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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใช
และความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection : 
TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และไดนําเสนอตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎ ี
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาคนควา  

และไดนําเสนอตามหัวขอดังตอไปดังนี้ 
2.1.1 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
2.1.2 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
2.1.3 ฐานขอมูลท่ีจัดบริการในหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศ 
2.1.4 การใหบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital 

Collection : TDC) ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
2.1.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (Electronic Information) 
 คําวา “สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส” ไดมีนักวิชาการชาวตางประเทศและชาวไทย รวมท้ัง
หนังสืออางอิง ไดใหความหมายและคําจํากัดความ ความสําคัญ คุณภาพและประเภทของ สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ไวดังตอไปนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2560) ใหความหมายของ สารสนเทศ 
หมายถึง ขาวสาร การแสดงหรือชี้แจงขาวสารขอมูลตาง ๆ ซ่ึงตรงกับศัพทบัญญัติของคําใน
ภาษาอังกฤษ คําวา Information 

สมาคมหองสมุดอเมริกัน (Young, 1983 : 117) ใหคําจํากัดความของคําวา Information 
วา หมายถึง ความคิด ขอเท็จจริง และผลงานทีเกิดข้ึนจากจิตใจท้ังหมด ซ่ึงมีวิธีการติดตอสื่อสาร มี
การจดบันทึกรวบรวม มีการตีพิมพเผยแพรหรือมีวิธีการแจกจายท้ังอยางเปนทางการ และไมเปน
ทางการในทุกรูปแบบ 

พจนานุกรม Webster’s New World College Dictionary (1999 : 733) ใหความหมาย 
ของ สารสนเทศ หมายถึง ขอมูล ขอเท็จจริง และความรูท่ีไดจากการสํารวจ การศึกษา หรือการสอน 
ท่ีบันทึกไวในรูปแบบตาง ๆ ท้ังท่ีเปนวัสดุตีพิมพ และไมตีพิมพ 

จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2544 : 4) ใหความหมายของคําวา สารสนเทศ คือ ขอมูลท่ีได
ผานการประมวล ผานการวิเคราะห หรือสรุปใหอยูในรูปท่ีมีความหมาย สามารถนําไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค 
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สุชาดา กีระนันท (2542 : 5) ใหความหมายของคําวา สารสนเทศ คือ ขอความรูท่ีประมวลได
จากขอมูลตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของในเรื่องนั้น จนไดขอสรุปเปนขอความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 
โดยเนนท่ีการเกิดประโยชน คือ ความรูท่ีเกิดข้ึนกับผูใช 

สรุปไดวา สารสนเทศ หมายถึง ขอมูล ขอเท็จจริง ขาวสาร และความรู  ท่ีผานการ
ประมวลผลแลวนํามาบันทึกรวบรวมไวในรูปแบบตาง ๆ ท้ังวัสดุตีพิมพ เชน หนังสือ รายงานการวิจัย 
วารสาร ฯลฯ และวัสดุไมตีพิมพ เชน สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ซ่ึงเผยแพรโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือถายทอดขอมูล เพ่ือใหเกิดประโยชนในการตัดสินใจของผูใช 

ความหมายของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสนั้น ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
อารโนล (Arnold. 1990 : 91) ไดกลาววา สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส คือ สิ่งท่ีอยูในรูปของ

ออนไลน (Online) ซีดีรอม (CD-ROM) แผนดิสกแมกเนติก (Magnetic disc) เทปบันทึกแบบแถบ
แมเหล็ก (Magnetic Tape) โปรแกรมคอมพิวเตอร โทรสาร การเผยแพรขาวสารแบบทันทีทันใด 
(Real Time Broadcast News) ระบบฝากขอความ (Voice Mail) 

ดิกคินสัน (Dickinson 1994 : 1) ใหความหมายสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส คือ ขอมูล
สารสนเทศใด ๆ ท่ีสามารถเขาถึงผานระบบคอมพิวเตอร สารสนเทศอาจจะบันทึกอยูในคอมพิวเตอร
หรือสามารถเขาถึงจากเครื่องอานซีดีรอม หรือสามารถเขาถึงโดยผานโมเด็มและโทรศัพท 

RUSA MARS Management Committee (1998 : 277) ไดกลาวถึงสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส วาหมายถึง บริการสืบคนออนไลน บริการสืบคนจากคอมแพคดิสก สารสนเทศจาก
เครือขายอินเทอรเน็ต ท้ังท่ีเปนอินเทอรเน็ตไซตจากเครือขายใยแมงมุม เปนตน รวมถึงฐานขอมูล
บรรณานุกรมรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใหบริการ สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส สื่อประสม และสื่อ 
อ่ืน ๆ ท่ีผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศไดโดยตรงในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส 

อาภากร ธาตุโลหะ (2547 : 76) ใหความหมายของคําวา สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส หมายถึง 
ขาวสาร ขอมูล ความรู เรื่องราวท่ีไดมีการรวบรวมและจัดเก็บไวในรูปแบบท่ีอาน หรือคนคืนไดดวย
เครื่องคอมพิวเตอร เชน บันทึกอยูในแฟมขอมูล (file) หรือในฐานขอมูล (database) 

น้ําทิพย วิภาวิน (2548 : 88) ไดใหความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึง วัสดุท่ีนําเสนอ
ขอมูลในรูปดิจิทัล อาศัยวัสดุและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชวยในการนําเสนอขอมูล เชน ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน ฐานขอมูลซีดี-รอม ฐานขอมูลออนไลน และ
ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศท่ีหองสมุดจัดทําข้ึนเอง 

คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (2548 : 14) ใหความหมาย สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส คือสื่อท่ี
สามารถจัดเก็บขอมูลไดปริมาณสูง เปนขอมูลแบบสื่อผสม และมีระบบการคนคืนดวยระบบ
คอมพิวเตอรท่ีเท่ียงตรง แมนยํา และรวดเร็ว สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสไดรับความนิยมมากในปจจุบัน
เพราะเทคโนโลยีไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วทําใหสื่อประเภทนี้มีคุณภาพและราคาถูกลง เชน ซีดีรอม 
ซีดีไอ แผนวีดิทัศนเลเซอร แผนวีซีดี แผนดีวีดี สารสนเทศเวิลดไวดเว็บ  

ชโรชีนีย ชัยมินทร (2549 : 10) ไดใหความหมาย ของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส คือ 
สารสนเทศท่ีบันทึกและเผยแพรในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ ซ่ึงจะตองใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรื และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสราง การผลิต การจัดเก็บ การอาน 
การเขาถึง การคนคืนและคนหาสารสนเทศท่ีตองการ 
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บุษกร แกวพิทักษคุณ (2553 : 9) ไดกลาวถึง ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส วา
หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดท่ีผลิตข้ึนเองโดยโปรแกรมประยุกต ไดรับการบันทึกไวใน
รูปลักษณของวัสดุอิเล็กทรอนิกส เชน แผนดิสก ซีดีรอม หรือฐานขอมูลตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะในรูปแบบ
ฉบับเต็ม (Full Text) เชน ฐานขอมูลวิทยานิพนธสิ่งพิมพของสถาบัน ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุด (OPAC) กฤตภาค วารสาร เปนตน ผูใฃบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรประเภทเหลานี้ได
โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 

ธิดารัตน เพ็ญวิจิตร (2553 : 16) กลาวถึง สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส หมายถึงขอมูล ขาวสาร 
ความรู เรื่องราวท่ีไดมีการรวบรวมและ จัดเก็บไวเปนดิจิทัลท่ีสามารถอานหรือคนคืนไดดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร มีการผสมผสานเทคโนโลยี ดานการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศเขาไวดวยกันในสื่อ
ท่ีไมใชกระดาษ ซ่ึงตองอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการสราง การจัดเก็บ การอาน การเขาถึง การ
คนคืนและการคนหาสารสนเทศท่ี ตองการ มีจัดเก็บบนสื่อบันทึกเปนซีดี (Compact Disc) หรือ 
ฮารดดิสก (Hard disk) หรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีใช ในการจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส การจัดทําทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสจะมีรูปแบบการจัดทําท่ีอาจปรับเปลี่ยนมาจากสิ่งพิมพ เชน หนังสือ 
หนังสือพิมพ วารสาร บทความ เปน อิเล็กทรอนิกส เชน วารสาร Library Journal วารสาร 
Information Technology ท่ีปจจุบันจะมีจัดทําท้ังฉบับพิมพ และฉบับอิเล็กทรอนิกส หรือจัดทําเปน
ดิจิทัลตั้งแตแรก เชน วารสาร D-Lib Magazine และ Information Research ท้ังนี้จะหมายรวมถึง 
ฐานขอมูลออนไลน สารสนเทศบนอินเทอรเน็ตในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส และ
ขอมูลในการสื่อสารในแบบเครือขายทางสังคม (Social Network) เชน YouTube, SlideShare และ 
Flickr รวมท้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ดาลัด พุกาธร (2556 : 10) ใหความหมาย ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส หมายถึง 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการผลิต การจัดเก็บ การคนคืนและเผยแพร โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอมูลจะอยูในรูปดิจิทัล บันทึกลงในวัสดุอิเล็กทรอนิกส 
เชน แผนดิสก ซีดีรอม หรือฐานขอมูลตาง ๆ ผูใชสามารถเขาถึงทรัพยากรประเภทเหลานี้ไดโดย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส คือ ขอมูล ขอเท็จจริง ขาวสาร 
ความรู และสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน มีการรวบรวม การจัดเก็บ การเขาถึง การเผยแพรและ
คนคืน ดวยวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศผานระบบเครือขาย โดยใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  
เชน  ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน เปนตน 

 

ความสําคัญของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
สารสนเทศมีความสําคัญและจําเปนตอมนุษยในสังคมสารสนเทศ วัตถุประสงคของการจัดตั้ง

หองสมุดหรือศูนยสารสนเทศ ลวนแลวแตเนนใหเห็นถึงความสําคัญของสารสนเทศในการใชประโยชน
รวม 5 ประการ คือ (สุทธิลักษณ อําพันวงศ, 2515 : 2) 

1. เพ่ือการศึกษา (Education) สารสนเทศท่ีจัดเก็บและใหบริการในหองสมุดและศูนย
สารสนเทศท่ัว ๆ ไป ลวนแลวแตใหประโยชนในการเก็บขอมูลเบื้องตนตอการศึกษา ท้ังในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน 
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2. เพ่ือใหความรู (Information) คนในสังคมมีความจําเปนตองทราบความเปลี่ยนแปลงไปใน
สังคม ตองทราบขาวในสังคมท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน การติดตอสื่อสารในสังคมแตละวันจะไดดําเนินไป
อยางตอเนื่อง สารสนเทศทุกประเภทลวนแลวแตใหขาวสารท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะสารสนเทศ
ประเภทวารสาร หนังสือพิมพ ตลอดจนสื่อสารสนเทศ ประเภทวิทยุ โทรทัศน และโทรคมนาคม ลวน
แลวแตมีบทบาทอยางสูงตอการติดตามขาวในสังคมท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน สารสนเทศตาง ๆ จึงมี
ความสําคัญตอการขจัดความสงสัยในเรื่องใครรูของเหตุการณในสังคมใหหมดสิ้นไป 

3. เพ่ือการคนควา (Research) ในยุคสังคมขาวสารปจจุบัน สารสนเทศท่ีตอบสนองในเรื่อง
การคนควาวิจัย มีบทบาทอยางสูงตอการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ในแตละประเทศตางพยายาม
สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและการคนควาทางเทคโนโลยีตาง ๆ สารสนเทศทางดาน
การศึกษาคนควาไมวาจะจัดทําใหบริการอยูในรูปใด เชน บัตร สาระสังเขป สมุดสถิติ วิทยานิพนธ 
รายงานการวิจัย ลวนแลวแตมีความสําคัญในการกอใหเกิดสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควาท่ีทันสมัย 
และนําไปใชในการพัฒนาประเทศทุก ๆ ดานไดตอไป 

4. เพ่ือความจรรโลงใจ (Inspiration) สารสนเทศบางประเภทและบางชนิดยังอํานวย
ประโยชนกอใหเกิดความจรรโลงใจ ทําใหเกิดความสุขทางจิตใจ เชน การอานหนังสือวรรณกรรมท่ี
สําคัญชวยกอใหเกิดความรูสึกซาบซ้ึงในความดีงามในความคิดของผูอ่ืน 

5. เพ่ือความบันเทิง (Recreation) สังคมสารสนเทศในปจจุบันมีสื่อสารสนเทศเพ่ือความ
บันเทิงในการพักผอนหยอนใจมาก ๆ แตละชนิดลวนแลวแตตอบสนองสารสนเทศเพ่ือความบันเทิง
สวนตัวหรือครอบครัว เชน การอานหนังสือท่ีชื่นชอบเปนการสวนตัว หรือการเพลิดเพลินชมรายการ
จากโทรทัศน หรือฟงเพลงท่ีชื่นชอบจากวิทยุ สื่อสารสนเทศเพ่ือการบันเทิงมีการผลิตมากมาย เพ่ือ
สนองความตองการของผูใชสารสนเทศประเภทนี้อยางท่ัวถึง และอํานวยความสะดวกสบายตอการใช
เพ่ือความบันเทิงไดอยางเต็มท่ี 

ชาริณี เชาวศิลป (2542 : 42) กลาวถึง ความสําคัญของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ไววา 
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีลักษณะท่ีนาสนใจหลายประการ อยางหนึ่งคือความสามารถในแทรกซึม 
ซอกซอนไปในทุกสวนของ ชีวิตประจําวันของมนุษย รวมท้ังเขาไปเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ ข้ันตอน 
รูปแบบ วิธีการทํางานของเรา ตัวอยางท่ีเห็นไดงาย  ๆ และชัดเจน เชน ธนาคาร First Security 
National Bank ไดเปดบริการธนาคารออนไลนในอินเทอรเน็ต รานหนังสือชื่อ Amazon ใน 
อินเทอรเน็ตเปดโอกาสใหคนรักหนังสือท่ีไมมีเวลาไปรานหนังสือสามารถเลือกซ้ือหนังสือไดจาก 
คอมพิวเตอรท่ีบานหรือท่ีทํางานของตน ซ่ึงสะดวกสบายและประหยัดเวลากวาการไปเดินซ้ือดวย
ตนเอง  

การใหความสําคัญกับคุณภาพของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสก็เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีผู
ใหบริการ ผูผลิต จะตองใหความ สนใจท่ีจะพัฒนาและใหบริการสารสนเทศใหมีคุณภาพแกผูใช ท้ังนี้
เนื่องจากความตองการใช การแสวงหา และการใชสารสนเทศจะเกิดข้ึนเม่ือผูใชไดรับสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ หากสารสารสนเทศไมมีคุณภาพก็จะไมมีคุณคาตอผู ใช ซ่ึงคุณภาพของสารสนเทศจะ
พิจารณาไดดังนี้ (ประภาวดี สืบสนธิ์, 2533 : 318)  

1. เนื้อหาตรงกับความตองการและยังไมเคยรูมากอน การไดรับสารสนเทศท่ีตรงกับความ 
ตองการ ถือไดวาสารสนเทศนั้นมีคุณภาพสูงสุด  
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2. ความถูกตองนาเชื่อถือ การท่ีไดรับสารสนเทศท่ีไมถูกตอง ไมตรงกับขอเท็จจริงถือไดวา 
เปนสิ่งท่ีอันตราย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากนําสารสนเทศนั้นไปใชเพ่ือการตัดสินใจและการวางแผนก็
จะทําใหเกิดความผิดพลาดในการวางแผนและการตัดสินใจ  

3. ความทันสมัย ใหม ทันเหตุการณ สารสนเทศท่ีตองการในบางสถานการณอาจตองการ
สารสนเทศท่ีมีความทันสมัย แตในบางกรณีก็ตองการสารสนเทศท่ีเปนขอมูลเกาดวยเชนกัน  

4. รูเรื่องเขาใจงาย เนื่องจากแตละบุคคลมีระดับการรับรูและความสามารถในการทําความ 
เขาใจสารสนเทศท่ีแตกตางกัน ดังนั้นหากผูใชท่ีมีความสามารถท่ีจะเขาใจสารสนเทศได สารสนเทศ
นั้นยอมมีคุณภาพตอผูใชนั้น 

จากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพสูงทําให
แนวโนมสารสนเทศในอนาคตมีการผลิต การจัดการสารสนเทศงาย และการเขาถึงสารสนเทศสะดวก
ข้ึน หองสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศตาง ๆ จึงใหความสาคัญกับสารสนเทศโดยไดมุงเนน
ใหบริการสารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมมากข้ึน สารสนเทศดังกลาวเปน
คลังขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลของผูผลิต หรือแหลงผลิต
ในระบบออนไลน มีการจัดเก็บขอมูลใหมในฐานขอมูลทุกวัน ขณะเดียวกันขอมูลเกาจะจัดเก็บให
สามารถสืบคนยอนหลังได ชวยประหยัดเวลาของผูใช ทําใหไดรับสารสนเทศท่ีทันสมัย และตรงตาม
ความตองการโดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ีในการใชบริการ อีกท้ังผูใชบริการสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสืบคนไดตลอดเวลาขณะสืบคน และยังสามารถจัดการผลการสืบคนโดย การสั่ง
พิมพ บันทึก สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส สงออกรายการบรรณานุกรม การแจงเตือน เปนตน ในการ
สืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพนั้น ท้ังผูใหบริการและผูใชบริการตองมีความรู
เก่ียวกับแหลงสารสนเทศ วิธีการสืบคน รวมถึงมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเขาถึงแหลงสารสนเทศ เพ่ือคัดสรรสารสนเทศท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ ความตองการ
และทันเวลา (อัญชลี กล่ําเพ็ชร, 2551) 

สามารถสรุปไดวา สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ในยุคของสังคมสารสนเทศ (Information 
Society) หรือยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) ท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มี
บทบาทสําคัญตอคนในสังคมท่ีตองใชสารสนเทศ ไมวาจะในดานการศึกษา การเรียนการสอน การ
คนควาวิจัย และการดําเนินชีวิต ซ่ีงจะสงผลตอการพัฒนาตนเอง องคกร และประเทศชาติ 

 

ประเภทของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
การบันทึกและจัดเก็บสารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสามารถบันทึกขอมูลไดเปน

จํานวนมาก ตลอดจนสามารถแสดงสารสนเทศไดในรูปแบบของตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
แบงออกเปน 6 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (พรพรรณ จันทรแดง, 2557 : 37) 

1. ซีดีรอม (Compact Disc Read Only Memory : CD-ROM) เปนสื่อท่ีใชบันทึก
สารสนเทศ มีลักษณะเปนจานวงกลมเคลือบเงา มีเสนผานศูนยกลางขนาด 4.75 นิ้ว หรือ 12 
เซนติเมตร มีความหนาประมาณ 1.2 มิลลิเมตร สามารถจุขอมูลไดประมาณ 250,000 หนา หรือ 600 
ลานตัวอักษร และสามารถบันทึกขอมูลไดท้ังตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึง สื่อประสม 
(Multimedia) ตาง ๆ เปนสื่อท่ีสามารถอานไดอยางเดียว ไมสามารถแกไขปรับปรุงขอมูลได ใชกับ
เครื่องอานดวยแสงเลเซอร 
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2. แผนวิดีทัศนระบบดิจิทัลหรือแผนดิจิทัลอเนกประสงค (Digital Versatile Disc-DVD) 
เปนสื่อชนิดใหมท่ีไดรับการพัฒนามาจากซีดีรอม รูปลักษณภายนอกคลายคลึงกับแผนซีดีรอมทุก
ประการ แตสามารถบันทึกและจัดเก็บขอมูลไดมากกวาซีดีรอม 25 เทา เปนเทคโนโลยีท่ีกาวเขามา
ทดแทนวิดีทัศนแบบเดิม นิยมใชบันทึกสารสนเทศสื่อประสม เชน ภาพยนตร ขาวเหตุการณสําคัญ ๆ 
สารคดี 

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Books) หรือ e-Books เปนหนังสือท่ีผลิตออกมาใน
รูปแบบของดิจิทัลจัดเก็บและบันทึกขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร สื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีใชเก็บรวบรวม
และบันทึกขอมูล ไดแก แผนซีดีรอม แผนดีวีดีรอม เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) การใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกสจําเปนตองมีเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟแวรสําหรับการเปดและอานขอมูล 
บางครั้งมีการจัดทําไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia) หรือไฮเปอรลิงก (Hyperlink) เพ่ือการเชื่อมโยงไป
ยังแหลงขอมูลอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถโตตอบกับผูใช (Interactive) ปจจุบันคณาจารยตาม
สถาบันการศึกษาตาง ๆ  ไดผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสออกมาเปนจํานวนมาก เนื่องจากความสะดวก 
ประหยัด และสามารถเผยแพรสูสาธารณชนไดอยางรวดเร็ว หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบงออกเปน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบฐานขอมูลและแบบแตละชื่อเรื่อง 

4. วารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journals) หรือ e-Journals เปนวารสารในรูปแบบ
ดิจิทัล เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และแสดงผลทางหนาจอคอมพิวเตอร จัดทําโดยนักวิชาการและ
ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา ใหบริการบทความวารสารในรูปบทคัดยอและเอกสารฉบับเต็ม (รวิษฎา 
หงสกาญจนกุล, 2551 : 8) ไดรับความนิยมมากในปจจุบันนี้ท้ังทางฝายของผูผลิตและผูใช ฝายผลิต
สามารถผลิตไดโดยไมจํากัดจํานวนและไมตองมีคาใชจายเปนเรื่องของกระดาษ กระบวนการเย็บเลม 
และกระบวนการขนสงจากผูผลิตไปยังผูใช สวนผูใชสามารถอานวารสารไดทันทีท่ีผูผลิตอัปโหลด
ขอมูลลงบนเครือขายคอมพิวเตอร บางสํานักพิมพผลิตวารสารออกมาท้ังในรูปแบบเลมและรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงรูปลักษณของท้ัง 2 แบบ มีลักษณะคลายคลึงกัน แตมีความตางตรงวิธีการอาน โดย
วิธีการอานดวยตาเปลาหรือการอานจากหนาจอคอมพิวเตอร 

5. หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Newspapers หรือ e-Newspapers) เปน
หนังสือพิมพท่ีผลิตออกมาในรูปแบบของดิจิทัล มีการเชื่อมโยงขอมูลบางสวนกับแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 
เนื้อหาสาระเหมือนกับหนังสือพิมพในรูปเลม และวิธีการนําเสนอสารสนเทศมีความคลายคลึงกัน โดย
จัดแบงเนื้อหาออกเปนหมวดหมู เชน การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม บันเทิง 
และกีฬา นําเสนอสารสนเทศท้ังในรูปแบบของไฟล HTML และ ไฟล PDF และผูอานสามารยอนกลับ
ไปดูหนังสือพิมพฉบับเกา ๆ ได เนื่องจากใชระบบคอมพิวเตอรซ่ึงมีเนื้อท่ีในการจัดเก็บขอมูลมากกวา
รูปเลม ลักษณะการนําเสนอเนื้อหาจากหนังสือพิมพออนไลนมี 2 รูปแบบคือ ใชเนื้อหาขาวเดิมจากสื่อ
สิ่งพิมพข้ึนบนสื่อออนไลน และการเรียบเรียงขาวใหมบางสวน ดวยการปรับเปลี่ยน เพ่ิม หรือตัดคํา/
ประโยคและตัดเนื้อหาขาวท้ิงบางสวน เพ่ือประหยัดเวลาของผูอานใหไดเฉพาะสาระท่ีสําคัญ สวน
รายละเอียดใหอานจากตัวเลมฉบับพิมพ 

6. ฐานขอมูล (Database) หมายถึง ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธกัน 
โดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการจัดเก็บและคนคืน ทําใหสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
แกไขขอมูลไดโดยงาย และสามารถใชงานไดพรอม ๆ กันหลายคน องคประกอบสําคัญของฐานขอมูล 
ไดแก ขอมูล ฮารดแวร ซอฟตแวร และผูใชฐานขอมูล ฐานขอมูลสามารถจําแนกออกไดเปน 4 
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ประเภท ไดแก ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหรือ OPAC ฐานขอมูลซีดีรอม ฐานขอมูลออนไลน 
และเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของฐานขอมูล ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ความสําคัญ 
ประโยชนและประเภท ดังนี้ 

คําวาฐานขอมูล ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Database ไดมีผูใหคํานิยามไวหลายลักษณะ ดังนี้ 
แพรท (Pratt 2005 : 7) กลาววา ฐานขอมูล คือ โครงสรางท่ีสามารถเก็บขอมูลของเอนทิตี้ 

(Entities) แอททริบิวต (Attributes) และความสัมพันธ (Relationships) ไวไดอยางหลากหลาย 
น้ําทิพย วิภาวิน (2548 : 160) ใหความหมาย ฐานขอมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลท่ี

สัมพันธและสอดคลองกัน มารวมกันไวในระบบจัดการฐานขอมูล เราสามารถท่ีจะทําการเชื่อมโยง 
และดึงขอมูล มาใชไดตามตองการโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการบันทึก และการคน
คืนสารนิเทศ มีการแสดงผลขอมูลผานหนาจอคอมพิวเตอรหรือทางเครื่องพิมพ โดยมีการเชื่อมโยง
เครื่องคอมพิวเตอรดวยระบบเครือขาย 

ดิชิตชัย เมตตาริกานนท  (2551 : 148) กลาวถึง ฐานขอมูล หมายถึง ท่ีรวมของ
ระเบียนขอมูลท่ีมีลักษณะเดียวกันและประสานสัมพันธซ่ึงกัน จัดเก็บอยูในอุปกรณหนวยความจํา
สํารอง เชน แถบแมเหล็กหรือจานบันทึก ฐานขอมูลเปนเทคโนโลยีท่ีชวยใหผูใชขอมูลในท่ีตาง ๆ 
สามารถแบงปนใชขอมูลรวมกันหรือเปนแหลงอางอิงทางดานบรรณานุกรมท่ีไดรับการจัดเก็บไวใน
คอมพิวเตอร พรอมระบบคนคืนท่ีจะชวยใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ฐานขอมูลสวนใหญจะรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชา 

สัมพันธุ จันทรดี (2551 : 24) กลาววา ฐานขอมูล คือ การรวบรวมและจัดเก็บชุดของขอมูลท่ี
มีความสัมพันธกันมาไวดวยกันใหสามารถพัฒนาและใชขอมูลเหลานั้นรวมกันไดอยางรวดเร็วและมี
สิทธิภาพ เชน ขอมูลท่ัวไปของคนในแตละวันตั้งแตตื่นนอนตอนเชาจนกระท่ังเขานอน ขอมูลของ
พนักงาน ขอมูลทางการเงิน ขอมูลท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินกิจการ เปนตน 

อาภากร ธาตุโลหะ (2554 : 84) ใหความหมาย ฐานขอมูล หมายถึง แหลงรวมของ
สารสนเทศท่ีมีความสัมพันธกันและนํามาบันทึกเก็บไวในรูปแบบท่ีอานไดดวยเครื่องคอมพิวเตอร ดวย
โปรแกรมบริหารจัดการ สามารถคนคืนขอมูลตางๆ ท่ีไดบันทึกไวมาแสดงผลทางหนาจอ ฐานขอมูล
หนึ่งอาจประกอบไปดวยแฟมขอมูลหลาย ๆ แฟมหรือเพียงแฟมขอมูลเดียวก็ได ข้ึนอยูกับการจัดเก็บ
และการสรางความสัมพันธระหวางระเบียนขอมูล โดยมีระบบจัดการขอมูลเปนตัวกําหนดโครงสรางท่ี
ใชในการจัดเก็บและคนคืน 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ฐานขอมูล คือ แหลงรวมระเบียนขอมูลท่ีมีความ
คลายคลึงและสัมพันธกัน แลวนํามาจัดเก็บและคนคืนดวยระบบจัดการฐานขอมูล โดยชวยใหผูใช
ขอมูลในท่ีตาง ๆ สามารถแบงปนใชขอมูลรวมกันได 

ความหมายของฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ไดมีผูใหคํานิยาม ไวดังนี้ 
ธนู บุญญานุวัตร (2550) ใหความหมาย ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส หมายถึง สารสนเทศท่ี

จัดเก็บไวดวยระบบคอมพิวเตอร โดยมีชุดคําสั่งระบบจัดการฐานขอมูล ทําหนาท่ีควบคุมการจัดการ
และการใชฐานขอมูล 
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อัญชนา ธาตุบุรมย และคณะ (2556 : 7)  ไดอธิบาย ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส หมายถึง 
สารสนเทศท่ีจัดเก็บไวดวยระบบคอมพิวเตอร  โดยมีชุดคําสั่งระบบจัดการฐานขอมูลทําหนาท่ีควบคุม
การจัดการและการใชฐานขอมูล 

วิชชนน วศินเมธากูร  (2557 : 24) กลาวถึง ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส คือ สิ่งท่ีเปนทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบไมตีพิมพโดยแตละฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะถูกจัดเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ 
ตามวตัถุประสงคท่ีนําไปใชประโยชน โดยแบงตามประเภทของฐานขอมูล อาทิ ฐานขอมูลแบงตาม
ลักษณะเนื้อหาฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบคน เปนตน 

ทิพวรรณ สุขรวย (2558) ใหความหมาย ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส หมายถึง สารสนเทศท่ี
จัดเก็บไวดวยระบบคอมพิวเตอร โดยมีชุดคําสั่งระบบจัดการฐานขอมูล ทําใหมีการสืบคนไดสะดวก 
และรวดเร็วมากข้ึน 

ธิดารัตน สาระพล (2554) ใหความหมาย ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง สารสนเทศท่ี
จัดเก็บไวดวยระบบคอมพิวเตอร โดยมีชุดคําสั่งระบบจัดการฐานขอมูล ทําหนาท่ีควบคุมการจัดการ
และการใชฐานขอมูล แบงตามลักษณะการใชงานแบงได 2 ประเภทคือ ฐานขอมูลออฟไลน และ
ฐานขอมูลออนไลน  แบงตามเนื้อหาสารสนเทศท่ีใหบริการแบงไดเปน ฐานขอมูลบรรณานุกรม
(bibliography) บทคัดยอ (abstract) และฐานขอมูลฉบับเต็ม (full text) 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ระบบจัดการ
ฐานขอมูล ท่ีรวบรวม จัดเก็บ และคนคืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ ใหอยู ในรูป
อิเล็กทรอนิกส เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ และงานวิจัย
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 

ความสําคัญของฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ฐานขอมูลเปนแหลงท่ีรวบรวมสารสนเทศ ท่ีสามารถเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมากสามารถ

ปรับปรุงแกไข เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา และสามารถใชพรอมกันไดหลายคน โดยสามารถใชตาง
สถานท่ีไดดวย (อาภากร ธาตุโลหะ, 2547 : 76) ดังนั้น การจัดขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูลจะทําให
ขอมูลมีสวนท่ีดีกวาการเก็บขอมูลในรูปของแฟมขอมูล ท้ังนี้เพราะการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูล
นั้นจะมีสวนสําคัญกวาการจัดเก็บขอมูลในรูปของแฟมขอมูลปกติ ดังตอไปนี้ (พงษศักดิ์ ผกามาศ, 
2553 : 146) 

1. ลดการเก็บขอมูลท่ีซํ้าซอน (Data Redundancy) นั่นคือ ขอมูลบางชุดท่ีอยูในรูปของ
แฟมขอมูลอาจมีปรากฏอยูหลาย ๆ แหงเพราะมีผูใชขอมูลชุดนี้หลายคน เม่ือใชระบบฐานขอมูลแลว
จะชวยใหความซํ้าซอนของขอมูลลดนอยลง เชน ขอมูลอยูในแฟมขอมูลของผูใชหลายคน ซ่ึงผูใชแต
ละคนจะมีแฟมขอมูลเปนของตนเอง ระบบฐานขอมูลจะลดการซํ้าซอนของขอมูลเหลานี้ใหมากท่ีสุด
โดยการจัดเก็บในฐานขอมูลไวท่ีเดียวกัน ผูใชทุกคนท่ีตองการใชขอมูลชุดนี้จะใชโดยผานระบบ
ฐานขอมูลโดยทําใหไมเปลืองเนื้อท่ีในการเก็บขอมูลและลดความซํ้าซอนลงได 

2. รักษาความถูกตองของขอมูล (Data Correction) เนื่องจากฐานขอมูลมีเพียงฐานขอมูล
เดียว ในกรณีท่ีมีขอมูลชุดเดียวกันปรากฎอยูหลายแหงในฐานขอมูลซ่ึงขอมูลเหลานี้จะตองตรงกัน ถา
มีการแกไขขอมูลนี้ทุก ๆ แหงท่ีขอมูลปรากฏอยูจะแกไขใหถูกตองตามกันหมดโดยอัตโนมัติดวยระบบ
จัดการฐานขอมูล 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=%C7%D4%AA%AA%B9%B9%20%C7%C8%D4%B9%E0%C1%B8%D2%A1%D9%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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3. การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลทําไดอยางสะดวก (High Degree of 
Data Integrity) นั่นคือ การปองกันและรักษาความปลอดภัยกับขอมูลระบบฐานขอมูลจะใหเฉพาะผู
ท่ีเก่ียวของเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาไปใชฐานขอมูลได เรียกวามีสิทธิ์สวนบุคคล (Privacy) ซ่ึงกอใหเกิด
ความปลอดภัย (Security) ของขอมูลนั้นดวย ฉะนั้นผูใดจะมีสิทธิ์ท่ีจะเขาถึงขอมูลไดจะตองมีการ
กําหนดสิทธิ์กันไวกอนและเม่ือเขาไปใชขอมูลนั้น ๆ ผูใชจะเห็นขอมูลท่ีถูกเก็บไวในฐานขอมูลใน
รูปแบบท่ีผูใชออกแบบไว 

4. สามารถใชขอมูลรวมกันได (Data Sharing) เนื่องจากในระบบฐานขอมูลจะเปนท่ีเก็บ
รวบรวมขอมูลทุกอยางไวอยางเปนระบบ โดยผูใชหรือผูรับบริการแตละคนสามารถท่ีจะใชขอมูลใน
ระบบไดทุกขอมูลตามสิทธิ์ท่ีกําหนดให ซ่ึงถาขอมูลไมไดถูกจัดใหเปนระบบฐานขอมูลแลวผูใชก็จะ
ใชไดเพียงขอมูลของตนเองเทานั้น สําหรับโปรแกรมตาง ๆ ถาเก็บไวในฐานขอมูลก็จะสามารถใชงาน
รวมกันไดเชนกัน 

5. มีความเปนอิสระของขอมูล (Data Independence) นั่นคือ เม่ือผูใชตองการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหรือนําขอมูลมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมา จะสามารถสรางขอมูลนั้น
ข้ึนมาใชใหมไดโดยไมมีผลกระทบตอระบบฐานขอมูล เพราะขอมูลท่ีผูใชนํามาประยุกตใชใหมนั้นจะ
ไมกระทบตอโครงสรางท่ีแทจริงของการจัดเก็บขอมูล ดั้งนั้นการใชระบบฐานขอมูลจะทําใหเกิดความ
เปนอิสระระหวางการจัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช 

6. สามารถขยายงานไดงาย (Improved Flexibility) นั่นคือ เม่ือตองการเพ่ิมเติมขอมูลท่ี
เก่ียวของก็จะสามารถเพ่ิมไดอยางงาย ไมซับซอน เนื่องจากมีความเปนอิสระของขอมูล ดังนั้นจึงไมมี
ผลกระทบตอขอมูลท่ีมีอยูในระบบ 

7. ขอมูลสามารถบูรณะกลับสูสภาพปกติไดเร็วและมีมาตรฐาน (Data Restored and 
Standard) เนื่องจากการจัดพิมพขอมูลในระบบท่ีไมไดใชฐานขอมูล ผูเขียนโปรแกรมแตละคนมี
แฟมขอมูลของตนเองเฉพาะ ฉะนั้นแตละคนจึงตางก็สรางระบบการบูรณะขอมูลใหกลับสูสภาพปกติ
ในกรณีท่ีขอมูลเสียหายดวยวิธีการของตนเอง จึงทําใหขาดประสิทธิภาพและมาตรฐาน แตเม่ือมาเปน
ระบบฐานขอมูลแลว การบูรณะขอมูลใหกลับคืนสูสภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผูดูแลเพียง
คนเดียวท่ีดูแลท้ังระบบ ซ่ึงยอมตองมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันแนนอน 

นอกจากนี้ฐานขอมูลมีสวนชวยสนับสนุนการทํางานของนักวิชาชีพสารสนเทศเองดวย 
กลาวคือ ชวยในการคัดเลือกสิ่งใหม และชวยประเมินทรัพยากรสารสนเทศกอนท่ีนําเขามาเก็บไวใน
องคกร เปนเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูกอนท่ีจะ
ตัดสินใจดําเนินการใด ๆ เปนสิ่งชวยลดกระบวนการและข้ันตอนในการจัดหาสารสนเทศ ทําใหระบบ
การจัดการขอมูลเปนไปอยางอัตโนมัติและนําไปใชประโยชนอยางคุมคา โดยสรุป สามารถแบง
บทบาทของฐานขอมูบตอการดําเนินงานสารสนเทศ ใน 4 ลักษณะ คือ (เดชา นันทพิชัย, 2546) 

1. บทบาทตอการสรางสารสนเทศของหนวยงาน ฐานขอมูลทําใหนักสารสนเทศสามารถ
วิเคราะหความตองการของผูใชอยางสมํ่าเสมอ และสามารถท่ีจะนําเสนอสิ่งใหม ๆ ใหกับผูใชไดอยาง
ตอเนื่อง ฐานขอมูลสามารถชวยใหงานสารสนเทศท่ีจะวิเคราะหทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน ปท่ีมี
อยู แหลงท่ีมีอยู สาขาวิชาท่ีมีอยู การใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีเปนอยู หรือโครงการใหม ๆ ปรับปรุง
ของเดิมและเพ่ิมทรัพยากรใหม ๆ ในสวนท่ีองคกรยังไมแตจําเปนตองมี กลาวคือ ฐานขอมูลสามารถท่ี
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จะรายงานผลและแสดงผล สังเคราะหและทํารายงานสรุปท่ีจําเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายงาน
ผลดังกลาวจําเปนตอการตัดสินใจและลดความซํ้าซอนของทรัพยากรท่ีจะมีในองคกรในอนาคนตอไป 

2. บทบาทในการจัดการขอมูล (Information Organization) ฐานขอมูลนับวามีบทบาทตอ
การจัดการขอมูลขององคกรเปนอยางมาก เพราะเปนกระบวนการท่ีจะจัดการเนื้อหาของสารสนเทศ
ใหอยูในท่ีเดียวกัน เพ่ือใหสามารถสืบคนได ประสิทธิภาพของฐานขอมูลก็คือ การท่ีสามารถสืบคนได
อยางกวางขวาง และเขาถึงเนื้อหาสาระสําคัญในระดับลึกไดไมวาจะอยูในทรัพยากรประเภทใดก็ตาม 
ท้ังนี้ในการจัดการฐานขอมูลจึงจําเปนตองมีมาตรฐานและกฎเกณฑท่ีแนนอน เชน เกณฑในการ
จัดแบงประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ มาตรฐานของการทําดรรชนีสืบคน ความถูกตองของการ
บันทึกขอมูล เปนตน สิ่งเหลานี้จะเปนตัวบงชี้ถึงเนื้อหาของฐานขอมูลและคุณภาพของฐานขอมูล 

3. บทบาทในการสืบคนขอมูล (Retrieval of Information) ฐานขอมูลสามารถชวยในการ
คนหาทําไดงายเม่ือผูใชตองการ ฐานขอมูลทําใหการสืบคนเปนกระบวนการท่ีทําไดสะดวกรวดเร็ว ดัง
จะเห็นวาปจจุบันผูใชสามารถท่ีจะสืบคนเอกสารฉบับเต็มไดดวยตนเอง นอกจากนี้ฐานขอมูลยังนับวา
มีบทบาทตอการคนควาวิจัยอีกทางหนึ่งดวย เพราะชวยประหยัดเวลาและงบประมาณคาใชจายท่ี
จะตองจายไปในการคนควาวิจัยของนักวิจัยแตละครั้ง 

4. บทบาทในการเผยแพรสารสนเทศ (Dissemination of Information) ฐานขอมูลมี
ความสามารถในการรายงาน การจัดเรียง และมีกระบวนการคนท่ีสามารถเขาถึงเนื้อหาอยาง
เหมาะสม กระบวนการเหลานี้ทําใหการเผยแพรและแจงใหผูใชทราบถึงสารสนเทศท่ีมีในระบบเปนไป
อยางรวดเร็ว 

ดังนั้นภารกิจสําคัญของหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศ คือการจัดการเก่ียวกับขอมูล 
สารสนเทศ และความรูท้ังท่ีเปนขอความ รวมท้ังสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยทําการรวบรวมสารสนเทศท่ี
เปนประโยชน จัดระบบสารสนเทศเพ่ือใหงายตอการคนคืนมากท่ีสุด นักสารสนเทศท่ีทําหนาท่ีนี้จึง
หลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองเพ่ิมคุณคาใหกับสารสนเทศท่ีมีอยู โดยการประเมินสารสนเทศท่ีเปนประโยชน
ตอผูใช และสามารถท่ีจะคนหาและนําสงไปยังผูใชไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ดิชิตชัย เมตตาริกา
นนท, 2551 : 154) 

จึงสรุปไดวา ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสนับเปนสื่อท่ีมีพัฒนาการสําคัญท่ีมีคุณคา เพราะเปนสื่อ
ท่ีสามารถ จัดเก็บขอมูลไดปริมาณสูง เปนขอมูลแบบสื่อผสม และมีระบบการคนคืนดวยระบบ
คอมพิวเตอรท่ีสะดวกรวดเร็ว ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันจึงเปนสื่อ ประเภทหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญตอการเรียน การสอน การคนควา และการวิจัยในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนั้นหอง
สมุดมหาวิทยาลัย จึงมีหนาท่ีสนับสนุนและสงเสริมงานทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให
บริการ และอํานวยประโยชนแกผูใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 

ประโยชนของฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ขอมูลและสารสนเทศเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญของสังคมสมัยใหมท่ีจะพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหมีสติปญญาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติและสังคม
โลกในดานตาง ๆ ใหเจริญกาวหนาปจจุบันขอมูลและสารสนเทศเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและมีปริมาณ
มากมายท้ังสารสนเทศท่ีอยูในรูปของสิ่งพิมพและฐานขอมูลคอมพิวเตอรการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
สารสนเทศมีผลกระทบตอหองสมุดในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ดังนั้น
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หองสมุดเกือบทุกแหลงไดจัดหาฐานขอมูลออนไลนมาใหบริการแกผูใชทําใหการเขาถึงสารสนเทศ
ขยายขอบเขตออกไปอยางกวางขวางและเปดโอกาสใหผูใชไดรับขอมูลท่ีทันสมัยไดสะดวกรวดเร็วและ
ชวยประหยัดเวลาในการคนคืนสารสนเทศไดเปนอยางมากฐานขอมูลออนไลนจัดวามีประโยชนท้ังตอ
ผูใชบริการและหองสมุดดังนี ้(Tenopir & Read, 2000 : 234) 

1. ชวยประหยัดงบประมาณของหองสมุด การบอกรับฐานขอมูลออนไลนเปนการลดภาระ
คาใชจายในการบอกรับวารสาร เนื่องจากลดจํานวนการบอกรับวารสารท่ีซํ้าซอนลงได รวมท้ังไมตอง
เสียเนื้อท่ีในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดเก็บ 

2. ชวยขยายขอบเขตในการแสวงหาความรูใหมๆ ท่ีกระจัดกระจายอยูในแหลงสารสนเทศท่ัว
โลก 

3. เปนเครื่องมือชวยชี้แนะแหลงสารสนเทศท่ีอยูในรูปสื่อสิ่งพิมพ ซ่ึงเปนสวนเสริมใหสามารถ
เขาถึงสื่อสิ่งพิมพไดรวดเร็ว ถูกตอง และตรงกับความตองการ 

4. สามารถสืบคนสารสนเทศโดยไมจํากัดระยะเวลาและสถานท่ี ผานระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคม ทําใหการสืบคนทําไดสะดวกและรวดเร็ว 

5. ผลการสืบคนมีความเฉพาะเจาะจง และสามารถคนหาเรื่องท่ีมีหลายแนวคิดในเรื่อง
เดียวกันไดงาย โดยไมจํากัดวาจะตองคนเพียงหัวเรื่องเดียวเทานั้น 

6. ขอมูลมีความทันสมัย ขอมูลในฐานขอมูลจะมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเนื่องจาก
การปรับปรุงขอมูลทําไดรวดเร็วกวาการปรับปรุงขอมูลอยูในรูปสื่อสิ่งพิมพฐานขอมูลแตละฐานจะมี
การกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนในการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย เชน ปรับปรุงทุกวัน 

ปจจุบันหองสมุดมหาวิทยาลัยและหองสมุดเฉพาะหลายแหงในประเทศไทย ไดนําระบบ
จัดเก็บสารสนเทศดวยอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรมาใช และเปดโอกาสใหผูใชสืบคนขอมูลท่ี
ตองการได ซ่ึงขอมูลท่ีจัดเก็บในรูปของอิเล็กทรอนิกสท่ีเรียกวา ฐานขอมูล มีประโยชนมากตอวงการ
สารสนเทศ ตอการแสวงหาความรูของบุคคลในยุคปจจุบัน ท้ังนี้เพราะ (พวา พันธุเมฆา, 2541 : 211) 

1. สามารถเก็บขอมูลไดจํานวนมากในสื่อขนาดเล็ก เชน จานแสง (Optical Disc) ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 12 ซม. หนาเพียง 2 มม. สามารถบรรจุขอความจากหนาหนังสือธรรมดาไดกวา 
150,000 หนา ทําใหประหยัดเนื้อท่ีการจัดเก็บไดมาก 

2. สามารถคนคืนขอมูลท่ีตองการไดรวดเร็ว และถูกตองแนนอนกวาการคนดวยมือ ทําให
ประหยัดเวลาสามารถใชประโยชนจากขอมูลไดทันที ทันความตองการ 

3. สามารถปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย ถูกตอง ไดอยางรวดเร็ว และตลอดเวลา หากมี
ขอมูลใหมเกิดข้ึน สามารถจัดเก็บเพ่ิมเติมเขาไปในฐานขอมูลไดงายและเปนระบบ ซ่ึงกรณีเดียวกันนี้ 
ถาเปนการพิมพตัวเลมหนังสือ ตองใชเวลาในการเตรียมตนฉบับ การเขาเครื่องพิมพ และเขาเลมเปน
ระยะเวลานานกวาจะเปนรูปเลมออกมาใหใชกันได ฐานขอมูลจึงมีความสะดวกกวา 

4. สามารถสืบคนทางไกลได โดยการตอฐานขอมูลเขากับระบบโทรคมนาคมท่ีมีอยู เชน 
โทรศัพทตามสาย โทรศัพทไรสาย กลาวคือ หากผูใชมีเครื่องคอมพิวเตอรอยูท่ีบาน มีเครื่องโทรศัพท 
หากตองการใชขอมูลท่ีมีอยูในฐานขอมูลใด อยูท่ีหองสมุดใด ก็สามารถหมุนโทรศัพทไปสถาบันนั้นให
เจาหนาท่ีตอสายเขากับฐานขอมูล ขอมูลก็จะมาปรากฎบนจอคอมพิวเตอรท่ีบานใหเราเลือกใชไดตาม
ตองการ 
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อาภากร ธาตุโลหะ (2547 : 76) กลาววา ฐานขอมูลมีความสําคัญและอํานวยประโยชน ดังนี้  
1. ลดคาใชจายในการจัดซ้ือและลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บสารสนเทศ 
2. ประหยัดเวลาท่ีใชในการคนหาและประหยัดสถานท่ีท่ีใชในการจัดเก็บ 
3. เปนเครื่องมือสําคัญในการชี้แนะแหลงสารสนเทศ สามารถคนหาขอมูลไดอยางสะดวก

และรวดเร็วและสามารถใชพรอม ๆ กันไดในเวลาเดียวกัน แมวาจะอยูตางสถานท่ีกัน 
4. สามารถควบคุมขอมูลใหมีรูปแบบและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
5. สามารถกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลได 
นอกจากนี้แลว พงษศักดิ์ ผกามาศ (2553 : 192) ไดกลาวถึงประโยชนของระบบฐานขอมูล

ออนไลน มีดังนี ้
1. ประหยัดเวลาในการคนหา ไดขอมูลครบถวน และไดขอมูลจากสื่อหลายประเภท เชน 

หนังสือพิมพ วารสาร และรายงานการประชุม โดยมีความผิดพลาดต่ํากวาการสืบคนดวยมือ 
2. ผูคนไดขอมูลในรูปแบบบรรณานุกรม บทคัดยอ หรือเอกสารฉบับเต็ม 
3. ผลการคนจะอยูในรูปแบบมาตรฐานและสามารถคัดเลือกเรื่องท่ีตองการและไมตองการได 
4. ใหบริการผูใชไดหลายคนในเวลาเดียวกัน 
5. ไดขอมูลท่ีทันสมัยกวาขอมูลท่ีเปนรูปเลม 
6. ไดขอมูลจากหลากแหลงโดยไมตองเสียเวลาเดินทาง 
7. ขอมูลบางรายชื่อออกมาในลักษณะขอมูลอิเล็กทรอนิกสมากวาเปนรูปเลม ซ่ึงตองคนผาน

ระบบฐานขอมูลเทานั้น 
สรุปไดวา ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีประโยชนในการสรางระบบการจัดเก็บสารสนเทศอยาง

มีระเบียบ และผูใชสามารถคนคืนสารสนเทศท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูลรวมกันได ดวยระบบเครือขาย 
 

ประเภทของฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ฐานขอมูลมีความหลากหลายท้ังในดานเนื้อหา และการใชงาน จึงมีการจัดแบงประเภท

ฐานขอมูลไดหลายลักษณะ คือ แบงตามความมุงหมายของการจัดทําฐานขอมูล และแบงตามประเภท
ของขอมูล ดังนี้ (พิมพรําไพ เปรมสมิทธ, 2538 : 4) 

ฐานขอมูลแบงตามความมุงหมายของการจัดการฐานขอมูล แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) ใหขอมูลท่ีชี้หรือแนะไปยังแหลงท่ีสามารถใช

ขอมูลท่ีตองการไดโดยท่ีฐานขอมูลนั้นไมมีเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) หากเปรียบเทียบกับเครื่องมือ
ชวยคนในรูปสิ่งพิมพแลวก็เหมือนกับดรรชนีหรือสาระสังเขป 

2. ฐานขอมูลตนแหลง (Source Database) ใหขอมูลหรือเนื้อหาโดยตรงกับผูใชมากกวาท่ี
จะแนะไปยังแหลงอ่ืน ขอมูลท่ีอยูในฐานขอมูลนี้อาจจะเปนขอมูลตัวเลข ขอความ หรือท้ังตัวเลขและ
ขอความ 

ฐานขอมูลแบงตามประเภทขอมูล แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
1. ฐานขอมูลบรรณานุกรม (Bibliography Database) รวบรวมรายการอางอิงของบทความ 

วารสาร นิตยสาร หนังสือ รายงาน สิทธิบัตร และเอกสารอ่ืน ๆ โดยการทํารายละเอียดขอมูลทาง
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บรรณานุกรมสวนมากจะระบุชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง แหลงท่ีมา รวมท้ังเรื่องยอของเนื้อหา ฐานขอมูล
บรรณานุกรมถือเปนแหลงอางอิงทุติยภูมิท่ีจะนําไปสูเอกสารฉบับเต็ม 

2. ฐานขอมูลขอเท็จจริง (Factual Database) จะมีขอมูลท่ีไมใชตัวเลข เชน นามานุกรมของ
หนวยงาน โครงการวิจัย จะระบุนามบุคคลหรือองคกรท่ีไมใชบทความ วารสาร หนังสือจากฐานขอมูล
ประเภทนี้ถือเปนเครื่องมืออางอิงปฐมภูมิ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีความจําเปนตองทําการปรับปรุงใหทันสมัย
อยูเสมอ 

3. ฐานขอมูลเนื้อหาเต็ม (Full-text Database) ใหเนื้อหาท้ังหมดของเอกสาร เชน บทความ
ฉบับเต็มในวารสาร จัดเปนทรัพยากรปฐมภูมิเพราะผูใชจะไดรับเนื้อหาท่ีตองการโดยตรง 

4. ฐานขอมูลตัวเลข (Numeric Database) รวบรวมตัวเลข สถิติตาง ๆ เชน ราคาหุน สถิติ
การคา บางกรณีอาจจะมีการบริการคําณวนใหกับผูใชฐานขอมูลดวย จัดเปนทรัพยากรปฐมภูมิเพราะ
ผูใชจะไดรับสารสนเทศท่ีตองการจากฐานขอมูลไดโดยตรง 

เอ้ือมพร ทัศนประสิทธิผล (2542 : 26) ไดแบงประเภทของฐานขอมูล ไดดังนี้ 
1. ฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM ฐานขอมูลท่ีบริษัทตาง ๆ จัดทําข้ึนจําหนาย 
2. ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) คือ ฐานขอมูลท่ีเชื่อมตอกับแหลงขอมูลอ่ืน ๆ  
3. ฐานขอมูลท่ีหองสมุดจัดทําข้ึนเอง เชน ฐานขอมูลบัตรรายการหนังสือ ฐานขอมูลบัตร

ดรรชนี ฐานขอมูลปริญญานิพนธ ท่ีหองสมุดมีบริการ เปนตน 
สวนฐานขอมูลออนไลนสามารถแบงได 2 แบบ ไดแก การแบงตามเนื้อหา และการแบงตาม

ผูผลิต การแบงประเภทฐานขอมูลออนไลนตามเนื้อหาแบงออกเปน 2 ประเภทสําคัญ ๆ  คือ 
ฐานขอมูลอางอิงและฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (พรพรรณ จันทรแดง, 2557 : 110) 

1. ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) หรือ ฐานขอมูลบรรณานุกรม (Bibliography 
Database) หมายถึง ฐานขอมูลท่ีใหรายละเอียดทางบรรณานุกรมหรือแหลงท่ีมาของสารสนเทศท่ีเรา
ตองการจากหนังสือ บทความในวารสาร บทวิจารณ วิทยานิพนธ เอกสารมาตรฐาน สิทธิบัตร 
รายงานการประชุมสัมมนา โดยใหรายละเอียดเก่ียวกับชื่อผูแตง วัน เดือน ปท่ีผลิต สํานักพิมพ เลข
หนาท่ีปรากฏ ฯลฯ โดยอาจมีสาระสังเขปหรือบทคัดยอใหดวย เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนใหแก
ผูใชบริการในการติดตามหาเอกสารฉบับเต็ม 

2. ฐานขอมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เปนฐานขอมูลท่ีใหเนื้อหาครบถวนสมบูรณ
ตามเอกสารตนฉบับ ผูใชบริการสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที สามารถแสดงผลในรูปแบบไฟล 
PDF File หรือ HTML ซ่ึงสามารถเขาไปอานและบันทึกขอมูลออกมาได 

สําหรับฐานขอมูลออนไลนท่ีจําแนกตามผูผลิตมี 4 ประเภท ตามรายละเอียดดังนี้ (กาญจนา 
ใจกวาง, 2553 : 12) 

1. ฐานขอมูลท่ีผลิตโดยสํานักพิมพวิชาการ ปจจุบันสํานักพิมพวิชาการไดปรับเปลี่ยนการผลิต
สารสนเทศจากรูปเลม (Hard Copy) เปนสารสนเทศทางออนไลน (Soft Copy) มากข้ึน เชน 
สํานักพิมพ EBSCO ผลิตฐานขอมูลทางการแพทย การศึกษา อุตสาหกรรม การเกษตร ธุรกิจ และ 
อ่ืน ๆ  สํานักพิมพอัลซาเวียรผลิตฐานขอมูลทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สํานักพิมพเกลผลิตฐานขอมูลหลายดาน 

2. ฐานขอมูลท่ีผลิตโดยหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ ไดผลิตฐานขอมูลหนวยงานของรัฐเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเบื้องตนเก่ียวกับ
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หนวยงานของรัฐ หนวยงานอิสระ หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีประชาชน
สนใจ โดยเก็บรายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางองคกร อํานาจหนาท่ี ภารกิจ วัตถุประสงค รายนาม
ผูบริหาร และเอกสารเพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ีประชาชนและผูท่ีสนใจควรทราบขอมูลขาวสาร 

3. ฐานขอมูลท่ีผลิตโดยองคกรสารสนเทศ เชน หอสมุดแหงชาติทางการแพทยของ
สหรัฐอเมริกาผลิตฐานขอมูล MEDLINE สวนในประเทศไทย หองสมุดสถาบันอุดมศึกษารวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผลิตฐานขอมูล TDC หรือ Thai Digital Collection เพ่ือ
ใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย บทควมวิชาการ ฯลฯ 
โดยรวบรวมจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

4. ฐานขอมูลท่ีผลิตโดยสมาคมวิชาการ/สมาคมวิชาชีพ เชน สมาคมเคมีอเมริกัน ผลิต
ฐานขอมูล ACS ซ่ึงเปนฐานขอมูลงานวิจัย เอกสาร บทความวารสาร และสิ่งพิมพดานเคมี 

 
 

ฐานขอมูลท่ีจัดบริการในหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศ 
 ผูวิจัยไดศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบของฐานขอมูลหองสมุด ดังนี้ 

ฐานขอมูลหองสมุด (Library Database) อาจใชในความหมายของ Library Catalog การ
สืบคนขอมูลออนไลน (Online Search) หมายถึง การสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลหองสมุด โดยการเชื่อมโยงของเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย การบันทึกขอมูลใน
ระบบงานหองสมุดสมัยใหม จึงเก่ียวของกับการใชบริการขอมูลจากฐานขอมูล ซ่ึงลักษณะของ
ฐานขอมูลหองสมุด มี 2 ลักษณะ ไดแก (น้ําทิพย วิภาวิน, 2548 : 160) 

1. ฐานขอมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) ใหขอมูลทางบรรณานุกรมของ
หนังสือ บทความวารสาร และสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ฐานขอมูลในหองสมุดสวนใหญเปนฐานขอมูล
บรรณานุกรมหรือฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) ไดแก ฐานขอมูลหนังสือ วารสาร สื่อ
โสตทัศน ฐานขอมูลวิทยานิพนธ เปนตน บางครั้งเรียกฐานขอมูลบรรณานุกรมวา Library Catalog 
หรือ Online Public Access Catalog (OPAC) 

2. ฐานขอมูลตนแหลง (Source Database) หรือฐานขอมูลเนื้อหาเต็มรูป (Full-text 
Database) เปนฐานขอมูลท่ีแสดงเนื้อหาของขอมูลโดยตรง ใหขอมูลประเภทตัวเลข สถิติ และเนื้อหา
เต็มรูป ซ่ึงผูใชสามารถนําขอมูลไปใชไดทันที ฐานขอมูลอาจอยูในรูปซีดีรอมหรือขอมูลออนไลนท่ี
ใหบริการผานอินเทอรเน็ต เชน สารานุกรมออนไลน ฐานขอมูลตัวเลข ฐานขอมูลรูปภาพ 

นอกจากนี้ยังจําแนกฐานขอมูลตามลักษณะของการทํางาน ดังนี้ 
1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมจากการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Automated 

Library System) เปนฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดแตละแหงท่ีแสดงคุณสมบัติของทรัพยากร
สารสนเทศ เลขหมู สถานท่ีจัดเก็บ สถานะการยืม 

2. ฐานขอมูลท่ีหองสมุดพัฒนาข้ึนเองในบางสาขาวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะ (In-House 
Database) เชน การพัฒนาหองสมุดดิจิทัลหนังสือหายาก วิทยานิพนธหรืองานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เปนตน 

3. ฐานขอมูลเชิงพาณิชย (Commercial Database) เปนฐานขอมูลออนไลนท่ีหองสมุด
บอกรับเปนสมาชิก ผูใชภายในสถาบันสามารถเขาถึงขอมูลไดทันทีท่ีตองการ ถาใชขอมูลจากภายนอก
สถาบันจะตองมีรหัสผาน 
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4. วารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journal) เปนวารสารออนไลนท่ีหองสมุดบอกรับเปน
สมาชิก เพ่ือผูใชบริการเขาถึงหรืออานวารสารนั้นไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูใชภายในสถาบัน
สามารถเขาถึงขอมูลไดทันทีท่ีตองการ ถาใชขอมูลจากภายนอกสถาบัน จะตองมีรหัสผานเชนกัน 

5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) เปนระบบสื่อสารผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ผูสงและผูรับจะตองมีท่ีอยูประจําท่ีเรียกวา Electronic Mail Address เพ่ือสงขอมูล
และสื่อสารถึงกัน จดหมายอิเล็กทรอนิกสจะเปนสื่อกลางในการสงผานขอมูล หรือติดตอผานกัน
ระหวางหองสมุด การสั่งซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ การยืมระหวางหองสมุด เปนตน 

มาลี กาบมาลา (2543 : 290) ไดอธิบายถึงรูปแบบของฐานขอมูลท่ีจัดใหบริการในหองสมุด
หรือศูนยสารสนเทศ วา ปจจุบันหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศไดนําฐานขอมูลมาใหบริการแกผูใชใน
หลาย ๆ รูปแบบท่ีแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

1. ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) เปนแหลงสารสนเทศท่ีมีขนาดใหญและขอบเขต
กวางขวาง ซ่ึงผูจัดทําไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหบริการสําหรับผูท่ีตองการสืบคนสารสนเทศ โดยไมมีขอจํากัด
ในดานระยะทาง ไมวาจะอยูท่ีไหนก็ตาม นอกจากนั้นผูใชบริการยังสามารถดาวนโหลด หรือพิมพ
ขอมูลไดทันที  

2. ฐานขอมูล OPAC (Online Public Access Catalog) เปนฐานขอมูลท่ีหองสมุดหรือศูนย
สารสนเทศสรางข้ึนโดยนําคอมพิวเตอรมาใชในการสรางฐานขอมูลบรรณานุกรม ทําใหผูใชสามารถ
สืบคนรายการบรรณานุกรมโดยใชคอมพิวเตอรแทนบัตรรายการท้ังรายการบรรณานุกรมหนังสือ 
สิ่งพิมพรัฐบาล โสตทัศนวัสดุ บทความในวารสาร และอ่ืน ๆ ความสามารถของระบบ OPAC มี
ความสามารถมากกวาการคนดวยบัตรรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวทางเลือกในการสืบคนจะมี
มากกวาและความรวดเร็วในการคนหาและแสดงผลขอมูลจะมีมากกวาเชนเดียวกัน ฐานขอมูล
ลักษณะนี้ผูใชสามารถเขาไปสืบคนสารสนเทศโดยไมตองเสียคาสมาชิก   

3. ฐานขอมูลซีดีรอม (CD-ROM : Compact Disk Read Only Memory) มีลักษณะเปน
จานกลม เสนผาศูนยกลาง 4.75 นิ้ว เก็บบันทึกสารสนเทศอยางถาวร การบันทึกลงแผนดิสก เปนการ
ใชลําแสงเลเซอรยิงไปท่ีพ้ืนผิวของดิสก ทําใหเกิดรอยลึกขนาดตางกันดวยระบบดิจิทัล ปจจุบันมีการ
ใชซีดีรอมอยางกวางขวางในวงการดนตรีและเพลง และไดมีการพัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการลงใน
แผนซีดีรอม ท้ังท่ีในลักษณะฐานขอมูลบรรณานุกรมและฐานขอมูลรูปแบบเต็ม สามารถสืบคนได
ภายในเวลา 2 วินาทีเทานั้น การสืบคนฐานขอมูลซีดีรอมมีความรวดเร็วใกลเคียงกับการคนในระบบ
ออนไลน การอานขอมูลอาจอานจากหนาจอภาพหรือพิมพออกมาเปนแผนได ฐานขอมูลซีดีรอม
จัดเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีใหขอมูลท่ีทันสมัยกวาสื่อชนิดเดียวกันท่ีผลิตออกมาในรูปหนังสือ 
เพราะขอมูลตาง ๆ สามารถปรับปรุงใหทันสมัยไดในซีดีรอมชุดใหม นอกจากนี้ซีดีรอมยังใชบันทึก
ขอมูลจากสื่อโสตทัศวัสดุของหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศไดอีกดวย เชน ภาพกราฟก ภาพสไลด 
หรือ เสียง เปนตน 

4. ฐานขอมูลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ เปนฐานขอมูลท่ีหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศสรางข้ึน
เพ่ือสืบคนเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) หรือ สาระสังเขป จากงานวิจัย (Research) วิทยานิพนธ 
(Thesis) และการศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) ภายในสถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานท่ีสังกัด ตัวอยางฐานขอมูลประเภทนี้ เชน ฐานขอมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธมหาวิทยาลัย
วลั ยลั กษณ  ฐ านข อ มู ลวิ ทยานิพนธ จุ ฬ าล งกรณ มหาวิ ทยาลั ย  บท คัดย อ วิ ทย านิพนธ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน นอกจากนั้นยังมีหนวยงานของรัฐบาลไดจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเพ่ือ
ประโยชนในการสืบคน อางอิง งานวิจัยตาง ๆ ตัวอยางฐานขอมูลงานวิจัยท่ีจัดทําโดยหนวยงาน
รัฐบาล เชน หองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย
ออนไลน ของศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) เปนตน 

สมพิศ คูศรีพิทักษ (2539 : 52) ไดจําแนกฐานขอมูลหองสมุด ตามลักษณะของขอมูลท่ีเก็บ
บันทึก จําแนกไดเปน 6 ประเภท ดังนี้ 

1. ฐานขอมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) เปนฐานขอมูลหลักของหองสมุดท่ี
เก็บขอมูลบรรณานุกรมของสารสนเทศทุกชนิดในหองสมุด เชน รายการของหนังสือ วารสาร เอกสาร 
โสตทัศนวัสดุ รายงานตาง ๆ โดยการทํารายละเอียดขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารเหลานั้นแต
ละระเบียน แลวเก็บรวบรวมไวในระบบคอมพิวเตอรระบบใดระบบหนึ่ง ฐานขอมูลบรรณานุกรมบาง
ฐานขอมูลอาจมีสาระสังเขปของบทความ หรือเอกสารนั้น ๆ ดวย เม่ือผูใชตองการขอมูลของเอกสาร
เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะมีการดึงโปรแกรมสอบถามเครื่องคอมพิวเตอร ก็จะไดรายการบรรณานุกรมของ
สารสนเทศท่ีตองการ ตัวอยางเชน รายการหนังสือของหองสมุด (Library Catalog) 

2. ฐานขอมูลตัวเลข (Numeric Database) เปนขอมูลทางสถิติอาจเปนเรื่องเก่ียวกับการ
ลงทุน ตลาดหุน ธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือทฤษฎี และสูตรสมการตาง ๆ ฐานขอมูลตัวเลขบาง
ฐานขอมูลอาจมีโปรแกรมท่ีสามารถสรางตาราง หรือกราฟสถิติตามความตองการของผูใชได 

3. ฐานขอมูลเต็มรูป (Full-text Database) เปนลักษณะของฐานขอมูลท่ีบันทึกเรื่องราว
ท้ังหมดเขาเครื่องคอมพิวเตอรในรูปแบบท่ีเครื่องอานได เม่ือตองการใชก็เรียกขอมูลท่ีตองการออกมา
อานไดเหมือนกับการอานหนังสือท้ังเลม 

4. ฐานขอมูลภาพลักษณ (Image Database) เปนฐานขอมูลเต็มรูปชนิดหนึ่งซ่ึงผลิตไดจาก
การนําเครื่องสแกนเนอร (Scanner) ไปอานเอกสาร หรือสารสนเทศใด ๆ หรือใชกลองถายรูปหรือ
กลองวิดีทัศนถายภาพตาง ๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร 

5. ฐานขอมูลสําเร็จซีดีรอม (CD-ROM : Compact Disk Read Only Memory) มีลักษณะ
เปนจานกลม เสนผาศูนยกลาง 4.75 นิ้ว เปนสื่อเก็บบันทึกสารสนเทศอยางถาวรเชนเดียวกับหนังสือ
ท่ีสํานักพิมพตาง ๆ ผลิตออกมา แตบริษัทผูผลิตสามารถเพ่ิม หรือปรับเปลี่ยนขอมูลในซีดีรอมให
ทันสมัยไดเปนระยะ ๆ ตามขอตกลง การบันทึกขอมูลลงในแผนดิสกเปนการใชลําแสงเลเซอรยิงไปท่ี
พ้ืนผิวของดิสกทําใหเกิดรอยลึกขนาดตางกันดวยระบบดิจิทัล 

6. ฐานขอมูลสื่อประสม (Multimedia Technology) หรือเทคโนโลยีมัลติมีเดียเปน
เทคโนโลยีท่ีทําใหคอมพิวเตอรสามารถรวมขอมูลตัวเลข อักขระ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงท่ีสามารถ
แสดงไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน และสามารถโตตอบกับผูใชไดดวย ฐานขอมูลมัลติมีเดียท่ีใช
เทคโนโลยีมัลติมีเดียดังกลาง จึงเปนฐานขอมูลท่ีหองสมุดและศูนยสารสนเทศในอนาคตจะตองมีไว
ใหบริการผูใชอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นแมวาในปจจุบันหองสมุดจะยังไมใชระบบมัลติมีเดีย แตก็ควร
มีการวางแผนในเรื่องอุปกรณเชื่อมตอกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียไวดวย 

กลาวโดยสรุป ฐานขอมูลเปนเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา และมีบทบาทสําคัญใน
งานสารสนเทศของหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศ เปนเครื่องมือท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ใหกับผูใหบริการ ชวยประหยัดเวลาในการทํางานและลดข้ันตอนการทํางานท่ีซํ้าซอน ตลอดจนให
ผูใชบริการคนคืนสารสนเทศไดในเวลาอันรวดเร็ว 
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การใหบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection : TDC) 
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

ความเปนมา 
ตามท่ีสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ไดดําเนินโครงการพัฒนา

เครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) โดยการเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เขาดวยกันบนเครือขาย UniNet เพ่ือประโยชน
ในการใชทรัพยากรและพัฒนาฐานขอมูลรวมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ ซ่ึงเปน
การประหยัด และกอใหเกิดความเปนเอกภาพของหองสมุดอุดมศึกษา กอใหเกิดรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาองคความรูเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูในภูมิภาคเอเซียอาคเนย โดยนําระบบคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาสนับสนุนและพัฒนาใหเปนระบบเครือขายหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนการคนควา วิจัย สามารถ
สืบคนไดตลอดเวลา และเพ่ือสนับสนุนดําเนินงานตามแนวทางขางตน ในป พ.ศ. 2547 สํานักงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา จึงไดรวมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ดําเนินโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
(Thai Digital Collection : TDC) มาจนถึงปจจุบัน มีจํานวนเอกสารท้ังหมด 436,104 รายการ 

TDC หรือ Thai Digital Collection มีเปาหมายเพ่ือให บริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับ
เต็ม ซ่ึงเปนเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย รวบรวมจากมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ท่ัวประเทศ นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ในการเขาใชบริการนั้นจะตองเขาใชงานจาก
คอมพิวเตอร ภายในหองสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดหองสมุดสมาชิก ไดจากทางเลือกมหาวิทยาลัย/
สถาบัน  
   การดําเนินการในปจจุบันไดดําเนินการ migrate ขอมูลจากระบบเดิม เขาสูระบบใหม
เรียบรอยแลว รวมท้ังไดมีการจัดอบรมการใชงาน การนําขอมูลเขาสูระบบใหกับสมาชิกใหม เชน 
มหาวิทยาลัยเอกชน หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีจุดมุงหมายในการใหความรูและตองการเผยแพรผลงานตาง 
ๆ ใหสังคม เพ่ือใหสังคมไดนําความรูเหลานี้ไปปรับใชเพ่ือเปนการตอยอดความรูเดิม และพัฒนา
ประเทศตอไป 

 

วัตถุประสงค  
เพ่ือสรางฐานขอมูลวิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ งานวิจัย วารสาร หนังสือหายาก ฉบับเต็มใน

รูปอิเล็กทรอนิกสสําหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน 
พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริการใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง อันจะเปนประโยชนในการ
คนควาวิจัยของประเทศชาต ิ 

 

การใหบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection 
: TDC) ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวมโครงการตั้งแต ปงบประมาณ 2548-
ปจจุบัน ไดดําเนินการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน 424 รายการ ดังนี้ 
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 403 รายการ และงานวิจัยของอาจารยท่ีเปน
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ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 21 รายการ การใหบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับ
เต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหบริการบนอินเทอรเน็ตผานเครือขายของ
มหาวิทยาลัย โดยท่ีผูใชบริการของมหาวิทยาลัยสามารถสืบคนไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ี
ผานหมายเลข IP ของ มหาวิทยาลัย จากคณะ ภาควิชา หรือหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึง
สํานักหอสมุด จัดใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

1. จัดใหบริการภายในสํานักหอสมุด ผูใชสามารถสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกสจากเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีชั้น 1 และมีบรรณารักษงานบริการชวยเหลือและให
คําแนะนําในการใชงานและการสืบคน 

2. จัดใหบริการภายในมหาวิทยาลัย โดยท่ีผูใชบริการสามารถสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับ
เต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จากภาควิชา คณะ และหนวยงานตาง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3. การใหบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย ผานระบบ Web VPN โดยผูใชตองติดตอขอ 
Username และ Password จากสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ซ่ึงจะสามารถเขาสืบคนฐานขอมูล
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสได 

 

วิธีการใชบริการ 
อาจารย นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สามารถสืบคนฐานขอมูล

เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยไดตลอดเวลา ผานเว็บไซต
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี http://www.lib.cmru.ac.th และเลือกใชบริการ
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ดังภาพ 

 

 
 
ภาพท่ี 1 หนาเว็บไซตบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 
 

http://www.lib.cmru.ac.th/
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การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป อิเล็กทรอนิกส 
สํานักหอสมุด ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชงานฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป

อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 

(Thai Digital Collection : TDC)   
2. จัดฝกอบรมและแนะนําการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai 

Digital Collection : TDC) ใหกับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย 
ตามท่ีรองขอตลอดปการศึกษา 

3. จัดบริการบรรณารักษชวยการคนควาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการคนควาและการ
วิจัย  

4. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai 
Digital Collection : TDC) 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ มีดังตอไปนี้ 
งานวิจัยในประเทศ 
มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ (2546) ศึกษา “สภาพการใชและความตองการใชวารสาร

อิเล็กทรอนิกสของอาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” การศึกษาคนความีความมุงหมายเพ่ือศึกษา
สภาพการใชและความตองการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสของอาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผล
การศึกษาคนควา พบวา อาจารยสวนใหญใชวารสารอิเล็กทรอนิกส รอยละ 84.1 ใชในรูปแบบ
เว็บไซตมากท่ีสุด โดยมีวัตถุประสงคในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการสอน มากท่ีสุด สถานท่ีใช
ในการสืบคนมากท่ีสุด คือ ท่ีทํางาน ระยะเวลาท่ีใชวันละ  1 ชั่วโมง ชวงเวลาท่ีใชบอยท่ีสุดคือ เวลา 
16.01-24.00 น. โดยไดรับคําแนะนําวิธีการใชจากเพ่ือนรวมวิชาชีพ มากท่ีสุด  อีกท้ังไดรับวารสาร
อิเล็กทรอนิกส จากแหลงบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสภายนอก ซ่ึงเปนแหลงบริการฟรีหรืออาจารย
บอกรับเปนสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกสเองมากท่ีสุด และอาจารยใชวิธีอานบทความวารสาร
อิเล็กทรอนิกสจากหนาจอคอมพิวเตอรทันทีมากท่ีสุด สําหรับปญหาท่ีพบในการใชอิเล็กทรอนิกสของ
อาจารย คือ ระบบเครือขายเขาใชอินเทอรเน็ตลาชา ในดานของความตองการใช อาจารยตองการใช
เพ่ือติดตามความกาวหนา ความเคลื่อนไหวโดยท่ัวไปเก่ียวกับการสอน และเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใน
สาขาวิชาท่ีสอนตลอดจนสาขาท่ีเก่ียวของ  อีกท้ังตองการวารสารอิเล็กทรอนิกสในรูปฐานขอมูล
ออนไลน และขอมูลในรูปแบบฉบับเต็ม 

ชโรชีนีย ชัยมินทร (2549) ไดศึกษาการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการทําวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ดานสภาพการใช
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท สังกัดภาควิชาพืชสวน
มากท่ีสุด มีการเรียนรูวิธีการคนหาความรูหรือเพ่ิมทักษะเก่ียวกับสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ือคนควา
ขอมูลสําหรับนํามาประกอบการทําวิจัย รายงาน วิทยานิพนธ มีสาเหตุในการเลือกใชเพราะสืบคนได
สะดวกรวดเร็ว ใชวิธีการเขาถึงแหลงสารสนเทศดวยการสืบคนดวยตนเอง โดยสืบคนจากเว็บคนหา
ขอมูล มีความถ่ีในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือคนหาขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส สัปดาหละ 2-3 ครั้ง 
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ใชเวลาในการสืบคนครั้งละมากกวา 1 ชั่วโมง มีการจัดเก็บขอมูลท่ีสืบคนไดไวในสื่อบันทึกขอมูลแบบ
พกพา (Handy Drive/Flash Drive) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสท่ีสืบคนไดตรงกับความตองการใน
ระดับปานกลาง ดานปญหาการใชท่ีพบในระดับมาก คือปญหาความเร็วในการดึงขอมูล (Download) 
เปนไปอยางลาชา ดานความตองการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส คือใหเพ่ิมความเร็วในการเชื่อมตอ
กับเครือขายอินเทอรเน็ต  

มาลี อิศรานนท (2551) ศึกษาเรื่องการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสในสํานักหอสมุดกลางของ
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวานักศึกษาสวนใหญไมเคยใช วารสาร
อิเล็กทรอนิกส นักศึกษาท่ีไมเคยใชวารสารอิเล็กทรอนิกสเพราะไมมีเวลาในการเขาใช สวนนักศึกษาท่ี
เคยใชวารสารอิเล็กทรอนิกสสวนใหญใชวารสารฉบับพิมพควบคูกับวารสารอิเล็กทรอนิกส นักศึกษา
ทราบวามีบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสจากการประชาสัมพันธของสํานักหอสมุดกลาง และเรียนรู
วิธีการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสจากเพ่ือนแนะนํา โดยสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสจากท่ีทํางาน 
สาเหตุท่ีใชวารสารอิเล็กทรอนิกสเนื่องจากสามารถคนหาบทความได ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตอง
ข้ึนอยูกับเวลาเปดปดของหองสมุด สามารถอานขอมูลจากหนาจอคอมพิวเตอรไดโดยตรง สามารถ
คนหาบทความไดจํานวนมากและหลากหลาย ในขณะเดียวกันโดยนักศึกษามีวัตถุประสงค ในการใช 
เพ่ือประกอบการเรียนหรือการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาสวนใหญสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสดวย
ตนเอง นักศึกษามีความถ่ีในการใชไมแนนอนมากท่ีสุด นักศึกษาสวนใหญสืบคนฐานขอมูลในชวง 
16.31-21.00 น. นักศึกษาสวนใหญมีความถ่ีในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสครั้งละ 1-2 ชั่วโมง 
นักศึกษาสืบคนฐานขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง ลักษณะขอมูลท่ีตองการคือเอกสาร
ฉบับเต็ม ปญหาและอุปสรรคในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส พบวา นักศึกษามีปญหาในเรื่องเกิด
ความเม่ือยลาและปวดตาในการดูบทความบนหนาจอคอมพิวเตอร และปญหาจากการดึงขอมูลจาก
ฐานขอมูล 

จารุพร ชูเรืองสุข (2552) ไดศึกษาการใชและความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส : 
กรณีศึกษา หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา ดานสภาพการใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสวนใหญเคยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยกลุมผูท่ีเคยใชสวนใหญใชเพ่ือ
การศึกษา มีวิธีการใชโดยคนหาและเขาใชดวยตนเอง ไมเคยไดรับแนะนําวิธีการใช และเขาใชจากท่ี
พัก โดยคนจากฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีหองสมุดบอกรับ สําหรับวิธีการอาน อานทันทีจาก
หนาจอ ปญหาท่ีพบจากการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวา ประสบปญหาความเม่ือยลาและปวดตา
ในขณะอานทางหนาจอ ความตองการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในภาพรวม พบวาผูใชบริการสวนใหญ
ตองการความสะดวกในการคนหาขอมูลมากท่ีสุด  

มาลินี ภูหม่ันเพียร (2554) ศึกษาเรื่องการใชฐานขอมูลออนไลนท่ีใหบริการในสํานัก
หอสมุดกลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยสวนใหญ พบวา
นักศึกษาทราบขอมูลเก่ียวกับฐานขอมูลออนไลนจากเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง เรียนรูวิธีการใช
ฐานขอมูลออนไลนดวยตนเอง มีการใชฐานขอมูลออนไลนจากท่ีพักหรือท่ีบานตนเองและจากท่ีทํางาน
ของตนเอง มีวัตถุประสงคในการใชฐานขอมูลออนไลนเพ่ือการทําปริญญานิพนธ/สารนิพนธและเพ่ือ
การทํารายงาน/งานท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารย ความถ่ีในการใชฐานขอมูลออนไลนสูงสุดวันละ 1 
ครั้ง โดยมีระยะเวลาในการเขาใชในแตละครั้งประมาณ 40 นาที นักศึกษาเห็นวาฐานขอมูลออนไลนมี
ประโยชนในดานการไดรับสารสนเทศจํานวนมากและมีความหลากหลาย สามารถสืบคนไดตลอดเวลา 
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24 ชั่วโมง และสามารถอานเนื้อหาของสารสนเทศผานทางคอมพิวเตอรไดทันที ปญหาในการใช
ฐานขอมูลออนไลนพบวา ปญหาดานระบบเครือขาย/เครื่องคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปาน
กลาง 

รสสุคนธ ไตรรงค (2555) ไดศึกษาการใชและความตองการใชฐานขอมูลออนไลนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา พบวาผูใชสวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สังกัด
คณะครุศาสตร ฐานขอมูลท่ีใชมากท่ีสุดคือฐานขอมูล ProQuest Digital Dissertations มี
วัตถุประสงคในการใชเพ่ือทําวิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธและภาคนิพนธ และเรียนรูการใชงานดวยตนเอง
และตองการผลการสืบคนในรูปเอกสารฉบับเต็มและดาวนโหลด ขอมูลและบันทึกขอมูลเก็บไวอาน
ภายหลัง และมีความตองการใชฐานขอมูลออนไลน ProQuest Digital Dissertations อยูในระดับ
มากท่ีสุด ปญหาการใชฐานขอมูลออนไลน ท้ังผูใชบริการและผูใหบริการขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ 
ฐานขอมูลสวนใหญมีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษและมีจํานวนฐานขอมูลท่ีใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอ 
ดานเครือขายมีความลาชาในการดาวนโหลดเอกสารฉบับ 

หทัยกานต วงศสวัสดิ์ (2555) ไดศึกษาการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของอาจารยและ
นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาภาค
ปกติระดับปริญญาโท และสังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตรมากท่ีสุด ฐานขอมูลท่ีใชมากท่ีสุดคือ 
ProQuest Digital Dissertations สวนใหญเรียนรูวิธีการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง 
เขาถึงฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยการสืบคนผานเว็บไซตของสํานักบรรณสารการพัฒนา และสวน
ใหญสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยตนเองโดยตองการผลการสืบคนในรูปเอกสารฉบับเต็ม และ
สืบคนในชวงเวลา 16.01-22.00 น. โดยเฉลี่ยครั้งละ 30 นาที – 1 ชั่วโมง ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไม
สามารถสืบคนเอกสารฉบับเต็มได และตองการบริการเก่ียวกับการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดย
ตองการใหหองสมุดปรับปรุงระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ดาลัด พุกาธร (2556) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการใชและพฤติกรรมการใชทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูในชั้นปท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีความรูและ
ประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานโปรแกรมสําหรับจัดพิมพเอกสาร เปนอันดับแรก 
สวนปจจัยท่ีสงผลตอการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส นั้นพบวาปจจัยดานคุณลักษณะของ
สื่ออิเล็กทรอนิกสในหัวขอคุณลักษณะดานการใชงานท่ีไมเสียคาใชจาย เชน สืบคน OPAC เปนปจจัย
ท่ีมีผลตอการใชของนักศึกษาในระดับมาก สวนพฤติกรรมการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
ประเภทตาง ๆ นั้นพบวา สวนใหญใชสารสนเทศจากเครือขายอินเทอรเน็ต สวนปญหาในการใช
ทรัพยาการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส พบวา ปญหาดานการใชภาษาตางประเทศสําหรับการสืบคน
ขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เปนปญหาอันดับแรก สวนดานเนื้อหา พบวา สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสท่ีใหบริการไมทันสมัย ไมทันเหตุการณเปนปญหาอันดับแรก สวนความสัมพันธของ
ระดับชั้นปท่ีมีตอพฤติกรรมการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสในการใชโดยเฉลี่ยตอสัปดาห 
การใชเวลาในการสืบคน วิธีการเขาถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส วิธีในการคนหา การศึกษาคูมือ
ประกอบการใชงาน สารสนเทศท่ีสืบคนไดตรงกับความตองการ การจัดเก็บขอมูลท่ีสืบคน พบวา มี
ความสัมพันธกับระดับชั้นปของนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในดานความสัมพันธ
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ระหวางคณะท่ีศึกษากับพฤติกรรมการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสนั้นพบวา มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตะวัน สุริยะวรรณ (2557) ไดศึกษาการใชและความตองการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสของ
อาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาอาจารยสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30-39 ป มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก มีตําแหนงวิชาการเปนอาจารย สังกัดกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มีประสบการณใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และฐานขอมูลของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มากกวา 6 ป ในการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสจะนิยมใชอินเทอรเน็ตมากกวาใชฐานขอมูลของ
สํานักหอสมุด โดยใชหรือสืบคืนสารสนเทศในชวงเวลา 09.00-12.00 น. มากท่ีสุด สําหรับการใช
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  พบวา อาจารยสวนใหญมี อุปกรณการเขาถึงแหลงสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส คือ คอมพิวเตอรพกพา และจะเขาจากฐานขอมูลของสํานักหอสมุดจากคณะหรือ
ภาควิชา วัตถุประสงคในการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส คือ ใชเพ่ือการศึกษาประกอบการเรียนการ
สอน และใชในการคนควางานวิจัย สําหรับสาเหตุท่ีใชคือ สืบคนไดรวดเร็วกวาการสืบคนจากสื่อ
สิ่งพิมพ สําหรับการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุด อาจารยสวนใหญใชฐานขอมูล
วารสารมากกวาฐานขอมูลหนังสือ และฐานขอมูลทองถ่ิน ปญหาของอาจารยดานทักษะในการใชคือ
ไมทราบวิธีการประเมินเอกสารท่ีมีคุณภาพ สําหรับความตองการบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
อาจารยมีความเห็นวาบริการไดใกลกับความตองการมากท่ีสุด คือ บุคลากรสํานักหอสมุดสามารถ
สรางความเชื่อถือไววางใจใหกับผูใช สวนบริการท่ีสํานักหอสมุดจะตองพัฒนาและปรับปรุงแกไขเปน
ลําดับแรก คือ ระบบเครือขายท่ีมีความเสถียร 

สาระสําคัญของงานวิจัยในประเทศท่ีศึกษาเก่ียวกับการใชและความตองการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส สามารถสรุปผลไดดังนี ้

ดานวัตถุประสงคการใช งานวิจัยของมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ (2546) พบวามีวัตถุประสงค
ในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการสอน มากท่ีสุด ซ่ึงใกลเคียงกับงานวิจัยของตะวัน สุริยะวรรณ 
(2557) ท่ีพบวามีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาประกอบการเรียนการสอน และใชในการคนควางานวิจัย
สําหรับงานวิจัยของชโรชีนีย ชัยมินทร (2549) พบวามีการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ือคนควา
ขอมูลสําหรับนํามาประกอบการทําวิจัย รายงาน วิทยานิพนธ สอดคลองกับงานวิจัยของมาลี อิศรา
นนท (2551) มาลินี ภูหม่ันเพียร (2554)  และรสสุคนธ ไตรรงค (2555) ท่ีมีวัตถุประสงคการใชเพ่ือ
ประกอบการเรียนหรือการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ/ภาคนิพนธ/ปริญญานิพนธ/สารนิพนธและเพ่ือ
การทํารายงาน/งานท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารย สําหรับงานวิจัยของจารุพร ชูเรืองสุข (2552) 
พบวาสวนใหญใชเพ่ือการศึกษา 

สาเหตุการใช งานวิจัยของชโรชีนีย ชัยมินทร (2549) พบวามีสาเหตุในการเลือกใชเพราะ
สืบคนไดสะดวกรวดเร็ว สวนงานวิจัยของมาลี อิศรานนท (2551) และมาลินี ภูหม่ันเพียร (2554) มี
สาเหตุท่ีใชเนื่องจากสามารถคนหาบทความไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตองข้ึนอยูกับเวลาเปดปดของ
หองสมุด สวนงานวิจัยของตะวัน สุริยะวรรณ (2557) พบวาสาเหตุท่ีใชคือ สืบคนไดรวดเร็วกวาการ
สืบคนจากสื่อสิ่งพิมพ 

สถานท่ีในการใช งานวิจัยของมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ (2546) พบวาสถานท่ีใชในการ
สืบคนมากท่ีสุด คือ ท่ีทํางาน เชนเดียวกับงานวิจัยของมาลี อิศรานนท (2551) ท่ีพบวาสืบคนวารสาร
อิเล็กทรอนิกสจากท่ีทํางาน สวนงานวิจัยของจารุพร ชูเรืองสุข (2552) พบวาเขาใชจากท่ีพัก 
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เชนเดียวกับงานวิจัยของมาลินี ภูหม่ันเพียร (2554) ท่ีมีการเขาใชฐานขอมูลออนไลนจากท่ีพักหรือท่ี
บานตนเองและจากท่ีทํางานของตนเอง 

ความถี่ในการใช งานวิจยัของชโรชีนีย ชัยมินทร (2549) พบวา มีความถ่ีในการใชสัปดาหละ 
2-3 ครั้ง สวนงานวิจัยของมาลี อิศรานนท (2551) มีความถ่ีในการใชไมแนนอนมากท่ีสุด และงานวิจัย
ของมาลินี ภูหม่ันเพียร (2554) มีความถ่ีในการใชสูงสุดวันละ 1 ครั้ง 

ระยะเวลาในการใช งานวิจัยของมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ (2546) และมาลี อิศรานนท 
(2551) พบวา มีระยะเวลาในการใชครั้งละ 1 ชั่วโมง ใกลเคียงกับงานวิจัยของ ชโรชีนีย ชัยมินทร 
(2549) ท่ีพบวา ใชเวลาในการสืบคนครั้งละมากกวา 1 ชั่วโมง และหทัยกานต วงศสวัสดิ์ (2555) 
พบวา มีระยะเวลาในการใชเฉลี่ย 30 นาที-1 ชั่วโมง สวนงานวิจัยของ มาลินี ภูหม่ันเพียร (2554) 
พบวา ระยะเวลาในการเขาใชในแตละครัง้ประมาณ 40 นาที 

ชวงเวลาการใช งานวิจัยของมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ (2546) มาลี อิศรานนท (2551) และ
หทัยกานต วงศสวัสดิ์ (2555) พบวา สวนใหญสืบคนฐานขอมูลซ่ึงจะอยูในชวงระหวางเวลา 16.01-
24.00 สําหรับงานวิจัยของตะวัน สุริยะวรรณ (2557) พบวาใชหรือสืบคนสารสนเทศในชวงเวลา 
09.00-12.00 น. 

ลักษณะเนื้อหา งานวิจัยของ ชโรชีนีย ชัยมินทร (2549) จารุพร ชูเรืองสุข (2552) มาลีนี ภู
หม่ันเพียร (2554) รสสุคนธ ไตรรงค (2555) และหทัยกานต วงศสวัสดิ์ (2555) พบวา ใชวิธีการ
เขาถึงแหลงสารสนเทศดวยการสืบคนดวยตนเอง และไมเคยไดรับแนะนําวิธีการใช สําหรับงานวิจัย
ของมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ (2546) และมาลี อิศรานนท (2551) ท่ีพบวาเรียนรูวิธีการใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสจากเพ่ือน/เพ่ือนรวมวิชาชีพแนะนํา 

แหลงขาวการใหบริการ งานวิจัยของ มาลี อิศรานนท (2551) และมาลินี ภูหม่ันเพียร 
(2554)  พบวา ผูใชทราบวามีบริการจากการประชาสัมพันธ จากเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง  

การเขาถึงแหลงการใหบริการ งานวิจัยของ มาลี อิศรานนท (2551) และหทัยกานต วงศ
สวัสดิ์ (2555) พบวา ผูใชสืบคนฐานขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง สวนงานวิจัยของ 
ชโรชีนีย ชัยมินทร (2549) พบวา สืบคนจากเว็บคนหาขอมูล 

อุปกรณในการเขาถึง งานวิจัยของ ตะวัน สุริยะวรรณ (2557) พบวาอุปกรณการเขาถึง
แหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส คือ คอมพิวเตอรพกพา 

วิธีการอานขอมูลท่ีไดรับ งานวิจัยของมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ (2546) มาลี อิศรานนท 
(2551) จารุพร ชูเรืองสุข (2552) และมาลินี ภูหม่ันเพียร (2554) พบวา สวนใหญจะใชวิธีการอาน
ขอมูลจากหนาจอคอมพิวเตอรโดยตรง 

วิธีการจัดเก็บขอมูล งานวิจัยของชโรชีนีย ชัยมินทร (2549) พบวา มีการจัดเก็บขอมูลท่ี
สืบคนไดไวในสื่อบันทึกขอมูลแบบพกพา (Handy Drive/Flash Drive) ในขณะท่ีงานวิจัยของ 
รสสุคนธ ไตรรงค (2555) พบวา มีการดาวนโหลดขอมูล และบันทึกขอมูลเก็บไวอานภายหลัง 

ดานปญหาในการใช งานวิจัยของชโรชีนีย ชัยมินทร (2549) มาลินี ภูหม่ันเพียร (2554) 
พบวา สวนมากคือปญหาดานระบบเครือขาย/เครื่องคอมพิวเตอรเตอร ปญหาความเร็วในการถึง
ขอมูล (Download) เปนไปอยางลาชา สวนงานวิจัยดาลัด พุกาธร (2556) พบวา ปญหาดานการใช
ภาษาตางประเทศสําหรับการสืบคนเปนปญหาอันดับแรก ดานเนื้อหาพบวาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
ท่ีใหบริการไมทันสมัย ไมทันเหตุการณ 
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ดานความตองการใช งานวิจัยของมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ (2546) พบวาอาจารยตองการ
ใชเพ่ือติดตามความกาวหนา ความเคลื่อนไหวโดยท่ัวไปเก่ียวกับการสอน และเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใน
สาขาวิชาท่ีสอนตลอดจนสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ อีกท้ังตองการวารสารอิเล็กทรอนิกสในรูปฐานขอมูล
ออนไลน และขอมูลในรูปแบบฉบับเต็ม สําหรับงานวิจัยของจารุพร ชูเรืองสุข (2552) พบวา
ผูใชบริการสวนใหญตองการความสะดวกในการคนหาขอมูลมากท่ีสุด สวนงานวิจัยของรสสุคนธ 
ไตรรงค (2555) พบวามีความตองการใชฐานขอมูลออนไลน ProQuest Digital Dissertations อยูใน
ระดับมากท่ีสุด และงานวิจัยของตะวัน สุริยะวรรณ (2557) พบวา บุคลากรสํานักหอสมุดสามารถ
สรางความเชื่อถือไววางใจใหกับผูใชมากท่ีสุด 
 

งานวิจัยตางประเทศ 
ราซาและแอชฮอค (Raza and Ashok, 2006) ศึกษาการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสของ

นักวิจัยในมหาวิทยาลัย Aligarh Muslim University (AMU) ประเทศอินเดีย พบวา นักวิจัยท่ีตอบ
แบบสอบถามทราบวามีวารสารอิเล็กทรอนิกสใหบริการในมหาวิทยาลัย นักวิจัยสวนใหญเขาใช
วารสารอิเล็กทรอนิกสจากศูนยคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคในการใชเพ่ือการวิจัย มีความถ่ีในการ
เขาใชคือทุกวัน ปญหาการเขาถึง พบวา สวนใหญมีปญหาเรื่องขาดการฝกอบรมการใช นักวิจัยสวน
ใหญสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรมคนหา และอานบทความฉบับเต็มดวยวิธีดาวนโหลด
เก็บไวในคอมพิวเตอรเพ่ืออานภายหลัง นักวิจัยสวนใหญ เห็นวาคําแนะนําการใชมีประโยชนมาก 
นักวิจยัสวนใหญมีความพึงพอใจผลการสืบคนท่ีสัมพันธกับหัวขอท่ีตองการ สวนปญหาการใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสของนักวิจัยสวนใหญคือการดาวนโหลดขอมูลไดชา นักวิจัยสวนใหญเห็นวาวิธีท่ีจะใช
วารสารอิเล็กทรอนิกสใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือการไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

แมนดา (Manda, 2005) ศึกษาเรื่อง  “Electronic Resource Usage in Academic and 
Research Institutions in Tanzania” เปนการศึกษาการใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสใน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในแทนซาเนีย พบวามีการใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ
นอย เนื่องจากไมมีการฝกอบรมผูใช เครือขายการใชงานชา มีขอจากัดในการเขาถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร ผูใชขาดทักษะการคนหา 

โรเจอร (Rogers, 2001) ศึกษาเรื่อง “Electronic journal usage at Ohio State 
University” เปนการศึกษาการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสของคณาจารยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัย โอไฮโอ พบวา มีปจจัยเก้ือหนุนหลายประการท่ีสงเสริมการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส
ของคณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ผูใชวารสารอิเล็กทรอนิกสสวน
ใหญสังกัด กลุมสาขาวิทยาศาสตรผูใชวารสารอิเล็กทรอนิกสคิดเปน รอยละ 41 มีความพึงพอใจท่ี
สามารถสืบคนได 24 ชั่วโมง และเขาถึงไดงาย ผูใชสวนใหญเห็นวาวารสารอิเล็กทรอนิกสใชงานงาย
และประหยัดเวลาการสืบคน ดานความถ่ีการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสจึงทําใหมีการใชและยอมรับ 
วารสารอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมมากข้ึนทุกปในขณะท่ีการยอมรับในวารสารตีพิมพมีจํานวนลดนอยลง 

ทีโนเพอรและราด (Tenopir & Raad, 2000) ศึกษาการใชฐานขอมูลใน หองสมุด
มหาวิทยาลัยท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา พบวา ผูใชสวนใหญนิยมเขาฐานขอมูล
ออนไลนท่ีหองสมุด และชวงเวลาท่ีมีการสืบคนมากท่ีสุดคือชวงเวลา 11.00 น. – 17.00 น.  
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รัสช-เฟจา และซีเบกี (Rusch-Feja & Siebeky, 1999) ศึกษาเรื่อง “Evaluation of usage 
and acceptance of electronic journals” ไดศึกษาการใชและยอมรับวารสารอิเล็กทรอนิกสของ
นักวิทยาศาสตร อาจารยพิเศษและนักศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาชีวการแพทย เคมีกายภาพและ
มนุษยศาสตรของ Max Planck Society ในดานการสืบคน การเขาถึง การแสดงผล ความถ่ีในการใช 
และปญหาการใช พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญยอมรับวารสารอิเล็กทรอนิกส มีความพึงพอใจขอมูลท่ี
มีความทันสมัย วิธีการสืบคนงาย สะดวกสามารถสืบคนไดตลอดเวลา และใชเปนประจําทุก ๆ 2 
สัปดาห ปญหาท่ีพบคือ วารสารอิเล็กทรอนิกสมีขอมูลยอนหลังไมสมบูรณ การแสดงผลกราฟก
คุณภาพไมดี และระบบเครือขายขัดของบอยครั้ง 

จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศท่ีศึกษาเก่ียวกับการใชและความตองการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส สามารถสรุปผลไดดังนี ้
 วัตถุประสงคการใช งานวิจัยของราซาและแอชฮอค (2006) มีวัตถุประสงคในการใชเพ่ือการ
วิจัย 
 สาเหตุการใช งานวิจัยของโรเจอร (2001) และรัสช-เฟจา และซีเบกี (1999) ท่ีพบวาสาเหตุ
ท่ีใชเนื่องจากสามารถสืบคนได 24 ชั่วโมง มีความทันสมัย มีวิธีสืบคนงาย และเขาถึงไดงาย 

สถานท่ีในการใช งานวิจัยของโนเพอรอและราด (2000) พบวา ผูใชสวนใหญนิยมเขา
ฐานขอมูลออนไลนท่ีหองสมุด สวนงานวิจัยของราซาและแอชฮอค (2006) ผูใชสวนใหญเขาใชจาก
ศูนยคอมพิวเตอร 

ความถี่ในการใช งานวิจัยของราซาและแอชฮอค (2006) พบวา ผูใชมีความถ่ีในการเขาใช
คือทุกวัน สวนงานวิจัยของรัสช-เฟจา และซีเบกี (1999) พบวาผูใชใชเปนประจําทุก ๆ 2 สัปดาห 

ชวงเวลาการใช งานวิจัยของ ทีโนเพอรและราด (2000) พบวา ชวงเวลาท่ีมีการสืบคนมาก
ท่ีสุดคือ 11.00-17.00 น. 

ลักษณะเนื้อหา งานวิจัยราซาและแอชฮอค (2006) พบวา มีความพึงพอใจกับผลการสืบคน
ท่ีมีความสัมพันธกับหัวขอท่ีตองการ สําหรับงานวิจัยของ รัสช-เฟจา และซีเบกี (1999) พบวา ผูใชมี
ความพึงพอใจขอมูลท่ีมีความทันสมัย 

วิธีการเขาถึงแหลงขอมูล งานวิจัยของแมนดา (2005) พบวา ไมมีการฝกอบรมวิธีการใช
ใหกับผูใช 

การเขาถึงแหลงการใหบริการ งานวิจัยของราซาและแอชฮอค (2006) พบวา มีการสืบคน
โดยใชโปรแกรมคนหา 

วิธีการจัดเก็บขอมูล งานวิจัยของราซาและแอชฮอค (2006) พบวา อานบทความฉบับเต็ม
ดวยวิธีดาวนโหลดเก็บไวในคอมพิวเตอรเพ่ืออานภายหลัง 

ดานปญหาในการใช งานวิจัยของราซาและแอชฮอค (2006) ปญหาการเขาถึง พบวาสวน
ใหญมีปญหาเรื่องขาดการฝกอบรมการใช และปญหาการดาวนโหลดขอมูลไดชา ใกลเคียงกับงานวิจัย
ของแมนดา (2005) พบวา ปญหาเครือขายการใชงานชา มีขอจํากัดในการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอร 
ผูใชขาดทักษะการคนหา สวนงานวิจัยของ รัสช-เฟจา และซีเบกี (1999) ปญหาท่ีพบคือ มีขอมูล
ยอนหลังไมสมบูรณ การแสดงผลกราฟกคุณภาพไมดี 

 
 


