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บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหาของการวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กอตั้งโครงการพัฒนาเครือขายระบบ

หองสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System: ThaiLIS) ข้ึนในป 2536 ซ่ึงเปนการ
ดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเขาดวยกันบนเครือขาย UniNet เพ่ือ
ประโยชนในการขยายเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา กอใหเกิดความเปนเอกภาพของหองสมุด
อุดมศึกษาและเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาองคความรูเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูในภูมิภาค
เอเซียอาคเนยตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย โดยนําระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชงานหองสมุด พัฒนาใหเปนระบบอัตโนมัติ (Automated Library 
System) สรางระบบเครือขายเชื่อมโยงระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการจัดบริการ
สารสนเทศมีความครบถวนสมบูรณและรวดเร็วยิ่งข้ึน เกิดระบบการใชทรัพยากรรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection:  TDC) เปน
โครงการหนึ่งของ ThaiLIS ท่ีมีเปาหมายเพ่ือใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) 
ปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลในระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน 436,104  รายการ 
(ขอมูลจาก : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันท่ี 24 มีนาคม 2560) ประกอบดวย 
วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ หนังสือหายาก เอกสารจดหมายเหตุ รูปภาพ โดยรวบรวมจาก
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย/
สถาบัน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปจจุบันมีมหาวิทยาลัย/สถาบัน ท่ีเปน
สมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 167 แหง  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวมโครงการในปงบประมาณ 2548 และ
ไดรับสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดทําเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยดําเนินงานจัดทําเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสมา
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน มีเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน 424 รายการ ประกอบดวย 
งานวิจัยของอาจารย และวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ท่ีเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม และเปดใหบริการใชงานฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai 
Digital Collection:  TDC) ใหกับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มใช ตั้งแต
ป พ.ศ. 2548 จนถึงปจจุบัน และเนื่องจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม มีการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักศึกษามีศักยภาพ ในการสรางสรรคองคความรูและการสราง
นวัตกรรมใหม ๆ  ดังนั้นการท่ีจะสนับสนุนและสงเสริมในการศึกษา คนควา ประกอบการทําวิจัย เพ่ือ
ทําวิทยานิพนธ ใหมีประสิทธิภาพนั้น นักศึกษาจําเปนตองเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือประโยชน
โดยตรงตอการศึกษาคนควาวิจัย ฐานขอมูลจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสืบคน สามารถชวยใหการ
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คนหาทําไดงายเม่ือผูใชตองการ ฐานขอมูลทําใหการสืบคนเปนกระบวนการทําไดสะดวก รวดเร็ว  
ดังจะเห็นวาปจจุบันผูใชสามารถท่ีจะสืบคนเอกสารฉบับเต็มไดดวยตนเอง นอกจากนี้ฐานขอมูลยัง
นับวามีบทบาทตอการคนควาวิจัยอีกทางหนึ่งดวย เพราะชวยประหยัดเวลาและงบประมาณคาใชจาย
ท่ีจะตองจายไปในการคนควาวิจัยของนักวิจัยแตละครั้ง (เดชา นันทพิชัย, 2546) ดังนั้น ฐานขอมูล
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection:  TDC) จึงเปนฐานขอมูลท่ีจะ
ตอบสนองความตองการขอมูลในเชิงลึก ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมได 

ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาถึงการใชและความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection:  TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ซ่ึงผลจากการศึกษาจะทําใหทราบถึงพฤติกรรมการใชในลักษณะใด และมีความตองการใช
กวางขวางเพียงใด ตลอดจนปญหาในการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai 
Digital Collection:  TDC) ท้ังนี้เพ่ือนําผลการศึกษาคนควาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ใหบริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1.2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ ลักษณะการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  

ขอมูลทั่วไป 
- สถานภาพ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สาขาวิชาที่สังกัด 

การใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรปู
อิเล็กทรอนิกส 
     - รูปแบบการสืบคน 
     - วธิีการเขาถึงฐานขอมูล 
     - ลักษณะการใช ความถี่ ระยะเวลาการใช 
     - ความถี ่

ความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบบัเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส 
   - ดานการเรียน การศึกษา คนควา 
   - ดานรูปแบบฐานขอมูลเอกสารฉบบัเต็มในรูป 
     อิเล็กทรอนกิส  
   - ดานความสะดวกในการคนหาขอมลู 
   - ดานเคร่ืองคอมพิวเตอรและเครือขาย   
     เพื่อการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป  
     อิเล็กทรอนกิส 
ปญหาและขอเสนอแนะ 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษาการใชและความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป

อิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
1.4.2 ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโท 

และนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 237 คน ท่ีคงสภาพการเปน
นักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2555-2560 (ขอมูลจาก : สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560) 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ท่ีศึกษาในระดับปริญญาโท และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทําการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 40) 
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 71 คน 

1.4.3 ขอบเขตดานเวลา 
กําหนดขอบเขตเวลาในชวงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560–พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
1.4.4 ขอบเขตดานสถานท่ี  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection:  TDC) 

หมายถึง การจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text)   ประกอบดวย วิทยานิพนธ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายาก ท่ีมีอยูในหองสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยและสถาบันตาง ๆ ท่ี
เปนสมาขิกของเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 0 (ThaiLIS) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ท่ีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดใหบริการแก
ผูใชผานระบบเครือขายมหาวิทยาลัย 

การใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส หมายถึง รูปแบบ ลักษณะ วิธีการ
เขาถึงแหลงสารสนเทศ ความถ่ี เวลาท่ีใช ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  

ความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ความประสงค 
ความจําเปน ทางดานการเรียน การศึกษา คนควา ดานรูปแบบฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส ดานความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ดานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายเพ่ือการใช
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
 

1.6 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
ประโยชนท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้จะทําให 
1.6.1 ทราบถึงการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital 

Collection:  TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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1.6.2 ทราบถึงความตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital 
Collection:  TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

1.6.3 ไดแนวทางในการใหบริการฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai 
Digital Collection:  TDC) อันจะสงผลใหผูใชสามารถคนควาไดอยางถูกตอง 

1.6.4 สํานักหอสมุด นําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศ ให
ตรงตามความตองการ อยางครบถวนสมบูรณ อํานวยความสะดวก แกผูใชในการเขาถึงขอมูล
สารสนเทศฉบับเต็มในรูปอิเลก็ทรอนิกส(Thai Digital Collection:  TDC) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.6.5 นําผลการวิจัยเผยแพรในวารสาร เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนดานการศึกษาวิจัย 
 

 
 


