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บทคัดยอ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ผูวิจัยใชวิธีการเชิงปริมาณ ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามกับผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยาง ไดแก อาจารย นักวิจัย เจาหนาที่ และ

นักศึกษา จํานวน 1,546 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจาก คณะเกษตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร วิทยาลัยการบินนานาชาติ วิทยาลัยการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม วทิยาลัยนาหวา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักวิทยบริการ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 15 แหง 

ผลการวิจัยพบวา การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ สวนใหญใชฐานขอมูล (Reference Database)       

มีพฤติกรรมการใชบริการ มากที่สุด คือ การทํารายงานโครงการ การคนควาอิสระ คิดเปนรอยละ 96.57 รองลงมา 

คือ การติดตามความกาวหนาทันสมัยทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 90.68 และการใชงานรวมกับอุปกรณหลากหลาย

แบบทั้งโทรศัพท คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 81.43 ตามลําดับ มีความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของ

ผูใชบริการในสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.52 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.72 

 

คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส, การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส, หองสมุดมหาวิทยาลัย 

 

ABSTRACT  

The purpose of this research was to study service usage behavior and 

satisfaction of using electronic books of service users in the Academic Resource Center of Nakhon 

Phanom University. Quantitative method was used and data collection was done by purposive 



sampling with 1,546 respondents who were Teachers, researchers, staff and students from 

Faculty of Education, by selecting a specific sample from Faculty of Agriculture and Technology, 

Faculty of Education, Faculty of Management Sciences and Information Technology, Faculty of 

Science,  Faculty of Engineering,  Faculty of Liberal Arts and Sciences,  International Aviation 

College, Tourism and Service Industry College, That Phanom College,  Sri Songkhram Industrial 

Technology College, Nawa College, Boromarajonani College of Nursing Nakhonphanom University, 

Research and Development Institute Nakhonphanom University,  Academic Resource Center, 

Demonstration School of Nakhonphanom University, in Nakhonphanom University.  The results 

showed that Use of electronic books of service users Most of them use a database (Reference 

Database) .  The behavior of using the service the most is reporting, projects, independent 

research.  accounted for 96. 57% , followed by the follow-up of academic advancement. 

accounted for 90. 68 percent and the use of a variety of devices such as telephones and 

computers accounted for 81.43%, respectively, were satisfied with the use of electronic books of 

users in the Academic Resource Center. Nakhonphanom University at a high level, the total mean 

was 3.52 and the standard deviation was 0.72. 
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บทนํา 
พัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกสสงผลใหมีการเขาถึงไดตลอดเวลาจากทุกที่ไมจํากัดสถานที่ 

โดยการใชอุปกรณเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต และการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชโดยเฉพาะเพ่ือเปาหมายทาง

วิชาการมีการแพรหลายมากข้ึน (Cassidy, Martinez, & Shen, 2012; Carroll, Corlett-Rivera, Hackman, & 

Zou, 2016) พฤติกรรมการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ท่ีผานมาท้ังสัดสวนการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใชหนังสือท่ีเปนสิ่งพิมพอยูในระดับใกลเคียงกันแตหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมการใชที่มาก

ขึ้น (Wu, & Chen, 2011) โดย Carroll, Corlett-Rivera, Hackman, & Zou (2016) ไดศึกษาการยอมรับและการ

ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใช STEM และ Non-STEM พบวา (1) การใชหองสมุดสวนใหญใชทรัพยากร

สารสนเทศท่ีไดจากหองสมุดแบบออนไลนบอยกวาการเขาหองสมุด โดยผูใช Non-STEM ใชหองสมุดมากกวาใช

หองสมุดออนไลนและผูใช STEM ใชหองสมุดออนไลนมากกวาหองสมุด ประเภทผูใชสวนใหญเปนอาจารยและ

นักศึกษา ขณะที่บางหองสมุดมีประเภทผูใชท่ีเปนนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Wu, & Chen, 2011; 

Oliveira, 2012; Carroll, Corlett-Rivera, Hackman, & Zou, 2016) ผู ใช ใชม ากที่ สุ ดส วน ใหญ  คือ  ตํ ารา 

อิเล็กทรอนิกส (e-textbook) ผลงานทางวิชาการของอาจารย (e-scholarly monograph) เอกสารอางอิง  

(e-reference) แ ล ะ ร า ย งาน ก า รป ระ ชุ ม  (e-proceedings) (Corlett-Rivera, Hackman, & Zou, 2016)

วัตถุประสงคการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส สวนใหญ พบวา เปนการใชเพ่ือเหตุผลทางวิชาการไดแก ประกอบการ

เรียนการสอน การวิจัย การเรียนรูนอกชั้นเรียน (Wu, & Chen, 2011; Oliveira, 2012) และ (Carroll, Corlett-

Rivera, Hackman, & Zou (2016) โดยเฉพาะตําราอิเล็กทรอนิกสที่เขาไปอยู  ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอน



กลายเปนเครื่องมือหน่ึงในการพัฒนานักศึกษาใหมีการเรียนรูศึกษาคนควาดวยตนเอง (Kumbhar, 2018) วิธีการ

เขาถึงและการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวา เก่ียวของกับประเด็นดังนี้ (1) อุปกรณการเขาถึงใชทั้งคอมพิวเตอรตั้ง

โตะและคอมพิวเตอรพกพา อุปกรณพกพา เชน แท็บเล็ต โทรศัพทแบบสมารทโฟน (2) แหลงที่ผูใชเขาถึงมาจาก

เวบ็ไซตเชิงพาณิชย เชน Amazon, Barnes &Noble, Google eBooks Store เว็บไซตท่ีใหทรัพยากรแบบไดเปลา 

และเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัย เชน Google Books, HathiTrust, Digital Library, Project Gutenberg 

การจัดหาฐานขอมูลเขามาควรมีคุณสมบัติ อานไดบนอุปกรณท่ัวไปและอนุญาตใหดาวนโหลดไดและขอจํากัดคือ

สิทธิ์การใชที่ทําใหผูใชไมสามารถดาวนโหลดได (Carroll, Corlett-Rivera, Hackman, & Zou, 2016) การทบทวน

วรรณกรรมเก่ียวกับปญหาการใชผูใชสวนใหญไมรูวาหองสมุดมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส นักศึกษาจะหารายช่ือผานการ

แนะนําของอาจารยหรือจากรายการทรัพยากรที่ผูสอนระบุไวในระบบการบริหารจัดการ การเรียนรูของ

มหาวิทยาลัย และนักศึกษาสวนใหญไมสนใจวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะอยูในคอลเล็กชั่นใดหรือมาจากสํานักพิมพ

หรือหนวยงานใด ผู ใชไมพบรายการ ในฐานขอมูลหองสมุดและเว็บไซตของหองสมุด ฐานขอมูลหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสมีหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งไมไดจัดกลุมเปนหัวเรื่องหรือสาขาวิชา ขอจํากัดดานสิทธิ์การใชงาน

โดยเฉพาะการดาวนโหลดและการทําสําเนา ปญหาดานลิขสิทธิ์ สิทธิ์การใช และการจัดการสิทธิ์ทางดิจิทัล (Wu, & 

Chen, 2011; Kahn & Underwood, 2013; Romeo-Otero, 2013; Moore, 2015; Carroll, Corlett-Rivera, 

Hackman, & Zou, 2016; Conyers et al., 2017)  

 

วตัถุประสงค 

1. ศึกษาพฤติกรรมการใชหนังสืออิ เล็กทรอนิกสของผู ใชบริการในสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม  

2. ศึกษาความพึงพอใจการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

1. ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เปน

อาจารย นักวิจัย เจาหนาที่และนักศึกษาของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม คือ คณะเกษตรและ

เทคโนโลยี  คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาลัยการบินนานาชาติ วิทยาลัยการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศรีสงคราม วิทยาลัยนาหวา วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม 

พนมพิทยพัฒน มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 15 แหง ที่อนุญาตใหเก็บขอมูลได  

2. ขั้นตอนการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนนิการวเิคราะหสังเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการใช

หนังสืออิเล็กทรอนิกสในหองสมุดมหาวิทยาลยัทั้งในประเทศและตางประเทศ  

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามดวยตนเองและแบบสอบถาม

ออนไลน 



4. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา หลักการและโครงสราง ตลอดจนการใชถอยคําภาษานํามาหาคา IOC (Index of item objective 

congruence) และเลือกขอที่มีคา IOC ≥ 0.5 โดยไดคา IOC เทากับ 0.8-1 

5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน

ชวยตรวจสอบและชวยใหคําชี้แนะปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน    

6. นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญไปทดลองใช (Try -Out) กับ

ผูใชบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

7. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลไปยังหองสมุดคณะ วิทยาลัย

สถาบัน โรงเรียนสาธิต ภายในมหาวิทยาลัยนครพนมที่เปนพ้ืนที่ศึกษาพรอมแจกแบบสอบถามดวยตนเองและสง

แบบสอบถามออนไลน ท้ัง 15 แหง ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือน

พฤษภาคม 2564 เปนระยะเวลา 6 เดือน 

8. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามดวยตนเองและสงทาง

ออนไลน จํานวน 1,546 ชุด โดยการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ จํานวน 1,546 ชุด (อาจารย 382 ชุด, นักวิจัย 417 

ชุด, เจาหนาที่ 179 ชุด และนักศึกษา 568 ชุด)  

9. การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ นําเสนอเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: 

S.D) ผลการวเิคราะหขอมลู ผูวจิัยนําเสนอแบบบรรยาย ตาราง และภาพประกอบ ขอมูลสวนขอคิดเห็นและขอเสนอ

แนะใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากนั้นจัดกลุมขอมูล และสังเคราะหขอมูลและอธิบายขอมูลตาม

ประเด็น 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 989 คน คิดเปนรอยละ 63.97เพศชาย 

จํานวน 557 คน คิดเปนรอยละ 36.02 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 41-50 ป จํานวน 696 คน คิดเปนรอยละ 

45.01 รองลงมาอายุ 31-40 ป จํานวน 514 คน คิดเปนรอยละ 33.24 อายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 215 คน คิด

เปนรอยละ 13.90 และอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 7.82  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนประเภท นักศึกษา จํานวน 568 คน คิดเปนรอยละ 36.73 

รองลงมาเปนประเภทนักวิจัย จํานวน 417 คน คิดเปนรอยละ 26.97 ประเภทอาจารย จํานวน 382 คน คิดเปนรอย

ละ 24.70 และเจาหนาที่ จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 11.57 

ผลการวิจัยพบวา การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผู ใชบริการ สวนใหญ ใชฐานขอมูล

(Reference Database) มีพฤติกรรมการใชบริการ มากท่ีสุด คือ การทํารายงานโครงการ การคนควาอิสระ คิดเปน

รอยละ 96.57 รองลงมา คือ การติดตามความกาวหนาทันสมัยทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 90.68 และการใชงาน

รวมกับอุปกรณหลากหลายแบบทั้งโทรศัพท คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 81.43 ตามลําดับ มีความพึงพอใจในการ

ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม เทากับ 

3.52  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.7 

 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 1,546 คน เปนผูใชบริการในหองสมุด 

คณะวิทยาลัย สถาบัน โรงเรียนสาธิต และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 15 แหง 

 

ตารางที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคณะ 

 

ชื่อคณะ 

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

1. คณะเกษตรและเทคโนโลย ี 89 

2. คณะครศุาสตร 115 

3. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 71 

4. คณะวิทยาศาสตร 34 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร 18 

6. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 146 

7. วิทยาลัยการบินนานาชาต ิ 12 

8. วิทยาลัยการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 89 

9. วิทยาลัยธาตุพนม 54 

10. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม 36 

11. วิทยาลัยนาหวา 73 

12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 215 

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 93 

14. สํานักวิทยบริการ 407 

15. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน 94 

รวม 1,546 

 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 989 คน คิดเปนรอยละ 63.97เพศชาย 

จํานวน 557 คน คิดเปนรอยละ 36.02 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 41-50 ป จํานวน 696 คน คิดเปนรอยละ 

45.01 รองลงมาอายุ 31-40 ป จํานวน 514 คน คิดเปนรอยละ 33.24 อายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 215 คน    

คิดเปนรอยละ 13.90 และอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 7.82 ตามลําดับ 

 



 
 

ภาพที่ 1. ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

 

 
 

ภาพที่ 2. ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
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ภาพที่ 3. ประเภทผูใชบริการ 

 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนประเภท นักศึกษา จํานวน 568 คน คิดเปนรอยละ 36.73 

รองลงมาเปนประเภทนักวิจัย จํานวน 417 คน คิดเปนรอยละ 26.97 ประเภทอาจารย จํานวน 382 คน คิดเปน  

รอยละ 24.70 และเจาหนาที่ จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 11.57 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2 สรุปพฤติกรรมการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

พฤติกรรมการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการใน 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
จํานวน 

 ഥ  
รอยละ 

1. ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสตรงกับความตองการ 1,049 67.85 

2. ประกอบการเรียนการสอน 784 50.71 

3. การทํารายงานโครงการ การคนควาอิสระ 1,493 96.57 

4. การเพิ่มพูนความรู และประสบการณ 963 62.28 

5. การติดตามความกาวหนาทันสมัยทางวิชาการ 1,402 90.68 

6. สะดวกในการพกพาอุปกรณเนื่องจากการใชโทรศัพท แท็ปเลต็ 759 49.09 

7. ใชผานทางเว็บไซตของสํานักวิทยบริการ/หองสมดุคณะ 852 55.10 

8. ผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสใชมากกวา 6 ครั้ง ตอเดือน 921 59.57 

9. การศึกษาเรยีนรูดวยตนเอง 632 40.87 

10. เลือกใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากกวาหนังสือฉบับพิมพ 849 54.91 

11. ผูใชบริการเขาถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดทุกที่ทุกเวลา 933 60.34 

12. การใชงานรวมกับอุปกรณหลากหลายแบบทั้งโทรศัพทคอมพิวเตอร 1,259 81.43 
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ความพึงพอใจในการใชหนังสืออเิล็กทรอนิกสของผูใชบริการใน 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

คาเฉลี่ย 

 ഥ  

คา 

S.D. 
แปลคา 

1. แหลงสารสนเทศที่ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3.74 0.77 มาก 

2. ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3.23 0.64 ปานกลาง 

3. เน้ือหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3.65 0.73 มาก 

4. ภาษาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3.12 0.63 ปานกลาง 

5. เอกสารแนะนําวิธีการสืบคน 3.46 0.79 ปานกลาง 

6. อุปกรณการเขาถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3.35 0.72 ปานกลาง 

7. วิธีการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3.66 0.78 มาก 

8. ความเร็วในการดึงขอมูล (Download) 3.72 0.84 มาก 

9. การสงผลการสืบคนทาง E-mail 3.59 0.67 มาก 

10. คําแนะนําการใชจากบรรณารักษ 3.77 0.71 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.52 0.72  

                        

จากตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในสํานักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในระดับมาก จํานวน 6 ประเด็น ไดแก คําแนะนําการใชจากบรรณารักษ, แหลง

สารสนเทศท่ีใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส, ความเร็วในการดึงขอมูล (Download), วิธีการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส, 

เนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และ การสงผลการสืบคนทาง E-mail ระดับปานกลาง ไดแก เอกสารแนะนํา

วิธีการสืบคน, อุปกรณการเขาถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส, ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และ ภาษาของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส สําหรับในภาพโดยรวม ความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในสํานัก 

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.52  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.72 

 

 ขอเสนอแนะ 

ควรจะเพ่ิมจุดขยายสญัญาณ WIFI จะชวยใหการสืบคนไดสะดวกรวดเร็วขึ้น 
 

การนําไปใชประโยชน 

นําผลการวิจัยมาใชแกปญหาการใหบริการฐานขอมูลออนไลน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

นครพนม 
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