
E-Books Databases using Survey:
แบบสอบถามการใชฐ้านขอ้มลู E-Books
ของบคุลากรคณะวทิยาศาสตร์
งานสารสนเทศและหอ้งสมดุสตางค ์มงคลสขุ ขอความรว่มมอืของบคุลากรคณะวทิยาศาสตร ์ตอบแบบสอบถาม
การใชฐ้านขอ้มลู E-Books ตา่ง  ๆท⸵ีㄳมหาวทิยาลยัมหดิลบอกรับ (รายละเอยีดดไูดท้⸵ีㄳเวบ็ไซต ์
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ebook.htm)

*Required

1. สถานภาพ (Status) *

นักศกึษาปรญิญาตร ี(Bachelor Degree)

นักศกึษาปรญิญาโท (Masters Degree)

นักศกึษาปรญิญาเอก (Doctoral Degree)

อาจารย ์/ นักวจัิย (Lecturer / Researcher)

บคุลากรสายสนับสนนุ (Supporting Staff)

https://www.google.com/url?q=http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ebook.htm&sa=D&usg=AFQjCNGJO2gI8RNUHeQDm4jEf03TesV9Dw


2. ภาควชิา / หนว่ยงานท⸵ีㄳสงักดั (Department) *

3. ทา่นใชฐ้านขอ้มลู E-books ท⸵ีㄳมหาวทิยาลยัมหดิลบอกรับหรอืไม?่ *
Did you ever use E-books databases which subscribe by Mahidol University?

ใช ้(Yes)

ไมใ่ช ้| ขา้มไปทาํขอ้ 10 (No | If no, Skip to Question 10)

4. เหตผุลท⸵ีㄳทา่นเลอืกใชห้นังสอืในรปูแบบ E-Book? (ตอบเฉพาะผู้ท⸵ีㄳใช้
E-Books)
Why do you use E-book?

5. ทา่นรู้จักฐานขอ้มลู E-Books ท⸵ีㄳมหาวทิยาลยับอกรับจากชอ่งทางใด?
(เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)
Do you know E-books databases which subscribe by Mahidol University from any source? (You can
choose more than one answer)

Social Media (Such as Facebook, Line, Instagram)

Search Engines (Such as Google, Yahoo)

Stang Mongkolsuk Library Website

Other:

6. ความถ⸵ีㄳในการเขา้ใชง้านฐานขอ้มลู E-Book?
How often do you use E-books databases?

Choose

Your answer



นอ้ยกวา่ 1 ครั㐳㜲ง ตอ่เดอืน (Less than 1-2 times per month)

1-2 ครั㐳㜲ง ตอ่เดอืน (1-2 times per month)

3-4 ครั㐳㜲ง ตอ่เดอืน (3-4 times per month)

5-6 ครั㐳㜲ง ตอ่เดอืน (5-6 times per month)

มากกวา่ 5-6 ครั㐳㜲ง ตอ่เดอืน (More than 5-6 times per month)

7. ทา่นใชฐ้านขอ้มลู E-Books ดงัตอ่ไปน㐳ี㜲หรอืไม?่
Which E-books databases do you use?

8. ช⸵ืㄳอหนังสอื / ช⸵ืㄳอฐานขอ้มลู E-Books ท⸵ีㄳทา่นตอ้งการใหม้กีารบอกรับ
เพ⸵ิㄳมเตมิ?
What title of E-Book or Database which do you want to use?

ใช ้(Yes) ไมเ่คยใช้
(No)

ไมรู่้จัก
(Don't
Know)

CRCnetBASE

EBSCO EBooks Collection

ScienceDirect: E-Books

SpringerLink: E-Books

Wiley Online Library: E-Books

CRCnetBASE

EBSCO EBooks Collection

ScienceDirect: E-Books

SpringerLink: E-Books

Wiley Online Library: E-Books



9. ปัญหาท⸵ีㄳพบจากการใชง้านฐานขอ้มลู E-Books? (เลอืกตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้)
Did you get any problem from using E-books databases? (You can choose more than one answer)

รายช⸵ืㄳอ E-Books ท⸵ีㄳมอียู่ ไมต่รงตอ่ความตอ้งการ (List of E-Books does not match
to your demand.)

รายช⸵ืㄳอ E-Books ไมค่รอบคลมุสาขาวชิาท⸵ีㄳตอ้งการ (List of E-Books does not
cover area of study.)

รายช⸵ืㄳอ E-Books ท⸵ีㄳใหบ้รกิารไมท่นัสมยั (List of E-Books does not update.)

เขา้ถงึไมส่ะดวก ตอ้งใชโ้ปรแกรมเสรมิเปดิตวัเลม่ E-Book / บทความใน E-Book เชน่
Adobe Digital Editions (You have to use e-books reader for open ἀ渄les.)

ไมท่ราบเทคนคิการสบืคน้หรอืดาวนโ์หลดตวัเลม่ E-Book / บทความใน E-Book
(You don't know how to search or download E-Books.)

ไมส่ามารถดาวนโ์หลดตวัเลม่ E-Book / บทความใน E-Book แบบ PDF Full-text ได้
(You can’t download E-Books in PDF format.)

ระบบการสบืคน้ประมวลผลชา้ ไมส่ะดวกรวดเรว็ (Search system is slow process.)

เคร⸵ืㄳองมอืการสบืคน้ไมห่ลากหลาย เชน่ Subject, Advanced Search (Search tools
is not various.)

Other:

10. เหตผุลท⸵ีㄳทา่นไมเ่ลอืกใชห้นังสอืในรปูแบบ E-Book? (ตอบเฉพาะผู้ท⸵ีㄳ
ไมใ่ช ้E-Books)
Why don’t you use E-book? (Answer only person who never use E-Book)

Your answer



11. ขอ้เสนอแนะเพ⸵ิㄳมเตมิ (Suggestions)

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms

Your answer

Your answer

SUBMIT

https://docs.google.com/forms/d/1rEvTvWCgir0B89PslGNw8LOu7nykVlVssqfd7rJtcwA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/1rEvTvWCgir0B89PslGNw8LOu7nykVlVssqfd7rJtcwA/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

