดก้ล่าววา่ ฐานขอ้มลูตวัเลข ไดพ้ฒันา
ก่อนฐานขอ้มลูบรรณานุกรม ซงึนอกจากฐานขอ้มลูบรรณานุกรมแลว้ ยงัใหด้รรชนี บทคดัยอ่หรอื
สาระสงัเขปและฐานขอ้มลูเอกสารเตม็รปู 
   Directory of Online Database ของบรษิทั Cuadra Associates ไดแ้บ่งฐานขอ้มลู
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คอื (Lee.  1983: 76-77; นงลกัษณ์ ไมห่น่ายกจิ.  2543: 66-67) 
  1.  ฐานขอ้มลูอา้งองิ (Reference database) เป็นฐานขอ้มลูอา้งองิหรอืชแีนะแหล่ง
ของสารสนเทศ เพอืใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึเนือหาทสีมบรูณ์ของสารสนเทศทตีอ้งการได ้ฐานขอ้มลู
ประเภทนีสามารถแบ่งได ้2 ประเภท คอื 
   1.1  ฐานขอ้มลูบรรณานุกรม (Bibliographic database) เป็นฐานขอ้มลูทใีห้
รายละเอยีดทางบรรณานุกรมทแีสดงลกัษณะและเนือหาของสงิพมิพ ์
   1.2  ฐานขอ้มลูแนะแหล่งสารสนเทศ (Referral database) เป็นฐานขอ้มลูทนํีา
ผูใ้ชไ้ปสูแ่หล่งสารสนเทศ ทแีสดงลกัษณะเนือหาของสงิพมิพ ์อาจมสีาระสงัเขปหรอืเนือหายอ่ของ
แหล่งสารสนเทศนอกเหนือจากสงิพมิพ ์ไดแ้ก่ แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล องคก์ร โครงการวจิยั 
โสตทศันวสัด ุ
  2.  ฐานขอ้มลูตน้แหล่ง (Source database) เป็นฐานขอ้มลูทมีขีอ้มลูสมบรูณ์ จดัวา่
เป็นแหล่งขอ้มลูปฐมภมูปิระกอบดว้ยสารสนเทศทเีตรยีมไวส้าํหรบัเผยแพรโ่ดยวธิทีางอเิลก็ทรอนิกส ์
ขอ้มลูและสารสนเทศทเีตรยีมไวจ้ะไมม่กีารกลนักรองหรอืสญูเสยีไปจากฐานขอ้มลู และผูใ้ชส้ามารถ
เขา้ถงึระเบยีนขอ้มลูต่างๆทมีอียูไ่มว่า่อยูใ่นรปูแบบใด ฐานขอ้มลูประเภทนียงัสามารถแบ่งได ้4 
ประเภทคอื 
   2.1  ฐานขอ้มลูตวัเลข (Numeric database) เป็นฐานขอ้มลูทใีหข้อ้มลูเฉพาะตวั
เลขและสถติ ิหรอืขอ้มลูเชงิวเิคราะห ์อาจจดัทาํเป็นรายปี รายเดอืน หรอืรายสปัดาห ์
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   2.2  ฐานขอ้มลูเนือหาและตวัเลข (Textual-numeric database) เป็นฐานขอ้มลู
ผสมระหวา่งขอ้มลูตวัเลขสถติ ิและรายละเอยีดเนือหาของสารสนเทศ 
   2.3  ฐานขอ้มลูคุณสมบตั ิ(Properties database) เป็นฐานขอ้มลูทใีหร้ายละเอยีด
เกยีวกบัคุณสมบตัทิางเคม ีฟิสกิส ์ วศิวกรรม และคาํศพัทต่์างๆ 
   2.4  ฐานขอ้มลูเอกสารเตม็รปู (Full-text database) เป็นฐานขอ้มลูทใีห ้เนือหา
รายละเอยีดครบถว้น สมบรูณ์ตามเอกสารตน้ฉบบั 
  สว่นในหนงัสอื Macmillan Encyclopedia of Computer (1992: 251-252) ไดแ้บง่
ประเภทของฐานขอ้มลูตามลกัษณะของสารสนเทศทจีดัเกบ็ได ้3 ประเภทไดแ้ก ่ฐานขอ้มลู
บรรณานุกรม (Bibliographic database) บทคดัยอ่หรอืสาระสงัเขป (Abstract database) ฐานขอ้มลู
เอกสารฉบบัเตม็ (Full-text database) 
  ในการศกึษาครงันีผูว้จิยั ไดร้วบรวมขอ้มลูและศกึษาเกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์ตาม
โครงการพฒันาเครอืขา่ยระบบหอ้งสมดุในประเทศไทย (Thailand Library Integrated System: 
ThaiLIS) ในความรบัผดิชอบของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และสามารถสรปุไดว้า่
ประเภทของฐานขอ้มลูออนไลน์ทงั 12 ฐานขอ้มลู จดัอยูใ่นประเภท ฐานขอ้มลูอา้งองิ (Reference 
database) เป็นฐานขอ้มลูอา้งองิหรอืชแีนะแหล่งของสารสนเทศ เพอืใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึเนือหาที
สมบรูณ์ของสารสนเทศทตีอ้งการได ้และฐานขอ้มลูตน้แหล่ง (Source database) เป็นฐานขอ้มลูทมีี
ขอ้มลูสมบรูณ์ สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภทดงันี คอื 
  1.  ฐานขอ้มลูบรรณานุกรมและสาระสงัเขป ซงึไดแ้ก่  1)  ฐานขอ้มลู  ISI Web of 
Science เป็นฐานขอ้มลูทคีรอบคลุมเนือหาทางวทิยาศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์
2)  ฐานขอ้มลู ProQuest Dissertations & Theses เป็นฐานขอ้มลูทคีรอบคลุมเนือหาทุกสาขาวชิา
เป็นฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ ์ระดบัปรญิญาโทระดบัปรญิญาเอก ใหข้อ้มลูบรรณานุกรม สาระสงัเขป 
และเนือหาของวทิยานิพนธ ์24 หน้าแรก 
  2.  ฐานขอ้มลูบรรณานุกรมและสาระสงัเขปพรอ้มเอกสารฉบบัเตม็ (Full-text 
database) ไดแ้ก่ 1)  ฐานขอ้มลู ACM ครอบคลุมเนือหาทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ  2)  ฐานขอ้มลู Academic Search Complete ครอบคลุมทุกสาขาวชิา  3)  Academic 
Search Elite ครอบคลุมเนือหาทางดา้น ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  4)  ฐานขอ้มลู Education Research Complete 
ครอบคลุมเนือหาทุกสาขาวชิา 5)  ฐานขอ้มลู H.W Willson ครอบคลุมเนือหาวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีการแพทย ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 6)  ฐานขอ้มลู IEEE/IEE Electronic Library 
Online  ครอบคลุมเนือหาวศิวกรรมไฟฟ้า  วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ 7)  ฐานขอ้มลู ProQuest 
ABI/INFORM Complete ครอบคลุมเนือหาทางดา้นการบรหิารธุรกจิ  8)  ฐานขอ้มลู ProQuest 
Medical Library ครอบคลุมเนือหาทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์9)  ฐานขอ้มลู ScienceDirect 
ครอบคลุมเนือหาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มนุษยศาสตร ์และ
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สงัคมศาสตร ์และ 10) ฐานขอ้มลู SpringerLink Journal ใหเ้นือหาในสาขาวชิาหลกั ๆ ทางดา้น
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและทางการแพทย ์
 

สาํนักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ประวติัความเป็นมา 
  สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไดก้่อตงัขนึมาพรอ้มกบัวทิยาลยั
วชิาการศกึษา กล่าวคอืเมอืโรงเรยีนฝึกหดัครชูนัสงู ถนนประสานมติร ไดร้บัการสถาปนาขนึเป็น
วทิยาลยัวชิาการศกึษา ในปี พ.ศ. 2497 ในขณะนนัสาํนกัหอสมดุกลาง มฐีานะเป็นเพยีงแผนก
หอสมดุ ขนึกบัสาํนกังานอธกิารบดแีละดาํเนินงานควบคูก่บัวทิยาลยัวชิาการศกึษามาโดยตลอดจน
เมอืไดร้บัการยกฐานะขนึเป็นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ หอสมุดจงึไดร้บัการยกฐานะขนึเป็น
สาํนกัหอสมดุกลางดว้ย 
  เมอืเรมิแรก หอสมดุตงัอยูท่อีาคารคณะศกึษาศาสตร ์(ปจัจุบนัคอืตกึ 3 ชนั 3) 
ดาํเนินงานในระยะ 7 ปีแรก ระหวา่ง พ.ศ. 2498 ถงึ พ.ศ. 2505 กจิการหอสมดุไดข้ยายและ
เปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็เพราะไดร้บัการชว่ยเหลอืทางวชิาการและการเงนิจาก The United States 
Agency for International Development (USAID) และ USOM โดยทาํสญัญากบัมหาวทิยาลยั
อนิเดยีน่า เพอืปรบัปรงุหอสมดุของวทิยาลยัวชิาการศกึษา ตามโครงการความชว่ยเหลอื และไดม้ี
การสง่อาจารยท์ปีฏบิตังิานในหอสมดุไปศกึษาวชิาบรรณารกัษศาสตรส์มยัใหม ่ขณะเดยีวกนัรฐับาล
สหรฐัอเมรกิาไดส้ง่ผูเ้ชยีวชาญจากแผนกวชิาบรรณารกัษศาสตรม์หาวทิยาลยัอนิเดยีน่า มาชว่ยใน
การจดัตงัหอสมดุและใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นจดัหาตําราและสอืโสตทศันศกึษา ในปี พ.ศ. 2499 มี
การจดัสรา้งหอสมดุวชิาการศกึษาประสานมติร มพีนืท ี912 ตารางเมตร สามารถเกบ็หนงัสอืได้
ประมาณ100,000 เล่ม และเปิดใหบ้รกิารเมอืเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2500 หอสมดุหลงันีมกีารตดิตงั
ระบบเครอืงปรบัอากาศทงัหลงั จงึนบัไดว้า่หอสมดุททีนัสมยัทสีดุในประเทศไทยในขณะนนั และเมอื
อาคารเดมิไมส่ามารถรองรบัความตอ้งการไดอ้กีต่อไป เนืองจากมกีารเพมิวสัดุต่างๆ ประกอบกบั
วทิยาลยัไดข้ยายรบันิสติเพมิขนึทุกปี จงึทาํใหเ้นือทสีาํหรบับรกิารผูใ้ชม้ไีมเ่พยีงพอ ทางวทิยาลยัจงึ
ไดส้รา้งอาคารหอสมดุขนึอกีหลงั ในปี พ.ศ. 2514 ขนาดพนืท ี2,986 ตารางเมตร และเปิดใหใ้ช ้เมอื
วนัท ี3 เมษายน 2515 ทาํใหห้อสมดุ มอีาคาร 2 หลงั เชอืมตดิต่อกนัและกนัรวมพนืทใีนการใช้
ทงัสนิ 3,898 ตารางเมตร และในปี พ.ศ. 2528 มหาวทิยาลยัพจิารณาเหน็วา่อาคารหอสมดุมี
สภาพแวดลอ้มแออดั อนัเนืองจากมนิีสติเพมิมากขนึประกอบกบัหอสมดุเองมปีรมิาณทรพัยากร
สารสนเทศเพมิมากขนึ มหาวทิยาลยัจงึไดจ้ดัสรา้งอาคารหอสมดุหลงัใหมข่นึ พรอ้มกบัขอ
พระราชทานพระนามาภไิธย “ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ” อญัเชญิจารกึเป็นชอือาคารสาํนกั
หอสมดุกลาง สว่นอาคารสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เรมิก่อสรา้ง เมอืวนัท ี13 ตุลาคม 2529 แลว้
เสรจ็เมอืวนัท ี28 เมษายน พ.ศ. 2532 และเปิดใหบ้รกิาร เมอืวนัท ี19 มถุินายน 2532 ซงึต่อมาใน
ปีงบประมาณปี 2544 สาํนกัหอสมดุกลางไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพอืต่อเตมิอาคารเพมิขนึอกี 
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1 ชนั ทาํใหห้อ้งสมดุมพีนืทใีชส้อยเพมิขนึอกีประมาณ 1,400 ตารางเมตร ซงึในปจัจุบนัอาคาร
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เป็นอาคาร 8 ชนั มพีนืท ี11,600 ตารางเมตร สามารถจดัเกบ็หนงัสอื
ไดป้ระมาณ 300,000 เล่ม แบ่งพนืทใีชง้านต่างๆ ไดแ้ก่ พนืทสีาํหรบัผูอ้า่น พนืทใีหบ้รกิารยมื-คนื 
พนืทสีาํหรบัจดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศตามหมวดหมูแ่ละประเภทของสารสนเทศ พนืทสีาํหรบั
สบืคน้โอแพก็ใหก้บัผูใ้ช ้พนืทสีาํหรบัการใชค้อมพวิเตอรเ์พอืการสบืคน้และเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
และพนืทสีาํหรบัปฏบิตังิานของบุคลากรของแต่ละงาน 
  ปจัจุบนัสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มหีอ้งสมุดในสงักดัอกี    
2 แหง่ คอื หอสมดุมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์  หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์ณ ศนูย์
การแพทยส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ีสาํหรบันิสติ บุคลากร และผูใ้ชบ้รเิวณ
ใกลเ้คยีงของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จงัหวดันครนายก 
 การบริหารงานส่วนราชการ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุกลาง ทาํหน้าทรีบัผดิชอบโดยตรงต่อการบรหิารและการ
ดาํเนินงานของสาํนกัหอสมุดกลาง โดยมคีณะกรรมการประจาํสาํนกัหอสมดุกลาง เป็นทปีรกึษา มี
รองผูอ้าํนวยการ  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ รว่มรบัผดิชอบทงัดา้นการบรหิารและวชิาการ การดาํเนินงาน
มเีลขานุการและหวัหน้างานเป็นผูค้วบคมุดแูลการปฏบิตังิาน โดยมกีารแบ่งสว่นราชการดงันี 
(มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  สาํนกัหอสมดุกลาง.  2553: 6) 
      1.  สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

2.  งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 
3.  งานวเิคราะหแ์ละจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ 
4.  งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 
5.  งานสง่เสรมิผูใ้ช ้
6.  งานเทคโนโลยกีารศกึษา 
7.  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8.  หอสมดุ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ 
9.  หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์

   จากการแบ่งสว่นราชการต่างๆ ภายในสาํนกัหอสมดุกลาง งานทุกงานจะมรีะบบของ
การดาํเนินงานทต่ีอเนืองและสมัพนัธก์นั งานทมีสีว่นในการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ใหก้บัผูใ้ช ้
มากทสีดุไดแ้ก่ งานสง่เสรมิผูใ้ช ้
  งานส่งเสริมผูใ้ช้ 
  งานสง่เสรมิผูใ้ช ้หมายถงึ เป็นสว่นงานหนึงของสาํนกัหอสมดุกลาง โดยมหีวัหน้างาน 
เป็นผูร้บันโนบายการดาํเนินงานและการประสานงานกบับุคลากรในฝา่ย และงานต่างๆ ภายในและ
ภายนอกสาํนกัหอสมดุกลาง มหีน้าทใีหบ้รกิารตอบคาํถามและชว่ยคน้ควา้ แนะนําการสบืคน้โอแพก
(OPAC) และฐานขอ้มลูออนไลน์ ThaiLIS ใหก้บันิสติ ใหก้ารศกึษาแก่ผูใ้ช ้รวมทงัใหบ้รกิารสบืคน้
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ฐานขอ้มลูออนไลน์ดว้ยตนเอง บุคลากรประกอบดว้ย บรรณารกัษ์ 5 คน พนกังานหอ้งสมดุ 1 คน
ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร 1 คน  ชา่งศลิป์ 1 คน บรรณารกัษ์จะเป็นผูท้ทีาํหน้าทใีหก้ารศกึษาผูใ้ช ้ซงึ
ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีและนิสติระดบับณัฑติศกึษา ทงัปรญิญาโทและปรญิญาเอก  โดยนิสติ
สามารถตดิต่อขอรบับรกิารไดท้งีานสง่เสรมิผูใ้ชช้นั 2 ในการขอรบับรกิารนิสติจะตอ้งจดักลุ่มและนดั
วนั-เวลา พรอ้มกบัแจง้ความจาํนงเรอืงทตีอ้งการศกึษา เชน่ การใชโ้อแพก การใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ ThaiLIS และการใชโ้ปรแกรม EndNote ในการจดัการบรรณานุกรมและการอา้งองิ และ
เพอืใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัสารสนเทศตรงความตอ้งการมากทสีดุ งานสง่เสรมิผูใ้ชจ้งึใหค้วามสาํคญัในการ
ใหบ้รกิาร แนะนําการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์และฐานขอ้มลูทหีอ้งสมดุบอกรบั พรอ้มแนะนําการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ดว้ยตนเองโดยผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ผูใ้ชส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูจาก
ฐานขอ้มลูไดต้ลอด 24 ชวัโมง โดยผา่นเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั  
  นอกจากนีงานสง่เสรมิผูใ้ชย้งัใหบ้รกิารตอบคาํถาม แนะนําชว่ยคน้ควา้ การให้
การศกึษาแกผู่ใ้ช ้การบรกิารยมื-คนื ระหวา่งหอ้งสมุด บรกิารหนงัสอือา้งองิ จุลสารและกฤตภาค 
บรกิารใหย้มืเอกสารพเิศษ คูม่อืการศกึษาของมหาวทิยาลยัต่างๆ นอกจากบรกิารสบืคน้ขอ้มลูแลว้ 
งานสง่เสรมิผูใ้ชย้งัใหบ้รกิารสงัสาํเนาบทความ ซงึเป็นบรกิารทอีาํนวยความสะดวกใหก้บัอาจารย์
และบุคลากรของมหาวทิยาลยั ทมีคีวามตอ้งการสาํเนาบทความวารสารทหีอ้งสมดุใหบ้รกิาร โดย
ตดิต่อขอใชบ้รกิารไดง้านสง่เสรมิผูใ้ช ้หรอืผา่นทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์เมอืไดร้บัคาํขอ ทางงาน
สง่เสรมิผูใ้ชจ้ะดาํเนินการสแกนบทความทตีอ้งการและแนบไฟลส์ง่ไปใหผ้า่นทางไปรษณยี์
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
 
ฐานข้อมลูออนไลน์ของสาํนักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ฐานข้อมลูออนไลน์ของสาํนักหอสมุดกลาง  
  สาํนกัหอสมดุกลาง เป็นหน่วยงานทสีนบัสนุนการเรยีนการสอน การวจิยัใหก้บั
อาจารย ์นิสติ และบุคลากรของมหาวทิยาลยั นอกจากการใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศในรปูของ
หนงัสอื ปรญิญานิพนธ ์วารสาร สอืโสตทศันวสัดุ การจดัซอืฐานขอ้มลูออนไลน์มาใหบ้รกิารแกผู่ใ้ช ้
ถอืวา่เป็นสงิทสีาํนกัหอสมดุกลาง จะตอ้งพจิารณาและตระหนกัถงึความสาํคญัทมีต่ีอการศกึษาวจิยั 
เมอืทาง สกอ. ไดด้าํเนินการจดัซอืฐานขอ้มลูออนไลน์มาใหบ้รกิารแก่มหาวทิยาลยัของรฐัใน
ระยะแรก สาํนกัหอสมดุกลางไดเ้ขา้รว่มโครงการและเรมิให ้บรกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ครงัแรก โดย
การเขา้รว่มเป็นสมาชกิของโครงการพฒันาเครอืขา่ยระบบหอ้งสมดุในประเทศไทย ซงึเป็นความ
รว่มมอืของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัทงัสว่นกลางและสว่นภมูภิาค 24 แหง่ ในขณะนนั โครงการ
ดงักล่าวเป็นการดาํเนินการเชอืมโยงเครอืขา่ยหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นกลาง (Thai Library 
Network-Metropolitan: Thailinet) เครอืขา่ยหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั สว่นภมูภิาค (Provincial 
University Library Network: Pulinet) และสาํนกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยัเขา้ดว้ยกนับน
เครอืขา่ย UniNet เพอืประโยชน์ในการขยายเครอืขา่ยหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในสงักดัหน่วยงาน
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อนื และหอ้งสมดุประเภทอนื ๆ ซงึปจัจุบนัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ไดด้าํเนิน
โครงการพฒันาเครอืขา่ยหอ้งสมดุในประเทศไทยโดยเชอืมโยงหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั/
สถาบนัอุดมศกึษาทงั 24 แหง่ มหาวทิยาลยัราชภฏั 41 แหง่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 9 
แหง่  มหาวทิยาลยัสงฆ ์2 แหง่ และสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนัเป็นเครอืขา่ยหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ไทย (Thai Library Integrated System) หรอืเรยีกวา่ ThaiLIS โดยนําระบบคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหมม่าใชง้านหอ้งสมดุ พฒันาใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิ(Automated library 
system) สรา้งระบบเครอืขา่ยเชอืมโยงระหวา่งหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั เพอืใหก้ารจดับรกิาร
สารสนเทศมคีวามครบถว้นสมบรูณ์และรวดเรว็ยงิขนึ เกดิระบบการใชท้รพัยากรรว่มกนัอยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยไดม้กีารจดัซอืฐานขอ้มลูฐานขอ้มลูออนไลน์ ไวท้เีครอืงแมข่า่ย (Server) ที
ทบวงมหาวทิยาลยั เพอืใหบ้รกิารสมาชกิเครอืขา่ย Uninet สามารถเขา้สบืคน้ได ้ทงัยงัเป็นการ
สง่เสรมิการใชท้รพัยากรรว่มกนั 
  ซงึในปีงบประมาณ 2552 ฐานขอ้มลูททีางสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
บอกรบัให ้ประกอบดว้ย ฐานขอ้มลูออนไลน์ จาํนวน 10 ฐานไดแ้ก่ 

1.  ACM Digital Library 
2.  Academic Search Elite 
3.  Education Research Complete 
4.  H.W.Wilson 

             5.  IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
6.  ISI Web of Science 
7.  ProQuest ABI/INFORM Complete 
8.  ProQuest Digital Dissertations 
9  ScienceDirect 
10.  SpringerLink -Journal 

  ปจัจุบนัสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์
ตามโครงการพฒันาเครอืขา่ยระบบหอ้งสมดุในประเทศไทย ในความรบัผดิชอบของสกอ. มจีาํนวน 12 
ฐาน (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  สาํนกัหอสมดุกลาง.  2553: ออนไลน์) โดยผูว้จิยัสนใจศกึษา
ฐานขอ้มลูออนไลน์ จาํนวน 10 ฐาน ตามปีงบประมาณ 2552 ซงึเป็นฐานขอ้มลูทสีกอ. บอกรบัใหต้าม
ปรากฏหน้าเวบ็ไซตข์องสกอ. โดยยกเวน้ฐานขอ้มลูจาํนวน 2 ฐานทไีมศ่กึษาคอื Netlibrary และ 
ebook.thailis.or.th เนืองจากทงั 2 ฐานเป็นฐานขอ้มลูทเีป็นหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์และศกึษาฐานขอ้มลู 
ทหีอ้งสมดุบอกรบัเอง อกี จาํนวน 2 ฐาน คอื Academic Search Complete และ ProQuest Medical 
Library รวมเป็น 12 ฐาน  ในจาํนวนฐานขอ้มลูดงักล่าว นิสติ บุคลากร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
สามารถเขา้ใชพ้รอ้มกนัไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน มเีพยีงฐานขอ้มลู IEEE/IEE ทจีาํกดัจาํนวนการเขา้ใช ้
ครงัละ 5 คน โดยสามารถสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ของมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ รายละเอยีดฐานขอ้มลูออนไลน์ทงัหมดมดีงันี 
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   1. ACM เป็นฐานขอ้มลูดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยาการคอมพวิเตอรข์อง 
Association for Computing Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความวารสาร 
นิตยสาร รายงาน เอกสารการประชุมและขา่วสาร ใหข้อ้มลูบรรณานุกรม สาระสงัเขป และเอกสาร
ฉบบัเตม็ ตงัแต่ปี 1974- ปจัจุบนั 
   2.  Academic Search Elite เป็นฐานขอ้มลูทมีขีอบเขตของเนือหาครอบคลุม 
สหสาขาวชิา ไดแ้ก่ ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ฐานขอ้มลูนีมดีรรชนี บรรณานุกรม สาระสงัเขป และเอกสารฉบบั
เตม็บทความวารสาร ของวารสาร ตงัแต่ปี ค.ศ.1985-ปจัจุบนั  
   3.  Academic Search Complete เป็นฐานขอ้มลูทมีเีนือหาครอบคลุมทุกสาขา
หรอืสหสาขาวชิาโดยใหร้ายละเอยีดบรรณานุกรม สาระสงัเขปและเอกสารฉบบัเตม็ จากบทความ 
วารสาร รวมทงัเอกสาร รายงานการประชุม ฯลฯ สามารถสบืคน้ยอ้นหลงัไดต้งัแต่ปี ค.ศ.1887-
ปจัจุบนั เป็นฐานขอ้มลูทหีอ้งสมดุบอกรบัเอง 
   4.  Education Research Complete เป็นฐานขอ้มลูเฉพาะทางดา้นการศกึษา ทมีี
เนือหาครอบคลุมการศกึษาทุกระดบั ตงัแต่การศกึษาปฐมวยัถงึการอุดมศกึษา รวมทงัสขุศกึษาและ
การทดสอบ โดยมดีรรชนี สาระสงัเขป เอกสารฉบบัเตม็ บทความวารสาร และ รวมทงัฉบบัเตม็ของ
หนงัสอืและเอกสาร 
   5  H.W. Wilson เป็นฐานขอ้มลูบทความวารสารในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีชวีวทิยา เกษตร ศลิปศาสตร ์การศกึษา มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์ประกอบดว้ย
ฐานขอ้มลูบรรณานุกรม สาระสงัเขป และเอกสารฉบบัเตม็ โดยครอบคลุมตงัแต่ปี ค.ศ 1981-ปจัจุบนั
   6.  IEEE/IEE เป็นฐานขอ้มลูทมีขีอบเขตของเนือหาครอบคลุมสาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ วศิวกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส ์และสาขาวชิาทเีกยีวขอ้ง ใหข้อ้มลู
บรรณานุกรม สาระสงัเขป และเอกสารฉบบัเตม็ของบทความ วารสาร รายงานการประชุม นิตยสาร 
เอกสารการประชุม รวมทงัเอกสารมาตรฐานของ IEEE ตงัแต่ ปี ค.ศ. 1988-ปจัจุบนั 
   7.  ISI Web of Science  เป็นฐานขอ้มลูของบรษิทั Thomson ISI ครอบคลุม
สาขาวชิา วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ใหข้อ้มลูบรรณานุกรมและสาระสงัเขปพรอ้ม
กบัเชอืมโยงไปยงัแหล่งขอ้มลูเอกสารฉบบัเตม็ และใหข้อ้มลูการอา้งถงึ (Cited references) ตงัแต่ปี
ค.ศ. 2001-ปจัจุบนั 
   8.  ProQuest ABI/INFORM Complete เป็นฐานขอ้มลูทคีรอบคลุมเนือหา
ทางดา้นบรหิารธุรกจิมากทสีดุ ABI/INFORM แบ่งออกเป็น 3  ฐานขอ้มลูยอ่ยดงันี ABI/INFORM 
Global เป็นฐานขอ้มลูทมีเีนือหาครอบคลุมทางดา้นบรหิารและการจดัการ ABI/INFORM Trade & 
Industry เป็นฐานขอ้มลูทมีเีนือหาครอบคลุมดา้นการคา้และอุตสาหกรรม และ  ABI/ INFORM 
Dateline เป็นฐานขอ้มลูทเีนือหาครอบคลุมดา้นธุรกจิ และมวีทิยานิพนธท์างดา้นบรหิารธุรกจิ 
   9.  ProQuest Dissertations & Theses  เป็นฐานขอ้มลูทรีวบรวมวทิยานิพนธ์
ระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอกของสถาบนัการศกึษาทไีดร้บัการรบัรองจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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และแคนาดา รวมถงึ บางสถาบนัการศกึษาจากทวปียโุรป ออสเตรเลยี เอเชยี และแอฟรกิา มากกวา่ 
1,000 แหง่ โดยมฐีานขอ้มลูบรรณานุกรม ตงัแต่ปี ค.ศ. 1861-ปจัจุบนั ฐานขอ้มลูสาระสงัเขป ตงัแต่
ปี ค.ศ. 1981-ปจัจุบนั และมขีอ้มลูทเีป็นเนือหาของวทิยานิพนธ ์24 หน้าแรก ตงัแต่ ค.ศ. 1997-
ปจัจุบนั 
   10.  ProQuest Medical Library เป็นฐานขอ้มลูทางดา้นการแพทยแ์ละ 
สาขาวชิาทเีกยีวขอ้ง ใหข้อ้มลูดรรชนี สาระสงัเขป และเอกสารฉบบัเตม็ พรอ้มภาพในหวัขอ้ทาง
การแพทย ์โดยครอบคลุมตงัแต่เรอืงการดแูลสขุภาพ การพยาบาล กุมารแพทย ์กายภาพบาํบดั 
โรคหวัใจ ระบบประสาท เภสชัศาสตร ์และอนื ๆ สามารถสบืคน้ยอ้นหลงัไดต้งัแต่ปี ค.ศ.1886-
ปจัจุบนั เป็นฐานขอ้มลูทหีอ้งสมดุบอกรบัเอง 
   11.  ScienceDirect เป็นฐานขอ้มลูบทความในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์ใหข้อ้มลูบรรณานุกรม สาระสงัเขป และ
เอกสารฉบบัเตม็ ตงัแต่ปี ค.ศ. 1995-ปจัจุบนั  ปจัจุบนับรษิทั Elsevier B.V.ผูผ้ลติฐานขอ้มลู 
ScienceDirect ยงัผลติฐานขอ้มลู Scopus ซงึเป็นฐานขอ้มลูทมีเีนือหาทางดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพ 
วทิยาศาสตรก์ายภาพ วทิยาศาสตรส์ขุภาพ สงัคมศาสตร ์ใหข้อ้มลูดรรชนีและสาระสงัเขป และ
สามารถเรยีกดเูอกสารฉบบัเตม็ของวารสารนนัได ้
   12.  SpringerLink เป็นฐานขอ้มลูทใีหเ้นือหาในสาขาวชิาหลกั ๆ ทางดา้น
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและทางการแพทย ์ใหข้อ้มลูบรรณานุกรม สาระสงัเขปและเอกสารฉบบั
เตม็ได ้ตงัแต่ปี ค.ศ. 1997-ปจัจุบนั 
 การให้บริการฐานข้อมลูออนไลน์ 
  สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ ผา่น
ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ไดท้เีวบ็ไซต ์สาํนกัหอสมดุกลาง http://lib.swu.ac.th ไดจ้ากเครอืงคอมพวิเตอรท์ุกเครอืงที
ผา่น IP ของมหาวทิยาลยั ไมว่า่จะเป็นเครอืงคอมพวิเตอรจ์ากคณะ หอ้งสมดุคณะ สถาบนั สาํนกั 
หน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั กส็ามารถเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ โดย
สาํนกัหอสมดุกลางจดัใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทเีป็นบุคลากรหรอืนิสติ และ
บุคคลภายนอกดงันี 
  1.  ผูใ้ชบ้รกิารภายใน ไดแ้ก่ นิสติ อาจารย ์และบุคลากรสงักดัมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒทงัหมด สามารถเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ไดทุ้กฐานขอ้มลูทใีหบ้รกิารบนเครอืขา่ย
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยมรีปูแบบการเขา้ใชด้งันี 
   1.1  การเขา้ใชภ้ายในสาํนกัหอสมดุกลาง โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถสบืคน้
ฐานขอ้มลูออนไลน์จากเครอืงคอมพวิเตอรท์สีาํนกัหอสมดุกลางจดัไวใ้หโ้ดยเฉพาะ ชนั 2 ใน
เคาน์เตอรบ์รกิารตอบคาํถามและชว่ยคน้ควา้ ของงานสง่เสรมิผูใ้ช ้ซงึจะมบีรรณารกัษ์ คอย
ใหบ้รกิารชว่ยเหลอืและใหค้าํแนะนําในการสบืคน้ การใช ้การบนัทกึ และการพมิพผ์ลขอ้มลูแก่
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ผูใ้ชบ้รกิารดว้ยนอกจากนียงัมเีครอืงคอมพวิเตอร ์บรเิวณศนูยก์ารเรยีนรูน้านาชาตดิว้ยตนเอง (Self 
Access Learning International Center: SALI Center) ชนั 1 ไวส้าํหรบับรกิารผูใ้ชส้าํหรบัสบืคน้
สารสนเทศดว้ยตนเอง 
   1.2.  การเขา้ใชบ้รกิารภายในตามจุดบรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (Wireless 
Access Point) ผูใ้ชบ้รกิารสามารถสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์จากเครอืงคอมพวิเตอรแ์บบพกพา 
โน้ตบุ๊ค ของผูใ้ชบ้รกิารเองไดทุ้กจุดภายในสาํนกัหอสมดุกลาง โดยผา่นเวบ็ไซตส์าํนกัหอสมดุกลาง 
   1.3.  การใชบ้รกิารจากภายนอกหอ้งสมดุ  โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถสบืคน้
ฐานขอ้มลูออนไลน์จากเครอืงคอมพวิเตอรไ์ดจ้ากภาควชิา คณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบนัได้
โดยผา่นเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั 
   1.4.  การใชบ้รกิารจากบา้นหรอืบรเิวณอนืๆ นอกเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั ซงึเป็น
การกาํหนดคา่ proxy server ทเีครอืงคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชบ้รกิาร โดยบุคลากรและนิสติของ
มหาวทิยาลยั สามารถใส ่ID และ Password ของตนเองเขา้ไปสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ได ้
  2.  ผูใ้ชบ้รกิารภายนอกหรอืบุคคลภายนอก สาํหรบัผูใ้ชท้เีป็นบุคคลภายนอก
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สามารถเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ได ้โดยขอใชบ้รกิารดว้ยตนเอง ใน
กรณทีผีูใ้ชบ้รกิารทเีป็นบุคคลทวัไป ทไีมไ่ดส้งักดัสถาบนัอุดมศกึษาสามารถตดิต่อเคาน์เตอรบ์รกิาร
ตอบคาํถามและชว่ยคน้ควา้ ของงานสง่เสรมิผูใ้ช ้ซงึจะมบีรรณารกัษ์คอยบรกิารตอบคาํถาม แนะนํา 
และชว่ยคน้ควา้โดยบรกิารการสบืคน้บนัทกึและพมิพผ์ลขอ้มลูแก่ผูใ้ชบ้รกิารภายนอก โดย
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มระบุหวัขอ้ทตีอ้งการสบืคน้ และวตัถุประสงคใ์นการใชโ้ดยเสยี
บรกิารตามอตัราทหีอ้งสมดุไดก้าํหนดไว ้
 การจดักิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ 
  งานสง่เสรมิผูใ้ช ้สาํนกัหอสมดุกลาง มหีน้าทรีบัผดิชอบในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการ
ใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ ใหก้บัผูใ้ชใ้นรปูแบบต่างๆ  อยา่งต่อเนือง เชน่ 
  1.  การประชาสมัพนัธ ์ในชว่งทมีกีารปฐมนิเทศนิสติใหม ่
  2.  เชญิชวนอาจารย ์นิสติ บุคลากรและผูท้สีนใจเขา้รว่มรบัการฝึกอบรมการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์โดยจดัใหเ้ขา้รบัการอบรม โดยประชาสมัพนัธผ์า่นทางเวบ็ไซตห์รอือเีมล ์
  3.  จดัฝึกอบรมและการแนะนําการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ต่างๆ ใหก้บันิสติระดบั
ปรญิญาตร ีระดบับณัฑติศกึษา อาจารย ์บุคลากร ทสีามารถแจง้ความจาํนงไดด้ว้ยตนเองตลอดทงัปี
การศกึษา 
  4.  จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารฝึกการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ โดยเชญิวทิยากร
จากบรษิทัตวัแทนจาํหน่ายมาฝึกอบรมใหก้บัผูใ้หบ้รกิารรวมทงัผูใ้ชบ้รกิารดว้ย 
  5.  จดัทาํคูม่อืแนะนําการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ต่างๆ มทีงัรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์
บรกิารบนเวบ็ไซตข์องสาํนกัหอสมดุกลางและเอกสารแผน่พบัเพอืผูใ้ชบ้รกิาร ศกึษาและสบืคน้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ดว้ยตนเองได ้
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  จากการทสีาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดใ้หบ้รกิารฐานขอ้มลู
ออนไลน์ทงัในสว่นทสีกอ.บอกรบัให ้และสว่นทหีอ้งสมดุบอกรบัเองนนัจะมกีารรวบรวมสถติโิดย 
สกอ. และสาํนกัหอสมดุกลาง ผูว้จิยัไดร้วบรวมสถติกิารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์แต่ละฐานมา เพอืให้
ทราบถงึจาํนวนผูเ้ขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ในแต่ละฐาน 
 สถิติการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ 
  สถติกิารเขา้ใชบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์แต่ละฐานขอ้มลูของสาํนกัหอสมดุกลาง
มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1  สถติกิารเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ประจาํปีงบประมาณ 2553 (พฤศจกิายน 2552 ถงึ  
    พฤษภาคม 2553) ของสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

ฐานขอ้มลูออนไลน์ 
สถติกิารใช ้

(จาํนวนครงัในการสบืคน้) 
ลาํดบัการเขา้ใช ้

1.  ACM   6,366 10 
2.  Academic Search Complete 18,973  6 
3.  Academic Search Elite  2,909 11 
4.  Education Research Complete 12,166  8 
5.  H.W.Wilson  26,160  4 
6.  IEEE/IEE    29,377  3 
7.  ISI Web of Science 14,365  7 
8.  ProQuest ABI/INFORM Complete 45,381  2 
9.  ProQuest Dissertations & Theses 19,863  5 
10.  ProQuest Medical Library      533 12 
11.  ScienceDirect 151,159  1 
12.  SpringerLink                          10,836  9 

 
ทมีา: สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา.  (2553: ออนไลน์).  ขอ้มลูสถติกิารใชง้าน

ฐานขอ้มลูประจาํปีงบประมาณ 2553. 
 
จากตาราง 1  จะเหน็ไดว้า่ฐานขอ้มลู ScienceDirect มจีาํนวนผูเ้ขา้ใชม้ากทสีดุ รองลงมา

คอืฐานขอ้มลู ProQuest ABI/INFORM Complete และรองลงมาเป็นอนัดบัสาม คอืฐานขอ้มลู 
IEEE/IEE และเมอืเปรยีบเทยีบกบัฐานขอ้มลูอนื ๆ แลว้ ScienceDirect มกีารเขา้ใชม้ากทสีดุ 
ในขณะนีมเีพยีงมหาวทิยาลยั/สถาบนั 24 แหง่ เทา่นนั สามารถเขา้ใช ้ScienceDirect ไดเ้นืองจากที
ผา่นมาจนถงึปจัจุบนัมหาวทิยาลยั/สถาบนั 24 แหง่ ไดร้ว่มกนับอกรบัเอกสารฉบบัพมิพ ์ซงึทาํใหแ้ต่
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ละมหาวทิยาลยั ตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้า่ยนอกเหนือจากทสีกอ. บอกรบั (สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา.  2553: ออนไลน์) 
  ในการเกบ็รวบรวมสถติกิารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางมี
ชอ่งทางการเกบ็รวบรวมสถติกิารใชด้งันี 
  1.  ฐานขอ้มลูออนไลน์ท ีสกอ. บอกรบัให ้สาํนกัพมิพจ์ะสง่ขอ้มลูใหผู้ป้ระสานงานของ 
สกอ. ทุก 3 เดอืน โดย สกอ. จะนําขอ้มลูสถติกิารเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลนดงักล่าวขนึหน้าเวบ็ไซต์
ของ ThaiLIS หรอื URL  http://www.thailis.uni.net.th/RDreport52.php 
  2.  ฐานขอ้มลูออนไลน์ทหีอ้งสมดุบอกรบั  สามารถดสูถติกิารเขา้ใชไ้ด ้2 วธิ ีดงันี 
   2.1  สาํนกัพมิพไ์ดก้าํหนดบญัชชีอื ผูใ้ชส้าํนกัหอสมดุกลางสามารถดสูถติไิดด้ว้ย
ตนเองโดยไมต่อ้งผา่นตวัแทน 
   2.2  สาํนกัพมิพไ์มม่กีารกําหนดสทิธใิหเ้ขา้ดขูอ้มลูสว่นนีไดโ้ดยตรง สาํนกั
หอสมดุกลางสามารถตดิต่อดขูอ้มลูสถติไิดโ้ดยผา่นสาํนกัพมิพห์รอืผา่นตวัแทน 
  ขอ้มลูสถติกิารเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทงั 2 ประเภทดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเพยีงขอ้มลู
เบอืงตน้โดยตรวจสอบไอพ ี(IP address) ของมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัทบีอกรบัจาํนวนครงัในการ
เขา้ไปสบืคน้ จาํนวนครงัของการเปิดเอกสารฉบบัเตม็ เป็นตน้ 
 

งานวิจยัทีเกียวข้อง 
 จากการศกึษางานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบัการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทงัในต่างประเทศและใน
ประเทศมดีงัต่อไปนี 
 งานวิจยัในต่างประเทศ 
 เทโนเพยีรแ์ละรดี (Tenopir; & Read.  2000: 234-246) ศกึษารปูแบบการใชฐ้านขอ้มลูใน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ผลการศกึษาพบวา่ ผูใ้ชส้ว่นใหญ่เป็น
อาจารยแ์ละนกัศกึษา  เขา้มาใชบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ทหีอ้งสมดุในชว่งเวลา 11.00-17.00 น. 
และจะใชว้ธิกีารเขา้ถงึเครอืขา่ยจากระยะไกล เชน่ จากทบีา้น ทพีกั หรอืททีาํงาน มายงัฐานขอ้มลู
หรอืสอืต่างๆ ทใีหบ้รกิารผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต นอกจากนึยงัพบอกีวา่ชว่งเวลาและเดอืนทมีกีารใช้
ฐานขอ้มลูมากทสีดุคอืชว่งตน้และกลางสปัดาห ์ในตอนกลางวนั และเป็นเดอืนทมีกีารทาํรายงาน 

 โรเจอร ์ (Rogers.  2001: 25-34) ศกึษาการใชว้ารสารอเิลก็ทรอนิกสข์องคณาจารย ์และ
นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัโอไฮโอ  โดยมจุีดมุง่หมายเพอืศกึษาผลกระทบการนํา
วารสารอเิลก็ทรอนิกสม์าใช ้ความถใีนการใช ้ทศันคตต่ิอการใชว้ารสารอเิลก็ทรอนิกสม์าใชแ้ทน
วารสารฉบบัพมิพท์หีอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจดัใหบ้รกิาร รวมถงึศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งอายขุอง
ผูใ้ชก้บัการใชแ้หล่งบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม  
ซงึผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชส้ว่นใหญ่สงักดักลุ่มสาขาวทิยาศาสตร ์และใชว้ารสารออนไลน์ รอ้ยละ 41  
โดยกลุ่มผูใ้ชท้เีป็นอาจารยท์มีอีายมุากกวา่มกีารใชแ้หล่งสารสนเทศออนไลน์น้อยกวา่อาจารยท์มีี
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อายนุ้อยกวา่ รวมทงัผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจทตีนเองสามารถสบืคน้ไดต้ลอด 24 ชวัโมง และเขา้ถงึได้
งา่ย  โดยใหค้วามเหน็วา่ใชง้านงา่ยและประหยดัเวลาในการสบืคน้ และมคีวามถใีนการใชแ้ละ
ตอ้งการใชว้ารสารอเิลก็ทรอนิกสเ์พมิมากขนึทุกปี   
 เดอ โกรเตและดอรสช์ (De Groote; & Dorsch.  2003: 231-240) ศกึษาการใชว้ารสาร
และฐานขอ้มลูออนไลน์สาขาชวีการแพทย ์โดยศกึษากบัอาจารย ์แพทยฝึ์กหดั นกัศกึษาแพทยแ์ละ
พยาบาล โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืประเมนิลกัษณะการใชท้รพัยากรออนไลน์ทใีชใ้นสถาบนัการศกึษา
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ รวมทงัศกึษาความพงึพอใจในการใชว้ารสารรปูแบบสงิพมิพแ์ละแบบออนไลน์
เครอืงมอืทใีช ้คอื แบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชส้ว่นใหญ่พงึพอใจในการใชว้ารสาร
อเิลก็ทรอนิกสเ์พอืการศกึษาคน้ควา้วจิยั และสว่นใหญ่สบืคน้ขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ 
สาํหรบัฐานขอ้มลูออนไลน์ทใีชม้ากทสีดุ คอื ฐานขอ้มลู PubMed โดยเขา้ใชส้ปัดาหล์ะครงั และมกั
สบืคน้จากททีาํงานหรอืจากทบีา้น โดยการพมิพ ์(Print) บทความทอียูใ่นรปูแบบเอกสารฉบบัเตม็
ออกมาอา่นก่อน 
 งานวิจยัในประเทศ 
 ผอ่งพรรณ แยม้แขไข (2544: บทคดัยอ่) ศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทบีอกรบัเป็น
สมาชกิโดยสาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษาสภาพการใช้
ฐานขอ้มลู ความพงึพอใจ ปญัหาและความตอ้งการ ตลอดจนความคดิเหน็ของนกัศกึษา อาจารย/์
นกัวจิยั และบรรณารกัษ์ ในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการวจิยั 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เขา้ไปสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ผา่นโฮมเพจของหอ้งสมดุ 
และทราบการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์จากการประชาสมัพนัธข์องสาํนกัหอสมุด และเรยีนรู้
วธิกีารสบืคน้ดว้ยตนเอง นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์
สขุภาพใชฐ้านขอ้มลู ScienceDirect มากทสีดุ  โดยมวีตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มลูเพอื
ประกอบการทาํวทิยานิพนธแ์ละรายงาน สว่นอาจารยแ์ละนกัวจิยัใชเ้พอืการเรยีนการสอนและการ
วจิยั สว่นใหญ่ใชเ้ครอืงคอมพวิเตอรส์บืคน้ทคีณะและภาควชิา สบืคน้ในชว่งเวลา 12.00-18.00 น.
โดยใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในผลการสบืคน้ เพราะไดร้บัขอ้มลูทนัสมยั
เชอืถอืได ้สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ และยงัมคีวามสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
รวมทงัสามารถสบืคน้ไดด้ว้ยตนเองตลอด 24 ชวัโมง  สว่นปญัหาทพีบคอืดาวน์โหลดขอ้มลูชา้ 
ระบบอนิเทอรเ์น็ตของมหาวทิยาลยัยงัไมส่ามารถตอบสนองความเรว็ได ้เมอืผูใ้ชต้อ้งการเปิด
เอกสารฉบบัเตม็ทอียูใ่นรปูแบบ pdf ผูใ้ชม้คีวามตอ้งการใหส้าํนกัหอสมดุปรบัปรงุความเรว็ในการใช้
อนิเทอรเ์น็ต รวมทงัใหบ้อกรบัฐานขอ้มลูออนไลน์ทเีป็นเอกสารฉบบัเตม็เพมิดว้ย และใหค้ณะ/
หอ้งสมดุสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการสงัซอืบทความ และเพมิจาํนวนคอมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุให้
เพยีงพอต่อความตอ้งการดว้ย 
 โสมรศัม ิพบิลูยม์ณ ี(2545: บทคดัยอ่) ศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เพอืการ
คน้ควา้วจิยัของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซงึฐานขอ้มลูทศีกึษาจะเป็นฐานขอ้มลูออนไลน์ทงัหมดที
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จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจดัใหบ้รกิารแก่ประชาคมของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย นิสติ 
อาจารย ์นกัวจิยั/นกัวชิาการ เพอืศกึษาดา้นวตัถุประสงค ์สถานท ีความถใีนการใช ้ฐานขอ้มลูทใีช ้
รปูแบบผลลพัธแ์ละปญัหาการใชฐ้านขอ้มลู ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชจ้าํนวนมากใชฐ้านขอ้มลูเพอื
ประกอบการเรยีนและทาํวทิยานิพนธ ์และสบืคน้ขอ้มลูทหีอ้งสมดุคณะ/สถาบนั ผูใ้ชจ้ะระบุเนือหาใน
การสบืคน้ขอ้มลู สว่นรปูแบบผลลพัธท์ไีดจ้ากการสบืคน้จะเป็นบรรณานุกรมและสาระสงัเขป ปญัหา
ทพีบไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูภาษาไทยมน้ีอย ไมม่เีครอืงพมิพใ์หใ้ชบ้รกิารดว้ยตนเอง ใชเ้วลานานในการ
สบืคน้ ไมม่คีูม่อืหรอืคาํแนะนําภาษาไทยในการใชฐ้านขอ้มลู ไมส่ามารถตดิตามแหล่งรายชอืของ
ฐานขอ้มลูใหมท่มีใีหบ้รกิารได ้ขาดบรรณารกัษ์หรอืเจา้หน้าทปีระจาํทจีะใหค้าํแนะนําการใช้
ฐานขอ้มลู และมกีารจดัอบรมการใชฐ้านขอ้มลูน้อยเกนิไป 
 กฤษณา เบญ็นุกลู (2546: 98-110) ศกึษาพฤตกิรรมการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ในการ
สบืคน้สารสนเทศทางการเกษตรของนิสติระดบับณัฑติศกึษากลุ่มวชิาการเกษตรกรรม กลุ่ม
สาขาวชิาเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มวีตัถุประสงคก์ารวจิยัคอื ศกึษาสภาพการใช ้
พฤตกิรรมการสบืคน้ ความพงึพอใจ ศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะ กลุ่มประชากรคอืนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา โดยทาํการศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ จาํนวน 12 ฐาน พบวา่นิสติสว่นใหญ่
เลอืกใชฐ้านขอ้มลูเพอืการทาํวทิยานิพนธ ์นิสติใชเ้วลาเฉลยีต่อครงัในการสบืคน้มากกวา่ 1 ชวัโมง
ฐานขอ้มลูทผีูใ้ชส้ว่นใหญ่เลอืกใช ้ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลู ScienceDirect  ปญัหาทพีบมากทสีดุในการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์คอืวธิกีารสบืคน้ของฐานขอ้มลูออนไลน์แต่ละฐานมคีวามแตกต่างกนั ทาํใหเ้กดิ
ความสบัสนในการสบืคน้และปญัหาในการตดิตามเอกสารฉบบัเตม็ทตีอ้งการ 
 อารยี ์ธญักจิจานุกจิ และคนอนืๆ (2548: 69-82) ศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ของ
อาจารย ์นกัวจิยั และนิสติบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน โดยมี
วตัถุประสงคท์จีะศกึษาปญัหาในการใชง้านและแนวทางการแกไ้ขปญัหา รวมทงัสง่เสรมิการใช้
ประโยชน์ ผลการวจิยัพบวา่ อาจารยน์กัวจิยัและนิสติเลอืกใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เพราะสบืคน้ขอ้มลู
ไดร้วดเรว็ สว่นใหญ่มคีวามตอ้งการเอกสารรปูแบบรายการทางบรรณานุกรมและเอกสารฉบบัเตม็ 
ปญัหาทพีบคอืไมส่ามารถตดิตามหาเอกสารฉบบัเตม็ทสีบืคน้ไดจ้ากฐานขอ้มลู และคา่ใชจ้า่ยในการ
ตดิตามเอกสารฉบบัเตม็มรีาคาแพงเกนิไป รวมทงัฐานขอ้มลูทใีหบ้รกิารไมต่รงกบัความตอ้งการ 
และตอ้งการใหส้าํนกัหอสมุดจดัทาํประชาสมัพนัธก์ารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหข้อ้มลูชดัเจนและ
เขา้ใจงา่ย ตลอดจนประชาสมัพนัธใ์หก้วา้งขวาง ไมค่วรจาํกดัเวลาในการใชบ้รกิารฐานขอ้มลู จดัให้
มเีจา้หน้าทชีว่ยเหลอืเมอืเกดิปญัหาในการใชง้าน สาํนกัหอสมดุควรออกแบบโฮมเพจใหส้วยงาม 
ควรจดัอบรมการใชฐ้านขอ้มลู จดัทาํคูม่อืการใชง้านแจกใหท้วัถงึ ปรบัเปลยีนระบบการจดัซอื
ฐานขอ้มลูออนไลน์ ปรบัปรงุฐานขอ้มลูใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลาและอยากใหม้วีารสารทมี ีImpact 
factors สงูๆ สว่นสาเหตุทไีมใ่ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เนืองจากนิยมใชส้ารสนเทศในรปูแบบอนื เชน่ 
สงิพมิพห์รอืฐานขอ้มลูซดีรีอม และนกัวจิยัไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลูออนไลน์  
 ดารณ ีแซ่ตงั (2549: 118-131) ศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์สาขามนุษยศาสตรข์อง
นิสติบณัฑติศกึษา สาขามนุษยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยมจุีดมุง่หมายเพอืศกึษาการใช ้
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ความพงึพอใจและปญัหาของฐานขอ้มลูสาขามนุษยศาสตร ์กลุ่มตวัอยา่งทใีชไ้ดแ้ก่นิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขามนุษยศาสตร ์2 คณะคอื อกัษรศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์เครอืงมอืทใีชใ้น
การวจิยัคอืแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่ นิสติมกีารสบืคน้ขอ้มลูจากหอ้งสมดุคณะ/สถาบนัมาก
ทสีดุ  นิสติมคีวามถใีนการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 2-3 ครงัต่อสปัดาหม์ากทสีดุ และ ใชเ้วลาเฉลยีต่อ
ครงัในการสบืคน้มากกวา่ 1 ชวัโมงมากทสีดุ รปูแบบผลลพัธท์ไีดเ้ป็นทงับรรณานุกรมและ
สาระสงัเขป นิสติมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการศกึษาคน้ควา้ ทาํวทิยานิพนธห์รอืภาคนิพนธ ์
ฐานขอ้มลูทเีรยีกใชม้ากทสีดุคอื Wilson Web แต่มคีวามพงึพอใจมากทสีดุในการใชง้านฐานขอ้มลู 
EBSCOhost สว่นปญัหาทพีบคอืฐานขอ้มลูภาษาไทยมน้ีอย ดา้นผลการสบืคน้สารสนเทศไดร้บัไม่
ตรงกบัความตอ้งการ การจดัสาธติการใชง้านฐานขอ้มลูไมท่วัถงึ ไมม่เีครอืงพมิพท์ใีหบ้รกิารดว้ย
ตนเองผูใ้หบ้รกิารมไีมเ่พยีงพอ และผูใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถรองรบัคา่ใชจ้า่ยในการสงัซอืเอกสารฉบบั
เตม็ได ้  
 มะลวิลัย ์สนิน้อย (2549: บทคดัยอ่)  ศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษาในสาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ เครอืงมอืทใีช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอืแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาสว่นใหญ่
ไมเ่คยใชฐ้านขอ้มลูเนืองจากไมท่ราบวา่มฐีานขอ้มลูออนไลน์ สาํหรบัผูท้เีคยใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์จะ
รบัรูก้ารบรกิารฐานขอ้มลูออนไลน์จากหอ้งสมดุ นกัศกึษาสว่นใหญ่เลอืกใชฐ้านขอ้มลู ScienceDirect 
มากทสีดุ นกัศกึษาสว่นใหญ่ใชช้อ่งทางการรบัรูส้ารสนเทศเกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์จากการ
ประชาสมัพนัธบ์นเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ และใชเ้ครอืงคอมพวิเตอรข์องภาควชิาในการสบืคน้ขอ้มลู 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืทาํวทิยานิพนธ ์เนืองจากขอ้มลูมคีวามหลากหลาย ทงันีไดเ้รยีนรูก้ารใช้
ฐานขอ้มลูดว้ยตนเอง แต่มคีวามถกีารเขา้ใชฐ้านขอ้มลูใชไ้มแ่น่นอน  ชว่งเวลาทใีชฐ้านขอ้มลูเวลา 
12.00- 18.00 น. ระยะเวลาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดยเฉลยีมากกวา่ 1 ชวัโมง นิสติมคีวามพงึ
พอใจในดา้นความน่าเชอืถอืของฐานขอ้มลู สาํหรบัปญัหาทพีบ พบวา่ปญัหาดา้นเครอืขา่ยในเรอืง
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์ดัขอ้งบ่อยทาํใหก้ารดาวน์โหลดขอ้มลูทาํไดช้า้ เครอืงคอมพวิเตอรม์ี
จาํนวนน้อย 
 กติตพิร เพชรพราว (2549: บทคดัยอ่)  ศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารใน
สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ วตัถุประสงคเ์พอืศกึษา
สภาพการใช ้ความพงึพอใจ ปญัหา และความตอ้งการ  ต่อการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ กลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้ก่ อาจารย ์นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการวจิยั ผลการวจิยั
พบวา่ อาจารยแ์ละนกัศกึษาสว่นใหญ่ทราบวา่สาํนกัหอสมดุกลางมบีรกิารฐานขอ้มลูออนไลน์จาก
การประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ เขา้ใชโ้ดยการสบืคน้ผา่นโฮมเพจของสาํนกัหอสมุดกลาง เรยีนรู้
การสบืคน้ดว้ยตนเอง โดยมวีตัถุประสงคข์องการใชเ้พอืประกอบการเรยีนการสอน สว่นใหญ่ใช้
เครอืงคอมพวิเตอรท์บีา้น ชว่งเวลาทสีบืคน้สว่นใหญ่อยูใ่นชว่งเวลา 18.00 น.- 24.00 น. และใชเ้วลา
สบืคน้ประมาณ 1 ชวัโมง ฐานขอ้มลูทอีาจารยแ์ละนกัศกึษาใชม้ากทสีดุคอื ScienceDirect และ
ฐานขอ้มลูทตีอ้งการจะมลีกัษณะเป็นเอกสารฉบบัเตม็ ความพงึพอใจในการใชฐ้านขอ้มลูโดยรวมทุก
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ประเดน็อยูใ่นระดบัปานกลาง ประเดน็ทพีงึพอใจในระดบัมากคอืสามารถนําผลการสบืคน้ไปใช้
ประโยชน์ สว่นปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูโดยรวมทุกประเดน็อยูใ่นระดบัปานกลาง ประเดน็ทมีคีา่เฉลยี
มากคอืความเรว็ในการดงึขอ้มลูเป็นไปอยา่งล่าชา้ ความตอ้งการใหพ้ฒันาปรบัปรงุการบรกิารโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ประเดน็ทมีคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมากคอืการเพมิความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ต 
 จากการศกึษางานวจิยัในต่างประเทศและในประเทศ พบวา่ การศกึษาการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์สว่นใหญ่เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ มวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษาสภาพการใช ้ ความพงึพอใจ และ
ปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทหีน่วยงาน หรอืหอ้งสมดุของตนเองทใีหบ้รกิาร เครอืงมอืทใีชใ้น
การวจิยัมกัใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นงานวจิยัสว่นใหญ่เป็น
คณาจารย ์และนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  ผลการวจิยั พบวา่ ผูใ้ชม้วีตัถุประสงคใ์นการใช้
ฐานขอ้มลูเพอืการศกึษาคน้ควา้วจิยั เพอืการทาํรายงาน วทิยานิพนธ ์ประกอบการเรยีนการสอน
เป็นหลกัซงึสอดคลอ้งตามบทบาทและหน้าททีตีอ้งใชใ้นการเรยีนการสอน  ผูใ้ชส้ว่นใหญ่เหน็
ประโยชน์ในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ เพราะจะไดเ้อกสารฉบบัเตม็ การสบืคน้หรอืใชง้านมคีวาม
สะดวก รวดเรว็ และสามารถเขา้ถงึไดต้ลอด 24 ชวัโมง สว่นปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์สว่น
ใหญ่คอืเรอืงระบบเครอืขา่ยมกีารใชง้านมากทาํใหเ้กดิขอ้ขดัขอ้ง การดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเตม็มี
ความล่าชา้ซงึขนึอยูก่บัปจัจยัทางระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนียงั
พบวา่ปญัหาเรอืงจาํนวนคอมพวิเตอรท์หีอ้งสมดุใหบ้รกิารในการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์มกัมไีม่
เพยีงพอต่อความตอ้งการ 
 
 



บทที 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครงันี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 
  1.  การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุ่มตวัอยา่ง 
  2.  การสรา้งเครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั 
  3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4.  การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทเีรยีนในปีการศกึษา 2553 จาํนวน 4,115 คน  
 
 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั  
  กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการวจิยัคอื นิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  ทกีาํลงัศกึษาในปีการศกึษา 2553 ทสีุม่มาจากประชากรขา้งตน้ โดยใชว้ธิกีาร
สุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling)  ตามกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 382 คน ซงึ
มากกวา่จาํนวนทกีาํหนดไวใ้นตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซแีละมอรแ์กน (Krejcie; 
& Morgan.  1970: 607-610) คอื 354 คน  
 

การสรา้งเครอืงมือทีใช้ในการวิจยั 
 เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัครงันี คอื แบบสอบถามการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารใน
สาํนกัหอสมดุกลาง ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 ขนัตอนในการสรา้งแบบสอบถาม มดีงันี 
 1.  ศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบัการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
 2.  ศกึษาวธิกีารและหลกัการสรา้งแบบสอบถาม 
 3.  ศกึษาตวัอยา่งแบบสอบถามทเีกยีวขอ้งกบัสภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ไดแ้ก่ เชน่ 
เคยใช/้ไมเ่คยใช ้เหตุผลการใช/้ไมใ่ช ้แหล่งททีาํใหท้ราบขอ้มลู วธิกีารเรยีนรู ้สถานทใีช ้
วตัถุประสงคใ์นการใช ้วธิกีารใช ้ความถแีละระยะเวลาในเขา้การใช ้และประโยชน์ในการใช ้
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 4.  สรา้งขอ้คาํถามจากขอ้มลูทไีดศ้กึษามาจากขอ้ 1-3 มาเป็นแบบสอบถามการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ซงึแบ่งเป็น 5 ตอน ดงันี 
  ตอนท ี1 แบบสอบถามเกยีวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้คาํถาม
เกยีวกบัคณะทนิีสติระดบับณัฑติศกึษาสงักดัอยู ่เป็นแบบเลอืกตอบ 
  ตอนท ี2 แบบสอบถามเกยีวกบัสภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ เป็นขอ้คาํถาม
เกยีวกบัการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดยทวัไป เชน่ เคยใช/้ไมเ่คยใช ้เหตุผลทไีมใ่ช ้แหล่งททีาํให้
ทราบขอ้มลู วธิกีารเรยีนรู ้สถานทใีช ้วตัถุประสงคใ์นการใช ้วธิกีารใชแ้ละประโยชน์ในการใช ้เป็นขอ้
คาํถามแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating scale) คอื มากทสีดุ (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย 
(2) และน้อยทสีดุ (1) สว่นความถแีละระยะเวลาในการเขา้ใช ้เป็นแบบเลอืกตอบ 
  ตอนท ี3 แบบสอบถามเกยีวกบัปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา เป็นขอ้คาํถามเกยีวกบัปรมิาณความมากน้อยในการใชบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ในแต่
ละฐาน เป็นขอ้คาํถามแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั คอื มากทสีดุ (5) มาก (4) ปานกลาง (3)  
น้อย (2) และน้อยทสีดุ (1) 
  ตอนท ี4 แบบสอบถามเกยีวกบัปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา เป็นขอ้คาํถามเกยีวกบัปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ซงึแบ่งปญัหาออกเป็น 3 ดา้น 
คอื 1) ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร  2) ดา้นผูใ้หบ้รกิาร  และ 3) ดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอร ์เป็นขอ้
คาํถามแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั คอื มากทสีดุ (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อย
ทสีดุ (1) 
  ตอนท ี5 การสอบถามความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนืๆ มลีกัษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด 
 5.  นําแบบสอบถามทสีรา้งขนึเสนอต่ออาจารยท์ปีรกึษาสารนิพนธ ์เพอืพจิารณา
ตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเนือหา ภาษา การจดัพมิพ ์และความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม  
 6.  ปรบัปรงุแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ปีรกึษาสารนิพนธแ์ลว้ไปให ้
ผูเ้ชยีวชาญ จาํนวน 3 ทา่น ตรวจสอบความตรงเชงิเนือหา (Content validity)  คอื 1) นางพมิล  
เมฆสวสัด ิบรรณารกัษ์ชาํนาญการพเิศษ รองผูอ้าํนวยการฝา่ยสง่เสรมิผูใ้ชแ้ละวจิยั สาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  2) นางศุภกร เมาลานนท ์เจา้ทบีรกิารสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 
หวัหน้างานฝา่ยบรกิารผูอ้า่น ศนูยว์ทิยทรพัยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  3)  นางสาวธนัยณ์ชิา ธนิน
จริโชตพิชัร บรรณารกัษ์ชาํนาญการพเิศษ  สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ โดยการวเิคราะหด์ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence-IOC) โดย
ตงัเกณฑค์า่ IOC เกนิ 0.5 ขนึไป พบวา่ขอ้คาํถามทุกขอ้มคีา่เกนิเกณฑท์ตีงัไว ้แสดงวา่ขอ้คาํถามทุกขอ้
มคีุณภาพใชไ้ด ้ นอกจากนีผูเ้ชยีวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรบัขอ้คาํถามในแบบสอบถามทเีกยีวกบั
ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์จากปญัหา 4 ดา้น คอื 1) ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร  2) ดา้นผูใ้หบ้รกิาร  3) ดา้น
การใชแ้ละการสบืคน้ขอ้มลู และ 4) ดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอร ์ ใหเ้หลอืเพยีง 3 ดา้น คอื  
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1) ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร  2) ดา้นผูใ้หบ้รกิาร 3) ดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอร ์โดยใหนํ้าขอ้คาํถาม
ของดา้นการใชแ้ละการสบืคน้ขอ้มลู ไปไวใ้นขอ้คาํถามดา้นผูใ้ชบ้รกิาร และเพมิรายการขอ้คาํถาม
เกยีวกบัแหลง่ททีาํใหท้ราบขอ้มลูเกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์ คอื บรรณานุกรมทา้ยเล่มของเอกสารที
ศกึษาคน้ควา้ 
 7.  นําแบบสอบถามทผีา่นการพจิารณาจากผูเ้ชยีวชาญแลว้ มาปรบัปรงุแกไ้ขและนําเสนอ
อาจารยท์ปีรกึษาตรวจสอบอกีครงัหนึง  
  8.  นําแบบสอบถามทผีา่นการตรวจสอบจากอาจารยท์ปีรกึษาสารนิพนธไ์ปทดลองใชก้บั
นิสติระดบับณัฑติศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทไีมใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เมอื
วนัท ี17 ธนัวาคม 2553 – 10  มกราคม 2554 จากนนันําแบบสอบถามมาหาคา่ความเทยีง
(Relliability) โดยใชส้ตูรการหาคา่สมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยตงัคา่ความเทยีงไวท้ ี0.75 และพบวา่แบบสอบถามมคีวามเทยีงเทา่กบั 0.89 
ซงึแสดงวา่ทุกขอ้คาํถามมคีุณภาพใชไ้ด ้
 9.  นําแบบสอบถามและผลการหาคา่ความเทยีง นําเสนอต่ออาจารยท์ปีรกึษาสารนิพนธ ์
ปรบัแกไ้ขความสมบรูณ์ จากนนัทาํสาํเนาเพอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยั ในฐานะทผีูว้จิยัเป็นบรรณารกัษ ์มหีน้าทใีหบ้รกิารแก่
ผูใ้ช ้จดัการฝึกอบรมการใชแ้นะนําการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ใหก้บันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง ตาม
ขนัตอนดงัต่อไปนี 
 1.  ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งทเีขา้ใชบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางดว้ย
ตนเอง จาํนวน 250 ชุด และไดค้วามอนุเคราะหจ์ากอาจารย ์นิสติ และบุคลากร จากคณะวชิาต่าง ๆ 
ชว่ยในการแจกแบบสอบถามใหก้บันิสติระดบับณัฑติศกึษา จาํนวน 200  ชุด รวมทงัสนิ 450 ชดุ ซงึ
เป็นจาํนวนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่ง ทงันีเพอืเผอืไวใ้นกรณทีแีบบสอบถามซงึไดร้บักลบัมาอาจไมส่มบรูณ์ 
 2.  ผูว้จิยัดาํเนินการรวบรวมแบบสอบถามคนืในระหวา่งวนัท ี15 มกราคม 2554 ถงึวนัท ี
16 กุมภาพนัธ ์2554 โดยไดร้บัแบบสอบถามคนื จาํนวน 402 ชุด  ในจาํนวนดงักล่าวเป็น
แบบสอบถามทสีมบรูณ์ จาํนวน 382 ชุด  
 

การจดักระทาํข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมอืไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาแลว้ ผูว้จิยัจะดาํเนินการตามขนัตอนต่อไปนี 
 1.  ตรวจแบบสอบถามทไีดร้บักลบัคนืมา คดัเลอืกเฉพาะฉบบัทสีมบรูณ์ เป็น
แบบสอบถามทจีะนําไปวเิคราะหข์อ้มลูใหไ้ดจ้าํนวน 382 ชุด ซงึมากกวา่จาํนวนทกีาํหนดไวใ้น
ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครซแีละมอรแ์กน  (Krejcie; & Morgan.  1970: 607-610) 
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 2.  นําขอ้มลูทไีดจ้ากแบบสอบถามทสีมบรูณ์จาํนวน 382 ชุด มากาํหนดรหสัการ
ลงคะแนน พรอ้มกรอกขอ้มลูลงโปรแกรมคาํนวณทางสถติ ิและใชส้ถติวิเิคราะหข์อ้มลูแต่ละสว่น
ดงัต่อไปนี 
  2.1 ใชค้า่รอ้ยละ วเิคราะหส์ถานภาพของนิสติระดบับณัฑติศกึษา การใช/้ไมใ่ช ้และ
ความถแีละระยะเวลาการในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
  2.2 ใชค้า่เฉลยีและสว่นเบยีงเบนมาตรฐาน วเิคราะหส์ภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
ทเีกยีวกบั แหล่งททีาํใหท้ราบขอ้มลู วธิกีารเรยีนรู ้สถานทใีช ้วตัถุประสงคใ์นการใช ้วธิกีารใชแ้ละ
ประโยชน์ในการใช ้ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ และเหตุผลที
ไมใ่ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา ซงึเป็นคาํถามแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั 
โดยกาํหนดคา่คะแนนของคาํตอบ ดงันี   
      ตอบช่องมากทสีุด  มคี่าเท่ากบั     5 
      ตอบช่องมาก   มคี่าเท่ากบั     4 
      ตอบช่องปานกลาง มคี่าเท่ากบั     3 
      ตอบช่องน้อย   มคี่าเท่ากบั     2 
      ตอบช่องน้อยทสีุด  มคี่าเท่ากบั     1 
 จากนันนํามาแปลผลค่าเฉลยีโดยใชเ้กณฑด์งันี (วเิชยีร  เกตุสงิห.์  2538: 8 – 11) 
     4.50 – 5.00    หมายถงึ  มากทสีดุ 
     3.50 – 4.49    หมายถงึ   มาก 
     2.50 – 3.49    หมายถงึ   ปานกลาง 
     1.50 – 2.49    หมายถงึ    น้อย 
     1.00 – 1.49    หมายถงึ   น้อยทสีดุ 
  2.3 ใชค้า่ t-test Independent เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ และ 
ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา โดยตงัค่า
ระดบันัยสาํคญัทางสถติไิวท้ ี0.5    
  
 



บทที 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

สญัลกัษณ์ทีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
  ในการวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลความหมายผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครงันี 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ทใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี 
  N   แทน  จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง  
      x    แทน  คะแนนเฉลยีของกลุ่มตวัอยา่ง 
  S.D.  แทน  คา่ความเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  t   แทน  คา่ทใีชพ้จิารณา t-distribution 
  *   แทน  ความมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 
 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 

  ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบั ดงันี 
   1.  สถานภาพของนิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   2.  สภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   3.  ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   4.  เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกั
หอสมดุกลาง ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
   5.  ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   6.  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลาง
ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

   
 1.  สถานภาพของนิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปรากฏดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 สถานภาพของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
 

กลุ่มสาขาวชิา จาํนวน รอ้ยละ 
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 308 80.63 
วทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี  74 19.37 

รวม 382 100.00 

 
 จากตาราง 2 แสดงวา่นิสติระดบับณัฑติศกึษาสว่นใหญ่สงักดักลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์รอ้ยละ 80.63 และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี
รอ้ยละ 19.37 
 

2.  สภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลาง ของนิสติ  
ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปรากฏดงัตาราง  3 -10 
 
ตาราง 3 สภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
 

กลุ่มสาขาวชิา 
เคยใช ้ ไมเ่คยใช ้ รวม 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 290 94.16 18 5.84 308 100.00 

วทิยาศาสตรส์ขุภาพและ
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี

68 91.89 6 8.11 74 100.00 

 
 จากตาราง 3 แสดงนิสติระดบับณัฑติศกึษากลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
เคยใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ รอ้ยละ 94.16 ของจาํนวนนิสติในกลุ่มสาขาวชิา และนิสติระดบั
บณัฑติศกึษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยเีคยใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ รอ้ยละ 91.89 ของจาํนวนนิสติในกลุ่มสาขาวชิา 
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ตาราง 4 แหล่งททีาํใหท้ราบขอ้มลูเกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
 

แหล่งททีาํใหท้ราบขอ้มลู x  S.D. แปลความ 
1. การประชาสมัพนัธข์องสาํนกัหอสมดุกลาง 3.35 0.79 ปานกลาง 
2. คูม่อืแนะนําการใชข้องสาํนกัหอสมดุกลาง 3.45 0.89 ปานกลาง 
3. เวบ็ไซตข์องสาํนกัหอสมุดกลาง 4.01 0.84 มาก 
4. กจิกรรมแนะนําการใชห้อ้งสมดุของสาํนกัหอสมดุกลาง 3.21 0.84 ปานกลาง 
5. บรรณารกัษ ์ 2.97 0.86 ปานกลาง 
6. อาจารยผ์ูส้อน 3.19 0.90 ปานกลาง 
7. เพอืน  3.41 0.87 ปานกลาง 
8. บรรณานุกรมทา้ยเล่มของเอกสารทศีกึษาคน้ควา้ 3.05 0.88 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 4 แสดงวา่นิสติระดบับณัฑติศกึษาทราบขอ้มลูเกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์จาก
เวบ็ไซตข์องสาํนกัหอสมดุกลาง ซงึมคีา่เฉลยีสงูสดุอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.01) รองลงมาอยูใ่น
ระดบัปานกลางซงึมคีา่เฉลยีสงูสดุ 2 ลาํดบัแรก คอืทราบจากคูม่อืแนะนําการใชข้องสาํนกั
หอสมดุกลาง ( x  = 3.45) และจากเพอืน ( x  = 3.41) ตามลาํดบั 
 
ตาราง 5 วธิกีารเรยีนรูก้ารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
 

วธิกีารเรยีนรูก้ารใชข้อ้มลูออนไลน์                   x  S.D. แปลความ 
1. เขา้รว่มกจิกรรมแนะนําการใชห้อ้งสมดุของสาํนกัหอสมดุกลาง 2.92 0.90 ปานกลาง 
2. ขอ้มลูแนะนําวธิกีารสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์จากเวบ็ไซต ์ 3.46 0.97 ปานกลาง 
3. การแนะนําของบรรณารกัษ ์ 3.19 0.82 ปานกลาง 
4. การแนะนําของอาจารย ์ 3.11 0.78 ปานกลาง 
5. การแนะนําของเพอืน 3.33 0.94 ปานกลาง 
6. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 4.08 0.93 มาก 

  
 จากตาราง 5 แสดงวา่นิสติระดบับณัฑติศกึษาเรยีนรูว้ธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ดว้ย
ตนเอง โดยมคีา่เฉลยีสงูสดุอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.08) รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางซงึมคีา่เฉลยี
สงูสดุ 2 ลาํดบัแรก คอื เรยีนรูจ้ากขอ้มลูแนะนําวธิกีารสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์จากเวบ็ไซต ์        
( x  = 3.46) และจากการแนะนําของเพอืน ( x  = 3.33) ตามลาํดบั 
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ตาราง 6 สถานทใีนการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
 

สถานทใีนการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ x  S.D. แปลความ 
1. สาํนกัหอสมดุกลาง 3.48 1.03 ปานกลาง 
2. สาํนกัคอมพวิเตอร ์ 2.04 1.04 น้อย 
3. ศนูยบ์รกิารคอมพวิเตอรข์องภาควชิาหรอืคณะ 2.17 0.89 น้อย 
4. ทพีกั/ทอียูอ่าศยัของตนเอง 3.86 1.05 มาก 
5. ททีาํงานของตนเอง 3.71 1.16 มาก 
6. รา้นอนิเทอรเ์น็ต 1.73 1.02 น้อย 

 
 จากตาราง 6 แสดงวา่นิสติระดบับณัฑติศกึษาใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์จากทพีกัหรอืทอียู่
อาศยัของตนเอง ( x  = 3.86) และจากททีาํงานของตนเอง ( x  = 3.71) ซงึมคีา่เฉลยีสงูสดุในระดบั
มาก รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางคอืใชจ้ากสาํนกัหอสมดุกลาง ( x  = 3.48) 
 
ตาราง 7 วตัถุประสงคใ์นการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา  
 

วตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ x  S.D. แปลความ 
1. เพอืการทาํปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 4.22 0.76 มาก 
2. เพอืการทาํรายงาน/งาน ทไีดร้บัมอบหมาย 3.89 0.92 มาก 
3. เพอืประกอบการเรยีนรายวชิาต่างๆ 3.71 1.02 มาก 
4. เพอืตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการ 3.50 1.08 มาก 

 
 จากตาราง 7 แสดงวา่นิสติระดบับณัฑติศกึษามวีตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
ในระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ทมีคีา่เฉลยีสงูสดุ 2 ขอ้แรก คอื เพอืการทาํปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์
( x  = 4.22) และเพอืการทาํรายงาน/งานทไีดร้บัมอบหมาย ( x  = 3.89) ตามลาํดบั 
 
ตาราง 8 วธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา  
 

วธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ x  S.D. แปลความ 

1. อา่นจากหน้าจอคอมพวิเตอรอ์ยา่งเดยีว 3.59 0.76 มาก 

2. สงัพมิพ ์(print) บทความทตีอ้งการทงัหมดออกมา 3.47 1.00 ปานกลาง 

3. บนัทกึขอ้มลูเกบ็ไว ้โดย Export สง่เขา้ E-mail  
   ของตนเองแลว้ไปเปิดอา่นภายหลงั   

 
3.27 

 
1.14 

 
ปานกลาง 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

วธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ x  S.D. แปลความ 
4. บนัทกึขอ้มลูเกบ็ไวอ้า่น โดย Export ไปยงัโปรแกรม EndNote 2.20 0.91 น้อย 

5. อา่นจากหน้าจอทนัทแีละสงัพมิพเ์ฉพาะหน้าทตีอ้งการ 3.61 0.93 มาก 

6. บนัทกึขอ้มลูเกบ็ไวอ้า่นในแฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องตนเอง 3.57 1.10 มาก 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา่นิสติระดบับณัฑติศกึษามวีธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์อยูใ่นระดบั
มาก จาํนวน 3 ขอ้ คอื อา่นจากหน้าจอทนัทแีละสงัพมิพเ์ฉพาะหน้าทตีอ้งการ ( x  = 3.61) อา่นจาก
หน้าจอจอคอมพวิเตอรอ์ยา่งเดยีว ( x  = 3.59) และบนัทกึขอ้มลูเกบ็ไวอ้า่นในแฟ้มขอ้มลู
คอมพวิเตอรข์องตนเอง ( x  = 3.57) ตามลาํดบั 
 
ตาราง 9 ความถแีละระยะเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ในแต่ละครงัของนิสติระดบับณัฑติศกึษา  
 

ความถ ี
ในการเขา้ใช ้

ฐานขอ้มลูออนไลน์ 

ระยะเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

จาํนวน รอ้ยละ 20 นาท ี 40 นาท ี
1-2 

ชวัโมง 
3-4 

ชวัโมง 
5-6 

ชวัโมง 
N    %  N   % N    % N   % N   % 

1. วนัละครงั 4 4.50 43 48.30 41 46.10 1 1.10 - - 89  24.86 
2. มากกวา่ 1 ครงัต่อวนั 20 26.30 34 44.70 18 23.70 2 2.60 2 2.60 76  21.23 
3. 2-3 วนัต่อครงั - - 37 56.90 28 43.10 - - - - 65  18.15 
4. สปัดาหล์ะครงั     - - 7 22.60 24 77.40 - - - - 31    8.66 
5. เดอืนละครงั 2 6.70 27 90.00 1 3.30 - - - - 30    8.38 
6. ไมแ่น่นอน 10 14.90 40 59.70 13 19.40 - - 4 6.00 67  18.72 

รวม 36  188  125  3  6  358 100.00 

 
 จากตาราง 9 แสดงวา่นิสติระดบับณัฑติศกึษามคีวามถใีนการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
สงูสดุ คอื วนัละครงั รอ้ยละ 24.86 โดยมรีะยะเวลาในการเขา้ใช ้ประมาณ 40 นาทต่ีอครงั  
รอ้ยละ 48.30 รองลงมาคอื ใชม้ากกวา่1 ครงัต่อวนั รอ้ยละ 21.23 โดยมรีะยะเวลาในการเขา้ใช ้
ประมาณ 40 นาทต่ีอครงั เชน่กนั รอ้ยละ 44.70 
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ตาราง 10 ประโยชน์ในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
 

ประโยชน์ในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ x  S.D. แปลความ 
1. ไดร้บัสารสนเทศททีนัสมยั 3.97 0.67 มาก 
2. ไดร้บัสารสนเทศจาํนวนมากและมคีวามหลากหลาย       
    สามารถสบืคน้ไดต้ลอดเวลา 24 ชวัโมง 

 
4.11 

 
0.67 

 
มาก 

3. สามารถอา่นเนือหาของสารสนเทศผา่นคอมพวิเตอรไ์ดท้นัท ี 4.06 0.75 มาก 
4. สามารถเชอืมโยงเนือหาสารสนเทศไปยงัสารสนเทศ 
   อนืๆ ทเีกยีวขอ้งได ้

 
3.84 

 
0.69 

 
มาก 

รวม 4.00 0.57 มาก 

 
 จากตาราง 10 แสดงวา่ นิสติระดบับณัฑติศกึษามคีวามเหน็ต่อประโยชน์ในการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.00) 
 เมอืพจิารณารายขอ้พบวา่มคีา่เฉลยีอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เชน่กนั ซงึขอ้ทมีขีอ้เฉลยีสงูสดุ 2 
ขอ้แรก คอืไดร้บัสารสนเทศจาํนวนมากและมคีวามหลากหลาย สามารถสบืคน้ได ้ตลอดเวลา 24 
ชวัโมง ( x  = 4.11) และสามารถอา่นเนือหาของสารสนเทศผา่นคอมพวิเตอรไ์ดท้นัท ี( x  = 4.06) 
 
 3. ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปรากฏดงัตาราง 11 
 
ตาราง 11 ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา  

 

ฐานขอ้มลูออนไลน์ 
ปรมิาณการใช ้

x  S.D. แปลความ 
1.  ACM 3.12 1.10 ปานกลาง 
2.  Academic Search Elite 3.36 0.95 ปานกลาง 
3.  Academic Search Complete 3.20 0.94 ปานกลาง 
4.  Education Research Complete 2.94 1.00 ปานกลาง 
5.  H.W.Wilson 3.48 1.06 ปานกลาง 
6.  IEEE/IEE 2.84 1.46 ปานกลาง 
7.  ISI Web of Science 2.62 1.02 ปานกลาง 
8.  ProQuest ABI/INFORM Complete  2.19 1.15 น้อย 
9.  ProQuest Digital Dissertations & Thesis 3.73 1.00 มาก 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ฐานขอ้มลูออนไลน์ 
ปรมิาณการใช ้

x  S.D. แปลความ 
10.  ProQuest Medical Library 2.53 1.42 ปานกลาง 
11.  ScienceDirect 3.08 1.27 ปานกลาง 
12.  SpringerLink 2.59 1.24 ปานกลาง 

รวม 2.97 0.60 ปานกลาง 

 
จากตาราง 11 แสดงวา่ นิสติระดบับณัฑติศกึษามปีรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 2.97) 
 เมอืพจิารณารายฐานขอ้มลู พบวา่ ฐานขอ้มลูทมีกีารใชส้งูสดุอยูใ่นระดบัมากมเีพยีง
ฐานขอ้มลูเดยีวคอื ฐานขอ้มลู ProQuest Digital Dissertations & Thesis ( x  = 3.73) รองลงมาอยู่
ในระดบัปานกลาง ซงึฐานขอ้มลูทมีคีา่เฉลยีตงัแต่ 3.35 ขนึไป ม ี2 ฐานขอ้มลู คอื ฐานขอ้มลู H.W. 
Wilson ( x  = 3.48) และ ฐานขอ้มลู Academic Search Elite ( x  = 3.36) ตามลาํดบั 
 

4.  เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติ 
ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปรากฏดงัตาราง  12 
 
ตาราง 12 เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา จาํแนกตาม 
    กลุ่มสาขาวชิา 
 

ฐานขอ้มลูออนไลน์ 

มนุษยศาสตร์
และ

สงัคมศาสตร ์

วทิยาศาสตร์
สขุภาพและ
วทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี 

t 

 x  S.D. x  S.D.  
1. ACM  3.05 1.06 3.41 1.23 -2.26* 
2. Academic Search Elite 3.29 0.99 3.65 0.71 -3.42* 
3. Academic Search Complete 3.14 0.96 3.49 0.76 -2.78* 
4. Education Research Complete  3.10 0.98 2.28 0.83 6.41* 
5. H.W. Wilson  3.48 1.12 3.50 0.80     -0.18 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ฐานขอ้มลูออนไลน์ 

มนุษยศาสตร์
และ

สงัคมศาสตร ์

วทิยาศาสตร์
สขุภาพและ
วทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี 

t 

 x  S.D. x  S.D.  
6. IEEE/IEE  2.77 1.45 3.15 1.44    -1.95 
7. ISI Web of Science 2.47 0.95 3.24 1.11 -5.77* 
8. ProQuest ABI/INFORM Complete     2.30 1.15 1.72 1.05 3.81* 
9. ProQuest Digital Dissertations & Thesis  3.77 1.02 3.56 0.84     1.61 
10. ProQuest Medical Library   2.52 1.33 2.57 1.75    -0.25 
11. ScienceDirect  2.76 1.14 4.44 0.80    -14.27* 
12. Springerlink   2.23 0.96 4.16 1.06    -14.64* 

รวม 2.91 0.62 3.26 0.37     -6.13* 

 
t(.05; df = 356) = 1.96 

 
 จากตาราง 12 แสดงวา่นิสติระดบับณัฑติศกึษากลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมกีารใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 ซงึสอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวจิยั 
ขอ้ท ี1 โดยทนิีสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีกีารใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์มากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 เมอืพจิารณาเป็นรายฐานขอ้มลูพบวา่ นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและ
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์มากกวา่นิสติกลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์โดยเรยีงลาํดบัจากคา่เฉลยีทมีกีารใชม้ากทสีดุคอื ฐานขอ้มลู ScienceDirect, 
SpringerLink, Academic Search Elite, Academic Search Complete, ACM และ ISI Web of 
Science 
 สว่นฐานขอ้มลูทนิีสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรใ์ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์
มากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีมจีาํนวน 2 ฐานขอ้มลู คอื 
Education Research Complete และ ProQuest ABI/INFORM Complete 
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5. ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปรากฏดงัตาราง 13 
 
ตาราง 13 ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
 

ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ x  S.D. แปลความ 
ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร 
1. ไมม่เีวลาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 3.08 0.94 ปานกลาง 
2. ไมม่ทีกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการกาํหนดคาํคน้ 2.48 1.13 น้อย 
3. ไมม่ทีกัษะและวธิกีารในการพมิพค์าํคน้ 2.23 1.06 น้อย 
4. ไมคุ่น้เคยกบัการคน้ขอ้มลูดว้ยเครอืงคอมพวิเตอร ์ 2.08 0.98 น้อย 
5. ไมม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 2.16 1.01 น้อย 
6. ไมท่ราบวา่หอ้งสมดุมฐีานขอ้มลูออนไลน์อะไรบา้ง 2.08 1.04 น้อย 
7. ไมท่ราบรายละเอยีดและวธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 2.26 1.17 น้อย 
8. ไมเ่ขา้ใจคาํสงัทใีชใ้นฐานขอ้มลูออนไลน์ 2.30 1.03 น้อย 
9. ไมเ่ขา้ใจเกยีวกบัสารสนเทศทคีน้คนืได ้เชน่ประเภทเอกสาร  
    อกัษรยอ่ของฐานขอ้มลู 

 
2.40 

 
1.04 

 
น้อย 

รวม 2.34 0.80 น้อย 
ดา้นผูใ้หบ้รกิาร 
1. ผูใ้หบ้รกิารคน้คนืฐานขอ้มลูออนไลน์ขาดทกัษะในการใช ้
    ฐานขอ้มลูออนไลน์ 

 
 

2.18 

 
 

0.87 

 
 

น้อย 
2. ผูใ้หบ้รกิาร แนะนําการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ไมช่ดัเจน 2.27 0.96 น้อย 
3. ผูใ้หบ้รกิาร ไมส่ามารถบรกิารไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 2.27 1.07 น้อย 
4. สาํนกัหอสมดุกลาง ประชาสมัพนัธเ์กยีวกบัการใช ้
    ฐานขอ้มลูออนไลน์ไมท่วัถงึ   

 
2.52 

 
1.07 

 
น้อย 

5. ชอ่งทางการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์บนหน้าเวบ็ไซตร์ะบุไมช่ดัเจน 3.47 0.75 ปานกลาง 
6. ฐานขอ้มลูออนไลน์ทจีดัใหบ้รกิารไมค่รอบคลุมเนือหาทตีอ้งการ 2.41 1.00 น้อย 
7. ฐานขอ้มลูออนไลน์ทจีดัใหบ้รกิารไมท่นัสมยั 2.23 0.83 น้อย 
8. ฐานขอ้มลูออนไลน์มเีนือหาซาํซอ้นกนั 2.35 0.99 น้อย 

รวม 2.46 0.73 น้อย 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ x  S.D. แปลความ 
ดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอร ์
1. ความล่าชา้ในการสบืคน้เนืองจากการสอืสารมคีวามเรว็ตํา 

 
3.07 

 
0.94 

 
ปานกลาง 

2. ระบบเครอืขา่ยเกดิความขดัขอ้งบ่อย 2.99 0.98 ปานกลาง 
3. คอมพวิเตอรท์ใีชม้ปีระสทิธภิาพตํา 2.90 0.84 ปานกลาง 
4. คอมพวิเตอรท์สีามารถใชเ้ครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต มจีาํนวนไมเ่พยีงพอ 3.22 0.88 ปานกลาง 
5. การเชอืมต่อเครอืขา่ยคอมพวิเตอรน์อกเครอืขา่ยกบัมหาวทิยาลยั 
    มปีญัหา 

 
3.51 

 
0.96 

 
มาก 

6. ไมท่ราบวธิกีารเชอืมต่อเครอืขา่ยภายนอกกบัเครอืขา่ย 
    ของมหาวทิยาลยั 

 
2.92 

 
1.12 

 
ปานกลาง 

รวม 3.10 0.69 ปานกลาง 

รวมทงัหมด 2.58 0.54 ปานกลาง 

 
จากตาราง 13 แสดงวา่นิสติระดบับณัฑติประสบปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 2.58)  
เมอืพจิารณารายดา้น พบวา่ มเีพยีงดา้นเดยีวทมีคีา่เฉลยีสงูสดุคอืดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืง

คอมพวิเตอรโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x = 3.10) 
 เมอืพจิารณารายขอ้ พบวา่ นิสติระดบับณัฑติศกึษาประสบปญัหาการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ในดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอรส์งูสดุอยูใ่นระดบัมากเพยีงขอ้เดยีว คอืปญัหาใน

การเชอืมต่อเครอืขา่ยคอมพวิเตอรน์อกเครอืขา่ยกบัมหาวทิยาลยั (x = 3.51) รองลงมาเป็นปญัหาใน
ระดบัปานกลาง ซงึขอ้ทมีคีา่เฉลยีมากกวา่ 3.00 ขนึไป มจีาํนวน 4 ขอ้ คอื ปญัหาดา้นผูใ้ชบ้รกิาร 

คอืนิสติไมม่เีวลาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ (x = 3.08) ปญัหาดา้นผูใ้หบ้รกิาร คอืชอ่งทางการเขา้

ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์บนหน้าเวบ็ไซตร์ะบุไมช่ดัเจน (x = 3.47) และดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืง

คอมพวิเตอร ์คอืคอมพวิเตอรท์สีามารถใชเ้ครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมจีาํนวนไมเ่พยีงพอ ( x = 3.22) และ

ความล่าชา้ในการสบืคน้เนืองจากการสอืสารมคีวามเรว็ตํา (x = 3.07)  
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6.  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ของนิสติ 
ระดบับณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปรากฏดงัตาราง  14 
 
ตาราง 14 เปรยีบเทยีบปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา จาํแนกตาม     
     กลุ่มสาขาวชิา 
 

ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

มนุษยศาสตร ์
และ

สงัคมศาสตร ์

วทิยาศาสตร์
สขุภาพและ
วทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี 

t 

 x  S.D. x  S.D.  
ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร 
1. ไมม่เีวลาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 3.02 0.96 3.37 0.79 -2.79* 
2. ไมม่ทีกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการกาํหนดคาํคน้ 2.48 1.10 2.49 1.25  -0.02 
3. ไมม่ทีกัษะและวธิกีารในการพมิพค์าํคน้ 2.21 1.04 2.31 1.15  -0.69 
4. ไมคุ่น้เคยกบัการคน้ขอ้มลูดว้ยเครอืงคอมพวิเตอร ์ 2.12 1.01 1.88 0.84   1.81 
5. ไมม่คีวามรูแ้ละประสบการในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 2.18 1.02 2.09 1.00   0.67 
6. ไมท่ราบวา่หอ้งสมดุมฐีานขอ้มลูออนไลน์อะไรบา้ง 2.13 1.04 1.85 1.04   1.96 
7. ไมท่ราบรายละเอยีดและวธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 2.28 1.18 2.18 1.12   0.65 
8. ไมเ่ขา้ใจคาํสงัทใีชใ้นฐานขอ้มลูออนไลน์ 2.30 1.03 2.25 1.03   0.34 
9. ไมเ่ขา้ใจเกยีวกบัสารสนเทศทคีน้คนืได ้
    เชน่ประเภทเอกสาร อกัษรยอ่ของฐานขอ้มลู 

 
2.40 

 
1.08 

 
2.34 

 
0.87 

  
  0.47 

รวม 2.35 0.80 2.31 0.74   0.38 
ดา้นผูใ้หบ้รกิาร 
1. ผูใ้หบ้รกิารคน้คนืฐานขอ้มลูออนไลน์ขาดทกัษะใน 
    การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

 
 

2.20 

 
 

0.84 

 
 

2.12 

 
 

1.00 

 
 

  0.67 
2. ผูใ้หบ้รกิารแนะนําการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ไมช่ดัเจน 2.30 0.92 2.12 1.09   1.45 
3. ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถบรกิารไดส้อดคลอ้งกบั 
    ความตอ้งการของผูใ้ช ้

 
2.31 

 
1.06 

 
2.07 

 
1.08 

 
  1.67 

4. สาํนกัหอสมดุกลาง ประชาสมัพนัธเ์กยีวกบัการใช ้
    ฐานขอ้มลูออนไลน์ไมท่วัถงึ      

 
2.55 

 
1.07 

 
2.38 

 
1.07 

 
  1.16 

5. ชอ่งทางการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
   บนหน้าเวบ็ไซตร์ะบุไมช่ดัเจน 

 
3.46 

 
0.75 

 
3.53 

 
0.76 

 
 -0.70 

 



 41

ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

มนุษยศาสตร์
และ 

สงัคมศาสตร ์

วทิยาศาสตร์
สขุภาพและ
วทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี

t 

 x  S.D. x  S.D.  
ดา้นผูใ้หบ้รกิาร 
6. ฐานขอ้มลูออนไลน์ทจีดัใหบ้รกิารไมค่รอบคลุมเนือหา 
   ทตีอ้งการ 

 
 

2.46 

 
 

1.01 

 
 

2.19 

 
 

0.90 

 
 

2.15* 
7. ฐานขอ้มลูออนไลน์ทจีดัใหบ้รกิารไมท่นัสมยั 2.24 0.80 2.21 0.96   0.28 
8. ฐานขอ้มลูออนไลน์มเีนือหาซาํซอ้นกนั 2.36 0.98 2.29 1.04   0.51 

รวม 2.48 0.72 2.36 0.78   1.23 
ดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอร ์
1. ความล่าชา้ในการสบืคน้เนืองจากการสอืสารม ี
   ความเรว็ตาํ 

 
 

3.10 

 
 

0.95 

 
 

2.91 

 
 

0.89 

 
 

1.52 
2. ระบบเครอืขา่ยเกดิความขดัขอ้งบ่อย 3.01 0.97 2.90 1.02 0.86 
3. คอมพวิเตอรท์ใีชม้ปีระสทิธภิาพตํา 2.92 0.81 2.81 .97 0.87 
4. คอมพวิเตอรท์สีามารถใชเ้ครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
    มจีาํนวนไมเ่พยีงพอ 

 
3.22 

 
0.89 

 
3.24 

 
0.83 

 

5. การเชอืมต่อเครอืขา่ยคอมพวิเตอรน์อกเครอืขา่ย 
    กบัมหาวทิยาลยัมปีญัหา 

 
3.56 

 
0.98 

 
3.32 

 
0.87 

 
1.80 

6. ไมท่ราบวธิกีารเชอืมต่อเครอืขา่ยภายนอกกบั 
    เครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั 

 
2.91 

 
1.12 

 
2.96 

 
1.11 

 
-0.28 

รวม 3.12 0.69 3.02 0.69 1.06 

รวมทงัหมด 2.60 0.53 2.51 0.56 1.15 

 
t(.05; df = 356) = 1.96 

 
  จากตาราง 14 แสดงวา่นิสติระดบับณัฑติศกึษากลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมปีญัหาในการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05  หรอืไมแ่ตกต่างกนั 
ซงึไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวจิยัขอ้ท ี2  
 เมอืพจิารณารายดา้น พบวา่ ไมแ่ตกต่างกนัเชน่กนั 
 เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มคีวามแตกต่างกนั 2 ขอ้ดงันี 
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 นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีปีญัหาในการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ในดา้นผูใ้ชบ้รกิาร คอืเรอืงทนิีสติไมม่เีวลาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ มากกวา่
นิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 สว่นนิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มปีญัหาในการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ ในดา้นผูใ้หบ้รกิาร คอืฐานขอ้มลูออนไลน์ทจีดัใหบ้รกิารไมค่รอบคลุมเนือหาทตีอ้งการ 
มากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี
 
ตาราง 15 เหตุผลทไีมใ่ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
 

เหตุผลทไีมใ่ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ x  S.D. แปลความ 
1. ไมรู่จ้กัวธิกีารใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่เชน่ คอมพวิเตอร ์  
    อนิเทอรเ์น็ต 

 
2.46 

 
1.10 

 
น้อย 

2. ไมรู่จ้กัฐานขอ้มลูออนไลน์ 2.83 0.64 ปานกลาง 
3. ไมท่ราบแหล่งใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 2.79 0.66 ปานกลาง 
4. ไมม่เีครอืงคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 2.50 1.18 ปานกลาง 
5. ไมม่ทีกัษะการใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 2.21 0.98 น้อย 
6. ไมม่คีวามสนใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 2.42 0.97 น้อย 
7. เทา่ทเีรยีนในระดบับณัฑติศกึษามาถงึขณะนียงัไมม่ภีาระ 
   ทตีอ้งทาํงานวชิาการทตีอ้งใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

 
4.12 

 
0.61 

 
มาก 

8. คน้ควา้จากสงิพมิพก์ไ็ดข้อ้มลูเพยีงพอแลว้   3.25 0.68 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 15 แสดงวา่นิสติระดบับณัฑติศกึษามเีหตุผลทไีมใ่ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์สงูสดุ
อยูใ่นระดบัมากเพยีงขอ้เดยีว คอื เทา่ทเีรยีนในระดบับณัฑติศกึษามาจนถงึขณะนียงัไมม่ภีาระทตีอ้ง
ทาํงานวชิาการทตีอ้งใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ( x  = 4.12) รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง มจีาํนวน 4 
ขอ้ คอื คน้ควา้จากสงิพมิพก์ไ็ดข้อ้มลูเพยีงพอแลว้ ( x  = 3.25) ไมรู่จ้กัฐานขอ้มลูออนไลน์ ( x  = 
2.83) ไมท่ราบแหล่งใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ( x  = 2.79) และ ไมม่เีครอืงคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต ( x  = 2.50) ตามลาํดบั 
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 7.  ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนืๆ ทเีกยีวกบัปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของ
นิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
ตาราง 18 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนืๆ 
 

               ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ความถ ี
ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร 
   นิสติไมม่คีวามรูใ้นเรอืงการสบืคน้เกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์  

 
14 

ดา้นผูใ้หบ้รกิาร 
1. การจดัชอ่งทางเพอืใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึฐานขอ้มลูออนไลน์บนเวบ็ไซตย์งัไมช่ดัเจน  

 
 

13 
2. การประชาสมัพนัธก์ารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของสาํนกัหอสมดุกลางยงัไมท่วัถงึ 8 

ดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอร ์
1.  มปีญัหาการกาํหนดคา่ proxy server จากทบีา้นกบัมหาวทิยาลยั 

 
19 

2.  จาํนวนคอมพวิเตอรส์าํหรบัสบืคน้ดว้ยตนเองภายในสาํนกัหอสมดุกลางมไีม ่
    เพยีงพอกบัความตอ้งการ 

10 

รวม 63 

 
 

 จากตาราง 18 นิสติระดบับณัฑติศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกยีวกบั
ปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ดงันีคอื ปญัหาทตีอ้งกาํหนดคา่ proxy server จากทบีา้นกบั
มหาวทิยาลยั (ความถ ี= 19) นิสติไมม่คีวามรูเ้รอืงการสบืคน้เกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์ (ความถ ี= 
14) การจดัชอ่งทางการเขา้ถงึบนเวบ็ไซตย์งัไมช่ดัเจน (ความถ ี= 13) จาํนวนเครอืงคอมพวิเตอร์
สาํหรบัสบืคน้ดว้ยตนเองภายในสาํนกัหอสมดุกลางมไีมเ่พยีงพอกบัจาํนวนนิสติ (ความถ ี= 10) 
 
 



บทที 5 
สรปุผลวิจยั  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
  การวจิยัครงันีเป็นการศกึษาเกยีวกบัการใชแ้ละเปรยีบเทยีบการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ที
ใหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  จาํแนก
ตามกลุ่มสาขาวชิา 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพอืศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 2.  เพอืศกึษาปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 3.  เพอืเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลาง
ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
 4.  เพอืศกึษาปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 5.  เพอืเปรยีบเทยีบปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของ
นิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
 

สมมติุฐานในการวิจยั  
 1.  นิสติระดบับณัฑติศกึษาทศีกึษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาต่างกนั มปีรมิาณการใช ้
ฐานมลูออนไลน์แตกต่างกนั 
 2.  นิสติระดบับณัฑติศกึษาทศีกึษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาต่างกนั มปีญัหาการใช ้
ฐานขอ้มลูออนไลน์แตกต่างกนั 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 1.  ประชากรทใีชใ้นการวจิยัครงันี คอื นิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทกีาํลงัศกึษาในปีการศกึษา 2553 จาํนวน 4,115 คน (บณัฑติวทิยาลยั.  2553: 
ออนไลน์) 
 2.  กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการวจิยัคอื นิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ทกีาํลงัศกึษาในปีการศกึษา 2553 ทสีุม่มาจากประชากรขา้งตน้ โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบแบ่งชนั 
(Stratified Random Sampling) ตามกลุ่มสาขาวชิา ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน ซงึมากกวา่
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จาํนวนทกีาํหนดไวใ้นตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซแีละมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  
1970: 607-610) คอื 354 คน  
 3. เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัครงันี คอื แบบสอบถาม ซงึแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี 
  ตอนท ี1 แบบสอบถามเกยีวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้คาํถาม
เกยีวกบัคณะทนิีสติระดบับณัฑติศกึษาสงักดัอยู ่เป็นแบบเลอืกตอบ 
  ตอนท ี2 แบบสอบถามเกยีวกบัสภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ เป็นขอ้คาํถาม
เกยีวกบัการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดยทวัไป เชน่ เคยใช/้ไมเ่คยใช ้เหตุผลทไีมใ่ช ้แหล่งททีาํให้
ทราบขอ้มลู วธิกีารเรยีนรู ้สถานทใีช ้วตัถุประสงคใ์นการใช ้วธิกีารใชแ้ละประโยชน์ในการใช ้เป็นขอ้
คาํถามแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั สว่นความถแีละระยะเวลาในการเขา้ใช ้เป็นแบบเลอืกตอบ 
  ตอนท ี3 แบบสอบถามเกยีวกบัปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา เป็นขอ้คาํถามเกยีวกบัปรมิาณความมากน้อยในการใชบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ในแต่
ละฐาน เป็นขอ้คาํถามแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั 
  ตอนท ี4 แบบสอบถามเกยีวกบัปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา เป็นขอ้คาํถามเกยีวกบัปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ซงึแบ่งปญัหาออกเป็น 3 ดา้น 
คอื 1) ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร 2) ดา้นผูใ้หบ้รกิาร  และ 3) ดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอร ์เป็นขอ้
คาํถามแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั 
  ตอนท ี5 การสอบถามความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนืๆ มลีกัษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด 
  4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถาม จาํนวนทงัสนิ 450 ชุด และเกบ็รวบรวม
แบบสอบถามคนืดว้ยตนเอง โดยดาํเนินการตงัแต่วนัท ี 15 มกราคม 2554 ถงึวนัท ี16 กุมภาพนัธ ์
2554 ไดร้บัแบบสอบถามคนื จาํนวน 402 ชุด เป็นแบบสอบถามทสีมบรูณ์และสามารถนํามา
วเิคราะหผ์ลได ้จาํนวนทงัสนิ 382 ชุด 
 5.  การจดักระทาํและวเิคราะหข์อ้มลู 
  นําขอ้มูลทไีดจ้ากแบบสอบถามทสีมบูรณ์จาํนวน 382 ชุด มากาํหนดรหสัการ
ลงคะแนน พรอ้มกรอกขอ้มลูลงโปรแกรมคาํนวณทางสถติ ิและใชส้ถติวิเิคราะหข์อ้มลูแต่ละสว่น
ดงัต่อไปนี 
  5.1 หาคา่ความถแีละคา่รอ้ยละ ของสถานภาพของนิสติระดบับณัฑติศกึษา การใช/้ไม่
ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ และความถแีละระยะเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา 
  5.2  หาคา่เฉลยีและสว่นเบยีงเบนมาตรฐาน ของสภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ที
เกยีวกบั แหลง่ททีาํใหท้ราบขอ้มลู วธิกีารเรยีนรู ้สถานทใีช ้วตัถุประสงคใ์นการใช ้วธิกีารใชแ้ละ 
ประโยชน์ในการใช ้ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ และเหตุผล 
ทไีมใ่ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
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     5.3 เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ และ ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา จาํแนกตามกลุม่สาขาวชิา วเิคราะหด์ว้ยคา่ t-test 
Independent โดยตงัค่าระดบันัยสาํคญัทางสถติไิวท้ ี0.5 

 
สรปุผลการวิจยั 

  จากการวจิยั สามารถสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี 
  1. สถานภาพของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
   นิสติระดบับณัฑติศกึษาสว่นใหญ่สงักดักลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
รอ้ยละ 80.63 และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีรอ้ยละ 19.37 
   2. สภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติบณัฑติศกึษา พบวา่ 
        2.1 การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
    นิสติระดบับณัฑติศกึษากลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรเ์คยใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ รอ้ยละ 94.16 ของจาํนวนนิสติในกลุ่มสาขาวชิา และนิสติระดบับณัฑติศกึษา
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยเีคยใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ รอ้ยละ 
91.89 ของจาํนวนนิสติในกลุ่มสาขาวชิา 
        2.2 แหล่งททีาํใหท้ราบขอ้มลูเกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์ 
    นิสติระดบับณัฑติศกึษาทราบขอ้มลูเกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์จากเวบ็ไซตข์อง
สาํนกัหอสมดุกลาง ซงึมคีา่เฉลยีสงูสดุอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางซงึมคีา่เฉลยี
สงูสดุ 2 ลาํดบัแรก คอืทราบจากคูม่อืแนะนําการใชข้องสาํนกัหอสมุดกลาง และจากเพอืน ตามลาํดบั 
        2.3 วธิกีารเรยีนรูก้ารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
    นิสติระดบับณัฑติศกึษาเรยีนรูว้ธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ดว้ยตนเอง โดยมี
คา่เฉลยีสงูสดุอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางซงึมคีา่เฉลยีสงูสดุ 2 ลาํดบัแรก คอื 
เรยีนรูจ้ากขอ้มลูแนะนําวธิกีารสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์จากเวบ็ไซต ์และจากการแนะนําของเพอืน 
ตามลาํดบั 
        2.4 สถานทใีนการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
    นิสติระดบับณัฑติศกึษาใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์จากทพีกัหรอืทอียูอ่าศยัของตนเอง 
และจากททีาํงานของตนเอง โดยมคีา่เฉลยีสงูสดุอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคอืใชจ้ากสาํนกั
หอสมดุกลาง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
        2.5 วตัถุประสงคใ์นการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
    นิสติระดบับณัฑติศกึษามวีตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ในระดบัมาก
ทุกขอ้โดยขอ้ทมีคีา่เฉลยีสงูสดุ 2 ขอ้แรก คอื เพอืการทาํปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์และเพอืการทาํ
รายงาน/งานทไีดร้บัมอบหมาย ตามลาํดบั 
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        2.6 วธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
    นิสติระดบับณัฑติศกึษามวีธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 3 
ขอ้ คอื อา่นจากหน้าจอทนัทแีละสงัพมิพเ์ฉพาะหน้าทตีอ้งการ อา่นจากหน้าจอคอมพวิเตอรอ์ยา่ง
เดยีว และบนัทกึขอ้มลูเกบ็ไวอ้า่นในแฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องตนเอง ตามลาํดบั  
        2.7 ความถแีละระยะเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ในแต่ละครงั 
    นิสติระดบับณัฑติศกึษามคีวามถใีนการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์สงูสดุ คอื วนัละ
ครงั โดยระยะเวลาในการเขา้ใช ้ประมาณ 40 นาทต่ีอครงั รองลงมาคอื ใชม้ากกวา่1 ครงัต่อวนั โดย
มรีะยะเวลาในการเขา้ใช ้ประมาณ 40 นาทต่ีอครงั เชน่กนั 
        2.8 ประโยชน์ในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
    นิสติระดบับณัฑติศกึษามคีวามเหน็ต่อประโยชน์ในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมอืพจิารณารายขอ้พบวา่มคีา่เฉลยีอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เชน่กนั ซงึขอ้ทมีคีา่เฉลยี
สงูสดุ 2 ขอ้แรก คอื นิสติระดบับณัฑติศกึษาไดร้บัสารสนเทศจาํนวนมากและมคีวามหลากหลาย 
สามารถสบืคน้ได ้ตลอดเวลา 24 ชวัโมง   และสามารถอา่นเนือหาของสารสนเทศผา่นคอมพวิเตอรไ์ด้
ทนัท ี 
   3. ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
        3.1 นิสติระดบับณัฑติศกึษามปีรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เมอืพจิารณารายฐานขอ้มลู พบวา่ ฐานขอ้มลูทมีกีารใชส้งูสดุอยูใ่นระดบัมากมเีพยีง
ฐานขอ้มลูเดยีวคอื ฐานขอ้มลู ProQuest Digital Dissertations & Thesis รองลงมาอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซงึฐานขอ้มลูทมีคีา่เฉลยีตงัแต่ 3.35 ขนึไป ม ี2 ฐานขอ้มลู คอื ฐานขอ้มลู H.W. Wilson และ 
ฐานขอ้มลู Academic Search Elite ตามลาํดบั 
        3.2 ผลการเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา
จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ 
    นิสติทศีกึษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 ซงึสอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวจิยั ขอ้ท ี1 โดยที
นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีมกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์
มากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
    เมอืพจิารณาเป็นรายฐานขอ้มลู พบวา่  
    นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีมกีารใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์มากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์โดยเรยีงลาํดบัจาก
คา่เฉลยีทมีกีารใชม้ากทสีดุคอื ฐานขอ้มลู ScienceDirect, Springerlink, Academic Search Elite, 
Academic Search Complete, ACM และ ISI Web of science  
    สว่นฐานขอ้มลูทนิีสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ใชม้ากกวา่
นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีมจีาํนวน 2 ฐานขอ้มลู คอื 
Education Research Complete และ ProQuest ABI/INFORM Complete 
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   4. ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
         4.1 นิสติระดบับณัฑติประสบปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เมอืพจิารณารายดา้น พบวา่ มเีพยีงดา้นเดยีวทมีคีา่เฉลยีสงูสดุคอืดา้นระบบเครอืขา่ย/
เครอืงคอมพวิเตอรโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
       เมอืพจิารณารายขอ้ พบวา่ นิสติระดบับณัฑติศกึษาประสบปญัหาการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ในดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอรส์งูสดุอยูใ่นระดบัมากเพยีงขอ้เดยีว  
คอืปญัหาในการเชอืมต่อเครอืขา่ยคอมพวิเตอรน์อกเครอืขา่ยกบัมหาวทิยาลยั รองลงมาเป็นปญัหาใน
ระดบัปานกลาง ซงึขอ้ทมีคีา่เฉลยีมากกวา่ 3.00 ขนึไป มจีาํนวน 4 ขอ้ คอื ปญัหาดา้นผูใ้ชบ้รกิารใน
เรอืงทนิีสติไมม่เีวลาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ และปญัหาดา้นผูใ้หบ้รกิาร คอืเรอืงชอ่งทางการเขา้ใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์บนหน้าเวบ็ไซตร์ะบุไมช่ดัเจน รวมถงึปญัหาดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอร ์
คอืคอมพวิเตอรท์สีามารถใชเ้ครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมจีาํนวนไมเ่พยีงพอ และความล่าชา้ในการสบืคน้
เนืองจากการสอืสารมคีวามเรว็ตํา 
        4.2 ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา
จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ 
    นิสติทศีกึษาในกลุ่มสาขาวชิาทต่ีางกนัมปีญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิหรอืไมแ่ตกต่างกนั ซงึไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน
การวจิยัขอ้ท ี2 
    เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มคีวามแตกต่างกนั 2 ขอ้ดงันี 
    นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีปีญัหาใน
การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ในดา้นผูใ้ชบ้รกิาร ในเรอืงทนิีสติไมม่เีวลาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
มากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
    สว่นนิสติกลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มปีญัหาในการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ ในดา้นผูใ้หบ้รกิาร คอืฐานขอ้มลูออนไลน์ทจีดัใหบ้รกิารไมค่รอบคลุมเนือหาทตีอ้งการ มากกวา่นิสติ
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี 
  5. เหตุผลทนิีสติระดบับณัฑติศกึษาไมใ่ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
          นิสติระดบับณัฑติศกึษามเีหตุผลทไีมใ่ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกั
หอสมดุกลางสงูสดุอยูใ่นระดบัมากเพยีงขอ้เดยีว คอืเทา่ทเีรยีนในระดบับณัฑติศกึษามาถงึจนขณะนี
ยงัไมม่ภีาระทตีอ้งทาํงานวชิาการทตีอ้งใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
จาํนวน 4 ขอ้ คอื คน้ควา้จากสงิพมิพก์ไ็ดข้อ้มลูเพยีงพอแลว้ ไมรู่จ้กัฐานขอ้มลูออนไลน์ ไมท่ราบ
แหล่งใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ และไมม่เีครอืงคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ตามลาํดบั 
   6. ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของนิสติระดบับณัฑติศกึษา ทเีกยีวกบัปญัหาในการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ ดงันีคอื ปญัหาการกาํหนดคา่ proxy server จากทบีา้นกบัมหาวทิยาลยั นิสติไม่
มคีวามรูใ้นเรอืงการสบืคน้เกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์ การจดัชอ่งทางเพอืใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึบนเวบ็ไซต์
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ยงัไมช่ดัเจน จาํนวนเครอืงคอมพวิเตอรส์าํหรบัสบืคน้ดว้ยตนเองภายในสาํนกัหอสมดุกลางมไีม่
เพยีงพอกบัความตอ้งการ 
 

อภิปรายผล 

  จากผลการวจิยั มปีระเดน็สาํคญัทผีูว้จิยันํามาอภปิราย ดงันี 
   1. สภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติบณัฑติศกึษา 
         1.1 แหล่งททีาํใหท้ราบขอ้มลูเกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์ พบวา่ 
     นิสติระดบับณัฑติศกึษาทราบขอ้มลูเกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์จากเวบ็ไซตข์อง
สาํนกัหอสมดุกลาง ซงึมคีา่เฉลยีสงูสดุอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางซงึมคีา่เฉลยี
สงูสดุ 2 ลาํดบัแรก คอืทราบจากคูม่อืแนะนําการใชข้องสาํนกัหอสมุดกลาง และจากเพอืน อาจเป็น
เพราะเนืองจากปจัจุบนัอนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทในระบบการเรยีนการสอน ซงึทาํใหนิ้สติตอ้ง
ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูต่างๆ จากอนิเทอรเ์น็ตมากขนึ ซงึเวบ็ไซตเ์ป็นชอ่งทางหลกัทสีาํนกัหอสมดุกลาง
ใชแ้จง้ขา่วสารและประชาสมัพนัธใ์หนิ้สติทราบไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทวัไป บรกิารต่างๆ รวมทงัการ
บรกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มะลวิลัย ์สนิน้อย (2549: 69) ทศีกึษาการ
ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในสาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี ทพีบวา่นกัศกึษาสว่นใหญ่ใชช้อ่งทางการรบัรูส้ารสนเทศเกยีวกบัฐานขอ้มลูออนไลน์
จากการประชาสมัพนัธบ์นเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ นอกจากทสีาํนกัหอสมดุกลาง มศว มกีาร
ประชาสมัพนัธท์างเวบ็ไซตแ์ลว้ ยงัมกีารจดัทาํคูม่อืใหก้บันิสติทุกคนในวนัปฐมนิเทศหรอืวนัทนิีสติ
เขา้รบัการอบรมฐานขอ้มลูออนไลน์ ททีางสาํนกัหอสมดุกลางจดัขนึ นอกจากนียงัมวีางตามชนัต่างๆ 
ของสาํนกัหอสมดุสมดุ เพอืใหนิ้สติหยบิไปใชเ้ป็นคูม่อืในการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ได ้สว่นการ
พดูคุยหรอืการสอบถามขอ้มลูจากเพอืน อาจเป็นเพราะ เพอืนเป็นบุคคลกลุ่มแรกทมีคีวามใกลช้ดิ 
และสามารถพดูคุยหรอืปรกึษาหารอืกนัอยูแ่ลว้ หากนิสติมปีญัหาหรอืมขีอ้สงสยัทไีมเ่ขา้ใจกจ็ะเลอืก
ทจีะสอบถามจากเพอืนก่อนมากกวา่สอบถามจากแหล่งสารสนเทศทเีป็นบุคคล ทเีป็นทางการ
มากกวา่ เชน่ อาจารย ์หรอืบรรณารกัษ์ เป็นตน้ 
         1.2 วธิกีารเรยีนรูก้ารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา พบวา่ 
     นิสติระดบับณัฑติศกึษาเรยีนรูว้ธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ดว้ยตนเอง โดยมี
คา่เฉลยีสงูสดุอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางซงึวธิกีารเรยีนรูท้ใีชส้งูสดุ 2 ลาํดบัแรก 
คอื เรยีนรูจ้ากขอ้มลูแนะนําวธิกีารสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์จากเวบ็ไซต ์และจากการแนะนําของ
เพอืน ทงันีอาจเป็นเพราะ นิสติระดบับณัฑติศกึษามพีนืฐานในการสบืคน้ตงัแต่ในระดบัปรญิญาตร ี
บา้งแลว้ และวธิกีารสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์กม็คีวามคลา้ยคลงึกบัการสบืคน้ฐานขอ้มลูทรพัยากร
สารสนเทศของสาํนกัหอสมุดกลาง จงึเป็นเรอืงทไีมย่ากนกัทจีะเรยีนรูด้ว้ยตนเองก่อน  สว่นทนิีสติใช้
วธิกีารเรยีนรูจ้ากขอ้มลูแนะนําวธิกีารสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์จากเวบ็ไซต ์และจากการแนะนําของ
เพอืนอยูใ่นลาํดบัรองลงมานนั กพ็บวา่มคีวามสอดคลอ้งกนักบัผลการวจิยัและเหตุผลทกีล่าวมาแลว้
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ในขอ้แรกทวีา่ การทสีาํนกัหอสมดุกลางไดม้กีารจดัทาํคูม่อืแนะนําการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์และมี
ชอ่งทางใหส้ามารถเขา้ถงึไดจ้ากเวบ็ไซตไ์ดส้ะดวก อกีทงัยงัมกีารออกแบบและอธบิายเนือหาใน
เรอืงวธิกีารสบืคน้แต่ละฐานขอ้มลูออกมาชดัเจน และเขา้ใจงา่ย จงึเป็นอกีเหตุผลหนึงททีาํใหนิ้สติ
เลอืกทจีะเรยีนรูจ้ากคูม่อืดว้ยตนเอง และขอคาํแนะนําจากเพอืนเป็นลาํดบัถดัมาเมอืเกดิขอ้สงสยั
หรอือา่นจากคูม่อืดว้ยตนเองแลว้ไมเ่ขา้ใจ เพราะอาจมคีวามสะดวกมากกวา่ทจีะเขา้ไปสอบหรอืขอ
คาํแนะนําจากบรรณารกัษ์  ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ผอ่งพรรณ แยม้แขไข (2544: 67) 
มะลวิลัย ์สนิน้อย (2549: 69) และ กติตพิร เพชรพราว (2549: 46) ทศีกึษาการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ของนกัศกึษาแลว้พบวา่นกัศกึษาสว่นใหญ่เรยีนรูว้ธิกีารสบืคน้ขอ้มลูออนไลน์ดว้ยตนเอง
ก่อนทจีะเรยีนรูจ้ากวธิกีารอนื ๆ ในลาํดบัถดัไป 
         1.3 สถานทใีนการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ พบวา่ 
     นิสติระดบับณัฑติศกึษาใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์จากทพีกัหรอืทอียูอ่าศยัของตนเอง 
และจากททีาํงานของตนเองสงูสดุอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคอืใชจ้ากสาํนกัหอสมดุกลาง อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ทเีป็นเชน่นีอาจเป็นเพราะนิสติสามารถเขา้ถงึและสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ จากเวบ็ไซต์
ของสาํนกัหอสมดุกลางไดจ้ากทุกทไีมว่า่จะเป็นทอียูอ่าศยัของตนเองหรอืจากททีาํงานกต็ามซงึมสีทิธิ
ในการเขา้ใชฐ้านไดข้อ้มลูออนไลน์บนเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัได ้อกีทงัยงัมคีวามสะดวกมากกวา่ที
จะตอ้งเสยีเวลาเดนิทางมาตดิต่อขอใชบ้รกิารทสีาํนกัหอสมดุกลาง ซงึสอดคลอ้งกบั 
กติตพิร เพชรพราว (2549: 46) ทศีกึษาการใชบ้รกิารออนไลน์ทใีชใ้นหอ้งสมดุพบวา่ผูใ้ชส้ว่นใหญ่ใช้
คอมพวิเตอรเ์พอืสบืคน้ขอ้มลูจากทบีา้น และสอดคลอ้งเทโนเพยีรแ์ละรดี (Tenopir; & Read.  2000: 
234-246) ทศีกึษารปูแบบการใชฐ้านขอ้มลูในหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาและ
แคนาดา ทพีบวา่ผูใ้ชม้กัเขา้ถงึเครอืขา่ยจากระยะไกล เชน่ จากทบีา้น ทพีกั หรอืททีาํงาน มายงั
ฐานขอ้มลูหรอืสอืต่างๆ ทใีหบ้รกิารผา่นทางออนไลน์ การทนิีสติไดม้โีอกาสเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์
จากสาํนกัหอสมดุกลาง อาจมเีหตุผลในชว่งทนิีสติมกีารเรยีนการสอน และเมอืไดร้บัมอบหมายงาน
จากอาจารย ์จงึมโีอกาสไดเ้ขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทสีาํนกัหอสมดุกลาง บรเิวณศนูยก์ารเรยีนรู้
นานาชาตดิว้ยตนเอง ชนั 1 หรอื สามารถใชอ้นิเทอรเ์น็ตไรส้ายเพอืเขา้ไปสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์
พรอ้มทงัการประชุมกลุ่มงานของนิสติไดพ้รอ้มกนั 
         1.4 วตัถุประสงคใ์นการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ พบวา่ 
     นิสติระดบับณัฑติศกึษามวีตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้โดยขอ้ทมีคีา่เฉลยีสงูสดุ 2 ขอ้แรก คอื เพอืการทาํปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์และเพอืการทาํ
รายงาน/งานทไีดร้บัมอบหมายจากอาจารยผ์ูส้อน  ทงันีเนืองมาจากการเรยีนการสอนในระดบั
บณัฑติศกึษามคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูอยา่งกวา้งขวางทงัในประเทศและต่างประเทศ 
และตอ้งการสารสนเทศทคีวามทนัสมยั ประกอบการทาํรายงานหรอืงานทไีดร้บัมอบหมายจากอาจารย์
ในขณะทเีรยีนรายวชิาตามหลกัสตูร (Course work) และเมอืถงึชว่งเวลาทจีะตอ้งเรมิดาํเนินการทาํ
วทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์ยงิมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เพมิมากขนึ เพราะตอ้งศกึษา
คน้ควา้วรรณกรรมทเีกยีวขอ้ง เพอืเป็นขอ้มลูเบอืงตน้ในการดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ์
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ในลาํดบัต่อไป ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ผอ่งพรรณ แยม้แขไข (2544: 67) โสมรศัม ิพบิลูยม์ณ ี
(2545: บทคดัยอ่) กฤษณา เบญ็นุกลู (2546: 98-110) ดารณ ีแซ่ตงั (2549: 118-131) และ มะลวิลัย ์
สนิน้อย (2549: 69) ทพีบวา่นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดยมวีตัถุประสงค ์
เพอืประกอบการเรยีน การทาํรายงาน และการทาํวทิยานิพนธ ์ 
         1.5 วธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ พบวา่ 
     นิสติระดบับณัฑติศกึษามวีธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 3 
ขอ้ คอื อา่นจากหน้าจอทนัทแีละสงัพมิพเ์ฉพาะหน้าทตีอ้งการ อา่นจากหน้าจอคอมพวิเตอรอ์ยา่ง
เดยีว และบนัทกึขอ้มลูเกบ็ไวอ้า่นในแฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องตนเอง ทงันีอาจเป็นเพราะ
ฐานขอ้มลูออนไลน์สว่นใหญ่ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางมลีกัษณะเป็นฐานขอ้มลูเอกสารฉบบั
เตม็ (Full text) ซงึผูใ้ชส้ามารถอา่นเนือหาทงัหมดไดจ้ากหน้าจอทนัท ีและสามารถเลอืกสงัพมิพ์
เฉพาะหน้าทมีเีนือหาตรงกบัความตอ้งการออกมาอา่นไดเ้มอืมเีครอืงพมิพท์ถีูกเชอืมต่อไว ้ ซงึมี
ความสะดวกมากกวา่การอา่นจากหน้าจอเพยีงอยา่งเดยีว  นอกจากนีผูใ้ชย้งัสามารถดาวน์โหลด
เอกสารฉบบัเตม็ทคีน้ไดเ้กบ็ไวใ้นอุปกรณ์เกบ็ขอ้มลู หรอืบนัทกึลงแฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอรข์อง
ตนเองเพอืนํามาเปิดอา่นในภายหลงัไดอ้กีไมว่า่นิสติจะใชบ้รกิารทสีาํนกัหอสมดุกลาง หรอืจากทพีกั
อาศยักต็าม 
         1.6 ความถแีละระยะเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ พบวา่ 
     นิสติระดบับณัฑติศกึษามคีวามถใีนการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์สงูสดุ คอื วนัละ
ครงั โดยมรีะยะเวลาในการเขา้ใช ้ครงัละประมาณ 40 นาท ีรองลงมาคอื ใชม้ากกวา่ 1 ครงัต่อวนั โดย
มรีะยะเวลาในการเขา้ใชค้รงัละ 40 นาทเีชน่กนั  ซงึจากความถใีนการใชด้งักล่าว ถอืวา่มคีวามถใีน
การเขา้ใชม้าก แต่ใชร้ะยะเวลาในการสบืคน้แต่ละครงัไมถ่อืวา่นานนกั  ทงันีอาจเป็นเพราะมเีหตุผล
สบืเนืองมาจากการไดร้บัมอบหมายใหท้าํรายงานหรอืคน้ควา้งานวจิยัเพอืใชป้ระกอบการเรยีนการ
สอน  ซงึในปจัจุบนัอาจารยม์กัใหนิ้สติคน้ควา้จากแหล่งสารสนเทศออนไลน์ต่างๆ จงึสง่ผลใหนิ้สติ
ระดบับณัฑติศกึษาไดม้โีอกาสคน้ควา้จากฐานขอ้มลูออนไลน์ถขีนึสอดคลอ้งกบัสภาพการเรยีนการ
สอนมากขนึดว้ย ซงึการทนิีสติใชร้ะยะเวลาในการคน้ไมถ่งึชวัโมงต่อครงันนั อาจเป็นเพราะนิสติระดบั
บณัฑติศกึษามคีวามรูพ้นืฐานทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละทกัษะการสบืคน้มาพอสมควรแลว้จากการ
ไดร้บัการปฐมนิเทศจากหอ้งสมดุและหลายคนทผีา่นการอบรมการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์จากหอ้งสมดุ
มาบา้งแลว้ กอปรกบัการสบืคน้จากฐานขอ้มลูไมใ่ชเ่รอืงทยีากนกัและสว่นใหญ่ผูใ้ชม้กักวาดตามองหา
ขอ้ความทตีรงกบัความตอ้งการ หรอือา่นเฉพาะบทคดัยอ่ แลว้บนัทกึไฟลเ์กบ็ไวไ้ปอา่นต่อทบีา้นหรอื
ททีาํงานมากกวา่ทจีะรบีอา่นจากหน้าจอใหจ้บในทนัท ีจงึอาจเป็นเหตุผลทใีชร้ะยะเวลาในการสบืคน้
ต่อครงัไมน่านเกนิไป ซงึไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของดารณ ีแซ่ตงั (2549: 119) ทศีกึษาการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัแลว้พบวา่ นิสติมคีวามถใีน
การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 2-3 ครงัต่อสปัดาหม์ากทสีดุ  แต่ผลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้ง และ
ใกลเ้คยีงกนัในเรอืงระยะเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลู คอื ใชเ้วลาเฉลยีต่อครงัในการสบืคน้มากกวา่ 1 
ชวัโมงมากทสีดุ รองลงมาคอืใชอ้ยูใ่นระยะเวลา 46-60 นาท ี
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         1.7 ประโยชน์ในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ พบวา่ 
     นิสติระดบับณัฑติศกึษามคีวามเหน็ต่อประโยชน์ในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมอืพจิารณารายขอ้พบวา่มคีา่เฉลยีอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เชน่กนั ซงึขอ้ทมีคีา่เฉลยี
สงูสดุ 2 ขอ้แรก คอื การไดร้บัสารสนเทศจาํนวนมากและมคีวามหลากหลาย สามารถสบืคน้ได ้
ตลอดเวลา 24 ชวัโมง  และสามารถอา่นเนือหาของสารสนเทศผา่นคอมพวิเตอรไ์ดท้นัท ีทงันีอาจเป็น
เพราะธรรมชาตขิองการสบืคน้ขอ้มลูผา่นทางออนไลน์ จะไดผ้ลการสบืคน้จาํนวนมาก มคีวาม
หลากหลายจากทรพัยากรสารสนเทศทกุประเภทอยูแ่ลว้ เชน่ จากบทความวารสาร บทความวจิยั  
รายงานการประชุม ฯลฯ อกีทงัยงัสามารถสบืคน้ไดต้ลอดเวลาไมจ่าํกดัเวลาในการเขา้ถงึ และอา่น
ขอ้มลูฉบบัเตม็ไดจ้ากหน้าจอทนัทดีงัทไีดก้ล่าวมาแลว้ ดงันนันิสติจงึคดิวา่ตนเองไดป้ระโยชน์จากการ
รบัขอ้มลู หรอืสารสนเทศทมีคีวามทนัสมยัและตอบสนองความตอ้งการในการประกอบการศกึษาและ
คน้ควา้ไดส้ะดวก รวดเรว็ กวา่สอืสงิพมิพ ์ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของผอ่งพรรรณ แยม้แขไข (2544: 
72) ทศีกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทสีาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัเชยีงใหมบ่อกรบั แลว้พบวา่ 
ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในการสบืคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มลูออนไลน์ เพราะไดร้บัความสะดวก และ
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็  รวมทงัสามารถสบืคน้ไดด้ว้ยตนเองตลอด 24 ชวัโมง ไมว่า่จะ
สบืคน้จากสถานทใีดกต็าม อกีทงัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโรเจอร ์(Rogers.  2001: 25-34) ที
ศกึษาการใชว้ารสารอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาแลว้พบวา่ผูใ้ชม้คีวาม
พงึพอใจในประเดน็การเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย ประหยดัเวลาในการสบืคน้ และสามารถสบืคน้ได้
ตลอดเวลา   
   2. ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ พบวา่  
       นิสติระดบับณัฑติศกึษามปีรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เมอืพจิารณารายฐานขอ้มลู พบวา่ ฐานขอ้มลูทมีกีารใชส้งูสดุอยูใ่นระดบัมากมเีพยีงฐานขอ้มลูเดยีวคอื 
ฐานขอ้มลู ProQuest Digital Dissertations & Thesis ทงันีอาจเป็นเพราะฐานขอ้มลู ProQuest Digital 
Dissertations & Thesis เป็นฐานขอ้มลูทรีวบรวมงานวจิยัและวทิยานิพนธท์งัในระดบัปรญิญาโท และ
ปรญิญาเอกทคีรอบคลุมเนือหาทุกสาขาวชิา และถงึแมว้า่ผูใ้ชจ้ะสามารถอา่นเอกสารหรอืดาวน์โหลดไฟลเ์พอื
นําไปใชไ้ดเ้พยีง 24 หน้าแรก แต่นบัเป็นขอ้มลูทมีปีระโยชน์มาก เพราะสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูเบอืงตน้ 
ทอีาจจุดประกายความคดิ หรอืไดแ้นวคดิจากงานวจิยัเหล่านนัมาใชต่้อยอด หรอืใชเ้ป็นจุดเรมิตน้ในการ
หาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์รวมทงัยงัสามารถใชบ้ทคดัยอ่ในการอา้งองิขอ้มลูบางสว่นได ้ ซงึนบัเป็น
ฐานขอ้มลูหลกัทหีอ้งสมดุมกัใหค้าํแนะนํากบันิสติระดบับณัฑติศกึษาเพอืใชเ้ป็นจุดเรมิตน้ในการศกึษา
คน้ควา้วจิยั (อมัพร ขาวบาง.  2554: สมัภาษณ์)  
       สว่นฐานขอ้มลูทมีกีารใชใ้นระดบัปานกลางสงูสดุ 2 ลาํดบัแรก คอื ฐานขอ้มลู H.W. Wilson และ
ฐานขอ้มลู Academic Search Elite  ทงันีอาจเป็นเพราะฐานขอ้มลูดงักล่าวเป็นฐานขอ้มลูฉบบัเตม็ทมีี
ขอบเขตเนือหาคลอบคลุมสหสาขาวชิา และมกีารปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั เชน่ มนุษยศาสตร ์
สงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นตน้ ดงันนัไมว่า่นิสติจะอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิา
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มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์หรอืสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยกีส็ามารถ
ใชฐ้านขอ้มลูดงักล่าวประกอบการเรยีน การศกึษาคน้ควา้ทาํรายงาน และใชใ้นการทาํปรญิญานิพนธ/์ 
สารนิพนธไ์ด ้ซงึผลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของดารณ ีแซ่ตงั (2549: 118-131) ทพีบวา่ 
ฐานขอ้มลูทนิีสติเลอืกใชม้ากทสีดุในลาํดบัแรก คอื ฐานขอ้มลู Wilson Web (ชอืของฐานขอ้มลู H.W. 
Wilson ในอดตี) 
   3. ผลการเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษาตามกลุ่ม
สาขาวชิา พบวา่ นิสติทศีกึษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดยรวมแตกต่าง ซงึ
สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวจิยั ขอ้ท ี1 โดยทนิีสติกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยมีกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์มากกวา่นิสติกลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ เมอื
พจิารณาเป็นรายฐานขอ้มลู พบวา่ นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีี
การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์มากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์โดยเรยีงลาํดบัจาก
คา่เฉลยีทมีกีารใชม้ากทสีดุคอื ฐานขอ้มลู ScienceDirect, Springerlink, Academic Search Elite, 
Academic Search Complete, ACM และ ISI Web of Science ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของผอ่ง
พรรรณ แยม้แขไข (2544: 69) กติตพิร เพชรพราว (2549: 46) และมะลวิลัย ์สนิน้อย (2549: 68) ที
ศกึษาเรอืงการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในหอ้งสมดุแลว้พบวา่ฐานขอ้มลู ScienceDirect เป็น
ฐานขอ้มลูทมีกีารใชม้ากทสีดุ  สว่นฐานขอ้มลูทนิีสติกลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มกีาร
ใชม้ากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีมจีาํนวน 2 ฐานขอ้มลู คอื 
Education Research Complete และ ProQuest ABI/INFORM Complete ทงันีอาจเป็นเพราะธรรมชาติ
ของเนือหาและการเรยีนการสอนในแต่ละกลุ่มสาขาวชิายอ่มมคีวามแตกต่างกนัอยูแ่ลว้ ดงันนันิสติที
ศกึษาในสาขาวชิาทแีตกต่างกนัจงึมกีารใชฐ้านขอ้มลูบางฐานทมีคีวามเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละศาสตร์
มากน้อยแตกต่างกนั ซงึจะเหน็วา่ผลการวจิยัทเีป็นฐานขอ้มลูในลาํดบัแรกมกัเป็นฐานขอ้มลูเฉพาะ
สาขาวชิาทตีรงกบัความตอ้งการของนิสติแต่ละกลุ่มสาขาวชิา 
 4. ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา พบวา่ 
       นิสติระดบับณัฑติประสบปญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เมอืพจิารณารายดา้น พบวา่ มเีพยีงดา้นเดยีวทมีคีา่เฉลยีสงูสดุ คอื ดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืง
คอมพวิเตอรซ์งึมคีา่เฉลยีโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
       เมอืพจิารณารายขอ้ พบวา่ นิสติระดบับณัฑติศกึษาประสบปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์
ในดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอรส์งูสดุอยูใ่นระดบัมากเพยีงขอ้เดยีว คอืปญัหาในการเชอืมต่อ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรน์อกเครอืขา่ยกบัมหาวทิยาลยั ทเีป็นเชน่นีอาจเป็นเพราะการทผีูใ้ชเ้ขา้ถงึฐานขอ้มลู
ออนไลน์จากนอกเครอืขา่ย เชน่ เขา้ใชง้านจากทบีา้นหรอืททีาํงาน  จะตอ้งทาํการกาํหนดคา่การเชอืมต่อ
เพอืใหส้ามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลูออนไลน์ทหีอ้งสมดุจะใหบ้รกิารเฉพาะสมาชกิทเีขา้ผา่นทางเครอืขา่ยของ
มหาวทิยาลยัเทา่นนั ดงันนัหากผูใ้ชไ้มท่ราบ หรอืไมเ่ขา้ใจวธิกีารกาํหนดคา่ดงักล่าวจะทาํใหไ้มส่ามารถ
เขา้ถงึและสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์เหล่านนัได ้ ซงึสอดคลอ้งกบัเปียมสขุ ทุง่กาว ี(2554: สมัภาษณ์) 
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บรรณารกัษ์ชาํนาญการ ฝา่ยสง่เสรมิผูใ้ช ้สาํนกัหอสมดุกลาง มศว ทใีหข้อ้มลูเพมิเตมิวา่ นิสติและ
บุคลากรมกัประสบปญัหาการเชอืมต่อเครอืขา่ยจากภายนอกมายงัเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัเพอืเขา้ 
มาสบืคน้ฐานขอ้มลูต่าง ๆ เพราะจะตอ้งการกาํหนดคา่ดงักล่าวก่อนทุกครงั ซงึหอ้งสมดุมทีางเลอืกให้
กาํหนดคา่ต่าง ๆ ดว้ยกนั 2 รปูแบบ คอื  1) กาํหนดคา่ proxy sever 2) การตงัคา่ VPN และหากผูใ้ช ้
ไมส่ามารถกาํหนดคา่การเชอืมต่อมายงัเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัไดก้จ็ะสง่ผลใหไ้มส่ามารถเขา้ใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ไดเ้ชน่กนั ซงึจากประสบการณ์ทาํงานทผีา่นพบวา่มนิีสติและบุคลากรจาํนวนไมม่าก 
ทเีขา้มาสอบถามและพยายามแกไ้ขปญัหาการเชอืมต่อดงักล่าว 
       รองลงมาเป็นปญัหาในระดบัปานกลางซงึมคีา่เฉลยีสงูสดุ 4 ลาํดบัแรกดงันี คอื ปญัหาดา้น
ผูใ้ชบ้รกิารในเรอืงทนิีสติไมม่เีวลาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ และปญัหาดา้นผูใ้หบ้รกิาร คอื เรอืงชอ่งทาง
การเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์บนหน้าเวบ็ไซตร์ะบุไมช่ดัเจน รวมถงึปญัหาดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืง
คอมพวิเตอร ์คอื คอมพวิเตอรท์สีามารถใชเ้ครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมจีาํนวนไมเ่พยีงพอ และมคีวามล่าชา้ 
ในการสบืคน้เนืองจากการสอืสารมคีวามเรว็ตํา ทเีป็นเชน่นีอาจเป็นเพราะหน้าโฮมเพจของสาํนกั
หอสมดุกลางมกีารปรบัเปลยีนรปูแบบ และมกีารจดัเมนูทใีชเ้ป็นจุดเชอืมโยงไปยงัขอ้มลูในสว่นต่าง ๆ 
ภายในเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุอยูห่ลายครงั จงึอาจเป็นสาเหตุหนึงททีาํใหผู้ใ้ชเ้กดิปญัหาในการมองหา 
เมนูหรอืหวัขอ้ทตีอ้งการเขา้ถงึไมพ่บ ซงึหากนิสติไมคุ่น้เคยหรอืไมไ่ดม้เีวลาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์
บ่อยครงัอาจเกดิความสบัสนได ้ สว่นประเดน็ปญัหาทพีบวา่เครอืงคอมพวิเตอรท์ใีหบ้รกิารสบืคน้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ไมเ่พยีงพออาจเป็นเพราะบรเิวณทจีดัใหบ้รกิารสบืคน้ได ้เชน่ มมุศนูยก์ารเรยีนรู้
นานาชาตดิว้ยตนเอง และหอ้งฝึกอบรม ชนั 1 จะตอ้งใชใ้นการใหบ้รกิารอนื ๆ ควบคูก่นัไปดว้ย เชน่ 
ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนบางรายวชิา ใชใ้นการฝึกอบรมบางเวลาตามตารางกาํหนดการอบรมของ
หอ้งสมดุ และยงัใชเ้ป็นหอ้งปฏบิตักิารเพอืฝึกภาษาองักฤษใหก้บันิสติระดบัปรญิญาตรอีกีดว้ย อกีทงั 
ยงัมกีารกาํหนดเวลาในการใชบ้รกิารแต่ละครงัดว้ย   สาํหรบัปญัหาเรอืงความล่าชา้ในการสบืคน้
เนืองจากการสอืสารมคีวามเรว็ตํา เป็นปญัหาทพีบบา้งในบางครงัซงึเกดิจากหลายสาเหตุ เชน่ ขอ้จาํกดั
ในเรอืงความเรว็ของระบบอนิเทอรเ์น็ตของมหาวทิยาลยัหรอืสาเหตุจากปจัจยัอนื ๆ เชน่ ไฟฟ้าดบั  ซงึ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกติตพิร เพชรพราว (2549: 50) ทพีบวา่ความเรว็ในการดงึขอ้มลูเป็นไปอยา่ง
ล่าชา้ทงันีเนืองจากมาจากระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของมหาวทิยาลยัมคีวามเรว็ไมเ่พยีงพอ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผอ่งพรรณ แยม้แขไข (2544: 72-74) ทพีบวา่ระบบอนิเทอรเ์น็ตของ
มหาวทิยาลยัยงัไมส่ามารถตอบสนองไดเ้รว็ตามความตอ้งการ โดยเฉพาะเมอืผูใ้ชต้อ้งการเปิดเอกสาร
ฉบบัเตม็ทมีกัอยูใ่นรปูแบบของ pdf ทตีอ้งอาศยัความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ต รวมถงึเสนอแนะใหห้อ้งสมดุ
เพมิจาํนวนคอมพวิเตอรใ์หเ้พยีงพอต่อความตอ้งการอกีดว้ย 
 5. ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษาตาม
กลุ่มสาขาวชิา พบวา่  นิสติทศีกึษาในกลุม่สาขาวชิาทต่ีางกนัมปีญัหาในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิหรอือาจกล่าวไดว้า่ไมแ่ตกต่างกนั ซงึไมส่อดคลอ้ง
กบัสมมตุฐิานการวจิยัขอ้ท ี2 
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         เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มคีวามแตกต่างกนั 2 ขอ้ดงันี คอื 
         นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีปีญัหาในการ
ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ในดา้นผูใ้ชบ้รกิาร ในเรอืงทนิีสติไมม่เีวลาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์มากกวา่
นิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์อาจเป็นเพราะนิสติในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีเชน่ คณะแพทยศาสตร ์ ทนัตแพทยศาสตร ์ วศิวกรรมศาสตร ์
มภีาระในการเรยีนในแต่ละรายวชิาคอ่นขา้งมาก รวมทงัยงัตอ้งมชีวัโมงการทดลองหรอืปฏบิตักิาร
อกี เชน่ นิสติคณะแพทยศาสตร ์และนิสติคณะทนัตแพทย ์จะตอ้งใชเ้วลาในการเรยีนและปฏบิตัิ
หน้าทเีพอืฝึกหดัในคลนิิกผูป้ว่ย สว่นนิสติคณะวศิวกรรมศาสตร ์นอกจากเรยีนในชนัเรยีนปกติ
จะตอ้งออกไปฝึกปฏบิตังิานตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกดว้ย จงึอาจเป็นเหตุใหไ้มม่เีวลาเขา้ใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์มากนกั 
         สว่นนิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มปีญัหาในการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ ในดา้นผูใ้หบ้รกิาร คอืฐานขอ้มลูออนไลน์ทจีดัใหบ้รกิารไมค่รอบคลุมเนือหาทตีอ้งการ 
มากกวา่นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีอาจเป็นเพราะถงึแมว้า่
หอ้งสมดุจะมฐีานขอ้มลูสหสาขาวชิาทคีรอบคลุมในดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรบ์า้งบางฐาน 
แต่โดยมากเน้นขอ้มลูทวัไป  และไมม่ฐีานขอ้มลูเฉพาะสาขาวชิาทเีน้นทางดา้นวรรณกรรม ภาษา 
หรอื ทางดา้นกฎหมาย ประวตัศิาสตร ์ฯลฯ ทจีะนิสติบางสาขาวชิาเฉพาะสามารถสบืคน้แบบ
เจาะลกึได ้ ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดารณ ีแซ่ตงั (2549: 118-131) ทศีกึษาการใชฐ้าน
ออนไลน์ของนิสติสาขามนุษยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั แลว้พบวา่ มปีญัหาดา้นผลการ
สบืคน้สารสนเทศในเรอืงสารสนเทศทไีดร้บัไมต่รงกบัความตอ้งการเป็นปญัหาทมีคีา่เฉลยีสงูสดุ  

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 1. ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้รหิาร 
       ควรขอการสนบัสนุนเงนิงบประมาณจากมหาวทิยาลยัเพมิขนึ เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
บอกรบัหรอืจดัซอืฐานขอ้มลูออนไลน์ โดยชใีหเ้หน็ประเดน็สาํคญัของฐานขอ้มลูออนไลน์ เพอืใช้
ประกอบในการเรยีนการสอนและเพอืใหส้อดคลอ้งต่อหลกัสตูรการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั ที
สามารถใชเ้ป็นตวับ่งช ีสูม่หาวทิยาลยัแหง่การวจิยั และมหาวทิยาลยัแหง่ความเป็นเลศิทางวชิาการ 
  2. ขอ้เสนอแนะต่อสาํนกัหอสมดุกลาง 
        2.1 ควรจดักจิกรรมการสง่เสรมิการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ การประชาสมัพนัธ ์การให้
การศกึษาแกผู่ใ้ช ้เพอืใหผู้ใ้ชไ้ดใ้ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์อยา่งคุม้คา่ และมากขนึ 
        2.2 ควรปรบัปรงุเวบ็ไซตส์าํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ให้
สามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลูไดง้า่ยขนึ 
        2.3 ควรเพมิจาํนวนคอมพวิเตอรส์าํหรบัสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ดว้ยตนเองสาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษาใหเ้พยีงพอ 
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        2.4 ควรนําขอ้มลูทไีดจ้ากการวจิยัครงันี ไปใชเ้ป็นแนวทางในการต่ออายสุมาชกิ
ฐานขอ้มลูทบีอกรบั และบอกรบัฐานขอ้มลูใหมเ่พมิเตมิทอีาจารย ์นิสติ และบุคลากรเสนอมา เพอืให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการใช ้ปรมิาณการใช ้ปญัหาการใช ้ของผูใ้ชบ้รกิาร 
  3. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครงัต่อไป  
        ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเป็นการวจิยัในครงัต่อไป ดงันี 
        3.1 ควรศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของอาจารย ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
       3.2 ควรศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เชงิลกึโดยศกึษาเน้นเฉพาะสาขาวชิา  
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แบบสอบถาม 
เรืองการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ทีให้บริการในสาํนักหอสมดุกลาง 

  ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
คาํชีแจง 
 แบบสอบถามนีมจุีดมุง่หมายเพอืศกึษาสภาพการใช ้ปรมิาณการใช ้และปญัหาการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลางของนิสติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ซงึผลการวจิยันีจะเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ การใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์
เพอืใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก รวมทงัการใหค้วามรูห้รอืการใหก้ารศกึษาแก่ผูใ้ช ้เพอื
สง่เสรมิการใชบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ดงันนั ขอใหท้า่นได้
โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ โดยเลอืกคาํตอบทตีรงกบัความคดิเหน็ของทา่นมากทสีดุ เพอืใหก้าร
วเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยันีดาํเนินไปดว้ยความถูกตอ้ง  
 แบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ตอน ดงันี 
  ตอนท ี1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท ี2 สภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
  ตอนท ี3 ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
  ตอนท ี4 ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
  ตอนท ี5 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนืๆ  
คาํศพัทอ์ธิบายศพัทที์ใช้ในการวิจยั 
 ฐานข้อมลูออนไลน์ หมายถงึ ฐานขอ้มลูออนไลน์ทสีาํนกัหอสมดุกลาง จดัใหบ้รกิารแก่
ผูใ้ช ้ผา่นระบบเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัและผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ประกอบดว้ยฐานขอ้มลู
บรรณานุกรม สาระสงัเขป และเอกสารฉบบัเตม็ ฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์ฐานขอ้มลู
วทิยานิพนธ ์ฐานขอ้มลูขา่วและฐานขอ้มลูต่างๆ ไดแ้ก ่ 
  ThaiLIS เป็นฐานขอ้มลูทใีชร้ว่มกนัระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในโครงการ
พฒันาเครอืขา่ยระบบหอ้งสมดุในประเทศไทย (Thailand Library Integrated System - ThaiLIS) 
ในความรบัผดิชอบของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผูว้จิยัสนใจศกึษา จาํนวน 10 
ฐานขอ้มลู  และฐานขอ้มลูออนไลน์ทหีอ้งสมดุบอกรบัเองอกี จาํนวน 2 ฐานขอ้มลู รวมเป็น 12 
ฐานขอ้มลู รายละเอยีดของฐานขอ้มลูออนไลน์ทงัหมดมดีงันี 
   1. ACM เป็นฐานขอ้มลูดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยาการคอมพวิเตอรข์อง 
Association for Computing Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความวารสาร 
นิตยสาร รายงาน เอกสารการประชุมและขา่วสาร ใหข้อ้มลูบรรณานุกรม สาระสงัเขป และเอกสาร
ฉบบัเตม็ ตงัแต่ปี 1974 - ปจัจุบนั 
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   2.  Academic Search Elite เป็นฐานขอ้มลูทมีขีอบเขตของเนือหาครอบคลุม   
สหสาขาวชิา ไดแ้ก่ ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ฐานขอ้มลูนีมดีรรชนี บรรณานุกรม สาระสงัเขป และเอกสารฉบบั
เตม็ ของบทความวารสาร ตงัแต่ปี ค.ศ.1985 - ปจัจุบนั  
    3.  Academic Search Complete เป็นฐานขอ้มลูทมีเีนือหาครอบคลุมทุกสาขา
หรอืสหสาขาวชิาโดยใหร้ายละเอยีดบรรณานุกรม สาระสงัเขปและเอกสารฉบบัเตม็ จากบทความ 
วารสาร รวมทงัเอกสาร รายงานการประชุม ฯลฯ สามารถสบืคน้ยอ้นหลงัไดต้งัแต่ปี ค.ศ.1887-
ปจัจุบนั เป็นฐานขอ้มลูทหีอ้งสมดุบอกรบัเอง 
   4.  Education Research Complete เป็นฐานขอ้มลูเฉพาะทางดา้นการศกึษา ทมีี
เนือหาครอบคลุมการศกึษาทุกระดบั ตงัแต่การศกึษาปฐมวยัถงึการอุดมศกึษา รวมทงัสขุศกึษาและ
การทดสอบ โดยมดีรรชนี สาระสงัเขป เอกสารฉบบัเตม็ บทความวารสาร และ รวมทงัฉบบัเตม็ของ
หนงัสอืและเอกสาร 
   5  H.W. Wilson เป็นฐานขอ้มลูบทความวารสารในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีชวีวทิยา เกษตร ศลิปศาสตร ์การศกึษา มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์ประกอบดว้ย
ฐานขอ้มลูบรรณานุกรม สาระสงัเขป และเอกสารฉบบัเตม็ โดยครอบคลุมตงัแต่ปี ค.ศ.1981 -
ปจัจุบนั    
   6.  IEEE/IEE เป็นฐานขอ้มลูทมีขีอบเขตของเนือหาครอบคลุมสาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ วศิวกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส ์และสาขาวชิาทเีกยีวขอ้ง ใหข้อ้มลู
บรรณานุกรม สาระสงัเขป และเอกสารฉบบัเตม็ของบทความ วารสาร รายงานการประชุม นิตยสาร 
เอกสารการประชุม รวมทงัเอกสารมาตรฐานของ IEEE ตงัแต่ ปี ค.ศ. 1988 - ปจัจุบนั 
   7.  ISI Web of Science  เป็นฐานขอ้มลูของบรษิทั Thomson ISI ครอบคลุม
สาขาวชิา วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ใหข้อ้มลูบรรณานุกรมและสาระสงัเขปพรอ้ม
กบัเชอืมโยงไปยงัแหล่งขอ้มลูเอกสารฉบบัเตม็ และใหข้อ้มลูการอา้งถงึ (Cited references) ตงัแต่ปี
ค.ศ. 2001-ปจัจุบนั 
   8.  ProQuest ABI/INFORM Complete เป็นฐานขอ้มลูทคีรอบคลุมเนือหา
ทางดา้นบรหิารธุรกจิมากทสีดุ ABI/IFORM แบ่งออกเป็น 3  ฐานขอ้มลูยอ่ยดงันี ABI/INFORM 
Global เป็นฐานขอ้มลูทมีเีนือหาครอบคลุมทางดา้นบรหิารและการจดัการ ABI/INFORM Trade & 
Industry เป็นฐานขอ้มลูทมีเีนือหาครอบคลุมดา้นการคา้และอุตสาหกรรม และ  ABI/INFORM 
Dateline เป็นฐานขอ้มลูทเีนือหาครอบคลุมดา้นธุรกจิ และมวีทิยานิพนธท์างดา้นบรหิารธุรกจิ 
   9.  ProQuest Dissertations & Theses  เป็นฐานขอ้มลูทรีวบรวมวทิยานิพนธ์
ระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอกของสถาบนัการศกึษาทไีดร้บัการรบัรองจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และแคนาดา รวมถงึ บางสถาบนัการศกึษาจากทวปียโุรป ออสเตรเลยี เอเชยี และแอฟรกิา มากกวา่ 
1,000 แหง่ โดยมฐีานขอ้มลูบรรณานุกรม ตงัแต่ปี ค.ศ. 1861 - ปจัจุบนั ฐานขอ้มลูสาระสงัเขป 
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ตงัแต่ปี ค.ศ. 1981-ปจัจุบนั และมขีอ้มลูทเีป็นเนือหาของวทิยานิพนธ ์24 หน้าแรก ตงัแต่ ค.ศ. 
1997 - ปจัจุบนั 
   10.  ProQuest Medical Library เป็นฐานขอ้มลูทางดา้นการแพทยแ์ละ 
สาขาวชิาทเีกยีวขอ้ง ใหข้อ้มลูดรรชนี สาระสงัเขป และเอกสารฉบบัเตม็ พรอ้มภาพ ในหวัขอ้ทาง
การแพทย ์โดยครอบคลุมตงัแต่เรอืงการดแูลสขุภาพ การพยาบาล กุมารแพทย ์กายภาพบาํบดั 
โรคหวัใจ ระบบประสาท เภสชัศาสตร ์และอนื ๆ สามารถสบืคน้ยอ้นหลงัไดต้งัแต่ปี ค.ศ.1886 -
ปจัจุบนั เป็นฐานขอ้มลูทหีอ้งสมดุบอกรบัเอง 
   11.  ScienceDirect เป็นฐานขอ้มลูบทความในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์ใหข้อ้มลูบรรณานุกรม สาระสงัเขป และ
เอกสารฉบบัเตม็ ตงัแต่ปี ค.ศ. 1995 – ปจัจุบนั บรษิทั Elsevier B.V.ผูผ้ลติฐานขอ้มลู 
ScienceDirect ยงัผลติฐานขอ้มลู Scopus ซงึเป็นฐานขอ้มลูทมีเีนือหาทางดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพ 
วทิยาศาสตรก์ายภาพ วทิยาศาสตรส์ขุภาพ สงัคมศาสตร ์ใหข้อ้มลูดรรชนีและสาระสงัเขป และ
สามารถเรยีกดเูอกสารฉบบัเตม็ของวารสารนนัได ้
   12.  SpringerLink เป็นฐานขอ้มลูทใีหเ้นือหาในสาขาวชิาหลกั ๆ ทางดา้น
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและทางการแพทย ์ใหข้อ้มลูบรรณานุกรม สาระสงัเขปและเอกสารฉบบั
เตม็ ได ้ตงัแต่ปี ค.ศ. 1997 - ปจัจุบนั 
 
ตอนที 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชีแจง  โปรดทาํเครอืงหมาย     ลงใน    ตามความเป็นจรงิเกยีวกบัตวัทา่น 
1.  ทา่นศกึษาอยูใ่นคณะใด 
 1.1  คณะมนุษยศาสตร ์
   คณะศกึษาศาสตร ์
   คณะศลิปกรรมศาสตร ์
   คณะสงัคมศาสตร ์
   สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์
   สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 
   บณัฑติวทิยาลยั 
 1.2  คณะพลศกึษา 
   คณะแพทยศาสตร ์
   คณะทนัตแพทยศ์าสตร ์
   คณะวทิยาศาสตร ์
   คณะวศิวกรรมศาสตร ์
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ตอนที 2  สภาพการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์  
คาํชีแจง  โปรดทาํเครอืงหมาย  ลงใน  ทตีรงกบัสภาพการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ตามความเป็นจรงิ 
1.  ในรอบ 1 ปีทผีา่นมาทา่นเคยสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูออนไลน์ในสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
    ศรนีครนิทรวโิรฒ      
    มากกวา่ 4 ครงั/สปัดาห ์
    1-3 ครงั/สปัดาห ์
    เดอืนละไมเ่กนิ 3 ครงั  
    ภาคเรยีนละไมเ่กนิ 1 ครงั 
    ไมเ่คยใชเ้ลย (หากทา่นตอบขอ้นี กรณุาตอบเหตุผลในขอ้ 2 และสนิสดุการตอบแบบสอบถาม) 
 
2.  เหตุผลททีา่นไมใ่ชบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์แต่ละขอ้ต่อไปนีเป็นเหตุผลของทา่นในระดบัใด 
 

 
เหตุผลทไีมใ่ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

ระดบัของเหตุผลทไีมใ่ช ้

มาก 
ทสีดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยทสีดุ 
 

(1) 
1.ไมรู่จ้กัวธิกีารใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่เชน่ คอมพวิเตอร ์ 
   อนิเทอรเ์น็ต  

       

2. ไมรู่จ้กัฐานขอ้มลูออนไลน์      
3. ไมท่ราบแหล่งใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์      
4. ไมม่เีครอืงคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต      

5. ไมม่ทีกัษะการใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต      
6. ไมม่คีวามสนใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์      
7. เทา่ทเีรยีนในระดบับณัฑติศกึษามาถงึขณะนียงัไมม่ ี   
    ภาระทตีอ้งทาํงานวชิาการทตีอ้งใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

     

8. คน้ควา้จากสงิพมิพก์ไ็ดข้อ้มลูเพยีงพอแลว้        
 
 
 
 
 
 

ถา้ทา่นเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง 
โปรดขา้มไปตอบขอ้ 3 เป็นตน้ไป 
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3.  ทา่นทราบวา่สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มบีรกิารฐานขอ้มลูออนไลน์จาก 
   แหล่งใด มากน้อยเพยีงไร 
 

แหล่งททีาํใหท้ราบขอ้มลู 

ระดบัของการไดร้บัขอ้มลู 

มาก
ทสีดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทสีดุ 
(1) 

1. การประชาสมัพนัธข์องสาํนกัหอสมดุกลาง      
2. คูม่อืแนะนําการใชข้องสาํนกัหอสมดุกลาง      

3. เวบ็ไซตข์องสาํนกัหอสมุดกลาง      
4. กจิกรรมแนะนําการใชห้อ้งสมดุของสาํนกัหอสมดุกลาง      
5. บรรณารกัษ ์      
6. อาจารยผ์ูส้อน      
7. เพอืน       
8. บรรณานุกรมทา้ยเล่มของเอกสารทศีกึษาคน้ควา้      

 
4.  ทา่นเรยีนรูก้ารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ดว้ยวธิกีารใด 
 

 
วธิกีารเรยีนรูก้ารใชข้อ้มลูออนไลน์                 

ระดบัการเรยีนรู ้
มาก
ทสีดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทสีดุ 
(1) 

1. เขา้รว่มกจิกรรมแนะนําการใชห้อ้งสมดุของ 
     สาํนกัหอสมดุกลาง 

     

2. ขอ้มลูแนะนําวธิกีารสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์จากเวบ็ไซต์      

3. การแนะนําของบรรณารกัษ ์      

4. การแนะนําของอาจารย ์      

5. การแนะนําของเพอืน      
6. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง      
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5.  ในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ทา่นเขา้ใชบ้รกิารจากสถานทต่ีาง ๆ ต่อไปนีมากน้อยเพยีงใด 
 

สถานทใีนการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

ระดบัการเขา้ใช ้
มาก
ทสีดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทสีดุ 
(1) 

1. สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ      
2. สาํนกัคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ      
3. ศนูยบ์รกิารคอมพวิเตอรข์องภาควชิา/คณะ      
4. ทพีกั/ทอียูอ่าศยัของทา่น      
5. ททีาํงานของทา่น      
6. รา้นอนิเทอรเ์น็ต      

 
6.  ทา่นมวีตัถุประสงคต่์าง ๆ ในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ต่อไปนีมากน้อยเพยีงไร 
 

วตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

ระดบัของวตัถุประสงคใ์นการใช ้
มาก
ทสีดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทสีดุ 
(1) 

1. เพอืการทาํปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์      
2. เพอืการทาํรายงาน/งาน ทไีดร้บัมอบหมาย      
3. เพอืประกอบการเรยีนรายวชิาต่างๆ      
4. เพอืตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการ      
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7.  ทา่นนําขอ้มลูจากการใชบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์มาใชป้ระโยชน์โดยใชว้ธิกีารต่างๆ ต่อไปนี 
   มากน้อยเพยีงไร 
 

วธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

ระดบัการใช ้
มาก
ทสีดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทสีดุ 
(1) 

1. อา่นจากหน้าจอคอมพวิเตอรอ์ยา่งเดยีว      

2. สงัพมิพ ์(print) บทความทตีอ้งการทงัหมดออกมา      
3. บนัทกึขอ้มลูเกบ็ไว ้โดย Export สง่เขา้ E-mail  
    ของตนเองแลว้ไปเปิดอา่นภายหลงั 

     

4. บนัทกึขอ้มลูเกบ็ไวอ้า่น โดย Export 
   ไปยงัโปรแกรม EndNote 

     

5. อา่นจากหน้าจอทนัท ีและสงัพมิพเ์ฉพาะหน้าทตีอ้งการ      
6. บนัทกึขอ้มลูเกบ็ไวอ้า่นในแฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอร ์
   ของตนเอง 

     

 

8. ทา่นมคีวามถแีละระยะเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์แต่ละครงัมากน้อยเพยีงไร  
   (เลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว) 
 

ความถใีนการใช ้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ 

ระยะเวลาทใีชต่้อครงั 
20 นาท ี 40 นาท ี 1-2 ชวัโมง 3-4 ชวัโมง 5-6 ชวัโมง 

1. วนัละครงั      

2. มากกวา่ 1 ครงั ต่อวนั       

3. 2-3 วนัต่อครงั       

4. สปัดาหล์ะครงั      

5. เดอืนละครงั      

6. ไมแ่น่นอน      
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9.  ทา่นมคีวามคดิเหน็ต่อประโยชน์ทไีดจ้ากฐานขอ้มลูออนไลน์ มากน้อยเพยีงไร 
 

ประโยชน์ในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

ระดบัของประโยชน์ทไีดร้บั 
มาก
ทสีดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทสีดุ 
(1) 

1. ไดร้บัสารสนเทศททีนัสมยั      
2. ไดร้บัสารสนเทศจาํนวนมากและมคีวามหลากหลาย 
    สามารถสบืคน้ได ้ตลอดเวลา 24 ชวัโมง 

     

3. สามารถอา่นเนือหาของสารสนเทศผา่นคอมพวิเตอรไ์ดท้นัท ี      

4. สามารถเชอืมโยงเนือหาสารสนเทศไปยงัสารสนเทศอนืๆ  
   ทเีกยีวขอ้งได ้

     

 
ตอนที 3  ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
คาํชีแจง  โปรดทาํเครอืงหมาย ลงในชอ่งทตีรงกบัการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของทา่น 
 ในชว่งระยะเวลาททีา่นกาํลงัศกึษาอยูท่มีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทา่นไดใ้ชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ต่อไปนีประกอบการเรยีน การทาํรายงาน การทาํปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์หรอืตดิตาม 
ความกา้วหน้าทางวชิาการ มากน้อยเพยีงใด  
 

ฐานขอ้มลูออนไลน์ 

ปรมิาณการใช ้
มาก
ทสีดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยทสีดุ/
ไมเ่คยใช ้

(1) 
1. ACM       

2. Academic Search Elite       

3. Academic Search Complete         

4. Education Research Complete       

5. H.W.Wilson       

6. IEEE/IEE       

7. ISI Web of Science       

8. ProQuest ABI/INFORM Complete       

9. ProQuesDigital Dissertations & Thesis      
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ฐานขอ้มลูออนไลน์ 

ปรมิาณการใช ้
มาก
ทสีดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยทสีดุ/
ไมเ่คยใช ้

(1) 
10. ProQuest Medical Library        

11.  ScienceDirect       

12. SpringerLink       

 
ตอนที 4  ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทใีหบ้รกิารในสาํนกัหอสมดุกลาง ของนิสติระดบั
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครอืงหมาย   ลงในชอ่งทตีรงกบัระดบัปญัหาททีา่นประสบจากการใชฐ้านขอ้มลู 
   ออนไลน์ เมอืทา่นไดใ้ชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ต่างๆ ทา่นมปีญัหาในแต่ละขอ้มากน้อยเพยีงไร 
 

ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์                  

ระดบัป้ญหาการใช ้
มาก
ทสีดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทสีดุ 
(1) 

ด้านผูใ้ช้บริการ 
1. ไมม่เีวลาเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 

     

2. ไมม่ทีกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการกาํหนดคาํคน้      
3. ไมม่ทีกัษะและวธิกีารในการพมิพค์าํคน้      
4. ไมคุ่น้เคยกบัการคน้ขอ้มลูดว้ยเครอืงคอมพวิเตอร ์      
5. ไมม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์      
6. ไมท่ราบวา่หอ้งสมดุมฐีานขอ้มลูออนไลน์อะไรบา้ง      
7. ไมท่ราบรายละเอยีดและวธิกีารใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์      
8. ไมเ่ขา้ใจคาํสงัทใีชใ้นฐานขอ้มลูออนไลน์      
9. ไมเ่ขา้ใจเกยีวกบัสารสนเทศทคีน้คนืได ้เชน่ประเภท 
     เอกสาร อกัษรยอ่ของฐานขอ้มลู 
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ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์                  

ระดบัป้ญหาการใช ้
มาก
ทสีดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทสีดุ 
(1) 

ด้านผูใ้ห้บริการ 
1. ผูใ้หบ้รกิารคน้คนืฐานขอ้มลูออนไลน์ขาดทกัษะในการใช ้
     ฐานขอ้มลูออนไลน์ 

     

2. ผูใ้หบ้รกิารแนะนําการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ไมช่ดัเจน      
3. ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถบรกิารไดส้อดคลอ้งกบั 
    ความตอ้งการของผูใ้ช ้

     

4. สาํนกัหอสมดุกลาง ประชาสมัพนัธเ์กยีวกบัการใช ้
    ฐานขอ้มลูออนไลน์ไมท่วัถงึ 

     

5. ชอ่งทางการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์บนหน้าเวบ็ไซต ์
    ระบุไมช่ดัเจน 

     

6. ฐานขอ้มลูออนไลน์ทจีดัใหบ้รกิารไมค่รอบคลุมเนือหาท ี
    ตอ้งการ 

     

7. ฐานขอ้มลูออนไลน์ทจีดัใหบ้รกิารไมท่นัสมยั      
8. ฐานขอ้มลูออนไลน์มเีนือหาซาํซอ้นกนั      
ด้านระบบเครือข่าย/เครืองคอมพิวเตอร ์
1. ความล่าชา้ในการสบืคน้เนืองจากการสอืสารม ี
    ความเรว็ตาํ 

     

2. ระบบเครอืขา่ยเกดิความขดัขอ้งบ่อย      
3. คอมพวิเตอรท์ใีชม้ปีระสทิธภิาพตํา      
4. คอมพวิเตอรท์สีามารถใชเ้ครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
    มจีาํนวนไมเ่พยีงพอ 

     

5. การเชอืมต่อเครอืขา่ยคอมพวิเตอรน์อกเครอืขา่ยกบั 
    มหาวทิยาลยัมปีญัหา 

     

6. ไมท่ราบวธิกีารเชอืมต่อเครอืขา่ยภายนอกกบั 
    เครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั 
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ตอนที 5  ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนื ๆ (โปรดแสดงความคดิเหน็ปญัหาดา้นต่าง ๆ ต่อไปนี
อยา่งอสิระเพอืประโยชน์ในการนําไปพจิารณาปรบัปรงุการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ต่อไป) 
 
 1.  ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  ดา้นผูใ้หบ้รกิาร…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3.  ดา้นระบบเครอืขา่ย/เครอืงคอมพวิเตอร…์………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนื ๆ…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณทใีหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูท้าํสารนิพนธ ์
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