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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถ ุประสงค์เพ ื่อวิเคราะห์ควา มสอดคล้องขอ งทรัพยากรสารสนเทศ ทุกป ระ เภ ทที่

ห้องสมุดมีให้บริการต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ และท าการเปรียบเทียบ

กับรายการทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3 หรือ มคอ.3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  จ านวน 615 กระบวนวิชา โดยท าการวิเคราะห์รายการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดซื้อในปีงบประมาณ 2561 และท าการเปรียบเทียบกับรายชื่อทรัพยากรสารสน เทศที่

ปรากฏใน มคอ.3 หมวดที่ 5 

ผลการวิจัยพบว่า จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ทั้ งหมด 3,470 รายการ มีรายการหนังสือ

อิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรจ านวน 1,457 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.99 เมื่อน ารายชื่อมาเปรียบเทียบกับ

รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน พบว่ามีรายชื่อตรงกัน

จ านวน 400 รายชื่อ  คิด เป็นร้อยละ 27.10 วารสารอิเล ็กทรอนิกส์ 2 ,900 รายการ มีจ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่

สอดคล้องกับหลักสูตร จ านวน 288 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.30 เมื่อท าการเปรียบเทียบรายชื่อกับรายการวารสา รที่

ปรากฎใน มคอ.3 หมวด 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน พบว่ามีรายชื่อที่ตรงกัน 21 ชื่ อ คิดเป็นร้อยละ 1.74 

และ ฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ 13 ฐานข้อมูล มีความสอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 13 ฐานข้อมูล คิด

เป็นร้อยละ 100.00 มีรายชื่อฐานข้อมูลที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 9 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 69.23  

 จากผลการวิจัย ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคอลเล็กชั่นทรัพยากร

สารสนเทศให้ครอบคลุมการเรียนการสอนทุกหลักสูตร กระบวนวิชาและทุกระดับการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563  
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การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to analyze the relevance of electronic resources in the 

library to Graduated program of Faculty of Medicine, Chiang Mai University and compare library 

resources with titles of 615 Courses in Thai Qualifications Framework for Higher Education Class (Course 

Specification) Class 5 : Teaching Resources  by analyzing the list of information resources purchased by 

the library in the budget year 2018 and comparing it with the list of inform ation resources that appear 

in Course Specification Class 5 : Teaching Resources  

 The research found that from the total of 3,470 electronic books, th ere are 1,457 

items are support curriculum equal to 41.99 percent. When comparing names to Thai Qualificat ions 

Framework for Higher Education Class (Course Specification) in Teaching Resources section found that 

there are 400 names matching list, amounts to 27.10 percent. For electronic journals, from the total 

of 2,900 of electronic journals, there are 288 titles are support curriculum equal to 8.30 percent. When 

comparing to Thai Qualifications Framework for Higher Education Class (Course Specification) in 

Teaching Resources Section found that there are 21 Journals matching list, amounts to 1.74 percent. 

And 13 electronic databases are support curriculum equal to 100.00 percent. When comparing to Thai 

Qualifications Framework for Higher Education Class (Course Specification) in Teaching Resources 

Section found that there are 9 Databases matching list, amounts to 69.23 percent. 

  From research results, the Faculty of Medicine library is used as a guideline in 

developing the information resource collection to cover all Courses and all levels of education in the 

budget year 2020 
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บทน า 

 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นภารกิจส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ไปสู่

ความเป็นเลิศที่ย ั่งย ืน โดยเฉพาะพันธกิจด้านการวิจัย เพ ื่อความเป็น เลิศและนวัตกรรม ที่มีเป้าหมายเชิงย ุทธศาสตร์ เป็น

การผลิตผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง จนสามารถน ามาพัฒ นาเป็นนวัตกรรมและใช้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ จาก

ความส าคัญของงานที่กล ่าวมาข้างต้น ท าให้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ต้องปรับกลยุทธ์ในการ
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จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมอยู่ เสมอ เช ่น  เพ ิ่มการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศทั้งหนังส ือ วารสาร และ

ฐานข้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบอิเล ็กทรอนิกส์ การด าเนินการยกเลิกการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์ และการลดจ านวนเล่ม

หนังส ือรวมถึงการพิจารณาการบอกรับวารสารและการสั่งซ ื้อหนังส ือในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ห้องสมุดมี ทรัพยากร

สารสนเทศที่ให้บริการได้ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนมากที่ส ุด แต่กระนั้นย ังพบว่าการจัดหาทรัพยากรยังไม่ตรงต่อ

ความต้องการของภาควิชาและหน่วยงาน มีค าขอให้ห้องสมุดท าการจัดซื้อทรัพยากรอิเล ็กทรอนิกส์ที่ต ้องใช ้สอนใน

หลักสูตรการศึกษาเป็นงบประมาณที่เพ ิ่มข ึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เช ีย งใหม่ ได้เปิด

หลักสูตรการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรขั้ นสูง และ ดุษฎีบัณฑิต ทั้งหมด 41 หลักสูตร รวม 615  

กระบวนวิชา ซึ่งในแต่ละกระบวนวิชามีความจ า เป็นที่จะต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศ ที่

สนับสนุนการเรียนกา รสอ นแล ะกา รวิจัย  เพ ื่อ ให้ห้องสมุดไ ด้ทรา บแน วทา งในก ารพัฒ นาทรัพยา กรส ารส น เ ทศ

อิเล ็กทรอนิกส์ เพ ื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรขั้นสูง และ ดุษฎีบัณฑิต และ

มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล ็กทรอนิกส์เพ ียงพอที่จะให้บริการในทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอน  

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 (มคอ.3) เป็นข้อมูลการเตรียมสอนรายกระบวน

วิชา ในหมวดที่ 5 หัวข ้อ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ห้องสมุด

สามารถน ารายการเหล่านั้น มาวิเคราะห์เพ ื่อท าการพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมีให้บริการได้ตรงกับแ ต่ละ

กระบวนวิชาได้เป็นอย่างดี 

 

วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ ื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศอิเล ็กทรอนิกส์ ที่มีต่อการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ 

 2. เพ ื่อทราบจ านวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล ็กทรอนิกส์ที่ตรงกับรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ใช ้ใน

การเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ที่ห้องสมุดมีให้บริการ 

                

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน  

 1. ก าหนดกลุ่มประชากร และขอบเขตงานวิจัย ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทอิเล ็กทรอนิกส์ ได้แก่ ที่ห้องสมุดจัดซื้อและบอกรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยศึกษาถึงความสอดคล้องของ

หนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่บอกรับโดยห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้นสูง ที่

เปิดรับสมัครโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

 2. การสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช ้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือแบบบันทึกรายการ

หนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 615 กระบวนวิชา ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือ

ในการวิจัยโดยเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ( Master of Science Program in 

Anatomy) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จ านวน 15 กระบวนวิชา มาบันทึกข ้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ใช ้
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ประกอบการเรียนการสอนจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 (มคอ.3) หมวดที่ 5 หัวข ้อ ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน พบว่าสามารถใช้รวบรวมข้อมูลได้ครบทุกประเด็นที่ใช ้ในการวิจัย จึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขเครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวม มคอ. 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

จากกระบวนวิชาจากที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

และ 2562 จากหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 161 กระบวนวิชา หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 177 กระบวนวิชา และ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 277 กระบวนวิชา รวมทั้งส ิ้นจ านวน 615 กระบวนวิชา จากนั้นได้ รวบรวม

รายชื่อหนังส ืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดคณะแพทย์ฯ ได้จัดหา และ บอกรับในปี พ.ศ. 2561  จากนั้นท าการวิเคราะห์และ

จัดกลุ่มทรัพยาก รสา รส นเทศอิ เล ็กท รอ นิก ส์ที่ สนับส นุน การ เรียนก ารส อน ขอ งหลักสูตรแ ละกร ะบวน วิช า คณ ะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เช ียงใหม่ ตามค าอธิบายหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบัณฑิต

วิทยาลัย และ มคอ. 3 ข้อ 1 ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา และท าการเปรียบเทียบจ านวนรายชื่อทรัพยากรสารส นเทศ

อิเล ็กทรอนิกส์ ที่ตรงกับรายชื่อหนังส ือที่ปรากฏใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 4. การวิเคราะห์ข ้อมูลและสถิติที่ใช ้ในการวิจัย  จากแบบบันทึกข ้อมูล  ผ ู้วิจัย ได้น าข ้อมูลจากแบบ

บันทึกที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 สรุปผล และอภิปรายผล  

 1. ข ้อมูลทั่วไปข อ งหลัก สูต รแล ะก ระบวน วิชา ในปีการศึกษา พ .ศ.2561 และ 2562 คณะ

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาบัณฑิต 

ระดับดุษฎีบัณฑิต และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง รวมทั้งส ิ้น  41 หลักสูตร (บัณฑิตวิทยาลัย  2562 ) แบ่ง

ออกเป็นระดับมหาบัณฑิต 11 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 26.32 ระดับดุษฎีบัณฑิต 14 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 34.15 

และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 16 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 39.02  จากหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 41 

หลักสูตร มีจ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ.2561 และ 2562 จ านวน 615 กระบวนวิชา แบ่งออกเป็น

ระดับมหาบัณฑิต 161 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 26.18 ระดับดุษฎีบัณฑิต 177 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 28.78  

และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 277 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 45.04 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของหลักสูตรและกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 -2562  

 

ระด ับการศ ึกษา  
จ านวน

หลักสูตร 
ร้อยละ  

จ านวนกระบวน

วิชา 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 11  26.83 161 26.18 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 14 34.15 177 28.78 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง  16 39.02 277 45.04 

รวม 41 100.00 615 100.00 

  

 2. จ านวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการ

สอน  จากการรวบรวมกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการส อน

ทั้งหมด 615 กระบวนวิชา มีกระบวนวิชาที่มีข ้อมูล 512 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 83.25 แบ่งออกเป็น ระดับมหาบัณฑิต

จ านวน 137 กระบวนวิชา จาก 161 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 85.09 ระดับดุษฎีบัณฑิต 119 กระบวนวิชา จาก 177  

กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 67.23 ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง 256 กระบวนวิชา จาก 277 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 

92.42 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากร  

              ประกอบการเรียนการสอนที่มีข ้อมูล  

 

ระด ับการศ ึกษา 
จ านวน  

มคอ.3 ท ั้งหมด 

จ านวน  มคอ.3 

ที่ม ีข ้อมูล 
ร้อยละ 

ระดับมหาบัณฑิต 161 137 85.09 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 177 119 67.23 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 277 256 92.42 

รวม 615 512 83.25 

 

 3. ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์  

 3.1 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวน วิชา

ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ 3 ,470 ชื่อ เมื่อน ารายการทรัพยากรสารสนเทศ

วิเคราะห์เนื้อหาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า มีหนังส ืออิเล ็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการ

เรียนการสอนในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตจ านวน 288 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.30 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 

561 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.17 และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จ านวน 1, 650 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
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47.55 เมื่อตัดรายการที่ซ ้ ากันออกจะมีหนังส ือจ านวน 1 ,457 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.99 ของหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์

ทั้งหมด 

 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯบอกรับแยกตามระดับหลักสูตรที่เปิดสอน  

 

มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 288 8.30 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 561 16.17 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,650 47.55 

หนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ทุกระดับ 1,457  41.99 

 

 3.2 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือที่ปรากฏในมคอ.3 

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ทั้งหมดจ าน วน 

3,470 รายการ ที่สอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อตัดรายชื่อที่ซ ้ าออกแล้วมีจ านวน 1,4 57 รายการ มี

จ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 400 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.10 ในระดับมหาบัณฑิตมี

จ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 66 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 43.14 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มี

จ านวนหนังสือที่ต รงกับร ายชื่อ ใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 127 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.74 และในระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 207 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

16.12 

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือที่ปรากฏใน มคอ.3  

                หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ระด ับการศ ึกษา  
จ านวนหนังสือท ี่ม ี

ให ้บริการ  

จ านวนหนังสือ  

ที่ม ีใน มคอ. 3 หมวด 5 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 288 66 43.14 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 561 127 17.74 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,650  207 16.12 

รวม (ตัดรายการที่ซ ้ าออก ) 1,476 400 27.10 

 

 3.2.1 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือในหลักสูตร

และกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอ นิกส์ที่
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สอดคล้องกับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จ านวน 288 รายการ มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายการที่ปรากฏใน มคอ.3 

หมวดที่ 5 จ านวน 66 รายการคิดเป็นร้อยละ 43.14 สาขาวิชาที่มีรายการหนังสือมากที่ส ุดคือ หลักสูตรวิทยาศา สตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา จ านวน 27 รายการ จากรายการหนังสือที่เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 44 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

61.36 รองลงมาได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จ านวน 21 รายการ จากรายการ

หนังสือที่เก ี่ย วข ้องทั้งหมด 82 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.60 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุล

ชีววิทยา จ านวน 8 รายการ จากรายการหนังสือที่เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.81  

 3.2.2 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือในหลักสูตร

และกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่

สอดคล้องกับการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจ านวน 716 รายการ มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายการที่ปรากฏใน 

มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 127 รายการคิดเป็นร้อยละ 17.74 สาขาวิชาที่มีรายการหนังสือมากที่ส ุดคือ หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 30 

รายการ จากรายการหนังสือที่เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 74 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.54 รองลงมาได้แก่  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา จ านวน 26 รายการ จากรายการหนังสือที่เ ก ี่ย วข ้องทั้งหมด 44 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

59.09 และ หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จ านวน 25 รายการ จากรายการหนังสือที่

เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 82 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.49  

 3.2.3 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือในหลักสูตร

และกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  การเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทั้งหมด 16 หลักสูตร มีจ านวน 12 หลักสูตรที่มีข ้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ ใน 

มคอ. 3 หมวด 5 คิดเป็นร้อยละ 75 ของหลักสูตรทั้งหมด มีจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเรียนกา รสอน

ทั้งหมด 1,284 รายการ เป็นหนังส ือที่ตรงกับรายการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน  207 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.12 

สาขาวิชาที่มีรายการหนังสือมากที่ส ุด  คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จ านวน 

156 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.55 รองลงมาได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.38 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟ ื้นฟู จ านวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.50 ส่วนหลักสูตรที่ไ ม่มี

รายการหนังสือที่ตรงกับรายการที่ปรากฏใน มคอ.3     หมวดที่ 5 มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตขั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพ ทย์คลินิกสาขา วิชาจิตเวชศา สตร์ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้น สู ง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาจักษ ุวิทยา  

 4. ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
 4.1 จ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวน วิชา

ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ผลการรวบรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดบอกรับมี จ านวนวารสาร

อิเล ็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ให้บริการจ านวน 2,900 ชื่อ  ปรากฏว่า เป็นวารสารที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน

ระดับบัณทิตศึกษาจ านวน 1,476 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 50.90 ของทั้งหมด แยกออกเป็นวารสารที่สนับสนุนการเรียนการ
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สอนระดับมหาบัณฑิตจ านวน 599 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.28 วารสารอิเล ็กทรอนิกส์ระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 779 

รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.86 และวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จ านวน 1,155 รายก าร คิด

เป็นร้อยละ 39.83 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  

 

หลักสูตร 
จ านวนวารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 559 19.28 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 779 26.86 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,155 39.83 

จ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ทั้งหมด  1,476  50.90  

 

 4.2 จ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯบอกรับที่ตรงกับรายการวารสารใน มคอ.3 หมวด

ที่ 5 ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จากจ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ทั้งหมดจ านวน 2,900 รายการ ที่สอดคล้องกับ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อตัดรายชื่อที่ซ ้ าออกแล้วมีจ านวน 1, 204 ช ื่อ  คิดเป็นร้อยละ 41.51 เป็นวารสารที่

สนับสนุนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตจ านวน 559 ชื่อ  มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 

6 ชื่อ  คิดเป็นร้อยละ 1.07 จ านวนวา รสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 779 

รายการ มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.39 ส่วนการศึกษาใน

ระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงมีจ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการศึกษาจ า นวน 1,155 ชื่อ มี

จ านวนวารสารที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.04  

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ก ับรายการ วารสารที่ปรากฏใน มคอ.3   

               หมวด 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 

หลักสูตร 

จ านวน  

วารสาร  

ที่ม ีให ้บริการ  

จ านวนวารสารใน มคอ . 

3 หมวด 5  ที่ม ีให ้บริการ 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 559 6 1.07 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 779 3 0.39 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,155 12 1.04 

รวม (ตัดรายการท ี่ซ้ าออก) 1,204 21 1.74 



การประช ุมว ิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท ี่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8 -9 มกราคม 2563, ส  านักหอสมุด มหาว ิทยาล ัยท ักษณิ 

 
 

 5. ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์  

                       จากจ านวนฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ที่บอกรับ ทั้งหมดจ านวน 13 ฐานข้อมูล พบว่าเป็นฐานข้อมูลที่

สอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับทั้ง 13 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีฐานข้อมูลที่ตรงกับ

รายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 5 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 38.46 จ านวนฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ

การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 13 ฐานข้อมูล มีฐานข้อมูลที่ตรงกับใน มคอ .3 หมวด 5 จ านวน 6 รายการ คิดเป็น

ร้อยละ 46.15 ส่วนการศึกษาในระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงมีฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ

การศึกษา 13 ฐานข้อมูล มีจ านวนวารสารที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 9 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 69.23  

 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากับรายการ  

            หนังส ือที่ปรากฏใน  มคอ.3 หมวด 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 

หลักสูตร 
จ านวนฐานข้อมูล  

ที่ม ีให ้บริการ  

จ านวนฐานข้อมูลใน มคอ . 3 

หมวด 5  ที่ม ีให ้บริการ 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 13  5 38.46  

ระดับดุษฎีบัณฑิต 13  6 46.15 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 13  9 69.23 

 

  ข้อเสนอแนะ  

 การวิเคราะห์รายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและฐานข้อมูล อิเล ็กทรอกนิกส์ ควรศึกษา

ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยอื่นๆ ประกอบ เนื่องจากใน มคอ. 3 ข ้อ 5 หมวดทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน มีข ้อมูลหลักที่ใช ้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศคือ รายการหนังสือและต ารา ซึ่งไม่

ครอบคลุมต่อการตัดสินใจบอกรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร หรือ  ฐานข้อมูล ทั้งนี้เน ื่ องจากในการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษามีการใช้วารสารและฐานข้อมูลที่หลากหลายไปตามหัวข ้อที่น ักศึกษาสนใจท าวิทยานิพนธ์ หรือ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นการวิจัยที่มีการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชาเข ้าด้วยกัน  

 การน าไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ต ่อภาควิชา / หน่วยงาน  

 ภาควิชา / หน่วยงานมีทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรและ

กระบวนวิชาที่เปิดสอนครบทุกหลักสูตร โดยที่ไม่ต้องเสนอรายชื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อ  

ประโยชน์ต ่อห ้องสมุด  

 1. จากผลการวิจัย ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์สามารถ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาคอลเล็กชั่น

ทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมการเรียนการสอนทุกหลักสูตร กระบวนวิชาและทุกระดับก ารศึกษาใน ปีงบประมาณ   

2563  
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  2. ห้องสมุดสามารถพิจารณาจัดซื้อรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ใช ้ในหลายกระบวนวิชา ท าให้การ

ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
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