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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ขอ ง
นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใน 4 ด้าน คือ ด้าน
การใช้ระบบฐานข้อมูล ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ด้าน
รูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล และด้านการ
บริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 312 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม โดยมีสัมประสิทธ์ิความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.898 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ระดับมากที่สุดทุกด้าน คือ ด้านการใช้

ระบบฐานข้อมูลออนไลน์(�̅�= 4.43) รองลงมา คือด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (�̅�= 4.39) ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านัก

วิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล (�̅�= 4.34) และด้านบริการ (�̅�= 4.34) ตามล าดับ 
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The purpose of this research was to study satisfaction to online database using 
of undergraduates students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit 
University. The research topic is divided into four areas: the use of database, the 
performance and security of databases, the format of database website or website of 
ARIT office and the services. The sample in this research consisted of 312 
undergraduate students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit 
University. The research tool in data collection was a questionnaire with the total 
reliability coefficient of 0.898. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean and standard deviation. 

The finding found that satisfaction to online database using of undergraduates 
students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit University overall were 
in high level. In case of consider in each area found that was in high level every area; 
the use of the database (�̅�= 4.43), the performance and security of databases  
(�̅� = 4.39), the format of database website or website of ARIT office (�̅� = 4.34) and the 
services (�̅�= 4.34) respectively. 
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บทที่ 1 
 บทน า  

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญกับประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากเทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยเช่ือมโยงข่าวสารไปยังประชาชนท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก  
และรวดเร็ว ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งในการท างาน ชีวิตประจ าวัน 
และการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษา ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้
อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในหมวด 9 หมวด
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กล่าวถึง การจัดสรรคลื่นความถ่ี เพื่อการศึกษา การสนับสนุนการผลิต 
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่ อการ ศึกษา การจัดตั้ งกองทุนเพื่ อการพัฒนา ดั งรายละเอียดมาตรา 66  
ดังนี้ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่
ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ , 2552) โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ศึกษาได้
อย่างอิสระ ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องตามหลักสูตรการศึกษาจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีที่ดี 

รัฐบาลได้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีการศึกษา ท าให้รัฐบาลเน้นเรื่องนโยบาย 
ด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทัดเทียมนานาชาติ เทคโนโลยีการศึกษา 
ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน ที่ เป็นยุคส ารสนเทศ  
ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในวงการศึกษา
เพิ่มข้ึน ผลจากการเปลี่ยนแปลง ท าให้มีการพัฒนารูปแบบการบันทึก การจัดเก็บ การเผยแพร่ 
และการเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ 
และทรัพยากรสารสนเทศอิ เ ล็ กทรอนิกส์ที่ จั ด เ ก็ บอยู่ ใ นรู ปแบบฐาน ข้อมู ลออนไลน์   
หรือที่เรียกว่า Online Database (อรทัย วารีสอาด, 2544, 45) เช่น หนังสือทั่วไปจะมีการเผยแพร่
ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วารสารที่เคยตีพิมพ์ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ จะมีการ
เผยแพร่ในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส ์(E-Journal) หนังสือพิมพ์ที่เคยตีพิมพ์ในรูปแบบสิง่พมิพ์ 
จ ะ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-Newspaper)  
(ระเบียบ บังคมเนตร , 2554) และในส่วนของวิทยานิพนธ์จะมีการจัดเก็บในรูปแบบวิทยานิพนธ์
อิ เล็กทรอนิกส์  (E-Thesis) หรือฐานข้อมูลออนไลน์  ซึ่ ง เป็นทางเลือกใหม่ของผู้ ใ ช้บริการ 
ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าโดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา สถานที่ 
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มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมีเครือข่าย
เพื่อการศึกษาวิจัย เป็นเครือข่ายเฉพาะกิจ ส าหรับสนับสนุนสถาบันการศึกษา  ด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการวิจัย เช่ือมต่อไปยังสถาบันการศึกษาทั่วโลก คือส านักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาหรือที่เรียกว่า UNINET มีการบันทึกสถิติการใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ย้อนหลังของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเดือนมกราคม 2560 
- เดือนธันวาคม 2560 มีการค้นหาข้อมูล 2,830 คน มีการส่งค าขอฉบับเต็ม 2,551 คน และเดือน
มกราคม 2561 - เดือนกันยายน 2561 มีการค้นหาข้อมูล 63,678 คน มีการส่งค าขอข้อมูลฉบับเต็ม 
345 คน  ( ส า นั ก ง านบ ริ ห า ร เ ทค โน โ ลยี ส า รสน เ ทศ เ พื่ อ กา ร พั ฒนาก า ร ศึ กษา , 2561)  
จากข้อมูลที่กล่าวไปสถิติการค้นหาข้อมูลมีการเพิ่มข้ึน แต่การส่งค าขอข้อมูลฉบับเต็มลดลงอาจเป็นไป
ได้ว่าอาจเกิดปัญหาด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
ของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บชองส านักวิทยบริการ
ในการใช้ฐานข้อมูล ด้านบริการ 

จากปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
ต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวิทยลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นแนวทางในการน าไปพิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ตลอดจนการน าไปสู่คุณภาพของงานบริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพื่ อ ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ นัก ศึกษาปริญญาตรี   
คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 

นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่ง
ได้ก าหนดขอบเขตสาขาวิชาที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 8 สาขาวิชา ได้แก่   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน มีจ านวนทั้งสิ้น 1,405 คน โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย จ านวน 312 คน 
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ค าจ ากัดความท่ีใช้ในงานวิจัย 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ฐานข้อมูลออนไลน์ 13 ฐานข้อมูล ได้แก่ ACM Digital Library, 
Academic SearchTM Elite (ASE), H.W. Wilson, IEEE/IET Electronic Library (IEL), 
LexisNexisR at Lexis.com R แ ล ะ  NexisR, ProQuest Dissertation & Theses : A&I, 
SpringerLink -Journal, Web of Science, ScienceDirect, NetLibrary, SpringerLink E-Books, 
CHE PDF Dissertations Fulltext, TDC หรือ ThaiLIS Digital Coolection ที่บอกรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2552 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หมายถึง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปลี่ยน
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ภายในการก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศกับ อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์เข้ามาสืบค้นและศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการฯ ได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการองค์ความรู้  
และการฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา และได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการให้บรกิาร
ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการตลอดเวลา พัฒนาการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ นั้น เกิดจากการรวมตัวของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ในปี พ.ศ. 2547 ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้เพื่อให้มีการรวมงานบริการ 
ที่ท าหน้าที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน น ามาสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การ ใ ช้ฐาน ข้อมู ลออนไลน์  หมาย ถึง  การ ใ ช้บริ ก ารสืบ ค้นฐาน ข้อมู ลออนไลน์ 
จ านวน 13 ฐานข้อมูล ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง อุปสรรคหรือข้อขัดข้องที่อาจารย์และนักศึกษา
ประสบในการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ได้ทร าบความพึ งพอใจต่ อการใ ช้ฐานข้อมู ลออนไลน์ ของนั ก ศึกษาปริญญาตรี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 



 
 
 

บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และส าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1.ฐานข้อมูลออนไลน ์
 1.1 ความหมายของฐานข้อมูลออนไลน์ 
 1.2 ความส าคัญและประโยชน์ของฐานข้อมูลออนไลน์ 
 1.3 ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ 
 1.4 ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ความหมายของฐานข้อมูลออนไลน์ 
ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อเท็จจริงหรือสาระสนเทศในรูปแบบที่อ่านได้ 

โดยคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์หลายแฟ้มที่สัมพันธ์กัน แฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม
ประกอบด้วยระเบียน ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริง (Fact) หรือตัวเลข (Figures) รายการบรรณานุกรม 
หรือสาระสังเขป หรือเนื้อหาเต็มของบทความในสารานุกรม เอกสารวิชาการหรือรายงานวิจัยโดยปกติ 
แล้วจะสัมพันธ์กันโดยเนื้อหาวิชาฐานข้อมูลในรูปที่อ่านได้ด้วยคอมพิวเตอร์นี้สามารถให้ผู้ ใช้บริการ
เข้าถึงได้โดยการค้นจากเทอร์มินัลซึ่งอยู่ห่างไกลโดยระบบออนไลน์(นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ, 2543: 63) 

ออนไลน์ หมายถึง การเช่ือมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้ในการสื่อสาร
ข้อมูลจะหมายถึงการเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ในระยะไกล เช่น  การเช่ือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายในข่ายงานรับ-ให้บริการ (กิดานันท์ มลิทอง, 2539: 315) นอกจากนั้นยังเป็นการ
เรียกใช้ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ลักษณะเรียกใช้ข้อมูลจะเป็นแบบทันทีทันใดและ
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในขณะนั้นได้เลย 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นผู้ให้ค านิยามของฐานข้อมูลออนไลน์ไว้ดังนี้ 
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พวา พันธ์ุเมฆา (2541: 211) ให้ความหมายว่าฐานข้อมูลออนไลน์เป็นฐานข้อมูลที่
บริษัทเอกชนต่างๆท าข้ึนโดยมีการลงทุนจัดหาจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆไว้ แล้วเสนอบริการไปยังองค์กร 
หน่วยงานทั้งหลายที่คิดว่าอาจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลลักษณะนั้น หากองค์กร หน่วยงานนั้น สนใจก็จะ
บอกรับเข้าไปอยู่ในเครือข่าย เมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ผู้ใช้ต้องช าระค่าบริการตามอัตรา
ที่ตกลงกัน 

วิเชียร นิตยะกุล (2543: 34) ให้ความหมายว่าข้อมูลระบบออนไลน์ เป็นฐานข้อมูลที่อยู่
ภายในห้องสมุดฐานข้อมูลระบบออนไลน์เป็นทั้งข้อมูลเชิงบรรณานุกรมและข้อมูลที่ไม่ใช่รายการ
บรรณานุกรม แต่เป็นประเภทที่ให้เห็นข้อเท็จจริง ข้อมูลตัวเลข หรือสาระเนื้อหาที่สมบูรณ์ การเข้าถึง
ข้อมูลท าได้โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่น อินเตอร์เน็ต 

กล่าวโดยสรุป ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) หมายถึง การรวบรวม การจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบในฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเป็นเครื่องมอืช่วยในการจัดการข้อมลูให้
ถูกต้อง มีระบบอ านวยความสะดวกรถเร็วในการค้นคืน เป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลสารสนเทศอยู่ในรูป
ของด้วยช่วยกันในปริมาณมาก ทันสมัยเช่ือถือได้การใช้บริการมีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสาระสนเทศได้โดยการสืบค้นผ่านทางอินเตอร์ เน็ตในเวลาเดียวกันและ
พร้อมกันได้ครั้งละหลายคน และค้นหาข้อมูลได้หลากหลายรวดเร็วได้ข้อมูลที่ทันสมัยครบถ้วน
สมบูรณ์และตรงกับความต้องการโดยสืบค้นได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย 

 
ความส าคัญของฐานข้อมูลออนไลน์ 
ข้อมูลและสารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญของสังคมสมัยใหม่ที่จะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีสติปัญญา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและสังคม
โลกในด้านต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า ปัจจุบันข้อมูลและสารสนเทศเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและมีปริมาณ
มากมาย ทั้งสารสนเทศที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (อัมพร นามเหลา, 2542: 
90) การเพิ่มข้ึนของจ านวนสารสนเทศมีผลกระทบต่อห้องสมุดในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
และบริการสารสนเทศ ดังนั้นห้องสมุดเกือบทุกแหล่งได้จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์มาให้บริการแก่ผู้ใช้ 
ท าให้การเข้าถึงสารสนเทศขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่
ทันสมัยได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยประหยัดเวลาในการค้นคืนสารสนเทศได้เป็นอย่างมาก ฐานข้อมูล
ออนไลน์จัดว่ามีประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้บริการและห้องสมุดดังนี้ (Tenopir and Read, 2000: 234) 

2.1 ช่วยประหยัดงบประมาณของห้องสมุด การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร เนื่องจากลดจ านวนการบอกรับวารสารที่ซ้ าซ้อนลงได้รวมทั้งไม่ต้อง
เสียเนื้อที่ในห้องสมุดส าหรับการจัดเก็บ  
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2.2 ช่วยขยายขอบเขตในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่กระจัดกระจายอยู่ในแหล่งสารสนเทศ
ทั่วโลก  

2.3 เป็นเครื่องมือช่วยช้ีแนะแหล่งสารสนเทศ ที่อยู่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้
สามารถเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและตรงกับความต้องการ  

2.4  สามารถสืบค้นสาระสนเทศโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ท าให้การสืบค้นท าได้สะดวกและรวดเร็ว 

2.5 ผลการสืบค้นมีความเฉพาะเจาะจง และสามารถค้นหาเรื่องที่มีหลายแนวคิดในเรื่อง
เดียวกันได้ง่าย โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องค้นเพียงหัวเรื่องเดียวเท่านั้น  

2.6 ข้อมูลมีความทันสมัย ข้อมูลในฐานข้อมูลจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจาก
การปรับปรุงข้อมูลท าได้รวดเร็วกว่าการปรับปรุงข้อมูลอยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลแต่ละฐานจะมี
การก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปรับปรุงข้อมูลทันสมัย เช่น ปรับปรุงทุกวัน 

 
ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ 
การแบ่งประเภทของฐานข้อมูล สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะเนื้อหาข้อมูล ซึ่งสามารถ

แบ่งออกเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงและฐานข้อมูลต้นแหล่ง 
3.1 ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference databases) เป็นฐานข้อมูลอ้าง หรือช้ีแนะแหล่งของ

สารนิเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง เนื้อหาที่สมบูรณ์ของสารนิเทศที่ต้องการได้ฐานข้อมูลประเภทนี้
ยังสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ    

3.1.1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic databases)  เป็นฐานข้อมูลที่พบ
มากที่สุดในปัจจุบัน ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่แสดงถึงลักษณะและเนื้อหาของสิ่งพิมพ์  

3.1.2 ฐานข้อมูลและแหล่งสารนิเทศ (Referral databases)  เป็นฐานข้อมูลที่
ประกอบด้วยรายละเอียดของแหล่งช้ีแนะ อาจมีสาระสังเขปหรือเนื้อหาย่อของแหล่งสารนิเทศ 
นอกเหนือจากสิ่งพิมพ์ได้แก่แหล่งสาระนิเทศประเภทบุคคล องค์กร โครงการวิจัย โสตทัศนวัสดุ  

3.2 ฐานข้อมูลต้นแหล่ง (Source databases)  เป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลสมบูรณ์ จัดว่าเป็น
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิประกอบด้วย สารนิเทศที่เตรียมไว้ส าหรับเผยแพร่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สารนิเทศที่เตรียมไว้จะไม่มีการกลั่นกรองหรือสูญเสียไปจากฐานข้อมูล และผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ระเบียนต่างๆ ที่มีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ ในรูปแบบใด ฐานข้อมูลยังสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ  

3.2.1 ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric databases) เป็นฐานข้อมูลที่ให้ ข้อมูลเฉพาะตัว
เลขและสถิติ หรือข้อมูลสถิติเชิงวิเคราะห์ อาจจะท าเป็นรายปี รายเดือน หรือรายสัปดาห์  

3.2.2 ฐานข้อมูลเนื้อหา – ตัวเลข (Textual-numeric databases) เป็นฐานข้อมูล
ผสมระหว่างข้อมูลตัวเลขสถิติ และรายละเอียดเนื้อหาของสารนิเทศ  
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3.2.3 เกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีหรือฟิสิกส์ และค าศัพท์ต่างๆ  
3.2.4 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text databases)  เป็นฐานข้อมูลที่ให้

เนื้อหาสมบูรณ์ตรงตามเอกสารต้นฉบับ 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (office of Academic Resources and 

Information Technology) เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร สารสนเทศทุกสาขาวิชา และเป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจ
ทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆในปี 2543 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ
บริการโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) เพิ่มประสิทธิภาพของงาน
บริการด้านเทคนิคการสืบค้น เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมทั้งได้ด าเนินการงานโครงการเครือข่าย
และสารสนเทศ และโครงการจัดหาและผลิตฐานข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงการบริการของฝ่ายสิ่งพิมพ์
สารสนเทศ ฝ่ายผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย และฝ่ายห้องสมุดเสมือน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการ และก้าวไปให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสากล  

พัฒนาการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากการรวมตัวของ 2 
หน่วยงานได้แก่ส านักวิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2547 ตามโครงสร้างใหม่ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้เพื่อให้มีการรวมงานบริการที่ท าหน้าที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน น ามาสู่การใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ( ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ, [ม.ป.ป]) 

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
บอกรับเป็นสมาชิกมี 15 ฐานข้อมูลดังนี้  

1.ABI/Inform เนื้อหาของฐานข้อมูลเป็นดัชนีและสาระสังเขปบทความจากวารสารทางด้าน
บริหารธุรกิจ และ การจัดการทั่วโลกตั้งแต่ปี 1985-จนถึงปัจจุบันประมาณ 800 ช่ือเรื่อง มีเนื้อหา
ทางด้านบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย การตลาด การโฆษณา การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนอกจากนั้นยังมีข้อมูลทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษา และ สุขภาพ อีก
ด้วยโดยภายในฐานข้อมูล มีทั้ง บทคัดย่อ และ บทความเต็ม ของวารสาร  

2.CABI Abstract เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร ป่าไม้  สุขภาพ 
โภชนาการและการบริหารทรัพยากร โดยรวบรวมจากวารสารมากกว่า 10,000 ช่ือเรื่อง จากหนังสือ
รายงานและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆตั้งแต่ปี 1973 โดยในฐานข้อมูลเป็นบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษซึ่งแปลมาจาก
ภาษาอื่นอีกกว่า 70 ภาษา  
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3. DAO เนื้อหาของฐานข้อมูลครอบคลุมวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาโทและเอกเริ่มจากปี 
1861-ปัจจุบัน จากมหาวิทยาลัยประเทศแถบอเมริกาเหนือ ยุโรปและแอฟริกากว่า 1,400,000 ช่ือ
เรื่อง และมีรายละเอียดของสารนิเทศในรูปของบรรณานุกรมและสาระสงัเขป มีเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อสาร
การศึกษา ภาษาวรรณคดี ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ จิตวิทยา  

4. Emerald Insight เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาด้านการบริหารจัดการ โดยน ามาจากวารสาร 
ด้านการบริการจัดการ การตลาด การจัดการห้องสมุด จากยุโรปมากกว่า 130 เล่ม โดยมีบทความ
ต่างๆ มากกว่า 25,000 ช่ือเรื่องเป็นข้อมูลย้อนหลังถึงปี 1989 

5. Springer Link เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการ เอกสารฉบับเต็ม สาระสังเขปและเนื้อหาด้าน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 

6. Omnifile เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม และสาระสังเขปที่ผลิตข้ึนตั้งแต่ปี 
1994 ในเนื้อหาด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์  

7. Gale's ASAP ข้อมูลที่ให้บริการสาระสังเขปและเนื้อหา ด้านมนุษย์วิทยา  
8.Gale's Computer Databases เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการ สาระสังเขปและเนื้อหา 

คอมพิวเตอร์ 
9. H.W. Wilson Education ประกอบด้วยเนื้อหา ทางด้านการศึกษา เช่น การศึกษาผู้ใหญ่,

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ,การศึกษาที่บ้าน,การพัฒนาระบบการเรียนการสอน,การศึกษา,การศึกษา
พิเศษ,ภาษาและภาษาศาสตร์ เป็นต้น และ เป็นต้นโดยภายในฐานข้อมูลข้อมูลในทั้งบทคัดย่อและ
บทความเต็มของวารสาร   

10. H.W. Wilson General Science ประกอบด้วยเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่นอวกาศ
และฟิ สิ กส์ ,ชี ว วิทยา ,เ คมี ,วิทยาศาสตร์ โ ลก ,สิ่ ง แวดล้ อม ,อาหาร ,โภชนาการ ,สุ ขภาพ ,
เวชภัณฑ์,คณิตศาสตร์ เป็นต้น โดยภายในฐานข้อมูลฐานข้อมูล มีทั้งหมดบทคัดย่อ และ บทความเต็ม
ของวารสาร  

11. Eric เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสาระสังเขปของวารสารมากกว่า 1,000,000 ช่ือเรื่ อง
ให้บริการเนื้อหาการศึกษาซึ่งประกอบด้วยรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์หลักสูตรและเทคนิคการสอน  

12. Kluwer Online (E-book) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสาขาวิชา ชีวะวิทยา เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ฟิสิกส์ และสังคมวิทยา จ านวน 641 เล่ม โดยน าเสนอในรูปแบบเอกสาร PDF  

13.ACM เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป รวมทั้งบทความฉบับเต็ม (Full text) 
มีเนื้อหาครอบคลุม สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้องจาก  
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  -ACM Journals 5 titles 
  -ACM Magazine 8 titles 
  -ACM Transaction 17 titles 
  -ACM Conference Proceeding 172 titles 
14. IEEE Computer เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลแบบบทความฉบับเต็ม(Full 

text) มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์จากวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 20 รายช่ือ 
บทความประมาณ 84,000 บทความ มีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ 1988 และมีรายงานการประชุม 
ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ 1995  

15. Ebrary : E-books เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมหนังสือมากกว่า
20,000 เล่มจากส านักพิมพ์ช้ันน ากว่า 150 ส านักพิมพ์ เช่น The McGraw-Hill Companies, 
Random House, Taylor & Fracis, Springer Verlag, MIT Press, Havard, Cambridge 
University Press เป็นต้น โดยหนังสือส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ 2000และจะมีเพิ่มข้ึนทุกเดือน 

  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของบุคคลากรที่มีระบบฐานข้อมูลที่สร้างข้ึน กลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จ านวน 51 คน ได้มาโดย
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบประเมินคุณภาพของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเครือ ข่าย แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์บนเครือขาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผลประเมินคุณภาพของ
ผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหาและคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดีและ บุคคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในระดับมาก 

บรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยทองสุข ศูนย์ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก(2555) ได้ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทองสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทองสุข ศูนย์ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเสนอแนะและน า
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ผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยทองสุข ศูนย์ศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก ให้ดียิ่งข้ึนต่อไป กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยทองสุข ศูนย์ศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 426 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิเคราะข้อมูลพบว่า ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการเข้าถึงสารนิเทศ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 
Brown (1999) ได้ศึกษาพฤติกรรมการค้นหาสาระสนเทศของนักเรียนสาดในยุคสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ มีจุดประสงค์เพื่อส ารวจพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศของนักวิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยโอกลาโฮม่า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามผลการศึกษาพบว่าสิ่งที่ช่วย
สนับสนุนการวิจัยคือเอกสารต่างๆและบทความฉบับก่อนพิมพ์ นักเคมีนักวิทยาศาสตร์และนักฟิสิกส์
ใช้บริการจากห้องสมุดสาขาของตนทุกวันและทุกสัปดาห์ผู้ใช้นิยมเข้าใช้บริการฐานข้อมูลทาง
บรรณานุกรมและอิเล็กทรอนิกส์เพราะสืบค้นได้ง่ายรวดเร็วและนิยมพิมพ์ผลการค้นออกมา 

Tenopir และ Read (2000) ได้ท าการศึกษาเรื่องการใช้ ฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ฐานข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่างจาก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในอเมริกาและแคนาดาท าการส่งแบบสอบถาม เกี่ยวกับเหตุผลและอิทธิพลทาง
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการใช้ระบบออนไลน์ไปยังห้องสมุดที่ท าการศึกษาผลปรากฏว่าผู้ใช้บริการห้องสมุด
มักจะใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ภาคธุรกิจจัดท าข้ึน โดยเฉพาะจะใช้ในช่วงต้นสัปดาห์เวลากลางวันและ
ในช่วงเดือนที่จะต้องส่งรายงาน การใช้ฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาที่มาใช้บริการห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนนิการวิจัย 

 
ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 

ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  ไ ด้ แ ก่  8  ส า ข า วิ ช า  
ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาอังกฤษธุรกิจ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ สาขาภาษาไทย สาขาภาษาและการสื่อสาร สาขาภาษาจีน 
สาขาศิลปศึกษาโดยมีประชากรทั้งสิ้น 1,405 คน โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยค านวณ 
จากสู ตรของทาโร่  ยามา เน่  ( Taro Yamane, 1970 , 580-581 )  ที่ ร ะดับนั ยส า คัญ  . 05  
ขนาดความคลาดเคลื่อนร้อยละ ± 5  ดังนี้ 

n  = 
N

1+N(e)2   

   = 
1,405

1+1,405(.05)2  

   = 
1,405

1+1,405(.0025)
  

   = 
1,405

1+3.5125
   

   = 
1,405

4.5125
 

     = 311.35 
    n ≈ 312 คน 
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ตารางท่ี 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามสาขาวิชา 

สาขา จ านวนประชากร 
(คน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

1. ภาษาอังกฤษ 357 79 
2. ภาษาองักฤษธุรกิจ 233 52 
3. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ 
148 33 

4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 243 54 
5. ภาษาไทย 216 48 
6. ภาษาและการสื่อสาร 24 5 
7. ภาษาจีน 113 25 
8. ศิลปศึกษา 71 16 

รวม 1,405 312 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ ข้ันตอนการสร้างแบบสอบถาม
ก าหนดและแจกแจงประเด็นของเนื้อหาของแบบสอบถามให้คลอบคลุม และสอดคล้อง  
กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างดังนี ้

2.1ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎี แล้วน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2.2ศึกษารายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบเป็นแนวทางและขอบเขต  
ในการสร้างแบบสอบถาม 

2.3สร้างแบบสอบถามโดยมีโครงสร้างรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับเพศภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบค าถามหลายตัวเลือก (Multiple choices question)  
ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับสภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ลักษณะค าถามเป็นแบบค าถาม

หลายตัวเลือก (Multiple choices question) ได้แก่ ประสบการณ์เคยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ ความถ่ีในการเข้าฐานข้อมูลออนไลน์ 

ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นการสร้างข้ึน  
เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยี
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สารสนเทศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านการใช้ฐานข้อมูล ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
ของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการ
ในการใช้ฐานข้อมูล และด้านการบริการ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
  มีความพึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ  5คะแนน 

มีความพึงพอใจเห็นมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 
มีความพึงพอใจปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 
มีความพึงพอใจน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  เท่ากับ  1 คะแนน 

ส าหรับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบสอบถามได้ก าหนดคะแนนในการแบ่ง
ช่วงช้ัน (Class Interval) 5 ระดับเท่า ๆ  กัน ซึ่งใช้สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคช้ันและแปล
ความหมายตามเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคช้ัน =    
ค่าสูงสุด−ค่าต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

=      
5−1

5
 

=      0.8 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21 – 5.00 ความหมายความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูล

ออนไลนม์ากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41 – 4.00 ความหมายความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูล

ออนไลนม์าก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61 – 3.40 ความหมายความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูล

ออนไลนป์านกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81 – 2.60 ความหมายความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูล

ออนไลนน์้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.80 ความหมายความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูล

ออนไลนน์้อยที่สุด 
ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะพัฒนาการบริการด้าน

ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
 

3.ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการท าวิจัย

ซึ่งได้ด าเนินการสร้างดังนี้ 
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3.1 ศึกษาข้อมูล ลักษณะ และวิธีเขียนแบบสอบถาม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี  
แล้วน ามาสร้างเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.2 ศึกษารายละเอียดของวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและขอบเขตของวิจัย 
3.3 ศึกษารูปแบบ จากต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาใช้เป็น

แนวทางงานวิจัย 
3.4 น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนเสนอผู้เช่ียวชาญและบรรณารักษ์ตรวจสอบความเที่ยงตรง  

3 คน โดยการใช้วิธีการหาค่าดัชนี ความสอบคล้อง ( IOC) โดยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
(Index of item Objective Congruence-IOC) ) โดยตั้งเกณฑ์ข้อค าถามที่มีค่า IOC เกิน 0.5 ข้ึนไป
มีค่าเที่ยวตรง ใช้ได้ ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ต้องตัดออก ใช้ไม่ได้ ดังนี ้

3.4.1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานหลักสูตร สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

3.4.2 นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม หัวหน้าฝ่ายส านักงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

3.4.3 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

3.5 น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเช่ือมั่นตัวแปร (Try-out) โดยทดลองใช้กับประชาชน
ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน น ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิของความเที่ยง (Reliability of test)  
โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2 
ตารางท่ี 3.2 แสดงค่าทดสอบความเช่ือมั่นของตัวแปร โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 

รายการ จ านวน
รายการ 

ค่า Cronbach’s Alpha 
Coefficient 

1. ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูล 8 0.851 
2. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 
6 0.661 

3. ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้า
เว็บของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล 

5 0.706 

4. ด้านการบริการ 4 0.810 
ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมลูออนไลน ์ 1,405 0.898 
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จากตารางที่  3.2 จะเห็นได้ ว่าค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) มีค่ารวม 0.898  

3.6น าแบบสอบถามและผลการหาค่าความเที่ยง น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยปรับปรุง
แก้ไขความสมบูรณ์ จากนั้นท าส าเนาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอนดังนี ้

4.1 ขอหนังสือแนะน าตัวจากมหาวิทยาลัยเพื่อน าหนังสือไปท าการติดต่อขอความร่วมมือ  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคณะผู้วิจัย 

4.2 ผู้ วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ เข้าใช้บริการส านักวิทยาบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ความอนุเคราะห์จาก นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวนทั้งสิ้น 312 ชุด  

4.3 เมื่อคณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดได้แล้ว จากนั้นท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันตอนต่อไป 

 
5.การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
5.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา 

5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และกรณีที่ต้องการแสดงจ านวนหรือปริมาณ 

5.1.2 ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิมาเลขคณิต �̅� (Arithmetic Mean)และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD : Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตราประเมินค่า 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
  

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและความเรียงประกอบตาราง แบ่งออกเป็น  
3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
มีรายละเอียดดีงแสดงไว้ในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (n=312) ร้อยละ ล าดับท่ี 
1. เพศ    

ชาย 144 46.15 2 
หญิง 168 53.85 1 

2. ชั้นปี    
นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 21 6.73 3 
นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 77 24.68 2 
นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 199 63.78 1 
นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 4 15 4.81 4 

3. สาขาวิชา    
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 54 17.31 2 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 33 10.58 5 
ภาษาไทย 48 15.38 4 
ภาษาและการสื่อสาร 5 1.60 8 
ภาษาอังกฤษ 79 25.32 1 
ภาษาจีน 25 08.01 6 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 52 16.67 3 
ศิลปศึกษา 16 5.13 7 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งหมดจ านวน 312 ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.85 อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ชายจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 
 ส าหรับช้ันปีของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ทั้งหมด 312 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.78 รองลงมาคือ นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 24.68 และนักศึกษา
ปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.73 อันดับสุดท้ายคือนักศึกษปริญญาตรีช้ันปีที่ 
4 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.81  สาขาวิชาของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งหมด 312 คน ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32 รองลงมา คือ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67 สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  
และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.58 สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 25 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 8.01 สาขาวิชาศิลปศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13 และสาขาวิชาภาษา
และการสื่อสาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 
 

ตอนที่ 2 สภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ผลการศึกษาสภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  มีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.2 - 4.3 
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ตารางท่ี 4.2 การเคยสบืค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน ์

การเคยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
 

จ านวน (n=312) ร้อยละ ล าดับท่ี 

1. เคยเข้าใช้งาน 312 100 1 
2. ไม่เคยเข้าใช้งาน 0 0 2 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งหมดจ านวน 312 คน เคยเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตารางท่ี 4.3 ความถี่ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์

ความถี่ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 
(n=312) 

ร้อยละ ล าดับท่ี 

1. 1-5 ครั้งต่อเดือน 89 28.53 3 
2. 6-10 ครั้งต่อเดือน 131 41.99 1 
3. มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน 92 29.49 2 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งหมดจ านวน 312 คน ส่วนใหญ่ความถ่ีในการเข้าใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ 6-10 ครั้งต่อเดือน จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 41.99 รองลงมาความถ่ีในการ
เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 29.49  
และความถ่ีในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 1-5 ครั้งต่อเดือน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 28.53 

 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับความพึงพอใจ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.4 -4.8 
 
 
 
 



 
20 

 

ตารางท่ี 4.4 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 

ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ล าดับท่ี 

1. ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ 4.43 0.63 มากที่สุด 1 
2. ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 
4.39 0.62 มากที่สุด 2 

3. ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้า
เว็บของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล 

4.34 0.66 มากที่สุด 3 

4. ด้านการบริการ 4.34 0.65 มากที่สุด 4 
รวม 4.38 0.64     มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅� = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ 

(�̅� = 4.43) รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ  

(�̅� = 4.39) ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล 

(�̅� = 4.34) และด้านบริการ (�̅� = 4.34) 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ด้านการใช้ระบบฐานข้อมลูออนไลน ์

ข้อ ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ �̅� S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ล าดับท่ี 

1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ 4.61 0.64 มากที่สุด 1 
2 ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบข้อมูล 4.33 0.60 มากที่สุด 8 
3 ความเหมาะสมของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.47 0.60 มากที่สุด 2 
4 ความน่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.43 0.58 มากที่สุด 3 
5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล 4.38 0.64 มากที่สุด 7 
6 ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล 4.40 0.65 มากที่สุด 5 
7 ความหลากหลายของข้อมูล 4.42 0.66 มากที่สุด 4 
8 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 4.40 0.69 มากที่สุด 6 

รวม 4.43 0.63     มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูล

ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อยคือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (�̅� = 4.61) รองลงมาคือความ

เหมาะสมของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (�̅� = 4.47) ความน่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

(�̅� = 4.43) ความหลากหลายของข้อมูล (�̅� = 4.42 ) ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล 

(�̅� = 4.40)  การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล (�̅� = 4.40)  ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล 

(�̅� = 4.38) และความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบข้อมูล (�̅� = 4.33) 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ 

ข้อ ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 

�̅� S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ล าดับท่ี 

1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.40 0.56 มากที่สุด 2 
2 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 4.40 0.69 มากที่สุด 3 
3 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.37 0.57 มากที่สุด 5 
4 ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.41 0.64 มากที่สุด 1 
5 มีการจัดระดบัความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธ์ิ  

ในการเข้าถึงข้อมลู และข้ึนอยูก่ับสถานที่ใช้บรกิาร 
4.39 0.59 มากที่สุด 4 

6 สถานที่ใช้บริการ 4.36 0.64 มากที่สุด 6 
รวม 4.39 0.62     มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่  4.6 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านประสิทธิภาพ 

และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.39) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน (�̅� = 

4.41) ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน (�̅� = 4.40) รองลงมาคือ สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่

ต้องการ (�̅� = 4.40) มีการจัดระดับความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธ์ิ ในการเข้าถึงข้อมูลและข้ึนอยู่กับ

สถานที่ใช้บริการ (�̅� = 4.39) ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ (�̅� = 4.37) และสถานที่ใช้ 

(�̅� = 4.36) บริการ 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์

ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมลูหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบรกิารในการใช้ฐานข้อมูล 

ข้อ ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูล 
หรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการในการใช้

ฐานข้อมูล 

�̅� S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ล าดับท่ี 

1 หน้าเว็บเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ 4.29 0.65 มากที่สุด 3 
2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้

งาน 
4.46 0.67 มากที่สุด 1 

3 ความเหมาะสมของสีที่ใช้ 4.29 0.67 มากที่สุด 4 
4 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ 4.36 0.67 มากที่สุด 2 
5 การเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links ) 4.29 0.65 มากที่สุด 5 

รวม 4.34 0.66     มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บ

ของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.34) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน

และการใช้งาน (�̅� = 4.46) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ (�̅� = 4.36) หน้าเว็บเพจ

มีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ (�̅� = 4.29) ความเหมาะสมของสีที่ ใ ช้  (�̅� = 4.29)  

และการเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก (Web links) (�̅� = 4.29) 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ด้านการบริการ 

ข้อ ด้านการบริการ �̅� S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ล าดับ
ท่ี 

1 ผู้ให้บริการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ชัดเจน 4.37 0.64 มากที่สุด 2 
2 ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ตามกับความต้องการ

ของผู้ใช้ 
4.46 0.66 มากที่สุด 1 

3 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จัดให้บริการไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่
สนใจ 

4.21 0.64 มากที่สุด 4 

4 ฐานข้อมูลออนไลน์มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน 4.34 0.67 มากที่สุด 3 
รวม 4.34 0.65     มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านการบริการ โดยรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

คือ ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ตามกับความต้องการของผู้ใช้ (�̅� = 4.46) รอลงมาคือผู้ให้

บริการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ชัดเจน (�̅� = 4.37) ฐานข้อมูลออนไลน์มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน  

(�̅� = 4.34) และฐานข้อมูลออนไลน์ที่จัดให้บริการไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สนใจ (�̅� = 4.2) 



 
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างซึ่ ง เป็นนักศึกษาปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งหมดจ านวน 312 ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 53.85 อีกส่วนหนึ่ง
เป็นผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 46.15 

ส าหรับช้ันปี ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 63.78 รองลงมา 
คือ นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 24.68 นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 
06.73 และนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 04.81 

ส าหรับสาขาวิชา ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 25.32 รองลงมา 
คือ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ คิดเป็นร้อยละ 17.31 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
คิดเป็นร้อยละ 16.67 สาขาวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 15.38  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.58 สาขาวิชาภาษาจีน คิดเป็นร้อยละ 08.01 สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คิดเป็นร้อยละ 05.13 และสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 01.60 

2. สภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างซึ่ ง เป็นนักศึกษาปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งหมดจ านวน 312 คน เคยเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 312 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 และส่วนใหญ่ความถ่ีในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 6-10 ครั้งต่อเดือน จ านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 41.99 รองลงมาความถ่ีในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่า 10 ครั้ง  
ต่อเดือน จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 29.49 และความถ่ีในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 1-5 ครั้ง
ต่อเดือน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 28.53 

3. ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างซึ่ ง เป็นนักศึกษาปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งหมดจ านวน 312 คน มีความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์โดยรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมลู
ออนไลน์ระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการใช้ระบบ
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ฐานข้อมูลออนไลน์ (�̅� = 4.43) รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศ (�̅� = 4.39) ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการ

ในการใช้ฐานข้อมูล (�̅� = 4.34) และดา้นบริการ (�̅� = 4.34) 
 ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ที่สุด(�̅� = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

คือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (�̅� = 4.61) รองลงมาคือความเหมาะสมของข้อมูล 

ในระบบฐานข้อมูล (�̅� = 4.47) ความน่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (�̅� = 4.43) ความ

หลากหลายของข้อมูล (�̅� = 4.42) ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล (�̅� = 4.40)  การใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมูล(�̅� = 4.40)  ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล (�̅� = 4.38)  

และความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบข้อมูล(�̅� = 4.33) 
ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน (�̅� = 4.41) ระบบใช้งาน

ง่ายและไม่ซับซ้อน (�̅� = 4.40) รองลงมาคือสามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ (�̅� = 4.40) มี
การจัดระดับความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธ์ิ ในการเข้าถึงข้อมูลและข้ึนอยู่กับสถานที่ใช้บริการ  

(�̅� = 4.39) ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ (�̅� = 4.37) และสถานที่ใช้ (�̅� = 4.36) บริการ 
ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการ

ในการใช้ฐานข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 

(�̅� = 4.46) รองลงมาคือความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ (�̅� = 4.36) หน้าเว็บเพจมีความสวยงาม 

เหมาะสมและน่าสนใจ (�̅� = 4.29) ความเหมาะสมของสีที่ใช้ (�̅� = 4.29) และการเช่ือมโยงไปยัง

หนว่ยงานภายนอก (Web links) (�̅� = 4.29) 
ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลออนไลน์ด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅�=4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ผู้ให้บริการสามารถ

ให้บริการได้ตามกับความต้องการของผูใ้ช้ (�̅� = 4.46) รอลงมาคือผู้ให้บริการแนะน าการใช้ฐานข้อมลู

ออนไลน์ชัดเจน (�̅� = 4.37) ฐานข้อมูลออนไลน์ไม่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน (�̅� = 4.34) และฐานข้อมูล

ออนไลน์ที่จัดให้บริการครอบคลุมเนื้อหาที่สนใจ (�̅� = 4.21) 
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อภิปรายผล 
ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
ใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์  ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 
ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเ ว็บของส านักวิทยบริการในการ ใช้ฐานข้อมูล  
และด้านบริการ ดังนี ้

ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เนื่องจากฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นการให้บริการ
ข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสข์องวิทยานิพนธ์ รายการการวิจัย บทความวิชาการ และอื่น ๆ 
เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย 
และเจ้าของผลงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล  (2554)  
ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประชาสั มพันธ์บนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าด้านคุณภาพระบบฐานข้อมูลมีความครบถ้วนและมี ข้อมูล 
ที่มีคุณภาพสามารถสื่อสารกับผู้ใช้และเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูลบนเว็บ 

ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากการศึกษา การค้นคว้า วิจัย 
วิทยานิพนธ์ รายการวิจัย บทความวิชาการ และอื่น ๆ สามารถเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีประโยชน์ต่องานของผู้ใช้ อีกทั้งยังมีความหลากหลายของข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของกฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อประชาสัมพันธ์บนเครอืข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ฐานข้อมูลตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้ และช่วยให้ผู้ใช้มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่สะดวกต่อการค้นคว้า  

ด้านรูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูลหรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการในการใช้ฐานข้อมูล 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน มีความพึงพอใจ
มากที่สุด เนื่องจากผู้ใช้สามารถใช้งานอย่างคล่องตัว ท าความเข้าใจกับรูปแบบเว็บไซต์ได้ง่าย  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พบว่าฐานข้อมูลบนเว็บไซต์มีการออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยเฉพาะส่วนของแสดงผลทางหน้าจอ 
จากเว็บบราว์เซอร์ 

ด้านบริการเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้ตามกับความต้องการ
ข อ ง ผู้ ใ ช้  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ร ะดั บ ม า กที่ สุ ด  เ นื่ อ ง จ า ก ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป็ น บ ร ร ณ ารั ก ษ์ 
ที่มีประสบการณ์และความรู้ จึงสามารถตอบค าถามหรือให้บริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้  
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของบรรณารกัษ์ห้องสมดุวิทยาลัยทองสุข ศูนย์ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (2555) 
ได้ท าการ ศึกษา เรื่ องความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทองสุข  
พบว่า ผู้ให้บริการได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ตอบข้อสักถามผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการและวิธีการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ให้
สอดคล้องกับ ความต้องการของนักศึกษา เช่น  ระบบการให้บริการ รูปแบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูล
หรือหน้าเว็บของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแนะน าการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่เข้าใจง่าย 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 
1. ควรศึกษาในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาและคณะอื่นร่วมด้วย 
2. ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  

เช่น พฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานหลักสูตร สาขาบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม   หัวหน้าฝ่ายส านักงานวิทยบริการและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

3. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์    อาจารย์ประจ าสาขาบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
  เรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนีม้ีจุดมุง่หมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอ่การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ

นักศึกษาปรญิญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึง่ผลวิจัยครัง้นี้จะ
เป็นหนึง่ในแนวทางในการปรับปรงุ การใหบ้รกิารฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผู้ใช้ 
 
แบบสอบถามฉบับนี้มทีั้งหมด 4 ส่วน 
  ส่วนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 สภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์
  ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมลูออนไลน ์
  ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
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ส่วนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย ✔ตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกบัท่าน 
1.1เพศ 

❏ ชาย  ❏ หญิง 
1.2ชั้นปี 

❏ ช้ันปีที่ 1 ❏ ช้ันที่ 2  ❏ ช้ันปีที่ 3  ❏ ช้ันปีที่ 4 
1.3สาขาวิชา 

❏สาขาภาษาอังกฤษ   ❏สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

❏สาขาภาษาไทย   ❏สาขาภาษาและการสื่อสาร 

❏สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบรกิาร ❏สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

1.4เกรดเฉลี่ยสะสม 

❏ต่ ากว่า 2.00     ❏2.00 – 2.50 

❏2.51 – 3.00     ❏3.00 ข้ึนไป 



 
 
 

ส่วนท่ี 2 สภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

ค าชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย ✔ ตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกบัท่าน 
1. ท่านเคยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์หรือไม่ 

❏ เคยเข้าใช้งาน  ❏ ไม่เคยเข้าใช้ 

**หากท่าน✔ช่องเคยเข้าใช้ ให้ไปขา้มไปตอบข้อท่ี 2.2  

   หากท่าน✔ช่องไม่เคยเขา้ใช้ ให้ไปตอบข้อท่ี 2.1.1 และสิ้นสุดการตอบแบบสอบถาม 
2.1.1 เหตุผลท่ีท่านไม่ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

❏ ไม่รู้จักวิธีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ต  

❏ ไม่รู้จักฐานข้อมลูออนไลน ์    

❏ ไม่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

❏ ไม่ทราบแหล่งใช้ฐานข้อมลูออนไลน ์

❏ ไม่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

❏ ไม่มีความสนใจในการใช้ฐานข้อมลูออนไลน ์

❏ค้นคว้าจากสิ่งพมิพ์ก็ได้ข้อมลูเพียงพอแล้ว 
2. จ านวนการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 

❏ 1 – 5 ครั้งต่อเดือน  ❏6 – 10 ครั้งต่อเดือน 

❏มากกว่า 11 ครั้งต่อเดือน 
               2.3วัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  

     ❏ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในการท างานส่ง ❏ ศึกษาข้อมูลในสิ่งที่สนใจ 

     ❏ อาจารย์สั่งงาน    ❏ อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………… 
 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

ค าชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย ✔ ตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกบัท่าน 
ระดับ  5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด 
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ข้อ 

 
รายการ 

 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ด้านระบบการใช้บริการข้อมูล 

1.1 ความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมูลในระบบ 
     

1.2 ความเป็นปจัจบุันของฐานข้อมูลในระบบข้อมลู 
     

1.3 ความเหมาะสมของรปูแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมลู 
     

1.4 ความน่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมลู 
     

1.5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมลู 
     

1.6 ความน่าสนใจของข้อมลูในฐานข้อมลู 
     

1.7 ความหลากหลายของข้อมลู 
     

1.8 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
     

2.ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 

2.1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซบัซ้อน 
     

2.2 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมลูที่ตอ้งการ 
     

2.3 ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 
     

2.4 ข้อมูลมีความถูกต้องสมบรูณ์และครบถ้วน 
     

2.5 ข้อมูลมปีระโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 
     

2.6 มีการจัดระดบัความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธ์ิ ในการเข้าถึงข้อมูล 
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ข้อ 

 
รายการ 

 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3.ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ 

3.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ 
     

3.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 
     

3.3 ความเหมาะสมของสทีี่ใช้ 
     

3.4 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ 
     

3.5 การเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานภายนอก ( Web links ) 
     

4.ด้านการบริการ 

4.1 ผู้ให้บริการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ชัดเจน 
     

4.2 ผู้ให้บริการสามารถบริการได้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ 
     

4.3 ฐานข้อมูลออนไลน์ทีจ่ัดให้บริการครอบคลมุเนื้อหาทีส่นใจ 
     

4.4 ฐานข้อมูลออนไลน์ไม่มเีนื้อหาซ้ าซ้อนกัน 
     

 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
39 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

การหาค่าความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC) 
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ตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC) 

ข้อท่ี 
ผู้เชี่ยวชาญล าดบัที่ 

รวม 

 
IOC 

 
ผล

ประเมิน 
1 2 3 

1.ด้านระบบการใช้บริการข้อมูล 

1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

    1.2.ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบข้อมูล +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

1.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

1.4 ความน่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล +1 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

    1.5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล +1 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

1.6 ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

1.7 ความหลากหลายของข้อมูล 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

1.8 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 

2.1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2.2 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2.3 ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ +1  +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.4 ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน -1 0 +1 0 0 ตัดทิ้ง 

2.5 ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน +1  +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.6 ลักษณะข้อมูลแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกหน่วยงาน -1 0 +1 0 0 ตัดทิ้ง 

2.7 มีการจัดระดับความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธ์ิ ในการ
เข้าถึงข้อมูล 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
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ข้อท่ี 
ผู้เชี่ยวชาญล าดบัที่ 

รวม 

 
IOC 

 
ผลประเมิน 

1 2 3 

3.ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ 

3.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได ้

3.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได ้

3.3 ความเหมาะสมของสีที่ใช้ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได ้

3.4 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได ้

3.5 การเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links ) -1 +1 +1 2 0.67 ใช้ได ้

3.6 คุณภาพของการน าเสนอโดยรวม 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได ้

4.ด้านการบริการ 

4.1 ผู้ให้บริการค้นคืนฐานข้อมูลออนไลน์ขาดทักษะในการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

-1 -1 +1 1 0.30 ตัดทิ้ง 

4.2 ผู้ให้บริการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ไม่ชัดเจน -1 +1 +1 2 0.67 ใช้ได ้

4.3 ผู้ ให้บริการสามารถบริการได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ 

-1 +1 +1 2 0.67 ใช้ได ้

4.4 ช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์
ระบุไม่ชัดเจน 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได ้

4.5 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จัดให้บริการครอบคลุมเนื้อหาที่
ต้องการ 

+1 -1 +1 1 0.33 ตัดทิ้ง 

4.6 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จัดให้บริการไม่ทันสมัย +1 -1 +1 1 0.33 ตัดทิ้ง 

4.7 ฐานข้อมูลออนไลน์ไม่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได ้
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ประวัตผิู้วิจัย 
 
ช่ือ – นามสกุล :   วรรณพร รักถนอม 
หลักสูตร :   ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
วัน เดือน ปี :   10 สิงหาคม 2541 
ที่อยู่ :    125 ม.1 ต.จักสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บรุี 16000 
เบอร์โทรศัพท์ :   0619855229 
อีเมล์ :   tmwnp@hoymail.com 
ประวัติการศึกษา 
 ระดับประถมศึกษา 
 พ.ศ. 2548 - 2552 โรงเรียนอนุบาลสงิหบ์ุร ี
 ระดับมัธยมศึกษา 
 พ.ศ. 2553 - 2555 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 พ.ศ. 2556 – 2558 โรงเรียนพบิูลวิทยาลัยลพบรุ ี
 ระดับปรญิาตร ี
 พ.ศ. 2559 – 2562 ศิลปศาสตร์บัณฑิต บรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย สวนดุสิต 
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ประวัตผิู้วิจัย 
 

ช่ือ – นามสกุล :   นางสาวนภัสสร  รงค์สถิต 
หลักสูตร :   ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
วัน เดือน ปี :   10 กุมภาพันธ์ 2540 
ที่อยู่ :    166/3 ม.7 ซ.นาใน ถ.เทพกระษัตรีย์ ต.เทพกระษัตรยี์ อ.ถลาง  

จ.ภูเก็ต 83110 
เบอร์โทรศัพท์ :   0973300524 
อีเมล์ :   Tomnamfon2540@gmail.com 
ประวัติการศึกษา 
 ระดับประถมศึกษา 
 พ.ศ. 2548 - 2550 โรงเรียนถลางวิทยา 
 พ.ศ. 2551 – 2552 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 พ.ศ. 2553 - 2558 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 ระดับปรญิาตร ี
 พ.ศ. 2559 – 2562 ศิลปศาสตร์บัณฑิต บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย สวนดุสิต
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ประวัตผิู้วิจัย 
 

ช่ือ – นามสกุล :   นางสาว อัจฉริยาพร พืบขุนทด 
หลักสูตร :   ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
วัน เดือน ปี :   07 ธันวาคม 2540 
ที่อยู่ :    159 ซ.ทุ่งมังกร12 ต.ฉิมพลี อ.ตลิง่ชัน จ.กรงุเทพมหานคร 10170 
เบอร์โทรศัพท์ :   0634614140 
อีเมล์ :   mewmewmew39@gmail.com 
ประวัติการศึกษา 
 ระดับประถมศึกษา 
 พ.ศ. 2548 - 2552 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  
 ระดับมัธยมศึกษา 
 พ.ศ. 2553 - 2558 โรงเรียนราขวินิต มัธยม 
 ระดับปรญิาตร ี
 พ.ศ. 2559 – 2562 ศิลปศาสตร์บัณฑิต บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย สวนดุสิต 
 


