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บทคัดยอ  

ในชวงเวลาของการพลิกโฉมสูมหาวิทยาลัยดิจิตอล หลายหนวยงานของมหาวิทยาลัยให

ความสําคัญกับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ทําใหทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพไดรับความ

สนใจนอยลง เพื่อกระตุนการใชประโยชนทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพใหเพิ่มข้ึน อันจะกอใหเกิดความ

คุมคาในการใชทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหเกิดประโยชนสูงสุด สํานักวิทยบริการจึงจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพข้ึน 3 โครงการ ไดแก โครงการอานจุใจ ตอนรับปใหม 2564 โครงการเสิรฟ

ตามสั่ง และโครงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตชวงปดภาคการศึกษา โดยทั้งสามโครงการชวยเพิ่มสถิติการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศไดท้ังจํานวนครั้งในการใชทรัพยากรและจํานวนผูใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภท

สิ่งพิมพ และยังสามารถทําใหการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานตามกระบวนการหลักของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอีกดวย 

 

คําสําคัญ: สิ่งพิมพ, การสงเสริมการใชทรัพยากร, การยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ABSTRACT 

In the time of transformation into a digital university, many departments of the 

university pay more attention to electronic information resources while neglecting the printed 

information resources.  To increase the utilization of printed information resources that will add 

value to the use of information for maximum benefit, the Office of Academic Resources therefore 

organized three activities to promote the usage of printed information resources, namely the Read 

Satisfaction Project, Welcoming the New Year 2021, A-La-Carte Service Project and Lifelong Learning 

Promotion during Semester Break Project. All three events increased the statistics of circulation of 

information resources in terms of the frequency of resource usage and number of users who 

circulate printed information resources.  This also helps the operation to comply with the 



performance standards and indicators according to the main processes of university libraries of 

higher education institutions as well. 
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บทนํา 
ในชวงของการเปลี่ยนถายมหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิตอล หลาย ๆ สวนงานให

ความสําคัญกับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสหรือทรัพยากรสารสนเทศออนไลนมากข้ึน มีการสงเสริม 

สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสในสัดสวนที่เพ่ิมมากขึ้น องคความรูที่ยังมีอยูของทรัพยากรในรูปแบบ

สิ่งพิมพกําลังถูกมองขามและลดความสําคัญลง หากแตยังมีผูใชบริการเปนจํานวนมากที่ยังคงใหความสําคัญกับ

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพอยู  

ดวยนโยบายของทานอธิการบดีที่มีตอการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลยัดิจิตอล ที่ทาน

กลาววาจะไมทิ้งใครไวขางหลัง ทุก ๆ คนตองไดรับการพัฒนาและกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิตอลรวมกัน ในสวน

ของทรัพยากรสารสนเทศก็ควรเปนเชนกัน แมจะปรับเปลี่ยนมาใชทรัพยากรในรูปแบบดิจิตอลมากข้ึน แตฝาย

หอสมุดจะไมทิ้งทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพใหเปนทรัพยากรสารสนเทศที่ไรประโยชน อีกทั้งจากการ

สํารวจความตองการของผูใชบรกิารสํานักวิทยบริการ พบวา สัดสวนความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศออนไลน

และตัวเลมยังมีสัดสวนความตองการที่ไมตางกันมากนัก คือ สิ่งพิมพ รอยละ 48.1 อิเล็กทรอนิกสหรือออนไลน  

รอยละ 51.9 (มะลิวัลย สินนอย, 2563) จึงจัดกิจกรรมสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ เพื่อให

เกิดการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทอยางท่ัวถึงและคุมคา รวมท้ังเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการทุกประเภทดวย 

 

วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหเกิดการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทอยางทั่วถึงและคุมคา 

  2. เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการทุกประเภท 

 

ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงาน 

 สํารวจความตองการของผูใชบริการ และสังเกตพฤติกรรมการใชบริการยืมคืนทรัพยากร

สารสนเทศ นําผลการสํารวจและการสังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะหเพ่ือการออกแบบการบริการ จนไดโครงการที่

เหมาะสมกับกิจกรรมดังกลาวท้ังหมด 3 โครงการ จัดทําโครงการเพื่อนําเสนอโดยวางแผนใหการดําเนินโครงการ

เกิดข้ึนเดือนละ 1 โครงการ เพ่ือใหเกิดการมีกิจกรรมสงเสริมการใหบริการที่ตอเนื่อง เมื่อไดรับอนุมัติโครงการจึง

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการ โดยแบงเปน 3 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการอานจุใจ ตอนรับปใหม 2564 (โครงการประจําเดือนมกราคม 2564) 

ลักษณะและวัตถุประสงคโครงการ เปนการขยายจํานวนการยืมตวัเลมและขยายกําหนดสงใหกับ

การยืมทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการทุกประเภท เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจและเพ่ิมจํานวนสถิติการยืมทรัพยากร



สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพใหเพิ่มมากข้ึน โดยจํานวนการยืมทรัพยากรของผูใชบริการทุกประเภท สามารถจําแนก

เปนตารางไดดังนี ้

 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงจํานวนการขยายตัวเลมและเวลาในการยืมทรัพยากร 

ประเภทสมาชกิ 
เดมิ โครงการ 

จํานวนเลม จํานวนวัน  จํานวนเลม จํานวนวัน  

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

บุคคลภายนอก 
5 7 10 15 

นักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา 

อาจารยบุคลากร  
7 15 15 30 

 

2. โครงการเสิรฟตามสั่ง (โครงการประจําเดือนกุมภาพันธ 2564) 

ลักษณะโครงการและวัตถุประสงคของโครงการ เปนการนําหนังสือที่อาจารยเสนอซื้อใน

ปงบประมาณที่ผานมาและยังไมมีสถิติการใชมาใหบริการแกอาจารยที่เสนอซื้อหนังสือเลมนั้นเขามา โดยนํามายืม

ผานระบบหองสมุดในชื่ออาจารยทานนั้น จากนั้นประสานการจัดสงกับบรรณารักษหรือผูปฏิบัติงานประจําหองสมุด

คณะ ในสวนคณะที่ไมมีการใหบริการหองสมุด จะประสานงานกับนักวิชาการศึกษาในการจัดสงและเก็บคืนหนังสือ 

จัดการบรรจุหนังสือแยกตามรายชื่ออาจารยพรอมทําบัญชีรับสงหนังสือเพ่ือปองกันความผิดพลาดในการรับสง นํา

หนังสือมอบใหหองสมุดคณะเพ่ือกระจายสูอาจารยเจาของชื่อตอไป เพ่ือใหเกิดสถิติการยืมและเปนไปตามเกณฑใน

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกระบวนการหลักของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่วา หนังสือที่ซื้อในป 63 จะตองถูก

ใชไมนอยกวารอยละ 95 ในปงบประมาณถัดมา 

3. โครงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ชวงปดภาคการศึกษา (ประจําเดือนมีนาคม 2564) 

ลักษณะโครงการและวัตถุประสงคของโครงการ เปนโครงการขยายเวลาการคืนหนังสือใหกับ

ผูใชบริการประเภทอาจารย บุคลากรและนักศึกษาที่ตองการยืมหนังสือไปอานในชวงปดภาคการศึกษา โดยหนังสือที่

ยืมในชวงเดือนมีนาคม 2564 จะมีกําหนดสงในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะตรงกับชวงเปดภาคการศึกษาและ

กําหนดสงจะถัดจากวันเปดภาคการศกึษามาอีก 3 วัน เพ่ือใหผูใชบริการไดใชเวลาวางในชวงปดภาคการศึกษาใหเกิด

ประโยชน ชวยใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียนจากการอานหนังสือและเปนการสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับ

ผูใชบริการอีกดวย 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

 จากการจัดกิจกรรม/โครงการดังกลาว ทุกโครงการมีสวนชวยกระตุนใหผูใชบริการมีความสนใจ

ในการใชบริการยืมทรัพยากรที่เปนตัวเลมเพ่ิมมากขึ้น ท้ังในสวนของจํานวนคนที่ยืมและจํานวนครั้งในการยืม โดยจะ

ขอสรุปผลแยกตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

 1. โครงการอานจุใจ ตอนรับปใหม 2564 ทําใหมีสถิติการยืมเพิ่มข้ึนจากเดือน ธันวาคม 2563  

โดยในเดือนธันวาคม 2563 มีสถิติการยืมทั้งสิ้น 3,367 ครั้ง และมีสถิติการยืมในเดือนมกราคม 2564 จํานวน 3,612 

ครั้ง เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 7.277 และมีจํานวนผูใชการยืมทรัพยากรสารสนเทศในเดือนธันวาคม 2563 จํานวน 418 



คน มีผูใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศในเดือนมกราคม 2564 จํานวน 517 คน เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 23.684 

รวมทั้งมีอาจารยและบุคลากรหลาย ๆ ทานขอใหมีการขยายระเวลาโครงการออกไป เนื่องจากหากกําหนด

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน จะทําใหอาจารยและบุคลากรสามารถใชบริการยืมไดเพียงครั้งเดียว ซึ่งไมเพียงพอตอ

ความตองการของผูใชบริการ 

 2. โครงการเสิรฟตามสั่ง ทําใหสถิติการใชหนังสือที่ซื้อในปงบประมาณที่ผานมา มีการใชทั้งสิ้น

รอยละ 100 ไดระดับ 5 ตามตัวบงช้ี S2 : รอยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใชหลังจากการจัดซื้อใน

งบประมาณที่ผานมา เปนไปตามเกณฑการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศในมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานตามกระบวนการหลักหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาที่การไดคะแนนระดับ 5 จะตองมีการใชทรัพยากรท่ีจัดซื้อไดรอยละ 95 ขึ้นไป ภายในเวลา 1 ป 

หลังจากที่ไดจัดหาทรัพยากรนั้นเขามาในหองสมุด (ขายงานหองสมุด มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค, 2560) 

 3. โครงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ชวงปดภาคการศึกษา ชวยใหมีสถิติการยืมท่ีเพ่ิมข้ึน

เมื่อเทียบกับสถิติการยืมทรัพยากรในชวงเดือนมีนาคม 2563 โดย ในเดือนมีนาคม 2563 มีการยืมทรัพยากรจํานวน 

1,889 รายการ และมีผูใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 432 คน ในเดือนมีนาคม 2564 มีการยืม

ทรัพยากรจํานวน 2,246 รายการ คิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ 18.90 และมีผูใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 

473 คน คิดเปนเพ่ิมขึ้น รอยละ 9.49 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

 สรุปผล 

จากการจัดกิจกรรม/โครงการดังกลาว ทุกโครงการมีสวนชวยกระตุนใหผูใชบริการมีความสนใจ

ในการใชบริการยืมทรัพยากรที่เปนตัวเลมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนของจํานวนคนที่ยืมและจํานวนครั้งในการยืม

สิ่งพิมพ รวมท้ังยังชวยใหการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศในมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกระบวนการหลักหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

 

 ขอเสนอแนะ 

1. โครงการอานจุใจ ตอนรับปใหม 2564 

1.1 ควรมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการมากกวา 1 เดือน เนื่องจากผูใชบริการประเภท

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยและบุคลากรจะไดสามารถใชบริการไดมากกวา 1 ครั้ง 

1.2 ควรขยายกิจกรรมนี้ไปยังหองสมุดคณะดวย เพราะหนังสือในหองสมุดคณะก็มีหลาย

เลมที่นาสนใจ และจําเปนตองมีการขยายจํานวนเลมและระยะเวลาในการใชงานเชนกัน 

1.3 ควรมีการขยายจํานวนเลมและระยะเวลาในการยืมใหเปนไปอยางถาวรตลอดไป ไมใช

กําหนดเพียงตามระยะเวลาในโครงการเชนนี้ 

นอกจากนี้ จากการวิเคราะหสถิติและพฤติกรรมการยืมทรัพยากรสารสนเทศในชวงท่ีดําเนิน

กิจกรรมตามโครงการ พบวา ผูใชบริการประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความตองการขยายระยะเวลาในการ

ยืมมากกวาการขยายจํานวนเลมในการยืม เนื่องจาก แมจะทราบวาผูใชบริการประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะ



ไดรับการขยายจํานวนเลมการยืมจาก 5 เลม เปน 10 เลมแลวก็ตาม แตสถิติการยืมของผูใชประเภทนี้ ก็ยังคงเปน 5 

เลมตอคนอยูเหมือนเดิม 

2. โครงการเสิรฟตามสั่ง 

2.1 ควรมีการสอบถามความสมัครใจเขารวมโครงการของผูใชบริการท่ีจะเขารวมโครงการ 

วามีความตองการในการเขารวมโครงการนี้หรือไม 

2.2 ผูประสานงานคณะบางคณะเห็นวากิจกรรมนี้เปนการเพ่ิมภาระใหตนเอง 

2.3 ควรเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานโครงการเปนการนําหนังสือที่แตละคณะคณะเสนอ 

ซื้อไปจัดแสดงที่คณะนั้น ๆ เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกใชหนังสือที่คณะตนเสนอซื้อ 

เพราะหนังสือที่อาจารยทานหนึ่งเสนอซื้ออาจจะเปนที่ตองการใชงานของอาจารยทานอื่น ๆ ดวย  จึงควรเปนการจัด

แสดงใหผูใชบริการไดเลือกใชตามอัธยาศัยมากกวาการจัดสงใหอาจารยเปนรายบุคคลเชนที่ดําเนินการในโครงการ

ครั้งนี ้

3. โครงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ชวงปดภาคการศึกษา 

3.1 ควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ทุกภาคการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการใชเวลาวางระหวางปด 

ภาคการศึกษาใหเกิดประโยชน 

3.2  ควรเพ่ิมจํานวนหนังสือที่ยืมใหมากกวานี้ เพราะระยะเวลาในชวงปดภาคการศึกษา 

ปลายมีระยะเวลาคอนขางยาวนาน ตองการการอานหนังสือจํานวนมากกวาที่กําหนดใหยืมตามโครงการ 

3.3 ระยะเวลาการยืมท่ียาวนานเกินไปทําใหการใชหนังสือไมทั่วถึง เนื่องจากหนังสือที ่

ตองการใชโดนผูใชบริการอ่ืนยืมออกไปแลว และกวาจะนํากลับมาคืน ทําใหตองใชเวลารอที่คอนขางยาวนาน  

      3.4 ควรขยายกิจกรรมนี้ไปยังหองสมุดคณะดวย เพราะหนังสือในหองสมุดคณะบางเลมก็มี

ความจําเปนท่ีจะตองใชงานในระยะเวลาที่ยาวนานเชนกัน 

 

  การนําไปใชประโยชน 

จากการจัดกิจกรรมท้ัง 3 โครงการ สงผลใหทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพมีการนํามาใชมากข้ึน 

ตามท่ีไดนําเสนอไวในผลการดําเนินงาน นอกจากน้ันแลว ยังสามารถนําผลการดําเนินงานและพฤติกรรมการยืมมา

วิเคราะหถึงพฤติกรรมการใชทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการไดอีกดวย จากโครงการอานจุใจ ตอนรับปใหม 

25644 หากนําสถิติการยืมในชวงนี้มาวิเคราะหในรายละเอียดแลว จะพบวา ผูใชบริการประเภทนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรมีีความตองการขยายระยะเวลาในการยืมมากกวาการขยายจํานวนเลมในการยืม เนื่องจาก แมจะทราบวา

ผูใชบริการประเภทนักศึกษาระดับปรญิญาตรจีะไดรบัการขยายจํานวนเลมการยมืจาก 5 เลม เปน 10 เลมแลวก็ตาม 

แตสถิติการยืมของผูใชประเภทนี้ ก็ยังคงไมเกิน 5 เลมตอคนอยูเหมือนเดิม  ซึ่งทําใหสํานักวิทยบริการสามารถมี

ขอมูลในการวางแผนปรับปรุงระเบียบการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพของผูใชบริการประเภท

นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดวา ควรกําหนดจํานวนตัวเลมในการยืมเทาเดิมและควรเพิ่มจํานวนวันในการยืม

ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะสอดคลองกับพฤติกรรมการยืมและความตองการของผูใชบริการมาก

ที่สุด เปนตน 
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