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บทคัดย่อ 
  กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรใช้และควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลเอกสำร 
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรใช้แบบสอบถำม จ ำนวน 71 คน นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกัดสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน ผลกำรวิจัย พบว่ำ 
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC เพ่ือท ำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์ สำเหตุที่ใช้สำมำรถสืบค้น
ได้ทุกสถำนที่และตลอดเวลำที่ต้องกำร มีกำรเข้ำใช้จำกท่ีบ้ำนผ่ำนระบบเข้ำถึงทำงไกล โดยใช้วิธี 
กำรสืบค้นโดยใช้ค ำส ำคัญ/ อย่ำงง่ำย มีควำมถี่ในกำรใช้ไม่แน่นอน และมีระยะเวลำที่ใช้แต่ละครั้ง  
1-3 ชั่วโมง ในช่วงเวลำ 16.00-24.00 น. ผลกำรสืบค้นได้รับเนื้อหำข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำส่วนใหญ่ เรียนรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ด้วยตนเอง โดยทรำบข่ำวแหล่ง 
กำรให้บริกำรจำกจำกเพ่ือน/ ผู้ร่วมงำนแนะน ำ เข้ำถึงจำกแหล่งบริกำรของส ำนักหอสมุด โดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพำ และอ่ำนข้อมูลจำกหน้ำจอคอมพิวเตอร์ทันที มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยกำร Print 
กำรน ำข้อมูลออกทำงกระดำษ ปัญหำที่พบมำกท่ีสุดคือระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้มีกำรแสดงผลข้อมูล
ล่ำช้ำ ต้องใช้เวลำในกำรรอ ส ำหรับควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC พบว่ำ โดยรวมศึกษำ
บัณฑิตศึกษำต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ในระดับมำก  
 
ค าส าคัญ: 
  ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC, ห้องสมุดและบริกำรของห้องสมุด, กำรค้นข้อสนเทศ,  
ระบบกำรจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ 
 
 
 
 



Abstract 
  The purposes of this study were to study Chiang Mai Rajabhat University 
graduate students’ use and need of Thai Digital Collection (TDC). This study applied 
quantitative approach and used questionnaire for data collection. In total, 71 
graduate students participated in this study. The majority of them were female 
students, currently working on Master of Education in Curriculum and Instruction 
Program. Findings indicate that most of the participants used TDC for doing research 
and working on thesis and applied basic search as a search strategy. Ease of access  
is a major reason for using Thai Digital Collection. Most participants used Thai Digital 
Collection in the evening, particularly from 16.00-24.00. They spent one to three 
hours for each search session. Interestingly, most students heard about TDC from 
their peer and learned how to use it by themselves. Overall, the graduate students 
need to use Thai Digital Collection in the high level. The problems at the high level 
are in the areas of computer and network for using Thai Digital Collection.    
 
Keywords: 
  Thai Digital Collection, Library and Library Services, Information Retrieval, 
Information Storage and Retrieval Systems 

 
บทน า 
  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำร่วมโครงกำรฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ในปีงบประมำณ 2548 และได้รับสนับสนุน
งบประมำณส ำหรับกำรจัดท ำเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยด ำเนินงำนจัดท ำเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์มำอย่ำงต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน มีเอกสำรในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 507 รำยกำร ประกอบด้วย งำนวิจัยของอำจำรย์ 
และวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และเปิด
ให้บริกำรใช้งำนฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำโดยเน้นให้นักศึกษำ 
มีศักยภำพ ในกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้และกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม ่ๆ ดังนั้นกำรที่จะสนับสนุน 
และส่งเสริมในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ประกอบกำรท ำวิจัย และวิทยำนิพนธ์ ให้มีประสิทธิภำพนั้น 
นักศึกษำจ ำเป็นต้องเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือประโยชน์โดยตรงต่อกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย 
ฐำนข้อมูลจึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรสืบค้น สำมำรถช่วยให้กำรค้นหำท ำได้ง่ำยเมื่อผู้ใช้ต้องกำร 
ฐำนข้อมูลท ำให้กำรสืบค้นเป็นกระบวนกำรท ำได้สะดวก รวดเร็ว ดังจะเห็นว่ำปัจจุบันผู้ใช้สำมำรถ 
ที่จะสืบค้นเอกสำรฉบับเต็มได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้ฐำนข้อมูลยังนับว่ำมีบทบำทต่อกำรค้นคว้ำวิจัย
อีกทำงหนึ่งด้วย เพรำะช่วยประหยัดเวลำและงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรค้นคว้ำวิจัยของนักวิจัย 



แต่ละครั้ง (เดชำ นันทพิชัย, 2546) ดังนั้น ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC จึงเป็นฐำนข้อมูลที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรข้อมูลในเชิงลึกของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้ 
  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำกำรใช้และควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ ซึ่งผลจำกกำรศึกษำจะท ำให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรใช้ และควำมต้องกำรใช้ ตลอดจนปัญหำ
ในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ทั้งนี้ผลกำรศึกษำค้นคว้ำสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรให้บริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ
คุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
   1.  บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
  2.  เพ่ือศึกษำควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  1.  ขอบเขตของกำรวิจัย 
    1.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
     ขอบเขตกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษำกำรใช้และควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลเอกสำร 
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
   1.2  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
     ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ได้แก่ นักศึกษำระดับ 
ปริญญำโทและนักศึกษำระดับปริญญำเอก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ ำนวน 237 คน ที่คงสภำพ
กำรเป็นนักศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555-2560 (ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเชียงใหม่, 2560) 
    กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ที่ศึกษำในระดับปริญญำโท  
และนักศึกษำระดับปริญญำเอก ท ำกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอำด, 2556) 
ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 71 คน 
    1.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

ก ำหนดขอบเขตเวลำในช่วงเดือน พฤศจิกำยน 2560-พฤศจิกำยน 2561 
   1.4 ขอบเขตด้ำนสถำนที่  

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
  



 2.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
  3.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงใหม่ ที่คงสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554-2559 ได้แก่ นักศึกษำระดับ 
ปริญญำโท จ ำนวน 206 คน นักศึกษำระดับปริญญำเอก จ ำนวน 31 คน รวมทั้งหมดจ ำนวน 237 คน 
(ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่, 2560) ท ำกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง
โดยใช้เกณฑ์ โดยค ำนวณหำจำกกลุ่มตัวอย่ำง ร้อยละ 30 ของประชำกร (บุญชม ศรีสะอำด, 2556) 
ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 71 คน โดยมีเกณฑ์กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้  
   จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่ำง 15-30%  
   จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักพัน ใช้กลุ่มตัวอย่ำง 10-15%  
   จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น ใช้กลุ่มตัวอย่ำง 5-10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำง 1  จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงตำมสัดส่วนดังนี้ 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ปริญญำโท 206 62 
ปริญญำเอก 31 9 

รวม 237 71 
   
  4.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถำมให้กับนักศึกษำระดับปริญญำโทและ 
นักศึกษำระดับปริญญำเอกของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ ำนวน 71 ฉบับ ระยะเวลำในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลช่วงวันที่ 1-31 ธันวำคม 2560 ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำครบทุกฉบับคิดเป็น  
ร้อยละ 100 
 5.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำมมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating scale) 
แบบสอบถำมผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นเองโดยศึกษำจำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน ำไปหำควำมเที่ยงตรงของ
เนื้อหำ (IOC) ตอนที่ 2 เท่ำกับ 0.844 และตอนที่ 3 เท่ำกับ 0.866 แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC และ
ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC จ ำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเรียน 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ ด้ำนรูปแบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ด้ำนควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูล และ
ด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเพ่ือกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
   6.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    6.1 แบบสอบถำมแบบเลือกตอบ วิเครำะห์โดยกำรแจกแจงควำมถี่ หำค่ำร้อยละ  
และน ำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรพรรณณำ 
    6.2 แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ น ำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม 
มำแปลงค่ำคะแนน โดยก ำหนดน้ ำหนักของคะแนน ดังนี้ 
     มำกที่สุด ให้คะแนน 5 
     มำก  ให้คะแนน 4 
     ปำนกลำง ให้คะแนน 3 
     น้อย ให้คะแนน 2 
     น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 
    6.3 แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ วิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรแบ่งระดับค่ำเฉลี่ยและแปรควำมหมำยของระดับค่ำเฉลี่ย ใช้สูตรค่ำพิสัย 
ดังนี้ (กำนดำ พูนลำภทวี, 2539) 
 
   พิสัย = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ ำสุด =  5-1 = 0.8 
                       จ ำนวนอันตรภำคชั้น               5 



   ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยและกำรแปรควำมหมำยของระดับค่ำเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ  
เพ่ือกำรแปรผล ดังนี้ 
      4.21-5.00 หมำยควำมว่ำ มำกที่สุด 
        3.41-4.20 หมำยควำมว่ำ มำก 
   2.61-3.40 หมำยควำมว่ำ ปำนกลำง 
    1.81-2.60 หมำยควำมว่ำ น้อย 
   1.00-1.80 หมำยควำมว่ำ น้อยที่สุด 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
  สรุปผล อภิปรำยผล 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถำมให้กับนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ ำนวน 71 ฉบับ และได้รับแบบสอบถำมกลับคืน จ ำนวน 
71 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ ำนวน 
44 คน (ร้อยละ 61.97) โดยจ ำนวน 37 คน (ร้อยละ 52.11) อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี ผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำโท จ ำนวน 66 คน (ร้อยละ 92.96) สังกัดสำขำวิชำหลักสูตรและ
กำรสอน จ ำนวน 18 คน (ร้อยละ 25.35) 
  ผลกำรศึกษำ กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC พบว่ำ นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มีวัตถุประสงค์
กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC เพ่ือท ำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์มำกท่ีสุด (ร้อยละ 97.18) ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ (2555); ตะวัน สุริยะวรรณ (2557); Raza & Ashok (2006)  
ที่พบว่ำ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ฐำนข้อมูลเพื่อท ำวิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์และภำคนิพนธ์ กล่ำวคือฐำนข้อมูล
งำนวิจัย TDC เป็นแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ  
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษำบัณฑิตศึกษำได้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศฉบับเต็มพร้อมภำพที่ต้องกำร ส ำหรับ
ประกอบกำรท ำวิจัย วิทยำนิพนธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำเหตุส่วนใหญ่ 
ที่นักศึกษำบัณฑิตศึกษำใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC เพรำะสำมำรถสืบค้นได้ทุกสถำนที่และตลอดเวลำ
ที่ต้องกำร (ร้อยละ 69.01) สอดคล้องกับงำนวิจัยของ มำลินี ภู่หมั่นเพียร (2554) และมำลี อิศรำนนท์ 
(2551) ทั้งนี้เป็นเพรำะกำรสืบค้นสำรสนเทศโดยไม่จ ำกัดระยะเวลำและสถำนที่ โดยผ่ำนระบบกำร
สื่อสำรโทรคมนำคมท ำให้กำรสืบค้นท ำได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเข้ำใช้จำกที่บ้ำนผ่ำนระบบเข้ำถึง
ทำงไกล มำกที่สุด (ร้อยละ 69.01) ส่วนใหญ่มีวิธีกำรสืบค้นโดยใช้ค ำส ำคัญ/ อย่ำงง่ำย (Basic 
search) (ร้อยละ 95.77) มีควำมถ่ีในกำรเข้ำใช้ที่ไม่แน่นอน (ร้อยละ 33.80) และมีระยะเวลำในกำร
ใช้ 2 ช่วงเวลำที่เท่ำกันคือ ประมำณ 1 ชั่วโมงและ 1-3 ชั่วโมง (ร้อยละ 35.21) โดยใช้ช่วงระยะเวลำ 
16.00-24.00 น. มำกที่สุด (ร้อยละ 56.34) ส่วนใหญ่ได้รับเนื้อหำข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง (ร้อยละ 
60.56) โดยมีกำรเรียนรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ด้วยตนเอง เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.06) 
รับทรำบข่ำวแหล่งกำรให้บริกำรจำกเพ่ือน/ ผู้ร่วมงำนแนะน ำ มำกที่สุด (ร้อยละ 59.15) มีกำรเข้ำถึง
แหล่งบริกำรของส ำนักหอสมุด (ร้อยละ 64.79) โดยส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์พกพำ (Note book) 
เป็นอุปกรณ์ในกำรเข้ำถึง (ร้อยละ 80.28) มีวิธีกำรอ่ำนจำกหน้ำจอคอมพิวเตอร์มำกท่ีสุด (ร้อยละ 
61.97) โดยจัดเก็บข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้นด้วยกำร Print กำรน ำข้อมูลออกทำงกระดำษ (ร้อยละ 



63.38) และปัญหำที่พบมำกท่ีสุดในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC คือ ระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้ 
มีกำรแสดงผลข้อมูลล่ำช้ำ ต้องใช้เวลำในกำรรอ (ร้อยละ 69.01) สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชโรชีนีย์ 
ชัยมินทร์ (2549); มำลินี ภู่หมั่นเพียร (2554); Raza & Ashok (2006); Manda (2005) ที่พบว่ำ
ระบบเครือข่ำยขัดข้อง ปัญหำควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดข้อมูลได้ล่ำช้ำ จำกผลกำรวิจัยนี้ท ำให้ 
ทรำบว่ำระบบเครือข่ำยที่ให้บริกำรของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ส่งผลกระทบ 
ต่อกำรดำวน์โหลดข้อมูลของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเรียน 
กำรสอน กำรค้นคว้ำวิจัย ควรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนควำมเร็วของระบบเครือข่ำย เพ่ือตอบสนอง 
กำรดำวน์โหลดข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น 
  ผลกำรศึกษำ ควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC พบว่ำ 1) ควำมต้องกำร 
ด้ำนกำรเรียน กำรศึกษำ ค้นคว้ำ อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.07) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ  
มีควำมต้องกำรฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์/ งำนของท่ำน ระดับ 
มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.38) ที่เป็นเช่นเนื่องจำกวิทยำนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ แสดงให้เห็นถึง
มำตรฐำนกำรศึกษำ และองค์ควำมรู้ใหม่ที่ค้นพบจำกกำรศึกษำค้นคว้ำวิทยำนิพนธ์ และสะท้อน 
ให้เห็นถึงคุณภำพของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 2) ควำมต้องกำรด้ำนรูปแบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.83) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีควำมต้องกำรรูปแบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์ ระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.30) สอดคล้องกับงำนวิจัยของ หทัยกำนต์ วงศ์สวัสดิ์ (2555)  
ที่พบว่ำส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ ProQuest Digital Dissertation ซึ่งเป็น
ฐำนข้อมูลที่รวบรวมวิทยำนิพนธ์ฉบับเต็มระดับปริญญำโทและปริญญำเอกของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ  
ทั่วโลก 3) ควำมต้องกำรด้ำนควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูล อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.16)  
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีควำมต้องกำรสืบค้นข้อมูลโดยสืบค้นจำกคอมพิวเตอร์ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.42) ทั้งนี้เนื่องจำกกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย 
TDC ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้บริกำรบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย 
โดยที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นได้จำกเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องผ่ำนหมำยเลข IP ของมหำวิทยำลัย
เท่ำนั้น และ 4) ควำมต้องกำรด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำยเพ่ือกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย 
TDC อยู่ในระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.27) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมต้องกำร
ให้เพ่ิมจ ำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นฐำนข้อมูลในภำควิชำ/ คณะ ระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 
4.39) ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะจ ำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นมีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อจ ำนวน
นักศึกษำท้ังระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท และระดับปริญญำเอก และนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
มีกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Not Book) ซึ่งประสิทธิภำพกำรท ำงำนน้อยกว่ำกำรใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของภำควิชำ/ คณะ อีกท้ังคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำรของภำควิชำ/ คณะ มีผู้ดูแล 
และให้ค ำแนะน ำปรึกษำให้กับนักศึกษำบัณฑิตศึกษำได้ ดังตำรำง 2 
 

  



ตำรำงที ่2  ควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
 
 

ความต้องการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความต้องการ 
1.  ควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียน กำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
    1.1  ให้เป็นฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ค้นคว้ำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์/ งำนของท่ำน 
    1.2  ต้องกำรเพิ่มพูนควำมรู้ในกำรเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ 
    1.3  ต้องกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
    1.4  ต้องกำรค้นหำข้อมูลทั่วไป 

 
4.38 
 
4.00 
3.97 
3.93 

 
0.76 
 
0.77 
0.77 
0.78 

 
มำกที่สุด 
 
มำก 
มำก 
มำก 

รวม 4.07 0.63 มาก 
2.  ควำมต้องกำรด้ำนรูปแบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
    2.1  รูปแบบฐำนข้อมูลออนไลน์ 
    2.2  รูป CD-ROM 
    2.3  รูประบบเครือข่ำย 
    2.4  มีทั้งรูปแบบ CD-ROM, ฐำนข้อมูลออนไลน์และ
ระบบเครือข่ำย 

 
4.30 
3.08 
3.92 
4.01 

 
0.76 
1.02 
0.82 
0.80 

 
มำกที่สุด 
ปำนกลำง 
มำก 
มำก 

รวม 3.83 0.57 มาก 
3.  ควำมต้องกำรด้ำนควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูล 
    3.1  ต้องกำรให้สืบค้นโดยสืบค้นจำกคอมพิวเตอร์ 
ทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย 
    3.2  ต้องกำรให้มีค ำอธิบำย ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ที่
ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 
    3.3  ต้องกำรให้กำรสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำยและ
สะดวกต่อกำรค้นหำ 
    3.4  ต้องกำรให้มีกำรเข้ำถึง/ Download ข้อมูลได้
อย่ำงรวดเร็ว 
    3.5  ต้องกำรข้อมูลครบถ้วนทุกสำขำวิชำ 
    3.6  ต้องกำรให้มีข้อมูลที่ได้รับตรงตำมควำมต้องกำร 
    3.7  ต้องกำรให้มีช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมและให้
ข้อเสนอแนะ 
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4.10 
 
4.20 
 
4.08 
 
4.20 
4.15 
3.97 

 
0.71 
 
0.72 
 
0.77 
 
0.84 
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ตำรำงที ่2  (ต่อ) 
 

ความต้องการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความต้องการ 
4.  ควำมต้องกำรด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำย
เพ่ือกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
    4.1  ต้องกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง 
    4.2  เพ่ิมจ ำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้น
ฐำนข้อมูลในส ำนักหอสมุด 
    4.3  เพ่ิมจ ำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นข้อมูล
ในภำควิชำ/ คณะ 
    4.4  ไม่ให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำร Download เอกสำร
ฉบับเต็ม 
    4.5  ไม่ให้ระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้มีกำรแสดงผลข้อมูล
ล่ำช้ำต้องใช้เวลำในกำรรอ 
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  ข้อเสนอแนะ 
 จะเห็นได้ว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่เรียนรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลด้วยตัวเอง และรู้จักฐำนข้อมูล
งำนวิจัย TDC  จำกเพ่ือน/ ผู้ร่วมงำนแนะน ำ ดังนั้นส ำนักหอสมุด ควรมีกำรประชำสัมพันธ์และ 
จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC โดยเน้นส ำหรับนักศึกษำแต่ละสำขำวิชำ
โดยเฉพำะ เช่น สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ เป็นต้น 
  ส ำนักหอสมุดสำมำรถน ำผลกำรศึกษำมำใช้ในกำรก ำหนดกิจกรรม/ แนวทำงพัฒนำ 
(Improvement plan) เพ่ือปรับปรุงและส่งเสริมกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ดังนี้    
  1.  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรใช้และเผยแพร่ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ กำรจัดอบรม
วิธีกำรประเมินเอกสำรที่มีคุณภำพ กำรจัดอบรมวิธีกำรอ้ำงถึง อ้ำงอิงเอกสำรที่สืบค้นที่ได้จำก
ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น (Reference 
database) ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ฐำนข้อมูลที่ส ำนักหอสมุดบอกรับสิทธิ์ ระบบสหบรรณำนุกรม
ของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: UCTAL)  
โดยมีบรรณำรักษ์ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรแนะน ำกำรใช้ฐำนข้อมูล ที่ส ำนักหอสมุดมีให้บริกำร 
อย่ำงสม่ ำเสมอตลอดภำคกำรศึกษำ 
 2.  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรเพ่ิมจ ำนวนคอมพิวเตอร์
ในภำควิชำ/ คณะ ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นฐำนข้อมูลเพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนของผู้ใช้ 



  3.  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนควำมเร็วของระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในกำรสืบคืนสำรสนเทศได้ใน
เวลำอันรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับปัญหำกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ซึ่งเป็นปัญหำที่พบมำกที่สุด 
คือระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้มีกำรแสดงผลข้อมูลล่ำช้ำ ต้องใช้เวลำในกำรรอ 
   4.  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่จัดบริกำรเชิงรุก โดยจัดให้มีกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร จ ำแนกตำมกลุ่มผู้ใช้ (อำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำเอก) 
เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
  5.  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่จัดเคำน์เตอร์บรรณำรักษ์บริกำร เพ่ือให้
ค ำแนะน ำและช่วยเหลือผู้ใช้กรณีที่มีปัญหำในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC โดยให้บริกำรผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Line  
  6.  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่จัดท ำคู่มือกำรใช้ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งท่ีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
   7.  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อ
กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำปรับปรุง 
กำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
   กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
   1.  นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ทรำบและมีกำรใช้ฐำนข้อมูล
งำนวิจัย TDC  
   2.  ทรำบถึงควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
   3.  ส ำนักหอสมุด ไดแ้นวทำงในกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC อันจะส่งผลให้ผู้ใช้
สำมำรถค้นคว้ำได้อย่ำงถูกต้อง 
   4.  ส ำนักหอสมุด มีกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรสำรสนเทศ ให้ตรงตำมควำมต้องกำร  
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศฉบับเต็ม 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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