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     บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสาเหตุของการคางสงหนังสือและศึกษาทัศนคติของ

ผูใชบริการท่ีมีตอการคางสงหนังสือ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือผูใชบริการหองสมุดท่ีคางสงหนังสือ 

ประกอบดวย อาจารย บคุลากรและนิสิต  จํานวน 575 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุการคางสงหนังสือ สําหรับการศึกษาทัศนคติของผูใชบริการท่ีมีตอการคางสงหนังสือ   

เปนแบบประเมินใหเลือกตอบ 3 ระดับ และสถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

 ผลการวิจัยพบวา  

1. สาเหตุท่ีนิสิตปริญญาตรีคางสงหนังสือคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได   ยังใชหนังสือไมเสร็จ  และ

ลืมตออายุสมาชิกการยืม    สวนสาเหตุท่ีนิสิตบัณฑิตศึกษาและอาจารยคางสงหนังสือคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ 

ลมืตออายุสมาชิกการยืม และไมไดเขามาในหองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันท่ีตองสงหนังสือคืน   สําหรับ

บุคลากรท่ีคางสงหนังสือมีสาเหตุคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได ไมเขาใจการตอ

อายุการยืมดวยตนเองหรือข้ันตอนยุงยาก รวมถึงไมไดใชหนังสือเลมนั้นเอง  

  2. ความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานของหองสมุดเก่ียวกับการคางสงหนังสือ ผลการวิจัยพบวาสิ่ง

ท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินการของหองสมุดมากท่ีสุดคือ ใหหองสมุดจัดหา

หนังสือเพ่ิม กรณีท่ีหนังสือเลมนั้น ๆ มีคนตองการใชมาก รองลงมาคือ ขยายระยะเวลาการยืมมากข้ึน

ในชวงเทศกาลวันหยุดยาว  และจัดใหมีตูรับคืนหนังสือ  24  ชั่วโมงตามลําดับ  สําหรับการดําเนินการท่ี

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินการของหองสมุดนอยท่ีสุดคือ ระงับการยืมตอ 

(renew) หากมีการคางคาปรับ  รองลงมาคือ ระงับการยืมตอ (renew) หากมีการคางสงหนังสือ  และ

ระงับการยืมหนังสือ หากมีหนังสือคางสง ตามลําดับ 

 สําหรับผลจากการสนทนากลุม (Focus Group) ของบุคลากรหองสมุดจํานวน 10  คน กอใหเกิด

แนวปฏิบัติเพ่ือแกปญหาการคางสงหนังสือ 2 สวนคือ วิธีการดําเนินงานเม่ือผูใชคางสงหนังสือ และวิธีการ

ปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด 
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ABSTRACT 
 

         This study aimed to investigate reason of overdue book and attitude of users 

toward overdue book.  The quantitative data were collected from the subjects consisting 

of 575 faculty, undergraduate and graduate students, and staff who reported overdue 

book’s return through questionnaire concerning reason of overdue book’s return and 

three-scale question concerning their attitude toward overdue book.  Then data were 

analyzed and presented by percentage, mean, and standard deviation. However the 

qualitative data were collected through focus-group by library staff discussion.  

         The results reveled as follows: 

         1. The reasons of holding overdue book by undergraduate students included that 

they forgot due-date, still using, and forgot to renew whereas those of faculty and 

graduate students were as the same including they did not go to the library or university 

on the date of book return, while those of the staff were that books were in used, they 

forgot due-date, did not know how to renew via online or lent the books for the others. 

          2. According to their attitude toward overdue book, it was found that they mostly 

concerned about how library should acquire more copies, extend the loan period during 

long weekends, and 24 – hour return box, respectively. Whereas the least concern 

included forbidding book renew in case of fee pay’s holding, forbidding book renew in 

case of overdue book’s holding, and forbidding book in case of overdue book’s holding, 

respectively.                                                                  

             Finally, the collected data from quantitative study were gathered in order to be 

the content of focus group discussion and it was concluded as two  

practices as (1) procedure of overdue book return, and (2) preventing of overdue book 

return.  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย    
 

งานบริการยืม-คืนในหองสมุดทุกแหงตางมีนโยบายบริการยืม-คืนวัสดุหองสมุดในบริบทของ

ตนเอง อยางเชน หองสมุดระดับอุดมศึกษาท่ีใหบริการผูใชหลายประเภท ไดแก อาจารย นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และบุคลากร รวมท้ังผูใชภายนอกสถาบันยืมทรัพยากรหองสมุด

ประกอบดวยสิ่งพิมพและวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน และวิจัย จึงมีการกําหนด

ระเบียบการยืมของสมาชิกแตละประเภทเพ่ือใหตรงกับความตองการในการใชทรัพยากร ท้ังนี้ไดมีบท

กําหนดลงโทษของการคืนวัสดุหองสมุดเกินเวลาท่ีกําหนดอีกดวยโดยการคิดคาปรับตามจํานวนวันท่ีคางสง     

การท่ีผูใชบริการยืมหนังสือออกไปจากหองสมุด และไมสามารถนําวัสดุหองสมุดมาคืนตาม

กําหนดเวลาได  อาจมีสาเหตุหลายประการดวยกัน เชน ลืมนําหนังสือมาสงคืนตามเวลาท่ีกําหนด หรือยัง

ใชหนังสือไมเสร็จ หรือติดภารกิจการเดินทางไปตางท่ี เปนตน   ซ่ึงสิ่งนี้อาจสงผลตอผูใชบริการคนอ่ืนท่ี

ตองการใชหนังสือเลมดังกลาว แตไมสามารถใชได  ขณะเดียวกัน หนาท่ีของหองสมุดจําเปนตองสราง

ความม่ันใจใหเกิดข้ึนกับผูใชบริการวา หนังสือจะตองไดรับคืนตามกําหนดเวลา  และมีปริมาณหนังสือ

หมุนเวียนเพียงพอตอการใช  มีผลงานวิจัยในตางประเทศหลายเรื่องท่ีศึกษาเก่ียวกับปญหาการคางสง

หนังสือท้ังในดานการศึกษาถึงสาเหตุท่ีผูใชสงหนังสือเกินกําหนด  การศึกษาทัศนคติของผูใชท่ีมีตอ

กฎระเบียบตางๆ ท่ีหองสมุดกําหนดข้ึน ไมวาจะเปนสิทธิการยืม ระยะเวลาท่ีใหยืมและคาปรับ รวมถึง

การศึกษาแนวทางการดําเนินงานของหองสมุดเพ่ือแกไขปญหาในเรื่องการคางสงหนังสือใหลดลง ดังเชน

บทความของมิทเชล และสมิธ (Mitchell and Smith. 2005: Abstract) ท่ีกลาววาเปนเวลานานมากแลว

ท่ีหองสมุดคิดคาปรับสําหรับหนังสือท่ีเกินกําหนดสง ซ่ึงกอใหเกิดประเด็นขอคิดเห็นและขอโตแยงข้ึนมา 

บรรณารักษจํานวนมากคิดวามันเปนวิธีท่ีปองกันผูใชไมใหเก็บหนังสือไวนานเกิน อยางไรก็ตาม คนอ่ืนๆ 

เชื่อวามีกรณีท่ีหนุนนําเล็กนอยท่ีวาคาปรับจะมีผลมากกวาดวยการลดจํานวนคาปรับลงแทนท่ีจะสงใบ

เตือนคาปรับไปใหแกผูคางสง นอกจากนั้น หลายคนยังวิจารณการคิดคาปรับเปนสิ่งท่ีไมถูกตองเชิง

จริยธรรม ผูเขียนจึงเสนอแนววิธีทางเลือกโดยใชการเสริมแรงทางบวก 

 

ในกรณีของสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  ผูวิจัยพบวาในงานบริการยืม-คืน

นั้นมีสถิติการคางสงหนังสือและการคางชําระเงินคาปรับของผูใชบริการ เฉลี่ยประมาณ 1,000 คน ตอ

เดือน  ซ่ึงกลาวไดวาเปนสถิติท่ีคอนขางสูง  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงสาเหตุ  ทัศนคติของ

ผูใชบริการหองสมุดท่ีมีตอการคางสงหนังสือ เพ่ือเปนการประเมินแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูใน

ปจจุบัน  และนําผลท่ีไดไปปรับปรุงการใหบริการท่ีเปนท่ีพอใจท้ังผูรับบริการและผูใหบริการตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย    
 

1.เพ่ือศึกษาสาเหตุของการคางสงหนังสือ    

2.เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูใชบริการท่ีมีตอการคางสงหนังสือ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 

ผลการวิจัยครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงสาเหตุ ทัศนคติของผูใชบริการท่ีมีตอการคางสงหนังสือ  

และฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศสามารถพิจารณาหาแนวทางเพ่ือลดปญหาการคางสงหนังสือของ

ผูใชบริการไดตรงกับความตองการของผูใชมากยิ่งข้ึน 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 

           การวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ  

           1. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือการศึกษาถึงสาเหตุ และทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดท่ีมีตอ

การคางสงหนังสือ   ประชากรเปนผูใชบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีคาง

สงหนังสือ และกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling) 

คือ ผูใชบริการหองสมุดท่ีคางสงหนังสือซ่ึงประกอบดวยอาจารย บุคลากรและนิสิต จํานวน 575 คน   

           2. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือรวบรวมขอมูลสําหรับการกําหนดแนวทางการแกปญหาการ

คางสงหนังสือ โดยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus group) กลุมตัวอยาง คือ บุคลากร สังกัดฝายบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรจากหองสมุดองครักษ จํานวนท้ังสิ้น 10 คน   
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การคางสงหนังสือ หมายถึง การท่ีผูใชบริการยืมหนังสือจากหองสมุดและนํามาคืนเกินวัน  

กําหนดสง 

2. อาจารย หมายถึง  อาจารยท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นิสิต หมายถึง นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. บุคลากร  หมายถึงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีสังกัดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ผูวิจัยขอเสนอตามลําดับดังนี้   

1. ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. การดําเนินงานของหองสมุดเก่ียวกับหนังสือเกินกําหนดสง 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
   

ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ประกอบดวยงานยอย  3  กลุมงาน ดังนี้  
1. กลุมงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีขอบขายงานดังนี้ 

1.1 บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

1.2 บริการยืม – คืนหนังสือจากองครักษ 

1.3 สมัคร / ตออายุสมาชิก 

1.4 จัดหนังสือข้ึนชั้น 

1.5 ทวงวัสดุหองสมุดท่ียืมเกินกําหนด 

1.6 รับแจงวัสดุหองสมุดหาย / ชํารุด 

1.7 ออกใบรับรองการไมมีวัสดุหองสมุดคางสงแกนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยท่ีพนหนาท่ีจากมหาวิทยาลัย 

1.8 จุดผานเขา – ออกประตูอัตโนมัติ 

2.  กลุมงานสงเสริมผูใช  มีขอบขายงานดังนี้ 

2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีการใชหองสมุดเพ่ือการศึกษาคนควา 

                   2.2 แนะนําและจัดอบรมวิธีการสืบคน SWUDiscovery ฐานขอมูลออนไลน การใช

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการอางอิง รวมถึงการนําชมหองสมุด 

                   2.3 บริการยืม - คืนระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan) 

                   2.4 รับคําขอใชบริการยืมระหวางหนวยงาน (ประสานมิตร-องครักษ) 

                   2.5 รับคําขอใชบริการติดตามตัวเลมท่ีไมอยูบนชั้น 

                   2.6 บริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน 

                   2.7 บริการหนังสือสถานภาพ In process / หนังสือรออนุรักษ / แบบเรียนและ

หนังสือหายากในรูปอิเล็กทรอนิกส 

2.8 บริการยืม iPad / บริการอินเทอรเน็ตสําหรับบุคคลภายนอก 

                   2.9 บริการจัดสงหนังสือ / บทความสาํหรับอาจารย 

2.10 บริการการใชคอมพิวเตอร 
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3. กลุมงานบริการโสตทัศนศึกษา 

3.1 บริการสื่อเพ่ือการศึกษาและความบันเทิง  

3.2 บริการใชหองประชุม หองเรียนและหองฝกอบรม 

3.3 จัดทําบัตรผานเขา – ออกประตูอัตโนมัติ  

3.4 ถายภาพ บันทึกเทปโทรทัศนหรือผลิตสื่อโสตทัศนเพ่ือการเรียนการสอน 

3.5 แปลงหนังสือและสื่ออ่ืนๆ ใหอยูในรูปไฟลดิจิทัล 

3.6 บาํรุงรักษา แกไข ซอมแซมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ 

      

ผูมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

ผูมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง ไดแก นิสิต อาจารย ขาราชการ  

พนักงานลูกจางประจํา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และอดีตขาราชการ มศว 
 

การเปนสมาชิก 

1. อาจารย ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และอดีตขาราชการ 

ของมศว แสดงบัตรประจําตัวตามประเภท / หนังสือรับรองจากตนสังกัด  

2.นิสิต  แสดงบัตรนิสิต กรณีท่ียังไมไดบัตรนิสิต ใหใชบัตรประชาชนแทน 
 

การยืม 

ในการยืมทรัพยากรหองสมุด ผูยืมตองแสดงบัตรประจําตัวพรอมทรัพยากรสารสนเทศท่ี 

ตองการยืมแกเจาหนาท่ีประจําเคานเตอรบริการ ณ จุดบริการตางๆ ดังนี้ 

เคานเตอรบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

1.เคานเตอรบริการชั้น 1 ใหบริการยืม - คืนโสตทัศนวัสดุ  

2.เคานเตอรบริการยืม - คืนชั้น 2 ใหบริการยืม-คืนหนังสือท่ัวไป /ปริญญานิพนธ/นวนิยาย/ 

เรื่องสั้น/หนังสือเด็ก/หนังสือหมวดแพทยศาสตร/รับหนังสือจากหอสมุด มศว องครักษและคณะ

แพทยศาสตร / หนังสือจอง  

3.เคานเตอรบริการตอบคําถามชั้น 2 ผูใชกรอกแบบฟอรมการยืมระหวางหองสมุด/ยืมหนังสือ

จากหอสมุด มศว องครักษ และคณะแพทยศาสตร  

4.เคานเตอรบริการชั้น 3 ผูใชกรอกแบบฟอรมการยืมวารสารและหนังสือพิมพลวงเวลาและใช

ภายในหองสมุดเทานั้น 

5.เคานเตอรบริการชั้น 4 บริการยืม - คืน หนังสือสํารอง / หนังสือของศาสตราจารยขจร สุข

พานิช และอนุญาตใชภายในหองสมุดเทานั้น 
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ยืมหนังสือตออัตโนมัติดวยตนเอง 

สมาชิกสามารถยืมหนังสือตออัตโนมัติผาน SWUDiscovery ได 1 ครั้ง (ยกเวนเอกสารพิเศษ   

ท่ีไมสามารถยืมตอได) และไมสามารถยืมตอ หากมีหนังสือคางสงหรือมีภาระหนี้สินกับทางหองสมุด    
 

การคืน 

ผูใชบริการตองสงคืนทรัพยากรสารสนเทศ ณ เคานเตอรยืมคืนชั้น 2 หรือสงคืนลงตูรับคืน 

หนังสือซ่ึงอยูบริเวณหนาสํานักหอสมุดกลาง ชั้น 1  กรณีตองการคืนหนังสือของหอสมุด มศว องครักษ 

หรือหองสมุดคณะแพทยศาสตร สามารถสงคืนท่ีเคานเตอรบริการยืม-คืน ชั้น 2 หรือตูรับคืนหนังสือ  

สําหรับหนังสือยืมระหวางหองสมุดใหสงคืนท่ีเคานเตอรบริการตอบคําถามชั้น 2 
 

การจอง 

กรณีหนังสือท่ีตองการมีสถานภาพเปน Checked out  สมาชิกสามารถจองใชหนังสือผาน 

หนาจอการสืบคน  สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดจากบรรณารักษท่ีประจําโตะบริการตอบคําถามท่ีชั้น 2 

หรือศึกษาวิธีการจองหนังสืออัตโนมัติไดจากแผนพับหรือบนเว็บไซตหองสมุดได 
 

กรณีทําทรัพยากรชํารุด / สูญหาย 

ผูใชตองหาทรัพยากรมาทดแทนท่ีมีประเภทหรือคุณภาพเทาเดิมหรือดีกวา หรือตองชดใชเปน

เงินจํานวน 2  เทาของราคาทรัพยากรหรือตามราคาประเมิน พรอมคาดําเนินการ 100 บาท / เลม  

(หากมีวันคางสงตองชําระคาปรับตามจาํนวนวัน)   
 

เวลาใหบริการยืม-คืน   

เปดภาคเรียน      

จันทร-ศุกร   08.00 - 19.45 น.   

เสาร-อาทิตย 10.00 - 17.45 น.   
 

ปดภาคเรียน 

จันทร-ศุกร   08.00 - 15.45 น. 

เสาร-อาทิตย ปดบริการ 
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ระเบียบการยืม 

ประเภทของผูยืม ชนิดของ

ทรัพยากร 

จาํนวน

(รายการ) 

ระยะเวลา

(วัน) 

คาปรับ 

  

 

 อาจารย  

หนังสือท่ัวไป    

  

40 รายการ  

90  5 บาท/เลม/วัน  

ปริญญานิพนธ  14  5 บาท/เลม/วัน  

หนังสือสาํรอง  3  5 บาท/เลม/วัน (ไมเกิน 30 บาท)  

โสตทัศนวัสดุ  7  5 บาท/เลม/วัน  

ขาราชการ  

ลูกจางประจาํ  

พนักงานมหาวิทยาลัย  

หนังสือท่ัวไป    

20 รายการ  

14  5 บาท/เลม/วัน  

ปริญญานิพนธ  14  5 บาท/เลม/วัน  

หนังสือสาํรอง  3  5 บาท/เลม/วัน (ไมเกิน 30  บาท)  

โสตทัศนวัสดุ  7   5 บาท/เลม/วัน  

  

 

นิสิตบัณฑิตศึกษา   

หนังสือท่ัวไป    

30 รายการ  

14  5 บาท/เลม/วัน  

ปริญญานิพนธ  14  5 บาท/เลม/วัน  

หนังสือสาํรอง  3  5 บาท/เลม/วัน  

โสตทัศนวัสดุ  7  5 บาท/เลม/วัน  

  

 

 

นิสิตปริญญาตรี  

หนังสือท่ัวไป    

 20 รายการ 

  

14  5 บาท/เลม/วัน  

ปริญญานิพนธ  14  5 บาท/เลม/วัน  

หนังสือสาํรอง  3  5 บาท/เลม/วัน  

โสตทัศนวัสดุ  7  5 บาท/เลม/วัน  

สมาชิกสมทบ  

(อดีตขาราชการ มศว) 

หนังสือท่ัวไป     6 รายการ 60  5 บาท/เลม/วัน  

ปริญญานิพนธ  14  5 บาท/เลม/วัน  

 

 

นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

หนังสือท่ัวไป 6  รายการ 14  5 บาท/เลม/วัน  

ปริญญานิพนธ 14  5 บาท/เลม/วัน  

โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท/เลม/วัน 
 

ระเบียบการยืมเอกสารพิเศษ 

 

ประเภทหนังสือ   ระยะเวลาใหยืม   

 1.หนังสืออางอิงท่ีใหบริการ ณ ชั้น 2  

   1.1 สารานุกรม / พจนานุกรมท่ัวไป เชน พจนานุกรมไทย-อังกฤษ    1  วัน  

   1.2 หนังสืออางอิงท่ัวไป / พจนานุกรมเฉพาะทาง เชน การแพทย   

      วิทยาศาสตร คณิตศาสตร กฎหมาย เปนตน   

3  วัน  

2.หนังสือหองกุหลาบ / หนังสือมุมพุทธธรรม / แบบเรียน   7  วัน   

3.หนังสือหองขจร / หองสาโรช / เอกสาร มศว ใชในหองสมุดเทานั้น   
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การดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับหนังสือเกินกาํหนดสง      

การดําเนินงานของหองสมุดเก่ียวกับหนังสือเกินกําหนดสงนั้น หองสมุดตาง ๆ ไมวาจะเปน

หองสมุดสถาบันการศึกษาและหองสมุดประชาชนตางมีวิธีการดําเนินการท่ีคลายคลึงกันเพ่ือหาแนว

ทางการแกปญหาการคางสงหนังสือ เชน บริการการตออายุการยืมหนังสือทางออนไลน สงจดหมาย

การแจงเตือนวันกําหนดสงหนังสือท้ังผานทางอีเมลหรือสงขอความแจงเตือนทาง SMS หรือจัด ใหมีตู

รับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง เปนตน สําหรับหองสมุดบางแหงในตางประเทศตามท่ีผูวิจัย ไดศึกษา คนควา

พบวา มีแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับหนังสือเกินกําหนดสงเชนกัน ไดแกหองสมุดตาง ๆ ดังนี้  

1.หองสมุดมหาวิทยาลัย Leeds ประเทศอังกฤษ (Leeds University Library)  

2.หองสมุดทางการแพทย มหาวิทยาลัย Ilorin ประเทศไนจีเรีย (University of Ilorin) 

3.หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย Jaffna ประเทศศรีลังกา (Medical  Faculty 

Library of University of Jaffna)   

4.หองสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอิสลาเมีย ประเทศอินเดีย (The Islamia 

College of Science and Technology)  

5.หองสมุดมหาวิทยาลัย Tezpur ประเทศอินเดีย 
 

 

วิธีการดําเนินงาน 

ช่ือหองสมุด 

Leeds Ilorin Jaffna 

Medical 

Library 

Islamic 

College of 

Science  

Tezpur รวม 

(แหง) 

สงขอความแจงเตือนทางอีเมลหรือทางSMS      4 

ระงับการยมื        3 

จัดใหมีการตออายุการยืมทางออนไลน      3 

ใหผูใชเสียคาปรับหนังสือท่ีเกินกําหนดสง      3 

ติดประกาศรายช่ือผูคางสง  และแจงรายช่ือ

ไปยังอาจารยท่ีปรึกษา   

     2 

ระงับออกใบรับรองผลการศึกษา      2 

จัดใหมีตูรับคืนหนังสือ 24 ชม.      1 

ติดประกาศรายช่ือผูคางสง  และแจงรายช่ือ

ไปยังอาจารยท่ีปรึกษา   

      

การเพ่ิมจํานวนของหนังสือท่ีมีความตองการ

ใชมาก 

     1 

ขยายเวลาเปดหองสมุด      1 

เพ่ิมระยะเวลาการยืมและจํานวนเลมท่ีใหยืม

มากข้ึน 

     1 
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ขยายระยะเวลาการยืมในชวงเวลาวันหยุด      1 

จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาใหบริการอยาง

เพียงพอ   

     1 

ใหรางวัลผูใชบริการซึ่งนําหนังสือคืนตรงเวลา         1 

จัดหนังสือท่ีมีการใช มากใหเปนหนังสือ

อางอิง  

     1 

เพ่ิมอัตราคาปรับใหสูงข้ึน       1 
 

  จากตารางดังกลาว สรุปไดวา วิธีการท่ีหองสมุดในตางประเทศนิยมใชสําหรับการดําเนินงาน

เก่ียวกับการคางสงหนังสือมากท่ีสุด คือ การสงขอความแจงเตือนทางอีเมลหรือทางSMS (มีจํานวน  4  

แหง)  รองลงมาคือ ระงับการยืม จัดใหมีการตออายุทางออนไลน   การใหผูใชหองสมุดเสียคาปรับ

หนังสือท่ีเกินกําหนดสง  (มีจาํนวน 3 แหง)   และใหติดประกาศรายชื่อผูคางสงหรือแจงรายชื่อผูคาง

สงไปยังอาจารยท่ีปรึกษา รวมถึงระงับการออกใบรับรองผลการศึกษา (มีจํานวน 2 แหง) 

สําหรับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวิธีการดําเนินการเพ่ือปองกันการคาง

สงหนังสือ หรือวิธีการดําเนินงานเม่ือผูใชบริการคางสงหนังสือดังนี้ 

1) สงอีเมลหรือจดหมายแจงเตือนใหนําหนังสือเกินกําหนดมาสง 

2) สง SMS แจงเตือนใหนําหนังสือมาสง 

3) ระงับการยืมเม่ือผูใชบริการคางสงหนังสือ 

4) ระงับการยืมตอ (renew) หากผูใชบริการคางสงหนังสือหรือคางคาปรับ 

5) จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง 

6) จัดตูรับคืนตามจุดตางๆ ปจจุบันมี 1 จุดคือ ท่ีหอพักนิสิต มศว องครักษ 

7) จัดใหมีระบบการตออายุการยืมดวยตนเอง 

8) มีการคิดคาปรับเม่ือนําหนังสือมาสงเกินกําหนด 

9) จัดสัปดาหการยกเวนคาปรับ 

10) ลดหยอนคาปรับใหแกผูใชบริการ 

11) ระงับการออกใบรับรองการจบการศึกษา หากผูใชคางสงหนังสือ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
งานวิจัยในประเทศ  

นิติพร สุนทรนนท์.  (2551)    ได้ศึกษาสาเหตุการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนดส่งของ
ผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549 ที่คืนทรัพยากรเกินก าหนดส่ง จ านวน 262 
คน ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนดส่งเกิดจาก นโยบายและการบริหาร
จัดการของห้องสมุดได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการใช้ และระเบียบบริการยืม-คืนในเรื่อง
อนุญาตให้มีการต่ออายุการยืมได้ภายในวันก าหนดส่ง รวมถึงระยะเวลาการยืมน้อยเกินไป นอกจากนี้ยังมี
สาเหตุการคืนเกินก าหนดส่งที่มาจากผู้ใช้บริการได้แก่ ลืมคืนทรัพยากรตามวันก าหนดส่ง และยังใช้ไม่เสร็จ 
ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ผู้ใช้บริการเสนอแนะกว่า ห้องสมุดควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีเนื้อหาทันสมัยหรือมีความถี่ในการยืมบ่อยให้มีจ านวนมากข้ึน ให้มีการต่ออายุการยืมได้มากกว่า 1 ครั้ง 
กรณีท่ีไม่มีผู้อ่ืนจอง เพิ่มระยะเวลาการยืมมากขึ้น เป็นต้น 
งานวิจัยในต่างประเทศ    

เอเลา (Alao, 2002)   ศึกษาสาเหตุของการค้างส่งหนังสือของนักศึกษาแพทย์ จ านวน 61 คน 
ของห้องสมุดทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยไอโลริน (Ilorin) ประเทศไนจีเรีย ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่
นักศึกษาแพทย์ค้างส่งหนังสือมากที่สุด เนื่องมาจากมีความต้องการใช้หนังสือเล่มนั้นอยู่ จ านวน 34 คน  
และจากจ านวนดังกล่าวมีอยู่ 27 คนที่ไม่ต่ออายุการยืม เนื่องจากเกรงว่าจะมีผู้ใช้คนอ่ืนต้องการใช้หนังสือ
เล่มเดียวกัน และมีนักศึกษาจ านวน 13 คน   ที่ระบุว่า ไม่ได้คืนหนังสือตามก าหนดส่งเนื่องจากลืม 
นอกจากนี ้ยังได้ประเมินการรับรู้ของนักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับแนวทางของห้องสมุดเพ่ือลดจ านวนการคืน
หนังสือเกินก าหนด ซ่ึงพบว่า นักศึกษาพอใจกับการให้มีการต่ออายุการยืมมากที่สุด รองลงมาคือ  การแจ้ง
เตือนวัน ครบก าหนดส่ง  การช าระค่าปรับ  การแจ้งความผิดทางวินัย การติดประกาศรายชื่อผู้ค้างส่ง   
การแจ้งรายชื่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา การงดการยืม  และการระงับออกใบรับรองผลการศึกษาตามล าดับ  
           มิทเชล และสมิธ (Mitchell and Smith. 2005: Abstract) กล่าวว่าเป็นเวลานานมากแล้วที่
ห้องสมุดคิดค่าปรับส าหรับหนังสือท่ีเกินก าหนดส่ง ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งขึ้นมา 
บรรณารักษ์จ านวนมากคิดว่ามันเป็นวิธีที่ป้องกันผู้ใช้ไม่ให้เก็บหนังสือไว้นานเกิน อย่างไรก็ตาม คนอ่ืนๆ 
เชื่อว่ามีกรณีที่หนุนน าเล็กน้อยที่ว่าค่าปรับมีผลมากกว่าด้วยการลดจ านวนค่าปรับลงแทนที่จะส่งใบเตือน
ค่าปรับไปให้แก่ผู้ค้างส่ง นอกจากนั้น หลายคนยังวิจารณ์การคิดค่าปรับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเชิงจริยธรรม 
ผู้เขียนจึงเสนอแนววิธีทางเลือกโดยใช้การเสริมแรงทางบวก 
          แอนเดอร์สัน (2007: บทคัดย่อ) ศึกษาวิธีการผสมของความมีประสิทธิภาพและทัศนคติต่อการคิด
ค่าปรับของกลุ่มผู้ยืมหนังสือตามวัย เพศ เชื้อชาติ สถานภาพของนักศึกษา อาจารย์และระดับ ที่ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ โดยศึกษาบริบทที่ผู้ยืมรู้สึกตระหนักในสิทธิการยืม จ านวนค่าปรับ และช่วง
ระยะเวลาการให้ยืม รวมทั้งศึกษาบริบทที่ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการยืมมีผลต่อกรณีของค่าปรับห้องสมุด 
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และความรู้เกี่ยวกับนโยบายการยืมมีผลต่อทัศนคติต่อค่าปรับของผู้ยืม การวิจัยต้องการค้นหาบริบทที่ผู้ยืม
มีการรับรู้เรื่องค่าปรับเป็นสิ่งยับยั้งวัสดุที่เกินก าหนดส่ง นอกจากนั้นยังก าหนดประเด็นการลงโทษ การ
เสริมแรงเชิงบวกและลบ และค้นหาทางเลือกในการคิดค่าปรับที่ผู้ยืมพิจารณาว่าอาจมีประสิทธิผลกว่า
ค่าปรับ ผู้วิจัยใช้วิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่  จ านวน 300 คน  ผลที่ได้ของการวิจัย คือว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าค่าปรับเป็นสิ่งที่ควรยกเลิกที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่  
และเห็นด้วยว่าค่าปรับส าหรับวัสดุเกินก าหนดช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้น าวัสดุมาคืนทันเวลา ผู้ตอบส่วนใหญ่
รู้สึกว่าคาปรับเป็นการลงโทษมากกว่าการคิดราคาหรือค่าเช่า ผลการวิจัยไม่สามารถแสดงความแตกต่าง
ของทัศนคติตามกลุ่มส ามะโนได้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนเล็กเกินกว่าที่จะน ามาวิเคราะห์ได้ จึงมีการ
เสนอแนะการวิจัยต่อไปในรูปของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ยืมและในห้องสมุดวิชาการอ่ืน ๆ เพื่อแสดงว่า
แนวโน้มมีจริง เพื่อการท าความเข้าใจที่ดีขึ้นถึงสาเหตุที่ผู้ยืมยังเก็บวัสดุไว้เกินวันที่ก าหนด ทั้งนี้เพื่อลดกรณี
ของวัสดุเกินก าหนดส่ง   
          มูรูกาทัส (Murugathas, 2009) ได้ศึกษาสาเหตุของนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยจาฟนา 
(Medical  Faculty Library of University of Jaffna)  ยังคงเก็บหนังสือเกินก าหนดส่งเอาไว้ โดยได้
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาเก็บตัวเล่มหนังสือเอาไว้เพ่ือใช้
อ่านในการท าคลินิก โดยสาขาวิชาของหนังสือที่ค้างส่งมากคือ การผ่าตัด รองลงมาคือ จุลชีววิทยา ส าหรับ
แนวทางการด าเนินงานของห้องสมุดเกี่ยวกับการค้างส่งที่นักศึกษาต้องการมากที่สุดคือ การส่งประกาศ
แจ้งเตือน รองลงมาคือ จัดให้มีการต่ออายุการยืม นอกจากนี้ นักศึกษายังต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ
หนังสือเพ่ิมมากขึ้นในชื่อเรื่องที่มีความต้องการใช้มาก ขยายเวลาการเปิดให้บริการ  ระยะเวลาการยืมให้
มากขึ้น รวมถึงจัดซื้อ ebooks เพ่ิมมากขึ้นด้วย 

บาทท ์ (Bhatt, 2011)   ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
คณะบริหารจัดการแห่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิสลาเมีย  (The Islamia College of 
Science  and Technology)  จ านวน 290 คน ที่มีต่อสิทธิในการยืม   ระยะเวลาการให้ยืม   และ
ค่าปรับของห้องสมุด ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาร้อยละ 72.87 มีความพึงพอใจในสิทธิการยืมตามที่
ได้รับจากห้องสมุด ขณะที่ร้อยละ 17.60 ไม่พึงพอใจ  ส าหรับเรื่องของระยะเวลาการให้ยืมพบว่า ร้อยละ 
53.47 มีความพึงพอใจกับระยะเวลาที่ห้องสมุดก าหนดคือ ยืมได้ 15 วันต่อ 1 เล่ม ในขณะที่ร้อยละ  
44.09 ไม่พึงพอใจ ส่วนเรื่องของค่าปรับหนังสือค้างส่ง พบว่า นักศึกษาร้อยละ 71.77 มีความพึงพอใจกับ
อัตราค่าปรับที่ห้องสมุดก าหนด (วันละ 0.5 รูปี/วัน)  และร้อยละ 78.12 คิดว่า ค่าปรับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้
ผู้ยืมน าหนังสือมาส่งตามก าหนดเวลาได้  และยังมีข้อเสนอแนะว่า การที่จะท าให้ผู้ใช้ส่งคืนหนังสือตาม
ก าหนดเวลานั้น จ านวนค่าปรับควรจะถูกปรับให้สูงขึ้น และควรระงับสิทธิการยืมของผู้ใช้ที่ยังค้างส่ง
หนังสือด้วย 
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โกเฮน, ไซเกีย และซาร์มา (Gohain, Saikia and Sarma, 2013) ได้ศึกษาถึง ทัศนคติของ
นักศึกษาและนักวิจัยที่มีต่อหนังสือเกินก าหนดส่งและค่าปรับหนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย Tezpur 
ประเทศอินเดีย โดยสอบถามถึงเหตุผลว่า ท าไมถึงเก็บหนังสือที่เกินก าหนดส่งเอาไว้ และมีค าแนะน าเรื่อง
การลดหรือยกเลิกการเสียค่าปรับหนังสืออย่างไร  ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ไม่น าหนังสือมาส่งตาม
ก าหนดเนื่องจากลืม และยังใช้หนังสือไม่เสร็จ ส่วนเรื่องค าแนะน าที่จะลดการเสียค่าปรับคือ การงดยืม 
การส่งใบแจ้งเตือนไปให้ผู้กระท าผิดทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ การส่งรายชื่อผู้กระท าผิดไปที่ภาควิชา/
คณะหรือการติดประกาศรายชื่อในห้องสมุด  

เดวี่ส์ และเซ็น  (Davies and Sen, 2014)  ศึกษาเกี่ยวกับหนังสือเกินก าหนดส่งที่ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยลีดส์ (Leeds) ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุที่ผู้ใช้บริการค้างส่ง
หนังสือ และการรับรู้ของผู้ใช้เรื่องแนวทางการด าเนินงานของหอ้งสมุดที่เกี่ยวกับการค้างส่งหนังสือ  โดย
สอบถามผู้ใช้บริการห้องสมุด จ านวน 181 คน  ผลการวิจัยพบว่า การที่ผู้ใช้ค้างส่งหนังสือส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากลืมต่ออายุการยืม รองลงมาคือ ลืมคืน และไม่ทราบว่าหนังสือครบก าหนด ตามล าดับ 
ส าหรับการรับรู้ของผู้ใช้บริการเรื่องแนวทางการด าเนินงานของห้องสมุดที่เก่ียวกับการค้างส่งหนังสือ  
พบว่า  การจัดให้มีระบบการยืมต่ออัตโนมัติเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  รองลงมาคือการจัดตู้รับ
คืนตลอด 24 ชั่วโมง  และการแจ้งเตือนทางอีเมลตามล าดับ นอกจากนี้ ยังได้มีการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดจ านวน 10 คน  เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานเรื่องการค้างส่งหนังสือด้วย  
         บอยซ์ (2014 บทคัดย่อ) กล่าวว่าในปี ค.ศ. 2011 ทีมงานจากห้องสมุดระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัย 
วิลเลียมแอนแมรี่ (College of William & Mary) มารวมตัวกันเพ่ือประเมินผลนโยบายการยืม-คืนที่เก่ียว
ของกับช่วงระยะเวลาการยืมและการคิดค่าปรับ ในความพยายามที่จะก าหนดนโยบายที่ดีขึ้นของนโยบาย
ข้ามฝ่าย และตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน จึงมีการก าหนดนโยบายใหม่และน าไปใช้ใน
ปี 2012 ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ลดเวลาทีมงานส าหรับการคิดค่าปรับและใบเสร็จ ขณะเดียวกันช่วย
ปรับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อนโยบายการให้ยืมด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังพบว่ามีหนังสือค้างส่งน้อยลง
อีกด้วย      

ทั้งนี้ สามารถสรุปสาเหตุหลัก ๆ ของการค้างส่งหนังสือจากงานวิจัยที่น ามาศึกษาพบว่าสาเหตุ 
การค้างส่งมาจาก ผู้ใช้ยังมีความต้องการใช้หนังสืออยู่ และไม่ส่งคืนเนื่องจากเกรงว่า จะมีผู้ใช้คนอ่ืน
ต้องการใช้หนังสือเล่มนั้น   (Alao, 2002 ; Murugathas, 2009 ; Gohain, Saikia and Sarma, 2013) 
ค้างส่งหนังสือเนื่องจากลืมน าหนังสือมาส่งคืน   (Alao, 2002 ; Gohain, Saikia and Sarma, 2013 ; 
Davies and Sen, 2014 )  ค้างส่งหนังสือเนื่องจากลืมต่ออายุการยืม (Davies and Sen, 2014)  และไม่
ทราบว่าหนังสือถึงวันก าหนดส่ง (Davies and Sen, 2014)  

ส าหรับวิธีการด าเนินงานที่ห้องสมุดดังกล่าวนิยมใช้ส าหรับการด าเนินงานค้างส่งหนังสือของ 
ห้องสมุดเหล่านั้นคือคือ การส่งข้อความแจ้งเตือนทางอีเมลหรือส่งทาง SMS  การระงับการยืม  การต่อ
อายุการยืมทางออนไลน์  และการคิดค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส่ง 



บทที่ 3 

                        วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  

2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง   

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  เปนผูใชบริการหองสมุดของสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒท่ีคางสงหนังสือ ท้ังท่ีสํานักหอสมุดกลางและหองสมุดองครักษ  

          การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  random sampling)  เปน

ผูใชบริการหองสมุดท่ีคางสงหนังสือ ประกอบดวย อาจารย บุคลากรและนิสิต  จํานวน 575 คน  และกลุม

ตัวอยางท่ีเปนบุคลากรสังกัดฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ และหองสมุดองครักษ สําหรับการสนทนา

กลุม (Focus group) จํานวน 10 คน 
  

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

          เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุการคางสงหนังสือ  โดยผูวิจัย

ศึกษาจากงานวิจัยในตางประเทศ เพ่ือนํามาเปนตัวอยางของคําถาม และเปนคําถามท่ีใหผูตอบสามารถ

เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ  

สําหรับการศึกษาทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดท่ีมีตอการคางสงหนังสือ   เปนคําถามท่ีศึกษา

จากงานวิจัยในตางประเทศเชนกัน โดยนําแนวทางการดําเนินงานของหองสมุดตางๆ มาสอบถามวา 

ผูตอบมีความคิดเห็นอยางไรตอแนวทางการดําเนินงานในแตละขอ  โดยใหเลือกตอบใน 3 ระดับ ไดแก  

เห็นดวยอยางมาก  เห็นดวยปานกลาง  และเห็นดวยนอย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ 

- ระยะท่ี 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการ 

หองสมุดท่ีมีตอการคางสงหนังสือ  โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูใชบริการท่ีมีประสบการณการ

คางสงหนังสือท้ังท่ีสํานักหอสมุดกลางและหองสมุด จํานวน 575 คน  แยกเปน  

1. นิสิตปริญญาตรี    จํานวน   400  คน  

2. นิสิตบัณฑิตศึกษา     จํานวน     72  คน  
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3. อาจารย    จํานวน     53  คน  

4. บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน     50  คน  

ระยะเวลาในการแจกแบบสอบถาม เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนมกราคม 2560 

- ระยะท่ี 2 รวบรวมความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการดําเนินงานของหองสมุด 

เก่ียวกับการคางสงหนังสือ แลวนําขอมูลท่ีไดมากําหนดแนวทางการแกปญหาการคางสงหนังสือ โดยใช

วิธีการสนทนากลุม (Focus group)   กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสังกัดฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

และหองสมุดองครักษ  จํานวน 10 คน   

       

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก คารอยละ  (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
    

การวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดท่ีมีตอการคางสง

หนังสือ : กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลออกเปน  5  ตอน  ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 วัตถุประสงคในการยืมหนังสือ ประสบการณในการคางสง สาเหตุท่ีคางสงหนังสือภาพรวม   

ตอนท่ี 3 วัตถุประสงคในการยืมหนังสือ ประสบการณในการคางสง สาเหตุท่ีคางสงหนังสือจําแนก 

  ตามผูตอบแบบสอบถามและประสบการณการคางสง 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานหองสมุดเก่ียวกับการคางสงหนังสือ 

          ตอนท่ี 5 การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือแกปญหาการคางสงหนังสือ        

   

ผลการวิเคราะหขอมูล  
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ปรากฏดังตาราง 1 
  

ตาราง 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   
 
 

  

  จากตาราง 1 พบวาจากผูตอบแบบสอบถาม จํานวนท้ังสิ้น  575  คน เปนนิสิตปริญญาตรี 

จํานวน 400  คน คิดเปนรอยละ 69.60  รองลงมาเปนนิสิตบัณฑิตศึกษา จํานวน 72 คน  คิดเปนรอยละ  

12.50  เปนอาจารย จํานวน   53  คน คิดเปนรอยละ 9.20   และเปนบุคลากร จํานวน 50 คน คิดเปน

รอยละ 8.70 

 

  

 

 

  สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

            นสิิตปริญญาตร ี 400 69.60 

            นสิิตบัณฑิตศึกษา 72 12.50 

            อาจารย 53 9.20 

            บุคลากร 50 8.70 

รวม 575 100.00 
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ตอนท่ี 2  วัตถุประสงคในการยืมหนังสือ ประสบการณในการคางสง สาเหตุท่ีคางสงหนังสือใน

ภาพรวม  ปรากฏดังตาราง 2 - 4 
 

ตาราง 2  วัตถุประสงคในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุดของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 

วัตถุประสงคในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุด ความถี่  

เพ่ือทํารายงาน/วิจัย 461 

เพ่ือใหไดรับความรูใหม 277 

เพ่ือความบันเทิง 145 

อานตามคําแนะนําของอาจารย/เพ่ือน 124 

อานเพ่ือเตรียมตัวสอบ 259 

วัตถุประสงคอ่ืน ๆ  15 
 

          จากตาราง 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุด  เพ่ือ

ทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด  มีความถ่ี  461 รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม  มีความถ่ี  277  และ

ยืมอานเพ่ือเตรียมตัวสอบ มีความถ่ี  259   

 

ตาราง 3  ประสบการณในการคางสงหนังสือของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

           จากตาราง 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 1-2  ครั้ง

มากท่ีสุด จํานวน 288 คน  คิดเปนรอยละ 50.10  รองลงมาคือ มีประสบการณในการคางสงหนังสือ  3-5 

ครั้ง  จํานวน  149  คน  คิดเปนรอยละ 25.90  และมีประสบการณในการคางสงมากกวา 5 ครั้ง จํานวน 

138 คน  คิดเปนรอยละ 24.00 

 

 

 

ประสบการณในการคางสงหนังสือ จํานวน (คน) รอยละ 

จํานวน 1-2 ครั้ง 288 50.10 

จํานวน 3-5 ครั้ง 149 25.90 

มากกวา 5 ครั้ง 138 24.00 

รวม 575 100.00 
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ตาราง 4  สาเหตุท่ีคางสงหนังสือของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

         จากตาราง 4 พบวาสาเหตุท่ีผูตอบแบบสอบถามคางสงหนังสือมากท่ีสุดเนื่องจาก  ยังใชหนังสือยัง

ไมเสร็จ  มีความถ่ี  368  รองลงมาคือ  ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีความถ่ี  376  และลืมตออายุ

สมาชิกการยืม (renew)  มีความถ่ี  241    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุ ความถ่ี  

ยังใชหนังสือไมเสร็จ 368 

ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได 376 

ลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew) 241 

คิดวาหนังสือเลมนั้น มีคนจองใชตอ จึงยังไมสงคืน 16 

ไมไดเขามาในหองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันท่ีตองสงหนังสือคืน 193 

ไมเขาใจข้ันตอนการตออายุยืมคืนดวยตนเอง หรือข้ันตอนยุงยาก 15 

ทําหนังสือหาย หรือหาหนังสือไมพบ จึงจําวันกําหนดสงไมได 29 

ไมไดใชหนังสือเลมนั้นเอง (ยืมใหเพ่ือน) จึงจําวันกําหนดสงไมได 65 

ลืมหนังสือท่ียืมไวแลวไวท่ีใดสักแหง 15 

สาเหตอ่ืุน ๆ  16 
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ตอนท่ี 3  วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือ จําแนกตามสถานภาพและประสบการณการคางสง ปรากฏในตาราง 5 
              ตาราง 5  วัตถุประสงคของการยืมหนังสือ และสาเหตุการคางสงหนังสือ 

 

 

สถานภาพ 

 

 

ประสบ 

การณในการ

คางสงหนังสือ 

วัตถุประสงคของการยืมหนังสือ สาเหตทุี่คางสงหนังสือ 

ทํา

รายงาน

/วิจัย 

ใหได 

รับ

ความ 

รูใหม 

ความ

บัน 

เทิง 

อานตาม

คําแนะนํา

ของ

อาจารย/

เพื่อน 

เตรียม 

ตัว 

สอบ 

อื่นๆ  

โปรด

ระบุ 

ยังใช

หนัง

สือไม

เสร็จ 

ลืมหรือ

จํา 

วัน

กําหนด

สงไมได 

ลืมตอ 

อายุ

สมาชิก

การยืม 

(renew) 

คิดวา

หนังสือ

เลมนั้น มี

คนจองใช

ตอ จึงยัง

ไมสงคืน 

ไมไดเขามา

ในหองสมุด

หรือ

มหาวิทยาลัย

ในวันที่ตอง

สงหนังสือคืน 

ไมเขาใจ

การตออายุ

ยืมคืนดวย

ตนเอง หรือ

ขั้นตอน

ยุงยาก 

ทําหนังสือ

หาย หรือหา

หนังสือไม

พบ จึงจําวัน

กําหนดสง

ไมได 

ไมไดใช

หนังสือเลม

นั้นเอง (ยืมให

เพื่อน) จึงจํา

วันกําหนดสง

ไมได 

ลืม

หนังสือ

ที่ยืมไว

แลวไว

ที่ใดสัก

แหง 

อื่นๆ 

โปรด

ระบุ 

นิสิตระดับ 

ปริญญาตรี 

1-2 คร้ัง 160 75 43 44 119 2 131 127 57 3 52 7 4 22 2 3 

3-5 คร้ัง 85 59 32 37 62 1 71 74 60 6 42 2 4 18 1 5 

มากกวา5 คร้ัง 67 38 33 17 50 1 53 56 40 2 39 1 3 15 3 4 

นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 

1-2 คร้ัง 27 13 5 7 8 1 18 11 13 1 16 2 0 0 0 0 

3-5 คร้ัง 18 10 5 4 5 0 12 11 9 0 7 0 1 2 1 0 

มากกวา5 คร้ัง 26 18 3 6 2 1 24 22 15 0 13 0 0 0 0 0 

อาจารย 

1-2 คร้ัง 13 11 3 1 1 1 6 8 4 0 3 0 1 0 1 2 

3-5 คร้ัง 9 5 1 2 3 3 7 6 3 2 4 0 3 2 3 0 

มากกวา5 คร้ัง 25 21 7 4 1 4 12 27 16 1 10 2 10 4 5 1 

บุคลากร 

1-2 คร้ัง 17 14 9 2 6 1 18 22 7 1 7 0 2 0 0 0 

3-5 คร้ัง 9 10 3 0 1 0 10 9 9 0 0 1 0 0 0 0 

มากกวา5 คร้ัง 5 3 1 0 1 0 6 5 8 0 0 0 0 2 0 0 

รวม 
461 277 145 124 259 15 368 378 241 16 193 15 28 65 16 15 
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จากตาราง 5 วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือ จําแนกตามสถานภาพและ  

ประสบการณการคางสงหนังสือ มีดังนี้   
 

วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือของนิสิตปริญญาตรี   
 

       นสิิตปริญญาตรีท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน  1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงคใน

การยืม หนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด มีจํานวน 160 คน  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใชเตรียมตัวสอบ    

มีจํานวน 119 คน  และยืมเพ่ือไดรับความรูใหม มีจํานวน 75 คน   สวนสาเหตุท่ีนิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือ

มากท่ีสุด  เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 131 คน  รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มี

จํานวน 127 คน  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew)  มีจํานวน 57 คน    

      นิสิตปริญญาตรีท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน  3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคใน 

การยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด มีจํานวน 85 คน รองลงมาคือ  ยืมเพ่ือใชเตรียมตัวสอบ มี

จํานวน  62 คน  และยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม  มีจํานวน 59 คน    สวนสาเหตุท่ีนิสิตกลุมนี้คางสงมาก

ท่ีสุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได  มีจํานวน 74 คน   รองลงมาคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ มี

จํานวน 71 คน   และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew)  มีจํานวน 60 คน  

      นิสิตปริญญาตรีท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการ 

ยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด  มีจํานวน   67  คน  รองลงมาคือ  ยืมเพ่ือใชเตรียมตัวสอบ มี

จํานวน 50  คน  และยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม  มีจํานวน 38 คน  สวนสาเหตุท่ีนิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือ

มากท่ีสุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได  มีจํานวน 56 คน   รองลงมาคือ ยงัใชหนังสือไมเสร็จ มี

จํานวน 53 คน   และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew)  มีจํานวน 40 คน   
 

วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือของนิสิตบัณฑิตศึกษา 
 

       นสิิตบัณฑิตศึกษาท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง  มีวัตถุประสงคใน 

การยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด มีจํานวน  27  คน  รองลงมาคือ  ยืมเพ่ือใหไดรับความรู

ใหม  มีจํานวน 13 คน และยืมเพ่ือใชเตรียมตัวสอบ มีจํานวน 8 คน  สวนสาเหตุท่ีนิสิตกลุมนี้คางสง

หนังสือมากท่ีสุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 18 คน รองลงมาคือ ไมไดเขามาในหองสมุดหรือ

มหาวิทยาลัยในวันท่ีตองสงหนังสือคืน มีจํานวน 16 คน  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew)  มี

จํานวน 13 คน   

      นิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน  3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคใน 

การยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน / วิจัยมากท่ีสุด มีจํานวน 18 คน  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรู

ใหม มีจํานวน 10 คน  และยืมเพ่ือใชเตรียมตัวสอบและยืมอานเพ่ือความบันเทิง อยางละจํานวน 5 คน

เทากัน สวนสาเหตุท่ีนิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 12 คน 
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รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีจํานวน 11 คน และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew)  มี

จํานวน 9 คน   

       นสิิตบัณฑิตศึกษาท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงคใน 

การยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน / วิจัยมากท่ีสุด  มีจํานวน 26 คน  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรู

ใหม มีจํานวน 18 คน  และยืมอานตามคําแนะนําเพ่ือน มีจํานวน 6 คน  สวนสาเหตุท่ีนิสติกลุมนี้คางสง

หนังสือมากท่ีสุดเนื่องจาก ยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 24 คน รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสง

ไมได มีจํานวน 22 คน  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew)  มีจํานวน 15 คน   
 

  วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือของอาจารย 
 

       อาจารยท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน  1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม  

หนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด มีจํานวน 13 คน รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม  

มีจํานวน 11 คน  และยืมอานเพ่ือความบันเทิง จํานวน 3 คน  สวนสาเหตุท่ีอาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือ

มากท่ีสุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได  มีจํานวน 8  คน  รองลงมาคือยังใชหนังสือไมเสร็จ  

มีจํานวน  6  คน  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew)  มีจํานวน 4 คน   

       อาจารยท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน  3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม 

หนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด มีจํานวน 9 คน  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม   

มีจํานวน 5 คน  และยืมอานเพ่ือเตรียมตัวสอบและยืมเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ อยางละจํานวน 3 คน

เทากัน  สวนสาเหตุท่ีอาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด   เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ  มีจํานวน 7 

คน  รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได  มีจํานวน  6 คน  และไมไดเขามาในหองสมุดหรือ

มหาวิทยาลัยในวันท่ีตองสงหนังสือคืน มีจํานวน 4 คน 

       อาจารยท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือมากกวา  5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม 

หนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด มีจํานวน 25 คน  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม  

มีจํานวน 21 คน และยืมอานเพ่ือความบันเทิง  มีจํานวน 7 คน สวนสาเหตุท่ีอาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือ

มากท่ีสุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีจํานวน 27 คน  รองลงมาคือ ลืมตออายุสมาชิกการยืม 

(Renew)  มีจํานวน 16 คน และยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 12 คน  
 

วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือของบุคลากร 
 

       บุคลากรท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน  1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม  

หนังสือเพ่ือใชรายงานมาก/วิจัยมากท่ีสุด มีจํานวน 17 คน  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม  

มีจํานวน 14 คน  และยืมอานเพ่ือความบันเทิง  มีจํานวน 9 คน สวนสาเหตุท่ีบุคลากรกลุมนี้คางสง

หนังสือมากท่ีสุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีจํานวน 22  คน  รองลงมาคือยังใชหนังสือไม
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เสร็จ มีจํานวน 18 คน และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew)  และไมไดเขามาในหองสมุดหรือ

มหาวิทยาลัยในวันท่ีตองสงหนังสือคืน อยางละจํานวน 7 คนเทากัน     

       บุคลากรท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน  3-5 ครั้ง  มีวัตถุประสงคในการยืม 

หนังสือเพ่ือใหไดรับความรูใหมมากท่ีสุด  มีจํานวน 10 คน  รองลงมาคือ  ยืมเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัย      

มีจํานวน 9 คน  และยืมอานเพ่ือความบันเทิง มีจํานวน 3 คน  สาเหตุท่ีบุคลากรกลุมนี้คางสงหนังสือมาก

ท่ีสุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 10 คน  รองลงมาลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได และลืมตอ

อายุสมาชิกการยืม (Renew) อยางละจํานวน 9 คน เทากัน   และไมเขาใจการตออายุการยืมคืนดวย

ตนเองหรือข้ันตอนยุงยาก มีจํานวน 1 คน 

       บุคลากรท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม 

หนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด มีจํานวน 5 คน  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม มีจํานวน 

3  คน  และยืมอานเพ่ือความบันเทิง และยืมอานเพ่ือเตรียมตัวสอบ อยางละจํานวน 1 คนเทากัน  สวน

สาเหตุท่ีบุคลากรกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด เนื่องจากลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew) และยังใช

หนังสือไมเสร็จ อยางละจํานวน 6 คนเทากัน รองลงมาคือ  ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได  มีจํานวน  5  

คน  และไมไดใชหนังสือเลมนั้นเอง (ยืมใหเพ่ือนจึงจําวันกําหนดสงไมได)   มีจํานวน  2  คน 
 

ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือ ปรากฏในตาราง 6 
 

ตาราง 6 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการดําเนินงานของหองสมุดเก่ียวกับการคางสงหนังสือ 

     การดําเนินงานหองสมุด คาเฉล่ีย S.D. รอยละ 

การสงอีเมลแจงเตือนเม่ือคางสงหนังสือ 2.70 0.57   89.93 

ระงับการยืมหนังสือ หากมีหนังสือคางสง 1.84 0.77   61.40 

ระงับการยืมตอ (renew) หากมีหนังสือคางสง 1.91 0.84   63.60 

ระงับการยืมตอ (renew) หากมีคางคาปรับ 2.04 0.82   68.00 

หนังสือมีคนใชมากควรกําหนดสงใหเร็วกวาปกติ เชน 3 วัน หรือ 7 วัน 2.07 0.81   68.98 

จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง 2.83 0.60   94.21 

จัดตูรับคืนหนังสือตามจุดตางๆท่ัวมหาวิทยาลัย 2.68 0.88   89.47 

ระบบการตออายุสมาชิกดวยตนเอง 2.73 0.69   91.15 

การคิดคาปรับเม่ือสงหนังสือเกินกําหนด 2.52 0.79   84.14 

จัดหา eBook เพ่ิมข้ึน 2.71 0.72   90.39 

จัดหาหนังสือเพ่ิม กรณีท่ีมีคนใชมาก 2.91 0.60   96.93 

การจัดสัปดาหการยกเวนคาปรับ 2.70 0.80   89.93 
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จากตาราง 6 พบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานหองสมุดเก่ียวกับการคางสง 

หนังสือโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.49  คิดเปนรอยละ 82.91  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

ผูใชบริการตองการใหจัดหาหนังสือเพ่ิมกรณีท่ีมีคนใชมาก  คาเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.91 คิดเปน รอยละ  

96.93  รองลงมาคือใหขยายเวลาการยืมมากข้ึนในชวงเทศกาลวันหยุดยาว คาเฉลี่ย 2.89  คิดเปนรอยละ  

96.24  และจัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง  คาเฉลี่ย  2.83  คิดเปนรอยละ   94.21   
 

ตอนท่ี 5  การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือแกปญหาการคางสงหนังสือ        

 การจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือแกปญหาการคางสงหนังสือ เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในวันท่ี 30  สิงหาคม  

2560  เวลา 9.00 -12.00  น. ณ หองประชุม  710  อาคารสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีบุคลากรเขารวมกิจกรรม จํานวน  10  คน   

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม  คือ เพ่ือใหไดแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับการแกปญหาการคางสง 

หนังสือของสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมชวยกัน

วิเคราะหขอมูลจากแนวทางการทํางานเดิมท่ีเคยปฏิบัติอยู   และจากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอการดําเนินงานของหองสมุดเก่ียวกับการคางสง  ดังท่ีไดแสดงในตาราง 7 
     
ตาราง 7  วิธีการดําเนินงานท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม (เรียงตามลําดับ) 
 

ลําดับท่ี วิธีการดําเนินงาน รอยละ 

1 จัดหาหนังสือเพ่ิม กรณีท่ีมีคนใชมาก      96.63  

2 ขยายเวลาการยืมมากข้ึนในชวงเทศกาลวันหยุดยาว      96.24  

3 จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง      94.21  

4 ระบบการตออายุสมาชิกดวยตนเอง      91.15  

5 จัดหา eBook เพ่ิมข้ึน      90.39  

ตาราง 6  (ตอ)    

     การดําเนินงานหองสมุด คาเฉล่ีย S.D. รอยละ 

ลดหยอนคาปรับใหผูใช กรณีท่ีคางสงนาน 2.54 0.91   84.78 

ขยายเวลาการยืมมากข้ึนในชวงเทศกาลวันหยุดยาว 2.89 0.71   96.24 

ระงับการออกใบรับรองการศึกษา หากมีหนังสือคางสง 2.30 0.99   76.50 

ใหรางวัลแกผูใชท่ีนําหนังสือมาสงคืนตามกําหนด 2.43 1.01   80.90 

รวม 2.49 0.23   82.91 
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ตาราง 7 (ตอ)   

ลําดับท่ี วิธีการดําเนินงาน รอยละ 

6 การสงอีเมลแจงเตือนเม่ือคางสงหนังสือ      89.93  

7 การจัดสัปดาหการยกเวนคาปรับ      89.93  

8 จัดตูรับคืนหนังสือตามจุดตางๆท่ัวมหาวิทยาลัย      89.47  

9 ลดหยอนคาปรับใหผูใช กรณีท่ีคางสงนาน      84.78  

10 การคิดคาปรับเม่ือสงหนังสือเกินกําหนด      84.14  

11 ใหรางวัลแกผูใชท่ีนําหนังสือมาสงคืนตามกําหนด      80.90  

12 ระงับการออกใบรับรองการศึกษา หากมีหนังสือคางสง      76.50  

13 หนังสือมีคนใชมากควรกําหนดสงใหเร็วกวาปกติ เชน 3 วัน หรือ 7 วัน      68.98  

14 ระงับการยืมตอ (renew) หากมีคางคาปรับ      68.00   

15 ระงับการยืมตอ (renew) หากมีหนังสือคางสง      63.60  

16 ระงับการยืมหนังสือ หากมีหนังสือคางสง      61.40  
   

วิธีการดําเนินกิจกรรม ท่ีประชุมไดกําหนดหัวขอในการอภิปรายรวมกันออกเปน 2 ประเด็น  ดังนี้                       

1. วิธีการดําเนินการเม่ือผูใชคางสงหนังสือ     

2. วิธีการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด  
 

   วิธีการดําเนินการเม่ือผูใชคางสงหนังสือ    

           เม่ือผูใชหองสมุดไมนําหนังสือมาคืนตามกําหนดหรือคางสง มีวิธีการดําเนินการดังนี้  

1) สง email หรือจดหมายแจงเตือน โดยระบบหองสมุดอัตโนมัติจะสง email ไปท่ี 

ผูใช ท่ียืมหนังสือกอนถึงวันกําหนดสงหนังสือเปนเวลา 3 วัน  และจะสง email ทวงเม่ือเกินกําหนดสงไป

แลว 1 วัน และทุก ๆ 7 วัน หากผูใชยังไมนําหนังสือมาสง  ใหเจาหนาท่ีหองสมุดติดตามทวงสงไปท่ี 

Facebook ของผูใช, สง SMS หรือทวงทางโทรศัพท  

กรณีท่ีผูใชท่ีคางสงหนังสือเปนระยะเวลานาน ๆ หากเปนนิสิต ใหเจาหนาท่ีหองสมุดทํา 

จดหมายทวงแจงไปท่ีอาจารยท่ีปรึกษา  หรือสงไปรษณียบัตรไปตามท่ีอยูท่ีผูใชแจงเอาไว หากเปนอาจารย

หรือบุคลากร ใหทําจดหมายทวงไปท่ีภาควิชาหรือท่ีทํางานของอาจารยและบุคลากร 

2) คิดคาปรับ เม่ือผูใชคืนหนังสือเกินกําหนดสง 

3) ลดหยอนคาปรับใหแกผูใชบริการท่ีมีเหตุผลอันสมควร   

4) ระงับการยืม  การยืมตอ  หากผูใชคางสงหนังสือ 
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5) จัดสัปดาหยกเวนคาปรับ 

6) ระงับการออกใบรับรองการจบการศึกษาใหแกนิสิตท่ีคางสงหนังสือ 
 

วิธีการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด 

หองสมุดควรมีมาตรการหรือวิธีการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด ดังนี้  

 1)  สง email แจงเตือนผูใชใหนําหนังสือมาสง 

2)  จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมงท่ีหนาหองสมุดหรือตามจุดตาง ๆ ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

3)  จัดใหมีระบบการตออายุหนังสือดวยตนเอง (Renew) 

4)  ขยายเวลาการยืมชวงปดภาคการศึกษา 

5) จัดทําแผนพับประชาสัมพันธการใชหองสมุดในเรื่องเก่ียวกับระเบียบการยืม-คืน  การ 

ตออายุการยืม (renew) การทําหนังสือชํารุดหรือทําหนังสือหาย และการชําระคาปรับเม่ือสงหนังสือเกิน

กําหนด 

6)เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีเคานเตอรยืม-คืนหนังสือ แจงผูใชท่ีมาขอยืมหนังสือวา มี 

หนังสือท่ีถึงเวลากําหนดสง ซ่ึงจะเปนการเตือนผูใชอีกทางหนึ่ง 

7) บรรณารักษผูสอนวิธีการใชหองสมุด ควรแนะนําผูใชหองสมุดวา เม่ือคืนหนังสือผาน 

ทางตูรับคืนแลว ควรตรวจสอบสถานภาพในระบบดวยทุกครั้งวา หนังสือเลมนั้นผานข้ันตอนการคืน

เรียบรอยแลว 

8)  จัดหาหนังสือเพ่ิมข้ึน กรณีท่ีมีผูใชมาก 

9)  หนังสือท่ีมีคนใชมาก ควรจัดทําเปนหนังสือสํารอง และปรับวันกําหนดสงใหเร็วข้ึน  

 



     บทที่ 5 

                  สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดท่ีมีตอการคางสงหนังสือ :  

กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผูวิจัยสามารถนําขอมูลท่ีไดมาสรุป 

อภิปรายผลและใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย     

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ   

    1.  เพ่ือศึกษาสาเหตุของการคางสงหนังสือ     

2.  เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูใชบริการท่ีมีตอการคางสงหนังสือ 
  

วิธีดําเนินการวิจัย   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนกลุมตัวอยางท่ีใชการสุมแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูใชบริการ

หองสมุดท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือ ประกอบดวยอาจารย บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 575 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุของการคางสงหนังสือ และ

ความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีการดําเนินงานของหองสมุดเก่ียวกับการคางสงหนังสือ ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึน 

ประกอบดวยขอคําถาม 3 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพของผูตอบ 

แบบสอบถาม วัตถุประสงคในการยืมหนังสือ และประสบการณในการคางสงหนังสือ 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับสาเหตุการคางสงหนังสือ 

ตอนท่ี 3 เปนขอคําถามท่ีถามความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีการดําเนินงานของหองสมุดเก่ียวกับ 

การคางสงหนังสือ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 3 ระดับ 

สําหรับการจัดทําแนวทางการแกปญหาของหองสมุดเก่ียวกับการคางสงหนังสือ ใชวิธีการ 

สนทนากลุม (Focus group)   โดยมีบุคลากรของหองสมุด จํานวน 10 คน รวมอภิปรายเพ่ือกําหนดแนว 

ปฏิบัติท่ีดีเม่ือผูใชคางสงหนังสือและการปองกันการคางสงหนังสือ  
  

การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือวิเคราะหคาทางสถิติตางๆ ดังนี้   

1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยนิสิตปรญิญาตร ี 

นิสิตบัณฑิตศึกษา อาจารยและบุคลากร โดยคํานวณหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage)  
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2. วิเคราะหวัตถุประสงคในการยืม ประสบการณในการคางสง สาเหตุท่ีคางสงหนังสือ 

ในภาพรวม  โดยคํานวณหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

3. วิเคราะหความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานของหองสมุดเก่ียวกับการคางสงหนังสือ  

โดยหาคาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคารอยละ 

(Percentage)  
 

สรุปผลการวิจัย   

จากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการคางสงหนังสือ จํานวน 575 คน เปนนิสิตปริญญา 

ตร ีจํานวน 400  คน ( รอยละ 69.60 ) เปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จาํนวน 72 คน ( รอยละ 12.50 )  เปนอาจารย 

จํานวน 53 คน  (รอยละ 9.20) และเปนบุคลากร จํานวน 50 คน (รอยละ 8.70) จากการวิเคราะหขอมูล

สามารถสรุปผล ดังนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถามยืมหนังสือออกนอกหองสมุด 3 อันดับแรก คือเพ่ือใชทํา 

รายงาน/วิจัย  มากท่ีสุด รองลงมาคือใชเพ่ือใหไดรับความรูใหม  และใชอานเพ่ือเตรียมตัวสอบตามลําดับ  

2. ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้งมากท่ีสุด  

รองลงมาคือ มีประสบการณคางสงหนังสือจํานวน  3-5 ครั้ง  และมีประสบการณคางสงมากกวา 5 ครั้ง 

ตามลําดับ  

3. สาเหตุท่ีผูตอบแบบสอบถามคางสงหนังสือมากท่ีสุดคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ   

รองลงมา คือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)  

4. นิสิตปริญญาตรีท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงค 

ในการยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใชเตรียมตัวสอบ และยืมเพ่ือไดรับ

ความรูใหม    

สาเหตุท่ีนิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด เนื่องจาก ยังใชหนังสือไมเสร็จ รองลงมาคือ  

ลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)  ตามลําดับ 

5. นิสิตปริญญาตรีท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงค 

ในการยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใชเตรียมตัวสอบ และยืมเพ่ือไดรับ

ความรูใหม   

 สาเหตุท่ีนิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได 

รองลงมาคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)   

6. นิสิตปริญญาตรีท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงคใน 

การยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใชเตรียมตัวสอบ และยืมเพ่ือไดรับ

ความรูใหม ตามลําดับ 

 สาเหตุท่ีนิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได 

รองลงมาคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)  ตามลําดับ  
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7. นิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงค 

ในการยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม และยืมเพ่ือใช

เตรียม ตัวสอบ  ตามลําดับ 

 สาเหตุท่ีนิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ  รองลงมาคือ  

ไมไดเขามาในหองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันท่ีตองสงหนังสือคืน  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)  

8. นิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงค 

ในการยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม และยืมเพ่ือใช

เตรียม ตัวสอบและยืมอานเพ่ือความบันเทิง   

สาเหตุท่ีนิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ  รองลงมาคือ  

ลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)  ตามลําดับ  

9. นิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงค 

ในการยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม และยืมอาน

ตามคําแนะนํา ของอาจารย/เพ่ือน 

สาเหตุท่ีนิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ  รองลงมาคือ   

ลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)  ตามลําดับ  

10. อาจารยท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการ 

ยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม และยืมอานเพ่ือความ

บันเทิง   

สาเหตุท่ีอาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือ 

ไมไดรองลงมาคือ  ยังใชหนังสือไมเสร็จ  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)  ตามลําดับ  

11. อาจารยท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม   

หนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม และยืมอานเพ่ือ  เตรียม

ตัวสอบและอ่ืน ๆ  

 สาเหตุท่ีอาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด  เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ  รองลงมา 

คือลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได และไมไดเขามาในหองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันท่ีตองสง

หนังสือคืน   

12. อาจารยท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือมากกวา  5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม  

หนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม และยืมอานเพ่ือความ

บันเทิง  

 สาเหตุท่ีอาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด  เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือ

ไมได รองลงมาคือ ลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)  และยังใชหนังสือไมเสร็จ   
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13. บุคลากรท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม 

หนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม และยืมอานเพ่ือความ

บันเทิง  

 สาเหตุท่ีบุคลากรกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด  เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือ 

ไมได รองลงมาคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)  ตามลําดับ 

14. บุคลากรท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม 

หนังสือเพ่ือใหไดรับความรูใหมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัย  และยืมอานเพ่ือ 

ความบันเทิง  

 สาเหตุท่ีบุคลากรกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด  เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ  

รองลงมาคือลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได  และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew) และไมเขาใจ

การตออายุการยืมดวยตนเองหรือข้ันตอนยุงยาก   

15. บุคลากรท่ีมีประสบการณการคางสงหนังสือมากกวา  3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการ 

ยืมหนังสือเพ่ือใชทํารายงาน/วิจัยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ยืมเพ่ือใหไดรับความรูใหม และยืมอานเพ่ือความ

บันเทิงและยืมอานเพ่ือเตรียมตัวสอบ  

 สาเหตุท่ีบุคลากรกลุมนี้คางสงหนังสือมากท่ีสุด  เนื่องจากลืมตออายุสมาชิกการยืม 

(renew) และยังใชหนังสือไมเสร็จ รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได  และไมไดใชหนังสือ

เลมนั้นเอง (ยืมใหเพ่ือนจึงจําวันกําหนดสงไมได)  ตามลําดับ 

16. ความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานของหองสมุดเก่ียวกับการคางสงหนังสือ เม่ือ 

สอบถามถึงความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานของหองสมุดเก่ียวกับการคางสงหนังสือผลการวิจัยพบวาสิ่ง

ท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินการของหองสมุดมากท่ีสุดคือ ใหหองสมุดจัดหา

หนังสือเพ่ิม กรณีท่ีหนังสือเลมนั้น ๆ มีคนตองการใชมาก   รองลงมาคือ ขยายระยะเวลาการยืมมากข้ึน

ในชวงเทศกาลวันหยุดยาว  และจัดใหมีตูรับคืนหนังสือ  24  ชั่วโมง ตามลําดับ  สําหรับการดําเนินการท่ี

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินการของหองสมุดนอยท่ีสุดคือ ระงับการยืมตอ 

(renew) หากมีการคางคาปรับ  รองลงมาคือ ระงับการยืมตอ (renew) หากมีการคางสงหนังสือ และ

ระงับการยืมหนังสือ หากมีหนังสือคางสง ตามลําดับ 

17. การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือแกปญหาการคางสงหนังสือ เปนการจัดกิจกรรมจัดทําแนว 

ปฏิบัติท่ีดีเพ่ือแกปญหาการคางสงหนังสือ โดยจัดข้ึนในวันท่ี 30  สิงหาคม  2560  โดยมีบุคลากรเขารวม

กิจกรรม จาํนวน  10  คน และรวมกันวิเคราะหขอมูลจากแนวทางการทํางานเดิมท่ีเคยปฏิบัติอยู และจาก

ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการดําเนินงานของหองสมุดเก่ียวกับการคางสง

หนังสือ โดยไดแนวปฏิบัติท่ีมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

                    วิธีการดําเนนิการเม่ือผูใชคางสงหนังสือ    

                    เม่ือผูใชหองสมุดไมนําหนังสือมาคืนตามกําหนดหรือคางสง มีวิธีการดําเนินการดังนี้  
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1) สง email หรือจดหมายแจงเตือน โดยระบบหองสมุดอัตโนมัติจะสง email ไป 

ท่ีผูใชท่ียืมหนังสือกอนถึงวันกําหนดสงหนังสือเปนเวลา 3 วัน  และจะสง email ทวงเม่ือเกินกําหนดสงไป

แลว 1 วัน และทุก ๆ 7 วัน หากผูใชยังไมนําหนังสือมาสง  ใหเจาหนาท่ีหองสมุดติดตามทวงสงไปท่ี 

Facebook ของผูใช, สง SMS หรือทวงทางโทรศัพท  

กรณีท่ีผูใชท่ีคางสงหนังสือเปนระยะเวลานาน ๆ หากเปนนิสิต ใหเจาหนาท่ีหองสมุด 

ทําจดหมายทวงแจงไปท่ีอาจารยท่ีปรึกษา  หรือสงไปรษณียบัตรไปตามท่ีอยูท่ีผูใชแจงเอาไว หากเปน

อาจารยหรือบุคลากร ใหทําจดหมายทวงไปท่ีภาควิชาหรือท่ีทํางานของอาจารยและบุคลากร 

2) คิดคาปรับเม่ือผูใชคืนหนังสือเกินกําหนดสง  

3) ลดหยอนคาปรับใหแกผูใชบริการท่ีมีเหตุผลอันสมควร   

4) ระงับการยืม  การยืมตอ  หากผูใชคางสงหนังสือ 

5) จัดสัปดาหยกเวนคาปรับ 

6) ระงับการออกใบรับรองการจบการศึกษาใหแกนิสิตท่ีคางสงหนังสือ 
 

วิธีการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด 

 หองสมุดควรมีมาตรการหรือวิธีการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด เพ่ือเปนการ 

ปองกันหรือลดจํานวนการสงหนังสือเกินกําหนด ดังนี้  

1) สง email แจงเตือนผูใชใหนําหนังสือมาสง ท้ังนี้ผูปฏิบัติงานควรตรวจสอบ email  

ผูใชใหมีความถูกตองอยางสมํ่าเสมอ 

2)  จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง ท่ีหนาหองสมุดหรือตามจุดตาง ๆ ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

3)  จัดใหมีระบบการตออายุหนังสือดวยตนเอง (Renew) 

4)  ขยายเวลาการยืมชวงปดภาคการศึกษา 

5) ประชาสัมพันธการใชหองสมุดในเรื่องเก่ียวกับระเบียบการยืม-คืน  การตออายุการยืม  

การทําหนังสือชํารุดหรือทําหนังสือหาย  และการชําระคาปรับเม่ือสงหนังสือเกินกําหนดในรูปของแผนพับ 

หรือเผยแพรบนเว็บไซตของหองสมุด   

6) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีเคานเตอรยืม-คืนหนังสือ แจงผูใชท่ีมาขอยืมหนังสือวา 

หนังสือท่ียืมไปนั้นถึงเวลากําหนดสงเม่ือใด ซ่ึงจะเปนการเตือนผูใชอีกทางหนึ่ง 

7)  บรรณารักษผูสอนวิธีการใชหองสมุด ควรแนะนําผูใชหองสมุดวา เม่ือคืนหนังสือผาน 

ทางตูรับคืนแลว ควรตรวจสอบสถานภาพในระบบดวยทุกครั้งวา หนังสือเลมนั้นผานข้ันตอนการคืน

เรียบรอยแลว 

8)  จัดหาหนังสือเพ่ิมข้ึน กรณีท่ีมีผูใชมาก     

9)  หนังสือท่ีมีคนใชมาก ควรจัดทําเปนหนังสือสํารอง ปรับวันกําหนดสงใหเร็วข้ึน      
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อภิปรายผลการวิจัย        
จากการด าเนินการวิจัยและผลการวิจัยที่กล่าวมา  ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญที่เห็นว่า ควรน ามาสู่   

การอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้    
    
สาเหตุการค้างส่งหนังสือ       

            การที่นิสิตปริญญาตรีค้างส่งหนังสือ มีสาเหตุหลักคือ 1) ลืมหรือจ าวันก าหนดส่งไม่ได้  2)  ยงัใช ้  
หนังสือไม่เสร็จ   3)  ลืมต่ออายุสมาชิกการยืม  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเอเลา  (Alao, 2002), มูรูกาทัส 
(Murugathas, 2009),  โกเฮน, ไซเกียและซาร์มา (Gohain, Saikia and Sarma, 2013), เดวีส์และเซ็น 
(Davies and Sen, 2014) และนิติพร สุนทรนนท์ (2551)  ที่พบว่า การที่ผู้ใช้ค้างส่งหนังสือมีสาเหตุมาจาก
ยังมีความต้องการใช้หนังสืออยู่ เกรงว่าจะมีคนอ่ืนต้องการใช้หนังสือเล่มนั้น  สาเหตุต่อมาคือ ลืมน าหนังสือ
มาคืน  และลืมต่ออายุการยืมหรือไม่ทราบว่าหนังสือครบก าหนดส่ง      

ส่วนสาเหตุที่นิสิตบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ค้างส่งหนังสือ มีสาเหตุหลักคือ 1) ยังใช้หนังสือไม่
เสร็จ  2) ลืมต่ออายุสมาชิกการยืม 3) ไม่ได้เข้ามาในห้องสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันที่ต้องส่งหนังสือคืน   

ส าหรับบุคลากรทีค่้างส่งหนังสือ มีสาเหตุคือ 1) ยังใช้หนังสือไม่เสร็จ  2) ลืมหรือจ าวันก าหนดส่ง
ไม่ได้  3) ไม่เข้าใจการต่ออายุการยืมด้วยตนเองหรือขั้นตอนยุ่งยาก รวมถึงไม่ได้ใช้หนังสือเล่มนั้นเอง (ยืมให้
เพ่ือนจึงจ าวันก าหนดส่งไม่ได้)    
   
 ความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินงานของห้องสมุดเกี่ยวกับการค้างส่งหนังสือ  

ความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินงานของห้องสมุดเกี่ยวกับการค้างส่งหนังสือ พบว่า การ 
ด าเนินงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดคือ ให้ห้องสมุดจัดหาหนังสือเพ่ิมกรณีท่ีหนังสือนั้นมีคน
ต้องการใช้มาก ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของนิติพร สุนทรนนท์ (2551) รองลงมาคือ  ขยายระยะเวลา
การยืมให้นานขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และจัดให้มีตู้รับคืน  24 ชั่วโมง  ส าหรับการด าเนินงานที่
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ  ระงับการยืมต่อหากค้างค่าปรับ  ระงับการยืมต่อหากค้างส่ง
หนังสือ  และระงับการยืมหากมีหนังสือค้างส่ง  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของเดวีส์และ
เซ็น (Davies and Sen, 2014) , เอเลา   (Alao, 2002), มูรูกาทัส (Murugathas, 2009)  โกเฮน, ไซเกีย
และซาร์มา (Gohain, Saikia and Sarma, 2013) และบาทท์ (Bhatt, 2011) ทีพ่บว่า ผู้ใช้ต้องการให้
ห้องสมุดแจ้งเตือนวันก าหนดส่งหรือส่ง SMS รวมถึงให้ระงับการยืมหากค้างส่งหนังสือ จัดให้มีการต่ออายุ
ออนไลน์ และการคิดค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส่ง  

เดวีส์และเซ็น (Davies and Sen, 2014) ได้ให้ค าแนะน าแก่ห้องสมุดเพ่ือการจัดการ 
หนังสือเกินก าหนดส่งไว้ว่า ห้องสมุดควรมีแนวปฏิบัติแยกกันระหว่างหนังสือที่ยังไม่ถึงก าหนดส่ง และ
หนังสือที่เกินก าหนดส่ง  ซึ่งได้แนะน าว่า การจัดการหนังสือที่ยังไม่ถึงก าหนดส่งควรจัดให้มีการต่ออายุการ
ยืมทางออนไลน์ซ่ึงจะช่วยลดการเสียค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส่งที่มสีาเหตุมาจากการลืมได ้ ดังนั้น จึงมี
ค าแนะน าในการป้องกันการส่งหนังสือเกินก าหนด  โดยใช้การแจ้งเตือน เช่น ส่งอีเมลให้แก่ผู้ใช้ที่ยืม
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หนังสือ โดยจัดสงลวงหนากอนถึงวันกําหนดสงหนังสือเปนเวลา 1-3 วัน  หากผูใชยังคงตองการใชหนังสือ

เลมนั้นอยู สามารถท่ีจะตออายุการยืมทางออนไลนได  ท้ังนี้ การแจงเตือนจะมีประโยชนมาก หากการแจง

เตือนนั้นมีผูรับและปฏิบัติตามกอนถึงวันกําหนดสง ผูใชจึงควรท่ีจะไดตรวจสอบอีเมลเปนประจําเพ่ือ

แกปญหาการคางสงหนังสือท่ีมาจากสาเหตุการลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได (เดวีสและเซ็น, 2014)   

วิธีการสงขอความหรือ SMS เตือนผูใชใหนําหนังสือมาสง อาจจะชวยไดมากเนื่องจาก 

ผูใชจะไดเห็นขอความนี้ทันทีท่ีมีการแจงเตือน แตจะทําใหหองสมุดมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน และผูใชบริการบาง

คนท่ียืม หนังสือออกไปจํานวนมาก จะไดรับขอความซํ้าซอน อาจทําใหเกิดความรําคาญได (เดวีสและเซ็น, 

2014)   

การจัดใหมีการตออายุการยืมทางออนไลน เพ่ือชวยแกปญหาเรื่องท่ีผูใชไมไดเขามาใน 

หองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันท่ีตองสงหนังสือคืน พรอมท้ังจัดทําคูมือการตออายุการยืมดวยตนเอง

เผยแพรไวท่ีหนาเว็บไซตหองสมุด  

การจัดหาหนังสือท่ีมีคนตองการใชสูงเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนการตอบสนองตอขอเสนอแนะของ 

ผูใชรวมถึงการจัดใหมีตูรับคืนหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงจะชวยลดปญหาการสงหนังสือเกินกําหนดได  

  สําหรับการดําเนินงานเม่ือมีผูใชคางสงหนังสือไดมีคําแนะนําจากงานวิจัยของบาทท 

(Bhatt, 2011)  พบวา ควรคิดคาปรับเม่ือสงหนังสือเกินกําหนด เพราะนักศึกษาท่ีมีประสบการณคางสง

หนังสือของ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอิสลาเมีย รอยละ 78.20  เห็นวา  คาปรับเปนการ

กระตุนใหผูใชนําหนังสือมาคืนตรงเวลา ซ่ึงเปนไปไมไดวาหองสมุดจะมีหนังสือใหผูใชบริการคนละเลมครบ

ทุกคน การสงหนังสือตรง ตามเวลาจะทําใหหนังสือหมุนเวียนไปใหแกผูใชบริการใหมากท่ีสุด  นอกจากนี้ 

ยังเสนอแนะใหระงับการยมื หรือการตออายุการยืมหากมีการคางสงหนังสือหรือคางคาปรับอีกดวย   

  

  แนวปฏิบัติเพ่ือแกปญหาการคางสงหนังสือ  

                    จากการสนทนากลุมของบุคลากรหองสมุด โดยนําผลขอมูลจากการศึกษาผูใชมา

ประกอบในการพิจารณาเพ่ือนํามากําหนดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของหองสมุดเพ่ือแกปญหาการ

คางสงหนังสือ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานออกเปน  2  แนวทาง คือ การดําเนินการเม่ือผูใชคางสง

หนังสือ  และการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด 

                     1. การดําเนินการเม่ือผูใชคางสงหนังสือ      

    วิธีการท่ีเหมือนกันในการดําเนินงานท้ัง 2 แนวทางคือเรื่อง การสงอีเมลแจงเตือนผูใช

กอนท่ีจะถึงวันกําหนดสงและเม่ือหนังสือนั้นเกินกําหนดสงแลว  วิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพมากเม่ือผูใชได

เปดอีเมล อยางสมํ่าเสมอหรือเปนอีเมลท่ีใชประจํา เพราะในการปฏิบัติงานจริงเม่ือผูใชคางสงหนังสือ 

มักจะแจงวา  ไมไดรับอีเมลแจงเตือน ดังนั้น ผูปฏิบัติงานควรสอบถามหรือตรวจสอบขอมูลจากผูใชให

ถูกตอง  นอกเหนือจากการสงอีเมลแลว หองสมุดยังสามารถใชวิธีการสงขอความแจงเตือนทาง SMS ได
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อีกดวย แตอาจจะตองพิจารณาเรื่องคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงปริมาณงานท่ีตองดําเนินงานซ่ึงวิธีการนี้จะ

ไดผลดีเนื่องจากผูใชจะไดรับขอความแจงเตือนโดยตรง จะชวยลดปญหาการลืมได 

                     2. การปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด 

                        2.1 การจัดใหมีตูรับคืนหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง เปนวิธีการท่ีสามารถดําเนินการไดแต

ผูปฏิบัติงานตองกระทําดวยความรอบคอบ เนื่องจากอาจมีปญหาไดวา ผูใชสงหนังสือคืนหองสมุดผานตูรับ

คืนแลว แตในระบบการยืมยังปรากฏวา ผูใชยังคางสงหนังสืออยู   

     2.2  การจัดหาหนังสือเพ่ิม ใชในกรณีท่ีมีผูยืมใชการจองคิว (Request) เพ่ือยืมหนังสือ

เลมใดเลมหนึ่งเปนจํานวนมาก งานบริการยืม-คืนจึงตองแจงขอมูลแกงานจัดหาเพ่ือการประสานงาน

รวมกันระหวางอาจารยผูสอนและหองสมุดสําหรับการระบุจํานวนความตองการของหนังสือเลมใดเลมหนึ่ง

เปนพิเศษ   และบุคลากรหองสมุดใชการสังเกตพฤติกรรมการยืมหนังสือของผูใชวา มีการยืมหนังสือชื่อ

เรื่องใดมากและหนังสือท่ีมีใหบริการเพียงพอตอการใชหรือไม  ซ่ึงตองมีการประสานงานกันระหวาง

บุคลากรในงานจัดหาและงานบริการเพ่ือใหจัดซ้ือหนังสือไดอยางรวดเร็ว ทันตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

             ควรมีการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชหนังสือของผูรับบริการแตละประเภท ไดแก อาจารย 

นิสิต และบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก  ก 
 
 

            แบบสอบถามเรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดท่ีมีตอการคางสงหนังสือ :    
             กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามเรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดท่ีมีตอการคางสงหนังสือ :    
             กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
          โปรดทําเครื่องหมาย    ลงหนาขอความท่ีตรงกับทาน 
 

ขอมูลสวนตัว  (    )   นิสิตระดับปริญญาตรี                (    )  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   
                       (    )   อาจารย                               (    )  บุคลากร  
 
          วัตถุประสงคในการยืมหนังสือออกจากหองสมุด  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 
                            (     )  เพ่ือทํารายงาน / วิจัย        (    )  เพ่ือใหไดรับความรูใหมๆ  
                            (    )   เพ่ือความบันเทิง              (    )  อานตามคําแนะนาํของอาจารย / เพ่ือน   
                            (    )   อานเพ่ือเตรียมตัวสอบ 
                            (    )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................  
 
           ประสบการณในการคางสงหนังสือ  
 
                            (    )  1 - 2  ครั้ง    (    )  3 - 5  ครั้ง    (    )  มากกวา  5  ครั้ง  
 
          สาเหตุท่ีทานคางสงหนังสือ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 
                            (    )   ยังใชหนังสือไมเสร็จ                      
                            (    )   ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได 
                            (    )   ลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew) 
                            (    )  คิดวาหนังสือเลมนั้น มีคนจองใชตอ จึงยังไมสงคืน  
                            (    )  ไมไดเขามาในหองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันท่ีตองสงหนังสือคืน 
                            (    )  ไมเขาใจข้ันตอนการตออายุการยืมดวยตนเอง หรือข้ันตอนยุงยาก 
                            (    )  ทําหนังสือหาย หรือหาหนังสือไมพบ จึงไมไดนําสงคืนตามกําหนด 
                            (    )  ไมไดใชหนังสือเลมนั้นเอง (ยืมใหเพ่ือน) จึงจําวันกําหนดสงไมได 
                            (    )  ลืมวางหนังสือท่ียืมแลวไวท่ีใดสักแหง 
                            (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   ..........................................................................       

 

 

    



37 
 

 

  ความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือ 
 
            การดําเนนิงานของหองสมุด เห็นดวย 

    อยางมาก 
เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

การสงอีเมลแจงเตือนเม่ือคางสงหนังสือ    
ระงับการยืมหนังสือ หากมีหนังสือคางสง    
ระงับการยืมตอ (renew) หากมีหนังสือคางสง    
ระงับการยืมตอ (renew) หากมีการคางคาปรับ    
หนังสือท่ีมีคนใชมาก ควรกําหนดวันสงใหเร็วกวาปกติ 
เชน  3 วัน หรือ 7 วัน  

   

จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง    
จัดตูรับคืนหนังสือตามจุดตางๆ ท่ัวมหาวิทยาลัย    
ระบบการตออายุสมาชิกดวยตนเอง    
การคิดคาปรับเม่ือสงหนังสือเกินกําหนด    
จัดหา ebook เพ่ิมข้ึน    
จัดหาหนังสือเพ่ิม กรณีท่ีมีคนใชมาก    
การจัดสัปดาหยกเวนคาปรับ    
ลดหยอนคาปรับใหผูใช กรณีท่ีคางสงนาน    
ขยายเวลาการยืมมากข้ึนในชวงเทศกาลวันหยุดยาว    
ระงับการออกใบรบัรองจบการศึกษา หากมีหนังสือ 
    คางสง 

   

ใหรางวัลแกผูใชท่ีนําหนังสือมาสงคืนตามกําหนด    
 
 
ขอเสนอแนะ  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ข 
 
 

ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการตอบแบบสอบถาม 
เรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดท่ีมีตอการคางสงหนังสือ :    
             กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการตอบแบบสอบถาม  เรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดท่ีมีตอ 
             การคางสงหนังสือ :   กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

1. ควรปรับปรุง การขยายเวลายืม-คืนใหสามารถเขาถึงไดทุก Platform   
2. หองสมุดควรเปดใหอานหนังสือนานมากกวานี้ เชน จากเปด ถึง 2 ทุม ควรเปดถึง 23.00 น. หรือ  

ถึง 24 .00 น ไมใชเปดแค 2 สัปดาหกอนสอบ 
3. ควรมีการจัดสงขอมูล e-mail เตือนการคางสง กอนกําหนด 1-2 วัน กอนจะโดนคาปรับ และผูใช  

หลายคนไมไดใชบริการดาน e-mail  จึงทําใหไมไดรับขาวสารการแจงเตือน 
3. อยากใหลดคาปรับหนังสือบาง ในกรณีคางสงนานจากวันกําหนดสง  
4. อยากใหขยายเวลาชวงสอบใหมากกวาเดิม เชน กอนสอบ 2 สัปดาห  
5. หนังสือบางเลมไมพอกับผูใช  
6. เม่ือเลยกําหนดสงแลวไมมีการเตือนซํ้า   ทําใหเบื่อ  พลาด เปด e-mail แลวก็จะเกินกําหนดสง

โดยไมรูตัว หากผูใชสามารถกําหนดความถ่ีของ e-mail กอนลวงหนาก็จะดี  
7.  ควรใหผูใชบริการไห e-mail ท่ีใชประจําจะดีมาก  
8.  มาตรการแกปญหาท่ีดีท่ีสุดคือ ขอแรก (การสง e-mail แจงเดือน) ถาไมมี e-mail ก็ใชโทรศัพท  

(SMS)   ขอท่ีไมควรทําอยางยิ่งคือขอสุดทาย เพราะสวนใหญคนสงตามกําหนดหรือกอนกําหนด จะเปนภาระ
ตองหารางวัล และเปนสิ่งท่ีไมมีคาควรแกรางวัลดวย  

9. ระบบของหองสมุดปจจุบันดีข้ึนมากๆ แลว อาจไมจําเปนตองทําไรเพ่ิมมาก 
10. การสง e-mail แมเตือนไปท่ี SWU mail ซ่ึงเปน e-mail ท่ีไมคอยไดใชงาน นาจะมีแบบสํารวจ

ใหผูยืมเลือก  e-mail ดวยตนเอง เชน hotmail  หรือ gmail 
11. ยังไมม่ันใจกับระบบคืนหนังสือท่ีตูหนังสือเพราะมีประสบการณวาคืนหนังสือท่ีเคานเตอร   แลว

เจาหนาท่ีลืมยิงคืน ทําใหผูยืมตองตามหาหนังสือจากชั้นวางหนังสือแลวตองมาติดตอดวยตนเอง 
12. อยากใหหนังสือบางเลม/บางชนิด มีระยะเวลาการยืมนานกวานี้ 
13. ในกรณีท่ีสงหนังสือท่ีตูรับคืน  นอกจากเช็คเองจากระบบของตนเองแลว มีวิธีไหนบางท่ีจะรูไดวา

หนังสือถูกสงเรียบรอยแลว บางทีหยอนตูแลว แตในระบบปรากฏวาคางสง (ก็เลยคิดวาสงหมดแลว) 
14. หนังสือบางเลมใชมากมักจะไมคอยไดยืม มีสาเหตุดังนี้ 1) ไมคืน 2) หนังสือหาย  แตมีโชวใน

เว็บไซตวาอยูในหองสมุด 
15. การคืนหนังสือใหตรงเวลา หรือเสียคาปรับ เวลาสงคืนชา เปนการแสดงความรับผิดชอบ และ

ความมีวินัยในตนเองของผูยืม  จึงไมควรมี สัปดาหดายกเวนคาปรับ หรือมีการลดหยอนคาปรับสําหรับผูคืนชา 
เพราะนั่นถือเปนการสรางความเดือดรอนใหกับผูท่ีตองการยืมหนังสือเลมนั้นๆ ตอ 

16. อยากใหหองสมุดมีกิจกรรมสงเสริมรักการอาน ใหความรูท่ีมีประโยชนในชีวิตประจําวัน 
17. อยากใหเพ่ิมบริการคือ หากเลยวันตออายุมา 1 วัน ก็สามารถตออายุไดเพราะบางคนลืมตอ 
18. ขาพเจาไดสงหนังสือกอนกําหนด และครบกําหนดทุกครั้ง แตเวลาทําการยืมหนังสือครั้งตอไป ใน

ระบบกลับแจงวาคางสงหนังสือจะคิดคาปรับ แตไดแจงเจาหนาท่ีวาไดเจอหนังสือท่ีชั้นใหไปตรวจดูได จึงไมเสีย
คาปรับ แตเสียความรูสึกมาก ระบบการคืนนาจะเสถียรกวานี้ 
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19. ขอสุดทายถามีการใหรางวัล คงไมไหวแน จะเปนภาระระยะยาวสําหรบัหนวยงาน 
20. แจงเตือนทางเฟสบุค ดีกวาเพ่ือความสะดวก การ renew ยุงยากกวาเม่ือกอนมาก บางทีก็เขาได 
21. สื่อ CD, DVD คืนวันท่ียืม (เพราะดูในหอสมุด) แตพอเวลาผานไป 1 เดือน แลวไปยืมหนังสือ 

ปรากฏวาข้ึนสถานะวายังไมไดคืน (งงมากคะ) 
22. มี SMS แจงเตือน เม่ือถึงวันกําหนดสง 
23. ในชวงสอบหองสมุดนาจะทําการเปดถึง 00.00 น. เปนเวลา 1สัปดาห เปนอยางต่ํา ไมวาจะเปด 

สอบกลางภาค หรือสอบปลายภาค 
24. ควรเพ่ิมตูรับคืนหนังสือใหมากกวานี้   อยากใหหนังสือท่ีอัพเดตมีเยอะๆ เชนหนังสือจิตวิทยา  
25. ควรมีหนังสือใหม ๆ เพ่ิมหลากหลาย e-book ใหโหลดอาน ควรมีมากข้ึน  
26. เจาหนานารักมากคะ (เจาหนาท่ีท่ีใหบริการในหองสมุดทุกคน)   
27. e-book จับตองยาก อานปวดตา 
27. คาปรับมีราคาสูงไปควรมีลดหยอน  
28. อยากใหมีจุดรับคืนหนังสือไวทุกคณะ เพ่ือสะดวกแกการคืน  
29. อาจจะมีการแจงเตือนผานระบบ social อ่ืนๆ เชน line,  FB และอาจจะมีตูรับหนังสือตามจุด

ตางๆ เพ่ิมมากข้ึน  
30. อยากใหติดตูรับคืนหลายๆ ท่ีในมหาวิทยาลัย  
31. เม่ือเลยกําหนดสงแลวจะไมมี e-mail เตือนซํ้า ทําใหเม่ือพลาดเปด e-mail แลวเกินกําหนดตอไป 

โดยไมรูตัว หากผูใชสามารถกําหนดความถ่ีของ e-mail แจงเตือนใหก็นาจะดีครับ 
32. หนังสือบางสวนอยูท่ีประสานมิตร และหอสมุดแพทย ซ่ึงคณะท่ีเปนวิทยาศาสตรการแพทยจะยืม 

ไดยากเสียเวลานาน อยากใหมีหนังสือทางการแพทยใหมๆเขามาเพ่ิมข้ึน 
33. ระยะเวลาการเปด-ปด  อยากใหขยายเวลา 24 ชั่วโมง   
34. ถาเกินวันท่ีกําหนดคืน สง SMS เตือน และคิดคาปรับเพ่ิมตาม SMS ท่ีสง  
35. หากตองการยืมหนังสือในชวงเทศกาลวันหยุดอยากใหเพ่ิมเวลา  
36. หากมีการคางสงหนังสือ ควรสง e-mail เตือนบอยๆ จนกวาจะมาคืน  
37. การแจงระบบการ renew หนังสือยังมีความซับซอนอยางมาก  
37. หนังสือบางเลมมีความตองการของผูใชสูงแตจํานวนหนังสือนอย  จึงเกิดการกักหนังสือเอาไวทํา

ใหผูอ่ืนไมไดยืมตอ ผมจึงอยากใหทําเว็บสําหรับการ request วาอยากจะใหหองสมุดจัดซ้ือหนังสือใดเพ่ิมเติม 
เพ่ือความสะดวกในการทํางานไมตองเสียเวลามานั่งกรอกใบรายละเอียดตางๆ (ผมอยากใหมีระบบการยืม 
หนังสือระหวางหนวยงานในเว็บ จะไดไมตองเสียเวลามานั่งกรอกใบยืมหนังสือ) 

38. อยากใหเปด 24 ชั่วโมง บางชั้นอาจให รปภ. ดูแลซ่ึงมีอยูแลว 
39. ใหนิสิตยืมหนังสือไดในภาคฤดูรอน สงเสริมการเรียนรู 
40. ใหประชาชนท่ัวไป ศิษยเกา ใหยืมหนังสือไดอาจวางเงินประกัน 2000 บาท และไมใหยืมหนังสือ

ท่ีมีคุณคาสูงเชน หนังสือเกา (หนังสือหายาก) 
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ภาคผนวก  ค 
 

รายช่ือบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม 
เรื่อง การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือแกปญหาการคางสงหนังสือ 
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รายช่ือบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม 
เรื่อง การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือแกปญหาการคางสงหนังสือ 

 
   วันท่ี  30  สิงหาคม  2560  เวลา 9.00 -12.00  น. 
   ณ  หองประชุม  710  อาคารสํานักหอสมุดกลาง 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

1. นางสาวอัมพร   ขาวบาง 
2. นางสาวศิวพร ชาติประสพ 
3. นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน 
4. นางสุจิตรา  รัตนสิน 
5. นางสาวยุภาภรณ ไชยสงค 
6. นางอรุณรัตน พุกพญา 
7. นายสามารถ  พุกพญา 
8. นายเกียรติศักดิ์ หงสอินทร 
9. นายสนธิชัน  คํามณีจันทร 
10. นายสุรพงษ  พิมพโคตร 
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ประวัติยอผูวิจัย 

ช่ือ-นามสกุล :       นางมัณฑนา  เจริญแพทย 
ตําแหนงปจจุบัน : บรรณารักษ 
ท่ีอยูปจจุบัน :  94  ซอยติวานนท 25 แยก 13 

ตําบลบางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 
หนวยงานท่ีสังกัด :  สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ถนนสุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 
โทรศัพท  02 – 6495000  ตอ  15387 
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