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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ ประโยชน์ ความตอ้งการใช้ ปัญหาและขอ้เสนอ
เสนอแนะในฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีบอกรับโดยศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษาของอาจารย ์
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรท่ีเป็นอาจารย ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด 430 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 337 
ชุด (ร้อยละ 78.37) วเิคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

 ผลการวิจยัพบว่า อาจารย ์ร้อยละ 71.51 เคยใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีบอกรับโดยศูนยบ์รรณสาร
และส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ฐานขอ้มูลท่ีใชม้ากท่ีสุดร้อยละ 67.22 คือ Elsevier eBooks 
(EBS Model) และใชน้อ้ยท่ีสุด ร้อยละ 4.15 คือ CNKI โดยประโยชน์สูงสุดท่ีไดจ้ากการใชฐ้านขอ้มูล 
ร้อยละ 24.07 ไดท้ราบความเคล่ือนไหวทางวิชาการ ร้อยละ 21.99 ใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้เพื่อท าโครง
ร่างขอทุนวิจยั และร้อยละ 21.58 ไดรั้บความรู้/ทนัเหตุการณ์ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดแต่ละด้าน คือ       
(1) ไม่ทราบวิธีการสืบค้นฐานขอ้มูล (2) ผูใ้ห้บริการให้ค  าแนะน าการใช้ฐานขอ้มูลไม่ชัดเจน            
(3) ไม่สามารถถ่ายโอนเอกสารฉบบัเต็มไดทุ้กเอกสารท่ีตอ้งการ และ (4)ไม่สามารถเช่ือมต่อเครือข่าย
ผา่นระบบ VPN ได ้

 อาจารยเ์สนอแนะใหศู้นยบ์รรณสารฯ เพิ่มจ านวนขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารฉบบัเต็ม เพิ่มฐานขอ้มูล
ใหม่  แจง้วิธีการเขา้ถึงฐานขอ้มูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายผ่านระบบ VPN  แจง้การให้บริการ
ฐานขอ้มูลต่างๆ เป็นรายบุคคล และจดัท าคู่มือการใช ้ และจดัอบรมเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
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     ABSTRACT 

 
The objective of this research was to study the instructors usage, benefit, needs, problems 

and suggestions in using the online databases subscribed by the Learning Resources and Educational 
Media Center (LREMC), Mae Fah Luang University. 

 

 This research was the survey research, questionnaires were sent to 430 instructors of which 
337 questionnaires (78.37%) replied. The results were analyzed by the statistic program. 

 The results of this research showed that mostly instructors (71.51%) experienced in using 
the online databases. The most online database used was Elsevier eBooks (EBS Model) (67.22%) 
and the least was CNKI (4.15%). 24.07% Of users agreed that the most benefit of using online 
databases was they were kept up with academic issues; whereas 21.99% found as resources of 
research  proposal for grants and 21.58% gained up to date knowledge. Problems found from using 
the databases were: (1) Users did not know how to use them (2) unclear instructions given by staffs 
(3) unable to download the full text of all documents and (4) unable to connect to the network via 
VPN system.  

Instructors suggested for LREMC to provide full text of each database and add up new 
databases; to inform on how to use online databases from outside the network via VPN system; to 
inform about online databases service for instructors individually and  to organize the individual and 
group training on using online databases. 


