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บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชฐานขอมูลออนไลนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม การวิจัย
มุงเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังนี้ 1)ศึกษาสถานะการใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหมในปจจุบัน 2) ศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ก ลุ ม ป ร ะ ช า ก ร ตั ว อ ย า ง ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้ เ ป น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 295 คน จาก 19 คณะ ในการดําเนินการวิจัย ใชแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงไดมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในดานฐานขอมูลออนไลน การ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติดานสังคมศาสตร 
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จากการศึกษาสถานะการใชฐานขอมูลออนไลนในปจจุบัน จากจํานวนฐานขอมูลออนไลน
ที่เปนฐานขอมูลแบบสหสาขาวิชา รวม 9 ฐาน สรุปไดวา มี 5 ฐานขอมูลสหสาขาวิชาที่นักศึกษาไม
ใช คือ 1) Blackwell Synergy, 2) H.W.Wilson, 3) ProQuest Digital Dissertations, 4) Taylor & 
Francis, และ 5) Thomson Gale Testing & Education Reference Center นอกจากนี้ยังพบวา ฐาน
ขอมูลสหสาขาวิชาที่นักศึกษาใชในระดับนอยมีอยู 4 ฐาน ไดแก 1) Academic Research Premier, 2) 
Annual Reviews, 3) ScienceDirect  และ 4) Thai Theses Online  ตามลําดับ 
 

สวนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการใชฐานขอมูลออนไลนนั้น พบวา มีปจจัยตางๆ ไดแก 
1) การขาดการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 2) ขาดคูมือแนะนําการใช 3) ขาดการฝกอบรม 4) ขาด
เอกสารอธิบายวิธีการสืบคน 5) ขาดคูมือการกําหนดคําคน 6) ขาดความรูความเขาใจในเนื้อหาของ
แตละฐานขอมูลออนไลน 7) ไมทราบรายชื่อของฐานขอมูลออนไลน 8) ผูใชขาดทักษะการใช
อินเทอรเน็ต  9) ขาดเจาหนาที่ใหคําแนะนํา 10) ขั้นตอนการขอใชยุงยาก 11) เวลาใหบริการไม
เพียงพอตอความตองการ 12) จํานวนคอมพิวเตอรไมเพียงพอ 13) ความเร็วที่ใชในการดาวนโหลด
ขอมูลลาชา 14) ไมมีบริการพิมพขอมูลลงกระดาษ  15) ระบบไฟฟามีปญหา เชน ไฟตก ไฟดับ 16)
เอกสารที่สืบคนไดไมเพียงพอตอความตองการและบางสวนไมสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได 
 

ผลที่ไดจากการวิจัยนําไปสูการเสนอแนวทางแกไขปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
ฐานขอมูลออนไลน ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวม 3 ดาน ประกอบดวย 1) หองสมุด
ควรจัดทําเอกสารแผนพับเพื่อแนะนําการใหบริการ และแจกจายใหนักศึกษาโดยทั่วถึง 2) หองสมุด
ควรจัดเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําวิธีการสืบคนหรือแกปญหาทางเทคนิคใหผูใชไดตลอดเวลา  
3) หองสมุดควรจัดสถานที่ใหบริการใหมีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการใชงาน พรอมทั้งเปลี่ยน
อุปกรณการใหบริการใหทันสมัยและมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 

 

This research studied the factors influencing the online database usage among 

undergraduate CMU students at Central Library, Chiang Mai University. The study 

aimed to achieve 2 purposes: 1) to study the present status of the online database 

utilization available in the Central Library, Chiang Mai University; 2)  to identify the 

factors influencing the use of online databases at the Central Library. 

 

The respondents in this study were 295 undergraduate students from 19 

faculties of Chiang Mai University. The tools used were a questionnaire and related 

works on Online Database as sources of study. Data analysis procedures were 

achieved by using percentage, mean, and standard deviation of Descriptive Statistics 

through SPSS. 
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The study on the present status of 9 multidisciplinary online databases usage 

revealed that 5 multidisciplinary online databases had never been used by most of the 

respondents which included; 1) Blackwell Synergy, 2) H.W.Wilson, 3) ProQuest 

Digital Dissertations, 4) Taylor & Francis, and 5) Thomson Gale Testing & 

Education Reference Center. Other 4 online multidisciplinary databases had rarely 

been used by most of the respondents. These databases consisted of 1) Academic 

Research Premier, 2) Annual Reviews, 3) ScienceDirect, and 4) Thai Theses Online.   

 

As for the factors influencing the use of the service, the study revealed the 

following factors; 1) lack of public relation, 2) lack of user instruction, 3) lack of 

online database training, 4) lack of the service introduction, 5) lack of knowledge 

about commands used in searching method, 6) lack of knowledge about using 

keywords for searching, 7) lack of knowledge about scope of each database, 8) lack of 

knowledge about databases’ titles, 9) lack of Internet skill, 10) lack of library assistant 

staffs, 11) inconveniences of service protocols, 12) inadequate service hours, 13) lack 

of computers, 14) outdated computer model,  15) low speed of information retrieval, 

16) inconvenience in print-out service, 17) electrical supply, 18) insufficient lists of 

results, 19) irrelevant information obtained, and 20) insufficient application of 

information obtained 

 

Practical suggestions were proposed to improve online database service in the 

Central Library, Chiang Mai University including 1) the Central Library should 

produce and distribute pamphlets promoting online database service, 2) the Central 

Library should provide assistants to assure the service operation and to give advice on 

technicality, and 3) the Central Library should provide the service zone with the 

atmosphere that facilitates the using and should replace equipment for the service that 

are modern and more comfortable.   

 


