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คํานํา 
 
 การวิจัยสถาบันมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนางานของหนวยงาน เพื่อนํา
ผลการวิจัยมาวิเคราะห วางแผน และปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากขึ้น ฝายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจึงไดจัดทําวิจัยสถาบันเรื่อง ความตองการและ
การใชฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น   
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (2) ศึกษาความตองการฐานขอมูลออนไลนของอาจารย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการใชฐานขอมูลออนไลนของ
อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด จํานวน 283 คน 
โดยไมมีการสุมตัวอยาง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 158 ชุด (รอยละ 55.8)  ขอมูลที่ไดนํามา
วิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS/PC for Windows  

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอัตราการใชฐานขอมูลออนไลน  
พบวา อาจารยในทุกสํานักวิชามีอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
บอกรับทั้ง 19 ฐานขอมูลในระดับไมเคยใชสูงกวาระดับอื่น โดยสวนใหญมีปญหาในการใช
ฐานขอมูลออนไลนดานระบบเครือขาย ซ่ึงเปนปญหาเรื่องระบบเครือขายขัดของบอยหรือสัญญาณ 
ไรสายไมทั่วถึง และการรอผลการสืบคนใชเวลานานในจํานวนสูงที่สุด  

สําหรับความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน ในประเด็น
การนําเสนอฐานขอมูลและวิธีการสืบคนฐานขอมูลออนไลน อาจารยตองการใหศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษาจัดทําคูมือการใชฐานขอมูลบนเว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามากที่สุด 
รองลงมาคือ จัดทําแผนพับ/ปายประชาสัมพันธ/คูมือศึกษาดวยตนเอง (เอกสารแจกฟรี) และจัด
กิจกรรมแนะนํา (Road Show) ตามสํานักวิชาตางๆ ตามลําดับ นอกจากนี้ อาจารยตองการใหศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษาสํารวจความตองการของอาจารยกอนดําเนินการยกเลิกการบอกรับ
ฐานขอมูลออนไลนมากที่สุด รองลงมาคือประชาสัมพันธฐานขอมูลทดลองใชแกอาจารยใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนรายบุคคล  และประชาสัมพันธฐานขอมูลที่ศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษาใหบริการในแตละปงบประมาณแกอาจารยเปนรายบุคคล ตามลําดับ ในดานฐานขอมูล 
อาจารยตองการใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเพิ่มจํานวนขอมูลที่เปนเอกสารฉบับเต็ม (Full 
text) มากที่สุด รองลงมาคือ เพิ่มจํานวนขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ยอนหลัง (Back file) อยาง
นอย 10 ป และเพิ่มจํานวนฐานขอมูลออนไลน นอกจากนี้ยังมีความตองการใหเพิ่มความเร็วของ
ชองสัญญาณในการใชอินเทอรเน็ต 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research project were to study: (1) online databases using rates, (2) 
online databases requirement, and (3) problems & suggestions on online databases from SUT 
lecturers. Questionnaires were used to survey the use of the online databases, and SUT lecturers’ 
recommendations on the online databases provided by the Center for Library Resources and 
Educational Media (CLREM). Two hundred and eighty three questionnaires were distributed,  
and one hundred and fifty eight of them or 55.8% were returned.  The obtained data from the 
questionnaires were analyzed with an assistance of SPSS/PC for Windows. 

The research results were as follows: 
(1) The lecturers hardly ever used the 19 online databases. The causes of low using rate 

were the network errors and the unavailability of the wireless system. The major mentioned cause 
was the long waiting time. 

(2) The lecturers requested the CLREM to analysis their needs before terminating the 
subscription of online databases. They also wanted to be informed personally about the trial 
databases and  those subscribed by the CLREM. Presentations, trainings, pamphlets of the online 
databases were also requested. 

(3) Full texts, back files of at least 10 years, more online databases and higher speed 
Internet were also requested by the lecturers. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย โดยเปนหองสมุดเพียงแหงเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
หนาที่ในการจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาที่สอดคลองกับการเรียน การสอน 
การวิจัยในมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอยางมีระบบเพื่อใหบริการแก
อาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนไปอยางตอเนื่อง ระบบการดําเนินงาน การ
จัดเก็บ การเผยแพร การเขาถึงและคนคืน จําเปนตองใชคอมพิวเตอรชวยในการดําเนินงาน เพื่อให
ผูใชสามารถใชสารสนเทศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว (ธญา ตันติวราภา, 2551: 1) ดังนั้นในปจจบุนั
นอกจากทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ ส่ิงไมตีพิมพแลว สํานักพิมพตางๆ ยังไดรวบรวม
วารสาร หนังสือ กฤตภาค รายงาน รูปภาพ คูมือ และอื่นๆ จัดทําเปนฐานขอมูลใหบริการบน
เครือขายอินเทอรเน็ต และมีการจัดเก็บขอมูลยอนหลัง ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ชวย
ใหผูใชบริการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยไมมีขอจํากัดดาน
เวลาและสถานที่  
 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ตระหนักถึงภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียน การ
สอน การวิจัยในมหาวิทยาลัย จึงไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ ทั้งสิ่งตีพิมพ ส่ิงไม
ตีพิมพ และใหความสําคัญอยางยิ่งในการบอกรับฐานขอมูลออนไลนใหบริการแกอาจารย นักวิจัย 
นักศึกษา เพื่อใชในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
พรอมกันจากหลายฐานขอมูล อันจะชวยใหการเรียน การสอน การวิจัย เปนไปอยางหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับใน
ปงบประมาณ  พ .ศ .  2552 นั้น  จําแนกเปนฐานขอมูลออนไลน  4 ฐาน  ฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส 10 ฐาน และฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 5 ฐาน รวมทั้งสิ้น 19 ฐาน ดังนี้         
1) ASTM 2) IFD Newsclip Online 3) LISA 4) Proquest Medical Library 5) ACS 6) ACS Online 
Archives 7) AIP/APS 8) Annual Review 9) ASCE 10) Emerald Management Xtra 175 11) 
ProQuest Agricola Plus text 12) Safety Info 13) Siamsafety.com 14)Wiley-Blackwell 15) Access 
Medicine  16) Book@OVID 17) ebrary 18) Knovel 19) NetLibrary โดยใชงบประมาณทั้งสิ้นกวา 
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3.9 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  12.7 ของงบประมาณคาวัสดุหองสมุดที่ศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษาไดรับ ถึงแมศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจะบอกรับฐานขอมูลออนไลนถึง           
19 ฐานขอมูล แตอาจยังไมครอบคลุมในบางสาขาวิชา กอปรกับผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แสดงขอมูลปจจัยที่ 5 ตัวช้ีวัดที่ 5.4 
เร่ืองปริมาณการใชฐานขอมูลออนไลนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษาตอคน พบวา มีปริมาณการใช
ฐานขอมูลออนไลนเทากับ 1.24 คร้ัง/สัปดาห ไดรับผลการประเมินในระดับ 2 ซ่ึงถือวาอยูในระดับ
ต่ํา  (งานประกันคุณภาพการศึกษา. ฝายวิชาการ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2547: 3) และเพื่อ
เปนการเผยแพรและสงเสริมการใชฐานขอมูลออนไลนใหกวางขวาง เกิดประโยชนสูงสุดแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารย ซ่ึงเปนบุคลากรกลุมหลักที่ทําหนาที่สอน และ
ทําวิจัย ผูวิจัยจึงเห็นควรศึกษาความตองการและการใชฐานขอมูลออนไลนของคณาจารย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อใหทราบอัตราการใช ความตองการ ปญหารวมถึงขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใชฐานขอมูลออนไลนของคณาจารย เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปเปนแนวทางการ
วางแผนและพัฒนาการบอกรับฐานขอมูลออนไลนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 2.1  เพื่อศึกษาอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2.2  เพื่อศึกษาความตองการฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    2.3  เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัย 
         เทคโนโลยีสุรนารี 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ประชากรในการวิจัยนี้คือ อาจารยที่สังกัดสํานักวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยูในขณะที่ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  แตไมรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

3.2 ฐานขอมูลออนไลนที่ศึกษา ประกอบดวย ฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดําเนินการบอกรับและใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ประกอบดวย 

1. ฐานขอมูลออนไลน ไดแก 
 - ASTM ฐานขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารเต็มของวารสารดานวิศวกรรม
โยธาจากสํานักพิมพ American Society for Testing and Materials และมาตรฐานกวา 12,000 
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องยาง ปโตรเคมี คอนกรีต หองปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย 
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 - IFD Newsclip Online ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลนของมูลนิธิสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อ
การพัฒนา (ไอเอฟดี) 
 - LISA (Library and Information Science Abstracts) ใหบทคัดยอของบทความวารสาร
ดานสารสนเทศศาสตร  
 - Proquest Medical Library ฐานขอมูลบทความดานวิทยาศาสตรสุขภาพการแพทยและพยาบาล 

2. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
- ACS ใหขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ และเอกสารเต็มของวารสารดานเคมีและ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตั้งแตป ค.ศ.1996-ปจจุบัน  
-  ACS Online Archives ใหขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ และเอกสารเต็มของวารสาร

ดานเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1879-1995 
- AIP / APS วารสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักพิมพ AIP / APS ใหขอมูลบรรณานุกรม 

บทคัดยอ และเอกสารเต็มของวารสารดานฟสิกสและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  
- Annual Review วารสารอิเล็กทรอนิกส จาํนวน 37 ช่ือเรื่อง 
- ASCE ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสทางดานการวิศวกรรมโยธา  
- Emerald Management Xtra 175 ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสดานการจัดการ การ

บริหาร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
-  ProQuest Agricola Plus text ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสเอกสารเต็มของ

บทความวารสารทางดานการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
- Safety Info ฐานขอมูลเอกสารเต็มของบทความ รายงาน เอกสาร แบบฟอรม รูปภาพ 

โปสเตอร คูมือ โปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อนามัยส่ิงแวดลอม และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

- Siamsafety.com ใหขอมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
- Wiley-Blackwell ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสทุกสาขาวิชา โดยเนนทางดาน

วิทยาศาสตรทั่วไปและเทคโนโลยี  
3. ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดแก 

- Access Medicine ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสและขอมูลทางการแพทย 
- Book@OVID ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสทางดานแพทยศาสตร จํานวน 5 ช่ือเรื่อง 
- Ebrary ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 149 ช่ือเร่ือง 
- Knovel ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสกวา 700 ช่ือเร่ือง 
- NetLibrary ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 14,599 ช่ือเร่ือง 
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4.  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 ฐานขอมูลออนไลน หมายถึง ฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดําเนินการบอกรับและใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ประกอบดวย ฐานขอมูลออนไลน ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส 
 ความตองการ หมายถึง ความตองการใหพัฒนา และปรับปรุงการบริการฐานขอมูล
ออนไลน รวมถึงฐานขอมูลออนไลนที่ตองการใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีบอกรับเพิ่มเติม 
 การใชฐานขอมูล หมายถึง อัตราความถี่ในการใชฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดําเนินการบอกรับและใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 (ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552) 

 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 5.1 เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการฐานขอมูลออนไลนของศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษาใหตรงกับความตองการของผูใชยิ่งขึ้น 
 5.2 เปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและวางแผนการบอกรับฐานขอมูลออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.3 เปนแนวทางในการสงเสริมการใชฐานขอมูลออนไลนแกอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาความตองการและการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. ความหมายของฐานขอมูลออนไลน 
2. ประเภทของฐานขอมูล 
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
4. วารสารอิเล็กทรอนิกส 
5. การใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
6. ปญหาและอุปสรรคในการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
7. การจัดบริการฐานขอมูลออนไลนของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
8. ฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
9. การจัดกจิกรรมสงเสริมการใชฐานขอมลูออนไลน 
10. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

1. ความหมายของฐานขอมูลออนไลน 
ฐานขอมูล หมายถึง มวลสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน เก็บไวอยางเปนระบบ

ในสื่อที่คนหาและอานดวยคอมพิวเตอร (ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2553)  
 ฐานขอมูล หมายถึง แฟมขอมูล กลุมขอมูลอางอิงทางบรรณานุกรม หรือหนวยขอมูลที่ทํา
หนาที่แทนขอมูลตนฉบับ ส่ือส่ิงพิมพ หรือวัสดุอ่ืนๆ แฟมขอมูลแตละแฟมประกอบดวยระเบียน
ตางๆ เชน ตัวเลข ขอเท็จจริง ซ่ึงเนื้อหามีความสัมพันธกัน แฟมขอมูลมีการจัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถคนคืนและโอนถายขอมูลได (Keenan, 1996 อางถึงใน นัดดาวดี ชาญอนงคสุข, 
2548 : 12) 
 ฐานขอมูล หมายถึง การรวบรวมขอมูลที่จําเปนอยางมีระบบ จัดเก็บสารสนเทศไวใน
แฟมขอมูลคอมพิวเตอร ฐานขอมูลอาจจะบรรจุขอมูลทางบรรณานุกรมตัวเลข หรือขอมูลทางสถิติ 
ขอมูลจัดเก็บดวยโครงสรางของฐานขอมูลเพื่อสามารถแสวงหาและสืบคนไดอยางอัตโนมัติ การ



 6

เขาถึงฐานขอมูลเชิงพาณิชยโดยทั่วไปจะเขาถึงโดยผานออนไลน เครือขายอินเทอรเน็ต (เกษรา   
บุญปาน, 2545 อางถึงใน กิตติพร เพชรพราว, 2549 : 5) 
 ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) เปนฐานขอมูลสําหรับสืบคนสารสนเทศจาก
หนวยงานอื่นที่อยูหางไกลจากสถาบันบริการสารสนเทศของตนเอง  โดยที่สถาบันบริการ
สารสนเทศจะตองเสียคาใชจายสําหรับสมัครเปนสมาชิกเสียกอน ผูใชของสถาบันบริการ
สารสนเทศนั้นจึงจะสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลดังกลาวได (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 : 5 )  
 จากคําจํากัดความของฐานขอมูลออนไลนที่กลาวมา พอสรุปความหมายของฐานขอมูล
ออนไลนไดวา หมายถึง ขอมูลสารสนเทศที่มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ และมีการปรับปรุงให
ทันสมัยโดยใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศไดตลอดเวลา 
 
2. ประเภทของฐานขอมูล 
 สมชาย วรัญญานุไกร (2545 : 10-14) แบงประเภทฐานขอมูลตามดังนี้ 
 1. ตามลักษณะเนื้อหาของขอมูล 
  1.1  ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) หรือฐานขอมูลบรรณานุกรม 
(Bibliographic Database)  บันทึกแหลงที่มาหรือรายการทางบรรณานุกรมตางๆ เพื่อใหผูใชได
ความรูที่เปนสาระสําคัญของสิ่งพิมพ และใชอางอิงได 
  1.2 ฐานขอมูลตนแหลง (Source Database) บันทึกความรูหรือขอเท็จจริงที่มี
เนื้อหาสาระสมบูรณ ซ่ึงผูใชสามารถนําความรูไปใชไดเลย ไดแก ฐานขอมูลตัวเลข เชน ขอมูล
ประชากร  ฐานขอมูลเนื้อหาผสมตัวเลข และฐานขอมูลคุณสมบัติของสสาร แรธาตุ 
  1.3 ฐานขอมูลเนื้อหาเต็มรูป (Full text Database) บันทึกจากตนฉบับอยางสมบูรณ
ไมตัดตอหรือยอ เปนฐานขอมูลที่มีคุณคาสมบูรณ สามารถนําไปใชประโยชนไดทันที 
 2. ตามรูปแบบ 
  2.1 ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ เปนฐานขอมูลจัดเก็บโดยหนวยงาน องคกร
สารสนเทศนั้นๆ จัดทําขึ้นเอง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชในการคนหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.2 ฐานขอมูลแบบไมเชื่อมตรง (Off line) หรือฐานขอมูลซีดีรอม เปนฐานขอมูลที่
หนวยงาน องคกรสารสนเทศจัดหามาใหบริการ 
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3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ E-book หรือ Electronic Book หมายถึง หนังสือที่สรางขึ้นโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมีลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูอานสามารถอานเอกสารผาน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร โนตบุก พีดีเอ (Personal Digital Assistant) Palm หรือ 
Pocket PC หรือแมกระทั่งจากโทรศัพทมือถือบางรุนได นอกจากนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกสยัง
สามารถแสดงภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ สามารถพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 
สรางสารบัญหรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ไปยังผูเขียน และสามารถปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดตลอดเวลา (ดวงใจ กาญจนศิลป, 2552 : 47) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ หนังสือที่สรางขึ้นเพื่อใชกับสื่อคอมพิวเตอร โดยจะบันทึกไว
ในรูปแบบของแฟมขอมูลดิจิทัลชนิดตางๆ ขึ้นอยูกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสรางหนังสือนั้น 
การอานจึงตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสรางดวย ลักษณะพิเศษของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
คือ ความสะดวก รวดเร็วในการคนหาเนื้อหาที่ตองการ และการที่ผูอานสามารถอานไดพรอมๆ กัน
หลายคน (ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553) 
 “อีบุค” (E-book, E-Book, EBook) เปนคําภาษาตางประเทศ ยอมาจากคําวา Electronic 
Book หมายถึง หนังสือที่สรางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
เปนแฟมขอมูลที่สามารถอานเอกสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและ
ออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังสวนตางๆ ของหนังสือ เว็บไซตตางๆ 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได นอกจากนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแทรก
ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเอกสารที่ตองการออกทางเครื่องพิมพ
ได อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยได
ตลอดเวลา ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้จะไมมีในหนังสือธรรมดาทั่วไป (ไพฑูรย ศรีฟา, 2552) 
 หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่ผูอานสามารถอานผานทางอินเทอรเน็ต หรือ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆ ได สําหรับหนังสือ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกสนี้ จะมีความหมายรวมถึง
เนื้อหาที่ถูกดัดแปลงอยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแตให
มีลักษณะการนําเสนอที่สอดคลองและคลายคลึงกับการอานหนังสือทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน แต
จะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็วในการคนหา และผูอานสามารถอานพรอมๆ กันไดโดย
ไมตองรอใหอีกฝายสงคืนหองสมุดเชนเดียวกับหนังสือในหองสมุดทั่ว ๆ ไป (กลุมพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี  ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
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 องคประกอบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส
 บุญเลิศ อรุณพิบูลย (2553) กลาวถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกสวามีองคประกอบ 7  สวน ดังนี้ 
 1. อักขระ (Text)  หรือขอความ เปนองคประกอบของโปรแกรมมัลติมีเดีย สามารถนํา
อักขระมาออกแบบเปนสวนหนึ่งของภาพ หรือสัญลักษณ กําหนดหนาที่การเชื่อมโยงนําเสนอ
เนื้อหาเสียง ภาพกราฟก หรือวีดิทัศน 
         2. ภาพนิ่ง (Still Image) เปนภาพกราฟก เชน ภาพวาด ภาพถาย ภาพลายเสน แผนที่แผนภูมิ 
ที่ไดจากการสรางภายในดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และภาพที่ไดจากการสแกนจากแหลงเอกสาร
ภายนอก การเก็บไฟล (File) กราฟกที่ใชในหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสม แบงได 3 ไฟล 
คือ ไฟลสกุล GIF (Graphic Interchange Format) ไฟลสกุล JPEG (Joint Photographic Experts 
Group) และไฟลสกุล PNG (Portable Network Graphics)  
           3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เกิดจากชุดภาพที่มีความแตกตางกัน นํามาแสดงเรียง
ตอเนื่องกันไป ความแตกตางของแตละภาพที่นําเสนอทําใหมองเห็นเปนการเคลื่อนไหวของสิ่งตาง  ๆ 
ในเทคนิคเดียวกับภาพยนตรการตูน ภาพเคลื่อนไหวจะทําใหสามารถนําเสนอความคิดที่ซับซอน
หรือยุงยากใหงายตอการเขาใจ 
           4. เสียง (Sound) เปนสื่อชวยเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาไดดีขึ้นและทําใหคอมพิวเตอร
มีชีวิตชีวาขึ้น ดวยการเพิ่มการดเสียงและโปรแกรมสนับสนุนเสียง อาจอยูในรูปของเสียงดนตรี 
เสียงสังเคราะห ไฟลเสียงมีหลายแบบไดแก ไฟลสกุล WAV และ MIDI (Musica Instrument 
Digital Interface) 
           5. ภาพวีดิทัศน (Video) ภาพวีดิทัศนเปนภาพเหมือนจริงที่ถูกเก็บในรูปของดิจิทัล มี
ลักษณะแตกตางจากภาพเคลื่อนไหวที่ถูกสรางขึ้นจากคอมพิวเตอรในลักษณะคลายภาพยนตร
การตูน 
           6. การเชื่อมโยงขอมูลแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Links) หมายถึง การที่ผูใชมัลติมีเดีย
สามารถเลือกขอมูลไดตามตองการโดยใชตัวอักษร ปุม หรือภาพตัวอักษรที่จะสามารถเชื่อมโยงได
จะเปนตัวอักษรที่มีสีแตกตางจากตัวอักษรอื่น ปุมจะมีลักษณะคลายปุมเลือกชมภาพยนตรหรือคลิก
ที่ปุมเพื่อเขาไปหาขอมูลที่ตองการ สวนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) เปนการ
ส่ือสารผานคอมพิวเตอรที่มีลักษณะการสื่อสารไปมาทั้งสองทาง คือ การโตตอบระหวางผูใช
คอมพิวเตอรและการมีปฏิสัมพันธผูใชเลือกไดวาจะดูขอมูล  ดูภาพ ฟงเสียง หรือดูภาพวีดิทัศน  
           7. การจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย
เปนการพัฒนาโดยใชหลายสื่อผสมกัน (Multimedia) และเทคโนโลยีส่ือมัลติมีเดียมีจํานวนมาก ทํา
ใหมีขอมูลเปนจํานวนมาก ส่ือที่ใชจัดเก็บตองมีขนาดความจุมากพอที่จะรองรับขอมูลในรูปแบบ
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วีดิโอ รูปภาพ ขอความ เชน ซีดีรอม (CD-ROM : Compact Disk Read Only Memory) และดีวีดี       
(DVD)  

ขอดีและขอจํากัดของหนงัสอือิเล็กทรอนิกส  
 บุญเลิศ อรุณพิบูลย (2553) กลาวถึงขอดีและขอจํากดัของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไวดงันี้ 
 ขอดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
           1. การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอรที่ใหทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ทําใหเกิดความ
ตื่นเตน และไมเบื่อหนาย 
          2. ชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแงที่ลดเวลา ลด
คาใชจาย สนองความตองการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิผลในแงที่ทําใหผูเรียนบรรลุ
จุดมุงหมาย 
           3. สามารถทําสําเนาไดอยางสะดวก ทั้งสําเนาในรูปเอกสารและสําเนาลงในแผนซีดีรอม
หรือสําเนาลงในฮารดดิสก  
                4.  เนื่องจากการเปดอานมีระบบการเรียกคนและการเชื่อมโยง ผูเรียนหรือผูอานสามารถ
เลือกเรียนหัวขอที่สนใจขอใดกอนก็ได และสามารถยอนกลับไปกลับมาในเอกสารหรือกลับมา
เร่ิมตนที่จุดเริ่มตนใหม (Home Page) เพื่อทบทวนบทเรียนหากไมเขาใจไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
ตลอดจนสามารถเลือกเรียนไดตามเวลา และสถานที่ที่ตนเองสะดวก  
           5. สามารถแสดงดวยขอความ และตัวอักษรแลว ยังสามารถแสดงขอมูลที่เปนกราฟก
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไดพรอมกัน หรือจะเลือกใหแสดงเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็ได  
           6. การจัดเก็บขอมูลสามารถจัดเก็บได เปนไฟลแยกระหวางตัวอักษร  ภาพกราฟก
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยใชเท็กซไฟลเปนศูนยรวม แลวเรียกใชรวมกันไดโดยการเชื่อมโยง
ขอมูลจากสื่อตาง ๆ ที่อยูคนละที่เขาดวยกัน รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยน แกไข เพิ่มเติมขอมูลไดงาย 
สะดวกและรวดเร็ว ทําใหสามารถปรับปรุงเนื้อหาในบทเรียนใหทันสมัยกับเหตุการณได 
           7. การสรางและการพิมพทําไดรวดเร็วกวากระดาษและสามารถปรับเปลี่ยน แกไข เพิ่มเติม
ขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว ทําใหสามารถปรับปรุงเนื้อหาในบทเรียนใหทันสมัยกับเหตุการณได
เปนอยางดี  
           8. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กําลังศึกษาจากแฟมเอกสารหรือหนังสือ
เลมอื่นไดที่เชื่อมโยงอยูไดอยางไมจํากัดทั่วโลก เพียงแตผูอานใชเมาส (Mouse) และคลิก (Click) 
ไปในตําแหนงขอความ (Link) ที่สนใจ และโปรแกรม Browser จะทําหนาที่เชื่อมโยงขอมูลหรือ
เนื้อหามาแสดงผลใหอานไดในทันที 
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           9. เสริมสรางใหผูเรียนเปนผูมีเหตุมีผล มีความคิดและทัศนะที่เปน Logical เพราะการ
โตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรผูเรียนจะตองทําอยางมีขั้นตอน มีระเบียบมีเหตุผลพอสมควรเปนการ
ฝกลักษณะนิสัยที่ดีใหผูเรียน 
           10. ผูเรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ เขาดวยกันไดอยางเกี่ยวเนื่อง
และมีความหมาย ผูสอนมีเวลาติดตามและตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนแตละคนไดมากขึ้น 
รวมทั้งมีเวลาที่จะศึกษาตําราและพัฒนาความสามารถของตนเองไดมากขึ้นเชนกัน จึงนับวาเปน
พัฒนาการทางวิชาการอีกรูปแบบหนึ่งที่สําคัญในปจจุบันและอนาคต  

ขอจํากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
           1. ผูเรียนจะตองมีทักษะการใชคอมพิวเตอร และเครือขาย  
           2. หนังสืออิเล็กทรอนิกสเลมเดียวกัน หรือหนาเดียวกัน เมื่อจะอานดวยโปรแกรม Browser 
ตางกัน อาจแสดงผลในลักษณะที่แตกตางกัน เชน ขอความในระดับเดียวกันแสดงขนาดรูปแบบ 
และสีของตัวอักษรไมเหมือนกัน ทั้งนี้แลวแตผูผลิตจะออกแบบโปรแกรม Browser มาใหแสดงผล
เหมือนหรือตางกันอยางไร หรือแมแตโปรแกรม Browser เดียวกันก็ตางกัน เพราะผูใชสามารถ
กําหนดตัวเลือก (Option) ไดแตกตางกัน หรือใชคอมพิวเตอรที่มีความละเอียดของหนาจอสูง ก็จะ
สามารถแสดงรูปภาพไดชัดเจนและสวยงามกวาคอมพิวเตอรที่มีความละเอียดของจอภาพต่ํา 
           3.  ความเร็วของระบบเครือขายมีผลตอการเขาถึงหรือการอานเนื้อหา 
          4.  ความสามารถในการอานในสภาพแวดลอมทั่วไป ความสามารถในการพกพา ความสามารถ 
ในการอานที่ตองเปดคอมพิวเตอรรอใหบูท (Boot) และโหลดโปรแกรม Browser เขามาจนกวาจะ
หาสิ่งที่ตองการพบ 
           5. การอานหลงทางของเนื้อหา เมื่อเขาไปในไฮเปอรเท็กซ และไฮเปอรมีเดีย ซ่ึงมีผลตอการ
เรียนรูและการบรรลุวัตถุประสงคของการเรียน 
           6. บุคลิกภาพของการอานหนังสือจะเปลี่ยนไปจากเดิม ซ่ึงจะสงผลกระทบในดานตาง ๆ ที่
ยังไมมีผลสรุปเปรียบเทียบที่แนนอน 
           7. ความยากในการวิเคราะหและออกแบบเนื้อหา สําหรับการจําลองหรือแสดงผลเนื้อหาให
งายตอการอานและการเรียนรูภายใตเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระบบเครือขาย และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตามตองการ  
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4. วารสารอิเล็กทรอนิกส 
 วารสารอิเล็กทรอนิกส คือ ส่ิงพิมพตอเนื่องใด ๆ ที่อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งที่
จัดพิมพควบคูกับฉบับพิมพดวย เนื้อหาสามารถอานไดโดยผานเครือขายออนไลน และออฟไลน 
เชน ซีดีรอม ดิสก และเทปแมเหล็ก (ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2553) 
 วารสารทางวิชาการที่ผลิตและเผยแพรสูผูใชโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนวารสารที่
หองสมุดบอกรับโดยเสียคาบริการเพื่อใหผานอินเทอรเน็ต ผูใชสามารถเขาถึงสารนิเทศไดรวดเร็ว
ในเวลาเดียวกันหลายคน โดยไมจํากัดเวลา และสถานที่ สามารถจัดหาไดเมื่อตองการ (Acquisition 
on Demand) และมีบริการจัดสงบทความ (Document Delivery) เมื่อมีผูตองการสั่งซื้อทาง E-mail 
หรือ Fax หรืออ่ืนๆไดตามตองการ วารสารอิเล็กทรอนิกสเปนพัฒนาการของวารสารที่ทันสมัยที่สุด
ในปจจุบัน (วราภรณ แดงชวง, 2553) 
  วารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journal) หมายถึง วารสารรูปแบบใหมที่มีการเก็บ
บันทึก และพิมพเผยแพรสารนิเทศทางวิชาการไวในรูปแฟมคอมพิวเตอรและสื่ออิเล็กทรอนิกส มี
กําหนดออกแนนอน สม่ําเสมอ โดยสามารถเขาถึง สืบคนขอมูล และสั่งซื้อหรือบอกรับเปนสมาชิก
ไดจากฐานขอมูลซีดี-รอม ฐานขอมูลออนไลน และเครือขายคอมพิวเตอร (ช่ืนจิต อาทร, 2548) 

รูปแบบการใหบริการของวารสารอิเล็กทรอนิกส
1. วารสารที่ใหบริการในฐานขอมูลออนไลน โดยจะรวบรวมวารสารหลายชื่อไวใน

ฐานขอมูลเดียวกัน ซ่ึงสามารถสืบคนโดยสืบคนเรื่องที่ตองการ หรือเลือกชื่อวารสารที่ตองการกอน
แลวจึงสืบคนเรื่องที่ตองการได  

2. วารสารที่ใหบริการเปนเว็บไซตของวารสารโดยตรง 
ขอดีและขอจํากัดของวารสารอิเล็กทรอนิกส 
ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2553) กลาวถึง ขอดีและ

ขอจํากัดของวารสารอิเล็กทรอนิกสไวดังนี้ 
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ดาน ขอด ี ขอจํากัด 
ผูผลิต 1. ผลิตผลการวิจัย ปรับปรุงขอมูลไดเร็วกวา 

     ฉบับตีพิมพ  
2. เสียคาใชจายในการจัดพมิพจัดสงนอยกวา  
3. สามารถนําเสนอผลงานไดในลักษณะ 
    ส่ือผสม  
4. มีปฏิสัมพันธกับผูอาน เชน แจงผูอานในเรื่อง 
    ที่ผูอานสนใจ ประชาสัมพันธและจดัจําหนาย 
    บนเว็บไซตได  

ตองลงทุนเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล
จัดเก็บคนคืนเอกสารฉบับยอนหลัง 
(Archive) รวมทั้งการดูแลฐานขอมูล 
เชน การเพิ่มขอมูลใหฐานขอมูลมีความ
ทันสมัย และการใหศัพทดรรชนี (เชน 
หัวเร่ืองและศพัทสัมพันธ) ในระบบคน
คืน เปนตน 

ผูจัดเก็บ 1. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บและจัดการวารสาร 
    ฉบับลวงเวลา  
2. ประหยดังบประมาณในการบอกรับ ในกรณี 
    บอกรับรวมกัน 

วิธีการบอกรับและการกําหนดราคามัก
มีความยุงยาก ผูบอกรับคือ หองสมุด 
ตองใชเวลาในการศึกษาวิธีการของ   
แตละสํานักพมิพหรือตัวแทนจําหนาย 

ผูใช 
 
 

1. สืบคนไดงายและหลายรูปแบบ  
2. แทรกความคิดเห็นของผูอานได  
3. สามารถโยงเรื่องที่อานไปยังเอกสารอางอิง  
    ฐานขอมูล หรืองานวจิัยเร่ืองอื่นโดยใชการ  
    เชื่อมโยงหลายมิติ (Hypertext Link)  
   ตลอดจนทําสําเนาเอกสารไดอยางรวดเรว็  
4. เขาถึงไดโดยไมจํากัดระยะทาง เวลา และ 
    สถานที่ 

1. ในบางพื้นที่เทคโนโลยีการสื่อสาร 
    และเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายยัง 
    มีราคาแพง  
 2. ผูใชบางคนอาจมีความคุนเคยในการ 
     ใชงานในรูปแบบเกามากกวา  
 3. ในกรณีที่ผูใชใชวารสารทั้งฉบับและ 
      อิเล็กทรอนิกส การบอกรับเปนเลม 
      จะมีราคาถูกกวา  
4.  อาจใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย 
     เพียงบางสวน หากจะคนฐานขอมูล  
     บทความในฉบับยอนหลัง (Archive)  
     มักตองเสียคาบริการเพิ่มเติม 
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5. การใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
 การเขาใชฐานขอมูลจําเปนตองรูจักเลือกฐานขอมูลใหเหมาะกับวัตถุประสงคที่ตองการ เพื่อ
การประหยัดเวลา คาใชจาย และไดผลการคนตรงกับความตองการ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
โดยพิจารณาในดานตางๆ ไดแก (ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553) 
 5.1 ขอบเขตเนื้อหา ตองทราบวาฐานขอมูลแตละฐานมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาใด เพื่อให
สามารถพิจารณาไดวาตรงกับความตองการหรือไม 

5.2 ปริมาณเนื้อหามีมากพอ และอยูในรูปแบบที่ตองการ ฐานขอมูลที่มีขนาดเล็กเกินไปจะ
ทําใหหาขอมูลไมพบ และตองหาซ้ําหลายครั้งจากหลายฐานขอมูล 

5.3 เนื้อหาทันสมัย ฐานขอมูลที่ดีจะมีการปรับปรุงขอมูลใหมๆ เขาสูฐานขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ 

5.4 คุณภาพของขอมูล ควรมีการแจงใหทราบถึงหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํา
ฐานขอมูล และนโยบายในการเลือกขอมูลมาลงในฐานขอมูล 

5.5 เครื่องมือชวยคน พิจารณาวาใชงายและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคําแนะนําในการคนที่
เขาใจงาย 

5.6 คาใชจาย พิจารณาวามีความคุมคากับสารสนเทศที่คนได 
องคประกอบที่ผูใชพิจารณาในการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีดังนี้  (Klobas, 1995 อาง

ถึงใน แสงเดือน ผองพุฒ, 2542 : 49)  
1. คุณภาพของสารสนเทศ 
2. ความยากงายในการใชงาน 
3. การเขาถึงสารสนเทศ 
4. ความมีประโยชน และประโยชนทีไ่ดรับจากการใชสารสนเทศ 
 

6. ปญหาและอุปสรรคในการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
 แสงเดือน  ผองพุฒ (2542 : 50-54) กลาวถึง ปญหาในการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสวา
อาจเกิดจากสาเหตุใน 3 ประเด็น คือ 1) ปญหาจากทรัพยากรสารสนเทศ 2) ปญหาจากการออกแบบ
ระบบ 3) ปญหาในการสืบคนและคนควาขอมูลที่เกิดจากพฤติกรรมของผูใช 
 6.1 ปญหาจากทรัพยากรสารสนเทศ 
  6.1.1 คุณภาพของสารสนเทศ  
  6.1.2 ปญหาในการอางอิงแหลงความรูที่ไดจากสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
  6.1.3 ปญหาเกดิจากการใชสารสนเทศในเครือขายใยแมงมุม 
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 6.2 ปญหาจากการออกแบบระบบ 
  6.2.1 คําสําคัญที่ใชแทนที่เนื้อหาสาระในฐานขอมูล ระบบควรออกแบบเพื่อให
ผูใชใชเวลาคนหานอยลง 
  6.2.2 โครงสรางของขอมูลในคอมพิวเตอร ถาผูออกแบบไมเขาใจโครงสรางอาจ
ทําใหการประมวลผลลัพธใชเวลานาน 
  6.2.3  ปฏิสัมพันธกับผูใช (User Interface)  
  6.2.4 โปรแกรมการจัดการภาษาสอบถาม (Query-Management Programs) เปน
การชวยแปลคําถามของผูใช 
  6.2.5 โปรแกรมจัดการขอมูล (Data-Management Programs) ชวยกล่ันกรองสิ่งที่
ไมสําคัญจากผูใชใหระบบทํางานเร็วขึ้น ชวยลดเวลาในการคนหา 
  6.2.6 การแสดงขอมูลแกผูใช 
 6.3 ปญหาในการสืบคนและคนควาขอมลูที่เกิดจากพฤติกรรมของผูใช 
  6.3.1 ไมทราบความตองการที่แทจริง ทําใหไมสามารถระบุแนวคิดของตนเองหรือ
ถายทอดออกเปนคําคนได หรือไมทราบคําที่จะคน 
  6.3.2 เลือกคําศัพทที่ใชผิด ไมใชคําศัพทที่ใชแทนแนวคิดสําคัญหรือใชคําศัพทที่
กวางหรือแคบเกินไป 
  6.3.3 ไมทราบวาจะคนจากแหลงขอมูลใด หรือใชเครื่องมือใดคน 
  6.3.4 ไมเขาใจวิธีการสืบคน และไมทราบวิธีการคนเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ 
  6.3.5 ไมมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณการพิมพ หรืออุปกรณ
สําหรับปอนคําคน 
  6.3.6 ไมมีความเขาใจวิธีการจัดเก็บขอมูลดรรชนีและกลยุทธในการสืบคนของ
ระบบ 
  6.3.7 มีความพยายามนอย มักจะใชวิธีงาย ๆ แกปญหา และมักจะไมยอมใชตรรกะ
ในการคนหรือคําส่ังงายๆ  
  6.3.8 ชอบใชรายการหรือดรรชนีเหมือนที่เคยใช เนื่องจากไมชอบอะไรที่ยุงยาก  
  6.3.9 มักสะกดคําคนผิดและไมชอบใชวิธีการตัดคํา (Truncation) ทําใหไมพบ
ขอมูลที่ตองการ 
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7. การจัดบริการฐานขอมูลออนไลนของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดําเนินการบอกรับ
ฐานขอมูลออนไลน โดยใชงบประมาณจากหมวดคาวัสดุหองสมุด (ฐานขอมูล) ซ่ึงในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ไดบอกรับฐานขอมูลจํานวน 19 ฐานขอมูล เปนเงินรวมทั้งสิ้น 3,929,876.45 บาท (สาม
ลานเกาแสนสองหมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบหาสตางค)  
 
 การใหบริการฐานขอมูลออนไลน  

การใหบริการฐานขอมูลออนไลนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนการใหบริการบน
เครือขายอินเทอรเน็ตผานเครือขายของมหาวิทยาลัย  อาจารย นักศึกษา  และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสามารถสืบคนฐานขอมูลออนไลนไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ผานหมายเลข 
IP ของมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรจากศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารวิชาการ 
อาคารเรียนรวม หอพักนักศึกษา และทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จดัใหบริการสืบคนฐานขอมูลออนไลน ดังนี ้
1. การใหบริการภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยจัดคอมพิวเตอรไวใหบริการ

บริเวณชั้น 2 ช้ัน 3 ของอาคารบรรณสาร โดยบริเวณชั้น 2 จะมีบรรณารักษฝายบริการสารสนเทศคอย
ใหคําแนะนําในการสืบคนแกผูใชบริการ นอกจากนี้ยังจัดคอมพิวเตอรไวใหบริการที่หองบริการ
สารสนเทศและเตรียมเอกสาร ช้ัน 1 ซ่ึงเปดใหบริการตั้งแตเวลา 08.30- 24.00 น. ของทุกวัน 

2. การใหบริการภายนอกศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ผูใชบริการสามารถสืบคน
ฐานขอมูลออนไลนไดจากคอมพิวเตอรจากสํานักวิชา และหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดย
ผานเครือขายของมหาวิทยาลัย 

3. การใชบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ Web VPN โดยผูใชตองติดตอขอ 
Username และ Password จากศูนยคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถเขาสืบคนฐานขอมูลออนไลนได
เชนเดียวกับใชในมหาวิทยาลัย 

วิธีการเขาใชบริการฐานขอมูลออนไลน 
 อาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถสืบคน
ฐานขอมูลออนไลนผานเครือขายของมหาวิทยาลัยไดตลอดเวลาผานเว็บไซตศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษา ที่ URL: http://library.sut.ac.th เลือกหัวขอฐานขอมูลออนไลน วารสารอิเล็กทรอนิกส 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ตองการ ซ่ึงไดเชื่อมโยงรายชื่อฐานขอมูลทุกรายชื่อที่มีใหบริการในศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือสืบคนโดยระบุ URL ของแตละฐานขอมูล 
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8. ฐานขอมูลออนไลนท่ีใหบริการในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 ฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาดําเนินการบอกรับและใหบริการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประกอบดวย 1) ฐานขอมูลออนไลน จํานวน 4 ฐานขอมูล 2) ฐานขอมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน 10 ฐานขอมูล และ 3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน       
5 ฐานขอมูล 

8.1 ฐานขอมูลออนไลน จํานวน 4 ฐานขอมูล 
8.1.1 ASTM Standards & Journals 

ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ เอกสารเต็มในรูป PDF File ของวารสาร
อิเล็กทรอนิกสจํานวน 3 รายช่ือ สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแตป ค.ศ. 2004-ปจจุบัน 
วารสารแตละเลมจะปรับปรุงเนื้อหาปละ 1 คร้ังและมาตรฐานจํานวนไมนอยกวา 12,000 รายการ 
ครอบคลุมดาน Adhesives, Cement & Concrete, Coal & Gas, Electrical and Magnetic Conductors, 
Glass, Ceramics, Laboratory Testing, Petroleum, Plastics, Rubbers, Textile, Water Testing ผลิต
โดย American Society for Testing and Materials (ASTM) สามารถสืบคนขอมูลได 35 ผูใช 

8.1.2 IFD Newsclip Online 
ฐานขอมูลกฤตภาคขาวทางอินเทอรเน็ตที่รวบรวมขาว บทสัมภาษณ บท

วิเคราะห บทวิจารณ รายงาน จากหนังสือพิมพภาษาไทยและหนังสือพิมพภาษาตางประเทศที่วาง
จําหนายในประเทศไทยกวา 20 ช่ือ สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแตป พ.ศ.  2548-ปจจุบัน 
ในรูปไฟล TIFF แบบ Multiple Page จัดทําโดย ศูนยขอมูล สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา  

8.1.3 LISA (Library and Information Science Abstracts) 
ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสัง เขปในรูป  HTML ของบทความ

วารสารวิชาการ และสิ่งตีพิมพอ่ืนๆ  เชน  รายงาน เอกสารประกอบการประชุม โดยมีจํานวน
วารสาร 440 เลม จาก 68 ประเทศ โดยมีภาษาที่แตกตางถึง 20 ภาษา ครอบคลุมสาขาวิชา Library 
management, Information science, Publishing and bookselling สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังได
ตั้งแตป ค.ศ. 1969-ปจจุบัน ผลิตโดย ProQuest CSA สามารถสืบคนขอมูลโดยไมจํากัดจํานวนผูใช 

8.1.4 ProQuest Medical Library  
ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ เอกสารเต็มในรูป PDF File หรือ HTML ของ

วารสารกวา 900 รายช่ือ ครอบคลุมดานคลินิกและชีวการแพทย สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังได
ตั้งแตป ค.ศ. 1986-ปจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาตามระยะเวลาการตีพิมพของวารสาร ผลิตโดย  
Proquest LLC. 
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8.2 ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 10  ฐานขอมูล 
8.2.1 ACS  

ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็มในรูป PDF File หรือ HTML 
ของวารสารจํานวน 34 ช่ือ ครอบคลุมสาขาวิชาชีวเคมีดานชีวโมเลกุล (Biochemistry, Molecular 
Biology) เทคโนโลยีชีวภาพดานจุลชีววิทยาประยุกต (Biotechnology, Applied Microbiology) เคมี
วิเคราะห (Chemistry, Analytical) เคมีประยุกต (Chemistry, Applied) เคมีอนินทรียและนิวเคลียร 
(Chemistry, Inorganic & Nuclear) เคมีอินทรีย (Chemistry, Organic) วิศวเคมี (Engineering, 
Chemistry) วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (Environment Sciences) พอลิเมอร (Polymer Science) เภสัช
วิทยาและเภสัชศาสตร (Pharmacology & Pharmacy) สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแตป ค.ศ.  
1996 – ปจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาตามระยะเวลาการตีพิมพของวารสาร ผลิตโดย  American 
Chemical Society (ACS) 

8.2.2  ACS Online Archives  
ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็มในรูป PDF File หรือ HTML 

ของวารสารจํานวน 23 ช่ือ  ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  สามารถสืบคนขอมูล
ยอนหลังไดตั้งแตป ค.ศ. 1879 – 1995 ผลิตโดย  American Chemical Society (ACS) 

8.2.3 AIP/APS 
ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็มในรูป PDF File หรือ HTML 

ของวารสารอิเล็กทรอนิกสในฐานขอมูล AIP จํานวน 11 ช่ือ และวารสารอิเล็กทรอนิกสใน
ฐานขอมูล APS จํานวน 8  ช่ือ ครอบคลุมสาขาวิชาฟสิกส โดยในฐานขอมูล AIP สามารถสืบคน
ขอมูลยอนหลังไดตั้งแตปปจจุบันยอนหลัง 5 ป (ตามวารสารฉบับลาสุดที่ตีพิมพ Online) และใน
ฐานขอมูล APS สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแตปปจจุบันยอนหลัง 3 ป (ตามวารสารฉบับ
ลาสุดที่ตีพิมพ Online) ผลิตโดย American Institute of Physics and American Physical Society 

8.2.4  Annual Review  
ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็มในรปู PDF File หรือ HTML 

ของวารสารอิเล็กทรอนิกสจาํนวน 33 ช่ือ ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science และ 
Social Science สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแตปปจจุบัน+ยอนหลัง 4 ป โดยวารสารแตละ
เลมจะปรับปรุงเนื้อหาปละ 1 คร้ัง ผลิตโดย Annual Review 

8.2.5 ASCE  
 ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็มในรูป PDF File ของวารสาร

อิเล็กทรอนิกสจํานวน 30 ช่ือ ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังได
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ตั้งแตป ค.ศ. 1995-ปจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาตามระยะเวลาการตีพิมพของวารสาร ผลิตโดย 
American Society of Civil Engineers 

8.2.6 Emerald Management Xtra 175 
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักพิมพ EMERALD Group Publishing 

จํานวนกวา 200 ช่ือ ครอบคลุมสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร การจัดการ ทรัพยากร
มนุษย การจัดการความรูและสารสนเทศ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแตป ค.ศ. 1989-ปจจุบัน  

8.2.7 ProQuest Agricola Plus text  
ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็มในรูป PDF File หรือ HTML 

ของวารสารอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 220 ช่ือ ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตรและสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ เชน สัตวศาสตรและสัตวแพทยศาสตร พืชศาสตร ปาไม การประมง เศรษฐศาสตร
การเกษตร อาหารและโภชนาการ เปนตน สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแตป ค.ศ. 1970-
ปจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาตามระยะเวลาการตีพิมพของวารสาร ผลิตโดย Proquest LLC. 

8.2.8 Safety Info  
ฐานขอมูลเอกสารเต็มของรายงาน เอกสาร แบบฟอรม รูปภาพ โปสเตอร คูมือ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร และบทความวารสารกวา 5,00 ช่ือ ครอบคลุมสาขาทางดานสาขา
สาธารณสุข  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  อนามัยส่ิงแวดลอม และสาขาที่เกี่ยวของ ผลิตโดย 
SafetyInfo, Inc.  

8.2.9 Siamsafety.com  
ฐานขอมูลเกี่ยวกับขาวสาร สาระตางๆ กฎหมายความปลอดภัย คําถามคําตอบ

เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ในรูปแบบออนไลน ผลิตโดย
บริษัท คิด เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด 

8.2.10 Wiley-Blackwell Journals 
ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็มในรูป PDF File หรือ HTML 

ของวารสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน 750 ช่ือ ครอบคลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การแพทย สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแตป ค.ศ. 1997-
ปจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาตามระยะเวลาการตีพิมพของวารสาร ผลิตโดย John Wiley & Sons, Inc. 
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8.3 ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 5 ฐานขอมูล 
8.3.1 Ebrary 

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากสํานักพิมพช้ันนํากวา 220 สํานักพิมพ 
ครอบคลุมเนื้อหาดานบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การศึกษา วิศวกรรมศาสตร การแพทย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูลนี้เพื่อใหบริการ จํานวน 149 ช่ือ 

8.3.2 Knovel  
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกสกวา 700 ช่ือ 

จากสํานักพิมพช้ันนํากวา 30 สํานักพิมพ ครอบคลุมในสาขาวิชาเนื้อหาดานวิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนามัยและความปลอดภัย สามารถสืบคนขอมูลยอนหลังได ตั้งแตป 
ค.ศ. 1974–ปจจุบัน ผลิตโดยสํานักพิมพ Knovel   

8.3.3 NetLibrary  
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากสํานักพิมพช้ันนํากวา 1,000 สํานักพิมพ 

จัดทําโดยสํานักพิมพ Online Computer Library Center (OCLC) ครอบคลุมในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ธุรกิจและเศรษฐศาสตร คอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร มนุษยศาสตร 
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร การแพทย และการศึกษา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูลนี้เพื่อใหบริการ จํานวน 14,599 ช่ือ 

8.3.4 Access Medicine  
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะเปนฐานขอมูล กลาวคือ มีทั้ง

หนังสือตํารา และขอมูลอ่ืนประกอบอยูภายในฐานขอมูลเดียวกัน เชน ขอมูลยารักษาโรคกวา 
51,000 รายการ แบบทดสอบเพื่อประเมินความรูดวยตนเอง ครอบคลุมขอมูลทางการแพทยสาขา
ตางๆ เชน กายวิภาคศาสตร สรีรศาสตร สูติศาสตร อายุรเวชศาสตร และเภสัชศาสตร ผลิตโดย
สํานักพิมพ McGraw-Hill 

8.3.5 Book@OVID 
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากสํานักพิมพช้ันนํา เชน LWW, The 

McGraw-Hill  ครอบคลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร และเภสัชศาสตร ศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษาจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูลนี้เพื่อใหบริการ จํานวน 5 ช่ือ ไดแก 

1. History for pathologists. 3th ed. 2006 
2. Forensic emergency medicine. 2nd ed. 2006 
3. Griffith's minute clinical consult 2006 
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4. Designing clinical research 3rd ed. 2006 
5. 5-minute consult clinical companion to women's health 2006 
 

8.4 สถิติการใชฐานขอมูลออนไลนของทุกกลุมผูใชที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ดําเนินการบอกรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ขอมูลระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552) 

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงสถิติการใชฐานขอมูลออนไลนของทุกกลุมผูใชที่ศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษาดําเนินการบอกรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สถิติการใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
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สถิติการใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
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9. การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชฐานขอมูลออนไลน 
 ฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา รับผิดชอบการประชาสัมพันธ
และจัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการฐานขอมูลออนไลน โดยมีการดําเนินการดงันี ้

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธรายช่ือและรายละเอียดของฐานขอมูลตางๆ ที่ศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษาจัดใหบริการ เชน โปสเตอร  เว็บไซต  หนังสือเวยีน E-mail   

2. จัดทําแผนพับ เอกสารแนะนาํฐานขอมูลพรอมวิธีการเขาใช 
3. จัดอบรมการสืบคนฐานขอมลูออนไลน แกอาจารย นักศกึษา และบุคลากร 
4. แนะนําบริการและทรัพยากรสารสนเทศแกอาจารยใหมทกุภาคการศกึษา ตาม

โครงการ ศบส. เคาะประตบูาน  
5. ประชาสัมพันธฐานขอมูลออนไลนแกนักศึกษาทาง SMS  
 

10. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ธญา ตันติวราภา (2551) ศึกษาการใชและความตองการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ

อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชและความตองการใช
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ พบวา อาจารยสวนใหญเคยใช
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 72.6) ไมเคยใช (รอยละ 27.4) เหตุผลสวนใหญที่อาจารยไมเคย
ใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสคือทราบวามีฐานขอมูลแตไมทราบวิธีใช (รอยละ 30.8) รองลงมาคือ
ไดรับสารสนเทศในรูปสื่อส่ิงพิมพเพียงพอแลวเทากับเห็นวาไมมีความสะดวกในการเขาถึง
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและไมสามารถคนหาขอความรูไดตรงตามความตองการ (รอยละ 15.4) 
ตามลําดับ ความถี่ในการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส อาจารยสวนใหญใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
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2-3 คร้ังตอวันเทากับใชไมแนนอน (รอยละ 26.5) รองลงมาคือใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทุกวัน 
(รอยละ 23.5) และใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสัปดาหละครั้ง (รอยละ 13.7) ตามลําดับ 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่อาจารยสวนใหญใชคือ ฐานขอมูล IEEE/IEE Electronic 
Library (รอยละ 38.7) รองลงมาคือ ฐานขอมูล NetLibrary (รอยละ 37.7) และฐานขอมูล Proquest 
Dissertation & Thesis (รอยละ 37.3) การไดรับคําแนะนําวิธีการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
อาจารยสวนใหญไดรับคําแนะนําจากบรรณารักษ (รอยละ 51.5) รองลงมาคือ จากเพื่อนรวมวิชาชีพ 
(รอยละ 42.2) และจากเว็บไซต (รอยละ 37.7) ตามลําดับ รูปแบบของเอกสารจากผลการสืบคน
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่อาจารยสวนใหญเลือกใชคือ เอกสารฉบับเต็ม (Full text) แบบ PDF 
(รอยละ 83.3) รองลงมาคือ เอกสารฉบับเต็ม (Full text) แบบ HTML (รอยละ 36.8) และใหตัวอยาง
บางสวน (Page preview) ของขอมูล (รอยละ 30.9) ตามลําดับ ปญหาในการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่อาจารยสวนใหญพบคือ ระบบเครือขายที่เขาใชมีการแสดงผลขอมูลลาชา ตองใช
เวลาในการรอ (รอยละ 61.8) รองลงมาคือ ระบบเครือขายขัดของบอย (รอยละ 50.5) และไมทราบ
แหลงบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 36.3) ตามลําดับ 

กิตติพร เพชรพราว  (2549) ศึกษาการใชฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการในสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ
การใช และทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจ ปญหา และความตองการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจารย/นักวิจัย ในการใชฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา อาจารยและนักศึกษาสวนใหญทราบวาสํานักหอสมุดกลางมี
บริการฐานขอมูลออนไลนใหบริการจากการประชาสัมพันธของหองสมุด เชน แผนพับ บอรด
ภายในหองสมุด (รอยละ 46.37) รองลงมาคือทราบจากโฮมเพจของสํานักหอสมุดกลาง (รอยละ 
45.43) และทราบจากเพื่อนหรือผูรวมงาน (รอยละ 31.86) ตามลําดับ ซ่ึงอาจารยและนักศึกษาสวน
ใหญมีวัตถุประสงคของการใชฐานขอมูลออนไลนเพื่อประกอบการเรียนการสอน (รอยละ 70.35)   
รองลงมาคือเพื่อหาความรูเพิ่มเติม (รอยละ 64.35) และเพื่อทําวิจัย (รอยละ 59.94) ตามลําดับ การ
เรียนรูการสืบคนฐานขอมูลออนไลนนั้น อาจารยและนักศึกษาสวนใหญใชวิธีเรียนรูดวยตนเอง 
(รอยละ 69.09) รองลงมาคือจากการแนะนําของบรรณารักษ (รอยละ 37.54) และจากคําแนะนําของ
เพื่อนรวมงาน (รอยละ 33.12) ตามลําดับ อาจารยและนักศึกษาสวนใหญเขาใชฐานขอมูลออนไลน
โดยใชวิธีสืบคนผานโฮมเพจของสํานักหอสมุดกลาง (รอยละ 75.71) รองลงมาคือสืบคนจากชื่อ 
URL ของฐานขอมูลโดยตรง (รอยละ 23.34) ตามลําดับ ฐานขอมูลที่อาจารยและนักศึกษาสวนใหญ
ใชคือฐานขอมูล Science Direct (รอยละ 67.83) รองลงมาคือฐานขอมูล IEEE/IEE (รอยละ61.83) 
และฐานขอมูล PDF Dissertation Full text (รอยละ 42.90) ตามลําดับ  
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นัดดาวดี ชาญอนงคสุข (2548) ศึกษาปญหาการใชฐานขอมูลออนไลนของคณาจารย 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  มีวัต ถุประสงค เพื่ อศึกษาการใชฐานขอมูลของคณาจารย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในดานเหตุผลการใชและไมใช วัตถุประสงคในการใช รูปแบบการใช 
ประสบการณใชฐานขอมูลออนไลน  ฐานขอมูลที่เลือกใช ประเภทของสารนิเทศที่ตองการ ผลที่ได
จากการสืบคน รวมถึงปญหาการใชฐานขอมูล พบวา คณาจารยสวนใหญเคยใชฐานขอมูลออนไลน
ที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดใหบริการ (รอยละ 60.32) ไมเคยใช (รอยละ 39.68) 
สาเหตุสวนใหญที่ คณาจารยไม ใชฐานขอมูลออนไลน เพราะมีความคุน เคยในการใช
ทรัพยากรสารนิ เทศประเภทอื่นๆ  เชน  ส่ิงพิมพ  เว็บไซต  (รอยละ  15.66) รองลงมาคือ
ทรัพยากรสารนิเทศประเภทอื่นสามารถตอบสนองความตองการไดเพียงพอ (รอยละ 14.46) และไม
ทราบวิธีการคนคืนฐานขอมูลออนไลนเทากับอื่นๆ เชน ใชฐานขอมูลจากแหลงอื่น ไมใชบริการ
ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รอยละ 12.65) ตามลําดับ วัตถุประสงคในการใช
ฐานขอมูลออนไลนของคณาจารยสวนใหญ คือเพื่อประกอบการสอน (รอยละ 24.37) รองลงมาคือ
เพื่อประกอบการวิจัย (รอยละ 22.87) และเพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการ (รอยละ17.53) 
ตามลําดับ สําหรับความถี่ในการใชฐานขอมูลออนไลน คณาจารยสวนใหญเขาใชฐานขอมูล
ออนไลนสัปดาหละ 2-3 คร้ัง (รอยละ 36.89) รองลงมาคือเดือนละ 2-3 คร้ัง (รอยละ 29.41) และ
เดือนละ 1 คร้ัง (รอยละ 13.37) ตามลําดับ รูปแบบผลการคนคืนฐานขอมูลออนไลนที่คณาจารย
สวนใหญเลือกใชคือรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม (รอยละ 51.87) 
รองลงมาคือรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป (รอยละ 26.74) และรายการบรรณานุกรมและ
เอกสารฉบับเต็ม (รอยละ 9.63) ตามลําดับ คณาจารยสวนใหญรับรูการใหบริการฐานขอมูล
ออนไลนจากเอกสารเผยแพรของสํานักหอสมุดกลาง (รอยละ 21.70) รองลงมาคือผูรวมงานแนะนํา 
(รอยละ 19.94) และจากเอกสารเผยแพรของมหาวิทยาลัย (รอยละ 14.08) ตามลําดับ ฐานขอมูลที่
คณาจารยสวนใหญใชคือฐานขอมูล Springer Link (รอยละ 4.19) รองลงมาคือฐานขอมูล ACM 
และ Swetswise (รอยละ 4.15) ตามลําดับ ปญหาที่พบจากฐานขอมูล ปญหาที่พบมากที่สุดคือ
ฐานขอมูลไมตรงตามความตองการ (รอยละ 26.37) รองลงมาคือวิธีการคนคืนยุงยากและซับซอน 
(รอยละ 21.62) ตามลําดับ   

สุภารักษ เมินกระโทก และคณะ (2551) ศึกษาการใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการใช และปญหาการใชฐานขอมูล
ออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พบวา 
นักศึกษาสวนใหญเคยใชฐานขอมูลออนไลน (รอยละ 89.29) และไมเคยใชฐานขอมูลออนไลน 
(รอยละ 10.71) นักศึกษาสวนใหญที่ไมเคยใชฐานขอมูลออนไลนเพราะไมทราบวิธีการเขาใช
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ฐานขอมูลออนไลน (รอยละ 66.15) รองลงมาคือไมทราบวิธีการคนคืนฐานขอมูลออนไลน (รอยละ 
47.69) และมีความคุนเคยในการใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆ เชน ส่ิงพิมพและเว็บไซต 
(รอยละ46.15) ตามลําดับ การรับทราบการใหบริการฐานขอมูลออนไลนนั้น นักศึกษาสวนใหญ
รับทราบการใหบริการฐานขอมูลออนไลนจากเพื่อน  (รอยละ  53.14) รองลงมาคือขาว
ประชาสัมพันธ เชน บนเว็บไซตศูนยบรรณสารฯ E-mail (รอยละ 52.58) และจากอาจารยผูสอน 
(รอยละ 49.45) ตามลําดับ การไดรับคําแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษาทั้งสองระดับ
สวนใหญเรียนรูการใชฐานขอมูลดวยตนเอง (รอยละ 85.79) รองลงมาคือเรียนรูจากเพื่อน (รอยละ 
56.64) และเรียนรูจากบุคลากรของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา (รอยละ 35.79) ตามลําดับ 
ความถี่ในการเขาใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษา พบวาสวนใหญเขาใชฐานขอมูลออนไลน
สัปดาหละ 1-2 คร้ัง (รอยละ 34.68) รองลงมาคือเขาใชสัปดาหละ 3-4 คร้ัง (รอยละ 26.56) และ
เดือนละ 2-3 คร้ัง (รอยละ 22.32) ตามลําดับ ปญหาการใชฐานขอมูลออนไลน นักศึกษาสวนใหญ
พบปญหาดานระบบเครือขาย/เครื่องคอมพิวเตอรระดับมากที่สุด (รอยละ93.84) รองลงมาคือปญหา
ดานฐานขอมูลออนไลน (รอยละ 90.49) ปญหาดานผูใชบริการ (รอยละ 84.88) และปญหาดานผู
ใหบริการฐานขอมูลออนไลน (รอยละ 78.69) ตามลําดับ 

 มะลิวัลย  สินนอย (2549) ศึกษาเรื่องการใชฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการโดยสํานัก  
วิทยบริการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
ใชฐานขอมูลออนไลนที่สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหบริการ ศึกษาปญหา และ
ความพึงพอใจในการใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวา นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสวนใหญไมเคยใชฐานขอมูลออนไลน (รอยละ 54.3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เคยใชฐานขอมูลออนไลน (รอยละ 45.7) เหตุผลที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญไมใช
ฐานขอมูลออนไลนเพราะไมทราบวามีฐานขอมูลออนไลน (รอยละ 53.7) รองลงมามีความเห็น
เทากันคือไมทราบวิธีการใชและไมมีเวลา (รอยละ 43.9) สวนฐานขอมูลออนไลนที่นักศึกษาสวน
ใหญใชคือฐานขอมูล Science Direct (รอยละ 52.9) รองลงมาคือฐานขอมูล ACM (รอยละ 29.7) 
และฐานขอมูล ISI Web of Science (รอยละ 25.4) ชองทางการรับรูเกี่ยวกับฐานขอมูลออนไลนของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญ รับรูจากขาว
ประชาสัมพันธบนเว็บไซต สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รอยละ 55.8) รองลงมาคือ
จากอาจารยผูสอน (รอยละ 40.6) และจากจดหมายเชิญฟงบรรยายการใชฐานขอมูลออนไลน (รอย
ละ 3.6) ตามลําดับ เหตุผลในการเลือกใชฐานขอมูลออนไลน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญ
เลือกใชฐานขอมูลออนไลนเพราะขอมูลมีความหลากหลาย (รอยละ 62.3) รองลงมามีความเห็น
เทากันคือขอมูลที่คนไดมีความทันสมัยและขอมูลที่ไดตรงกับความตองการ (รอยละ 55.1) วิธีการ
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เรียนรูการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญเรียนรู
การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลนดวยตนเอง (รอยละ 71.0) รองลงมา คือ เรียนรูจาก
การแนะนําของอาจารย (รอยละ 34.1) และจากการแนะนําของเพื่อน (รอยละ 29.7) ตามลําดับ 
ความถี่ในการใชฐานขอมูลออนไลน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญมีความถี่ในการใช
ฐานขอมูลไมแนนอน (รอยละ 31.9) รองลงมา คือ สัปดาหละ 2-3 คร้ัง (รอยละ 22.5) และความถี่
ทุกวันและสัปดาหละ 1 คร้ังเทากัน (รอยละ 18.1) ตามลําดับ รูปแบบผลลัพธที่เลือกใชจากการคน
คืนฐานขอมูลออนไลน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญเลือกรูปแบบรายการเอกสารฉบับเต็ม 
(รอยละ 79.7) รองลงมาคือรายการบรรณานุกรมพรอมสาระสังเขป (รอยละ 58.7) และรายการ
บรรณานุกรม (รอยละ 37.7) ตามลําดับ ปญหาการใชฐานขอมูลออนไลนดานฐานขอมูล และดาน
ผูใชบริการในทุกประเด็นอยูในระดับปานกลาง ปญหาดานเครือขายเปนปญหาในระดับมาก ยกเวน
เร่ืองประสิทธิภาพของระบบอินเทอรเน็ต เปนปญหาในระดับปานกลาง ปญหาดานผูใหบริการเปน
ปญหาในระดับมากในเรื่องขาดการประชาสัมพันธฐานขอมูลออนไลน และไมมีเอกสารแนะนําการ
สืบคนฐานขอมูลอยางละเอียด สวนเรื่องผูใหบริการขาดทักษะในการใชฐานขอมูลและผูใหบริการ
มีจํานวนนอยเกินไป เปนปญหาในระดับปานกลาง 

สายสุดา ปนตระกูล (2550) ศึกษาเรื่องการใชฐานขอมูลออนไลนที่สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : กรณีการบอกรับเปนสมาชิก มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการใชฐานขอมูลออนไลนที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตบอกรับการเปนสมาชิก และเพื่อศึกษาปญหาการใชฐานขอมูลออนไลน  พบวา 
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสวนใหญทราบวาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบริการฐานขอมูลออนไลนจากโฮมเพจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (รอยละ  60.17) รองลงมาคือจากเพื่อนรวมงาน  (รอยละ  53.53) และจากการ
ประชาสัมพันธของหองสมุด เชน แผนปลิว บอรดหนาสํานักวิทยบริการ (รอยละ 51.32) ตามลําดับ 
และอาจารยสวนใหญมีวิธีการสืบคนฐานขอมูลออนไลนจากการเรียนรูดวยตนเอง (รอยละ 57.07) 
รองลงมาคือจากคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน (รอยละ 37.61) และจากเอกสารแนะนําวิธีการสืบคน 
(รอยละ 36.28) ตามลําดับ ความถี่ในการสืบคนฐานขอมูลออนไลนนั้น อาจารยสวนใหญสืบคน
ฐานขอมูลออนไลน 2-3 คร้ัง/ภาคการศึกษา (รอยละ 24.33) รองลงมาคือ 1 คร้ัง/เดือน (รอยละ 
23.89) และ 1 คร้ัง/สัปดาห (รอยละ 20.79) ตามลําดับ รูปแบบผลลัพธจากการใชฐานขอมูล
ออนไลนที่อาจารยสวนใหญใชคือบรรณานุกรมและสาระสังเขป (รอยละ 64.15) รองลงมาคือ
เอกสารฉบับเต็ม (รอยละ 37.61) และบรรณานุกรม (รอยละ 32.74) ตามลําดับ ปญหาในการใช
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ฐานขอมูลดานฐานขอมูลที่บอกรับ การจัดระบบการใหบริการ อุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย 
ผูใชบริการ ผูใหบริการ และการประชาสัมพันธ  โดยรวมทุกประเด็นปญหาอยูในระดับปานกลาง 

สุชาลักษณ ธรรมดวงศรี (2550) ศึกษาเรื่องการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะจากการใชทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา  นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสวนใหญเคยใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 84.6) ไมเคยใช (รอยละ 
15.4) วัตถุประสงคที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส คือ
เพื่อการทํารายงานที่ไดรับมอบหมาย (รอยละ 76.8) รองลงมาคือทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 
(รอยละ 72.7) และเพื่อการติดตามขอมูลขาวสาร (รอยละ 56.1) ตามลําดับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สวนใหญเรียนรูวิธีการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสโดยการเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด 
(รอยละ 74.1) รองลงมาคือเรียนรูจากคําแนะนําของเพื่อน (รอยละ 66.0) และเรียนรูจากเอกสาร
แนะนําวิธีการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและจากคําแนะนําของบรรณารักษมีจํานวน
เทากัน (รอยละ 37.1) ตามลําดับ ความถี่ในการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสวนใหญใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 2-3 คร้ัง/สัปดาห (รอยละ 40.4) 
รองลงมาคือใชสัปดาหละ 1 คร้ัง (รอยละ 22.7) และ 4-5 คร้ัง/สัปดาห (รอยละ 21.2) ตามลําดับ 
ปญหาในการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ดาน
ผูใช ดานวิธีการใชและการสืบคนขอมูล อยูในระดับปานกลาง ยกเวนปญหาดานเครื่องมือ อุปกรณ
และระบบเครือขายที่พบวามีปญหาในระดับนอย 2 ประเด็นคือ ไมมีคอมพิวเตอรเปนของตนเอง
ตองใชรวมกับผูอ่ืนและเครื่องพิมพมีปญหา 

แสงเดือน ผองพุฒ (2547) ศึกษาการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการใช ความ
ตองการใช  ปญหาการใช และเปรียบเทียบสภาพการใชและความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน พบวา นักศึกษา
สวนใหญมีวัตถุประสงคในการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ในเรื่องที่ตนสนใจ (รอยละ 11.2) รองลงมาคือเพื่อคนควาขอมูลประกอบการเรียนวิชาตางๆ (รอย
ละ 10.0) และเพื่อคนควาขอมูลนํามาเขียนรายงานประกอบการเรียน (รอยละ 9.4) ตามลําดับ ซ่ึง
นักศึกษาสวนใหญใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 1-2 คร้ัง/สัปดาห (รอยละ 54.9) รองลงมา
คือมากกวา 5 คร้ัง/สัปดาห (รอยละ 29.3) และ 4-5 ครั้ง/สัปดาห (รอยละ 15.8) ตามลําดับ ปญหาการ
ใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดานผูใช ดานวิธีการใช กลยุทธการคนขอมูลและเครื่องมือ
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ชวยคน/อาน ดานผูใหบริการดานภาษา ดานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส โดยรวมแลวมี
ปญหาอยูในระดับปานกลาง  

จากการศึกษางานวิจยั สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี ้
1. การใชฐานขอมูลออนไลน  
ผลการศึกษางานวิจัยสวนใหญ พบวา อาจารย นักศึกษาเคยใชฐานขอมูลออนไลนมากกวา

ไมเคยใชฐานขอมูลออนไลน กลาวคือ งานวิจัยของธญา ตันติวราภา (2551) และงานวิจัยของ   
นัดดาวดี ชาญอนงคสุข (2548) พบวา คณาจารยสวนใหญเคยใชฐานขอมูลออนไลนที่สถาบัน
ใหบริการมากกวาไมเคยใช สําหรับงานวิจัยของสุภารักษ เมินกระโทก และคณะ (2551) และ
งานวิจัยของสุชาลักษณ ธรรมดวงศรี (2550) พบวา นิสิต นักศึกษาสวนใหญเคยใชทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมากกวาไมเคยใช  แตสําหรับงานวิจัยของมะลิวัลย  สินนอย (2549) เพียง
เร่ืองเดียวที่พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญไมเคยใชฐานขอมูลออนไลนมากกวาเคยใช  

2. ความถี่ในการใชฐานขอมลูออนไลน 
ผลการศึกษางานวิจัยของนัดดาวดี ชาญอนงคสุข (2548) และงานวิจัยของสุชาลักษณ  

ธรรมดวงศรี (2550) พบวา คณาจารย  นิสิตสวนใหญมีความถี่ในการเขาใชฐานขอมูลออนไลน
สัปดาหละ 2-3 คร้ัง สวนงานวิจัยของสุภารักษ เมินกระโทก และคณะ (2551) และแสงเดือน      
ผองพุฒ (2547) พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความถี่ในการเขาใชฐานขอมูลออนไลนสัปดาหละ 1-2 
คร้ัง และงานวิจัยของสายสุดา ปนตระกูล (2550) พบวา อาจารยสวนใหญมีความถี่ในการเขาใช
ฐานขอมูลออนไลน 2-3 คร้ัง/ภาคการศึกษาโดยงานวิจัยของมะลิวัลย  สินนอย (2549) และธญา 
ตันติวราภา (2551) พบวา อาจารย นักศึกษาสวนใหญมีความถี่ในการใชฐานขอมูลไมแนนอน  

3. ฐานขอมูลที่ใช 
ผลการศึกษางานวิจัยของกิตติพร เพชรพราว (2549) และมะลิวัลย  สินนอย (2549) พบวา 

ฐานขอมูลที่มีการใชสวนใหญ คือ ฐานขอมูล ScienceDirect  สวนงานวิจัยของธญา ตันติวราภา 
(2551) พบวา ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่อาจารยสวนใหญใช คือ ฐานขอมูล IEEE/IEE Electronic 
Library และงานวิจัยของนัดดาวดี ชาญอนงคสุข (2548) พบวา ฐานขอมูลที่คณาจารยสวนใหญใช
คือ ฐานขอมูล Springer Link  

4. ระดับปญหา/ประเด็นปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลน 
ผลการศึกษางานวิจัยของแสงเดือน ผองพุฒ (2547) พบวา ปญหาการใชทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดานผูใช  ดานวิธีการใช  กลยุทธการคนขอมูลและเครื่องมือชวยคน/อาน 
ดานผูใหบริการดานภาษา ดานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับงานวิจัยของมะลิวัลย  สินนอย (2549) พบวา ปญหาการใชฐานขอมูลออนไลนดาน



 28

ฐานขอมูล และดานผูใชบริการอยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของสุชาลักษณ ธรรมดวงศรี 
(2550) พบวา ปญหาในการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดานทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ดานผูใช ดานวิธีการใชและการสืบคนขอมูล อยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับ
งานวิจัยของสายสุดา ปนตระกูล (2550) พบวา ปญหาในการใชฐานขอมูลดานฐานขอมูลที่บอกรับ 
การจัดระบบการใหบริการ อุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย ผูใชบริการ ผูใหบริการ และการ
ประชาสัมพันธโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
 ประเด็นปญหาจากงานวิจัยของธญา ตันติวราภา (2551) พบวา ปญหาในการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่อาจารยสวนใหญพบคือ ระบบเครือขายที่เขาใชมีการแสดงผลขอมูลลาชา ตองใช
เวลาในการรอ  สอดคลองกับงานวิจัยของสุภารักษ เมินกระโทก และคณะ (2551) พบวา ปญหาการ
ใชฐานขอมูลออนไลน นักศึกษาสวนใหญพบปญหาดานระบบเครือขาย/เครื่องคอมพิวเตอรระดับ
มากที่สุด สวนงานวิจัยของนัดดาวดี ชาญอนงคสุข (2548) พบวา ปญหาที่พบมากที่สุดคือฐานขอมูล
ไมตรงตามความตองการ 
 5. การรับทราบการใหบริการฐานขอมูลออนไลน 
 ผลการศึกษางานวิจัยพบวา อาจารย นักศึกษาสวนใหญรับทราบการใหบริการฐานขอมูล
ออนไลนของหองสมุดจากเอกสารเผยแพรของหองสมุด โดยงานวิจัยของนัดดาวดี ชาญอนงคสุข 
(2548) พบวา คณาจารยสวนใหญรับรูการใหบริการฐานขอมูลออนไลนจากเอกสารเผยแพรของ
สํานักหอสมุดกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติพร เพชรพราว (2549) พบวา อาจารยและ
นักศึกษาสวนใหญทราบวา สํานักหอสมุดกลางมีบริการฐานขอมูลออนไลนใหบริการจากการ
ประชาสัมพันธของหองสมุด เชน แผนพับ บอรดภายในหองสมุด (รอยละ 46.37) สวนงานวิจัยของ
มะลิวัลย  สินนอย (2549) และสายสุดา ปนตระกูล (2550) พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวน
ใหญรับรูจากขาวประชาสัมพันธบนเว็บไซต สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสวนใหญทราบวา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบริการฐานขอมูลออนไลนจากโฮมเพจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามลําดับ แตกตางจากงานวิจัยของสุภารักษ เมินกระโทก และคณะ (2551) พบวา 
นักศึกษาสวนใหญรับทราบการใหบริการฐานขอมูลออนไลนจากเพื่อน และรับทราบการใหบริการ
ฐานขอมูลออนไลนจากขาวประชาสัมพันธ เชนบนเว็บไซตศูนยบรรณสารฯ E-mail ตามลําดับ 
 

 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการใช ความตองการ 
ปญหาและขอเสนอแนะการใชฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีดําเนินการบอกรับและใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของอาจารย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

1. ประชากร 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ อาจารยที่สังกัดสํานักวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยูในขณะที่ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน 283 คน โดยไมรวม
อาจารยที่ลาศึกษาตอ โดยไมมีการสุมตัวอยาง  (ขอมูล ณ 5 พฤศจิกายน 2552) 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถาม 4 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สาขาวิชาที่สังกัด 

 สวนที ่2 อัตราการใชฐานขอมูลออนไลนโดยจําแนกตามการใชตามฐานขอมูล 
 สวนที ่3 ปญหาการใชฐานขอมูลออนไลน ไดแก 4 ดาน  
             1) ผูใชบริการ  2) ผูใหบริการ  3) ฐานขอมูล  4) ระบบเครือขาย 
 สวนที ่4 ความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน ไดแก 3 ดาน  
             1) การบริการ  2) ฐานขอมูล  3) ระบบเครือขาย 
 

3. การรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนนิการแจกแบบสอบถาม 2 รอบ ดังนี ้
 1. วิธีการสงแบบสอบถามผานสวนสารบรรณและนิติการของมหาวิทยาลัยไปยังอาจารยตาม
สาขาวิชาตางๆ ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2552 โดยกําหนดใหสงแบบสอบถามคืนภายใน 30 
พฤศจิกายน 2552 จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมีเพียง 101 ชุด (รอยละ 35.9) 
 2. วิธีการใหจางนักศึกษาเปนผูแจกแบบสอบถามเฉพาะอาจารยที่ยังไมสงแบบสอบถามคืน
ในครั้งแรก จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนรวมทั้งส้ิน 158 ชุด (รอยละ 55.8) 
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 ผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ดังปรากฏในตารางที่ 3.1 
ตารางที่ 3.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสํานักวิชาที่สังกัด 

จํานวนแบบสอบถาม ที่ สํานักวิชาที่สังกัด 
จัดสง รับคืน รอยละ 

1. วิทยาศาสตร 63 32 20.3 
2. เทคโนโลยีการเกษตร 35 19 12.0 
3. เทคโนโลยีสังคม 45 28 17.7 
4. วิศวกรรมศาสตร 119 64 40.5 
5. แพทยศาสตร 15 11 7.0 
6. พยาบาลศาสตร 6 4 2.5 

รวม 283 158 100 
 
จากตารางที่ 3.1 แสดงใหเห็นวา จํานวนแบบสอบถามที่สงไปยังอาจารยที่สังกัดสํานักวิชา

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยูในขณะที่ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล  แตไมรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ จํานวนทั้งสิ้น 283 ชุด ไดรับกลับคืนมาทั้งหมดเพียง 158 ชุด 
(รอยละ 55.8)  โดยอาจารยในสํานักวิชาที่สงแบบสอบถามกลับคืนมามากที่สุดคือ สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร (รอยละ 40.5) รองลงมาคือ สํานักวิชาวิทยาศาสตร (รอยละ 20.3) และสํานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม (รอยละ 17.7) ตามลําดับ 

 
4. การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะหหาคาสถิติทางสังคมศาสตร SPSS/PC for Windows สถิติที่ใชเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คารอยละ 
  -  กรณีที่ขอคําถามเปนขอคําถามที่ผูตอบสามารถตอบไดเพียงขอเดยีว 
     คารอยละ =   จํานวนผูตอบแบบสอบถาม   x 100 
                  จํานวนรวมของประชากร 
     -  กรณีที่ขอคําถามเปนขอคําถามที่ผูตอบสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
        คารอยละ =   จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละขอ  x 100 
               จํานวนรวมของผูตอบแบบสอบถามในขอนั้น 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2) ศึกษาความตองการฐานขอมูลออนไลนของอาจารย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3)  ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการใชฐานขอมูลออนไลนของ
อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก  
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการ
ฐานขอมูลออนไลน   
 การนําเสนอขอมูลในแตละตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
1. อัตราการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 อัตราการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การนําเสนอ
จําแนกเปน  

1.1 อัตราการใชฐานขอมูลออนไลนในภาพรวม ฐานขอมูลออนไลน ฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส และหนังสืออิเล็กทรอนิกส ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 4.1-4.4 และ
แผนภูมิที่ 4.1-4.4  

1.2 อัตราการใชฐานขอมูลออนไลนในแตละฐานขอมูล ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 4.5-
4.24 และแผนภูมิที่ 4.5 
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1.1 อัตราการใชฐานขอมูลออนไลนในภาพรวม 
ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนในภาพรวม 

อัตราการใชฐานขอมูลออนไลน 

ที่ สํานักวิชา 

จํานวน
แบบสอบถาม

รับคืน 
(ชุด) 

จํานวน
ไมเคยใช 

รอยละ
ไมเคย
ใช 

จํานวน
ใชนอย 

 

รอยละใช
นอย 

จํานวน
ใชปาน
กลาง 

รอยละ
ใชปาน
กลาง 

จํานวน
ใชมาก 

 

รอยละ
ใชมาก 

รอยละ
รวม 

1. วิทยาศาสตร   32 434 71.0 111 18.2 44 7.2 22 3.6 100
2. เทคโนโลยีการเกษตร          19 464 87.4 29 5.5 28 5.3 11 2.1 100 

3. เทคโนโลยีสังคม 28         488 91.9 25 4.7 12 2.3 6 1.1 100 

4. วิศวกรรมศาสตร          64 981 80.7 128 10.5 80 6.6 27 2.2 100 

5. แพทยศาสตร          11 126 60.3 53 25.4 25 12.0 5 2.4 100 

6. พยาบาลศาสตร          4 27 32.5 21 25.3 22 26.5 13 15.7 100 

 
หมายเหตุ:  การคํานวณขอมูลจํานวนการใชฐานขอมูลออนไลนในแตระดับจากผลรวมของจํานวนฐานขอมูลทั้งหมด (19 ฐานขอมูล) ที่มีผูตอบในแต 
                      ระดับการใช 
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนในภาพรวม 
 

อัตราการใชฐานขอมูลออนไลนในภาพรวม
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รอยละไมเคยใช 71 87.4 91.9 80.7 60.3 32.5

รอยละใชนอย 18.2 5.5 4.7 10.5 25.4 25.3

รอยละใชปานกลาง 7.2 5.3 2.3 6.6 12 26.5

รอยละใชมาก 3.6 2.1 1.1 2.2 2.4 15.7

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร
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ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละของอัตราการใชฐานขอมูลออนไลน 
อัตราการใชฐานขอมูลออนไลน 

ที่ สํานักวิชา จํานวน
ไมเคยใช 

รอยละ
ไมเคย
ใช 

จํานวน
ใชนอย 

 

รอยละ
ใชนอย 

จํานวนใช
ปานกลาง 

รอยละ
ใชปาน
กลาง 

จํานวน
ใชมาก 

 

รอยละ
ใชมาก 

รอยละ
รวม 

1. วิทยาศาสตร         94 73.4 29 22.7 4 3.1 1 0.8 100
2. เทคโนโลยีการเกษตร         69 90.8 5 6.6 1 1.3 1 1.3 100 

3. เทคโนโลยีสังคม 105        93 5 4.4 1 0.8 2 1.8 100 

4. วิศวกรรมศาสตร         211 82.4 28 10.9 14 5.5 3 1.2 100 

5. แพทยศาสตร         28 63.6 11 25 4 9.1 1 2.3 100 

6. พยาบาลศาสตร         4 23.5 4 23.5 5 29.5 4 23.5 100 

 
หมายเหตุ:  การคํานวณขอมูลจํานวนการใชฐานขอมูลออนไลนในแตระดับคํานวณจากผลรวมของจํานวนฐานขอมูลทั้งหมด (4 ฐานขอมูล) ที่มีผูตอบในแตละ 
                    ระดับการใช 
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แผนภูมิที่ 4.2 แสดงอัตราการใชฐานขอมูลออนไลน 

อัตราการใชฐานขอมูลออนไลน
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รอยละไมเคยใช 73.4 90.8 93 82.4 63.6 23.5

รอยละใชนอย 22.7 6.6 4.4 10.9 25 23.5

รอยละใชปานกลาง 3.1 1.3 0.8 5.5 9.1 29.5

รอยละใชมาก 0.8 1.3 1.8 1.2 2.3 23.5

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร
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ตารางที่ 4.3  จํานวนและรอยละของอัตราการใชฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 
อัตราการใชฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 

ที่ สํานักวิชา จํานวน
ไมเคยใช 

รอยละ
ไมเคย
ใช 

จํานวน
ใชนอย 

 

รอยละ 
ใชนอย 

จํานวน
ใชปาน
กลาง 

รอยละ
ใชปาน
กลาง 

จํานวน
ใชมาก 

 

รอยละ
ใชมาก 

รอยละ
รวม 

1. วิทยาศาสตร          213 66.6 61 19.1 29 9.0 17 5.3 100
2. เทคโนโลยีการเกษตร         139 73.2 19 10.0 25 13.2 7 3.6 100 

3. เทคโนโลยีสังคม 252        90.0 15 5.4 8 2.9 5 1.7 100 

4. วิศวกรรมศาสตร         499 79.3 61 9.7 51 8.1 18 2.9 100 

5. แพทยศาสตร         72 65.5 25 22.7 12 10.9 1 0.9 100 

6. พยาบาลศาสตร         15 37.5 11 27.5 7 17.5 7 17.5 100 

    
หมายเหตุ:  การคํานวณขอมูลจํานวนการใชฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสในแตระดับคํานวณจากผลรวมของจํานวนฐานขอมูลทั้งหมด (10 ฐานขอมูล) ที่มี 
                     ผูตอบในแตระดับการใช 
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แผนภูมิที่ 4.3 แสดงอัตราการใชฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 

อัตราการใชฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
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รอยละไมเคยใช 66.6 73.2 90 79.3 65.5 37.5

รอยละใชนอย 19.1 10.0 5.4 9.7 22.7 27.5

รอยละใชปานกลาง 9.0 13.2 2.9 8.1 10.9 17.5

รอยละใชมาก 5.3 3.6 1.7 2.9 0.9 17.5

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร
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ตารางที่ 4.4  จํานวนและรอยละของอัตราการใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
อัตราการใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ที่ สํานักวิชา จํานวน
ไมเคยใช 

รอยละ
ไมเคย
ใช 

จํานวน
ใชนอย 

 

รอยละ 
ใชนอย 

จํานวน
ใชปาน
กลาง 

รอยละ
ใชปาน
กลาง 

จํานวน
ใชมาก 

 

รอยละ
ใชมาก 

รอยละ
รวม 

1. วิทยาศาสตร         124 77.5 21 13.1 11 6.9 4 2.5 100
2. เทคโนโลยีการเกษตร         86 90.5 5 5.3 1 1.1 3 3.1 100 

3. เทคโนโลยีสังคม 131        93.6 5 3.6 4 2.8 0 0 100 

4. วิศวกรรมศาสตร         271 84.9 29 9.1 14 4.4 5 1.6 100 

5. แพทยศาสตร         26 47.3 17 30.9 9 16.4 3 5.4 100 

6. พยาบาลศาสตร         8 40.0 6 30.0 4 20.0 2 10.0 100 

    
หมายเหตุ:  การคํานวณขอมูลจํานวนการใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสในแตระดับคํานวณจากผลรวมของจํานวนฐานขอมูลทั้งหมด (5 ฐานขอมูล) ที่มี 
                     ผูตอบในแตระดับการใช 
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อัตราการใชฐานขอมูลหนังสอือิเล็กทรอนิกส
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รอยละไมเคยใช 77.5 90.5 93.6 84.9 47.3 40.0

รอยละใชนอย 13.1 5.3 3.6 9.1 30.9 30.0

รอยละใชปานกลาง 6.9 1.1 2.8 4.4 16.4 20.0

รอยละใชมาก 2.5 3.1 0 1.6 5.4 10.0

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร

 

แผนภูมิที่ 4.4 แสดงอัตราการใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
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จากตารางที่ 4.1-4.4 และแผนภูมิที่ 4.1-4.4  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล
ออนไลนในภาพรวมของอาจารยในทุกสํานักวิชา พบวา อาจารยสวนใหญมีอัตราการใชอยูในระดับ
ไมเคยใชฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับมากที่สุด  รองลงมาคือ 
ระดับการใชนอย (เดือนละ 1-3 คร้ัง) 
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1.2  อัตราการใชฐานขอมูลออนไลนในแตละฐานขอมูล จํานวนทั้งส้ิน 19 ฐานขอมูล 
ตารางที่ 4.5  อัตราการใชฐานขอมูล ASTM จําแนกตามสํานักวิชา 

ระดับการใช 
 

สํานักวิชาที่สังกัด ไมเคยใช 
ใชนอย 

(เดือนละ 
1-3 ครั้ง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 ครั้ง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 24 6 2 0 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 18 1 0 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 28 0 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 31 17 13 3 64 
  แพทยศาสตร 8 2 1 0 11 
  พยาบาลศาสตร 1 1 1 1 4 
จํานวนการใชรวม 110 27 17 4 158 
รอยละของระดับการใชรวม 69.6 17.1 10.8 2.5 100 
  
 จากตารางที่ 4.5  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล ASTM  อยูในระดับไมเคยใชมาก
ที่สุด (รอยละ 69.6) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ17.1) และระดับการใชปานกลาง (รอย
ละ 10.8 ) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก อาจารยในสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 3 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ขนสง และวิศวกรรมโลหการ) และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 1 คน 
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ตารางที่ 4.6  อัตราการใชฐานขอมูล IFD Newsclip Online จําแนกตามสํานักวิชา 

ระดับการใช 
 

สํานักวิชาที่สังกัด ไมเคยใช ใชนอย (เดือน
ละ 1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 1-3 

คร้ัง) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 25 7 0 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 18 1 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 27 0 1 28 
  วิศวกรรมศาสตร 61 3 0 64 
  แพทยศาสตร 8 3 0 11 
  พยาบาลศาสตร 2 1 1 4 
จํานวนการใชรวม 141 15 2 158 
รอยละของระดับการใชรวม 89.2 9.5 1.3 100 
 
 จากตารางที่ 4.6  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล IFD Newsclip Online  อยูใน
ระดับไมเคยใชมากที่สุด (รอยละ 89.2) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ9.5) และระดับการ
ใชปานกลาง (รอยละ 1.3 ) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชปาน
กลาง ไดแก อาจารยในสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 1 คน (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ) 
และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 1 คน 
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ตารางที่ 4.7  อัตราการใชฐานขอมูล LISA  จําแนกตามสํานักวิชา 

 

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 25 7 0 0 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 18 1 0 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 23 4 0 1 28 
  วิศวกรรมศาสตร 60 4 0 0 64 
  แพทยศาสตร 8 3 0 0 11 
  พยาบาลศาสตร 1 2 1 0 4 
จํานวนการใชรวม 135 21 1 1 158 
รอยละของระดับการใชรวม 85.4 13.3 0.6 0.6 100 

 จากตารางที่ 4.7  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล LISA  อยูในระดับไมเคยใชมาก
ที่สุด (รอยละ 85.4) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ13.3) และระดับการใชปานกลางและ
ระดับการใชมากในจํานวนเทากัน (รอยละ 0.6 ) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก อาจารยในสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 1 คน (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สําหรับระดับการใชปานกลาง ไดแก อาจารยในสํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 1 คน 
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ตารางที่ 4.8  อัตราการใชฐานขอมูล Proquest  Medical Library จําแนกตามสํานักวิชา 

 

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 20 9 2 1 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 15 2 1 1 19 
  เทคโนโลยีสังคม 27 1 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 59 4 1 0 64 
  แพทยศาสตร 4 3 3 1 11 
  พยาบาลศาสตร 0 0 2 2 4 
จํานวนการใชรวม 125 19 9 5 158 
รอยละของระดับการใชรวม 79.1 12.0 5.7 3.2 100 

 จากตารางที่ 4.8  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล Proquest  Medical Library  อยูใน
ระดับไมเคยใชมากที่สุด (รอยละ 79.1) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ12.0) และระดับการ
ใชปานกลาง (รอยละ 5.7 ) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก  อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน  1 คน  (สาขาวิชาชีววิทยา)  สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 คน (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) สํานักวิชาแพทยศาสตร จํานวน 
1 คน (สาขาวิชาแพทยศาสตร) และสํานกัวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 2 คน 
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ตารางที่ 4.9  อัตราการใชฐานขอมูล ACS จําแนกตามสํานักวิชา 

 

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 19 4 5 4 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 12 4 2 1 19 
  เทคโนโลยีสังคม 26 2 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 40 10 11 3 64 
  แพทยศาสตร 8 2 1 0 11 
  พยาบาลศาสตร 0 2 2 0 4 
จํานวนการใชรวม 105 24 21 8 158  
รอยละของระดับการใชรวม 66.5 15.2 13.3 5.1 100 

 จากตารางที่ 4.9  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล ACS  อยูในระดับไมเคยใชมาก
ที่สุด (รอยละ 66.5) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ15.2) และระดับการใชปานกลาง (รอย
ละ 13.3 ) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 4 คน (สาขาวิชาฟสิกส (1) และสาขาวิชาเคมี (3)) 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  1 คน  (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 3 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)  
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ตารางที่ 4.10  อัตราการใชฐานขอมูล ACS Online Archives จําแนกตามสํานักวิชา 

 

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 20 4 5 3 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 12 4 2 1 19 
  เทคโนโลยีสังคม 27 1 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 48 8 6 2 64 
  แพทยศาสตร 8 2 1 0 11 
  พยาบาลศาสตร 2 1 0 1 4 
จํานวนการใชรวม 117 20 14 7 158  
รอยละของระดับการใชรวม 74.1 12.7 8.9 4.4 100 

 จากตารางที่ 4.10  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล ACS Online Archives อยูใน
ระดับไมเคยใชมากที่สุด (รอยละ 74.1) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ12.7) และระดับการ
ใชปานกลาง (รอยละ 8.9 ) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน (สาขาวิชาฟสิกส (1) และสาขาวิชาเคมี (2)) 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  1 คน  (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 2 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 1 
คน 
  
 
 
 
 
 
 
 



 48

ตารางที่ 4.11  อัตราการใชฐานขอมูล AIP/APS จําแนกตามสํานักวิชา 

 

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 21 5 2 4 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 18 1 0 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 28 0 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 53 5 5 1 64 
  แพทยศาสตร 9 2 0 0 11 
  พยาบาลศาสตร 2 2 0 0 4 
จํานวนการใชรวม 131 15 7 5 158  
รอยละของระดับการใชรวม 82.9 9.5 4.4 3.2 100 

 จากตารางที่ 4.11  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล AIP/APS อยูในระดับไมเคยใช
มากที่สุด (รอยละ 82.9) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ9.5) และระดับการใชปานกลาง 
(รอยละ 4.4 ) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 4 คน (สาขาวิชาฟสิกส (3) และสาขาวิชาเคมี (1)) 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา) 
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ตารางที่ 4.12  อัตราการใชฐานขอมูล Annual Review จําแนกตามสํานักวิชา 

 

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 21 6 4 1 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 9 4 6 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 24 3 1 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 57 4 2 1 64 
  แพทยศาสตร 4 5 2 0 11 
  พยาบาลศาสตร 1 1 0 2 4 
จํานวนการใชรวม 116 23 15 4 158  
รอยละของระดับการใชรวม 73.4 14.6 9.5 2.5 100 

 จากตารางที่ 4.12  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล Annual Review อยูในระดับไม
เคยใชมากที่สุด (รอยละ 73.4) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ 14.6 ) และระดับการใชปาน
กลาง (รอยละ 9.5) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก  อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน  1 คน  (สาขาวิชาชีววิทยา)  สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง) และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 2 
คน 
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ตารางที่ 4.13  อัตราการใชฐานขอมูล ASCE จําแนกตามสํานักวิชา 

  

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 23 6 2 1 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 18 0 1 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 27 1 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 46 8 4 6 64 
  แพทยศาสตร 9 2 0 0 11 
  พยาบาลศาสตร 3 1 0 0 4 
จํานวนการใชรวม 126 18 7 7 158 
รอยละของระดับการใชรวม 79.7 11..4 4.4 4.4 100 

 จากตารางที่ 4.13  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล ASCE อยูในระดับไมเคยใชมาก
ที่สุด (รอยละ 79.7) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ11.4) และระดับการใชปานกลางและ
ระดับการใชมากในจํานวนเทากัน (รอยละ 4.4 ) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก  อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน  1 คน  (สาขาวิชาฟสิกส) และสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 6 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4) และสาขาวิชาวิศวกรรมขนสง (2)) 
สําหรับระดับการใชปานกลาง ไดแก อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 2 คน (สาขาวิชา
คณิตศาสตร และสาขาวิชาชีววิทยา) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 คน (สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ) และสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 4 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร) 
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ตารางที่ 4.14  อัตราการใชฐานขอมูล Emerald Management Xtra175 จําแนกตามสํานักวิชา 

  

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 25 6 1 0 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 18 1 0 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 19 2 3 4 28 
  วิศวกรรมศาสตร 53 5 5 1 64 
  แพทยศาสตร 9 2 0 0 11 
  พยาบาลศาสตร 3 1 0 0 4 
จํานวนการใชรวม 127 17 9 5 158  
รอยละของระดับการใชรวม 80.4 10.8 5.7 3.2 100 

 จากตารางที่ 4.14  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล Emerald Management Xtra175 
อยูในระดับไมเคยใชมากที่สุด (รอยละ 80.4) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ10.8) และ
ระดับการใชปานกลาง (รอยละ 5.7 ) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก อาจารยในสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 4 คน (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (2)) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน (สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา) 
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ตารางที่ 4.15  อัตราการใชฐานขอมูล Proquest Agricola Plus text จําแนกตามสํานักวิชา 

  

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 20 7 3 2 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 12 0 6 1 19 
  เทคโนโลยีสังคม 26 2 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 52 6 6 0 64 
  แพทยศาสตร 6 2 3 0 11 
  พยาบาลศาสตร 1 0 2 1 4 
จํานวนการใชรวม 117 17 20 4 158  
รอยละของระดับการใชรวม 74.1 10.8 12.7 2.5 100 

 จากตารางที่ 4.15  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล Proquest Agricola Plus text อยู
ในระดับไมเคยใชมากที่สุด (รอยละ 74.1) รองลงมาคือ ระดับการใชปานกลาง (รอยละ 12.7 ) และ
ระดับการใชนอย (รอยละ10.8) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 2 คน (สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาชีววิทยา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 คน (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว) และสํานักวิชา
พยาบาลศาสตร จํานวน 1 คน  
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ตารางที่ 4.16  อัตราการใชฐานขอมูล Safety Info จําแนกตามสํานักวิชา 

 

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 24 7 1 0 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 17 2 0 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 28 0 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 55 6 2 1 64 
  แพทยศาสตร 7 4 0 0 11 
  พยาบาลศาสตร 1 1 1 1 4 
จํานวนการใชรวม 132 20 4 2 158  
รอยละของระดับการใชรวม 83.5 12.7 2.5 1.3 100 

 จากตารางที่ 4.16  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล Safety Info อยูในระดับไมเคยใช
มากที่สุด (รอยละ 83.5) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ 12.7 ) และระดับการใชปานกลาง 
(รอยละ 2.5) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก อาจารยในสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง) และสํานัก
วิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 1 คน  
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ตารางที่ 4.17  อัตราการใชฐานขอมูล Siamsafety.com จําแนกตามสํานักวิชา 

 

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 26 6 0 0 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 18 1 0 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 28 0 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 59 4 0 1 64 
  แพทยศาสตร 7 4 0 0 11 
  พยาบาลศาสตร 1 1 2 0 4 
จํานวนการใชรวม 139 16 2 1 158  
รอยละของระดับการใชรวม 88.0 10.1 1.3 0.6 100 

 จากตารางที่ 4.17  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล Siamsafety.com อยูในระดับไม
เคยใชมากที่สุด (รอยละ 88.0) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ 10.1 ) และระดับการใชปาน
กลาง (รอยละ1.3) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก อาจารยในสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง)  
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ตารางที่ 4.18  อัตราการใชฐานขอมูล Wiley-Blackwell จําแนกตามสํานักวิชา 

 

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 14 10 6 2 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 5 2 8 4 19 
  เทคโนโลยีสังคม 19 4 4 1 28 
  วิศวกรรมศาสตร 36 15 10 3 64 
  แพทยศาสตร 5 0 5 1 11 
  พยาบาลศาสตร 1 1 0 2 4 
จํานวนการใชรวม 80 32 33 13 158  
รอยละของระดับการใชรวม 50.6 20.3 20.9 8.2 100 

 จากตารางที่ 4.18  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล Wiley-Blackwell อยูในระดับไม
เคยใชมากที่สุด (รอยละ 50.6) รองลงมาคือ ระดับการใชปานกลาง (รอยละ 20.9 ) และระดับการใช
นอย (รอยละ20.3) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก ซ่ึง
เปนฐานขอมูลที่มีจํานวนอาจารยในทุกสํานักวิชาใช ไดแก อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
จํานวน 2 คน (สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาชีววิทยา) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 4 
คน (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 1 คน (สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 3 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง สาขาวิชา
วิศวกรรมโลหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก) สํานักวิชาแพทยศาสตร จํานวน 1 คน 
(สาขาวิชาแพทยศาสตร) และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 2 คน  
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ตารางที่ 4.19  อัตราการใชฐานขอมูล Access Medicine จําแนกตามสํานักวิชา 

 

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 26 2 3 1 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 17 1 0 1 19 
  เทคโนโลยีสังคม 28 0 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 62 2 0 0 64 
  แพทยศาสตร 3 3 3 2 11 
  พยาบาลศาสตร 1 1 1 1 4 
จํานวนการใชรวม 137 9 7 5 158  
รอยละของระดับการใชรวม 86.7 5.7 4.4 3.2 100 

 จากตารางที่ 4.19  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล Access Medicine อยูในระดับไม
เคยใชมากที่สุด (รอยละ 86.7) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ 5.7 ) และระดับการใชปาน
กลาง (รอยละ 4.4) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก  อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน  1 คน  (สาขาวิชาชีววิทยา)  สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 คน (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) สํานักวิชาแพทยศาสตร จํานวน 
2 คน (สาขาวิชาแพทยศาสตร) และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 1 คน 
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ตารางที่ 4.20  อัตราการใชฐานขอมูล ebrary จําแนกตามสํานักวิชา 

  

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 25 4 1 2 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 16 1 0 2 19 
  เทคโนโลยีสังคม 26 1 1 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 55 5 3 1 64 
  แพทยศาสตร 6 4 1 0 11 
  พยาบาลศาสตร 3 0 1 0 4 
จํานวนการใชรวม 131 15 7 5 158 
รอยละของระดับการใชรวม 82.9 9.5 4.4 3.2 100 

 จากตารางที่ 4.20  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล ebrary อยูในระดับไมเคยใชมาก
ที่สุด (รอยละ 82.9) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ 9.5 ) และระดับการใชปานกลาง (รอย
ละ 4.4) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก  อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน  2 คน  (สาขาวิชาชีววิทยา)  สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 2 คน (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) และสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
จํานวน 1 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)  
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ตารางที่ 4.21  อัตราการใชฐานขอมูล Knovel จําแนกตามสํานักวิชา 

  

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 24 6 2 0 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 18 1 0 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 25 3 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 43 11 7 3 64 
  แพทยศาสตร 8 3 0 0 11 
  พยาบาลศาสตร 2 2 0 0 4 
จํานวนการใชรวม 120 26 9 3 158  
รอยละของระดับการใชรวม 75.9 16.5 5.7 1.9 100 

 จากตารางที่ 4.21  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล Knovel  อยูในระดับไมเคยใช
มากที่สุด (รอยละ 75.9) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ 16.5 ) และระดับการใชปานกลาง 
(รอยละ 5.7) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก อาจารยในสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 3 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร)  
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ตารางที่ 4.22 อัตราการใชฐานขอมูล NetLibrary จําแนกตามสํานักวิชา 

  

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 23 4 4 1 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 17 1 1 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 24 1 3 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 52 7 4 1 64 
  แพทยศาสตร 6 4 1 0 11 
  พยาบาลศาสตร 1 1 1 1 4 
จํานวนการใชรวม 123 18 14 3 158  
รอยละของระดับการใชรวม 77.8 11.4 8.9 1.9 100 

 จากตารางที่ 4.22  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล NetLibrary อยูในระดับไมเคยใช
มากที่สุด (รอยละ 77.8) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ 11.4 ) และระดับการใชปานกลาง 
(รอยละ 8.9) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก  อาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน  1 คน  (สาขาวิชาชีววิทยา)  สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง) และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 1 
คน  
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ตารางที่ 4.23  อัตราการใชฐานขอมูล OVID จําแนกตามสํานักวิชา 

 

ระดับการใช 

สํานักวิชาที่สังกัด 
ไมเคยใช 

ใชนอย 
(เดือนละ 
1-3 คร้ัง) 

ใชปานกลาง 
(สัปดาหละ 

1-3 คร้ัง) 

ใชมาก 
(ทุกวนั) 

รวม 

 วิทยาศาสตร 26 5 1 0 32 
  เทคโนโลยีการเกษตร 18 1 0 0 19 
  เทคโนโลยีสังคม 28 0 0 0 28 
  วิศวกรรมศาสตร 59 4 1 0 64 
  แพทยศาสตร 3 3 4 1 11 
  พยาบาลศาสตร 1 2 1 0 4 
จํานวนการใชรวม 135 15 7 1 158  
รอยละของระดับการใชรวม 85.4 9.5 4.4 0.6 100 

 จากตารางที่ 4.23  แสดงใหเห็นวา อัตราการใชฐานขอมูล OVID อยูในระดับไมเคยใชมาก
ที่สุด (รอยละ 85.4) รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (รอยละ 9.5 ) และระดับการใชปานกลาง (รอย
ละ 4.4) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุดของฐานขอมูลนี้ คือ ระดับการใชมาก 
ไดแก อาจารยในสํานักวิชาแพทยศาสตร จํานวน 1 คน (สาขาวิชาแพทยศาสตร)  

จากตารางที่ 4.6-4.24  พอสรุปใหเห็นวา ทุกฐานขอมูลที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
บอกรับเพื่อใหบริการอยูนั้น อาจารยมีอัตราการใชต่ํามาก โดยเฉพาะฐานขอมูล IFD Newsclip 
Online ซ่ึงไมมีขอมูลการใชในระดับการใชมาก (ทุกวัน)  แตมีบางฐานขอมูล ไดแก Wiley-
Blackwell ที่มีขอมูลการใชในระดับมากจากทุกสํานักวิชา จากรายละเอียดของขอมูลในตาราง
ขางตน และการนําเสนออัตราการใชเฉพาะระดับการใชที่มีความถี่สูงสุด คือ ระดับมากในภาพรวม
ในแตละฐานขอมูล พอสรุปไดดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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อัตราการใชระดับมากของแตละฐานขอมูลในภาพรวม

ASTM, 2.5
IFD Newsclip Online, 0

LISA, 0.6
Proquest Medical Library, 3.2

ACS Online Archives, 4.4

AIP / APS, 3.2
Annual Review , 2.5

ASCE, 4.4
Emerald Management Xtra 175, 3.2

ProQuest Agricola Plus text, 2.5
 Safety Info, 1.3

Siamsafety.com, 0.6
Access Medicine, 3.2
ebrary, 3.2

Knovel, 1.9
NetLibrary, 1.9

OVID, 0.6

ACS, 5.1

Wiley-Blackwell, 8.2
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แผนภูมิที่ 4.5  แสดงอัตราการใชระดับมากของแตละฐานขอมูลในภาพรวม 
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ตอนที่ 2  ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลน 
 ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่
แบบสอบถามจําแนกเปน 4 ดาน คือ ดานผูใชบริการ ดานผูใหบริการ ดานฐานขอมูล และดาน
ระบบเครือขาย โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ รายละเอียดดังปรากฏใน
ตารางที่ 4.24-4.27 
 2.1 ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลนดานผูใชบริการ ที่แบบสอบถามมี 5 เร่ือง ไดแก 
  1) ไมทราบวาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการฐานขอมูลอะไรบาง 
  2) ไมทราบ URL ของแตละฐานขอมูล 
  3) ไมทราบวิธีการสืบคนขอมูล 
  4)  มีปญหาการใชคําเชื่อม (and, or, not) คําคน 
  5) ไมมีเวลาเพียงพอในการสืบคนขอมูล 

ผลปรากฏในตารางที่ 4.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63

ตารางที่ 4.24  จํานวนและรอยละของอาจารยที่ไมพบและพบปญหาการใชฐานขอมูลดานผูใชบริการ 
ไมพบปญหา พบปญหา รวม ปญหาดานผูใชบริการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ไมทราบวาศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษาใหบริการฐานขอมูล
อะไรบาง 

120 75.9 38 24.1 158 100 

2. ไมทราบ URL ของแตละฐานขอมูล 114 72.2 44 27.8 158 100 
3. ไมทราบวิธีการสืบคนขอมูล 130 82.3 28 17.7 158 100 
4.  มีปญหาการใชคําเชื่อม (and, or, 
not)   คําคน 

138 87.3 20 12.7 158 100 

5. ไมมีเวลาเพียงพอในการสืบคน
ขอมูล 102 64.6 56 34.4 158 100 

 
 จากตารางที่ 4.24  แสดงใหเห็นวา ปญหาการใชฐานขอมูลดานผูใชบริการสวนใหญของ
อาจารย คือ ไมมีเวลาเพียงพอในการสืบคนขอมูล (รอยละ 34.4) รองลงมาคือ ไมทราบ URL ของ
แตละฐานขอมูล (รอยละ 27.8) และไมทราบวาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการ
ฐานขอมูลอะไรบาง (รอยละ24.1) ตามลําดับ 
 ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหอาจารยไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขอปญหาการใชฐานขอมูล
ดานผูใชบริการขางตน สรุปไดดังนี้ 

1. ไมทราบวาวารสารที่ตองการมีอยูในฐานขอมูลใด 
2. ไมทราบวาฐานขอมูลมีวารสารใดบาง 
3. มีปญหาในการกําหนดคําคน 
4. หาขอมูลที่ตองการไมพบ 
5. บทความที่ตองการหองสมุดไมไดบอกรับ 
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 2.2 ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลนดานผูใหบริการ ที่แบบสอบถามมี 2 เร่ือง ไดแก 
  1) ผูใหบริการแนะนําการใชฐานขอมูลไมชัดเจน 
  2) ผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอ 

ผลปรากฏในตารางที่ 4.25 
 
ตารางที่ 4.25  จํานวนและรอยละของอาจารยที่ไมพบและพบปญหาการใชฐานขอมูลดานผูใหบริการ 

ไมพบปญหา พบปญหา รวม ปญหาดานผูใชบริการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผูใหบริการแนะนําการใชฐานขอมูลไม
ชัดเจน 

132 83.5 26 16.5 158 100 

2. ผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอ 147 93.0 11 7.0 158 100 
 
 จากตารางที่ 4.25  แสดงใหเห็นวา ปญหาการใชฐานขอมูลดานผูใหบริการสวนใหญของ
อาจารย คือ  ผูใหบริการแนะนําการใชฐานขอมูลไมชัดเจน (รอยละ 16.5) รองลงมาคือ ผูใหบริการ
มีจํานวนไมเพียงพอ (รอยละ 7.0) ตามลําดับ 
 ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหอาจารยไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขอปญหาการใชฐานขอมูล
ดานผูใหบริการขางตน สรุปไดดังนี้ 

1. ผูใหบริการอธิบาย/ตอบคําถามการใชงานฐานขอมูลไมชัดเจน  
2. การอบรมผูใชไมเพียงพอ 
3. การประชาสัมพันธขอมูลของฐานขอมูลออนไลนนอย 
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 2.3 ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลนดานฐานขอมูล ที่แบบสอบถามมี 6 เร่ือง ไดแก 
  1) จํานวนฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการมีนอยเกินไป 
  2) ไมสามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ได เพราะไมทราบ  
        Username และ Password 

  3) ดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ยอนหลังไดนอยกวา 5 ป 
  4) ฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการไมมีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) หรือมีนอย 
       เกินไป 
  5) ฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการไมครอบคลุมสาขาวิชาที่ตองการ 
  6) ฐานขอมูลออนไลนแตละฐานมีวิธีการสืบคนแตกตางกัน เขาใจยาก 

ผลปรากฏในตารางที่ 4.26 
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ตารางที่ 4.26  จํานวนและรอยละของอาจารยที่ไมพบและพบปญหาการใชฐานขอมูลดานฐานขอมูล 
ไมพบปญหา พบปญหา รวม ปญหาดานฐานขอมูล 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. จํานวนฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการมี
นอยเกนิไป 

132 83.5 26 16.5 158 100 

2. ไมสามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็ม 
(Full text) ไดเพราะไมทราบ Username และ 
Password 

90 57.0 68 43.0 158 100 

3. ดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text) 
ยอนหลังไดนอยกวา 5 ป 106 67.1 52 32.9 158 100 

4 .  ฐานขอมูลออนไลนที่ ใหบริการไมมี
เอกสารฉบับเต็ม (Full text) หรือมีนอยเกินไป 89 56.3 69 43.7 158 100 

5. ฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการไม
ครอบคลุมสาขาวิชาที่ตองการ 88 55.7 70 44.3 158 100 

6. ฐานขอมูลออนไลนแตละฐานมีวิธีการ
สืบคนแตกตางกัน เขาใจยาก 

123 77.8 35 22.2 158 100 
 

 จากตารางที่ 4.26  แสดงใหเห็นวา ปญหาการใชฐานขอมูลดานฐานขอมูลสวนใหญของ
อาจารย คือ ฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการไมครอบคลุมสาขาวิชาที่ตองการ (รอยละ 44.3) 
รองลงมาคือ ฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการไมมีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) หรือมีนอยเกินไป 
(รอยละ 43.7) และไมสามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ไดเพราะไมทราบ Username 
และ Password (รอยละ 43.0) ตามลําดับ 
 ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหอาจารยไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขอปญหาการใชฐานขอมูล
ดานฐานขอมูลขางตน สรุปไดดังนี้ 

1. ฐานขอมูลไมแจงขอจํากดัในการอานและ download ขอมูลเอกสารฉบับเต็มในเว็บไซต 
 2.ไมสามารถดาวนโหลดบทความไดครบถวนจาก Science Direct, SpringerLink, SCOPUS 
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 2.4 ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลนดานระบบเครือขาย ที่แบบสอบถามมี 2 เร่ือง 
ไดแก 
  1) ระบบเครือขายขัดของบอยหรือสัญญาณไรสายไมทั่วถึง 
  2) การรอผลการสืบคนใชเวลานาน 

ผลปรากฏในตารางที่ 4.27 
 
ตารางที่ 4.27  จํานวนและรอยละของอาจารยที่ไมพบและพบปญหาการใชฐานขอมูลดานระบบเครือขาย 

ไมพบปญหา พบปญหา รวม ปญหาดานระบบเครือขาย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 .  ระบบเครือขายขัดของบอยหรือ
สัญญาณไรสายไมทั่วถึง 87 55.1 71 44.9 158 100 

2. การรอผลการสืบคนใชเวลานาน 87 55.1 71 44.9 158 100 
 
 จากตารางที่ 4.27  แสดงใหเห็นวา ปญหาการใชฐานขอมูลดานระบบเครือขายสวนใหญ
ของอาจารย คือ ระบบเครือขายขัดของบอยหรือสัญญาณไรสายไมทั่วถึงและการรอผลการสืบคนใช
เวลานานในจํานวนเทากัน  (รอยละ 44.9)   
 ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหอาจารยไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขอปญหาการใชฐานขอมูล
ดานระบบเครือขายขางตน สรุปไดดังนี้ 

1. การรอผลการสืบคนใชเวลานานกรณีอยูนอกมหาวิทยาลยั 
2. การตั้ง proxy เปลี่ยนแปลงทาํใหไมสามารถคนขอมูลได 
3. บางครั้งใชงานอินเทอรเน็ตจากที่พักของมหาวิทยาลัยไมได 
4. เขาใชอินเทอรเน็ตนอกมหาวทิยาลัยไมได แมจะใช VPN 
5. อินเทอรเน็ตชามากหรือตอไมได 
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ตอนที่ 3  ความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน 
 ความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี ที่แบบสอบถามจําแนกเปน 3 ดาน คือ ดานการบริการ ดานฐานขอมูล และดาน
ระบบเครือขาย โดยอาจารยสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 4.28-4.31 
 3.1 ความตองการตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานการบริการ ที่แบบสอบถามมี    
6 เรื่อง ไดแก 
  1) นําเสนอฐานขอมูลและวิธีการสืบคนโดย 
        1.1 จัดกิจกรรมแนะนํา (Road Show) ตามสํานักวิชาตางๆ 
        1.2  จัดบรรยายและสาธิตที่หองสมุด 
        1.3 จัดทําแผนพับ/ปายประชาสัมพันธ/คูมือศึกษาดวยตนเอง (เอกสารแจกฟรี) 
        1.4 จัดทําคูมือการใชฐานขอมูลบนเว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
        1.5 จัดสอนเปนรายบุคคล 
        1.6 จัดทํา FAQ 
    1.7 จัดทําบทเรียนเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
  2)  ประชาสัมพันธฐานขอมูลทดลองใชแกอาจารยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปน 

  รายบุคคล 
  3)  ประชาสัมพันธฐานขอมูลที่ศูนยบรรณสารฯ ใหบริการในแตละปงบประมาณ 

  แกอาจารยเปนรายบุคคล 
  4)  เพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนภายในหองสมุด 
  5)  จัดบรรณารักษคอยใหคําแนะนําการสืบคนกรณีใชงานที่ศูนยบรรณสารและ 
           ส่ือการศึกษา 
             6) สํารวจความตองการของอาจารยกอนดําเนินการยกเลิกการบอกรับฐานขอมูล 

ผลปรากฏในตารางที่ 4.28-4.29 และแผนภูมิที่ 4.6-4.7 
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ตารางที่ 4.28 จํานวนและรอยละความตองการของอาจารยตอการนําเสนอฐานขอมูลและวิธีการสืบคนฐานขอมูลออนไลน 
สํานักวิชา
วิทยาศาสตร 

สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

สํานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม 

สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร 

สํานักวิชา
แพทยศาสตร 

สํานักวิชา 
พยาบาลศาสตร 

รวม การนําเสนอและวิธีการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.จัดกิจกรรมแนะนํา (Road  
Show) ตามสํานักวิชาตาง  ๆ

8              17.4 3 8.6 10 22.7 18 15.9 5 16.7 1 10.0 45 16.2

2. จัดบรรยายและสาธิตที่
หองสมุด 2              4.3 3 8.6 2 4.5 5 4.4 4 13.3 1 10.0 17 6.1

3. จัดทําแผนพับ/ปาย
ประชาสัมพันธ/คูมือ
ศึกษาดวยตนเอง (เอกสาร
แจกฟรี) 

13              28.3 8 22.9 12 27.3 26 23.0 5 16.7 3 30.0 67 24.1

4.จัดทําคูมือการใช
ฐานขอมูลบนเว็บไซตของ
ศูนยบรรณสารฯ 

              14 30.4 14 40.0 8 18.2 28 24.8 7 23.3 3 30.0 74 26.6

5.จัดสอนเปนรายบุคคล               0 0.0 0 0.0 2 4.5 6 5.3 1 3.3 0 0.0 9 3.2
6.จัดทํา FAQ 3 6.5 3 8.6 4 9.1 12 10.6 2 6.7 1 10.0 25 9.0 
7.จัดทําบทเรียนเพื่อการ
เรียนรูดวยตนเอง 

6              13.0 4 11.4 6 13.6 18 15.9 6 20.0 1 10.0 41 14.7

รวม               46 100 35 100 44 100 113 100 30 100 10 100 278 100
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ความตองการของอาจารยสํานักวิชาตางๆ ตอการนําเสนอฐานขอมูลและวิธีการสืบคน
ฐานขอมูลออนไลน
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จัดกิจกรรมแนะนํา (Road Show ) ตาม
สํานักวิชาตางๆ

จัดบรรยายและสาธิตที่หองสมุด

จัดทําแผนพบั/ปายประชาสัมพนัธ/คูมือศึกษา
ดวยตนเอง (เอกสารแจกฟรี)

จัดทําคูมือการใชฐานขอมูลบนเว็บไซต
ของศูนยบรรณสารฯ

จัดสอนเปนรายบุคคล

จัดทํา FAQ

จัดทําบทเรียนเพือ่การเรียนรูดวยตนเอง

แผนภูมิที่ 4.6 แสดงความตองการของอาจารยสํานักวิชาตางๆ ตอการนําเสนอฐานขอมลูและวิธีการสบืคนฐานขอมลูออนไลน 
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 จากตารางที่ 4.28 และแผนภูมิที่ 4.6 แสดงใหเห็นวา ความตองการในการนําเสนอ
ฐานขอมูลและวิธีการสืบคนฐานขอมูลออนไลนของอาจารยมีความตองการใหศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษาจัดทําคูมือการใชฐานขอมูลบนเว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามากที่สุด 
(รอยละ 26.6) รองลงมาคือ จัดทําแผนพับ/ปายประชาสัมพันธ/คูมือศึกษาดวยตนเอง (เอกสารแจก
ฟรี) (รอยละ 24.1) และจัดกิจกรรมแนะนํา (Road Show) ตามสํานักวิชาตาง ๆ (รอยละ 16.2) 
ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาแยกลงไปตามสํานักวิชา พบวา วิธีการที่อาจารยในสํานักวิชาตางๆ ตองการให
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษานําเสนอฐานขอมูลออนไลนและวิธีการสืบคนสวนใหญมีความ
ตองการเชนเดียวกับผลในภาพรวม กลาวคือ มีความตองการในรูปแบบการจัดทําคูมือการใช
ฐานขอมูลบนเว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ การจัดทําแผน
พับ/ปายประชาสัมพันธ/คูมือศึกษาดวยตนเอง (เอกสารแจกฟรี)  
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ตารางที่ 4.29 จํานวนและรอยละความตองการของอาจารยตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานการบริการ 

สํานักวิชา
วิทยาศาสตร 

สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

สํานักวิชา
เทคโนโลยี
สังคม 

สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร 

สํานักวิชา
แพทยศาสตร 

สํานักวิชา
พยาบาลศาสตร 

รวม 
ดานการบริการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ประชาสัมพันธฐานขอมูลทดลอง
ใช แกอาจารยในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของเปน   รายบุคคล 

4              10.8 6 22.2 10 24.4 16 21.9 7 38.9 2 22.2 45 22.0

2. ประชาสัมพันธฐานขอมูลที่ศูนย
บรรณสารฯ ใหบริการในแตละป  
งบประมาณแกอาจารยเปนรายบุคคล 

4              10.8 6 22.2 8 19.5 15 20.5 3 16.7 1 11.1 37 18.0

3. เพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร   
สําหรับสืบคนภายในหองสมดุ 3              8.1 2 7.4 2 4.9 4 5.5 0 0.0 2 22.2 13 6.3

4. จัดบรรณารักษคอยใหคําแนะนํา การ
สืบคนกรณีใชงานที่ศูนยบรรณสารฯ 

8              21.6 4 14.8 8 19.5 9 12.3 1 5.6 1 11.1 31 15.1

5. สํารวจความตองการของอาจารย
กอน  ดําเนินการยกเลิกการบอกรบั
ฐานขอมูล 

18              48.6 9 33.3 13 31.7 29 39.7 7 38.9 3 33.3 79 38.5

รวม               37 100 27 100 41 100 73 100 18 100 9 100 205 100



 73

ความตองการของอาจารยสํานักวิชาตางๆ ตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานการบริการ
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ประชาสัมพนัธฐานขอมูลทดลองใชแก
อาจารยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนรายบุคคล

ประชาสัมพนัธฐานขอมูลที่ศูนยบรรณ
สารฯ ใหบริการในแตละปงบประมาณ
แกอาจารยเปนรายบุคคล

เพิม่จํานวนเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับสืบคน
ภายในหองสมุด

จัดบรรณารักษคอยใหคําแนะนําการสืบคน
กรณีใชงานที่ศูนยบรรณสารฯ

สํารวจความตองการของอาจารยกอน
ดําเนินการยกเลิกบอกรับฐานขอมูล

 

แผนภูมิที่ 4.7 แสดงความตองการของอาจารยสํานักวิชาตาง ๆ ตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานการบริการ 
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 จากตารางที่ 4.29 และแผนภูมิที่ 4.7 แสดงใหเห็นวา ความตองการของอาจารยตอการ
ใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานการบริการของอาจารยมีความตองการใหศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษาสํารวจความตองการของอาจารยกอนดําเนินการยกเลิกการบอกรับฐานขอมูลมากที่สุด
(รอยละ 38.5) รองลงมาคือ ประชาสัมพันธฐานขอมูลทดลองใชแกอาจารยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
เปนรายบุคคล  (รอยละ 22.0) และประชาสัมพันธฐานขอมูลที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ใหบริการในแตละปงบประมาณแกอาจารยเปนรายบุคคล (รอยละ 18.0) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาแยกลงไปตามสํานักวิชา พบวา อาจารยในสํานักวิชาตางๆ สวนใหญมีความ
ตองการเชนเดียวกับผลในภาพรวม กลาวคือ มีความตองการใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
สํารวจความตองการของอาจารยกอนดําเนินการยกเลิกการบอกรับฐานขอมูลมากที่สุด รองลงมาคือ 
ประชาสัมพันธฐานขอมูลทดลองใชแกอาจารยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนรายบุคคล ยกเวนสํานัก
วิชาวิทยาศาสตรที่มีความตองการ อันดับรองลงมาคือ   ตองการใหจัดบรรณารักษคอยใหคําแนะนํา
การสืบคนกรณีใชงานที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
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 3.2 ความตองการตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานฐานขอมูลและดานระบบ
เครือขาย  
  ดานฐานขอมูล ที่แบบสอบถามมี 3 เร่ือง ไดแก 
  1)  เพิ่มจํานวนฐานขอมูลออนไลน 
  2)  เพิ่มจํานวนขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ยอนหลัง (Back file) อยางนอย 10 ป 
  3)  เพิ่มจํานวนขอมูลที่เปนเอกสารฉบับเต็ม (Full text) 
  ดานระบบเครือขาย ที่แบบสอบถามมี 1 เร่ือง 
  1)  เพิ่มความเร็วของชองสัญญาณในการใชอินเทอรเน็ต 

ผลปรากฏในตารางที่ 4.30 และแผนภูมิที่ 4.8-4.9 
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ตารางที่ 4.30 จํานวนและรอยละความตองการของอาจารยตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานฐานขอมูลและดานระบบเครือขาย 

สํานักวิชา
วิทยาศาสตร 

สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

สํานักวิชา
เทคโนโลยี
สังคม 

สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร 

สํานักวิชา
แพทยศาสตร 

สํานักวิชา
พยาบาลศาสตร 

รวม ดานฐานขอมูลและ 
ดานระบบเครือขาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานฐานขอมูล 
1. เพิ่มจํานวนฐานขอมูลออนไลน 6              12.8 6 16.2 10 23.3 17 20.0 2 11.8 1 12.5 42 17.7

2. เพิ่มจํานวนขอมูลเอกสารฉบับ
เต็ม  (Full text) ยอนหลงั (Back 
file) อยางนอย 10 ป 

19              40.4 16 43.2 15 34.9 35 41.2 5 29.4 3 37.5 93 39.2

3. เพิ่มจํานวนขอมูลที่เปน
เอกสารฉบับเต็ม (Full text) 

22              46.8 15 40.5 18 41.9 33 38.8 10 58.8 4 50.0 102 43.0

รวม               47 100 37 100 43 100 85 100 17 100 8 100 237 100
ดานระบบเครือขาย 
1. เพิ่มความเร็วของ
ชองสัญญาณในการใช
อินเทอรเน็ต 

16             15.2 18 17.1 23 21.9 36 34.3 8 7.6 4 3.8 105 100.0

รวม 16             15.2 18 17.1 23 21.9 36 34.3 8 7.6 4 3.8 105 100 
 



 77

แผนภูมิที่ 4.8 แสดงความตองการของอาจารยสํานักวิชาตาง ๆ ตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานฐานขอมลู 

ความตองการของอาจารยสํานักวิชาตางๆ ตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานฐานขอมูล
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เพิม่จํานวนฐานขอมูลออนไลน

เพิม่จํานวนขอมูลเอกสารฉบับเต็ม
(Fulltext) ยอนหลัง (Back f lie)
อยางนอย 10 ป

เพิม่จํานวนขอมูลที่เปนเอกสาร
ฉบับเต็ม (Fulltext)
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ความตองการของอาจารยตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานระบบเครือขาย

เทคโนโลยีการเกษตร
17.1%

เทคโนโลยีสังคม
21.9%

วศิวกรรมศาสตร
34.3%

แพทยศาสตร
7.6%

พยาบาลศาสตร
3.8%

วทิยาศาสตร
15.2%

 

แผนภูมิที่ 4.9 แสดงความตองการของอาจารยสํานักวิชาตาง ๆ ตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานระบบเครอืขาย 
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 จากตารางที่ 4.30 และแผนภูมิที่ 4.8 แสดงใหเห็นวา ความตองการของอาจารยตอการ
ใหบริการฐานขอมูลออนไลนดานฐานขอมูล พบวา  อาจารยมีความตองการใหศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษาเพิ่มจํานวนขอมูลที่เปนเอกสารฉบับเต็ม (Full text) มากที่สุด (รอยละ 43.0) รองลงมา
คือ เพิ่มจํานวนขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ยอนหลัง (Back file) อยางนอย 10 ป (รอยละ 39.2) 
และเพิ่มจํานวนฐานขอมูลออนไลน (รอยละ 17.7) ตามลําดับ สําหรับดานระบบเครือขาย พบวา   
อาจารยมีความตองการใหเพิ่มความเร็วของชองสัญญาณในการใชอินเทอรเน็ตสูงถึงจํานวน 105 
คน  
 เมื่อพิจารณาแยกลงไปตามสํานักวิชาของแตละดาน พบวา อาจารยในสํานักวิชาตาง ๆ สวน
ใหญตองการใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเพิ่มจํานวนขอมูลที่เปนเอกสารฉบับเต็ม (Full text) 
มากที่สุด รองลงมาคือ เพิ่มจํานวนขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ยอนหลัง (Back file) อยางนอย 10 
ป   
 จากแผนภูมิที่ 4.9 แสดงใหเห็นวา ความตองการของอาจารยตอการใหบริการฐานขอมูล
ออนไลนดานระบบเครือขาย พบวา อาจารยในสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมีความตองการใหเพิ่ม
ความเร็วของชองสัญญาณในการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด (รอยละ 34.3) รองลงมาคือ อาจารยใน
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (รอยละ 21.9) และอาจารยในสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (รอยละ 
17.1) ตามลําดับ 
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นอกจากนี้ ผูวิจัยได เปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความตองการและ
ขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เพิ่มเติมดวยคําถามปลายเปด พบวา มีอาจารยแสดงความตองการและขอเสนอแนะ จํานวน 44 ชุด 
(รอยละ 27.8) สามารถแยกเปน 4 กลุม ไดแก 1) ตองการเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศออนไลน  
2) แนะนําวิธีการใหบริการ / นําเสนอ 3) คําชม 4) ปญหาการใช  ดังนี้ 

1. ตองการเพิม่ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน  
ตารางที่ 4.31  สรุปความตองการของอาจารยสํานักวิชาตางๆ ที่ตองการเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศออนไลน 

สาขาวิชา 
ท่ี เทคโนโลยี

สังคม 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร แพทยศาสตร พยาบาล

ศาสตร 
สหวิทยาการ 

1 ERIC Nature Online (3) JSTOR ACGIH CIHNAL Science Direct 
(4) 

2 Philosophy 
Documentation 
Center 

AIAA Math 
Science 

MD Consult  Blackwell-
Wiley (4) 

3 Applied 
Psychology 

Compendex Maxwell OVID  EBSCOHost 
(Academic 
Search 
Complete) (4) 

4 ISI Web of 
Science (2) 

EiCompendex Science 
Online 

PUBMED 
(Full text) 

 SCOPUS (3) 

5  Progress in 
Photovoltaic 

   SpringerLink(2) 

6  Proquest 
Dissertation & 
Thesis 

   Cambridge 
Journals 

7  Stewart Post 
Harvest Review 

   Informaworld 
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สาขาวิชา 
ท่ี เทคโนโลยี

สังคม 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร แพทยศาสตร พยาบาล

ศาสตร 
สหวิทยาการ 

8  Ingenta Connext    Oxford Journals 
9  Journal of 

Irrigation and 
Drainage 

   UMI 
 
 

10  Journal of Water 
Resources 
Management 

   Taylor & 
Franices Group 

11  Water Science 
and technology 

    

12  Journal Electro-
Chemical 

    

 
2. แนะนําวิธีการใหบริการ / นําเสนอ 
 1) เว็บไซตหองสมุด ควรทํา Link ไปยังวารสารโดยเรียงตามลําดับอักษรชื่อวารสาร 
 2) ประชาสัมพันธฐานขอมลูที่บอกรับและฐานขอมูลทดลองใชแกอาจารย นักศกึษาตาม
สาขาวิชา  
 3) รวบรวมสถติิการใชและสาํรวจความคดิเห็น เปนขอมูลพิจารณายกเลกิการบอกรับเพื่อ
การประหยัดงบประมาณ  
 4) จัดสงแผนพับประชาสัมพันธฐานขอมลูใหอาจารยตามสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
 5) ประชาสัมพันธฐานขอมลูออนไลนอยางตอเนื่อง 
 6) จัดใหมีบรรณารักษใหคําแนะนําทางโทรศัพท 
 7) จัดกจิกรรมแนะนําการใชฐานขอมูลตามสาขาวิชา 
 8) จัดอบรมการใชฐานขอมูลใหแกบัณฑิตศึกษาทุก 4 เดอืน 
 9) แนะนําและติดตามการใชงานฐานขอมูลจากอาจารยทางโทรศัพท 
 10) ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดบริการโปรแกรม PDF version ลาสุด 
 11) เว็บไซตของมหาวิทยาลัยควรมี Link ไปหองสมุดโดยตรง 
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 12) ควรมีเครือ่งมือสืบคนชื่อวารสารและทํา Link ไปยังวารสารโดยตรง เพื่อเขาถึงวารสาร
ที่ตองการไดทนัที 
 13) ฐานขอมูลในเว็บไซตหองสมุด ควรเรียงลําดับตามสาขาวิชาหรือหลักสูตร 
3. คําชม 
 1) บุคลากรของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการตอบคําถามเปนอยางดี  
 2) บุคลากรใหความชวยเหลือและแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางด ี 
 3) การใหบริการในปจจุบนัอยูในระดับด ี
 4) พอใจกับการใหบริการฐานขอมูล  
4. ปญหาการใช 
 1) ไมทราบวาหองสมุดใหบริการฐานขอมูลอะไรบาง  รวมทั้งขอบเขตของฐานขอมูลและ
งบประมาณในการบอกรับฐานขอมูล 
 2) สืบคนเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากฐานขอมูลไมไดทุกรายการ เนื่องจากบางรายการ
ตองมี Username/Password ในการสืบคน 
 
 
 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (2) ศึกษาความตองการฐานขอมูลออนไลนของอาจารย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการใชฐานขอมูลออนไลนของ
อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

การวิจัยนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามแบบเลือก
คําตอบ คําถามปลายเปด เพื่อสํารวจขอมูลทั่วไป ปญหาในการใช ความตองการและขอเสนอแนะ
ตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน และแบบสอบถามแบบมาตราประเมินคา เพื่อสํารวจอัตราการ
ใชฐานขอมูลออนไลน ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ อาจารยที่สังกัดสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร และพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมดที่ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 - 9 
กุมภาพันธ 2553 จํานวน 283 คน ไมรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ โดยไมมีการสุมตัวอยาง ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา 158 ชุด (รอยละ 55.8)  จึง นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรม 
SPSS/PC for Windows สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

 
1. สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยสรุปเปน 3 สวน คือ ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอัตราการใชฐานขอมูล
ออนไลน ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลน ความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการ
ฐานขอมูลออนไลน   
 1.1 อัตราการใชฐานขอมูลออนไลน 

 แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมากที่สุดคือแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร  จํานวน 64 ชุด เมื่อพิจารณาอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนทั้ง 4 ระดับ คือ ไม
เคยใช  ใชนอย (เดือนละ 1-3 คร้ัง)  ใชปานกลาง (สัปดาหละ 1-3 ครั้ง) และ ใชมาก (ทุกวัน) ของแต
ละสํานักวิชา พบวา ทุกสํานักวิชามีอัตราการใชในระดับไมเคยใชฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษาบอกรับมากที่สุด  ซ่ึงจากแผนภูมิที่ 1 แสดงใหเห็นวา เสนกราฟแสดงอัตรา
การใชฐานขอมูลออนไลนในระดับไมเคยใช อยูในระดับสูงกวาเสนกราฟแสดงอัตราการใช
ฐานขอมูลออนไลนในระดับใชมากอยางเห็นไดชัด เมื่อพิจารณาอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนที่
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ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับจํานวน 19 ฐานขอมูลของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยพิจารณาประเด็นการใชฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ และพิจารณาเฉพาะระดับการใชที่มี
ความถี่สูงสุดของแตละฐานขอมูล เพื่อแสดงถึงความนิยมในการใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ พบวา 
ฐานขอมูลออนไลนที่มีอัตราการใชในระดับใชมาก  คือ ฐานขอมูล Wiley-Blackwell (รอยละ 8.2) 
ฐานขอมูล ACS (รอยละ 5.1) ฐานขอมูล ACS Online Archives และ ฐานขอมูล ASCE เทากัน 
(รอยละ 4.4) ตามลําดับ ซ่ึง สอดคลองกับสถิติการใชฐานขอมูลออนไลนในชวงเดือนมกราคม-
ธันวาคม 2552 (ดังปรากฏขอมูลแสดงในแผนภูมิที่ 2.1) แสดงขอมูลสถิติการใชฐานขอมูล ACS สูง
ถึงจํานวน 14,821 คร้ัง และฐานขอมูล Wiley-Blackwell จํานวน 8,162 คร้ัง ตามลําดับ โดยสถิติการ
ใชดังกลาวเปนขอมูลการใชของผูใชทุกกลุม มิไดหมายเฉพาะกลุมอาจารย ซ่ึงเปนกลุมเปาหมาย
ของการทําวิจัยคร้ังนี้เทานั้น จึงเปนที่นาสังเกตวา ผลการใชฐานขอมูล Access Medicine ของ
อาจารยในการทําวิจัยคร้ังนี้อยูในระดับไมเคยใชสูงกวาระดับอื่น แตพบสถิติการใชฐานขอมูลนี้
ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552 สูงถึง 3,592 คร้ัง นั่นอาจหมายถึงสถิติการใชที่พบเปนจํานวน
การใชของกลุมผูใชกลุมอื่นเปนสวนใหญ ฐานขอมูลออนไลนที่มีอัตราการใชในระดับไมเคยใช
มากที่สุด คือ ฐานขอมูล IFD Newsclip Online  (รอยละ 89.2) ฐานขอมูล Siamsafety (รอยละ 88.0) 
และฐานขอมูล Access Medicine (รอยละ 86.7) ตามลําดับ สวนฐานขอมูลออนไลนอ่ืน 13 ฐาน
ลวนมีอัตราการใชในระดับไมเคยใชมากกวาระดับใชมาก ทั้ง 13 ฐาน   นอกจากนี้ ยังพบวา 
ขอบเขตเนื้อหาของฐานขอมูลออนไลนมีความสัมพันธกับอัตราการใชฐานขอมูลออนไลนแตละ
ฐาน เชน ฐานขอมูล OVID เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสทางการแพทย พบวา อาจารย
สํานักวิชาแพทยศาสตรมีอัตราการใชฐานขอมูล OVID ในระดับใชปานกลาง (สัปดาหละ 1-3 คร้ัง) 
ถึงระดับใชมาก (ทุกวัน) เชนเดียวกับ ฐานขอมูล Wiley-Blackwell มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสํานักวิชา
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปดสอน พบวา ทุกสํานักวิชามีอัตราการใชในระดับมาก (ทุกวัน) 
เชนกัน 

1.2 ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลน 
 ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จาก

แบบสอบถามจําแนกเปน 4 ดาน คือ ดานผูใชบริการ ดานผูใหบริการ ดานฐานขอมูล และดาน
ระบบเครือขาย ดังนี้  

 ดานผูใชบริการ พบวา อาจารยไมมีเวลาเพียงพอในการสืบคนขอมูล (รอยละ 34.4) 
รองลงมาคือ ไมทราบ URL ของแตละฐานขอมูล (รอยละ 27.8) และไมทราบวาศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษาใหบริการฐานขอมูลอะไรบาง (รอยละ24.1) ตามลําดับ 
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 ดานผูใหบริการ พบวา  ผูใหบริการแนะนําการใชฐานขอมูลไมชัดเจน (รอยละ 16.5) 
รองลงมาคือ ผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอ (รอยละ 7.0) ตามลําดับ 

 ดานฐานขอมูล พบวา ฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการไมครอบคลุมสาขาวิชาที่ตองการ 
(รอยละ 44.3) รองลงมาคือ ฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการไมมีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) หรือมี
นอยเกินไป (รอยละ 43.7) และไมสามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ไดเพราะไม
ทราบ Username และ Password (รอยละ 43.0) ตามลําดับ 

 ดานระบบเครือขาย พบวา ระบบเครือขายขัดของบอยหรือสัญญาณไรสายไมทั่วถึงและ
การรอผลการสืบคนใชเวลานานในจํานวนเทากัน  (รอยละ 44.9)   

1.3 ความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน 
 ความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน จากแบบสอบถาม

จําแนกเปน 3 ดาน คือ ดานการบริการ ดานฐานขอมูล และดานระบบเครือขาย ดังนี้ 
1.3.1 ดานการบริการ 

    ประเด็นการนําเสนอฐานขอมูลและวิธีการสืบคนฐานขอมูลออนไลน อาจารย
ตองการใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดทําคูมือการใชฐานขอมูลบนเว็บไซตของศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษามากที่สุด (รอยละ 26.6) รองลงมาคือ จัดทําแผนพับ/ปายประชาสัมพันธ/คูมือ
ศึกษาดวยตนเอง (เอกสารแจกฟรี) (รอยละ 24.1) และจัดกิจกรรมแนะนํา (Road Show) ตามสํานัก
วิชาตาง ๆ (รอยละ 16.2) ตามลําดับ และจากขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน 
พบวา อาจารยตองการใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาสํารวจความตองการของอาจารยกอน
ดําเนินการยกเลิกการบอกรับฐานขอมูลออนไลนมากที่สุด (รอยละ 38.5) ประชาสัมพันธฐานขอมูล
ทดลองใชแกอาจารยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนรายบุคคล (รอยละ 22.0) และประชาสัมพันธ
ฐานขอมูลที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการในแตละปงบประมาณแกอาจารยเปน
รายบุคคล (รอยละ 18.0) ตามลําดับ 

1.3.2 ดานฐานขอมูล 
    อาจารยตองการใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเพิ่มจํานวนขอมูลที่เปน

เอกสารฉบับเต็ม (Full text) มากที่สุด (รอยละ 43.0) รองลงมาคือ เพิ่มจํานวนขอมูลเอกสารฉบับเต็ม 
(Full text) ยอนหลัง (Back file) อยางนอย 10 ป (รอยละ 39.2) และเพิ่มจํานวนฐานขอมูลออนไลน 
(รอยละ 17.7) ตามลําดับ 

1.3.3 ดานระบบเครือขาย 
    ความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลนดาน

เครือขายซึ่งมีขอคําถามเดียวคือ ตองการใหเพิ่มความเร็วของชองสัญญาณในการใชอินเทอรเน็ต 
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พบวาอาจารยมีความตองการใหเพิ่มความเร็วของชองสัญญาณในการใชอินเทอรเน็ต ถึง 105 คน 
โดยเปนความตองการจากอาจารยสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมากที่สุด (รอยละ 34.3) รองลงมาคือ 
อาจารยสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (รอยละ 21.9) และอาจารยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (รอย
ละ 17.1) ตามลําดับ 
            ขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน ไดรับ จํานวน 44  ขอเสนอแนะ 
(รอยละ 27.8)  สามารถแยกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1. ตองการทรัพยากรสารสนเทศออนไลนเพิม่ จํานวน 19  ขอเสนอแนะ 
2. แนะนําวิธีการใหบริการ / นาํเสนอ จํานวน 14  ขอเสนอแนะ 
3. คําชม จํานวน   5  ขอเสนอแนะ 
4. ปญหาการใช จํานวน   6  ขอเสนอแนะ 

 
2. อภิปรายผล  

2.1 อัตราการใชฐานขอมูลออนไลน 
จากผลการวิจัยพบวา อาจารยในทุกสํานักวิชาสวนใหญมีอัตราการใชในระดับไมเคย

ใชฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับทั้ง 19 ฐานขอมูลมากที่สุด  
รองลงมาคือ ระดับการใชนอย (เดือนละ 1-3 คร้ัง) ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2547) แสดงขอมูลปจจัยที่ 5 
ตัวช้ีวัดที่ 5.4 เร่ืองปริมาณการใชฐานขอมูลออนไลนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษาตอคน พบวา 
ปริมาณการใชฐานขอมูลออนไลนไดรับผลการประเมินในระดับ 2 ซ่ึงถือวาอยูในระดับต่ํา และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของมะลิวัลย สินนอย (2549) พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญ
ไมเคยใชฐานขอมูลออนไลนมากกวาเคยใช นั่นแสดงใหเห็นวา การใชฐานขอมูลออนไลนสวน
ใหญของอาจารยที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับยังมีการใชงานไมคุมคา อาจเนื่องจาก
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษายังขาดการประชาสัมพันธผูใชอยางตอเนื่องและยังไมกวางขวาง
มากนัก เพราะจากผลการวิจัยในขอปญหาดานผูใชบริการ พบวา นอกเหนือจากปญหาเรื่องไมมี
เวลาเพียงพอในการสืบคนขอมูลแลว อาจารยยังพบปญหาเกี่ยวกับการไมทราบ URL ของ
ฐานขอมูล และไมทราบวาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการฐานขอมูลอะไรบาง  แมจะ
พบวา บางฐานขอมูลที่อาจารยตองการใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับเพิ่มนั้นเปน
ฐานขอมูลที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการอยูในปจจุบัน เชน ฐานขอมูล SCOPUS  
ฐานขอมูล Science Direct  ดังนั้นศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจึงควรเรงใหความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับฐานขอมูลออนไลนทั้งขอบเขตเนื้อหาของฐานขอมูลออนไลน วิธีการสืบคนฐานขอมูล
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ออนไลนที่มีใหบริการแกอาจารยอยางทั่วถึง นาสนใจ และตอเนื่องมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสรุปแนวทางจาก
ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามได ดังนี้ 

• จัดทําประชาสัมพันธฐานขอมูลออนไลนที่บอกรับและฐานขอมูลออนไลนทดลอง
ใชแกอาจารย นักศึกษาตามสาขาวิชา 

• จัดสงแผนพับประชาสัมพันธฐานขอมูลออนไลนใหอาจารยตามสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ 

• จัดกิจกรรมแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลนตามสาขาวิชา 
• จัดอบรมการใชฐานขอมูลออนไลนใหแกอาจารย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุก 4 เดือน 
• แนะนําและติดตามการใชงานฐานขอมูลออนไลนจากอาจารยทางโทรศัพท 

2.2 ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลน 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับปญหาการใชฐานขอมูลออนไลนในดานฐานขอมูล พบวา 

ฐานขอมูลออนไลนท่ีใหบริการไมครอบคลุมสาขาวิชาที่ตองการ (รอยละ 44.3) รองลงมาคือ 
ฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการไมมีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) หรือมีนอยเกินไป (รอยละ 43.7) 
และไมสามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ไดเพราะไมทราบ Username และ 
Password (รอยละ 43.0) ตามลําดับนั้น ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของนัดดาวดี   
ชาญอนงคสุข (2548) ที่พบปญหาในเรื่องฐานขอมูลไมตรงตามความตองการมากที่สุด โดยศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษาจักไดนําปญหาดังกลาวกลับมาทบทวนการบอกรับฐานขอมูลที่
ใหบริการอีกครั้ง และจักไดสํารวจความตองการฐานขอมูลจากผูใช เพื่อใหไดฐานขอมูลที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชใหมากที่สุดภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยางจํากัดตอไป 
และปญหาในดานระบบเครือขาย พบวา ระบบเครือขายขัดของบอยหรือสัญญาณไรสายไมทั่วถึงและ
การรอผลการสืบคนใชเวลานาน ซ่ึงสอดคลองกับที่ผูตอบแบบสอบถามแสดงขอปญหาในเรื่องนี้
เพิ่มเติมวา ไมสามารถใชอินเทอรเน็ตนอกมหาวิทยาลัยได แมจะใช VPN การเปลี่ยนแปลง  Proxy 
ทําใหไมสามารถสืบคนขอมูลได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของธญา ตันติวราภา (2551) และ
งานวิจัยของสุภารักษ  เมินกระโทก และคณะ (2551)  ที่พบวาปญหาในลักษณะดังกลาวมากที่สุด  ซ่ึง
ปญหาดังกลาวแมศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามิไดมีหนาที่โดยตรงในการจัดการ แตจักไดขอ
ความรวมมือและประสานแจงปญหานี้ไปยังศูนยคอมพิวเตอร ซ่ึงมีหนาที่ดูแล จัดการระบบเพื่อ
แกไขปญหาตอไป 

2.3 ความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน 
จากผลการวิจัยในเรื่องความตองการตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน ทําใหศูนย

บรรณสารและสื่อการศึกษาไดทราบถึง แนวทางการนําเสนอฐานขอมูลและวิธีการสืบคนฐานขอมูล
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ออนไลนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาควรจัดใหบริการแกผูใช เพื่อใหตรงความตองการ ทั้ง
การจัดทําคูมือการใชฐานขอมูลบนเว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จัดทําแผนพับ/ปาย
ประชาสัมพันธ/คูมือศึกษาดวยตนเอง (เอกสารแจกฟรี) และจัดกิจกรรมแนะนํา (Road Show) ตาม
สํานักวิชาตางๆ  

นอกจากนี้ ยังทําใหไดทราบถึงความตองการใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาสํารวจ
ความตองการของอาจารยกอนดําเนินการยกเลิกการบอกรับฐานขอมูล  ทําการประชาสัมพันธฐานขอมูล
ทดลองใชแกอาจารยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนรายบุคคล  และประชาสัมพันธฐานขอมูลที่ศูนย   
บรรณสารและสื่อการศึกษา ใหบริการในแตละปงบประมาณแกอาจารยเปนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูล
สําหรับนําไปปรับและจัดการบริหารใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ประเด็นขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความตองการสารสนเทศออนไลนเพิ่ม ผูวิจัยจักได
นําเปนขอมูลสนับสนุนการของบประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย และจากขอเสนอแนะบาง
ประการ ไดแก ขอเสนอใหปรับปรุงเว็บไซตของหองสมุด โดยควรทํา Link ไปยังวารสารโดยเรียง
ตามลําดับอักษรชื่อวารสาร  ควรมีเครื่องมือสืบคนชื่อวารสารและทํา Link ไปยังวารสารโดยตรง เพื่อ
เขาถึงวารสารที่ตองการไดทันที ซ่ึงขอเสนอดังกลาวเปนสิ่งที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจักได
นําไปปรับและพัฒนาการเขาถึงฐานขอมูลใหตรงตามความตองการของผูใชตอไป  นอกจากนี้ ยังมี
ขอเสนอแนะใหมีการปรับเว็บไซตของมหาวิทยาลัยวา ควรมี Link ไปหองสมุดโดยตรงนั้น ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษาจักไปประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 
 
3. ขอเสนอแนะ 

3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1) ขอมูลจากการวิจัยนี้จักไดนําไปใชเปนแนวทางพิจารณาการตออายุสมาชิก

ฐานขอมูลออนไลนที่บอกรับอยู  และบอกรับใหมตามความตองการที่อาจารยเสนอแนะมา เพื่อให
สอดคลองกับการใชและความตองการของผูใช ทั้งนี้ในการจัดดําเนินการยกเลิกการบอกรับ
ฐานขอมูลใดนั้น ทางศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจักไดทําการสํารวจความตองการทั้งอาจารย
และนักศึกษา โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาใหกวางขวางกอนดําเนินการยกเลิกการบอกรับ
ฐานขอมูลตามความตองการของอาจารยซ่ึงปรากฏจากผลการวิจัยในครั้งนี้ตอไป 

 2) ควรมีการพัฒนาทักษะการสืบคน ความรู ความเขาใจเนื้อหาในสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนกับฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ใหบริการแกบุคลากร เพื่อใหเปนผูใหบริการมืออาชีพ สรางความเชื่อมั่น นาเชื่อถือกับผูใชบริการ 
และชวยใหผูใชบริการไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการใชบริการฐานขอมูลออนไลน 
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 3) ควรขอการสนับสนุนเรื่องงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น โดยชี้ประเด็น
ความสําคัญของฐานขอมูลออนไลนเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน และการวิจัยที่สามารถใชเปน
ตัวบงชี้ความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 4) มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพ 
รองรับกับความตองการของการใชบริการ 

  
 3.2 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 
 ศึกษาพฤติกรรมการเขาถึงสารสนเทศของผูใชบริการฐานขอมูลออนไลน  
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บันทึกขอความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หนวยงาน      ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  โทร. 3071     
ที่   ศธ 5631(2)/ วันที่               พฤศจิกายน 2552       
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม  
  
เรียน    <<สําเนาแจงทาย>> 
 
 ตามที่นางดวงใจ กาญจนศิลป ตําแหนงบรรณารักษ สังกัดศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
ไดรับอนุมัติใหดําเนินการศึกษาวิจัยสถาบันเรื่อง  ความตองการและการใชฐานขอมูลออนไลนของ
อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกําหนดกลุมเปาหมายของการวิจัย ไดแก คณาจารยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกทานที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2552 นั้น 
  
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางครบถวนและถูกตอง จึงใครขอความ
อนุเคราะหทาน โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามดังปรากฏตามเอกสารแนบมาพรอมนี้ โดยทุก
คําตอบ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการใหบริการ
ฐานขอมูลออนไลน เมื่อทานดําเนินการแลวโปรดสงกลับมายัง  นางดวงใจ กาญจนศิลป ฝายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา โทร. 3071 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 
ดวย จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 
 
       
                     (นางดวงใจ กาญจนศิลป) 
                                  หัวหนาโครงการวิจัย 
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แบบสอบถามวิจัยสถาบัน 

เร่ือง  ความตองการและการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารยท่ีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการใช ความตองการฐานขอมูล
ออนไลน ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะการใชฐานขอมูลออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและวาง
แผนการจัดใหบริการฐานขอมูลออนไลนของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 แบบสอบถาม แบงเปน 4 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที ่2 อัตราการใชฐานขอมูลออนไลน 
สวนที่ 3 ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลน 
สวนที่ 4 ความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน 

 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 ฐานขอมูลออนไลน หมายถึง ฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดําเนินการบอกรับและใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ประกอบดวย ฐานขอมูลออนไลน ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส 
 ความตองการ หมายถึง ความตองการใหพัฒนา และปรับปรุงการบริการฐานขอมูล
ออนไลน รวมถึงฐานขอมูลออนไลนที่ตองการใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีบอกรับเพิ่มเติม 
 การใชฐานขอมูล หมายถึง อัตราความถี่ในการใชฐานขอมูลออนไลนที่ศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดําเนินการบอกรับและใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หนาขอความที่ทานตองการ 
1. สาขาวิชาที่ทานสังกัด  
 สํานักวิชาวิทยาศาสตร/สาขาวิชา 
   1) ฟสิกส     2) คณิตศาสตร 
  3) เคมี     4) ชีววิทยา 
  5) การรับรูจากระยะไกล   6) เทคโนโลยีเลเซอรและโฟตอนนิกส 
    สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/สาขาวชิา 
  7) เทคโนโลยีการผลิตพืช   8) เทคโนโลยีการผลิตสัตว 
  9) เทคโนโลยีอาหาร   10) เทคโนโลยีชีวภาพ 
 สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม/สาขาวิชา 
  11) ภาษาองักฤษ    12) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  13) เทคโนโลยีการจัดการ       14) ศึกษาทัว่ไป 
 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร/สาขาวิชา 
  15) วิศวกรรมการเกษตร   16) วิศวกรรมเครื่องกล 
  17) วิศวกรรมโทรคมนาคม  18) วิศวกรรมไฟฟา 
  19) วิศวกรรมโยธา   20) วิศวกรรมขนสง 
  21) วิศวกรรมคอมพิวเตอร   22) วิศวกรรมอุตสาหกรรม 
  23) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม   24) วิศวกรรมเคมี 
  25) วิศวกรรมโลหการ   26) เทคโนโลยีธรณี 
  27) วิศวกรรมเซรามิก   28) วิศวกรรมพอลิเมอร 
   สํานักวิชาแพทยศาสตร/สาขาวิชา 
  29) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  30) อนามัยส่ิงแวดลอม 
  31) แพทยศาสตร     
   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร/สาขาวิชา       
        32) พยาบาลศาสตร 
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สวนท่ี 2 อัตราการใชฐานขอมูลออนไลน 
1. ทานใชงานจากฐานขอมูลออนไลนตอไปนี้มากนอยเพียงใด 
คําอธิบาย: 3 = ใชมาก (ทกุวัน) 2 = ใชปานกลาง (สัปดาหละ 1-3 คร้ัง) 
 1 = ใชนอย (เดือนละ 1-3 คร้ัง) 0 = ไมเคยใช 
                            

ฐานขอมูล ระดับการใชงาน 
ชื่อฐานขอมูล ราคา (บาท) 3 2 1 0 

ฐานขอมูลออนไลน 
1. ASTM 

 
403,300.00 

    

2. IFD Newsclip Online 12,840.00     
3. LISA 161,320.00     
4. Proquest Medical Library 396,550.00     
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 
1. ACS 

 
513,380.00 

    

2. ACS Online Archives 55,300.00     
3. AIP / APS 196,630.00     
4. Annual Review 171,791.00     
5. ASCE 52,605.00     
6. Emerald Management Xtra 175 249,700.00     
7. ProQuest Agricola Plus text 148,000.00     
8. Safety Info 10,115.00     
9. Siamsafety.com 735.00     
10. Wiley-Blackwell 436,489.00     
ฐานขอมูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส 
1. Access Medicine 

 
262,500.00 

    

2. ebrary 116,763.15     
3. Knovel 170,730.00     
4. NetLibrary 493,128.30     
5. Book@OVID 78,000.00     
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สวนท่ี 3 ปญหาในการใชฐานขอมูลออนไลน 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หนาขอความที่ทานตองการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ปญหาที่ทานพบในการใชฐานขอมูลออนไลน 
 ดานผูใชบริการ

 ไมทราบวาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการฐานขอมูลอะไรบาง 
 ไมทราบ URL ของแตละฐานขอมูล 
 ไมทราบวิธีการสืบคนขอมูล 
 มีปญหาการใชคําเชื่อม (and, or, not) คําคน 
 ไมมีเวลาเพยีงพอในการสืบคนขอมูล 
 ปญหาอื่นๆ ................................................................................................................. 

 ดานผูใหบริการ 
 ผูใหบริการแนะนําการใชฐานขอมูลไมชัดเจน 
 ผูใหบริการมีจาํนวนไมเพยีงพอ 
 ปญหาอื่นๆ ................................................................................................................. 

 ดานฐานขอมูล 
 จํานวนฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการมีนอยเกินไป 
 ไมสามารถดาวนโหลดเอกสารสารฉบับเต็ม (Full text) ไดเพราะไมทราบ Username 

และ Password 
 ดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ยอนหลังไดนอยกวา 5 ป 
 ฐานขอมูลออนไลนไมมีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) หรือมีนอยเกนิไป 
 ฐานขอมูลออนไลนที่ใหบริการไมครอบคลุมสาขาวิชาที่ตองการ 
 ฐานขอมูลออนไลนแตละฐานมีวิธีการสืบคนแตกตางกนั เขาใจยาก 
 ปญหาอื่นๆ ................................................................................................................. 

 ดานระบบเครอืขาย 
 ระบบเครือขายขัดของบอยหรือสัญญาณไรสายไมทั่วถึง 
 การรอผลการสืบคนใชเวลานาน 
 ปญหาอื่นๆ ................................................................................................................. 
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สวนท่ี 4 ความตองการและขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √  ลงใน  หนาขอความที่ทานตองการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1. ทานตองการใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงบริการฐานขอมูลออนไลนอยางไร 

 ดานการบริการ
 นําเสนอฐานขอมูลและวิธีการสืบคนโดย 

 ο จัดกิจกรรมแนะนํา (Road Show) ตามสํานักวิชาตาง ๆ 
 ο จัดบรรยายและสาธิตที่หองสมุด 
 ο จัดทําแผนพับ/ปายประชาสัมพันธ/คูมือศึกษาดวยตนเอง (เอกสารแจกฟรี) 
 ο จัดทําคูมือการใชฐานขอมูลบนเว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 ο จัดสอนเปนรายบุคคล 
 ο จัดทํา FAQ 
 ο จัดทําบทเรยีนเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 

 ประชาสัมพันธฐานขอมูลทดลองใชแกอาจารยในสาขาที่เกี่ยวของเปนรายบุคคล 
 ประชาสัมพันธฐานขอมูลที่ศูนยบรรณสารฯ ใหบริการในแตละปงบประมาณแก
อาจารยเปนรายบุคคล 

 เพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนภายในหองสมุด 
 จัดบรรณารักษคอยใหคําแนะนําการสืบคนกรณใีชงานที่ศนูยบรรณสารและสื่อการศกึษา 
 สํารวจความตองการของอาจารยกอนดําเนินการยกเลิกบอกรับฐานขอมูล 

 ดานฐานขอมูล 
 เพิ่มจํานวนฐานขอมูลออนไลน 

 1.1  ช่ือฐานขอมูล............................................................................................................. 
  ครอบคลุมสาขาวิชา ................................................................................................ 
 1.2  ช่ือฐานขอมูล............................................................................................................. 
  ครอบคลุมสาขาวิชา ................................................................................................ 
 1.3  ช่ือฐานขอมูล............................................................................................................. 
  ครอบคลุมสาขาวิชา ................................................................................................ 

 เพิ่มจํานวนขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ยอนหลัง (Back file) อยางนอย 10 ป 
 เพิ่มจํานวนขอมูลที่เปนเอกสารฉบับเต็ม (Full text) 

 ดานระบบเครอืขาย 
 เพิ่มความเรว็ของชองสัญญาณในการใชอินเตอรเน็ต 
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2. ขอเสนอแนะตอการใหบริการฐานขอมูลออนไลน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

*********** ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม ************ 
พับตามรอย   

โปรดสงคืน 
         นางดวงใจ   กาญจนศิลป 

ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

(แบบสอบถามวิจยัสถาบัน) 
พับตามรอย   

 
 
 

 
 
 

 



ประวัติผูวิจัย 
 

หัวหนาโครงการ  นางดวงใจ  กาญจนศิลป   (Mrs. Doungjai   Kanjanasilp) 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)  
   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตําแหนง   หัวหนาฝายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท   0 4422 3071 
ผลงานที่พิมพเผยแพร  
บทความ  1. “การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร”  บรรณารักษศาสตร 

และสารนิเทศศาสตร มข. ปที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2541): 51-58. 
2. “หนังสืออิเล็กทรอนิกส : ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม”  อินฟอรเมชั่น.  ปที่ 16 

ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552):  หนา 47-57. 
3. “ปริมาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีที่จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546-2549 (ระยะที่ 2).”  ใน 
บทความวิจัยสถาบันการประชุมวิชาการวจัิยสถาบันระดับชาตปิระจําปการศึกษา 2552 
เร่ืองยุทธศาสตรการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา.  (หนา 189-192).  
กรุงเทพฯ:  สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา.  

4. “ปริมาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีที่จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546-2549 (ระยะที่ 2).”  
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มข.  ปที่ 26 ฉบับที่ 1-3 (มกราคม-ธันวาคม 
2551): 38-45. 

หนังสือ    1. บรรณาธิการจัดทําหนังสือช่ือ บรรณานุกรมงานวิจัยโคราชศึกษา. นครราชสีมา:  
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549. 

                2. บรรณาธิการจัดทําหนังสือช่ือ บทคัดยองานวิจัยโคราชศกึษา. นครราชสีมา:            
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549. 

งานวิจยั    1. หัวหนาโครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง ปริมาณและการใชหนงัสือที่จัดหาตามการเสนอ 
แนะของอาจารยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2546-2549 
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                 2.  หัวหนาโครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง ปริมาณและการใชหนงัสือที่จัดหาตามการเสนอ 
แนะของอาจารยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2546-2549 (ระยะที่ 2) 

   
นักวิจัย   นางขวัญแกว เทพวิชิต (Mrs. Kwankaew Thepwichit) 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)  
            มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตําแหนง  บรรณารักษฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท   0 4422 3076 
งานวิจยั  1.  ผูรวมวิจยัโครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง ปริมาณและการใชหนังสือที่จดัหาตามการ 
   เสนอแนะของอาจารยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีที่จัดหาในชวงปงบประมาณ  
   พ.ศ. 2546-2549 
  2.  ผูรวมวิจยัโครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง ปริมาณและการใชหนังสือที่จดัหาตามการ 
   เสนอแนะของอาจารยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดหาในชวงปงบประมาณ  
   พ.ศ. 2546-2549 (ระยะที่ 2) 
 
 
 
 
 


