
 
 
 
 

สรุปความพึงพอใจ 
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

ปีการศึกษา 2559 
 

จุดประสงค์ของการประเมิน 
 
 เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร และน ำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรให้ดีขึ้น  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตารางท่ี 1 จ ำนวนและร้อยละจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1. ชำย 41 46.10 
2. หญิง 48 53.90 

รวม 89 100.00 
 
 

จำกตำรำงที่1 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย ซึ่งเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.90 
และเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 46.10 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 2 จ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสถำนภำพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. นักศึกษาปริญญาโท 15 16.90 
2. ผู้บริหาร 5 5.60 
3. อาจารย ์ 63 70.80 
4. เจ้าหน้าที่และบุคลากรแผนกอื่นๆ 6 6.70 

รวม 89 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 2 ส่วนใหญ่ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมเป็นอำจำรย์มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.80 รองลงมำเป็น
นักศึกษำปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 16.90 เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรแผนกอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.70 และผู้บริหำร   
คิดเป็นร้อยละ 5.60 ตำมล ำดับ  
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ตารางท่ี 3 จ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสำขำวิชำและหลักสูตร 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. นักศึกษาปริญญาโท 15           16.9 
 - หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต 11 12.40 
 - หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 1 1.10 
 - หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตร์มหำบัณฑิต 3 3.40 
2. ผู้บริหาร  5             5.6 
3.   อาจารย ์ 63            70.80 
 - สำขำวิชำเทคโนโลยียำนยนต์ 6 6.70 
 - สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2.20 
 - สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 2 2.20 
 - สำขำวิชำเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 9 10.10 
 - สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน 4 4.50 
 - สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2.20 
 - สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 2 2.20 
 - สำขำวิชำกำรบัญชี 6 6.70 
 - สำขำวิชำกำรโรงแรม 3 3.40 
 - สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 2 2.20 

- สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 7 7.90 
- สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 8 9.00 
- สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 3 3.40 
- ฝ่ำยสำมัญทั่วไป 6 6.70 
- ฝ่ำยสนับสนุน 1 1.10 

4.     เจ้าหน้าที่และบุคลากรแผนกอื่นๆ    6               6.70 
   
รวม   89               100 
 

จำกตำรำงที ่3  ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสำขำวิชำ พบว่ำเป็นอำจำรย์มำกที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 70.80 เมื่อจ ำแนกเป็นสำขำ พบว่ำ อำจำรย์สำขำวิชำเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 10.10 สำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 9.00 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.90 ฝ่ำยสำมัญทั่วไป 
สำขำวิชำกำรบัญชี และสำขำวิชำเทคโนโลยียำนยนต์ คิดเป็นร้อยละ 6.70 สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน คิดเป็นร้อย
ละ 4.50 สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสำขำวิชำกำรโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 3.40 สำขำวิชำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำกำร
จัดกำรทั่วไป และสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 2.20 ฝ่ำยสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตำมล ำดับ 
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เมื่อจ ำแนกผู้ตอบแบบสอบถำมของนักศึกษำระดับปริญญำโทตำมหลักสูตร พบว่ำ หลักสูตรศึกษำศำสตร์
มหำบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 12.40 หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตร์มหำบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 3.40 และหลักสูตรรัฐ
ประศำสนศำสตร์บัณฑิตมหำบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตำมล ำดับ  

 
ตอนที่ 2 สภาพการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตารางท่ี 4 จ ำนวนและร้อยละสถำนที่เข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

การเข้าใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
1. ภำยในวิทยำลัย 84 67.20 
2. ภำยนอกวิทยำลัย 41 32.80 

รวม 125 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ สถำนที่เข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่คือภำยในวิทยำลัย คิดเป็นร้อยละ 
67.20 และภำยนอกวิทยำลัย คิดเป็นร้อยละ 32.80 ตำมล ำดับ 
 

ตารางที่ 5 จ ำนวนและร้อยละกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วำรสำร Academic  Search Complete และ
ฐำนข้อมูลทดลองใช้ของบริษัท EBSCOhost  

การเข้าใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
1. ประจ ำ (เกือบทุกวัน) 6 6.70 
2. บ่อย (สัปดำห์ละ 2-3ครั้ง) 11 12.40 
3. พอสมควร (สัปดำห์ละครั้ง) 17 19.10 
4. บำงครั้ง (เดือนละ1-2 ครั้ง) 28 31.50 
5. นำนๆ ครั้ง (2-3 เดือนครั้ง) 27 30.30 

รวม 89 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำเวลำในกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วำรสำร Academic  Search Complete และ
ฐำนข้อมูลทดลองใช้ของบริษัท EBSCOhost ส่วนใหญ่เข้ำใช้บำงครั้ง (เดือนละ1-2 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 31.50 
รองลงมำนำนๆ ครั้ง (2-3 เดือนครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 30.30 พอสมควร (สัปดำห์ละครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 19.10   
บ่อย (สัปดำห์ละ 2-3ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 12.40 และประจ ำ (เกือบทุกวัน) คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 6 จ ำนวนและร้อยละกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วิทยำนิพนธ์ ProQuest Dissertations & Theses 
Global 

วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
1. ประจ ำ (เกือบทุกวัน) 5 5.60 

2. บ่อย (สัปดำห์ละ 2-3ครั้ง) 13 14.60 

3. พอสมควร (สัปดำห์ละครั้ง) 17 19.10 

4. บำงครั้ง  (เดือนละ1-2 ครั้ง) 24 27.00 

5. นำนๆ ครั้ง (2-3 เดือนครั้ง) 30 33.70 

รวม 89 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำเวลำในกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วิทยำนิพนธ์ ProQuest Dissertations & 
Theses Global ส่วนใหญ่เข้ำใช้นำนๆ ครั้ง (2-3 เดือนครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 33.70 รองลงมำบำงครั้ง  (เดือนละ1-2 
ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 27.00 พอสมควร (สัปดำห์ละครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 19.10 บ่อย (สัปดำห์ละ 2-3ครั้ง) คิดเป็น
ร้อยละ 14.60 และประจ ำ (เกือบทุกวัน) คิดเป็นร้อยละ 5.60 ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี 7 จ ำนวนและร้อยละกำรทรำบถึงบริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
การเข้าใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

1. เว็บไซต์ของหอสมุดวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม 55 31.10 
2. เฟสบุ๊ค หอสมุดวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม  11 6.20 
3. E-Doc จำกหอสมุดวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม 19 10.70 
4. อำจำรย์ / บุคลำกร / บรรณำรักษ์ /เพ่ือน  61 34.50 
5. เอกสำร / แผ่นพับ /ป้ำยแนะน ำกำรให้บริกำร 23 13.00 
6. อ่ืนๆ 8 4.50 

รวม 177 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ กำรทรำบถึงบริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ทรำบจำกอำจำรย์ / บุคลำกร / 
บรรณำรักษ์ /เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมำทรำบจำกเว็บไซต์ของหอสมุดวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม คิดเป็น
ร้อยละ 31.10 เอกสำร / แผ่นพับ /ป้ำยแนะน ำกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 13.00 จำก E-Doc จำกหอสมุด
วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม คิดเป็นร้อยละ 10.70 จำกเฟสบุ๊ค หอสมุดวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม คิดเป็นร้อยละ 6.20 
และทรำบจำกแหล่งอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตำมล ำดับ 
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ตารางท่ี 8 จ ำนวนและร้อยละวัตถุประสงค์ในกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ตอบได้ มำกกว่ำ1 ข้อ) 
วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 

1. เพ่ือท ำกำรวิจัย  79 33.50 
2. เพ่ือผลิตหนังสือ  16 6.80 
3. เพ่ือผลิตต ำรำ 23 9.70 
4. เพ่ือผลิตบทควำมวิชำกำร  32 13.60 
5. เพ่ือประกอบกำรเรียนกำรสอน  54 22.90 
6. เพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์/ภำคนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ  30 12.70 
7. อ่ืนๆ 2 0.80 

รวม 236 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ วัตถุประสงค์ในกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เพ่ือท ำกำรวิจัย คิดเป็นร้อย
ละ 33.50 รองลงมำเพ่ือประกอบกำรเรียนกำรสอน คิดเป็นร้อยละ 22.90 เพ่ือผลิตบทควำมวิชำกำร คิดเป็นร้อยละ 
13.60 เพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์/ภำคนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ คิดเป็นร้อยละ 12.70 เพ่ือผลิตต ำรำ คิดเป็นร้อยละ 9.70 
เพ่ือผลิตหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 6.80 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตำมล ำดับ 
 
 
ตารางท่ี 9 จ ำนวนและร้อยละเครื่องมือและอุปกรณ์ใดในกำรสืบค้นฐำนข้อมูล (ตอบได้ มำกกว่ำ1 ข้อ) 

เครื่องมือและอุปกรณ์ จ านวน ร้อยละ 
1. คอมพิวเตอร์ภำยในหอสมุดของวิทยำลัยฯ 16 10.80 
2. คอมพิวเตอร์พกพำส่วนบุคคล (Notebook) 74 50.00 
3. คอมพิวเตอร์ที่ท ำงำน 25 16.90 
4. Smart Phone / Tablet  33 22.30 

รวม 148 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ เครื่องมือและอุปกรณ์ใดในกำรสืบค้นฐำนข้อมูลส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์พกพำส่วน
บุคคล (Notebook) คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำSmart Phone / Tablet คิดเป็นร้อยละ 22.30 คอมพิวเตอร์ที่
ท ำงำน คิดเป็นร้อยละ 16.90 และคอมพิวเตอร์ภำยในหอสมุดของวิทยำลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 10.80 ตำมล ำดับ 
 
 
ตารางท่ี 10 จ ำนวนและร้อยละวิธีกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ตอบได้ มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

วิธีการเข้าถึง จ านวน ร้อยละ 
1. สืบค้นผ่ำนเว็บไซต์หอสมุดของวิทยำลัยฯ 62 44.90 
2. สืบค้นจำกเว็บไซต์ฐำนข้อมูลโดยตรง 48 34.80 
3. สืบค้นผ่ำน Search Engine  28 20.30 

รวม 138 100.00 
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 จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ วิธีกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่สืบค้นผ่ำนเว็บไซต์หอสมุดของ
วิทยำลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 44.90 รองลงมำสืบค้นจำกเว็บไซต์ฐำนข้อมูลโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 34.80 และสืบค้น
ผ่ำน Search Engine คิดเป็นร้อยละ 20.30 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 11 จ ำนวนและร้อยละรูปแบบของผลกำรสืบค้นที่ต้องกำร (ตอบได้ มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ผลการสืบค้น จ านวน ร้อยละ 
1. เอกสำรฉบับเต็ม 80 60.20 
2. บรรณำนุกรมและบทคัดย่อ 53 39.80 

รวม 133 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ รูปแบบของผลกำรสืบค้นที่ต้องกำรส่วนใหญ่เอกสำรฉบับเต็ม คิดเป็นร้อยละ 60.20 
และบรรณำนุกรมและบทคัดย่อ คิดเป็นร้อยละ 39.80 ตำมล ำดับ 

 
 

ตอนที่  3   ควำมพึงพอใจกำรเข้ำใช้บริกำรหอสมุดวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม  
เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจ 

4.51-5.00  มำกที่สุด 
  3.51-4.50  มำก 
  2.51-3.50  ปำนกลำง 
  1.51-2.50  น้อย 
  1.00-1.50  น้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 12 ระดับควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจในกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์มีกำรจัดเรียงหมวดหมู่ง่ำยสะดวกต่อกำรค้นหำ 4.01 0.47 มำก 
2. ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์มีจ ำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร 3.99 0.55 มำก 
3. ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์มีควำมทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 4.06 0.49 มำก 
4. ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริกำรครอบคลุมตรงต่อควำมต้องกำร 4.01 0.57 มำก 
5. ขั้นตอนกำรสืบค้นทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 4.02 0.54 มำก 
6. คู่มือวิธีกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ 4.01 0.51 มำก 
7. กำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบรรณำรักษ์ 4.08 0.48 มำก 
8. ควำมรวดเร็วในกำรดำวโหลดจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผลลัพธ์จำก

กำรสืบค้นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
4.06 0.49 

มำก 

9. สถำนที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรค้นคว้ำและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน 4.15 0.51 มำก 
10. ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมต่อกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 4.16 0.47 มำก 

รวม 4.06 0.51 มาก 
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 จำกตำรำงที่ 12 ระดับควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจในกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก ( x  = 4.06) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ 

          พบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกข้อ คือ ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมต่อกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( x  = 4.16) 
รองลงมำสถำนที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรค้นคว้ำและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน ( x  = 4.15) กำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้
บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบรรณำรักษ์ ( x  = 4.08) ควำมรวดเร็วในกำรดำวโหลดจำกฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผลลัพธ์จำกกำรสืบค้นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์มีควำมทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน ( x  = 4.06) ขั้นตอนกำรสืบค้นทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน ( x  = 4.02) ทรัพยำกร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริกำรครอบคลุมตรงต่อควำมต้องกำร คู่มือวิธีกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ง่ำยต่อควำม
เข้ำใจ ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์มีกำรจัดเรียงหมวดหมู่ง่ำยสะดวกต่อกำรค้นหำ  ( x  = 4.01) และทรัพยำกร
อิเล็กทรอนิกส์มีจ ำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร ( x  = 3.99) ตำมล ำดับ 

 


