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ค าน า 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
ประจ าปีการศึกษา 2556  ซึ่งแผนกงานห้องสมุด  ฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เป็นผู้ด าเนินการจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาส่งเสริม การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน    การวิจัย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าต่อการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
จัดหาส าหรับให้บริการอาจารย์ นักศึกษา  และเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความรู้  ความสามารถในการเข้าใช้
งานฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 

แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การด าเนินงาน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการด าเนินงานฯ ฉบับนี้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานในปีต่อๆ ไป 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ประจ าปีการศึกษา 2556 

1.  หลักการและเหตุผล  
 
แผนกงานห้องสมุด  ฝ่ายวิทยบริการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานหนึ่ง

ที่เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการ      
แก่คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา  โดยได้มีการด าเนินการจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ        
ซึ่งปัจจุบันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการ      
ประมาณทั้งหมด  15 ฐาน  โดยเป็นฐานข้อมูลที่ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อและ
ฐานข้อมูลที่ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดซื้อ     
เพ่ือให้บริการแก่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้บริการฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน  โดยมีการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้
งานฐานข้อมูลต่าง ๆ   ได้อย่างถูกต้อง  คุ้มคา่แก่การลงทุน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ   
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษา บุคลากร   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ประสิทธิภาพ และตรงกับความ
ต้องการ 

2.2  เพ่ือส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และคุ้มค่ากับ  การลงทุน 
 
3. วิธีด าเนินการ 

3.1 ติดต่อประสานงาน ผู้เข้าร่วมอบรม 
3.2 ด าเนินการอบรม  
3.3 สรุปและประเมินผลการอบรม 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาตรี และ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา    
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คณะ/สาขา       วุฒิการศึกษา วันเวลา/สถานที่ ฐานข้อมูลที่อบรม จ านวน 
 

คณะสถาปัตยกรรมและ 
ออกแบบอุตสาหกรรม 

    

-สาขาวิชาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์     ปริญญาตรี  
      ปี 4/4 

วันที่ 8 ก.ค.56  
 เวลา 09.30-12.00 น. 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

-ThaiLIS 
-มติชนออนไลน์         29  คน 
-Academic search Premier 
-e-Library 

-สาขาวิชาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 
  ปี 3/4 

        วันที่ 10 ก.ค.56  
      เวลา 14.00-16.00 น.                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

-ThaiLIS 
-มติชนออนไลน์         27 คน 
-Academic search Premier 
-e-Library 

คณะบริหารธุรกิจ     
-สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี 

 ปี 4/4 
วันที่ 28 มิ.ย. 56 

     เวลา 09.30-12.00 น. 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

    -ThaiLIS 
    -Emerald                        
    -มติชนออนไลน์ 

 
  30 คน  

-สาขาวิชาการบัญช ี   ปริญญาตรี         
 ปี 4/4 

      วันที่ 18 ก.ค. 56 
   เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

-ThaiLIS   
-Emerald            45 คน  
-ABI/Inform                     

-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม        ปริญญาตรี 
    ปี 4/4 

      วันที่ 5 ส.ค. 56 
   เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

-ThaiLIS   
-มติชนออนไลน์      33 คน 
-E-Library  
-Emerald                          

-สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ปริญญาตรี 
    ปี  4/4 

      วันที่ 23 ส.ค. 56 
   เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

-ThaiLIS 
-ABI/Inform         40 คน 
-Emerald                                 

-สาขาวิชาการเงิน ห้อง ก    ปวส.       วันที่ 4 ก.ย. 56 
   เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

-ThaiLIS 
-มติชนออนไลน์      24 คน 
-E-Library                        

-สาขาวิชาการเงิน ห้อง ข   ปวส.        วันที่ 4 ก.ย. 56 
    เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

-ThaiLIS 
-มติชนออนไลน์       8 คน                     
-E-Library 

-สาขาการบัญชีมหาบัณฑิต  
 (บช.ม.) รุ่น 2 

  ปริญญาโท 
 

      วันที่ 4 ก.ย. 56 
    เวลา 09.00-12.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

-ThaiLIS 
-Emerald            19 คน  
-ABI/Inform 
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คณะ/สาขา       วุฒิการศึกษา วันเวลา/สถานที่ ฐานข้อมูลที่อบรม จ านวน 
 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์     
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล 

ปริญญาตรี 
    ปี 4 

       วันที่ 4 ก.ย. 56 
    เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

-ThaiLIS 
-มติชนออนไลน์      32 คน 
-Web of Science 
-Academic search Premier 

 
ตารางที่ 1 แสดงผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
5. สถานที่   และวัน เวลาที่จัดกิจกรรม 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 12B   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
7. ผลการด าเนินงาน 
           ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น 287 คน รายละเอียดดังนี้ 
 8.1 ประเมินผลคุณภาพกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้แบบประเมิน
ออนไลน์ (E- survey) http://e-survey.oarit.rmuti.ac.th/= 794617 
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ภาพที่ 1 แบบประเมินคุณภาพกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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          โดยได้จากแบบประเมินคุณภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ที่มีลักษณะค าถาม  2 แบบ ได้แก่ 

1. ค าถามปลายปิด (Close End Question) แบบตัวเลือก 5 ระดับดังนี ้           
   5 หมายถึง  มากที่สุด 
   4 หมายถึง  มาก 
   3 หมายถึง  ปานกลาง 
   2 หมายถึง  น้อย 

1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
2. ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ส าหรับการแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                   

                                                  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด” 
  ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                           

                                                       อยู่ในระดับ “มาก” 
  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                          

                                                       อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                   

                                                       อยู่ในระดับ “น้อย” 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                   

                                                       อยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” 
 
 7.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จากผู้กรอกแบบประเมินออนไลน์ ทั้งหมด 255 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. เพศ 

-    ชาย จ านวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92 
-    หญิง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 83.08 

 
2. สถานะภาพ 

- นักศึกษาปริญญาโท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.92 
- นักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 79.62 
- นักศึกษา ปวส. จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 
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3. คณะ 
- บริหารธุรกิจ จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 
- วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 4 คน  

คิดเป็นร้อยละ 1.54 
- วิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 
- ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 18.85 

 
ตอนที ่2 คุณภาพในการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
 (    ) 

Std. 
Deviation 

ค่าเฉลี่ย 
 (ร้อยละ) แปลผล 

1.ประเมินทั่วไป 3.89 0.83 77.85 มาก 
1.1 ความรู้ความเข้าใจของเนื้อหา ก่อน การฝึกอบรม 3.54 1.07 70.85 มาก 
1.2 ความรู้ความเข้าใจของเนื้อหา หลัง การฝึกอบรม 4.24 0.60 84.85 มากที่สุด 
2.ประเมินหลักสูตร 4.20 0.61 84.08 มาก 
2.1 การจัดล าดับหัวข้อมีความเหมาะสม 4.13 0.62 82.62 มาก 
2.2 เนื้อหาหลักสูตรตรงตามความต้องการ 4.28 0.60 85.54 มากที่สุด 
3.ประเมินวิทยากร 4.21 0.64 84.23 มากที่สุด 
3.1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ 4.23 0.63 84.62 มากที่สุด 
3.2 มีความชัดเจนในการบรรยายและตอบค าถาม 4.19 0.65 83.85 มาก 
4.ประเมินสถานที่อบรมและอุปกรณ์ 4.15 0.76 83.15 มาก 
4.1ความเหมาะสมของห้องฝึกอบรม 4.25 0.69 85.08 มากที่สุด 
4.2 ความสะอาดของห้องน้ า 4.12 0.74 82.46 มาก 
4.3 ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์ 4.07 0.86 81.38 มาก 
4.4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตฯ เช่น ไมค์,จอแสดงภาพ 4.18 0.78 83.69 มาก 
5.ประเมินความพึงพอใจ 4.73 0.44 94.74 มากที่สุด 
5.1 ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้ 4.72 0.45 94.46 มากที่สุด 
5.2 คุณภาพของฐานข้อมูล 4.74 0.44 94.85 มากที่สุด 
5.3 จ านวนของฐานข้อมูล 4.75 0.44 94.92 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.27 0.37 85.32 มาก 
 

จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อคิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 85.32 อยู่ในระดับ “มาก” 

x
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  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 
94.74 อยู่ในระดับ “มากที่สุด” รองลงมา คือ ประเมินวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 คิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 
84.23   อยู่ในระดับ “มากที่สุด” และประเมินหลักสูตร   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 84.08     
อยู่ในระดับ “มาก” ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 คะแนนขึ้นไป มีจ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08       
(คิดจากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 287 คน)  
 
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
 (    ) 

Std. 
Deviation 

ค่าเฉลี่ย 
 (ร้อยละ) แปลผล 

1.ประเมินทั่วไป 3.89 0.83 77.85 
 2.ประเมินหลักสูตร 4.20 0.61 84.08 
 3.ประเมินวิทยากร 4.21 0.64 84.23 
 4.ประเมินสถานที่อบรมและอุปกรณ์ 4.15 0.76 83.15 
 5.ประเมินความพึงพอใจ 4.73 0.44 94.46 
 เฉลี่ย 4.27 0.37 85.32 
  

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงการประเมินคุณภาพกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

  จากแผนภูมิสรุปผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า การประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.73 รองลงมา ประเมินวิทยากร คือ 4.21 และ
ประเมินหลักสูตร คือ 4.20 

 
 

x
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ 
        -  ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมมากกว่านี้ 
  -  ความเร็วทางอินเตอร์เน็ตในการดาวโหลดข้อมูลงานวิจัยช้า 
  -  อยากให้มีการอบรมในรุ่นต่อไปอีก 
  

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

8 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมภาพกจิกรรมการฝึกอบรม          
การใช้งานฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
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รวมภาพกจิกรรมการฝึกอบรม           
การใช้งานฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ) 
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