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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการสํานัก

ทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ระหวางป พ.ศ. 2560-2563 เก่ียวกับสถานภาพของผูใชบริการ 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ขอใชบริการ ภาษา ความทันสมัย วิธีการขอรับ และกลุมหองสมุดที่ขอใชบริการ 

ระยะเวลาที่ไดรับทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการ กลุมประชากรท่ีใชใน

การศึกษาครั้งนี้คือ ผูใชบริการท่ีกรอกขอมูลขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จํานวน 461 รายการ วิเคราะหขอมูล

ดวยคารอยละ พบวาผูใชบริการสวนใหญเปนอาจารย คิดเปนรอยละ 36.10 โดยขอใชบริการแบบยืมฉบับจริงมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 78.10 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธกีารแบบอ่ืน ๆ และหองสมุดท่ีขอใชบริการมากที่สุด คือ เครือขาย

ความรวมมือขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค คิดเปนรอยละ 83.50 

 

คําสําคัญ: บริการยืมระหวางหองสมุด, สาํนักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the condition of interlibrary borrowing 

service in Khunying Long Learning Resources Center during the year 2017-2020 about the status of 

service, types of information resources, language, methods of obtaining, group of libraries 

requesting services and time to use as information to improve and develop the service.  The 

population group used in this study was users who fill out information requesting interlibrary 

borrowing service, amounting to 461 items. Data were analyzed by percentage. The results showed 

that most of the service users were lecturer (36.10%), with the most requests for borrowing services 

( 78. 10% )  when compared to other methods and the library that requested the service the most 

was the regional university library cooperation network (83.50%). 



Keywords: Interlibrary loan service, Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center 

 

บทนํา 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน

หนวยงานสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เนนการใหบริการ จึงมีนโยบายตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการเปนสําคัญ โดยถือเปนภาระหนาที่หลักเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงค และสอดคลองกับ

วิสัยทัศน และพันธกิจของสํานัก ฯ ดังนั้นบริการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan) จึงเปนบริการท่ีสําคัญ

บริการหนึ่ง เพ่ือใหผูใชบริการไดทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการ ครอบคลุมและท่ัวถึง การบริการยืมระหวาง

หองสมุดถือเปนการสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหองสมุดเพ่ือประโยชนสูงสุดเปนการประหยัด

งบประมาณคาใชจาย เนื่องจากไมมีหองสมุดใดท่ีสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการมาบริการตามความ

ตองการผูใชไดครบถวน 

ดังนั้นการศึกษาวิเคราะหการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จะทําใหทราบถึงขอมูลของ

ผูรับบริการ การใชบริการซึ่งเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพ และตรงกับความ

ตองการของผูรับบริการเพ่ือไดรับความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งเพื่อพัฒนาการใหบริการของสํานกัทรัพยากรการเรียนรู

คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร ใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยยึดประโยชนของผูใชบริการในดานความรวดเร็วและ

ประหยัดเปนหลัก 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการสํานักทรัพยากรการเรียนรู

คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ระหวางป 2560-2563 เก่ียวกับสภาพของผูใชบริการ ประเภทของทรัพยากร

สารสนเทศที่ขอใชบริการ ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบการขอใชบริการ วิธีการขอรับทรัพยากร

สารสนเทศ หองสมุดที่ขอใชบริการ และระยะเวลาที่ไดรับทรัพยากรสารสนเทศ โดยยึดประโยชนของผูใชบริการใน

ดานความรวดเร็วและประหยัดเปนหลัก 

2. เพ่ือกระตุนการใชบริการยืมระหวางหองสมุด ซึ่งกอใหเกิดการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน

อยางคุมคา ครอบคลุมและทั่วถึง  

  

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาจากแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้น

แลว ระหวางป พ.ศ. 2560-2563 จํานวนท้ังสิ้น 461 รายการ โดยจําแนกตามสภาพของผูรับบริการ ทรัพยากร

สารสนเทศที่ขอใชบริการ ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบการขอใชบริการ วิธีการขอรับทรัพยากร

สารสนเทศ หองสมุดที่ขอใชบริการ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1. ตัวอยางคําขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

 

2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิเคราะห คือ บันทึกขอมูลที่สรางโดยโปรแกรม SPSS โดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา หาคาความถี่ และรอยละ 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

ผลการวิจัยสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุด ของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง 

อรรถกระวสีุนทร ประจําป พ.ศ. 2560-2563 สรุปผลดังน้ี 

  

ตอนท่ี 1 สรุปผลตามประเภทของทรัพยากรและรูปแบบการใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

 

ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภททรัพยากรที่ขอใชบริการ จํานวน  รอยละ 

หนังสือ 353 76.6 

นิยาย 59 12.8 

วารสาร 30 6.5 

วิทยานิพนธ 18 3.9 

โครงงานนักศึกษา 1 2 

รวม 461 100 

  



จากตารางท่ี 1 พบวาผูใชบริการสวนใหญขอใชบริการยืมทรัพยากรระหวางหองสมุดประเภท

หนังสือมากท่ีสุด จํานวน 353 รายการ (รอยละ 76.6) รองลงมาไดแกทรัพยากรประเภทนิยาย จํานวน 59 รายการ 

(รอยละ 12.8) วารสาร จํานวน 30 รายการ (รอยละ 6.5) วิทยานิพนธ 18 รายการ (รอยละ 3.9) และโครงงาน

นักศึกษา จํานวน 1 รายการ (รอยละ 2.00) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2  จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ 

ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน (รายการ) รอยละ 

ภาษาไทย 347 75.3 

ภาษาอังกฤษ 114 24.7 

รวม 461 100 

 

จากตารางที่ 2  พบวา ภาษาของทรัพยากรท่ีผูใชบริการขอยืมระหวางหองสมุด ไดแก ภาษาไทย 

จํานวน 347 รายการ (รอยละ 75.3) และภาษาอังกฤษ จํานวน 114 รายการ (รอยละ 24.7) 

 

ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามรูปแบบการขอใชบริการ 

รูปแบบการขอใชบริการ จํานวน  รอยละ 

ยืมฉบับจริง 386 83.7 

ไฟลอิเล็กทรอนิกส 51 11.1 

ถายสําเนาเอกสาร 24 5.2 

รวม 461 100 

 

จากตารางที่ 3 พบวา รูปแบบของทรัพยากรที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดมากที่สดุคอื

การขอยืมฉบับจริง จํานวน 386 (รอยละ 83.7) รองลงมาคือ การขอไฟลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 51 รายการ (รอยละ 

11.1) และถายสําเนาเอกสาร จํานวน 24 รายการ (รอยละ 5.2) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ จําแนกตามกลุมหองสมุดที่ขอใชบริการ 

หองสมุด จํานวน (รายการ) รอยละ 

หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค(PULINET) 385 83.5 

หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนกลาง 76 16.2 

รวม 461 100 

 

จากตารางที่ 4 พบวามีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดจากหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน

ภูมิภาค (PULINET) จํานวน 385 รายการ (รอยละ 83.5) และหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนกลาง จํานวน 76 รายการ 

(รอยละ 16.2) 

 



ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ จําแนกตามหองสมุดท่ีขอใชบริการ 

หองสมุด 
จํานวน 

(รายการ) 
รอยละ 

หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 248 53.8 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน 24 5.2 

หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 22 4.8 

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 21 4.6 

หองสมุดวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 19 4.1 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 13 2.8 

หองสมุดวิทยาเขตสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 13 2.8 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 12 2.6 

หองสมุดวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 9 2 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 9 1.7 

หองสมุดวัฒนธรรม 8 2 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 7 1.5 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 6 1.3 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 5 1.1 

หองสมุดกรมวิทยาศาสตรบริการ 4 0.9 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 3 0.7 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 0.7 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 0.7 

สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 0.7 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

3 0.7 

หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3 0.4 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต กําแพงแสน 2 0.4 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 2 0.4 

สํานักหอสมุด มศว. องครักษ 2 0.4 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุร ี 2 0.4 

หองสมุดคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 0.4 

สํานักหอสมุด มศว  ประสานมิตร 2 0.2 

หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 0.2 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี 1 0.2 

หองสมุดสตางค มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 1 0.2 



สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ 1 0.2 

หอสมุดวังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 0.2 

หอสมุดพระราชวงัสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 0.2 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 0.2 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 0.2 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 0.2 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 0.2 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1 0.2 

Total 461 100 

   

จากตารางที่ 5 พบวามีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดจากหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 248 รายการ (รอยละ 53.8) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนจํานวน 24 

รายการ (รอยละ 5.2) หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 22 รายการ (รอยละ 4.8) สํานักงานวิทย

ทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 21 รายการ (รอยละ 4.6) และหองสมุดวิทยาเขตภู เก็ต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 19 รายการ (รอยละ 4.1) ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 2  สรุปผลตามประเภทของผูใชบริการและคณะท่ีขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด  

 

ตารางที่ 6 จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกประเภทผูใชบริการ 

ประเภทผูใชบริการ จํานวน  รอยละ 

อาจารย 166 36.3 

บุคลากร 90 19.7 

นักศึกษาปริญญาโท 73 16.0 

นักศึกษาปริญญาตรี 58 12.7 

นักศึกษาปริญญาเอก 43 9.4 

อื่น    

รวม 461 100 

 

จากตารางท่ี 6 จากการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดจํานวน 461 รายการ พบวากลุมผูใชท่ี

ใชบริการยืมระหวางหองสมุดมากที่สุดไดแก กลุมอาจารย จํานวน 166 รายการ (รอยละ 63.3) รองลงมาไดแก กลุม

บุคลากร จํานวน 90 รายการ (รอยละ 19.7) กลุมนักศึกษาปริญญาโทร จํานวน 73 รายการ (รอยละ 16.0) กลุม

นักศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 58) สวนนักศึกษาปริญญาเอกใชนอยท่ีสุด จํานวน 43 รายการ (รอยละ 9.4) 

ตามลําดับ 

 

 



ตารางที่ 7 จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามคณะของผูใชบริการ 

คณะ จํานวน รอยละ 

ศิลปศาสตร 119 25.8 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณคุณหญิงหลงฯ 67 14.5 

มนุษยศาสตร 51 11.0 

วิทยาศาสตร 44 9.5 

พยาบาลศาสตร 32 6.9 

วิทยาการจัดการ 21 4.6 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 17 3.7 

แพทยศาสตร 16 3.5 

วิศวกรรมศาสตร 11 2.4 

ทันตแพทยศาสตร 9 2.0 

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 9 2.0 

อุตสาหกรรมเกษตร 6 1.3 

เภสัชศาสตร 7 1.5 

การจัดการสิ่งแวดลอม 6 1.3 

สถาบันทรัพยากรทะเลชายฝง 4 0.9 

ศึกษาศาสตร 4 0.9 

ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 3 0.7 

นิตศิาสตร 2 0.4 

บัณฑิตวิทยาลัย 2 0.4 

การแพทยแผนไทย 1 0.2 

อื่นๆ ไมระบ ุ 30 6.5 

รวม 461 100 

 

 

  จากตารางท่ี 7 เมื่อจําแนกผูใชบริการตามคณะที่สังกัด พบวาคณะที่ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด

มากที่สุด คือ คณะศิลปะศาสตร จํานวน 119 รายการ (รอยละ 25.8) สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ 

จํานวน 67 รายการ (รอยละ 14.5) คณะมนุษยศาสตร จํานวน 51 รายการ (รอยละ 11.0) คณะวิทยาศาสตร 

จํานวน 44 (รอยละ 9.5) และคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 32 รายการ (รอยละ 6.9) ตามลําดับ 

 

 

 

 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

สรุปผลการวิจัย  

การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดในสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวี

สุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในชวงป 2560-2563 ผูรับบริการขอใชบริการหนังสือภาษาไทยมากกวาหนังสือ

ภาษาอังกฤษ และขอยืมฉบับจริงมากขึ้น ผูรับบริการที่มีสภานภาพเปนอาจารยขอใชบริการมากที่สุด และหองสมุด

ที่ขอใชบริการมากที่สุดคือ หองสมุดวิทยาเขต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงนภา และ วิชาดา บุญจันทรกุล (2559) 

ทีไ่ดกลาวไววา บริการยืมระหวางหองสมุดทําใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา เปนการอํานวยความสะดวก 

ลดภาระ คาใชจาย และประหยัดเวลาของผูรับบริการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของธันยกานต สินปรุ และ

คณะ (2554) ที่กลาววา ผูใชบริการสวนใหญเปนอาจารยมาใชบริการมากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริการ 

1.1 ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบถึงบริการยืมระหวางหองสมุด 

เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา ครอบคลุมและทั่วถึง 

1.2 กระตุนบริการยืมระหวางหองสมุดภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 

วิทยาเขต 

1.3 พัฒนาระบบบริการยืมระหวางหองสมุดของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง 

อรรถกระวีสุนทร ใหเปนรูปแบบออนไลน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ 

1.4 หากมีผูใชบริการเสนอแนะขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดประเภททรัพยากร

สารสนเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหนังสือ ก็จะนําเสนอเขาที่ประชุมกรรมการสํานักฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยตอไป 

2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจ สภาพและปญหาในการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของ

ผูใชบริการ เพ่ือสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ไดนําขอมูลมาปรับปรุงใหบริการมี

ประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน  

2.2 ควรมีการศึกษาวิเคราะหแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดของสํานักทรัพยากรการ

เรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรทุกปงบประมาณ เพ่ือใหทราบวาผูใชบริการแตละกลุม แตละสาขานั้นตองการ

สารสนเทศประเภทใด ลักษณะใด และมีปริมาณมากนอยเพียงใด เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการ 

 

การนําไปใชประโยชน 

1. นําผลการวิจัยไปใชในการประชาสัมพันธกระตุนใหเกิดการใชบริการยืมระหวางหองสมุดให

เพ่ิมมากขึ้นโดยประชาสัมพันธไปยังคณะ และประเภทผูใชบริการท่ียังใชนอยกอน 

2. นําผลการวิจัยไปพัฒนาระบบการยืมคืนระหวางหองสมุดกับหองสมุดวิทยาเขตกอใหเกิดการ

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ

ผูใชบริการไดรับทรัพยากรสารสนเทศอยางครบถวน 
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