
บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปริมาณหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของ

อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546-2549 ในแตละ
สาขาวิชาที่อาจารยสังกัด (2) ศึกษาปริมาณการใชหนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546-2549 ในแตละสาขาวิชาที่
อาจารยสังกัด การวิจัยนี้ ศึกษาเฉพาะขอมูลหนังสือที่จัดหาและปริมาณการใชจากฐานขอมูล 
HORIZON เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบบันทึกขอมูลนับความถี่ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใช
โปรแกรม Microsoft Excel  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ และ
คาเฉลี่ย 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1. การจัดหาหนังสือตามการเสนอแนะของอาจารย  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดหาหนังสือทั้งสิ้น 29,279,000 บาท และมีการใชไปเปนเงิน 
24,039,981.33 บาท (รอยละ 82.11)  จัดหาหนังสือไดทั้งสิ้น 10,381 เลม จําแนกเปนภาษาไทย 
จํานวน 2,269 เลม (รอยละ 21.86) และภาษาตางประเทศ จํานวน 8,112 เลม (รอยละ 78.14) เมื่อ
พิจารณาการจัดหาหนังสือตามภาษา พบวา อาจารยสวนใหญในทุกสาขาวิชาเสนอแนะใหจัดหา
หนังสือภาษาตางประเทศมากกวาหนังสือภาษาไทย ยกเวนสาขาวิชาศึกษาทั่วไปและสาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ เสนอใหจัดหาหนังสือภาษาไทย  มากกว าหนั งสือ
ภาษาตางประเทศ  

2. การใชหนังสือ มีการใชหนังสือทั้งหมด จํานวน 65,102 คร้ัง และหนังสือที่ไดรับการ
เสนอแนะจากอาจารยในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใชมากที่สุด จํานวน 8,825 คร้ัง (รอย
ละ 13.56) รองลงมาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน 7,692 คร้ัง (รอยละ 11.82) และ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 6,828  ครั้ง (รอยละ 10.49) ตามลําดับ โดยหนังสือ
ภาษาไทยมีการใชมากกวาภาษาตางประเทศ ถึงจํานวน 41,221  คร้ัง  

3.  การเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับการจัดหากับการใชหนังสือ และอัตราการใชตอเลม มี
อัตราการใชโดยเฉลี่ย 6.27 คร้ังตอเลม โดยหนังสือในสาขาวิชาที่มีอัตราการใชตอเลมมากที่สุด คือ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มีอัตราการใช 29.03 คร้ังตอเลม รองลงมาคือ สาขาวิชาเคมี มีอัตรา
การใช 17.07 คร้ังตอเลม และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีอัตราการใช 11.00 คร้ังตอเลม 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามภาษา พบวา หนังสือภาษาตางประเทศ มีอัตราการใชโดยเฉลี่ย 2.95 คร้ัง
ตอเลม และหนังสือภาษาไทย มีอัตราการใชโดยเฉลี่ย 18.10 คร้ังตอเลม  



Abstract 
 The purposes of this research were: (1) to study quantity of book provided as per 
recommendations of lecturers in different schools of Suranaree University of Technology (SUT) in 
2003-2006 fiscal years, and (2) to study the uses of books provided as per recommendations of 
lecturers in different schools of SUT in 2003-2006.   The research particularly study on the provided 
books and the uses of books   from the HORIZON data base. The research instrument was a data 
record form of frequency constructed by researchers through the Microsoft Excel program.  
Research data were analyzed by the descriptive statistics for frequency, percentile and mean. 

The research results were found as follows: 
(1) Books provision as per the lecturers’ recommendations The Center for Library 

Resources and Educational Media allocated total budget of Baht 29,279,000 for book provision to all 
schools. The total amount of the budget spent was Baht 24,039,981.33 (82.11%). In total, 10,381 
books were provided. Among them, 2,269 books (21.86%) were published in Thai and 8,112 books 
(78.14%) were published in foreign language. When considering about language used in the 
recommended books, it was found that books published in foreign language were more recommended 
by most lecturers of every school than the ones published in Thai. However, except recommendations 
by lecturers of School of General Education and the School of Occupational Health and Safety which 
were recommended to provide more books published in Thai than the ones published in foreign 
language.  

2. The uses of books Total number of book using was 65,102 times. It was found that books 
recommended by lecturers of the School of Information Technology, School of Environmental 
Engineering and School of Computer Engineering were used with the highest frequencies i.e. 8,825 
times or 13.56%;  7,692 times or 11.82%; and 6,828 times or 10.49%, respectively. It was found that 
books published in Thai were more frequently used than the ones published in foreign language for 
41,221 times.   

 3. Data comparison on book provision and uses and use rate per book  The use rate was 
6.27 times per book. It was found that books recommended by lecturers of the School of 
Environmental Engineering, School of Chemistry and the School of Industrial Engineering were used 
with the highest use rates i.e. 29.03 time/book, 17.07 times/book and 11.00 times/book, respectively.  
When considering about language used in books, it was found that books published in foreign 
language got the highest use rate, 2.95 times/book. As for the books published in Thai, the average use 
rate was 18.10 times/book.   




