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การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือ และ
การใชหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากนั้น ยังศึกษา
ปริมาณการใชและไมใชหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร โดยแยกตามหมวดหมูระบบหอสมุด
แพทยแหงชาติ (National Library of Medicine - NLM) ทําใหสามารถนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทาง
ในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือใหเหมาะสมกับความตองการของภาควิชาตางๆ ของ
คณะแพทยศาสตรไดตอไป
ผลการวิจัยพบวา 1) งบประมาณคาซื้อหนังสือของแตละภาควิชาของคณะแพทยศาสตร แยก
ตามปในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 (งบประมาณทั้งสิ้นจํานวน 2,882,877 บาท) ปรากฏวา
ภาควิชาที่ไดรับงบประมาณสูงสุด คือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตร รองลงมา คือ
ภาควิชาอายุรศาสตร สวนภาควิชาที่ไดรบั งบประมาณนอยที่สุด คือ ภาควิชานิตเิ วชศาสตร 2) รอยละ
ของจํานวนเลมในแตละภาควิชาจากจํานวนเลมทั้งหมด (4,254 เลม) พบวา ภาควิชาที่มีจํานวนเลม
มากที่สุด คือ ภาควิชาอายุรศาสตร (1,068 เลม หรือรอยละ 25.1) สวนภาควิชาที่มีจํานวนเลมนอยที่สุด
คือ ภาควิชารังสีวิทยา (90 เลม หรือรอยละ 2.12) รอยละของจํานวนเลมที่ไมมีการยืมออกมากที่สุด
คือ ภาควิชาพยาธิวิทยา (รอยละ 70.33) ขณะที่รอยละของจํานวนเลมที่มีการยืมออกมากที่สุด คือ
ภาควิชารังสีวทิ ยา (รอยละ 66.67) 3) จํานวนเลมทีม่ ีการใชทั้งหมดมีจํานวน 2,256 เลม (รอยละ
53.03) เมื่อคิดสัดสวนจํานวนเลมตอจํานวนครั้งที่มีการใช พบวา ภาควิชาที่มีสัดสวนจํานวนเลมตอ
จํานวนครั้งทีม่ ีการใชมากทีส่ ุด คือ ภาควิชากุมารเวชศาสตร (1.00 : 10.94) สวนภาควิชาที่มีสัดสวน
จํานวนเลมตอจํานวนครั้งที่มกี ารใชนอยที่สดุ คือ ภาควิชาพยาธิวิทยา (1.00 : 2.41) และสัดสวนโดยรวม
คือ(1.00 : 7.53) 4) ดานงบประมาณคาหนังสือของแตละภาควิชาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549
พบวา ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตรไดรับงบประมาณมากที่สุดคือ 717,988.50 บาท
จากงบประมาณทั้งหมดจํานวน 2,882,877 บาท 5) ดานจํานวนครั้งของการใชหนังสือพบวาภาควิชา
เวชศาสตรปองกันมีจํานวนครั้งการใช 2,564 ครั้ง จากจํานวนครั้งของการใชทั้งหมด 15,047 ครั้ง
เมื่อหาคาความสัมพันธของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือกับปริมาณการใชหนังสือ พบวา
งบประมาณคาจัดซื้อหนังสือของแตละภาควิชาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 มีความสัมพันธ
กับปริมาณการใชหนังสืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธในระดับสูงมาก
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This study aimed to investigate the relationship of book acquisition budget and book
usage in the Medical Library, Srinakharinwirot University, including the quantity of book use
and non-use according to library classification system (NLM). This results of the study could
be used as a guideline of budget allocation as to departments’ demand in the faculty of
medicine.
The results revealed that 1) book acquisition budget according to each departments
during the year of 2004 -2006 (2,882,877 baht), the most received book acquisition budget
was at the department of anesthetic and the department of internal medicine, respectively
whereas the least one was at the department of forensic medicine. 2) When considered
percentage of volumes (4,254 volumes), it was found that there were most volumes at the
department of internal medicine (1,038 volumes or 25.1%) while the least one was at the
department of radiology (90 or 2.12%), the most non-borrowed books were at the department
of pathology (70.23%) whereas he most borrowed books were at the department of radiology
(66.67%), Furthermore, when considered the whole used books, it was found that the most
used books included 1,998 volumes (46.97%) and the non-use ones were 2,256 volumes
(53.03%). Respect to the ratio of volume and use, it showed that the most ratio of volume
and use was at the department of pediatrics (1:10.94) while the least one was at the
department of pathology (1:2.41) and the whole one was 1:7.53. 4) When considered book
budget of each departments during the fiscal year of 2004 -2006 and time of use, it was
found that the department of anesthetic and the department of surgery most received the
budget (717,988.50 baht) whereas the most used books were at the department of preventive
and social medicine (2,564 times). 5) According to the whole budget of 2,882,877 baht and
the whole use of 15,047 times, it was found that book acquisition budget was significantly
related at .01 level to the book usage.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หองสมุดมหาวิทยาลัยเปนปจจัยสําคัญในการที่จะเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา
และการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากหองสมุดเปนแหลงสําคัญในการจัดหา รวบรวม
จัดเก็บและบริการสืบคนขอมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษา การคนควาและการวิจัยของอาจารย นักศึกษา
และบุคลากรของสถาบันการศึกษาตลอดจนชุมชน นอกจากนี้ ยังเปนแหลงสนับสนุนการศึกษาคนควา
ดวยตนเองอยางตอเนื่องจนตลอดชีวติ ดังนั้น คุณภาพของหองสมุดมหาวิทยาลัย จึงเปนเรื่องสําคัญ
อันที่จะนําไปสูการเพิ่มพูนคุณภาพการศึกษา (พรธนิตว ลีนาราช; และ มาธูร ศาสตรวาทิต. 2546: 1)
หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2530 เพื่อ
ใหบริการแกคณาจารย นิสิตและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล หองสมุดคณะแพทยศาสตร
อยูภายใตสังกัดของสํานักหอสมุดกลางโดยนิตินยั มีการจัดทําแผนงานและดําเนินนโยบายรวมกัน และ
ในทางปฏิบัติใหดําเนินงานขึ้นตรงกับคณบดีคณะแพทยศาสตร และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 หองสมุด
คณะแพทยศาสตร ไดยายไปเปดใหบริการที่ชั้น 5 อาคารศูนยการแพทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก
เนื่องจากคณะแพทยศาสตร มีการเรียนการสอนสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 – 3 ที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จึงมีหนังสือสวนหนึ่งทีท่ างหองสมุดคณะแพทยศาสตรจัดซื้อและจัดเก็บ
ใหบริการที่ชนั้ 5 ของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ในป พ.ศ. 2548 หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ไดเริ่ม
ใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเปนฐานเดียวกับของสํานักหอสมุดกลางมาใชในการลงฐานขอมูล
หนังสือ
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ไดเริ่มนําโปรแกรม Horizon มาใชในการใหบริการ ยืม – คืน
ในหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ซึ่งสามารถบันทึกจํานวนการใช
หนังสือแตละวันที่ยืมออกจากหองสมุดได
ในการจัดซื้อหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร ไดดําเนินการจัดซื้อหนังสือโดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ คณะกรรมการการคัดเลือกหนังสือไดรับการแตงตั้ง โดยคณบดีคณะ
แพทยศาสตรซึ่งเปนคณาจารยตัวแทนจากภาควิชาตางๆ ของคณะแพทยศาสตร ในสวนของงบประมาณ
ในการจัดซื้อหนังสือทางหองสมุดคณะแพทยศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือใหกับ
แตละภาควิชาในคณะแพทยศาสตร โดยจัดสรรงบประมาณตามคา F T E S (Full Time Equivalent
Students)
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เนื่องจากหนังสือในหองสมุดคณะแพทยศาสตร จัดซื้อโดยคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือของ
คณะแพทยศาสตร ซึ่งเปนคณาจารยจากภาควิชาตางๆ ทุกภาควิชาในคณะแพทยศาสตรและในสวน
ของงบประมาณไดจัดสรรตามคา F T E S (Full Time Equivalent Students)
ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูปฏิบัตงิ านในหองสมุดคณะแพทยศาสตรจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง
ความสัมพันธของงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของแตละภาควิชา และปริมาณการใชหนังสือใน
หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วามีความสัมพันธกันในลักษณะใด ผลการวิจยั
จะไดนาํ ไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือใหเหมาะสมกับการใชของ
แตละภาควิชาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณการใชและไมมีการใชหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตรโดยแยก
ตามหมวดหมูตามระบบ NLM
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของแตละภาควิชาในคณะ
แพทยศาสตรกับปริมาณการใชหนังสือในหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงปริมาณการใชและไมใชหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร
โดยแยกตามหมวดหมูระบบ NLM นอกจากนี้ ยังทําใหทราบถึงความสัมพันธของงบประมาณในการจัด
ซื้อหนังสือของแตละภาควิชาในคณะแพทยศาสตรกับปริมาณการใชหนังสือในหองสมุดคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการจัด
ซื้อหนังสือใหเหมาะสมกับความตองการของภาควิชาตางๆ ตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาการใชงบประมาณการจัดซื้อหนังสือของแตละภาควิชาในคณะแพทยศาสตร
ตั้งแต ปพ.ศ. 2547 – 2549 และศึกษาการใชหนังสือทางการแพทยที่วเิ คราะหหมวดหมูตามระบบ
NLM ในหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ที่ยมื ผานระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon
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นิยามคําศัพทเฉพาะ
1. งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือทางการแพทยคือ งบประมาณที่ทางหองสมุดคณะแพทยศาสตร
จัดสรรใหกับภาควิชาในคณะแพทยศาสตร จํานวน 17 ภาควิชา โดยจัดสรรตามคา F T E S (Full Time
Equivalent Students) ในชวงป พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549
2. ปริมาณการใชหนังสือ หมายถึง จํานวนครั้งในการยืมหนังสือทางการแพทยแตละเลม
ออกจากหองสมุดโดยผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ในชวงเวลาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 2550

สมมุติฐานการวิจัย
การใชหนังสือที่สั่งซื้อโดยแตละภาควิชามีความสัมพันธทางบวกกับงบประมาณที่แตละภาควิชา
ที่ไดรับ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือของแตละภาควิชา และการใช
หนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและบรรณารักษที่ทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 ความหมายของการจัดหา
1.2 คุณสมบัติของบรรณารักษที่ทําหนาที่จัดหาหนังสือ
2. การคัดเลือกหนังสือ
2.1 หลักเกณฑการคัดเลือกหนังสือ
2.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลือกหนังสือ
3. การศึกษาผูใช
3.1 ความหมายของการศึกษาผูใช
3.2 ประโยชนของการศึกษาผูใช
3.3 วิธีการศึกษาความสนใจและความตองการของผูใช
4. หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.1 ประวัติของหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.2 งานบริการยืม – คืนหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในตางประเทศ
5.2 งานวิจัยในประเทศ

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและบรรณรักษที่ทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 ความหมายของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเปนการดําเนินการ เพื่อใหไดมาซึ่งหนังสือและวัสดุอื่นๆ
ที่ไดรับการคัดเลือกแลวดวยวิธีการตางๆ คือ การจัดซื้อ การขอรับบริจาค การแลกเปลี่ยน การผลิต
ขึ้นเอง เพื่อใหหองสมุดมีหนังสือและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถสนองความตองการของผูใชหองสมุด
ผูใชหองสมุดจะมีความพึงพอใจในบริการของหองสมุดเพียงไร สวนหนึง่ ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ
ของงานจัดหา ดังนั้นหองสมุดจะตองพยายามจัดหาหนังสือและวัสดุอื่นๆ ใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสาขาวิชาที่มีการเรียน การสอน การเปดสอนในสาขาวิชาใหมๆ
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ในทุกระดับทีอ่ ยูในความสนใจของอาจารย นิสิต ดังนั้น งานจัดหาควรจะไดพัฒนาวิธีการคัดเลือกและ
การจัดหา เพื่อใหสามารถจัดหาหนังสือและวัสดุหองสมุดอื่นๆ มาบริการไดถูกตองตรงกับความตองการ
และทันเวลา
1.2 คุณสมบัติของบรรณารักษที่ทําหนาที่จัดหาหนังสือ
ในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีการแบงงานเปนระบบตามลักษณะงานหองสมุด สวนใหญ
แลวจะแบงเปน งานบริการหองสมุด งานเทคนิคหองสมุด (ครอบคลุมงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
งานวิเคราะหสารสนเทศ) และงานบริการ ในแตละงานมีบรรณารักษปฏิบัติงาน ซึ่งคุณสมบัติหลักของ
บรรณารักษในแตละงานมีความแตกตางกัน
นงนารถ ชัยรัตน (2542: 11) และ ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ (2540: 12 – 13) ไดสรุป
คุณสมบัติของบรรณารักษฝายจัดหาไววาควรเปน ดังนี้
1. เปนผูมีนิสัยรักการอาน มีความสามารถในการอาน อานหนังสือทุกประเภท รูจัก
นักเขียนทั้งสารคดี วิชาการ นวนิยาย และติดตามขาวความเคลื่อนไหวในวงการวรรณกรรมในแตละ
สาขาวิชาอยูตลอดเวลา การที่บรรณารักษเปนผูมีนิสัยรักการอาน อานหนังสือทุกประเภท และรูจัก
นักเขียนจะชวยในการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือไดเปนอยางดี
2. มีความรูทางวิชาการสาขาตางๆ และศึกษาเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ เพราะถา
บรรณารักษมีความรูทางวิชาการสาขาตางๆ เมื่อพิจารณาคัดเลือกในกรณีที่งบประมาณมีจํากัด หรือ
ถามีหนังสือในสาขาวิชาที่ตองคัดเลือกหลายเลม จะทําใหสามารถคัดเลือกไดเลมที่มีเนื้อหาถูกตอง และ
ดีที่สุด
3. รูจักแหลงทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ทั้งความมีชื่อเสียงในดานตางๆ และประเภท
ของวรรณกรรมที่สําคัญที่แหลงทรัพยากรสารสนเทศนัน้ ๆ พิมพจําหนายหรือบริจาค การทีบ่ รรณารักษ
รูจักแหลงทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ทําใหสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุดไดมากขึ้น
4. ศึกษาผูใชทั้งระดับการศึกษา ความตองการ ความสนใจ ความสามารถในการอาน
เพราะการที่บรรณารักษรูจักผูอานทั้งระดับการศึกษา ความตองการ ความสนใจและความสามารถใน
การอานจะทําใหพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่สอดคลองกับความตองการของผูใช ทําใหผูใชเกิดความพึงพอใจ
ในการใชหองสมุด
5. มีความรูเกี่ยวกับหองสมุด ความตองการของหองสมุด นโยบายการจัดหา และ
งบประมาณของหองสมุด การมีบรรณารักษที่มีความรูเกี่ยวกับหองสมุด ความตองการ นโยบายการจัดหา
และงบประมาณจะทําใหพิจารณาคัดเลือกหนังสือไดเหมาะสมกับจํานวนงบประมาณที่ไดรับ
6. มีความสามารถในการประเมินหนังสือได ในกรณีที่มีหนังสือหลากหลายใหพิจารณา
คัดเลือกแตงบประมาณมีจํานวนจํากัด ถาบรรณารักษมีความสามารถในการประเมินหนังสือได จะทํา
ใหหองสมุดไดมีหนังสือที่ดีที่สุดในการใหบริการ
7. มีใจเปนกลางในการคัดเลือกหนังสือ คือ พิจารณาคัดเลือกหนังสือในทุกสาขาวิชา
ที่มีการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ไมคัดเลือกในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวาสาขาอื่นๆ
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8. มีความรูเกี่ยวกับคูมือ และการใชเครื่องชวยในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
เปนอยางดีจะทําใหหองสมุดไดรับทรัพยากรสารสนเทศอยางหลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ
9. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ถาบรรณารักษมีมนุษยสัมพันธที่ดี จะทําใหทราบความตองการ
ของผูใชและถาผูใชตองการทรัพยากรสารสนเทศจะไดเสนอแนะบรรณารักษได
10. มีความละเอียด รอบคอบ ความจําดีและสามารถจัดระบบงานไดดี เพราะถา
บรรณารักษมคี วามละเอียด รอบคอบ ความจําดีและสามารถจัดระบบงานไดดีจะทําใหไมเลือกหนังสือซ้ํา
ทําใหหองสมุดมีหนังสือหลากหลาย ทําใหผูใชไดอานหนังสือไดมากขึ้น
11. มีความรับผิดชอบสูง มีวิจารณญาณที่ดีมีเหตุผล เมื่อบรรณารักษมีความรับผิดชอบสูง
มีวิจารณญาณที่ดีมีเหตุผล จะทําใหหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพอยางสูง

2. การคัดเลือกหนังสือ
2.1 หลักเกณฑการคัดเลือกหนังสือ
ในการจัดซื้อหนังสือบรรณารักษทที่ ําหนาทีจ่ ัดหาทรัพยากรสารสนเทศนอกจากมีคุณสมบัติ
ดังที่กลาวแลว จําเปนตองมีหลักเกณฑในการคัดเลือกเพื่อประกอบการพิจารณาของบรรณารักษ ซึ่ง
หลักเกณฑในการคัดเลือกหนังสือ ซึ่ง นงนารถ ชัยรัตน (2542: 25 – 26) ไดรวบรวมไว ดังนี้
1. เลือกหนังสือที่ใหประโยชน สอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายในการเลือก
หนังสือที่กําหนดไว
2. เลือกหนังสือใหครอบคลุมในทุกสาขาวิชาใหไดสัดสวนสมดุลกัน และสอดคลอง
กับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน
3. พิจารณาเลือกหนังสือที่สามารถสนองความตองการของผูใชทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต
4. พิจารณาคุณคาของหนังสือนั้นๆ โดยอาศัยหลักการประเมินคุณคาหนังสือของ
หองสมุดแตละประเภทมาประกอบการพิจารณา
5. เลือกหนังสือดวยความเที่ยงธรรมไมลําเอียง
6. ไมเลือกหนังสือที่เปนพิษภัยตอสังคมหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
7. ควรยึดหลักที่วา “ซื้อหนังสือที่มีคุณคานอยแตคนตองการใชมากดีกวาซื้อหนังสือ
ที่มีคุณคาสูงแตคนไมใช”
8. ควรเลือกหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่ออกใหมๆ ใหรวดเร็วทันใจ สม่ําเสมอ
9. คํานึงถึงงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อในแตละสาขาวิชา
10. เลือกเฉพาะหนังสือที่ดีที่สุดและมีความจําเปนมากนอยตามลําดับ
2.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลือกหนังสือ พอสรุปไดดังนี้ คือ กรรณิการ ชาวบานเกาะ (2546: 6)
ไดสรุปไว ดังนี้
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1. ประเภทของหองสมุด หองสมุดมีหลายประเภทแตละประเภทยอมมีวัตถุประสงค
แตกตางกัน ดังนั้นจึงตองเลือกหนังสือเขาหองสมุดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหองสมุดแตละประเภท
2. ผูใชหองสมุดจะเปนตัวกําหนดในการคัดเลือกหนังสือ โดยผูทําหนาที่คัดเลือก
จะตองทราบถึงระดับความรู ความสนใจและความตองการของกลุมผูใช ทั้งปจจุบันและอนาคต แตไมควร
คัดเลือกหนังสือตามความตองการของผูใชแตอยางเดียว ควรเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่เปนคุณประโยชน
แกผูใชทั้งดานวิชาการ การดําเนินชีวิตประกอบดวย
3. คุณภาพของหนังสือในหองสมุด ปจจุบันมีหนังสือที่ผลิตออกมามีปริมาณมากมาย
ในแทบทุกสาขาวิชา มีทั้งหนังสือสารคดีและบันเทิงคดี ซึ่งมีคุณภาพและความยากงายแตกตางกัน ผูที่
ทําหนาที่คัดเลือกตองเลือกหนังสือที่ดีที่สุด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับผูใชมากที่สุด
4. งบประมาณการจัดซื้อหนังสือมีผลตอการเลือกหนังสือทั้งดานประเภทและจํานวน
หองสมุดทั่วไป มักไดรับงบประมาณจํากัดในการจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด ดังนั้นผูที่ทําหนาทีค่ ัดเลือก
จึงตองเลือกสรรแตหนังสือที่ดี มีคุณคาและตรงกับความตองการของผูใชมากที่สุด เพื่อไมใหเกิดการสูญเปลา
ทั้งดานงบประมาณ สถานที่เก็บและเวลาทํางานของบุคลากร

3. การศึกษาผูใช
3.1 ความหมายของการศึกษาผูใช
การศึกษาผูใช หมายถึง การศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวกับผูใชหนังสือทั้งในดาน
การใชและความตองการในการใช ซึ่งจะชวยใหการเลือกหนังสือมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการ
ของผูใช ทั้งยังชวยในการจัดสรรงบประมาณไดถูกตอง สอดคลองกับหลักสูตรและโครงการวิจัยใหมๆ
ของมหาวิทยาลัย
3.2 ประโยชนของการศึกษาผูใช ไดมีผูรวบรวมถึงประโยชนของการศึกษาผูใชไวดังนี้
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2541: 95 – 96; จารุวรรณ ตันวิจติ ร. 2541: 20; และ ธาดาศักดิ์
วชิรปรีชาพงษ. 2540: 17) การศึกษาผูใชทรัพยากรสารสนเทศมีประโยชนตอหองสมุดเพราะทําใหได
ทราบขอมูลเกี่ยวกับผูใชทั้งความสนใจและความตองการในการใชทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งที่เกีย่ วกับ
ประเภท และสาขาวิชาตลอดจนพฤติกรรมในการใชทรัพยากรสารสนเทศ เพราะพฤติกรรมการใชหนังสือ
ในอดีตเปนเครื่องชี้การใชในปจจุบัน และการใชในปจจุบันเปนเครื่องชี้การใชในอนาคต บรรณารักษ
สามารถนําผลการศึกษาการใชทรัพยากรสารสนเทศมาเปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการจัดหา
และพัฒนาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและเหมาะสม
กับผูใชของหองสมุดใหมากที่สุดตลอดจนการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธกี ารจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสะดวกในการเขาถึงผูใชและเพื่อใหการใชเงินที่มีอยูในวงจํากัดไดประโยชนคุมคาที่สุด
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3.3 วิธีการศึกษาความสนใจและความตองการของผูใช
จากประโยชนของการศึกษาผูใช ทําใหไดทราบขอมูลเกี่ยวกับผูใชทั้งความสนใจ
และความตองการในการใชทรัพยากรสารสนเทศจึงไดมผี ูสรุปวิธกี ารศึกษาความสนใจและความ
ตองการของผูใ ช (ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ. 2540: 17-18; ประยงศรี พัฒนกิจจํารูญ. 2524: 12-13)
ไวดังนี้
1. การสนทนาไตถาม บรรณารักษอาจสนทนากับผูมาใชบริการในโอกาสที่เหมาะสม
2. การใหผูใชเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใหหองสมุดจัดหา
3. พิจารณาสถิติการใชโดยดูจากสถิติการยืมที่หองสมุดเก็บรวบรวมไว
4. การใหตอบแบบสอบถาม เพื่อทราบความสนใจ รสนิยม ความตองการของผูใชบริการ
วาเปนอยางไรตลอดจนทราบปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. การศึกษาการอางถึงของเอกสารในงานเขียนตางๆ ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับประเภท
ของทรัพยากรสารสนเทศผูใชหองสมุดนิยมนําไปอางถึง
การศึกษาผูใชมีหลายวิธีดังกลาวขางตน ดินกิ้น (Dinkins. 2003: 46) ไดกลาวไววา วิธี
การศึกษาผูใชที่นิยมปฏิบัติกันมากคือ การศึกษาสถิติการยืมหนังสือออกไปใชนอกหองสมุด เพราะ
การศึกษาสถิติการยืมที่หองสมุดเก็บรวบรวมไวดว ยระบบอัตโนมัตทิ ําใหตัวเลขเชื่อถือได การศึกษาวิธี
นี้จะทําใหทราบวา ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดรายการใดใชมาก รายการใดใชนอยเปนจํานวน
เทาใด ตลอดจนทําใหทราบวา มีการใชมากใชนอยในสาขาวิชาใดบางและรายการใดที่ไมมีการใช และชวย
ในการตัดสินใจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดใหตรงกับความตองการของผูใช เพราะ
ปจจุบันทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดถูกจัดเก็บขอมูลไวในระบบฐานขอมูลและนํามาใชในระบบ
งานบริการยืม – คืน (Circulation Module) ดวย ซึ่งชวยในการจัดการและควบคุมงานบริการยืม – คืน
ทรัพยากรสารสนเทศใหแกหองสมุด ดังนั้นจึงมีประวัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ แตละรายการ ซึ่ง
สามารถรวบรวมไดสะดวก รวดเร็วและเชือ่ ถือได

4. หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.1 ประวัติ
หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2530
เพื่อใหบริการแกคณาจารย นิสิตและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล
หองสมุดคณะแพทยศาสตร อยูภายใตสังกัดของสํานักหอสมุดกลางโดยนิตินัย มีการจัดทํา
แผนงานและดําเนินนโยบายรวมกันและในทางปฏิบัตใิ หดําเนินงานขึ้นตรงกับคณบดีคณะแพทยศาสตร
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 หองสมุดคณะแพทยศาสตรไดยา ยไปเปดใหบริการทีช่ ั้น 5
อาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทย สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก
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เนื่องจากคณะแพทยศาสตร มีการเรียนการสอนสําหรับนิสิตแพทยชั้นปที่ 1 - 3 ที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จึงมีหนังสือสวนหนึ่งที่ทางหองสมุดคณะแพทยศาสตรจัดซื้อหนังสือ
และจัดเก็บใหบริการที่ชั้น 5 ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ไดเริ่มใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเปนฐานเดียวกับของสํานักหอสมุดกลางมาใชในการลงฐานขอมูลหนังสือ
ในป พ.ศ. 2548 และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ไดเริ่มนําโปรแกรม Horizon มาใชในการ
ใหบริการ ยืม – คืน ในหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ซึ่งสามารถ
บันทึกจํานวนการใชหนังสือแตละวันที่ยืมออกจากหองสมุดได
ในการจัดซื้อหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
หนังสือใหกับแตละภาควิชาในคณะแพทยศาสตร โดยจัดสรรงบประมาณตามคา F T E S (Full Time
Equivalent Students)
การจัดหาหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ
ซึ่งกรรมการคัดเลือกหนังสือ คือ อาจารยที่เปนตัวแทนของแตละภาควิชาทั้ง 17 ภาควิชา และแตงตั้ง
โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร โดยจะมีการประชุมชี้แจงใหคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือไดทราบวา
แตละภาควิชาไดรับงบประมาณเทาไหร และอาจารยที่เปนตัวแทนแตละภาควิชาจะเสนอหนังสือของ
ภาควิชาที่อาจารยสังกัดตามงบประมาณที่แตละภาควิชาไดรับและทางหองสมุดคณะแพทยศาสตรจะ
ดําเนินการจัดซื้อหนังสือใหกับแตละภาควิชาตามที่คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเสนอมา
4.2 งานบริการยืม – คืน ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร
ผูใชสามารถคนควาหาหนังสือแบบระบบชั้นเปด หากตองการยืมออกผูใชสามารถติดตอ
ขอยืมไดที่เคานเตอรยืม – คืน แตเดิมผูใชตองเขียนชื่อ – นามสกุล ลงในบัตรยืมและกรอกเลขทะเบียน
หนังสือและชื่อเรื่องในบัตรสมาชิกหองสมุดของตนเอง จากนั้นเจาหนาที่จะประทับวันกําหนดสงลงใน
บัตรกําหนดสงที่ติดอยูที่ตวั เลมหนังสือและบัตรยืม ซึง่ เจาหนาที่จะจัดเก็บรวบรวมไวแลว เรียงตาม
เลขเรียกหนังสือ แตเนื่องจากหองสมุดคณะแพทยศาสตรไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติเขามาใชในงาน
หองสมุดและตอมาไดพัฒนาใหใชระบบอัตโนมัติ งานยืม – คืน อยางเต็มรูปแบบ ป 2549 ทําใหผูใช
ไดรับความสะดวกเพิ่มขึ้นเพียงการนําหนังสือที่จะยืมออกมาติดตอที่เคานเตอรยืม – คืน พรอมกับนํา
บัตรประจําตัว ซึ่งเชื่อมตอในระบบอัตโนมัติในฐานขอมูลผูใช เจาหนาที่จะทําการยืมจากเครื่องอาน
บารโคดที่บตั รประจําตัวผูใชและอานบารโคดที่ติดกับตัวเลมหนังสือ ใหขอมูล 2 สวนนี้ บันทึกลงใน
ฐานขอมูลการยืมและทําการลบสัญญาณแถบแมเหล็กในตัวเลม ซึ่งเปนระบบปองกันการสูญหายของ
หนังสือกอนใหผูใชนําออกจากหองสมุดใหเรียบรอย ซึ่งระบบอัตโนมัตินี้นอกจากจะอํานวยความสะดวก
ตอผูใชแลว ยังชวยใหงานยืม – คืน สามารถจัดเก็บขอมูลการยืมไดอยางถูกตองและสามารถคนคืน
ขอมูลเกี่ยวกับการยืม – คืน ของผูใชไดสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะการเรียกดูสถิติการยืมหนังสือออก
พรอมกับแสดงสถิติเกี่ยวกับการยืม หมวดหมูหนังสือหรือสาขาวิชาของหนังสือ หรือขอมูลผูใชได
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยทั้งภายในและตางประเทศพบวา การศึกษามีความแตกตางกัน และ
คลายคลึงกันในบางสวน ซึ่งผูวิจัยแยกเปนงานวิจัย ดังตอไปนี้
5.1 งานวิจัยในตางประเทศ
1.1 หนังสือที่มีการใชนอยหรือไมมีการใช
เคนท และคณะ (Kent; et al. 1979: 9 - 51) ศึกษาการใชและไมใชหนังสือของ
หองสมุดฮิลลแมน มหาวิทยาลัยพิทสเบอรก ในชวงป ค.ศ. 1969 – 1975 โดยศึกษาจากสถิติการยืม
เปรียบเทียบกับจํานวนหนังสือที่จัดหามาทั้งหมด พบวา หนังสือของหองสมุดทั้งหมดถูกยืม รอยละ 60
สวนที่เหลือรอยละ 40 ไมเคยมีการยืมออกเลย ในชวง 6 ปแรกและหนังสือที่มีการใชนั้นจะถูกยืมออก
เพียง 1 หรือ 2 ครั้งเทานั้น การศึกษาของ เคนท และคณะ ในหองสมุดฮิลลแมน ยังสามารถพยากรณ
เกี่ยวกับการใชและไมใชวา หนังสือที่จัดหามาแลวนําออกใหบริการภายใน 2 ปแรก อาจมีการใชครั้งหนึ่ง
คือ 1 ใน 2 ของหนังสือทั้งหมดและหนังสือที่ไมเคยถูกใชเลยนั้น หากทิ้งระยะไวตอไปหลังจากนั้นอีก
2 ป สถิติการยืมจะลดลงถึง 1 ตอ 4 และหากทิ้งระยะไวถึง 6 ปแรก สถิติการยืมจะลดลงไปอีกตามลําดับ
คือ 1 ตอ 50
1.2 ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดหากับการใชทรัพยากรหองสมุด
เจน (Jain. 1965: Abstracts) เปนผูศึกษาและคนพบครั้งแรกเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของการจัดหากับการใชทรัพยากรหองสมุดวา มีความสัมพันธกันอยางเปนสัดสวนตอกันและสามารถ
นําไปใชประเมินคุณคาทรัพยากรหองสมุดได เจน ไดศึกษาสถิตกิ ารยืมหนังสือจากการสุมตัวอยางจาก
หนังสือบางสาขาวิชาของหองสมุดแหงมหาวิทยาลัยเปอรคิว พบวา สัดสวนของหนังสือที่จัดหาแยก
ตามสาขาวิชานั้นจะใกลเคียงกับสัดสวนการยืมออก เชน การจัดหาหนังสือสาขาฟสิกสของหองสมุด
แหงนี้ คิดเปนรอยละ 12 การยืมออกคิดเปนรอยละ 10 และหากพบวา ในสาขาวิชาใดที่มีอัตราการยืม
ออกนอยกวาการจัดหาก็สามารถตีความไดวา การจัดหาหนังสือในสาขาวิชานั้น อาจไมตรงกับความ
ตองการของผูใชและในขณะเดียวกันหากพบวา อัตราการยืมมีมากกวาการจัดหาหนังสือก็ตีความวา
หองสมุดจัดหาหนังสือไดตรงกับความตองการของผูใชมาก แตอาจมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ
ของผูใช ซึ่งปรากฏการณนี้วา “ความไมสมดุลหรือความลําเอียงของหนังสือบนชั้น” (Shelf Bias)
5.2 งานวิจัยในประเทศ
ปณฑารีย วีระพันธ มาลี เสียงไทย และ อัชนา แสงกระจาง (2528: บทคัดยอ) ได
รวมกันทําวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณการใชเงินจัดซื้อหนังสือกับการใชหนังสือในหมวดวิชา
ตางๆ ที่จัดซื้อในป พ.ศ. 2524 ของหองสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
รวบรวมรายการหนังสือจากสมุดทะเบียน ตูบัตรรายการและบัตรหนังสือ จากการวิเคราะหพบวา หองสมุด
ใชเงินจัดซื้อหนังสือในหมวดสังคมศาสตรมากที่สุด ซึ่งมีปริมาณมากที่สุดดวย โดยมีอาจารยและบรรณารักษ
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เปนผูพิจารณาสั่งซื้อในจํานวนที่ใกลเคียงกัน สําหรับการใชหนังสือพบวามีความสัมพันธกับการจัดหา
นั้นคือ มีการใชหนังสือในหมวดสังคมศาสตรมากที่สุดดวย
ชนิดา จริยาพรพงศ (2532: บทคัดยอ) ศึกษาการจัดหาและการใชหนังสือของหอสมุดกลาง
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่จัดหาในระยะเวลา 3 ป คือ พ.ศ. 2525 – 2527 โดย
หาปริมาณ สาขาวิชาประเภทของหนังสือและการใชหนังสือ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธของการจัดหา
กับการใชหนังสือ โดยรวบรวมขอมูลจากสมุดทะเบียนหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ บัตรรายการ
และบัตรหนังสือ ผลการวิจัยพบวา การจัดหาและการใชหนังสือภาษาไทยมีมากกวาหนังสือภาษาตางประเทศ
และพบวา การจัดหาและการใชหนังสือสารคดีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มีมากกวาหนังสือ
บันเทิงคดี หนังสือภาษาไทยที่จัดหาและการใชหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศมีความสัมพันธกัน
ระดับสูง
เพ็ญพิมล เชี่ยวนาวิน และคนอื่นๆ (2541: บทคัดยอ) สํารวจการใชหนังสือทางการแพทย
ณ หองสมุดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางป พ.ศ. 2531– 2540 รวม 10 ป
จากสถิติการยืมหนังสือ เพื่อศึกษาการใชหนังสือแพทยสาขาตางๆ ความสัมพันธระหวางประเภทของ
ผูใชกับสาขาวิชาหนังสือและอายุหนังสือวามีการใชมากนอยเพียงใด จากการศึกษาพบวา จํานวนผูใช
ประมาณ 2,000 คน ยืมหนังสือประมาณปละ 18,000 ครั้ง รวม 10 ป เพื่อประกอบการเรียนการสอน
การประกอบวิชาชีพแพทยและศึกษาวิจัยเปนสําคัญ หนังสือสาขาวิชากายวิภาคศาสตรมีผูใชมากที่สุด
นิสิตแพทยรว มทุกชั้นปใชหนังสือมากกวาครึ่งหนึ่งของผูใ ชทั้งหมด รองลงมาคือ แพทย ผูใชอื่นๆ นิสิต
ปริญญาโทและอาจารย ตามลําดับและมีการใชหนังสือใหมๆ มากกวาหนังสือเกา
มัณฑนา เจริญแพทย (2542: บทคัดยอ) ศึกษาปริมาณและสาขาวิชาของหนังสือที่จัดหา
ณ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในชวงป พ.ศ. 2535 – 2537
และศึกษาปริมาณการใชหนังสือที่จัดหาในชวงปดังกลาว ในระหวางป พ.ศ. 3535 – พฤศจิกายน 2540
รวมถึงศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดหาและการใชหนังสือดังกลาว ผลการวิจัยพบวา หองสมุด
จัดหาหนังสือภาษาไทยมากกวาหนังสือภาษาตางประเทศ หนังสือที่จัดหามากที่สุดและถูกยืมใชมาก
ที่สุดคือ หนังสือหมวด 300 สังคมศาสตร หมวด 600 วิทยาศาสตรประยุกตและหมวด 500 วิทยาศาสตร
ตามลําดับ สวนหนังสือหมวดที่จัดหานอยที่สุด คือ หมวด 200 ศาสนาและเปนหมวดที่ถูกยืมใชนอ ยที่
สุดแตเมื่อพิจารณาถึงอัตราการยืมตัวเลมพบวาหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศหมวด 100
ปรัชญา มีอัตราการยืมตัวเลมสูงที่สุด ในดานความสัมพันธระหวางการจัดหาและการใชหนังสือดวย
การหาคาสัมประสิทธิ์สมั พันธ พบวา การจัดหาหนังสือมีความสัมพันธกับการใชหนังสือในระดับสูง
สรุปงานวิจัยตางประเทศและในประเทศ
งานวิจัยในตางประเทศ ศึกษาการใชและไมใชหนังสือ โดยศึกษาจากสถิติการยืม โดย
เปรียบเทียบกับจํานวนหนังสือที่จัดหามาทั้งหมด พบวา หนังสือของหองสมุดทั้งหมดถูกยืมรอยละ 60
สวนที่เหลือรอยละ 40 ไมเคยมีการยืมออกเลย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของการจัดหากับการใชทรัพยากรหองสมุดวามีความสัมพันธกันอยางเปนสัดสวนตอกัน พบวา สัดสวน
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ของหนังสือที่จัดหาแยกตามสาขาวิชานั้นใกลเคียงกับสัดสวนการยืมออก เชน การจัดหาหนังสือสาขา
ฟสิกสคิดเปนรอยละ 12.00 การยืมออกคิดเปนรอยละ 10.00
สวนงานวิจัยในประเทศสวนใหญศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการใชเงินจัดซื้อหนังสือกับ
การใชหนังสือในสาขาวิชาตางๆ
จะเห็นไดวาทัง้ งานวิจัยตางประเทศและงานวิจัยในประเทศสวนใหญจะศึกษาเกี่ยวกับงบประมาณ
การจัดซื้อหนังสือและการใชหนังสือในสาขาวิชาตางๆ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การกําหนดแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย คือ
1. งบประมาณของหองสมุดคณะแพทยศาสตร ที่จัดสรรใหแกภาควิชาตางๆ ชวงป พ.ศ. 25472549 ไดมาจากตารางการจัดสรรงบประมาณใหแกแตละภาควิชา ซึ่งทางหองสมุดคณะแพทยศาสตร
ไดจัดทําไวแตละป เพื่อแจงใหแตละภาควิชาซึ่งจัดสรรโดยคิดตามคา F T E S
2. ขอมูลการยืมหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร ไดจากฐานขอมูลระบบหองสมุด
อัตโนมัติของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลางในชวงป พ.ศ. 2549 - 2550

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีจํานวน 4 ชิ้น ดังนี้
1. เครื่องมือวิจัยชิ้นที่ 1 แบบบันทึกขอมูลหนังสือที่มีการยืม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองให
เหมาะสมกับการจัดเก็บบันทึกขอมูล ซึ่งในแบบบันทึกจะใชบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับระบบจัดหมู
NLM เลขเรียกหนังสือ ชื่อหนังสือ จํานวนครั้งการใชหนังสือ ดังตัวอยาง
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ตัวอยาง
เครื่องมือการวิจัยชิ้นที่ 1
แบบบันทึกขอมูลหนังสือที่มีการใช
ระบบจัดหมู NLM
เลขเรียกหนังสือ

ชื่อหนังสือ

จํานวนครั้งที่มีการใช

เครื่องมือการวิจัยชิ้นที่ 2
แบบบันทึกขอมูลหนังสือที่ไมมีการยืม ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบจัดหมู NLM
เลขเรียกหนังสือ ชื่อหนังสือ ดังตัวอยาง
ระบบจัดหมู NLM
เลขเรียกหนังสือ

ชื่อหนังสือ
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เครื่องมือการวิจัยชิ้นที่ 3
แบบบันทึกงบประมาณของแตละภาควิชาตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2549
ภาควิชา
กุมารฯ
จักษุ-โสตฯ
จิตเวช
นิติเวช
พยาธิวทิ ยา
รังสี
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตรปองกัน
ศัลยศาสตร
สูติ – นรีเวช
ออรโธปดิกส
อายุรศาสตร

2547

2548

2549

รวม
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เครื่องมือการวิจัยชิ้นที่ 4 แบบบันทึกการใชและไมใชหนังสือของหองสมุดแยกตามภาควิชาและระบบ
การแบงหมูหองสมุดแพทยแหงชาติมรี ูปแบบ ดังนี้
ภาควิชา
กุมารฯ
จักษุ-โสตฯ
จิตเวช
นิติ
พยาธิวิทยา
รังสี
เวชศาสตรปองกัน

ศัลยศาสตร
วิสัญญีวิทยา
สูติ – นรีเวช

ออรโธปดิกส
อายุรศาสตร

อายุรศาสตร

ระบบหองสมุดแพทยแหงชาติ
WS กุมารเวชศาสตร
WV โสต ศอ นาสิก
WW จักษุวิทยา
WM จิตเวชศาสตร
W อาชีพดานสุขภาพ
QY พยาธิวิทยาคลินิก
QZ พยาธิวิทยา
WN รังสีวิทยา
WA สาธารณสุขศาสตร
WB เวชศาสตรปฏิบัติ
WC โรคติดตอ
WD โภชนาการผิดปกติ
WO ศัลยศาสตร
WP นรีเวชศาสตร
WQ สูติศาสตร
WJ ระบบปสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธ
WE ระบบกลามเนื้อและกระดูก
WF ระบบทางเดินหายใจ
WG ระบบหัวใจและหลอดเลือด
WH ระบบเกี่ยวกับเลือดและ
ตอมน้ําเหลือง
WI ระบบเกี่ยวกับการยอยอาหาร
WK ระบบตอมไรทอ
WL ระบบประสาท
WR ตจวิทยา
WT เวชศาสตรผูสูงอายุ
รวม

จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง จํานวนเลม จํานวนเลม
ไมมีการใช มีการใช ทีม่ ีการใช ทั้งหมด
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บขอมูลการใชหนังสือ ผูวิจัยไดติดตอกับหัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอขอมูลการยืมหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร
และนําขอมูลดังกลาวมาบันทึกขอมูลลงในเครื่องมือบันทึกขอมูลและหลังจากผูวิจัยไดบันทึกขอมูลการใช
หนังสือจากแบบบันทึกการยืมหนังสือออกจากหองสมุดจากแบบบันทึกการยืมหนังสือ ผูวิจัยไดแยก
บัตรบันทึกโดยแยกตามระบบ NLM โดยแยกเปนหนังสือที่มีการยืม และหนังสือที่ไมมีการยืม และ
จัดทําตารางโดยแยกภาควิชากับระบบ NLM ดังตัวอยาง บันทึกลงในเครื่องมือชิ้นที่ 2
2. การเก็บรวบรวมขอมูลของงบประมาณของแตละภาควิชา ผูวิจัยไดรวบรวมจากแฟม
งบประมาณทีท่ างหองสมุดคณะแพทยศาสตรไดจัดเก็บไวตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2549 แลวบันทึกลง
ในเครื่องมือชิ้นที่ 1
3. นําขอมูลที่บันทึกมาศึกษารายละเอียด

4. การวิเคราะหขอมูล
1. คํานวณผลรวมงบประมาณของแตละภาควิชาทั้งหมดทุกปจากตารางงบประมาณของ
หองสมุดคณะแพทยศาสตรและรวมทั้งหมด
2. แจกแจงความถี่การใชหนังสือ แยกตามรายชื่อหนังสือและคํานวณหาคารอยละของแตละ
กลุม แยกตามภาควิชา
3. คํานวณคาสหสัมพันธของงบประมาณ และปริมาณการใชหนังสือแยกเปนรายภาควิชา
และผลรวมทั้งหมด
4. การแปลผลคาความสัมพันธใชเกณฑดังนี้ (มุกดา ตันชัย. 2549: 33)
มากวา 0.80 มีความสัมพันธกัน สูงมาก
0.06 – 0.80 มีความสัมพันธกัน สูง
0.40 – 0.59 มีความสัมพันธกัน ปานกลาง
0.20 – 0.39 มีความสัมพันธกัน ต่ํา
ต่ํากวา 0.20 มีความสัมพันธกัน ต่ํามาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยใชชื่อภาควิชาแสดงผลแทนหมวดหมูวชิ าที่เกี่ยวของตามระบบ
หอสมุดแพทยแหงชาติ ดังตอไปนี้
1. ภาควิชากุมารเวชศาสตร
2. ภาควิชาจักษุ -โสตฯ

3. ภาควิชาจิตเวช
4. ภาควิชานิติเวช
5. ภาควิชาพยาธิวทิ ยา

6. ภาควิชารังสี
7. ภาควิชาเวชศาสตรปองกัน

8. ภาควิชาศัลยศาสตร
9. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด WS กุมารเวชศาสตร
ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด WV โสต ศอ นาสิก
WW จักษุวิทยา
ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด WM จิตเวชศาสตร
ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด W อาชีพดานสุขภาพ
ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด QY พยาธิวทิ ยาคลินิก
QZ พยาธิวทิ ยา
ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด WN รังสีวิทยา
ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด WA สาธารณสุขศาสตร
WB เวชศาสตรปฏิบัติ
WC โรคติดตอ
WD โภชนาการผิดปกติ
ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด WO ศัลยศาสตร
ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด WO ศัลยศาสตร
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10. ภาควิชาสูติ – นรีเวช

11. ภาควิชาออรโธปดิกส
12. ภาควิชาอายุรศาสตร

ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด WP นรีเวชศาสตร
WQ สูติศาสตร
WJ ระบบปสสาวะและอวัยวะสืบพันธ
ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด WE ระบบกลามเนือ้ และกระดูก
ตรงกับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
หมวด WF ระบบทางเดินหายใจ
WG ระบบหัวใจและหลอดเลือด
WH ระบบเกีย่ วกับเลือดและ
ตอมน้ําเหลือง
WI ระบบเกีย่ วกับการยอยอาหาร
WK ระบบตอมไรทอ
WL ระบบประสาท
WR ตจวิทยา
WT เวชศาสตรผูสูงอายุ

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
1. งบประมาณคาหนังสือของแตละภาควิชาของคณะแพทยศาสตรแยกตามปในชวงป พ.ศ.
2547 – 2549 และผลรวม
2. การใชหนังสือทางการแพทย
2.1 คารอยละของหนังสือที่มีการใชและที่ไมมีการใช
2.2 สัดสวนของจํานวนเลมตอปริมาณการใชหนังสือที่มีการใช
3. คาความสัมพันธระหวางงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของแตละภาควิชากับปริมาณ
การใชหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. งบประมาณคาหนังสือของแตละภาควิชาของคณะแพทยศาสตรแยกตามป ในชวงป พ.ศ.
2547 – 2549 และผลรวม ปรากฏผลดัง ตาราง 1
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ตาราง 1 งบประมาณคาหนังสือของแตละภาควิชาของคณะแพทยศาสตรแยกตามปในชวงป พ.ศ. 25472549 และผลรวม
ภาควิชา
กุมารฯ
จักษุ-โสตฯ
จิตเวช
นิติเวช
พยาธิวทิ ยา
รังสี
วิสัญญีวิทยา
ศัลยศาสตร
รวม 2 ภาควิชา
เวชศาสตรปองกัน
สูติ – นรีเวช
ออรโธปดิกส
อายุรศาสตร
รวม

2547

2548

2549

รวม

150,205.20
62,967.00
892.50.00
126,959.70
11,007.00
41,479.20
280,119.70
321,598.90
51,568.70
136,359.50
39,792.50
59,196.20

68,830.50
33,590.20
17,679.00
6,166.00
104,602.00
49,696.00
21,190.50
231,855.90
253,046.40
144,124.60
77,515.00
24,632.00
188,332.70

141,261.70
69,459.30
50,994.40
6,722.20
121,558.90
11,340
62,422.70
80,920.50
143,343.20
75,217.70
116,039
42,465.60
175,713.40

360,297.40
166,016.50
69,565.90
12,888.20
353,120.60
72,043.00
125,092.40
592,896.10
717,988.50
270,911.00
329,913.50
106,890.10
423,242.30

960,547.20

968,214.40

954,115.40

2,882,877.00

จากตาราง 1 แสดงวาในรอบ 3 ป ที่ศึกษา งบประมาณคาหนังสือจําแนกตามภาควิชาพบวา
ภาควิชาที่ไดงบประมาณสูงสุดคือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตร รองลงมาคือ ภาควิชา
อายุรศาสตร สวนภาควิชาที่ไดรับต่ําสุดคือ ภาควิชานิติเวชศาสตร
สําหรับงบประมาณภาควิชาวิสัญญีวิทยา และภาควิชาศัลยศาสตรนาํ มารวมกันเพื่อสะดวก
ในการคํานวณหาคาความสัมพันธ เพราะหนังสือที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของ 2 ภาควิชา ตรงกับระบบ
หอสมุดแพทยแหงชาติหมวด WO
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2. การใชหนังสือทางการแพทย
2.1 คารอยละของจํานวนเลมของแตละภาควิชาจากจํานวนเลมทั้งหมดและรอยละของ
จํานวนเลมทีม่ ีการใชและไมมีการใช
ตาราง 2 รอยละของจํานวนเลมของแตละภาควิชาจากจํานวนเลมทั้งหมดและรอยละของจํานวนเลม
ที่ไมมีการยืมออกจากหองสมุดและรอยละของจํานวนเลมที่มีการยืมออกจากหองสมุดจากจํานวน
เลมทั้งหมดของแตละภาควิชา
ภาควิชา

กุมารฯ
จักษุ-โสตฯ
จิตเวช
นิติเวช
พยาธิวิทยา
รังสี
เวชศาสตรฯ
ศัลยศาสตร วิสัญญีวิทยา
สูติ – นรีเวช
ออรโธปดิกส
อายุรศาสตร
รวม

รวมจํานวนเลม คิดเปนรอยละ

จํานวนเลมที่ไมมีการใช จํานวนเลมที่มีการใช
จํานวนเลม รอยละ จํานวนเลม รอยละ

392
259
103
151
273
90
778
410
458
272
1,068

9.21
6.09
2.42
3.55
6.42
2.12
18.29
9.64
10.77
6.39
25.1

200
110
45
97
192
30
474
167
210
128
603

51.02
42.47
43.69
64.24
70.33
33.33
60.93
40.73
45.85
47.06
56.46

192
149
58
54
81
60
304
243
248
144
465

48.98
57.53
56.31
35.76
29.67
66.67
39.07
59.27
54.15
52.94
43.54

4,254

100

2,256

53.03

1,998

46.97

จากตาราง 2 แสดงวา ภาควิชาอายุรศาสตรมีจํานวนหนังสือที่เกี่ยวของสูงสุดคือรอยละ 25.1
(1,068 เลม) รองลงไปคือ ภาควิชาเวชศาสตรฯ รอยละ 18.29 (778 เลม) สวนภาควิชาที่มีจาํ นวน
หนังสือที่เกี่ยวของต่ําสุด 2 ภาควิชาคือ ภาควิชารังสีวิทยา รอยละ 2.12 (90 เลม) และภาควิชาจิตเวชศาสตร
รอยละ 2.42 (103 เลม)
สวนรอยละของจํานวนที่มีการใชคิดตามสัดสวนของหนังสือที่เกีย่ วของแตละภาควิชา พบวา
มี 6 ภาควิชา ที่มีการใชเกินกวารอยละ 50.00 คือ ภาควิชารังสีวิทยารอยละ 66.67 (60 เลม จาก 90 เลม)
รองลงไปคือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตรรอยละ 59.27 (243 เลมจาก 410 เลม)
ภาควิชาจักษุ –โสตฯ รอยละ 57.53 (149 เลมจาก 259 เลม) ภาควิชาจิตเวชรอยละ 56.31 (58 เลม
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จาก 103 เลม) ภาควิชาสูติ – นรีเวชรอยละ 54.15 (248 เลม จาก 458 เลม) และภาควิชาออรโธปดิกส
รอยละ 52.94 (144 เลม จาก 272 เลม)
สวนภาควิชาที่มีการใชต่ําสุดคือ ภาควิชาพยาธิวิทยารอยละ 29.67 (81 เลม จาก 273 เลม)
รอยละของจํานวนเลมทีไ่ มมีการใชมากทีส่ ุด ไดแก ภาควิชาพยาธิวทิ ยารอยละ 70.33 (192 เลม จาก
273 เลม)
จากจํานวนเลมทั้งหมด 4,254 เลม จํานวนเลมที่มีการใชคิดเปนรอยละ 46.97 (1,998 เลม
จาก 4,254 เลม) และจํานวนเลมที่ไมมีการใชคิดเปนรอยละ 53.03 (2,256 เลม จาก 4,254 เลม)
2.2 สัดสวนของจํานวนเลมตอจํานวนครั้งของการใช
ตาราง 3 สัดสวนจํานวนเลมที่มีการใชกบั จํานวนครั้งของการใช
ภาควิชา
กุมารฯ
จักษุ-โสตฯ
จิตเวช
นิติเวช
พยาธิ
รังสี
เวชศาสตรฯ
ศัลยศาสตร วิสัญญีวิทยา
สูติ – นรีเวช
ออรโธปดิกส
อายุรศาสตร
รวม

จํานวนเลมทีม่ ีการใช จํานวนครั้งทีม่ ีการใช

สัดสวนจํานวนเลมตอ
จํานวนครั้งทีม่ ีการใช

192
149
58
54
81
60
304
243
248
144
465

2,101
955
293
533
195
595
2,564
2,273
2,056
1,122
2,360

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

: 10.94
: 6.41
: 5.05
: 9.87
: 2.41
: 9.92
: 8.43
: 9.35
: 8.29
: 7.79
: 5.08

1,998

15,047

1.00 : 7.53

จากตาราง 3 แสดงวา หนังสือที่เกี่ยวของกับภาควิชากุมารเวชศาสตร มีสัดสวนการใชสูงสุด
คือ 1.00 : 10.94 สวนสัดสวนการใชต่ําสุดคือ หนังสือที่เกี่ยวของกับภาควิชาพยาธิวทิ ยา คือ 1.00 : 2.41
สัดสวนโดยรวมทั้งหมดพบวาสัดสวนการใชเปน 1.00 : 7.53
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3. ความสัมพันธระหวางงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของแตละภาควิชากับปริมาณการใช
หนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร
ผูวิจัยไดนําขอมูลงบประมาณที่แตละภาควิชาไดรับที่ปรากฏในตาราง 1 และปริมาณการยืม
หนังสือ (จํานวนครั้ง) ที่ปรากฏในตาราง 3 ไปคํานวณคาสหสัมพันธ ปรากฏดัง ตาราง 4
ตาราง 4 ความสัมพันธของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือของแตละภาควิชาและปริมาณการใชหนังสือ
ปริมาณการใชหนังสือ
งบประมาณป 2547 – 2549
* rxy

rxy

=

0.981*

(.05; n = 11) = 0.602

จากตาราง 4 แสดงวา ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางงบประมาณคาหนังสือของแตละ
ภาควิชาตั้งแตป พ.ศ.2547 – 2549 กับปริมาณการใชหนังสือ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และอยูในระดับสูงมาก

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธของงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของแตละ
ภาควิชาในคณะแพทยศาสตรกับปริมาณการใชหนังสือในหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณการใชและไมมีการใชหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร โดยแยก
ตามหมวดหมูตามระบบ NLM
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของแตละภาควิชาในคณะ
แพทยศาสตรกับปริมาณการใชหนังสือในหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมมุติฐานในการวิจัย
การใชหนังสือที่สั่งซื้อโดยแตละภาควิชามีความสัมพันธทางบวกกับงบประมาณที่แตละภาควิชา
ที่ไดรับ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. แหลงขอมูล
งบประมาณของหองสมุดคณะแพทยศาสตรมีจัดสรรใหแกภาควิชาตางๆ ชวงป พ.ศ.
2547 – 2549 โดยจัดสรรงบประมาณใหแตละภาควิชาตามคา FTES
สวนขอมูลการยืมหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตรไดรวบรวมจากฐานขอมูล Horizon
ซึ่งเปนฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลางในชวงป พ.ศ.
2549 – 2550
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูลหนังสือที่มีการยืมจากขอมูลการยืมหนังสือ
โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดรวบรวมขอมูลการใชหนังสือใหผูวิจัย จําแนกออกเปนขอมูลหนังสือภาษาไทย
และภาษาตางประเทศและขอมูลหนังสือที่มีการยืมและขอมูลหนังสือที่ไมมีการยืม ดังนั้นผูวิจัยจึงสราง
เครื่องมือแบบบันทึกขอมูลหนังสือที่มีการยืมและแบบบันทึกขอมูลหนังสือที่ไมมีการยืม เมื่อผูวิจัยบันทึก
ขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลหนังสือที่มีการยืมและแบบบันทึกขอมูลทั้ง 2 แบบมาแยกตามภาควิชา
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โดยจําแนกตามระบบบันทึกหอสมุดแพทยแหงชาติ (NLM) และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการใช และ
ไมใชหนังสือของหองสมุดแยกตามภาควิชา และระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลของงบประมาณของแตละภาควิชาในคณะแพทยศาสตร หองสมุด
คณะแพทยศาสตรไดรวบรวมงบประมาณคาหนังสือของแตละภาควิชา โดยจัดทําเปนตาราง ผูวิจัยได
นําขอมูลงบประมาณคาหนังสือของแตละภาควิชามาจัดทําตารางและรวบรวมงบประมาณตั้งแตป พ.ศ.
2547 – 2549
การเก็บขอมูลการใชหนังสือและหนังสือที่ไมมีการใช จากขอมูลการยืมหนังสือของหองสมุด
คณะแพทยศาสตร ผูวิจยั ไดนําขอมูลดังกลาวมาแจกแจงความถี่ลงในเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และสรุป
ไดขอมูลจากแบบบันทึกการใชและไมใชหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร โดยแยกตามภาควิชา
และระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ (NLM)
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการใชหนังสือโดยแจกแจงความถี่การใชหนังสือจําแนก
ตามรายชื่อหนังสือแตละรายการมาคํานวณหาคารอยละของแตละกลุม แยกตามภาควิชา นําขอมูล
งบประมาณและปริมาณการใชหนังสือของแตละภาควิชามาเปรียบเทียบและคํานวณหาคาความสัมพันธ
ของงบประมาณ และปริมาณการใชหนังสือจําแนกตามรายภาควิชา และผลรวมทั้งหมดโดยใชสถิติ
คาสหสัมพันธของเพียรสัน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธของงบประมาณในการซื้อหนังสือของแตละภาควิชา ในคณะ
แพทยศาสตร และปริมาณการใชหนังสือในหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สรุปผลได ดังนี้
1. งบประมาณคาหนังสือของแตละภาควิชาของคณะแพทยศาสตร จําแนกตามชวงป พ.ศ.
2547 – 2549 และผลรวม
ในรอบ 3 ป ที่ศึกษางบประมาณคาหนังสือ จําแนกตามภาควิชาพบวาภาควิชาที่ไดรับ
งบประมาณสูงสุดคือ ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยาและภาควิชาศัลยศาสตร รองลงมาคือ ภาควิชาอายุรศาสตร
สวนภาควิชาที่ไดรับงบประมาณต่ําสุดคือ ภาควิชานิติเวชศาสตร
สําหรับงบประมาณภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตรนํามารวมกัน เพื่อสะดวก
ในการคํานวณหาคาความสัมพันธเพราะหนังสือของทั้ง 2 ภาควิชามีเนื้อหาตรงกับระบบหอสมุดแพทยศาสตร
แหงชาติ (NLM) ในหมวด WO
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2. การใชหนังสือทางการแพทย
2.1 รอยละของจํานวนเลมของแตละภาควิชา จากจํานวนเลมทั้งหมด และรอยละของ
จํานวนเลมทีม่ ีการใชและไมมีการใชพบวา
ภาควิชาที่มีจํานวนหนังสือที่เกี่ยวของสูงสุดคือ ภาควิชาอายุรศาสตรคิดเปนรอยละ
25.1 (1,068 เลม) รองลงมาคือ ภาควิชาเวชศาสตรฯ รอยละ 18.29 (778 เลม) สวนภาควิชาที่มี
จํานวนหนังสือที่เกี่ยวของต่ําสุด 2 วิชาคือ ภาควิชารังสีวิทยารอยละ 2.12 (90 เลม) และภาควิชา
จิตเวชศาสตรรอยละ 2.42 (103 เลม)
สวนรอยละของจํานวนที่มีการใช คิดตามสัดสวนของหนังสือที่เกี่ยวของของแตละ
ภาควิชาพบวา มี 6 ภาควิชาที่มีการใชเกินกวารอยละ 50 คือภาควิชารังสีวิทยารอยละ 66.67 (60 เลม
จาก 90 เลม) รองลงไปคือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตรรอยละ 59.27 (243 เลม จาก
410 เลม) ภาควิชาจักษุ-โสตฯ รอยละ 57.53 (149 เลมจาก 259 เลม) ภาควิชาจิตเวช รอยละ 56.31
(58 เลมจาก 103 เลม) และภาควิชาสูติ-นรีเวช รอยละ 54.15 (248 เลม จาก 458 เลม) และภควิชา
ออรโธปดิกสรอยละ 52.94 (144 เลมจาก 272 เลม)
สวนภาควิชาที่มีการใชต่ําสุดคือ ภาควิชาพยาธิวิทยารอยละ 29.67 (81 เลม จาก
273 เลม)
รอยละของจํานวนเลมทีไ่ มมีการใชมากทีส่ ุดไดแก ภาควิชาพยาธิวิทยารอยละ 70.33
(192 เลมจาก 273 เลม)
จากจํานวนเลมทั้งหมด 4,254 เลม จํานวนเลมที่มีการใชคิดเปนรอยละ 46.97
(1.998 เลมจาก 4,254 เลม) และจํานวนเลมที่ไมมีการใชคิดเปนรอยละ 53.03 (2,256 เลม จาก 4,254
เลม)
2.2 สัดสวนของจํานวนเลมตอปริมาณการใชหนังสือ
ภาควิชาที่มีสัดสวนจํานวนเลมการใชสูงสุด ไดแก ภาควิชากุมารเวชศาสตร คือ 1.00 : 10.94
สวนภาควิชาที่มีสัดสวนการใชต่ําสุดคือ หนังสือที่เกี่ยวของกับภาควิชาพยาธิวิทยาคือ 1.00 : 2.41
สัดสวนโดยรวมทั้งหมดพบวาสัดสวนโดยรวมทั้งหมดคือ 1.00 : 7.53
3. คาความสัมพันธระหวางงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของแตละภาควิชากับปริมาณ
การใชหนังสือ
คาความสัมพันธระหวางงบประมาณคาหนังสือของแตละภาควิชาตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2549
กับปริมาณการใชหนังสือมีความสัมพันธกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และอยูในระดับสูงมาก

อภิปรายผล
1. งบประมาณคาหนังสือของแตละภาควิชาของคณะแพทยศาสตร ตั้งแตป พ.ศ. 2547 –
2549
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ในรอบ 3 ปที่ศึกษางบประมาณคาหนังสือ ภาควิชาที่ไดรับงบประมาณสูงสุดคือ ภาควิชา
วิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตร ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยาไดรับงบประมาณรวม 125,092.40 บาท
และภาควิชาศัลยศาสตรไดรบั งบประมาณรวม 592,896.10 บาท รวมภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชา
ศัลยศาสตรไดรับงบประมาณรวม 717,988.50 บาท เนื่องจากศึกษาความสัมพันธของงบประมาณคา
หนังสือกับการใชจึงจําเปนตองรวม 2 ภาควิชา เพราะเนื้อหาของหนังสือ 2 ภาควิชาอยูในหมวด WO
ในการวิจัยครัง้ นี้จําเปนตองรวมงบประมาณ 2 ภาควิชา เนื่องจากหนังสือของ 2 ภาควิชามีเนื้อหาอยู
ในหมวด WO ของระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
รองลงมาคือ ภาควิชาอายุรศาสตรไดรับงบประมาณ 3 ป เปนเงิน 423,242.30 บาท
เนื่องจากภาควิชาอายุรศาสตรเปนภาควิชาใหญ และมีการเรียนการสอนหลายวิชา จึงได งบประมาณ
รองจากภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตร
สวนภาควิชาที่ไดรับงบประมาณใน 3 ป นอยที่สุดคือ ภาควิชานิติเวชศาสตร เปนเงิน
12,888.20 บาท เนื่องจากภาควิชานิติเวชศาสตรเริ่มมีการเรียนการสอนในป 2548 ในป 2547 ไมมี
การเรียนการสอนจึงไมไดรับงบประมาณทําใหยอดรวมใน 3 ป นอยที่สุด
2. การใชหนังสือทางการแพทย
2.1 คารอยละของจํานวนเลมของแตละภาควิชา จากจํานวนเลมทั้งหมดและรอยละของ
จํานวนเลมที่มีการใชและไมมีการใช
ภาควิชาอายุรศาสตรมีจํานวนหนังสือที่เกี่ยวของสูงสุด คือ รอยละ 25.10 (1,068 เลม)
เนื่องจากภาควิชาอายุรศาสตรเปนภาควิชาใหญ มีการเรียนการสอนหลายวิชาและไดรับงบประมาณมาก
รองจากภาควิชาวิสัญญีวทิ ยาและภาควิชาศัลยศาสตร รองลงมาคือ ภาควิชาเวชศาสตรฯ รอยละ 18.29
(778 เลม) เนื่องจากภาควิชาเวชศาสตรฯ มีเนื้อหาเกี่ยวของกับหลายหมวด ไดแก หมวด WA
สาธารณสุขศาสตร WB เวชศาสตรปฏิบัติ WC หมวดโรคติดตอและหมวด WD โภชนาการผิดปกติ
สวนภาควิชาที่จํานวนหนังสือที่เกี่ยวของต่ําสุดคือภาควิชารังสีวิทยารอยละ 2.12
(90 เลม) เนื่องจากมีรายวิชาที่เปดสอนนอยทําใหคา F T E S ต่ํา จึงทําใหไดรับงบประมาณนอย
สงผลใหจัดซื้อหนังสือไดนอย สวนภาควิชาจิตเวชศาสตร รอยละ 2.42 (103 เลม) เชนเดียวกับภาควิชา
รังสีวิทยาคือมีคา F T E S ต่ํา ทําใหไดรับงบประมาณนอยจึงจัดซื้อหนังสือไดนอย
สวนรอยละของจํานวนที่มีการใชคิดตามสัดสวนของหนังสือที่เกี่ยวของของแตละภาควิชา
พบวา มี 6 ภาควิชาที่มีการใชเกินกวารอยละ 50.00 คือภาควิชารังสีวิทยารอยละ 66.61 (60 เลม
จาก 90 เลม) เนื่องจากภาควิชารังสีวิทยามีจํานวนหนังสือนอยคือ 90 เลมมีการใช 60 เลม คิดเปน
รอยละ 66.61 รองลงมาคือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาและศัลยศาสตรรอยละ 59.27 (243 เลม
จาก 410 เลม) เนื่องจากภาควิชาศัลยศาสตรเปนภาควิชาใหญมีการเรียนการสอนมากจึงมีการใช
มากคือ 243 เลมจากจํานวนทั้งหมด 410 เลม ภาควิชาจักษุ – โสตฯ คือ รายวิชามีการเรียนการสอน
หลายวิชาและหลายดาน จึงมีการใชมาก ภาควิชาจิตเวชศาสตรรอยละ 56.31 (58 เลมจาก 103 เลม)
เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตรมีจํานวนหนังสือนอยคือ 103 เลม มีการใช 58 เลม คิดเปนรอยละ 56.31
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ภาควิชาสูติ – นรีเวชรอยละ 54.15 (248 เลม จาก 458 เลม) ภาควิชาสูติ – นรีเวช มีการเรียนการสอน
หลายวิชามีงบประมาณสูง จึงมีจํานวนหนังสือมาก คือ 458 เลม ภาควิชาสูติ – นรีเวช เปนภาควิชาที่มี
การเรียนการสอนมากจึงมีการใชมากคือ 248 เลม จาก 458 เลม และภาควิชาออรโธปดิกสรอยละ 52.94
(144 เลมจาก 4272 เลม) เนื่องจากภาควิชาออรโธปดิกส มีการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง
คอนขางมากการใชจึงอยูที่รอยละ 52.94 และ 144 เลมจาก 272 เลม
สวนภาควิชาที่มีการใชต่ําสุดคือ ภาควิชาพยาธิวิทยารอยละ 29.67 (81 เลมจาก 273 เลม)
เพราะหนังสือของภาควิชาพยาธิวทิ ยาสวนหนึ่งอยูที่สํานักหอสมุดกลาง และมีการเรียนการสอนพยาธิวิทยา
คือ อยูที่วิทยาเขตประสานมิตร และในการทําวิจัยครั้งนี้ ไมไดเก็บขอมูลที่สํานักหอสมุดกลาง ทําให
จํานวนการใชของภาควิชาพยาธิวทิ ยามีการใชต่ําสุด
จากจํานวนเลมทั้งหมด 4,254 เลม จํานวนเลมที่มีการใชคิดเปนรอยละ 46.97 (1,998
เลมจาก 4,254 เลม) และจํานวนเลมที่ไมมีการใชคิดเปนรอยละ 53.03 (2,256 เลมจาก 4,254 เลม)
จากจํานวนเลมทั้งหมด 4,254 เลม จํานวนเลมที่มีการใชคิดเปนรอยละ 46.97 (1,998 เลมจาก 4,254 เลม)
เนื่องจากหนังสือทางการแพทยสวนใหญจะมีน้ําหนักมากผูใชสวนหนึ่งมักจะขอยืม เพื่อนําไปถายเอกสาร
ซึ่งรานถายเอกสารอยูหนาหอสมุดคณะแพทยศาสตร ซึ่งจํานวนเลมที่นําไปถายเอกสารไมไดเก็บสถิติ
ซึ่งมีจํานวนมากทําใหจํานวนการใชไมถึงรอยละ 50
2.2 สัดสวนของจํานวนเลมตอจํานวนครั้งของการใช
สัดสวนของจํานวนเลมตอจํานวนของการใช ภาควิชากุมาเวชศาสตรมีสัดสวนจํานวนเลม
ตอจํานวนครั้งของการใชมากที่สุดคือ 1.00 : 10.94 คือ หนังสือ 1 เลม มีจํานวนครั้งการยืมออกเทากับ
10.94 ครั้ง จากการสัมภาษณเจาหนาทีใ่ หบริการยืม – คืน ของหองสมุดคณะแพทย ปรากฏวา นิสิตแพทย
มายืมหนังสือทางกุมารเวชศาสตร เพื่อทํารายงานและใชประกอบเวลาขึ้น Ward ภาควิชาที่มีสัดสวน
การใชต่ําคือ ภาควิชาพยาธิวิทยา คือ 1.00 : 2.41 เนื่องจากนิสิตที่เรียนทางพยาธิวิทยาเปนนิสิตทาง
พรีคลีนิค ซึ่งการเรียนการสอนอยูที่วิทยาเขตประสานมิตร แตการวิจัยในครั้งนี้เก็บขอมูลการใชเฉพาะ
ทางวิทยาเขตองครักษ จึงทําใหสัดสวนของการใชหนังสือของภาควิชาพยาธิวิทยาต่ํากวาภาควิชา
อื่นๆ
สัดสวนโดยรวมทั้งหมดพบวา สัดสวนการใชเปน 1.00 : 7.53 ครั้ง ใน 3 ป เทากับ
3.7 ครั้ง ตอป ซึ่งอยูในเกณฑสูงกวา งานวิจัยอื่นที่เคยมีมาในประเทศไทยคือจากการศึกษางานวิจัย
ของ ดวงใจ กาญจนศิลป (2551: 38) เรื่องปริมาณและการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของ
อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามสาขาวิชาที่จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2549
(ระยะที่ 2) ผลการวิจัยพบวาอัตราการใชโดยเฉลี่ย 1.31 ครั้ง /ป
3. คาความสัมพันธระหวางงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของแตละภาควิชากับปริมาณ
การใชหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตร
ความสัมพันธระหวางงบประมาณคาหนังสือของแตละภาควิชาตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2549
กับปริมาณการใชหนังสือมีความสัมพันธกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และอยูในระดับสูงมาก
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โดยภาพรวมการจัดหาหนังสือของหองสมุดคณะแพทยศาสตรตรงตามความตองการของ
ผูใช เพราะในการจัดหานั้น หองสมุดมีคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งเปนคณาจารย ซึ่งเปน
ตัวแทนของคณาจารยจากทุกภาควิชาในคณะแพทยศาสตร และคณะกรรมการทุ ก ท า นให ค วาม
รวมมือเปนอยางดี บางทานไปคัดเลือกหนังสือที่รานหนังสือทางการแพทย บางทานเมื่อทางรานนํา
หนังสือมาเสนอคณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกเพื่อใหทางหองสมุดดําเนินการ บางทานสงรายชื่อ
หนั ง สื อ เพื่ อ ให ท างห อ งสมุ ด ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ ต อ ไป ทํ า ให ป ริ ม าณการใช แ ละการจั ด หามี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะ
จากแนวปฏิบตั ิในการจัดหาหนังสือของหองสมุดคณะแพทยที่ผานมา จะใหอาจารยเสนอแนะ
เปนสวนใหญ ยังไมเปดโอกาสใหนิสิตไดเสนอแนะอยางเต็มที่ ฉะนั้นควรเปดโอกาสใหนิสิตไดมีสวนรวม
ในการจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุดใหมากขึ้นกวาเดิม

แนวทางสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาความสัมพันธของงบประมาณการจัดซื้อ วารสารและฐานขอมูล กับการใชวารสาร
และฐานขอมูลของหองสมุดคณะแพทยศาสตร
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนป
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2527

นางสาวศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย
18 กุมภาพันธ 2499
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
416 หมูบานชลนิเวศน ซอย 4 เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
บรรณารักษชาํ นาญการ 8
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถนนสุขุมวิท ซอย 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนกศิลปะ
จาก โรงเรียนราชินีบน
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

