
 
บทที่ 4 

 
ผลการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชและความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม” ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง คือ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีคงสภาพการเปนนักศึกษา ตั้งแตป
การศึกษา 2554-2559 จํานวน 71 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน  71 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100 
 ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา สาขาวิชาท่ีสังกัด เสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับ การใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  
ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ วัตถุประสงคการใช สาเหตุการใช รูปแบบการสืบคน วิธีการเขาถึง 
ความถ่ี ระยะเวลา ความครบถวนสมบูรณของเนื้อหา การจัดเก็บขอมูล รูปแบบการใช เสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับ ความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป 
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ ความประสงค ความจําเปน ในดานการเรียน การศึกษา 
คนควา ดานรูปแบบฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ดานความสะดวกในการคนหา
ขอมูล และดานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายเพ่ือการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส เสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีสังกัด 

โดยผลการศึกษามีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 2 – ตาราง 5 
 

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 27 38.03 
หญิง 44 61.97 

รวม 71 100.00 
 
 จากตาราง 2 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง จํานวน 44 คน (รอยละ 61.97) และเพศชาย จํานวน 27 คน (รอยละ 38.03) 
 
ตาราง 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 30 ป 37 52.11 
30-39 ป 25 35.21 
40-49 ป 8 11.27 
50-59 ป 1 1.41 
60 ปข้ึนไป 0 0.00 

รวม 71 100.00 
 
 จากตาราง 3 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ
นอยกวา 30 ป จํานวน 37 คน (รอยละ 52.11) รองลงมาอายุ 30-39 ป จํานวน 25 คน (รอยละ 
35.21) อายุ 40-49 ป จํานวน 8 คน (รอยละ 11.27) และอายุ 50-59 ป จํานวน 1 คน (รอยละ 
1.41) 
 
ตาราง 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ระดับปริญญาโท 66 92.96 
ระดับปริญญาเอก 5 7.04 

รวม 71 100.00 
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 จากตาราง 4 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบถาม
สวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 66 คน (รอยละ 92.96) และระดับปริญญาเอก
จํานวน 5 คน (รอยละ 7.04) 
 
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาขาวิชาท่ีสังกัด 
 

สาขาวิชาท่ีสังกัด จํานวน รอยละ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 5 7.04 
สาขาวิชาผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 0 0.00 
สาขาวิชาภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา 0 0.00 
สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอมชุมชน 7 9.86 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 5 7.04 
สาขาวิชาภาษาไทย 11 15.50 
สาขาวิชาอังกฤษศึกษา 0 0.00 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 0 0.00 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0 0.00 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 14 19.71 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 11 15.50 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 18 25.35 

รวม 71 100.00 
 

จากตาราง 5 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาขาวิชาท่ีสังกัด พบวา ผูตอบแบบถาม
สวนใหญสังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 18 คน (รอยละ 25.35) รองลงมาคือ 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร จํานวน 14 คน (รอยละ 19.71) สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 11 คน 
(รอยละ 15.50) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 11 คน (รอยละ 15.50) เทากัน สาขาวิชา
พลังงานและสิ่งแวดลอมชุมชน จํานวน 7 คน (รอยละ 9.86) และนอยท่ีสุด สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ จํานวน  5 คน (รอยละ 7.04) และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน  5 คน (รอยละ 
7.04) เทากัน 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ในดาน
วัตถุประสงคการใช สาเหตุการใช รปูแบบการสืบคน วิธีการเขาถึง ความถ่ี ระยะเวลา ความครบถวน
สมบูรณของเนื้อหา การจัดเก็บขอมูล รูปแบบการใช โดยผลการศึกษามีรายละเอียดดังแสดงใน 
ตาราง 6 – ตาราง 20 
 
ตาราง 6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีแสดงวัตถุประสงคในการใช ฐานขอมูล 

  เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  
 

วัตถุประสงคในการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน รอยละ 

ศึกษาคนควาประกอบการเรียน 40 56.34 
จัดทํารายงาน 32 45.07 
ทําวิจัย/วิทยานิพนธ 69 97.18 
เพ่ิมพูนความรูและติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 35 49.30 
อ่ืน ๆ 1 1.41 
 
 จากตาราง 6 ผูตอบแบบสอบถาม ใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสดวย
วัตถุประสงคตาง ๆ กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดคือ จํานวน 69 คน (รอยละ 97.18) 
ใชเพ่ือการทําวิจัย/วิทยานิพนธ รองลงมา คือ เพ่ือการศึกษาคนควาประกอบการเรียน จํานวน 40 คน 
(รอยละ 56.34) ใชเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและติดตามความกาวหนาทางวิชา จํานวน 35 คน (รอยละ 
49.30) ใชเพ่ือจัดทํารายงาน จํานวน 32 คน (รอยละ 45.07) และจํานวนนอยท่ีสุดคือ 1 คน (รอยละ 
1.41) มีเหตุผลอ่ืน ๆ คือเพ่ือคนควาประกอบการสอน 
 
ตาราง 7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีแสดงถึงสาเหตุในการใชฐานขอมูลเอกสาร 
    ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  
 

สาเหตุการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 
สืบคนไดรวดเร็วกวาการสืบคนจากสื่อสิ่งพิมพ 46 64.79 
สามารถสืบคนไดทุกสถานท่ี และตลอดเวลาท่ีตองการ 49 69.01 
เนื้อหาขอมูลมีความนาเชื่อถือ และสามารถนํามาอางอิงได 44 61.97 
ขอมูลท่ีไดครอบคลุมตามความตองการใช 27 38.03 
อ่ืน ๆ 0 0.00 
 
 จากตาราง 7 ผูตอบแบบสอบถาม แสดงถึงสาเหตุในการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามสามารถสืบคนไดทุกสถานท่ี และตลอดเวลาท่ีตองการ
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มากท่ีสุด จํานวน 49 คน (รอยละ 69.01) เหตุผลรองลงมา คือ สืบคนไดรวดเร็วกวาการสืบคนจากสื่อ
สิ่งพิมพ จํานวน 46 คน (รอยละ 64.79) มีเนื้อหาขอมูลมีความนาเชื่อถือ และสามารถนํามาอางอิงได 
จํานวน 44 คน (รอยละ 61.97) และเหตุผลท่ีใชนอยท่ีสุดคือขอมูลท่ีไดครอบคลุมตามความตองการ
ใช จํานวน 27 คน (รอยละ 38.03) 
 
ตาราง 8 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีไปใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม 
     ในรูปอิเล็กทรอนิกสในสถานท่ีตาง ๆ  
 
สถานท่ีในการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีคณะ/สาขา 18 25.35 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 23 32.39 
สํานักหอสมุด 26 36.62 
ท่ีบานผานระบบเขาถึงทางไกล 49 69.01 
อ่ืน ๆ 3 4.23 
 
 จากตาราง 8 ผูตอบแบบสอบถามไปใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสใน
สถานท่ีตาง ๆ กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เขาใชท่ีบานผานระบบเขาถึงทางไกล จํานวน 
49 คน (รอยละ 69.01) รองลงมาคือ เขาใชบริการสํานักหอสมุด จํานวน 26 คน (รอยละ 36.62) เขา
ใชบริการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จํานวน 23 คน (รอยละ 32.39) เขาใชบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรท่ีคณะ/สาขา จํานวน 18 คน (รอยละ 25.35) และผูตอบแบบสอบถามจํานวนนอยท่ีสุด 
จํานวน 3 คน (รอยละ 4.23) เขาใชบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสจากท่ีอ่ืน ๆ 
ไดแก ใชบริการจากคอมพิวเตอรสวนตัว  
 
ตาราง 9 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการสืบคนเพ่ือใหไดผลการสืบคนท่ีตรง 

  กับความตองการ  
 
รูปแบบการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 
การสืบคนโดยใชคําสําคัญ/อยางงาย (Basic search) 68 95.77 
การสืบคนท่ีระบุขอบเขตในการสืบคน (Advance search) 31 43.66 
การสืบคนแบบไลเรียงตามลําดับอักษร (Browse) 18 25.35 
อ่ืน ๆ 2 2.28 
 
 จากตาราง 9 ผูตอบแบบสอบถามใชรูปแบบการสืบคนเพ่ือใหไดผลการสืบคนท่ีตรงกับความ
ตองการ กลาวคือ ใชรูปแบบการสืบคนโดยใชคําสําคัญ/อยางงาย (Basic search) มากท่ีสุด จํานวน 
68 คน (รอยละ 95.77) รองลงมาใชการสืบคนท่ีระบุขอบเขตในการสืบคน (Advance search) 
จํานวน 31 คน (รอยละ 43.66) ใชการสืบคนแบบไลเรียงตามลําดับอักษร (Browse) จํานวน 18 คน 
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(รอยละ 25.35) และผูตอบแบบสอบถามจํานวนนอยท่ีสุด จํานวน 2 คน (รอยละ 2.28) มีรูปแบบการ
สืบคนอ่ืน ๆ ไดแก การใชชื่อเรื่องท่ีทราบจากแหลงอ่ืน ๆ  

 
ตาราง 10 จํ านวนและรอยละของผู ตอบแบบสอบถาม ท่ีให คําตอบเ ก่ียว กับความ ถ่ีใน 
        การใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
 

ความถี่การใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 
ทุกวัน 2 2.82 
2-3 วันตอครั้ง 16 22.54 
สัปดาหละครั้ง 18 25.35 
เดือนละครั้ง 7 9.86 
2-3 เดือนครั้ง 4 5.63 
ไมแนนอน 24 33.80 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 71 100.00 
 

 จากตาราง 10 ผูตอบแบบสอบถาม ใหคําตอบเก่ียวกับความถ่ีในการใชฐานขอมูลเอกสาร
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใชฐานขอมูลมากท่ีไมแนนอน
มากท่ีสุด จํานวน 24 คน (รอยละ 33.80) รองลงมา ใชสัปดาหละครั้ง จํานวน 18 คน (รอยละ 
25.35) ใช 2-3 วันตอครั้ง จํานวน 16 คน (รอยละ 22.54) ใชเดือนละครั้ง จํานวน 7 คน (รอยละ 
9.86) ใช 2-3 เดือนครั้ง จํานวน 4 คน (รอยละ 5.63) และใชทุกวันนอยท่ีสุด จํานวน 2 คน (รอยละ 
2.82)  
 
ตาราง 11 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชระยะเวลาในการใชฐานขอมูลเอกสาร 
     ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
 
ระยะเวลาการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ชั่วโมง 7 9.86 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 35.21 
1-3 ชั่วโมง 25 35.21 
มากกวา 3 ชั่วโมง 13 18.31 
อ่ืน ๆ 1 1.41 

รวม 71 100.00 
 
 จากตาราง 11 ผูตอบแบบสอบถาม ใชเวลาในการเขาใชฐานฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกสแตละครั้งตาง ๆ กัน กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามใชเวลามากท่ีสุดประมาณ 1 ชั่วโมง 
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จํานวน 25 คน (รอยละ 35.21) และ ใชเวลา 1-3 ชั่วโมง จํานวน 25 คน (รอยละ 35.21) เทากัน 
รองลงมาใชเวลามากกวา 3 ชั่วโมง จํานวน 13 คน (รอยละ 18.31) ใชเวลานอยกวา 1 ชั่วโมง จํานวน 
7 คน (รอยละ 9.86) และผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาการใชไมแนนอน นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน 
(รอยละ 1.41)  
 
ตาราง 12 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชชวงเวลาในการเขาใชฐานขอมูลเอกสาร 

   ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
 
ชวงเวลาการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 

06.00-12.00 น. 3 4.23 
12.00-13.00 น. 5 7.04 
13.00-16.00 น. 14 19.71 
16.00-24.00 น. 40 56.34 
24.00-06.00 น. 2 2.82 
อ่ืน ๆ 7 9.86 

รวม 71 100.00 
  
 จากตาราง 12 ผูตอบแบบสอบถามใชชวงเวลาในการเขาใชฐานฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มใน
รูปอิเล็กทรอนิกสแตละครั้งตาง ๆ กัน กลาวคือ ชวงระยะเวลาท่ีใชมากท่ีสุด เวลา 16.00-24.00 น. 
จํานวน 40 คน (รอยละ56.34) รองลงมา เวลา 13.00-16.00 น. จํานวน 14 คน (รอยละ 19.71) ใช
ชวงระยะเวลาอ่ืน ๆ ไดแก ทุกชวงเวลา, ไมแนนอน, 10.00-16.00 น. จํานวน 7 คน (รอยละ 9.86) 
ใชชวงเวลา 12.00-13.00 น. จํานวน 5 คน (รอยละ 7.04) ใชชวงเวลา 06.00-12.00 น. จํานวน 3 
คน (รอยละ 4.23) และชวงเวลาท่ีใชนอยท่ีสุด เวลา 24.00-06.00 น. จํานวน 2 คน (รอยละ 2.82)  
 
ตาราง 13 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับเนื้อหาท่ีสมบูรณจากการสืบคน  

   ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  
 

ลักษณะเนื้อหาท่ีสมบูรณจากการสืบคนฐานขอมูลเอกสาร 
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน รอยละ 

เนื้อหาขอมูลครบถวนถูกตอง 43 60.56 
เนื้อหาขอมูลบางสวนไมสมบูรณ 28 39.44 
เนื้อหาขอมูลบางสวนลาสมัยไมมีการปรับปรุง 20 28.17 
เนื้อหาขอมูลไมตรงกับท่ีตองการ 15 21.13 
อ่ืน ๆ 2 2.82 
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 จากตาราง 13 ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอเนื้อหาขอมูลท่ีไดรับจากการสืบคน
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสท่ีตางกัน กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับ
เนื้อหาขอมูลครบถวนถูกตอง จํานวน 43 คน (รอยละ 60.56) รองลงมาคือ ไดรับเนื้อหาขอมูล
บางสวนไมสมบูรณ จํานวน 28 คน (รอยละ 39.44) ไดรับเนื้อหาขอมูลบางสวนลาสมัยไมมีการ
ปรับปรุง จํานวน 20 คน (รอยละ 28.17) ไดรับเนื้อหาขอมูลไมตรงกับท่ีตองการ จํานวน 15 คน (รอย
ละ 21.13) และนอยท่ีสุด จํานวน 2 คน (รอยละ 2.82) ผูตอบแบบสอบถามตองใชคําสืบคนใหตรง
ประเด็น  
 
ตาราง 14 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในการไดรับคําแนะนําวิธีการใชฐานขอมูล  
     เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  
 

คําแนะแนะวิธีการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน รอยละ 

การเรียนรูดวยตนเอง 54 76.06 
อาจารยเปนผูใหคําแนะนํา 38 53.52 
การอบรมการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสของ
สํานักหอสมุด 

6 8.45 

เพ่ือนรวมวิชาชีพ 13 18.31 
เอกสารแนะนําวิธีการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส 

10 14.08 

เว็บไซต 28 39.44 
บรรณารักษ 3 4.23 
อ่ืน ๆ 0 0.00 
 
 จากตาราง 14 ผูตอบแบบสอบถามไดรับคําแนะนําวิธีการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกสจากแหลงตาง ๆ กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 54 
คน (รอยละ 76.06) รองลงมา อาจารยเปนผูใหคําแนะนํา จํานวน 38 คน (รอยละ 53.52) ไดรับ
คําแนะนําโดยการเขาเว็บไซต จํานวน 28 คน (รอยละ 39.44) จากเพ่ือนรวมวิชาชีพ จํานวน 13 คน 
(รอยละ 18.31) จากเอกสารแนะนําวิธีการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 10 คน (รอยละ 14.08) ไดเขารับการการอบรมการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุด จํานวน 6 คน (รอยละ 8.45) ไดรับคําแนะนําจากบรรณารักษ นอย
ท่ีสุด จํานวน 3 คน (รอยละ 4.23)  
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ตาราง 15 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีทราบขาวแหลงการใหบริการฐานขอมูล 
   เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  

 
แหลงขาวการใหบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม 

ในรูปอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน รอยละ 

แผนประชาสัมพันธ/เอกสารเผยแพรของสํานักหอสมุด 16 22.54 
เว็บไซตสํานักหอสมุด 36 50.70 
เฟสบุคสํานักหอสมุด 12 16.90 
บรรณารักษ/เจาหนาท่ี สํานักหอสมุด 8 11.27 
เพ่ือน/ผูรวมงานแนะนํา 42 59.15 
อ่ืน ๆ 5 7.04 
 
 จากตาราง 15 ผูตอบแบบสอบถามทราบขาวแหลงการใหบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกสท่ีตางกัน กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบขาวแหลงการใหบริการจาก
เพ่ือน/ผูรวมงานแนะนํา จํานวน 42 คน (รอยละ 59.15) รองลงมาทราบจากเว็บไซตสํานักหอสมุด 
จํานวน 36 คน (รอยละ 50.70) จากแผนประชาสัมพันธ/เอกสารเผยแพรของสํานักหอสมุด จํานวน 
16 คน (รอยละ 22.54) จากเฟสบุคสํานักหอสมุด จํานวน 12 คน (รอยละ 16.90) ทราบจาก
บรรณารักษ/เจาหนาท่ี สํานักหอสมุด จํานวน 8 คน (รอยละ 11.27) และนอยท่ีสุดทราบขาวแหลง
การใหบริการจากท่ีอ่ืน ๆ คือ อาจารยผูสอน, อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ, google จํานวน 5 คน 
(รอยละ 7.04) 
 
ตาราง 16 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามมีการเขาถึงแหลงการใหบริการฐานขอมูล 

   เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  
 

แหลงบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 
แหลงบริการของสํานักหอสมุด 46 64.79 
แหลงบริการของหองสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 32 45.07 
แหลงบริการของโครงการเครือขายหองสมุดประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

27 38.03 

อ่ืน ๆ 2 2.82 
 
 จากตาราง 16 ผูตอบแบบสอบถามมีการเขาถึงแหลงการใหบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับ
เต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสจากแหลงตาง ๆ กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเขาถึงแหลง
บริการของสํานักหอสมุด จํานวน 46 คน (รอยละ 64.79) รองลงมา เขาถึงแหลงบริการของหองสมุด
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จํานวน 32 คน (รอยละ 45.07) จากแหลงบริการของโครงการเครือขายหองสมุด
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ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 27 คน (รอยละ 38.03) และจากแหลง
อ่ืน ๆ นอยท่ีสุด จากเว็บไซต จํานวน 2 คน (รอยละ 2.82) 

 
ตาราง 17 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชอุปกรณในการเขาถึงฐานขอมูลเอกสาร 

   ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  
 

อุปกรณในการเขาถึงฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน รอยละ 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 30 42.25 
คอมพิวเตอรพกพา (Note Book) 57 80.28 
แท็บเล็ต (Tablet) 11 15.50 
โทรศัพทมือถือ (Smart Phone) 36 50.70 
อ่ืน ๆ 0 00.00 
 
 จากตาราง 17 ผูตอบแบบสอบถามมีการใชอุปกรณประเภทตาง ๆ ในการเขาถึงฐานขอมูล
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชคอมพิวเตอรพกพา 
(Note Book) เปนอุปกรณในการเขาถึง จํานวน 57 คน (รอยละ 80.28) รองลงมาเขาถึงโดยใช
โทรศัพทมือถือ (Smart Phone) จํานวน 36 คน รอยละ (50.70) ใชคอมพิวเตอรตั้งโตะในการเขาถึง 
จํานวน 30 คน (รอยละ 42.25) และมีการใชอุปกรณในการเขาถึงแท็บเล็ต (Tablet) นอยท่ีสุด 
จํานวน 11 คน (รอยละ 15.50) 
 
ตาราง 18 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามมีวิธีการอานขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูลเอกสาร 

   ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  
 

วิธีการอานขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน รอยละ 

อานขอมูลจากหนาจอคอมพิวเตอร 44 61.97 
กําหนดคาการพิมพและสั่งพิมพเอกสาร (Print) มาอาน 28 39.44 
Download ขอมูล แลวบันทึกขอมูลเปนไฟลขอมูล (Save) เก็บไว
อานภายหลัง 

42 59.15 

Download ขอมูล แลวสั่งพิมพเอกสารมาอาน 28 39.44 
อานขอมูลจากหนาจอคอมพิวเตอรทันที แต Download ขอมูลแลว
บันทึก และสั่งพิมพเอกสารเฉพาะสวนท่ีสําคัญ 

26 36.62 

สงขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 10 14.08 
อ่ืน ๆ 0 00.00 
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จากตาราง 18 ผูตอบแบบสอบถามมีวิธีการอานขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มใน
รูปอิเล็กทรอนิกสท่ีแตกตางกัน กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวิธีการอานขอมูลจากหนา
จอคอมพิวเตอร จํานวน 44 คน (รอยละ 61.97) รองลงมา คือ การ Download ขอมูล แลวบันทึก
ขอมูลเปนไฟลขอมูล (Save) เก็บไวอานภายหลัง จํานวน 42 คน (รอยละ 59.15) กําหนดคาการพิมพ
และสั่งพิมพเอกสาร (Print) มาอาน จํานวน 28 คน (รอยละ 39.44) และ Download ขอมูล แลวสั่ง
พิมพเอกสารมาอาน จํานวน 28 คน (รอยละ 39.44) เทากัน การอานขอมูลจากหนาจอคอมพิวเตอร
ทันที แต Download ขอมูลแลวบันทึก และสั่งพิมพเอกสารเฉพาะสวนท่ีสําคัญ จํานวน 26 คน (รอย
ละ 36.62) และผูตอบแบบสอบถามขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) นอยท่ีสุด จํานวน 10 
คน (รอยละ 14.08) 
 
ตาราง 19 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามมีวิธีการจัดเก็บขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูล 

   เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  
 

วิธีการจัดเก็บขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน รอยละ 

Export ในรูป XML Text และ HTML 32 45.07 
e-Mail การนําขอมูลสงออกทาง e-Mail 30 42.25 
Print การนําขอมูลออกทางกระดาษ 45 63.38 
อ่ืน ๆ 6 8.45 
 

จากตาราง 19 ผูตอบแบบสอบถามมีวิธีการอานขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มใน
รูปอิเล็กทรอนิกสท่ีแตกตางกัน กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวิธีการจัดเก็บขอมูลโดยการ 
Print การนําขอมูลออกทางกระดาษ จํานวน 45 คน (รอยละ 63.38) รองลงมา จัดเก็บโดยการ 
Export ในรูป XML Text และ HTML จํานวน 32 คน (รอยละ 45.07) จัดเก็บแบบ e-Mail การนํา
ขอมูลสงออกทาง e-Mail จํานวน 30 คน (รอยละ 42.25) และจัดเก็บดวยวิธีอ่ืน คือ บันทึกเปนไฟล 
PDF จํานวน 6 คน (รอยละ 8.45) 
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ตาราง 20 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเห็นตอปญหาในการใชฐานขอมูล 
   เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  

 
ปญหาการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 

ไมทราบแหลงการใหบริการ 19 26.76 
ไมทราบวิธีการสืบคน 19 26.76 
การอานขอมูลจากหนาจอคอมพิวเตอรทําใหเกิดความเม่ือยลาและ
ปวดตา 

37 52.11 

ระบบเครือขายท่ีเขาใชมีการแสดงผลขอมูลลาชา ตองใชเวลาในการ
รอ 

49 69.01 

ระบบเครือขายขัดของบอย 28 39.44 
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนไมเพียงพอ 7 9.86 
เครืองคอมพิวเตอรขัดของบอย 8 11.27 
ไมมีผูชวยเหลือใหคําแนะนําการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส 

21 29.58 

ขอมูล/เนื้อหาในฐานขอมูลไมตรงกับความตองการ 24 33.80 
ขอผิดพลาดเก่ียวกับเอกสาร เชน เอกสารไมครบ เอกสารไมตรงกับ
ชื่อเรื่อง เปนตน 

25 35.21 

อ่ืน ๆ 2 2.82 
 
 จากตาราง 20 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
พบวามีปญหาในการใชท่ีตางกัน กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับปญหาจากระบบ
เครือขายท่ีเขาใชมีการแสดงผลขอมูลลาชา ตองใชเวลาในการรอ จํานวน 49 คน (รอยละ 69.01) 
รองลงมา คือ การอานขอมูลจากหนาจอคอมพิวเตอรทําใหเกิดความเม่ือยลาและปวดตา จํานวน 37 
คน (รอยละ 52.11) ปญหาระบบเครือขายขัดของบอย จํานวน 28 คน (รอยละ 39.44) ปญหาการ
เกิดขอผิดพลาดเก่ียวกับเอกสาร เชน เอกสารไมครบ เอกสารไมตรงกับชื่อเรื่อง เปนตน จํานวน 25 
คน (รอยละ 35.21) ปญหาขอมูล/เนื้อหาในฐานขอมูลไมตรงกับความตองการ จํานวน 24 คน (รอย
ละ 33.80) ไมมีผูชวยเหลือใหคําแนะนําการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน 
21 คน (รอยละ 29.58) ไมทราบแหลงการใหบริการ จํานวน 19 คน (รอยละ 26.76) และไมทราบ
วิธีการสืบคน จํานวน 19 คน (รอยละ 26.76) เทากัน ปญหาจากเครืองคอมพิวเตอรขัดของบอย 
จํานวน 8 คน (รอยละ 11.27) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนไมเพียงพอ จํานวน 7 คน (รอย
ละ 9.86) และเกิดจากปญหาอ่ืน ๆ คือ ขอมูลบางไฟลไมสามารถดาวนโหลดได จํานวน 2 คน (รอยละ 
2.82) 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  
ผลการวิ เคราะหขอมูลเ ก่ียวกับความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป

อิเล็กทรอนิกส ในดานการเรียน การศึกษา คนควา ดานรูปแบบฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส ดานความสะดวกในการคนหาขอมูล และดานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายเพ่ือ
การใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส โดยผลการศึกษามีรายละเอียดแสดงใน ตาราง 
21 – ตาราง 24 
 
ตาราง 21 ความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสดานการเรียน การศึกษา  

   คนควา 
 

ความตองการดานการเรียน การศึกษา คนควา 
ระดับความตองการ 

(N=71) 

X  S.D. แปลผล 
ฐานขอมูลเปนประโยชนตอการคนควาวิจัย/วิทยานิพนธ/งาน
ของทาน 

4.38 0.76 มากท่ีสุด 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูในการเรียนรายวิชาตาง ๆ 4.00 0.77 มาก 
เพ่ือติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 3.97 0.77 มาก 
เพ่ือคนหาขอมูลท่ัวไป 3.93 0.78 มาก 

ภาพรวม 4.07 0.63 มาก 
 
 จากตาราง 21 ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ด า น ก า ร เ รี ย น  ก า ร ศึ ก ษ า  ค น ค ว า  ใ น ภ า พ ร ว ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 

)63.0..,07.4( == DSX เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความตองใช
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสดานการเรียน การศึกษา คนควา อยู 2 ระดับ คือ 
ร ะดั บ ม าก ท่ี สุ ด  เ พ่ื อ เ ป นป ร ะ โ ยช น ต อ ก า รค น ค ว า วิ จั ย / วิ ท ย านิ พน ธ / ง านขอ งท า น 

)76.0..,38.4( == DSX  และมีความตองการใชในระดับมาก  ไดแก เพ่ือเพ่ิมพูนความรูในการ

เรี ยนรายวิ ชาต า ง  ๆ  )77.0..,00.4( == DSX  เ พ่ือติดตามความก าวหน าทางวิ ชาการ 

)77.0..,97.3( == DSX เพ่ือคนหาขอมูลท่ัวไป )78.0..,93.3( == DSX  ตามลําดับ 
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ตาราง 22 ความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสดานรูปแบบฐานขอมูล 
   เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 

 

ความตองการดานรูปแบบฐานขอมูลเอกสาร 
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความตองการ 
(N=71) 

X  S.D. แปลผล 
รูปแบบฐานขอมูลออนไลน 4.30 0.76 มากท่ีสุด 
รูป CD-ROM 3.08 1.02 ปานกลาง 
รูประบบเครือขาย 3.92 0.82 มาก 
มีท้ังรูปแบบ CD-ROM, ฐานขอมูลออนไลนและระบบเครือขาย 4.01 0.80 มาก 

ภาพรวม 3.83 0.57 มาก 
 

จากตาราง 22 ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกสดานรูปแบบฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

)57.0..,83.3( == DSX  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการใช
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสดานรูปแบบฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  อ ยู  3  ร ะ ดั บ  คื อ  ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด  รู ป แ บ บ ฐ า น ข อ มู ล อ อ น ไ ล น 

)76.0..,30.4( == DSX อยูในระดับมาก ไดแก มีท้ังรูปแบบ CD-ROM, ฐานขอมูลออนไลนและ

ระบบเครือข าย  )80.0..,01.4( == DSX  รูประบบเครื อข าย  )82.0..,92.3( == DSX  
ตามลําดับ และอยูในระดับปานกลาง คือ รูปแบบ CD-ROM )02.1..,08.3( == DSX  
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ตาราง 23 ความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสดานความสะดวกในการ 
   คนหาขอมูล 

 

ความตองการดานความสะดวกในการคนหาขอมูล 
ระดับความตองการ 

(N=71) 

X  S.D. แปลผล 
สามารถสืบคนขอมูลโดยสืบคนจากคอมพิวเตอรท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย 

4.42 0.71 มากท่ีสุด 

คําอธิบาย คําแนะนําตาง ๆ ชัดเจนเขาใจงาย 4.10 0.72 มาก 
การสืบคนขอมูลงายและสะดวกตอการคนหา 4.20 0.77 มาก 
การเขาถึง/Download ขอมูลไดอยางรวดเร็ว 4.08 0.84 มาก 
ขอมูลครบถวนทุกสาขาวิชา 4.20 0.86 มาก 
ขอมูลท่ีไดรับตรงตามความตองการ 4.15 0.79 มาก 
มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ 3.97 0.86 มาก 

ภาพรวม 4.16 0.80 มาก 
 

จากตาราง 23 ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ด า น คว า ม ส ะด ว ก ใน ก า ร ค น ห า ข อ มู ล  ใ น ภ า พร ว ม อ ยู ใ น ร ะดั บ ม า ก 

)80.0..,16.4( == DSX  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการใช
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสดานความสะดวกในการคนหาขอมูล อยู 2 ระดับ คือ
ระดับมากท่ีสุด สามารถสืบคนขอมูลโดยสืบคนจากคอมพิวเตอรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

)71.0..,42.4( == DSX  แ ล ะ อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ไ ด แ ก  ข อ มู ล ค ร บ ถ ว น ทุ ก ส า ข า วิ ช า 

)86.0..,20.4( == DSX  ก า ร สื บ ค น ข อ มู ล ง า ย แ ล ะ ส ะ ด ว ก ต อ ก า ร ค น ห า 

)77.0..,20.4( == DSX  ข อ มูล ท่ี ได รั บตรงตามความตองการ )79.0..,15.4( == DSX   

มีคําอธิบาย คําแนะนําตาง ๆ ชัดเจนเขาใจงาย )72.0..,10.4( == DSX การเขาถึง/Download 

ขอมูลไดอยางรวดเร็ว )84.0..,08.4( == DSX  และมีชองทางการติดตอสอบถามและให

ขอเสนอแนะ )86.0..,97.3( == DSX  ตามลําดับ 
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ตาราง 24 ความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสดานเครื่อง คอมพิวเตอร   
   และเครือขายเพ่ือการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 

 
ความตองการดานเครื่อง คอมพิวเตอร และเครือขายเพ่ือ 

การใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความตองการ 
(N=71) 

X  S.D. แปลผล 
ตองการเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะสูง 4.37 0.68 มากท่ีสุด 
เ พ่ิมจํ านวนคอมพิวเตอร ท่ี ใช ในการสืบคนฐานขอมูลใน
สํานักหอสมุด 

4.38 0.68 มากท่ีสุด 

เพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการสืบคนฐานขอมูลในภาควิชา/
คณะ 

4.39 0.71 มากท่ีสุด 

ความลาชาในการ Download เอกสารฉบับเต็ม 4.08 0.79 มาก 
ระบบเครือขายท่ีเขาใชมีการแสดงผลขอมูลลาชาตองใชเวลาใน
การรอ 

4.14 0.74 มาก 

ภาพรวม 4.27 0.62 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 24 ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป 
อิเล็กทรอนิกสดานดานเครื่อง คอมพิวเตอร และเครือขายเพ่ือการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด )62.0..,27.4( == DSX  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสดานดาน
เครื่องคอมพิวเตอร และเครือขายเพ่ือการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส อยู 2 
ระดับ กลาวคือ ระดับมากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามตองการใหเพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการ
สืบคนฐานขอมูลในภาควิชา/คณะ )71.0..,39.4( == DSX  เพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการ

สืบคนฐานขอมูลในสํานักหอสมุด )68.0..,38.4( == DSX  และตองการเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมี

สมรรถนะสูง  )68.0..,37.4( == DSX  ตามลําดับ และรองลงมาอยู ในระดับมาก ผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา ระบบเครือขายท่ีเขาใชมีการแสดงผลขอมูลลาชาตองใชเวลาในการรอ 

)74.0..,14.4( == DSX แ ล ะ เ กิ ด ค ว า ม ล า ช า ใ น ก า ร  Download เ อ ก ส า ร ฉ บั บ เ ต็ ม 

)79.0..,08.4( == DSX ตามลําดับ 
 สรุปผลการแจกแจงขอมูลจากตารางตาง ๆ ท่ีไดกลาวมานี้ ไดนําไปสรุปผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะในบทตอไป 


