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คํานํา 
 

 การวิจัยสถาบันมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนางานของหนวยงาน ทั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือนําผลการวิจัยมาวิเคราะห วางแผน และปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมคุีณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น ฝายบริการสารสนเทศ  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดเห็นความสําคัญของการ
ทําวิจัยดังกลาว จึงไดจัดทําวิจัยสถาบันเรื่อง การใชบริการยืมระหวางหองสมุดของศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษา ระหวางป พ.ศ. 2550-2551 ข้ึน เพื่อศึกษาถึงสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุด ซึ่ง
ผลของการวิจัยจะนําไปใชประโยชนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหครอบคลุมและตรงกับความ
ตองการของผูใชบริการ รวมทั้งนําไปเปนขอมูลสําหรับปรับปรุง และสงเสริมการใหบริการยืมระหวาง
หองสมุดใหผูขอใชบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
 
 รายงานการวิจัยฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยสถาบันจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และไดรับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจักไดเผยแพรผลการวิจัยสถาบันใหกับผูสนใจทั่วไปภายใตลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 
 ผูวิจัยใครขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันที่รับพิจารณาและรับรองรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ รวมทั้งผูเกี่ยวของทุกทานท่ีใหความรวมมือ เพ่ือใหงานวิจัยสถาบันดําเนินการ
เสร็จสมบูรณตามเปาหมาย และผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการวิจัยเรื่อง การใชบริการยืมระหวาง
หองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ระหวางป พ.ศ. 2550-2551 นี้ จะเปนประโยชนตอผู
ใหบริการยืมระหวางหองสมุด ผูสนใจทั่วไป และการใหบริการยืมระหวางหองสมุดของสถาบันบริการ
สารสนเทศตอไป 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการ 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระหวางป พ.ศ. 2550-2551 เกี่ยวกับ
สถานภาพของผูใชบริการ ประเภทของทรัพยากรที่ขอใชบริการ ภาษาของทรัพยากร ความทันสมัยของ
ทรพัยากร วิธีการขอรับทรัพยากร และกลุมหองสมุดที่ขอใชบริการ ประชากรที่ใชในการศกึษาครัง้นีคื้อ 
แบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จํานวน 1,087 รายการ วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ 
 ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญ คือ อาจารย (รอยละ 59.52) เมื่อจําแนกตามสํานักวิชา
พบวา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรใชบริการมากที่สุด (รอยละ 39.19) แตเมื่อจําแนกตามสาขาวิชาพบวา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใชบริการมากที่สุด (รอยละ 8.74) เดือนท่ีมีการใชบริการมากที่สุด คือ 
เดือนมกราคม  (รอยละ 14.17) ทรัพยากรที่ขอยืมมากที่สุด คือ บทความวารสาร (รอยละ 59.70) โดย
วารสารที่มีการใชบริการตั้งแต 5 ครั้ง มี 20 ช่ือเรื่อง  รูปแบบของการใชบริการสวนใหญตองการถาย
สําเนามากที่สุด (รอยละ 87.50) และภาษาของทรัพยากรท่ีตองการมากที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ (รอยละ 
76.10) การจัดสงทางไปรษณียธรรมดาเปนวิธีที่ผูใชบริการเลือกมากที่สุด (รอยละ 83.72) ทรัพยากรที่
ตองการใชสวนใหญจัดพิมพในชวงป ค.ศ. 2001-2005 และผูใชบริการสวนใหญไดรับทรัพยากรตรง
ความตองการ 

หองสมุดที่ขอใชบริการมากที่สุด คือ เครือขายความรวมมือขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค (PULINET)  หลักเกณฑในการคัดเลือกหองสมุดเพื่อขอใชบริการนั้น สวนใหญบรรณารักษผู
ใหบริการ ยึดผลประโยชนของผูใชในดานความรวดเร็วของการไดรับเอกสารเปนหลัก โดยจะคัดเลือก
จากหองสมุดที่อยูใกลท่ีสุด อีกท้ังเปนมหาวิทยาลัยเกาแก มีช่ือเสียง มีทรัพยากรเปนจํานวนมาก 
หลากหลายสาขาวิชา  
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study the use of the inter-library loan service by library 
users at the Centre for Library Resources and Educational Media (CLREM), Suranaree University of 
Technology from 2007 to 2008. It examined the user’s personal information, type of requested 
materials, the language of the requested materials, the method in delivering the requested materials, 
and transaction libraries. One thousand and eighty seven inter-library loan request forms were 
analysed by using percentage. 
 The findings revealed that the majority of the users were lecturers (59.52%). When the data 
were sorted according to the Institute, the majority of the users were from the Institute of Engineering 
(39.19%). However, when sorted according to the School, we found that the majority of the users 
were from the School of Information Technology (8.74%). Journal articles were the most frequently 
requested materials. Twenty journals were requested more than five times.  Most of the materials 
were requested for photocopying and the language of the requested materials was English. The 
ordinary surface mail was the chosen method of material delivery. The users preferred the materials 
published between 2001 and 2005. Most of the library users (86.75%) successfully received the 
materials as requested. 
 The transactions were mostly performed with the libraries under the Provincial University 
Library Network (PULINET). The reasons for choosing CLREM were its location, good reputation 
and a large number of available information resources. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

บริการยืมระหวางหองสมุด เปนบริการหนึ่งท่ีจัดวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดใหบริการ
หองสมุด เพื่อใหผูใชบริการไดสารสนเทศที่ตองการ แมวาสารสนเทศนั้นไมมีในหองสมุดท่ีตนเปน
สมาชิกอยู บริการยืมระหวางหองสมุดยังเปนบริการท่ีสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง
หองสมุดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   
เนื่องจากหองสมุดแตละแหงไมสามารถจัดหาทรัพยากรทุกเรื่อง ทุกประเภทมาใหบริการตามตองการ
ของผูใชไดอยางครบถวน อีกท้ังในปจจุบันท่ีภาวะเศรษฐกิจเกิดความผันผวน ทําใหงบประมาณที่
หองสมุดไดรับในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนจํากัด ในขณะที่ราคาของหนังสือ วารสาร 
และสารสนเทศมีราคาสูงขึ้นทุกป เนื่องจากตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น ซึ่งจากรายงานการสํารวจของ
สมาคมหองสมุดวิจัยแหงสหรัฐอเมริกาพบวา ตั้งแตป ค.ศ. 1986-1991 ราคาวารสารเพิ่มขึ้นรอยละ 72  
และมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป (นายิกา เดิดขุนทด, 2540) สําหรับราคาของหนังสือวิชาการมีคาเฉลี่ยตอ
เลมของหนังสือภาษาอังกฤษสูงกวาหนังสือภาษาไทยถึง 7 เทา (ทัณฑิกา ศรีโปฎก และคนอื่นๆ, 
2523)          
 หองสมุดหลายแหงตางก็ประสบปญหาในเรื่องของการไดรับงบประมาณจํากัด กอปรกับราคา
ของทรัพยากรสารสนเทศ ไมวาจะเปนหนังสือ วารสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส มีราคาสูงขึ้น จึงทําให
จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตางๆ  ไดนอยลง และไมเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ จาก
ปญหาดังกลาว หองสมุดตางๆ ไดมีความพยายามหาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรเพื่อตอบสนอง
ความตองการผูใชบริการของตน แตกระนั้นก็ยังไมสามารถจัดหาทรัพยากรไดตามความตองการของ
ผูใชทุกรายการ ดังนั้นการมีความรวมมือระหวางหองสุมดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่ง ท่ีจะชวยแกปญหา
ดังกลาว โดยการใชทรัพยากรรวมกัน (Sharing Resources) เพื่อการประหยัดงบประมาณ และเพื่อการ
สนองตอบความตองการของผูใชบริการ 
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 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไดมีความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันมาตั้งแตป 2522   
(ความรวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย, 2526)    โดยมีหองสมุดมหาวิทยาลัยเปนกลุมแรกที่
จัดใหมีความรวมมือระหวางหองสมุดขึ้น โดยรวมมือกันในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.    ความรวมมือทางดานเทคนิค ไดแก 
 ความรวมมือดานการจัดหาทรัพยากรหองสมุด 
 ความรวมมือดานการวิเคราะหเลขหมูและการทําบัตรรายการ 
 ความรวมมือในการจัดทําบรรณานุกรม 
 ความรวมมือในการจัดทําหัวเรื่องหนังสือภาษาไทยและดรรชนีวารสาร 
2. ความรวมมือทางดานการบริการ ไดแก 
 บริการยืมระหวางหองสมุด 
 การบริการทําสําเนาเอกสารยอสวน                                                           

 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีความรวมมือกับหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา นับตั้งแตเปดใหบริการ โดยมีการกําหนดผูแทนคณะทํางาน เพื่อเขารวมประชุม 
สัมมนา ใหความรวมมือในดานตาง ๆ เพ่ือใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันอยางคุมคา เชน ความรวมมือ
กันบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) ในรูปแบบภาคี (Consortium) ระหวางหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค การบอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เปนตน ฝายบริการสารสนเทศ 
ศูนยบรรรสารฯ  เปนฝายหนึ่งท่ีมีความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในดานการยืมระหวาง
หองสมุด เพ่ือใหบริการกับอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ไมมีใหบริการในหองสมุดใหกับผูใชบริการ โดยวิธีการตาง ๆ เชน ขอสําเนาเอกสาร หรือ 
ขอใชบริการยืมเอกสารฉบับจริง  ทั้งนี้ผูขอใชบริการตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด 
ท้ังนี้หองสมุดไมคิดคาดําเนินการใด ๆ   
 นับตั้งแตฝายบริการสารสนเทศ  ศูนยบรรณสารฯ  ไดจัดใหมีบริการยืมระหวางหองสมุดนั้น  มี
ผูมาใชบริการยืมระหวางหองสมุดอยางตอเนื่อง หากแตยังมิเคยทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการใช
บริการยืมระหวางหองสมุด ที่จะทําใหทราบวาผูใชบริการเปนผูใชกลุมใดบาง และสังกัดสํานักวิชา 
สาขาใด ประเภทของเอกสารที่ผูใชบริการตองการ เปนเอกสารประเภทใด รวมท้ังความทันสมัยของ
เอกสารที่ตองการอยูในชวงปใด ซึ่งการศึกษาดังกลาวนี้จะสะทอนใหเห็นถึงความตองการของกลุม
ผูใชบริการ   เห็นถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนยบรรณสารฯ มีใหบริการเพียงพอตอความตองการ
หรือไม และทรัพยากรสารสนเทศสาขาใดยังไมเพียงพอแกความตองการของผูใช ซึ่งผลของการศึกษา
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ดังกลาวนี้ จะมีประโยชนตอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหครอบคลุมกับความตองการของ
ผูใชบริการของศูนยบรรณสารฯ   ในระหวางป พ.ศ.  2550-2551 ศูนยบรรณสารฯ มีผูมาใชบริการยืม/
ทําสําเนาระหวางหองสมุด โดยมีแบบฟอรมขอใชบริการเปนหลักฐานจํานวน 1,087 รายการ ซึ่งผูขอใช
บริการสวนใหญเปนบุคลากรสายวิชาการ รองลงมาเปน นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาปรญิญาตร ี  
และนักศึกษาระดับปริญญาเอกตามลําดับ 

จากความสําคัญดังกลาว คณะวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานฝายบริการสารสนเทศ และใหบรกิารยมื
ระหวางหองสมุด จึงมีความสนใจที่จะทําวิจัยเกี่ยวกับการใชบริการยืมระหวางหองสมุด ของศูนยบรรณสารฯ  
ระหวางป พ.ศ. 2550-2551 เพื่อศึกษาถึงสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุด ซึ่งผลของการวิจัยจะ
เปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหครอบคลุมและตรงกับความตองการ
ของผูใชบริการ อีกทั้งนํามาเปนขอมูลสําหรับปรับปรุง และสงเสริมการใหบริการยืมระหวางหองสมุด
ตอไป 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจยั  

เพื่อศึกษาสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการ ศูนยบรรณสารฯฃา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระหวางป พ.ศ. 2550-2551 เกี่ยวกับสถานภาพของผูใชบริการ ประเภท
ของทรัพยากรที่ขอใชบริการ ภาษาของทรัพยากร ความทันสมัยของทรัพยากรวิธีการขอรับทรัพยากร 
และกลุมหองสมุดที่ขอใชบริการ  
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาจากแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด ท่ีไดดําเนินการเสร็จสิ้น
แลว ระหวางป พ.ศ. 2550-2551 จํานวนทั้งสิ้น 1,087 รายการ 
 
4.  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

บริการยืมระหวางหองสมุด หมายถึง ความรวมมือกันระหวางหองสมุดท่ีตกลงรวมกัน วาจะ
ดําเนินการติดตอเพ่ือขอยืม และใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ ตามความตองการของผูใชบริการที่ไมมีใน
หองสมุดของตน ซึ่งอาจเปนการยืมตนฉบับ หรือ ทําสําเนาก็ได 

ผูใชบริการ หมายถึง อาจารย นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ขอใช
บริการยืมระหวางหองสมุด โดยสงคําขอใชบริการผานศูนยบรรณสารฯ 
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แบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด หมายถึง แบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดที่ผูใช
กรอกรายละเอียดความตองการใชบริการผานชองทางตาง  ๆ ท้ังทาง Website, E-mail, และ ติดตอขอใช
โดยตรงที่งานบริการยืมระหวางหองสมุด ฝายบริการสารสนเทศ 

ประเภทของทรัพยากร หมายถึง เอกสารที่ผูใชบริการตองการใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
ไดแก หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย และส่ืออิเล็กทรอนิกส 

เครือขายความรวมมือขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (Provincial University 
Library Network =  PULINET) หมายถึง หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาค ที่มีความรวมมือ
ระหวางหองสมุด จํานวน 20 สถาบัน  

เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนกลาง (Thai Academic Library 
Network (Metropolitan) = ThaiLinet (M))  หมายถึง หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ ที่มี
ความรวมมือระหวางหองสมุด จํานวน 12 สถาบัน 

เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดนครราชสีมา  (Nakhon Ratchasima Information 
Network =  NARINET) หมายถึง หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความรวมมือ
ระหวางหองสมุด จํานวน 7 สถาบัน  

ศูนยบริการสารสนเทศ (Technical Information Access Center = TIAC)  หมายถึง  
ศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ทําหนาที่เปนตัวกลางในการรบัคําขอจากหองสมุดแหงหนึ่งใน
บริการยืมระหวางหองสมุด และติดตอขอยืมจากหองสมุดอ่ืนทั้งในและตางประเทศตามคําขอ โดยที่
ศูนยบริการสารสนเทศไมมทีรัพยากรสารสนเทศเปนของตนเอง 
  
5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนและแนวทางในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของศูนย
บรรณสารฯ ใหครอบคลุมกับความตองการของผูใชบริการ อีกทั้งนําผลการวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุง และ
สงเสริมการใหบริการยืมระหวางหองสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ระหวางป พ.ศ. 2550-2551 ผูวจิัยไดศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัที่
เกี่ยวของ โดยนําเสนอหัวขอดังตอไปนี ้
 1.  บริการยืมระหวางหองสมุด 
  1.1  ความหมาย ความสําคัญของบริการยืมระหวางหองสมุด 
  1.2  วัตถุประสงคของการบริการยืมระหวางหองสมุด 
  1.3  ประโยชนของการบรกิารยืมระหวางหองสมุด 
  1.4  ข้ันตอนการบริการยืมระหวางหองสมุด 
  1.5  ขอตกลงการบริการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 2.   ความรวมมือการบริการยืมระหวางหองสมุด 

2.1  ประวัติการบริการยืมระหวางหองสมุดในประเทศไทย 
2.2  ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษากับการบริการยืมระหวางหองสมุด 

 3.   เทคโนโลยีกับการบริการยืมระหวางหองสมุด 
 4.  ความรวมมอืระหวางหองสมุด 
  4.1 ความรวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลยัสวนภูมภิาค (PULINET) 
  4.2 ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนกลาง (ThaiLinet (M))   
  4.3 ความรวมมือระหวางหองสมุดเครือขายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) 
 5.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
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1.  บรกิารยืมระหวางหองสมดุ 
1.1  ความหมาย ความสําคญัของบรกิารยืมระหวางหองสมุด 

             มีผูใหความหมายของการยืมระหวางหองสมุดไวหลายทาน ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกัน ดังนี้ 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2534) ไดใหความหมายไววา บริการยืมระหวางหองสมุดเปนบริการสําคัญ
อยางหนึ่ง ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูใชบริการไดใชสิ่งพิมพที่ตองการ แมวาส่ิงพิมพนั้น ๆไมมีในหองสมุดที่
ตนเปนสมาชิกอยู เพื่อทําใหการศึกษาคนควา วิจัย เปนไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว 

นายิกา เดิดขุนทด (2540) ไดใหความหมายของบริการยืมระหวางหองสมุดวา เปนบริการอยาง
หนึ่งของการจัดบริการหองสมดุ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูใชบริการไดสารนิเทศที่ตองการจากหองสมุดอ่ืนโดย
ท่ีสารนิเทศนั้นไมมีในหองสมุดท่ีตนเปนสมาชิกอยู 
 มะลิวัลย นอยบัวทิพย (2543)  กลาววา บริการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan Service) 
หมายถึง บริการท่ีหองสมุดแหงหนึ่ง ติดตอขอยืมหรือถายสําเนาเอกสารหรือวัสดุการศึกษาอื่นๆ  ซึ่งไม
มีในหองสมุดของตนมาใหบริการตามความตองการของผูใชบริการ โดยปฏิบัติตามระเบียบการยืม ซึ่ง
เปนขอตกลงรวมกันระหวางหองสมุด 
 จากความหมายดังกลาวขางตน อาจสรุปไดดังนี้ บริการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan 
Service) หมายถึง บริการท่ีหองสมุดแหงหนึ่ง ติดตอขอยืมหรือถายสําเนาเอกสาร ท่ีไมมีในหองสมุด
ของตน จากหองสมุดอื่นมาใหบริการแกผูใชบริการตามความตองการ  โดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอตกลง
รวมกันระหวางหองสมุดผูใหยืม และหองสมุดผูขอยืม 
    1.2  วัตถุประสงคของการบริการยืมระหวางหองสมุด 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2534) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการบริการยืมระหวางหองสมุดวาเปน
การใหบริการ สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสระหวางหองสมุด และเปนการสงเสริม
การใชทรัพยากรรวมกัน  
 เคทซ (Katz 1987 อางถึงใน สุภาพ โทสุวรรณ, 2542, หนา 22 ) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของ
การบริการยืมระหวางหองสมุดวาเพื่อชวยใหนักวิจัยไดใชวัสดุท่ีตรงกับความตองการของตนจาก
แหลงสารนิ เทศอื่น  และชวยใหผู ใชหองสมุดท่ัวไปไดใชสารนิ เทศ  ที่ไมสามารถหาไดจาก
แหลงสารนิเทศนั้นๆ  เนื่องจากความไมพรอมของสารนิเทศนั้นๆ  
 ศิริพร สุวรรณะ (อางถึงใน สุภาพ โทสุวรรณ, 2542, หนา 23) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการ
บริการยืมระหวางหองสมุดวาเพื่อเปนการจัดหาสิ่งพิมพที่มีผูตองการใชนอย แตยังคงมีผูตองการใชอยู
บางมาใหบริการโดยการขอยืมจากหองสมุดอ่ืน ท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการจัดการบริการสิ่งพิมพบาง
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ประเภทหรือสาขาวิชาท่ัวไป และเพื่อนําสิ่งพิมพที่สมาชิกของหองสมุด มีความตองการใชคนควา
เพียงชั่วคราวและเมื่อบรรลุความมุงหมายแลว ก็จะไมมีผูใชรายอ่ืนมาขอบริการอีก และการยืมระหวาง
หองสมุดยังชวยจัดหาส่ิงพิมพที่ตองการไดอยางรวดเร็ว และประหยัดการใชจายดวย 
 Boucher (1996) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการบริการยืมระหวางหองสมุดวา เปนการจัดหา
ทรัพยากรท่ีไมพบในหองสมุดของตนมาใหบริการแกสมาชิก โดยการยืม หรือทําสําเนาจากหองสมุด
อ่ืนใหไดรับตามความตองการ 

สรุปไดวาการบริการยืมระหวางหองสมุดมีวัตถุประสงค เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ และสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันระหวาง
หองสมุดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

    1.3  ประโยชนของการบริการยืมระหวางหองสมุด 
มะลิวัลย นอยบัวทิพย (2543)  ไดสรุปประโยชนของบริการยืมระหวางหองสมุดไวดังนี้ 
1. สามารถตอบสนองความตองการวัสดุสารสนเทศของผูใชบริการในการศึกษาคนควา 
2. ชวยใหเกิดการศึกษาคนควา วิจัยอยางกวางขวาง 
3. ชวยใหประหยัดงบประมาณในการจัดหาวัสดุสารสนเทศ 
4. ชวยแกปญหาการขาดแหลงขอมูลในการศึกษาคนควา 
5.    ทําใหมีสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นระหวางหองสมุดที่มีความรวมมือในการใชทรัพยากร 
       รวมกัน 

     1.4  ขั้นตอนการบรกิารยมืระหวางหองสมุด 
 การดําเนนิการบริการยืมระหวางหองสมุด เมื่อผูขอใชบริการมาตดิตอขอใชบริการยืมระหวาง
หองสมุด บรรณารกัษหรือผูใหบรกิาร ควรสัมภาษณผูขอใชบริการเบื้องตน เพื่อใหทราบความตองการ
ท่ีมิไดระบุไวในแบบขอใชบริการบริการยมืระหวางหองสมุด เชน ประเภทของทรพัยากร ระยะเวลา 
และคาใชจาย เพื่อใหตรงความตองการและคุณภาพการใหบรกิารเพื่อใหผูขอใชบริการไดรับความพงึพอใจ
สูงสุด การบรกิารยืมระหวางหองสมุดมี 2 ประเภท คือ การขอใชบรกิารยืมระหวางหองสมุด และการ
ใหบริการยืมระหวางหองสมุดกับสถาบนัอื่น โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

การขอใชบรกิารยืมระหวางหองสมุดจากสถาบันอื่น 
 1.  ตรวจสอบรายละเอียดในแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดและรายการทาง

บรรณานุกรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน 
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2.  ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการในฐานขอมูลหองสมุดของตนเอง ทั้งฐานขอมูล
หองสมุดและฐานขอมูลอิเลก็ทรอนกิสที่บอกรับเปนสมาชิก  

3.  ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการจากแหลงอ่ืนๆ   เชน  
 3.1  ฐานขอมูลสหบรรณานกุรม (Thailand Union Catalog) เปนฐานขอมูลที่รวบรวม

รายการบรรณานุกรมทรพัยากร ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศนวสัดุ ที่มีอยูในฐานขอมูลหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาของรฐัในแตละแหงเอาไวดวยกัน 
  3.2  ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนกิส (Thai Digital Collection) ฐานขอมูล  
  3.3  ฐานขอมูล Journal Link ฐานขอมูลทีร่วบรวมรายชือ่วารสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เปนสมาชิก 160 แหง และมวีารสารจํานวน 14,972 
รายชื่อ (สิริพร ทิวะสิงห, 2544)  
  3.4  ฐานขอมูลตางประเทศ เชน UnCover BLDSC OCLC UMI และสาํนักพิมพตางๆ 
หากจะทําการยืมระหวางหองสมุดตองดําเนินการผานศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)  
ซ่ึงการเลือกใชบริการยืมระหวางหองสมุดระหวางประเทศจะอยูในดุลยพินิจตามความเหมาะสมของ
ศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC) (สีปาน ทรัพยทอง, 2544) 

4.  เม่ือไดแหลงทรัพยากรสารสนเทศแลว ตรวจสอบความถูกตอง พรอมลงลายมือช่ือ
บรรณารักษผูใหบริการ และบันทึกเลขที่แบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

5.  สงแบบขอใชบรกิารยืมระหวางหองสมุด ทาง E-mail หรือทางไปรษณีย 
6.  เมื่อไดรับเอกสารตามแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดแลว ตรวจสอบความถูกตอง

ของคาใชจายและออกใบเสร็จหรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกีย่วกับการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
 7.  ติดตอหรือแจงผลรายการยืมระหวางหองสมุดใหผูใชบริการมารับทรัพยากรสารสนเทศตาม
แบบขอใชบรกิารยืมระหวางหองสมุดโดยผานชองทาง E-mail โทรศพัท หรือระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
  

การใหบรกิารยืมระหวางหองสมุดกับสถาบนัอืน่ 
1. รับแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
2. ตรวจสอบรายละเอยีดในแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
3. ดําเนินการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศตามที่ระบุแบบขอใชบริการยืมระหวาง 

หองสมุด 
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4.  คํานวณคาใชจายและออกใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกบัการขอใชบริการยืม
ระหวางหองสมุด 

5. สงทรัพยากรสารสนเทศใหกับสถาบันที่ขอใชบรกิารยืมระหวางหองสมุด 
 

1.5 ขอตกลงการบริการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   
ขอตกลงวาดวยบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ไดกลาวถึง แนวปฏิบัติการ 

ใชทรัพยากรรวมกันระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
ผูใชบริการบริการยืมระหวางหองสมุด ตองเปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปนสมาชิก

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดแก อาจารย นักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทานั้น  

การบริการยืมระหวางหองสมุดตองปฏิบัติตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ และขอตกลง
วาดวยบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  

ผูขอใชบริการรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากบริการยืมระหวางหองสมุดทั้งหมด การคิด
คาใชจายการใชบริการยืมระหวางแบงเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
 1.  คาสง 
  1.1 คาสงทางไปรษณีย  คิดตามอัตราที่ทางบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด กําหนด 
  1.2  คาสงทางโทรสาร อัตราการคิด ดังนี้ 
          รหัสโทรศัพทเดียวกัน   หนาละ    10   บาท 
          รหัสโทรศัพทตางกันอยูในภูมิภาคเดียวกัน  หนาละ    20   บาท 
          ในระหวางภูมิภาค   หนาละ    30   บาท 
  1.3  คาสงทาง E-mail อัตราการคิด ดังนี้ 
          ดวยวิธีสแกนใหมจาก เอกสารจากตนฉบับ   หนาละ       5    บาท 
          ขอเอกสารตนฉบับที่สแกนไวแลว คิดดังนี้ 
           บทความ   เรื่องละ    50    บาท 
           วิทยานิพนธ/หนังสือ/วิจัย  เรื่องละ   100   บาท 
     2.  คาสําเนา 

คาสําเนาเอกสารตอ 1 รายการ  1-100 หนาแรก หนาละ 2 บาท ถัดไป หนาละ 1 บาท 
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 3.  การสืบคนขอมูลและสําเนาผลการสืบคนขอมูล อัตราการคิด ดังนี้ 

  3.1 คาสืบคนขอมูล เรื่องละ  50 บาท/ฐานขอมูล 

  3.2 คาพิมพ 

   เครื่องพิมพธรรมดา หนาละ  2  บาท 

   เครื่องพิมพระบบ Laser/Inkjet 

    เฉพาะขอความ  หนาละ   5   บาท 

    มีภาพประกอบขาวดํา หนาละ  10  บาท 

    มีภาพประกอบสี  หนาละ  20  บาท 

  3.3 คาบันทึกผลการสืบคน ใหเปนไปตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ 

 4.  คาดําเนินการ คิดคาดําเนินการใหกับหองสมุดผูใหบริการ 100 บาท ตอ 1 คําขอ/สถาบัน   
ไมเกิน 3 รายการ 

 
2.  ความรวมมือการบริการยืมระหวางหองสมุด 
     2.1  ประวัติการบริการยืมระหวางหองสมุดในประเทศไทย 

ในป พ.ศ. 2510 ประเทศไทยไดรับเงินสนับสนุนจากองคการบริหารวิเทศกิจแหงสหรัฐอเมริกา
(United States Organization Mission) หรือ USOM จํานวน 500,000 บาทโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
จัดหาหนังสือพรอมกับทําสหบัตร และบริการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ
ในสวนกลางและภูมิภาคทั้งหมด 10 แหง (นายิกา เดิดขุนทด, 2540) ไดแก  
  1.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
  2.  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

3.  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
4.  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
5.  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
6.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
7.  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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8.  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒประสานมิตร 
9.  วิทยาลัยวิชาการศกึษาปทมุวัน (ในอดตีเปนวิทยาเขตแรกของวิทยาลยัวิชาการ 

การศกึษาประสานมิตร แตปจจุบันไดรวมอยูในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร)  
10.  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ปจจุบันชือ่มหาวิทยาลยัมหิดล)  
 

จากความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในระยะแรก ประสบปญหามาก เนื่องจาก
ยังไมมีแบบแผนและระเบียบขอตกลงความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จนกระทั่งในป 
พ.ศ. 2522 จึงจัดสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาขึ้นเปนครั้งแรก ข้ึนระหวาง
วันท่ี 16-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (ปจจุบันชื่อ มหาวทิยาลยั
บูรพา) วัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางความรวมมือในดานการบริการระหวางหองสมุด เชน การจัดหา 
การปรับปรุงหัวเรื่อง จัดทําคูมือหาแหลงทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดทําดรรชนีวารสารและ
หนังสือพิมพ  รางระเบียบหรือขอตกลงการบริการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในระเบียบ
ดังกลาวไดระบุถึง คําจํากัดความ วัตถุประสงค หนาที่และความรับผิดชอบของหองสมุดผูใหยืม คํา
นิยามศัพท ขอบเขตการยืม คาใชจายเกี่ยวกับการยืมและวิธีปฏิบัติ ระยะเวลา และจํานวนรายการทีใ่หยมื 
การละเมิดระเบียบขอบังคับ และแบบฟอรมการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (กุศล นาคะชาต 
และรวีวรรณ ขําพล, 2536)  

ในป พ.ศ. 2525 ไดการจัดการสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุด ครั้งที่ 2 ข้ึนระหวางวันที่ 
4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ พิจารณา
ระเบียบหรือขอตกลงการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2523 และจัดทําแบบกรอก
รายการยืมระหวางหองสมุด จากการจัดสัมมนาดังกลาวไดตกลงใหใชแบบกรอกรายการยืมระหวาง
หองสมุดขนาด 6x8 น้ิว เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน แตแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดมีขอจํากัด
คือ สามารถกรอกไดเพียงหนึ่งรายการเทานั้น 

การจัดการสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุด ครั้งท่ี 3 ระหวางวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2526  ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ หาแนวทางสรางขายงาน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือ PULINET และการประสานงานการใชทรัพยากรหองสมุดรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ นับตั้งแตป พ.ศ. 2526 จนถึงปจจุบันไดสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปนเจาภาพการจัด
สัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุด เพื่อสรางความรวมมือระหวางหองสมุดชวยใหเกิดการใช
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ทรัพยากรสารสนเทศรวมกันอยางคุมคา ประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณทํางานรวมกันระหวางหองสมุด 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 คณะทํางานฝายบริการสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ไดมีมติเห็นควรใหปรับปรุง ขอตกลงวาดวยการบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
เพื่อใหแนวทางการปฏิบัติงานการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และเปนปจจุบัน ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ    
      

 2.2  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษากับการบริการยืมระหวางหองสมุด 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา (The Center for Library Resources and Educational Media) 

เปดดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนหนวยงานที่สงเสรมิและสนับสนนุงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี เปนแหลงการศกึษาคนควาและเปนองคกรแหงการเรียนรูดวยตนเอง มีการพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีใหทนัสมัยอยางสม่ําเสมอ มีพ้ืนที่ใชสอย 6,828 ตารางเมตร 
ปจจุบันแบงโครงสรางการบริหารออกเปน 6 ฝาย ดังนี ้

1. ฝายธรุการ 
2. ฝายพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 
3. ฝายบริการสารสนเทศ 
4. ฝายบริการส่ือการศกึษา 
5. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ 



   

            โครงสรางการบริหารงาน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

  
   
 
           
 
 
 
 

            
           
 
 

 

ฝายธุรการ ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝายบริการสารสนเทศ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายบริการสื่อการศึกษา 

- งานสารบรรณ 
- งานการเงินและ 
  งบประมาณ 
- งานประสาน  
  และงานประชุม 
- งานพัสดุ 
- งานพิมพ 
 

- งานบริการทรัพยากร 
  สารสนเทศ 
- งานบริการสืบคนสารสนเทศ 
- งานบริการยืม-คนืระหวาง 
  หองสมุด 

- งานระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
- งานบริการคอมพิวเตอร 
  เพื่อการสืบคนในหองสมุด 
- งานระบบวิดีโอออนดีมานด 
- งานพัฒนาซอฟทแวร 

- งานบริการโสตทัศนูปกรณ 
- งานบริการเอกสารกลาง 
- งานบริการกราฟกและศิลปกรรม

ฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ 

- งานสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานพัฒนาคุณภาพการบริการ    
- งานประชาสัมพนัธ 

คณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

     ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

        รองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

                ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
- งานสารสนเทศทองถิ่นนครราชสีมา 
- งานซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
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 ฝายธรุการ มหีนาที่ ควบคุมและดแูลงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ งานประสาน  
งานประชุม พสัดุ และงานพมิพ 
 ฝายพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ มีหนาที่ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตางๆ เชน 
หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส  การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  จดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลยั งานสารสนเทศทองถิ่นนครราชสีมา และการซอมบํารุงทรพัยากรสารสนเทศ 

ฝายบริการสารสนเทศ  มีหนาท่ี ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนสารสนเทศ และ 
บริการยืมระหวางหองสมุด  
 ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ มีหนาที่ ดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  การบริการคอมพวิเตอร  เพื่อ
การสืบคนในหองสมุด งานระบบวิดโีอออนดีมานด การพัฒนาซอฟทแวร และการอบรม 
 ฝายบรกิารสือ่การศกึษา มีหนาที่ บรกิารโสตทัศนูปกรณ งานบริการเอกสารกลาง งานบรกิาร
กราฟกและศิลปกรรม 
 ฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ มีหนาท่ี สงเสริมการใชทรพัยากรสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพ
การบริการ และงานประชาสมัพันธ 
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โครงสรางการบริหารของฝายบริการสารสนเทศ 
  
หัวหนาฝายบริการสารสนเทศ 
 

 
 
 

 
       บริการทรพัยากรสารสนเทศ                                   บริการสบืคนสารสนเทศ                                  บริการยืมระหวางหองสมุด  
 
 -  บรกิารยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ              - บรกิารตอบคําถามและ          -  บรกิารยืมระหวางหองสมุด 
 - บรกิารจองทรัพยากรสารสนเทศ    ชวยการคนควา              ในประเทศและตางประเทศ 
 - บรกิารสํารองทรัพยากรสารสนเทศ             -  แนะนําการสืบคนขอมูลใน 
 - บรกิารนําสงทรัพยากรสารสนเทศ   ในฐานขอมลูหองสมุดและ 
        ฐานขอมูลอื่นๆ 
                 -  บรกิารหองเตรยีมเอกสารและ 
                    สืบคนขอมูล 
                 -  บรกิารสืบคนสารสนเทศจาก 
        Internet 
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 ในป พ.ศ. 2536 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วุฒิพงศ      
เตชะดํารงสิน,  2539) ไดเขาเปนสมาชิกความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาค 
(PULINET) และจัดใหมีบริการยืมระหวางหองสมุดบริการแกผูใชบริการ ตามขอตกลงวาดวยการบริการ
ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และมีการกําหนดผูแทนคณะทํางาน เพื่อเขารวมประชุม/สัมมนา ให
ความรวมมือในดานตางๆ เพื่อใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันอยางคุมคา เพื่อใหบริการกับอาจารย 
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไมมีใหบริการในหองสมุด
ใหกับผูใชบริการ โดยวิธีการตางๆ เชน ขอสําเนาเอกสาร หรือ ขอใชบริการยืมเอกสารฉบับจริง  ท้ังนี้
ผูใชบริการตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด โดยหองสมุดไมคิดคาดําเนินการ  การ
บริการยืมระหวางหองสมุดมี 2 ประเภท คือ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด และการใหบริการยืม
ระหวางหองสมุดกับสถาบันอ่ืน โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
 
 การขอใชบรกิารยืมระหวางหองสมุด 

1.  รับแบบขอใชบรกิารยืมระหวางหองสมุดจากผูใชบริการ และสัมภาษณผูใชบริการ 
 2.  ตรวจสอบรายละเอียดทางบรรณานุกรมครบถวน ถูกตอง และชัดเจน 

3.  ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการในฐานขอมูลหองสมุดของตนเอง  
4.  ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการจากแหลงทั้งในประเทศ และตางประเทศโดย

พิจารณาจากแหลงที่มีภายในประเทศกอน 
 5.  ลงทะเบยีนและสงแบบขอใชบรกิารยืมระหวางหองสมดุ ไปยงัแหลงทีม่ทีรพัยากรสารสนเทศ 
 6.  รับทรัพยากรสารสนเทศและตรวจสอบความถูกตองของทรัพยากรสารสนเทศ และคาใชจาย  
หรือเอกสารอืน่ๆ 

7.  แจงผลการยืมผลการยืมระหวางหองสมุดทาง E-mail โทรศัพทมือถือ หรือผานทางขอมูล
สมาชิกของระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
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แจงผูใชบริการ 

รับแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

สัมภาษณผูใชบริการ 

ตรวจสอบความถูกตองของบรรณานุกรม 

ตรวจสอบจากหองสมุดอ่ืน 

ลงทะเบียนและสงคําขอ 
ไปยังศูนยบริการสารสนเทศ 

ตรวจสอบความถูกตองของทรัพยากร และคาใชจาย 

ลงทะเบียนและสงคําขอ 
ไปยังหองสมุดภายในประเทศ 

จบ 

รอรับทรัพยากร

แจงผลการยืมใหกับ
ผูใชบรกิาร 

ผูใชบรกิารรับเอกสารและชําระคาใชจาย
  

ตรวจสอบรายการทรัพยากรในฐานขอมูลหองสมุด ไมมีที่หองสมุด มทส. มีที่หองสมุด 

ในประเทศ ตางประเทศ 
จบ 

ข้ันตอนการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
 ของศูนยบรรณสารและสือ่การศกึษา 
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การใหบริการยืมระหวางหองสมุดกับสถาบันอื่น 
1. รับแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด และลงทะเบยีนการขอยืมระหวางหองสมุด 

 2.  ตรวจสอบความถกูตองของแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
 3.  แยกแบบขอใชบรกิารยืมระหวางหองสมุด กรณีเรงดวน ธรรมดา  ขอสําเนา และฉบับจริง 

โดยพิจารณาและดําเนนิการแบบขอใชบรกิารยืมระหวางหองสมุดกรณีเรงดวนเปนอันดับแรก 
 4.  ดําเนินการคนหาและจัดเตรียมทรพัยากรสารสนเทศตามที่ระบแุบบขอใชบริการบริการยืม

ระหวางหองสมุด 
 5.  คํานวณคาใชจายและออกใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขอใชบริการยืม

ระหวางหองสมุด  
 6.  สงทรัพยากรสารสนเทศใหกับสถาบันท่ีขอใชบริการระหวางหองสมุด 
 7.  รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ (ในกรณีใหยืมฉบับจริง) 
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ขั้นตอนการใหบรกิารยืมระหวางหองสมดุ 
ของศูนยบรรณสารและสือ่การศกึษา 

 
 
      

 
    
                
 
 

     
 
    
         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับแบบขอใชบรกิารจากหองสมดุอ่ืน 

ตรวจสอบความสมบูรณและถกูตองของ 
แบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

คํานวณคาใชจายและออกใบเสรจ็รับเงิน 

แยกแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

ขอทําสาํเนา ขอยืมฉบับจริง 

จบ 

สงทรัพยากรไปยังหองสมุดที่ขอใชบริการ 

เตรียมทรัพยากรบรรจุซอง/กลอง 



 

   

20
 

 

3.  เทคโนโลยีกับการบริการยืมระหวางหองสมุด 
      ในปจจุบันการผลิตเอกสารส่ิงพิมพ และขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว มีการจัดเก็บใน
รูปแบบตางกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีสวนสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ
บริหารจัดการ การตัดสินใจ ภายใตเงื่อนไขตางๆ เชน เนื้อหาท่ีหลากหลาย งบประมาณที่มีจํากัด ความ
รวดเร็วในการเขาถึง จึงทําใหหองสมุดไมสามารถรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศไวใหบริการไดอยางมี
ครบถวน และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ดวยเหตุนี้หองสมุดรวมกันและพัฒนาเปน
เครือขายความรวมมือ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน (Sharing resource) แลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน (วุฒิพงศ เตชะดํารงสิน, 2539) โดยการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการ
ส่ือสารมาประยุกตการพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด  

การพัฒนาเครือขายความรวมมือของหองสมุดประเทศไทย เชน การพัฒนาระบบหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาค (PULINET) ภายใตการพัฒนาดังกลาว ก็เกิดโครงการเครือขายความ
รวมมือตางๆ ขึ้น ไดแก โครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalag) โครงการจัดเก็บ
เอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Digital Collection) โครงการจัดหาหนังสือและวิทยานิพนธ
อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (E-book) และโครงการพัฒนาโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ (Automated 
Library) การพัฒนาระบบหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนกลาง (ThaiLinet (M))  หรือความรวมมือ
อ่ืนๆ ในการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อใหผูใชบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด และการใหบริการ
สารสนเทศของหองสมุดมีวิธีการใหบริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความกาวหนาของเทคโนโลยีทํา
ใหมี อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น ไดแก เครื่องถายเอกสาร 
โทรศัพท โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร เพื่อประยุกตใชในการบริการ
สารสนเทศ 
 ในอดีตการบริการยืมระหวางหองสมุดใชระบบทางไปรษณีย ซึ่งเปนวิธีท่ีประหยัดที่สุด แตมี
ขอจํากัดเรื่องความเร็วในการสง  สืบเนื่องมาจากระบบไปรษณียลาชา มีข้ันตอนในการขอใชบริการ
หลายขั้นตอน หรือทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย (สีปาน ทรัพยทอง, 2544) แตในปจจุบัน การบรกิารยมื
ระหวางหองสมุดไดนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช เพื่อลดเวลาการใหบริการ เพื่อใหผูใชบริการไดรับ
ทรัพยากรสารสนเทศในเวลาอันรวดเร็ว ดังนี้ 
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 3.1  การใหบริการทางโทรสาร 
      โทรสาร ยอมาจากคําวา Facsimile เปนระบบสื่อสารขอมูล โดยการสงภาพหรือรูปทางไกล 

หรือกรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพหรือรูปภาพโดยการแปลงสัญญาณทางคลื่นวิทยุเปน
สัญญาณไฟฟาผานทางสายโทรศัพท  
   ในอดีตการใชโทรสารในการบริการยืมระหวางหองสมุด จากหองสมุดหนึ่งไปยังหองสมุด
หนึ่ง มีขอจํากัดคือ ความเร็วในการสงขอมูล ความละเอียดในการพิมพ คุณภาพของเครื่องโทรสาร และ
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม แตในปจจุบันพัฒนาการลาสุดของเครื่องโทรสารสามารถทํางานรวมกนั
กับคอมพิวเตอร โดยการตอสายเครื่องโทรสารผานโมเด็มเขาสู เครื่องคอมพิวเตอรได ซึ่งเปนการสง
หรือรับขอมูลจากคอมพิวเตอรเลย ไมตองใชกระดาษ คลายไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 3.2  การใหบรกิารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส   

       ในป ค.ศ. 1980 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกที่นําระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
หรือ E-mail มาใชในการบริการยืมระหวางหองสมุด (Gilmer, 1994 อางถึงใน สุภาพ โทสุวรรณ, 2542, 
หนา 18) และในป พ.ศ. 2540 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดประยุกตใช E-mail ในการบริการ
ยืมระหวางหองสมุด ไดแก 

 3.2.1 การติดตอระหวางหองสมุด ใชในการสงแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
 การขอทําสําเนาการติดตามเรื่องการรับสงขาวสาร ประชุมปรึกษาหารือ หรือการแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นขอทําสําเนา การติดตามเรื่อง การรับสงขาวสาร ประชุมปรึกษาหารือ หรือการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและวิธีการแกปญหาบริการยืมระหวางหองสมุดระหวางบรรณารักษ ในปจจุบันการติดตอ
ระหวางหองสมุดใช E-mail ใน Mailing list และ E-mail  ใน MSN ในการติดตอขอใชบริการยืมระหวาง
หองสมุด  การรับสงขาวสาร ประชุมปรึกษาหารือ ทําใหการบริการยืมระหวางหองสมุดรวดเร็วย่ิงขึ้น 
   3.2.2 การติดตอระหวางผูใชบริการและบรรณารักษ  ใชในการแจงความ 
ตองการหรือการสงแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดจากผูขอใชบริการไปยังบรรณารักษหรือหองสมุด                            
การแจงผลการยืมระหวางหองสมุดโดยผานทาง E-mail เพื่อใหผูขอใชบริการไดรับทรัพยากรสารสนเทศ         
ไดอยางรวดเร็ว 
 3.3  การใหบริการโดยประยุกตใชโปรโตคอล 

     โปรโตคอล (Protocol) หรือช่ือไทยวา เกณฑวิธีการสื่อสาร หรือ เกณฑวิธีขายงาน หมายถึง
ขอกําหนดที่ประกอบดวยกฎตาง ๆ เปนรูปแบบการสื่อสารเฉพาะโดยใชระบบเครือขายทํางานได
ดวยกันทั้งระบบเพื่อใหสามารถการสื่อสารถึงกันได  
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      Z39.50 เปนโปรโตคอลทางการสืบคนและการสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอร ชวยให
สามารถสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดจํานวนหลายๆ แหง ดวยการพิมพคําคน
หรือคลิกเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น รวมถึงความสามารถในการดึงบทคัดยอของวิทยานิพนธ ในสาขาวิชา
ตางๆ และบทความจากวารสาร (Z39.50 Questions & Answer 2007 อางถึงใน อรทัย วารีสะอาด,  2551, 
หนา 48)  ซึ่งความเร็วการโอนถายในแตละครั้งขึ้นอยูกับความยาวของเอกสารและโปรแกรมของ
หองสมุดในแตและแหงดวย (สุภาพ โทสุวรรณ, 2542) 

การยืมระหวางหองสมุดสวนใหญประสบปญหาในการโอนถายขอมูล เนื่องจากระบบการ 
ทํางานของหองสมุดแตละแหงไมสามารถเชื่อมตอหรือทํางานรวมกันได จึงไดพัฒนาโปรโตคอลมา
เปนเครื่องมือในการโอนถายขอมูล เอกสาร วิธีการคือ การแปลงเอกสารเปนเอกสารภาพ และสงขอมูล
ผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยังหองสมุดผูขอใชบริการ แตมีขอจํากัดในการโอนถายขอมูล คือ 
หองสมุดผูใหบริการตองมี Z39.50/SR เหมือนกัน  
 3.4  การจัดการขอมลูสถิตขิองการบริการยืมระหวางหองสมุด  

      สถิติเปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงขอเท็จจริงของเหตุการณหรือความกาวหนาของการบริการยืม
ระหวางหองสมุด ในอดีตขอมูลสถิติของการบริการยืมระหวางหองสมุดอยูในรูปแบบเอกสาร ไม
สามารถเปรียบเทียบเปนแผนภูมิ กราฟ ไดชัดเจน ในปจจุบันเมื่อมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการ
ยืมระหวางหองสมุดและความทันสมัยของโปรแกรมคอมพิวเตอรการจัดการฐานขอมูลตางๆ ทําใหการ
จัดเก็บสถิติเปนระบบ เปรียบเทียบขอมูลไดชัดเจนมากขึ้น ชวยใหบรรณารักษ และผูบริหารไดใชขอมูล
สถิติในการตัดสินใจ และวางแผนการพัฒนาการบริการยืมระหวางหองสมุด 
 3.5 การพัฒนาระบบยืมระหวางหองสมุด 

      จากการพัฒนาการบริการยืมระหวางหองสมุด และการใชประโยชนจากเครือขาย
คอมพิวเตอร ทําใหเกิดการพัฒนาระบบยืมระหวางหองสมุดใหสามารถรองรับการทํางานของ
บรรณารักษและตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ในปจจุบันมีการพัฒนาฐานขอมูลบริการยืม
ระหวางหองสมุดขึ้น ซึ่งหลักการทํางานเหมือนกับบริการฐานขอมูล Journal Link ระบบนี้อาจพัฒนา
รวมกับ Union Catalog และนํามาเชื่อมตอเขาดวยกันใหเปนระบบที่สามารถจัดลําดับผูใชบริการไดใน
กรณีท่ีแหงแรกที่ขอไมมีทรัพยากรสารสนเทศ  อยูภายใตมาตรฐานเดียวกันหรือใชรวมกันไดอยาง
สะดวก 
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4.  ความรวมมือระหวางหองสมุด 
 จากการนําเครือขายคอมพิวเตอรมาใชในหองสมุด เพ่ือใหหองสมุดสามารถใชทรัพยากร
รวมกัน แลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน สงเสริมการรูและการใชสารสนเทศ จึงมีเครือขายความ
รวมมือระหวางหองสมุด ดังนี้ 
      4.1  ความรวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (Provincial University Library 
Network = PULINET) กอตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม  ป พ.ศ. 2529 ในระยะเริ่มแรกใชช่ือ "โครงการจัดตั้ง
ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค" จนกระทั่งป พ.ศ. 2536 เปลี่ยนชื่อเปน "ขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค" มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสวนภูมิภาคได
ใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน และแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศซึ่งกันและกัน มีโครงการความ
รวมมือที่เหมาะสม ในการแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางรวดเร็ว คลองตัว และประหยัดงบประมาณ มี
สมาชิกจํานวน 20 สถาบัน คือ 

1. ฝายหอสมุดจอหน เอฟ. เคนเนดี้ สํานกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      
วิทยาเขตปตตานี    

2. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี 
3. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 
4. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 
5. สํานักทรัพยากรการเรยีนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  
6. สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช  
7. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยันครพนม   
8. สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรพัยากรการเรยีนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกน  
9. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา 
10. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
11. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
12. สํานักหอสมุดกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน 
13. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
14. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  
15. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทกัษณิ  
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16. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 
17. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ  
18. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศลิปากร    
19. หองสมุดมหาวิทยาลยันเรศวร พะเยา 
20. หองสมุดมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร 

      4.2  ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาสวนกลาง (Thai Academic Library 
Network (Metroplitan) = ThaiLinet (M)) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถนุายน ป พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน และแลกเปลี่ยนทรพัยากรสารสนเทศ ซึ่งกันและกัน 
ประกอบดวยหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ ซึ่งศูนยกลางอยูที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั มี
สมาชิกจํานวน 12 สถาบัน คือ 
  1.  ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
  2.  สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 
  3.  สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
  4. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
  5. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร วังทาพระ 
  6. สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
  7.  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  8.  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  9.  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 10.  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 
11.  สํานักหองสมุดและบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา  

ธนบรุ ี
  12.  หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลยัมหิดล 
      4.3  ความรวมมือระหวางหองสมุดเครอืขายสารสนเทศนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima 
Information Network  = NARINET) 
 ภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา (ภอ.นม.) หรือเครือขายสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวัดนครราชสีมาเปน
โครงการตนแบบเพื่อหาแนวทางในการใชทรัพยากรทกุๆ ดานรวมกนั ท้ังในระดับทวิภาคี และพหุภาคี 
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รวมทั้งสงเสรมิและสนับสนนุภารกจิซึ่งกนัและกนั โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจที่เกื้อหนุนตอความเจรญิ
และความเขมแข็งของชุมชนในระดับพ้ืนฐาน 
           ภาคีอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวยสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยูภายในจังหวัด
นครราชสีมาจาํนวน 7 สถาบัน คือ 

1.  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
2.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
3.  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

   4.  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  
5. วิทยาลัยนครราชสีมา 
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  
7.  สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สถาบันอุดมศกึษาทั้ง 7 แหงดังกลาวเปนแหลงรวมความรูและทรพัยากรสารสนเทศทีส่ําคัญ

ของจังหวัดนครราชสีมา การจัดตั้งเครือขายสารสนเทศนครราชสีมา ชวยใหมีใชทรพัยากรสารสนเทศ
รวมกันอยางคุมคา 
 
5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 สภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
 มะลิวัลย นอยบัวทิพย (2543) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การใชบริการยืมระหวางหองสมุดใน
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศึกษาจากแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดของ
งานบริการยืมระหวางหองสมุด สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหวางป พ.ศ. 2534-2540 
จํานวน 1,445 แผน ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร ส่ิงพิมพที่ขอยืมมากที่สุดคือ วิทยานิพนธ โดยสวนใหญตองการสิ่งพิมพภาษาไทยมากกวา
ภาษาตางประเทศ  และมีปพิมพในปปจจุบันมากที่สุด 

จรูญลักษณ นารี และมาธูร ศาสตรวาทิต (2548) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห 
การใชบริการยืมระหวางหองสมุดของหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยได
ศึกษาจากแบบคํารองขอยืมระหวางหองสมุดท่ีผานการดําเนินการแลวจํานวน 547 รายการ ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด รองลงมาเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก อาจารย ขาราชการ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามลําดับ สวนใหญสังกัดคณะ
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วิทยาศาสตร ในดานประเภทสิ่งพิมพท่ีผูใชบริการตองการ พบวา ผูใชบริการตองการบทความจาก
วารสารมากที่สุด  โดยเนื้อหาสวนใหญเปนภาษาตางประเทศ และปพิมพที่ตองการมากที่สุดอยูในชวงป 
1997-2001 

ศุภชัย  อนวัชพงศ, ฉวีวรรณ  วันสาสืบ  และสุดาวดี ศรีสุดตา (2548) ไดศึกษาการใชบริการยืม
ระหวางหองสมุดของผูใชบริการของหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยศึกษาจาก
แบบกรอกรายการยืมระหว างหองสมุดของผู ใชบริการ ท่ีหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2543-2547 จํานวน 913 รายการ วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม 
SPSS for Windows  ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญคือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หองสมุดที่ไดรับการติดตอขอยืมมากที่สุด คือ หองสมุดใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารส่ิงพิมพท่ีติดตอขอยืมมากที่สุดคือ บทความจากวารสาร ภาษาของ
เอกสารสิ่งพิมพท่ีตองการสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีการขอถายสําเนา สวนวิธีการขอรับ
ผูใชบริการสวนใหญเลือกใหสงทางไปรษณียดวนพิเศษเปนวิธีการที่ผูใชเลือกในการสงเอกสารสิ่งพิมพ
มากที่สุด และผูใชบริการไดรับเอกสารสิ่งพิมพหลังจากยื่นคําขอใชบริการระหวาง 7-14 วัน มากที่สุด 
และผูใชสวนใหญไดรับเอกสารสิ่งพิมพตามตองการ 

The Greate Midwest Research Library Consortium/The GMRLC ไดมีการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบริการยืมระหวางหองสมุดในป ค.ศ. 1995 เปนการศึกษาผูใชจากหองสมุดสมาชิก 
จํานวน  10 แหงจาก  18 แหงที่รวมเครือขาย  จํานวน  668 คน  พบวาผูใชบริการสวนใหญเปน
บัณฑิตศึกษา รอยละ 51 รองลงมาเปนอาจารย รอยละ 33 และนักศึกษาปริญญาตรี รอยละ 10 โดยศึกษา
ครอบคลุมเรื่องเวลา คุณคาของเอกสาร ผูใหบริการข้ันตอนการดําเนินงาน การขนสง การเขาถึงราคา 
การติดตอสื่อสารและความพอใจ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของคุณคาเอกสารเปนอันดับแรก 
ความพึงพอใจเปนอันดับ 2  ผูใหบริการเปนอันดับ 3 และความเร็วเปนอันดับ 4 
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สภาพและปญหาการใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
นายิกา เดิดขุนทด (2540) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินสภาพและปญหาการใชบริการ        

ยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใช
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 136 คน  ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รองลงมาไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย ขาราชการ ตามลําดับ  โดยผูใชมี
วัตถุประสงคในการใชบริการตางกัน อาจารยใชบริการยืมระหวางหองสมุดเพื่อประกอบการทํางานใน
วิชาชีพ/การสอนมากที่สุด ขาราชการใชเพ่ือทําการวิจัย/วิทยานิพนธมากที่สุด และนักศึกษาปริญญาตรี
ใชเพื่อการศึกษา/สัมมนามากที่สุด ในดานปญหาการใชบริการพบวา ผูใชบริการไดรับเอกสารชาไมทัน
การ คาใชจายในการใชบริการแพงเกินไปสําหรับนิสิต นักศึกษา เนื่องจากตองเปนผูรบัผดิชอบคาใชจาย
เองทั้งหมด 

รุงนภา สาเสน (2545) ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานบริการยืมระหวางหองสมุดของ
หองสมุดในมหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศไทย  โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากบรรณารกัษ
ผูมีหนาท่ีรับผดิชอบบรกิารยมืระหวางหองสมุด จํานวน 81 คน ผลการวจิัย พบวา ในดานสภาพการ
ดําเนินงานบรกิารยืมระหวางหองสมุดของหองสมุดในหมาวิทยาลยัของรัฐ สวนใหญจัดใหบรกิารยืม
ระหวางหองสมุดอยูในฝายบรกิารสารสนเทศมีบุคลากรทีผู่ปฏิบัติงานตาํแหนงบรรณารกัษแหงละ 1 คน 
เจาหนาท่ีหองสมุดแหงละ 1 คน มีนโยบายและระเบยีบการยืมสอดคลองกับการปฏิบัติงานยืมระหวาง
หองสมุด  สารสนเทศทีผู่ใชบริการยืมระหวางหองสมุดสวนใหญเปนวารสารและวิทยานิพนธ โดยขอ
ใชบริการถายสําเนา การคิดคาบริการมคีวามเหมาะสม  ระยะเวลาทีใ่นการใหบริการยืมระหวาง
หองสมุดนับตั้งแตแจงความจํานงจนไดรับสารสนเทศ 7-14 วัน และเลือกใหจัดสงทางไปรษณยีดวน
พิเศษ (EMS) กลุมผูใชบริการสวนใหญเปนอาจารยและนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ในดานปญหาการ
ดําเนินงานบรกิารยืมระหวางหองสมุด โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ ดานบุคลากรและหนาที่
รับผิดชอบ ดานนโยบายและระเบยีบการยมื ดานเครื่องมือในการเขาถึงขอมูล ดานการสื่อสาร ดาน
ผูใชบริการ และมีปญหาในระดับนอยในดานหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ปรเมษฐ คีรีเมฆ (2547) ไดศึกษาปญหาการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการ
หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยไดเลือกกลุมตัวอยางจากผูใชบริการยืม
ระหวางหองสมุด ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 150 คน ที่ไดสุมแบบ
บังเอิญ และใชแบบสอบถามชนิดเลือกตอบและแบบสอบถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นไดโดยเสรี
ในการเก็บขอมูล ผลการวิจัยพบวา ผูใชที่มีสถานภาพตางกัน มีวัตถุประสงคในการใชบริการยมืระหวาง
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หองสมุดตางกัน  โดยท่ีอาจารยใชบริการยืมระหวางหองสมุดเพื่อประกอบการทํางานวิชาชีพหรือการ
สอน มากที่สุด ขาราชการ และนักศึกษาใชเพ่ือการทําวิจัย วิทยานิพนธ  ในดานปญหาการใชบริการ
พบวาผูใชบริการประสบปญหาในระดับปานกลางในดานการไดรับเอกสารที่ตองการลาชา  คาใชจาย
ในการยืมระหวางหองสมุดแพงเกินไป หองสมุดมีเครื่องมือเพียงพอท่ีจะใชตรวจสอบบทความที่
ตองการเพื่อไปขอยืมที่หองสมุดอ่ืนได 
 Pat L., Weaver-Meyers, Stolt, Wilbur A. and Fong, Yem S. (1996). ไดศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด ในดานระยะเวลา โดยศึกษาผูใชบริการที่หองสมุดวิจัยเกรทเตอร 
มิดเวสท พบวามีความพึงพอใจระดับสูง ผูใชยอมรับในดานเวลาการไดรับเอกสารควรอยูภายใน 2 
สัปดาห นับจากเขียนคําขอใชบริการ โดยไดสรุปการวิจัยวาความพึงพอใจของผูใชมีความสัมพันธใน
ระดับนอยกับความเร็วในการไดรับเอกสาร โดยผูใชที่ไดรับเอกสารภายใน 8-12 วัน มีความพึงพอใจ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกวาผูไดรับเอกสารมากกวา 12 วัน และปจจัยท่ีมีความสําคัญมากกวาราคา
เอกสาร ไดแก ความสะดวกในการสงคําขอใชบริการ โดยแนวโนมในการบริการยืมระหวางหองสมุด 
คือ การเขาถึงและสงคําของใชบริการบนเครือขายเวิลดไวดเว็บ 
 คณะกรรมการอริโซนา (Arizona Board of Regent. Idols@bird. Library. Arizona. Edu, Jun 8, 
1998) ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงเอกสารและการบริการยืมระหวางหองสมุด 
โดยสอบถาม 3 ประเด็นสําคัญ คือ คุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับ ความรวดเร็วในการไดรับ
เอกสาร และประสบการที่มีตอการใชบริการยืมระหวางหองสมุด จากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา
รอยละ 82 พบวา ผลการสํารวจท่ีนาสนใจคือ รอยละ 42 ไมพอใจในดานความรวดเร็ว รอยละ 37 ไม
พอใจตอคุณภาพของเอกสารที่ไดรับ และมีผูใชถึง 1ใน 3 ท่ีไมพอใจกับการใชบริการยืมระหวาง
หองสมุด และจากการสํารวจเบื้องตนไดมีการเก็บสถิติการใชบริการสําเนาเอกสารในเรื่องระยะเวลานับ
จากชวงป 1994/1995 ถึงป 1997 พบวาระยะเวลาการไดรับเอกสารในเวลา 6 วัน 
 จากผลการวิจัยขางตนพบวา การวิจัยเกี่ยวกับการบริการยืมระหวางหองสมุดนั้น ผูวิจัยสวน
ใหญไดทําการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชบริการยืมระหวางหองสมุด โดยการวิเคราะหขอมูล
จากแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด เชน งานวิจัยของจรูญลักษณ นารี และมาธูร ศาสตรวาทิต 
(2548)  สวนงานวิจัยที่ ใชการวิ เคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่สรางขึ้นไดแก  งานวิจัย
ขอ ง  มะลิว ัลย  นอยบัวทิพย  (2543)  และงานวิจ ัยของศุภชัย   อนวัชพงศและคณะ (2548)  
ผลการวิจัยพบวาผูใชบริการยืมระหวางหองสมุดสวนใหญเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในดาน
ประเภทของเอกสารที่ผูใชบริการตองการนั้น มีผลการวิจัยที่แตกตางกัน กลาวคืองานวิจัยของจรูญ
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ลักษณ นารี และมาธูร ศาสตรวาทิต  งานวิจัยของศุภชัย  อนวัชพงศ และคณะ และงานวิจัยของ นายิกา 
เดิดขุนทด พบวา ผูใชบริการตองการเอกสารประเภทบทความจากวารสารมากที่สุด สวนงานวิจัยของ
มะลิวัลย นอยบัวทิพย  พบวา ผูใชบริการตองการเอกสารประเภทวิทยานิพนธมากที่สุด หากแตมีความ
สอดคลองกันในดานของภาษาของเอกสาร ที่พบวาผูใชตองการเอกสารภาษาตางประเทศมากที่สุด  ใน
ดานการศึกษาเกี่ยวกับปญหาของการใชบริการยืมระหวางหองสมุด พบวา ผูใชบริการมีปญหาในเรื่อง
คาบริการยืมระหวางหองสมุด และ ระยะเวลาการไดรบัเอกสารลาชา ดังเชนงานวจิยัของ นายกิา เดดิขนุทด  
งานวิจัยของ รุงนภา สาเสน และงานวิจัยของปรเมษฐ คีรีเมฆ  จะเห็นไดวาบริการยืมระหวางหองสมุด
เปนบริการท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง มีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่ งการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไมมีใหบริการใน
หองสมุดมาตอบสนองความตองการของผู ใชบริการของตน   

ดังนั้น  คณะวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาการใชบริการยืมระหวางหองสมุด เพื่อนํา
ผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหครอบคลุมกับความตองการของ
ผูใชบริการ และนําผลการวิจัยมาพัฒนา และปรับปรุงการใหบริการยืมระหวางหองสมุดของศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 



   

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการใชบริการยืมระหวาง
หองสมุดของผูใชบริการ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระหวางป 
พ.ศ. 2550-2551 เกี่ยวกับสถานภาพของผูใชบริการ ประเภทของเอกสารที่ขอใชบริการ ภาษาของ
เอกสาร ความทันสมัยของเอกสาร วิธีการขอรับเอกสาร และกลุมหองสมุดท่ีขอใชบริการ การ
ดําเนินการวิจัยมีข้ันตอนดังนี้  
 
1.  ประชากร 

ประชากรที่ในงานวิจัยนี้ ไดแก แบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด  ที่ดําเนินการเสร็จสิ้น
แลว ระหวางป พ.ศ. 2550-2551 จํานวน 1,087 รายการ  
 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  แบบบันทึกขอมูลการใชบริการยืมระหวางหองสมุด ที่ผูวิจัย
ไดสรางขึ้นสําหรับบันทึกขอมูลเพื่อนับความถี่ และหาคารอยละ ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ 

2.1 ขอมูลสถานภาพของผูใชบริการ ไดแก กลุมผูใชบริการ  สํานกัวิชา สาขาวิชา  
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการยืมระหวางหองสมุด ไดแก ประเภทของเอกสาร รูปแบบการ

ขอใชบริการ ภาษาของเอกสาร วิธีขอรับเอกสาร ปพิมพเอกสาร ชวงเดือนท่ีขอใชบริการ 
2.3 ขอมูลเกี่ยวกับหองสมุดที่ขอรับบริการ ไดแก หองสมุดเครือขายความรวมมือระหวาง

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLIS) ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) 
หองสมุดเครือขายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) หองสมุดเฉพาะและศูนยบริการสารสนเทศ 
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3.  การรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยน้ีรวบรวมขอมูลจากแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด ระหวางป พ.ศ. 2550-2551 
จํานวน 1,087  รายการ  ซึ่งหองสมุดไดดําเนินการตามคําขอเสร็จสิ้นแลว และนําขอมูลมาลงรายการใน
แบบบันทึกขอมูลที่ไดสรางขึ้น เพ่ือหาคาความถี่ และคารอยละ  
 
4.  การวิเคราะหขอมูล   

การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยหาคาทางสถิติ ดังนี้ 
 4.1 หาคาความถี่ และคารอยละ เพื่อวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูใช การใชบริการ
ยืมระหวางหองสมุด และหองสมุดที่ขอรับบริการ 
 4.2 นําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 

 
 
 
 



   

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุด ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  
ประจําป พ.ศ. 2550-2551 ไดนําเสนอเปนตาราง และแผนภูมิประกอบความเรียง โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
 ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุด  
 ตอนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับกลุมหองสมดุที่ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด  
  โดยในแตละตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด  
ตารางที่ 4.1  จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามประเภทผูใชบริการ 
 

ประเภทผูใชบรกิาร จํานวน รอยละ 
อาจารย 647 59.52 
นักศึกษาปริญญาโท 156 14.35 
นักศึกษาปริญญาตรี 143 13.16 
นักศึกษาปริญญาเอก 121 11.13 
บุคลากร 20 1.84 

รวม 1,087 100.00 
  
 จากตารางที่ 4.1 จากการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดจํานวน 1,087 รายการ พบวากลุมผูใช
ท่ีใชบริการยืมระหวางหองสมุดมากที่สุดไดแก กลุมอาจารย จํานวน 647 รายการ (รอยละ59.52) 
รองลงมาไดแก กลุมนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 156 รายการ (รอยละ 14.35) นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 143 รายการ (รอยละ13.16) และกลุมนักศึกษาปริญญาเอก จํานวน 121 รายการ  
(รอยละ11.13)  สวนบุคลากรใชนอยท่ีสุด จํานวน 20 รายการ (รอยละ 1.84) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.2 จํานวน รอยละ ของผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามสํานักวิชา 
 

บัณฑิตศึกษา สํานักวิชา ป.ตรี 
ป.โท ป.เอก 

อาจารย บุคลากร รวม 

วิศวกรรมศาสตร 55 (5.06) 34 (3.13) 16 (1.47) 321 (29.53) - 426 (39.19) 
เทคโนโลยีสังคม 82 (7.54) 41(3.77) 26 (2.39) 92 (8.46) - 241 (22.17) 
วิทยาศาสตร - 32 (2.94) 62 (5.70) 97 (8.92) - 191 (17.57) 
เทคโนโลยีการเกษตร 6 (0.55) 49 (4.51) 17 (1.56) 114 (10.49) - 186 (17.11) 
แพทยศาสตร - - - 23 (2.12) - 23 (2.12) 
ไมสังกัดภายใตสํานักวิชา - - - - 20 (1.84) 20 (1.84) 

รวม 143 (13.16) 156 (14.35) 121 (11.13) 647 (59.52) 20 (1.84) 1,087 (100) 
 
 จากตารางที่ 4.2  เม่ือจําแนกผูใชบริการตามสํานักวิชาที่สังกัด  พบวา สํานักวิชาท่ีมีการใช
บริการยืมระหวางหองสมุดมากที่สุด คือ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 426 รายการ (รอยละ 
39.19) รองลงมาไดแก สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 241 รายการ (รอยละ 22.17) และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร จํานวน 191 รายการ (รอยละ 17.57) ตามลําดับ 
 นักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมใชบริการมากที่สุด จํานวน 82 รายการ (รอยละ7.54) 
รองลงมา  คือ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 55 รายการ  (รอยละ 5.06) และ  สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 6 รายการ (รอยละ 0.55) ตามลําดับ 
 กลุมผูใชประเภทบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท่ีมีการใชบริการยืม
ระหวางหองสมุดรวมกันเปนจํานวน 277 รายการ (รอยละ 25.48) พบวา บัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญา
โท และเอก) สํานักวิชาวิทยาศาสตรใชบริการมากที่สุดจํานวน 94 รายการ (รอยละ 8.64) รองลงมา คือ 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 67 รายการ (รอยละ 6.16) และสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
จํานวน 66 รายการ (รอยละ 6.07) ตามลําดับ 
 กลุมผูใชประเภทอาจารย เมื่อจําแนกตามสํานักวิชาพบวา สํานักวิชาท่ีใชบริการมากที่สุดไดแก 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  321 รายการ  (รอยละ  29.53) รองลงมาไดแก  สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 114 รายการ (รอยละ 10.49) และสํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 97 
รายการ (รอยละ 8.92) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3 จํานวน รอยละ ของผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 

สาขาวิชา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย รวม 
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน - 1 (0.09) - - 1(0.09) 
วิศวกรรมเกษตร - - - 11 (1.01) 11 (1.01) 
วิศวกรรมขนสง - - - 47 (4.32) 47 (4.32) 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 6 (0.55) - - - 6 (0.55) 
วิศวกรรมเคมี - - 10 (0.92) 26 (2.39) 36 (3.31) 
วิศวกรรมเครื่องกล - 8 (0.74) - 28 (2.58) 36 (3.31) 
วิศวกรรมเซรามิก - - - 36 (3.31) 36 (3.31) 
วิศวกรรมโยธา - 5 (0.46) 2 (0.18) 32 (2.94) 39 (3.59) 
วิศวกรรมพอลิเมอร - 4 (0.37) - 49 (4.51) 53 (4.48) 
วิศวกรรมไฟฟา - 6 (0.55) - 24 (2.21) 30 (2.76) 
วิศวกรรมยานยนต - - - 3 (0.28) 3 (0.28) 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - 8 (0.74) 4 (0.37) 13 (1.20) 25 (2.30) 
วิศวกรรมอุตสาหการ 49 (4.51) - - 32 (2.94) 81 (7.45) 
วิศวกรรมโลหการ - - - 4 (0.37) 4 (0.37) 
วิศวกรรมโทรคมนาคม - 2 (0.18) - 11 (1.01) 13 (1.20) 
เทคโนโลยีธรณี - - - 5 (0.46) 5 (0.46) 

รวม 55(5.06) 34 (3.13) 16 (1.47) 321 (29.53) 426 (39.19) 
 
 จากตาราง ที่ 4.3 เมื่อจําแนกผูใชบริการยืมระหวางหองสมุดของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
พบวา  สาขาวิชาท่ีใชบริการมากที่สุด ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 81 รายการ (รอยละ 
7.45) รองลงมาไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร จํานวน 53 รายการ (รอยละ 4.48) และ สาขาวิชา
วิศวกรรมขนสง จํานวน 47 รายการ (รอยละ 4.32) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4 จํานวน รอยละ ของผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 

สาขาวิชา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย รวม 
เทคโนโลยีการจัดการ - 15 (1.38) - 61 (5.61) 76 (6.99) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 82 (7.54) - - 13 (1.20) 95 (8.74) 
ภาษาอังกฤษ - 26 (2.39) 26 (2.39) 18 (1.66) 70 (6.44) 

รวม 82 (7.54) 41 (3.77) 26 (2.39) 92 (8.46) 241 (22.17) 
 
 จากตารางที่ 4.4 เม่ือจําแนกผูใชบริการยืมระหวางหองสมุดของสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
พบวา  สาขาวิชาที่ใชบริการมากที่สุด ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 95 รายการ (รอย
ละ 8.74) รองลงมาไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จํานวน 76 รายการ (รอยละ 6.99) และ 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษ จํานวน 70 รายการ (รอยละ 6.44) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.5 จํานวน รอยละ ของผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
 

สาขาวิชา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย รวม 
การรับรูจากระยะไกล - - 2 (0.18) - 2 (0.18) 
คณิตศาสตร - 1 (0.09) - 13 (1.20) 14 (1.29) 
เคมี - 5 (0.46) 22 (2.02) 12 (1.10) 39 (3.59) 
จุลชีววิทยา - - - 2 (0.18) 2 (0.18) 
ชีวเคมี - - - 4 (0.37) 4 (0.37) 
ชีววิทยา - 5 (0.46) 20 (1.84) 35 (3.22) 60 (5.52) 
ชีววิทยาสิ่งแวดลอม - - 8 (0.74) - 8 (0.74) 
เทคโนโลยีเลเซอรและโฟตอนนิกส - 9 (0.83) 2 (0.18) 28 (2.58) 39 (3.59) 
ฟสิกส - 12 (1.10) 5 (0.46) 3 (0.28) 20 (1.84) 
ภูมิสารสนเทศ - - 3 (0.83) - 3 (0.83) 

รวม - 32(2.94) 62(5.70) 97 (8.92) 191(17.57) 
 
 จากตารางที่ 4.5 เมื่อจําแนกผูใชบริการยืมระหวางหองสมุดของสํานักวิชาวิทยาศาสตร พบวา  
สาขาวิชาท่ีใชบริการมากที่สุด ไดแก สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 60 รายการ (รอยละ 5.52) รองลงมา
ไดแก สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอรและโฟตอนนิกส มีจํานวนการใชบริการเทากันคือ  
จํานวน 39 รายการ (รอยละ 3.59) และสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 20 รายการ (รอยละ 1.84) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6 จํานวน รอยละ ของผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

สาขาวิชา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย รวม 
เทคโนโลยีการผลิตพืช - 35 (3.22) 14 (1.29) 38 (3.50) 87 (8.00) 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว 6 (0.55) 5 (0.46) - - 11 (1.01) 
เทคโนโลยีชีวภาพ - - 1 (0.09) 7 (0.64) 8 (0.74) 
เทคโนโลยีอาหาร - 9 (0.83) 2 (0.18) 69 (6.35) 80 (7.36) 

รวม 6 (0.55) 49 (4.51) 17 (1.56) 114 (10.49) 186 (17.11) 
 
 จ ากต า ร า งที่  4 . 6  เ มื่ อ จํ า แนกผู ใ ช บ ริ ก า ร ยื ม ร ะหว า งห อ งส มุ ดขอ งสํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร พบวา สาขาวิชาที่ใชบริการมากที่สุด ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
จํานวน 87 รายการ (รอยละ 8.00) รองลงมาไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 80 รายการ (รอย
ละ 7.36) และสาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว จํานวน 11 รายการ (รอยละ 1.01) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7 จํานวน รอยละ ของผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด สํานักวิชาแพทยศาสตร 
 

สาขาวิชา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย รวม 
แพทยศาสตร - - - - - 
อนามัยส่ิงแวดลอม - - - - - 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - 23 (2.12) 23 (2.12) 

รวม - - - 23 (2.12) 23 (2.12) 
 
 จากตารางที่ 4.7 เมื่อจําแนกผูใชบริการยืมระหวางหองสมุดของสํานักวิชาแพทยศาสตร พบวา  
มีเพียงสาขาวิชาเดียวที่มีการใชบริการยืมระหวางหองสมุด ไดแก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จํานวน 23 รายการ (รอยละ 2.12) 
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ตารางที่ 4.8 จํานวน รอยละ ของบุคลากรที่ใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามหนวยงาน 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)  6 0.55 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 5 0.46 
สถานกีฬาและสุขภาพ 6 0.55 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 0.28 

รวม 20 1.84 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบวา กลุมบุคลากรที่ใชบริการยืมระหวางหองสมุด มีเพียง 4 หนวยงาน โดย
บุคลากรสังกัดสถานกีฬาและสุขภาพ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)  มีการใช
บริการมากที่สุด เปนจํานวนเทากัน คือ หนวยงานละ 6 รายการ (รอยละ 0.55) รองลงมาไดแก  บุคลากร
ของศูนยบรรณสารฯ จํานวน 5 รายการ (รอยละ 0.46) และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 
3 รายการ (รอยละ 0.28) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามเดือนที่ขอใชบริการ 
 

เดือน จํานวน รอยละ 
มกราคม 154 14.17 
กุมภาพันธ 12 1.10 
มีนาคม 38 3.50 
เมษายน 21 1.93 
พฤษภาคม 52 4.80 
มิถุนายน 42 3.68 
กรกฎาคม 126 11.60 
สิงหาคม 114 10.50 
กันยายน 148 13.62 
ตุลาคม 137 12.60 
พฤศจิกายน 141 12.97 
ธันวาคม 102 9.40 

รวม 1,087 100.00 
  

จากตารางที่ 4.9 พบวา เดือนที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด มากที่สุดไดแก        
เดือนมกราคม จํานวน 154 รายการ (รอยละ 14.17) รองลงมาไดแก เดือนกันยายน จํานวน 148 รายการ  
(รอยละ 13.62) และเดือนพฤศจิกายน จํานวน 141 รายการ (รอยละ 12.97) 
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ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
  เปนผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบคําขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด  เกี่ยวกับสภาพการใช
บริการ ไดแก ประเภทของทรัพยากรที่ขอใชบริการ รูปแบบการขอใชบริการ ภาษาของทรัพยากร 
วิธีการขอรับทรัพยากร  ความทันสมัยของทรัพยากร และผลการดําเนินงานยืมระหวางหองสมุด ผลการ
วิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่  4.10  จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามประเภทของ 
           ทรัพยากร 
 
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน รอยละ 
บทความวารสาร 649 59.70 
หนังสือทั่วไป 310 28.51 
วิทยานิพนธ 109 10.02 
รายงานการวิจัย 17 1.58 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 2 0.19 

รวม 1,087 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบวา ผูใชสวนมากขอใชบริการยืมทรัพยากรระหวางหองสมุดประเภท
บทความวารสารมากที่สุด จํานวน 649 รายการ (รอยละ 59.70) รองลงมาไดแกทรัพยากรประเภท
หนังสือท่ัวไป จํานวน 310 รายการ (รอยละ 28.51) และทรัพยากรประเภทวิทยานิพนธ จํานวน 109 
รายการ (รอยละ 10.02) ตามลําดับ 
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ตารางที่  4.11  รายช่ือวารสาร ที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด ตั้งแต 5 ครั้งขึ้นไป 
 
ลําดับการใช ชื่อวารสาร จํานวน

(ครั้ง) 
สถานภาพการ

บอกรับ 
1 SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 64 ยกเลิกบอกรับ 
2 TRANSPORTATION SCIENCE 47 NO 
3 JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 19 NO 
4 THE MODERN LANGUAGE JOURNAL 10 YES 
5 PRODUCTION AND INVENTOR  MANAGEMENT JOURNAL 9 YES 
6 APPLIED OPTICS 8 YES 
6 JOURNAL OF AMERICAN OIL CHEMISTRYS' SOCIETY 8 NO 
7 CROP SCIENCE 7 ยกเลิกบอกรับ 
7 DRYING TECHNOLOGY 7 ยกเลิกบอกรับ 
8 APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 6 YES 
8 APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 6 ยกเลิกบอกรับ 
8 ELT JOURNAL 6 YES 
8 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 6 YES 
8 HARVARD BUSINESS REVIEWS 6 NO 
8 JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 6 YES 
8 SYSTEMS 6 NO 
8 WORK STUDY 6 ยกเลิกบอกรับ 
9 AIChE JOURNAL 5 YES 
9 JOURNAL OF FLUID ENGINEERING 5 YES 
9 JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 5 NO 

  
 จากตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นรายชื่อวารสารที่มีจํานวนครั้งและความถี่ของการขอใชบริการ
ยืมระหวางหองสมุดโดยเรียงลําดับจากจํานวนครั้งในการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดที่มีการใช
ตั้งแต 5 ครั้ง ข้ึนไป 
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ตารางที่ 4.12  จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามรูปแบบการขอใชบริการ 
 

รูปแบบการขอใชบริการ จํานวน รอยละ 
ทําสําเนา 951 87.50 
ยืมฉบับจริง 113 10.40 
ไฟลอิเล็กทรอนิกส 23 2.10 

รวม 1,087 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบวา รูปแบบของทรัพยากรที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดมาก
ท่ีสุดคือการขอทําสําเนา จํานวน 951 รายการ (รอยละ 87.50) รองลงมาคือ  การขอยืมฉบับจริง จํานวน 
113 รายการ (รอยละ10.40)  และขอเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 23  รายการ (รอยละ 2.10) ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

44

 

ตารางที่ 4.13 จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามภาษาของทรัพยากร       
 

ภาษาของทรพัยากร จํานวน รอยละ 
ภาษาอังกฤษ 827 76.10 
ภาษาไทย 260 23.90 
  รวม 1,087 100.00 
  
 จากตารางที่ 4.13 พบวา ภาษาของทรัพยากรท่ีผูใชบริการขอยืมระหวางหองสมุดไดแก 
ภาษาอังกฤษ จํานวน 827 รายการ (รอยละ 76.10) และภาษาไทย จํานวน 260 รายการ (รอยละ23.90) 
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ตารางที่ 4.14 จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามวิธีการจัดสงทรัพยากร         
 

วธิกีารใหจัดสง จํานวน รอยละ 
ไปรษณียธรรมดา 910 83.72 
ดําเนินการและรับดวยตัวเอง ณ แหลงที่ใหบริการ 113 10.40 
ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 41 3.78 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail / การถายโอนขอมูล) 23 2.10 

รวม 1,087 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบวา ผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด เลือกใชวิธีการขอรับทรัพยากร
สารสนเทศแบบไปรษณียธรรมดามากที่สุด จํานวน 910 รายการ (รอยละ 83.72) รองลงมานั้นผูใชเลือก
วิธีการที่จะไปดําเนินการใชบริการยังหองสมุดท่ีใหบริการดวยตัวเอง จํานวน 113 รายการ (รอยละ 
10.40) จัดสงแบบไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จํานวน 41 รายการ (รอยละ 3.78) และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 23 รายการ (รอยละ 2.10) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

46

 

ตารางที่ 4.15  จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามปพิมพของทรัพยากร 
 

ปพิมพของทรพัยากร (ค.ศ.) จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาป  1960 7 0.65 

1961-1965 9 0.83 
1966-1970 12 1.11 
1971-1975 28 2.58 
1976-1980 31 2.86 
1981-1985 74 6.81 
1986-1990 129 11.87 
1991-1995 200 18.40 
1996-2000 234 21.80 
2001-2005 271 24.93 
2006-2007 92 8.47 

รวม 1,087 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.15  พบวา ความทันสมัยหรือปพิมพของทรัพยากรท่ีขอใชบริการพบวา ผูใชสวน
ใหญมีความตองการทรัพยากรที่มีความทันสมัยในชวง 15 ปยอนหลัง โดยผูวิจัยไดแบงชวงความ
ทันสมัยของทรัพยากรออกเปนชวงละ 5 ป พบวา ชวงปพิมพของทรัพยากรที่มีการขอใชบริการมาก
ท่ีสุด ไดแกชวงปพิมพ ค.ศ. 2001-2005 จํานวน 271 รายการ (รอยละ 24.93) รองลงมาไดแกชวงปพิมพ  
ค.ศ. 1996-2000 จํานวน 234 รายการ (รอยละ 21.80) และชวงปพิมพ ค.ศ. 1991-1995 จํานวน 200 
รายการ (รอยละ 18.40) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.16 จํานวน รอยละ การขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามผลการดําเนินการ 
  

ผลการขอยืม จํานวน รอยละ 
ไดรับทรัพยากร ตามคําขอใชบริการ 943 86.75 
ยกเลิกคําขอใชบริการ 144 13.25 

รวม 1,087 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.16  พบวา จํานวนการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดที่ไดดําเนินการ
ครบถวนตามขั้นตอนและไดรับทรัพยากรสารสนเทศตามคําขอใชมีจํานวนทั้งสิ้น 943 รายการ (รอยละ 
86.75) และมีการยกเลิกคําขอระหวางการดําเนินการ จํานวน 144 รายการ (รอยละ 13.25) 
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ตอนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับกลุมหองสมุดท่ีขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวของกลุมหองสมุดที่ศูนยบรรณสารฯ ขอใชบริการยืม
ระหวางหองสมุด จําแนกตามประเภทของหองสมุดและกลุมเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.17 กลุมหองสมุดที่ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามประเภทของหองสมุด 
 

ประเภทหองสมุด จํานวน รอยละ 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 894 82.25 
หองสมุดเฉพาะศูนยบริการสารสนเทศ 177 16.28 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 16 1.47 

รวม 1,087 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.17 การจําแนกตามประเภทของกลุมหองสมุดท่ีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดมากที่สุด ไดแกหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมากที่สุด จํานวน 
894 รายการ (รอยละ 82.25) รองลงมาไดแก ศูนยบริการสารสนเทศและหองสมุดเฉพาะ จํานวน 177 
รายการ (รอยละ 16.28) และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จํานวน 16 รายการ (รอยละ 1.47) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.18 กลุมหองสมุดที่ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด จําแนกตามเครือขายความรวมมือ 
 

ประเภทหองสมุด จํานวน รอยละ 
เครือขาย PULINET 474 43.60 
เครือขาย ThaiLinet (M) 331 30.45 
หองสมุดเฉพาะ/ศูนยบริการสารสนเทศ/เอกชน 193 17.76 
เครือขาย NARINET 89 8.19 

รวม 1,087 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.18 เพื่อจําแนกกลุมหองสมุดท่ีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ขอใชบริการยืม
ระหวางหองสุดตามกลุมเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด พบวา เครือขายท่ีขอใชบริการมาก
ท่ีสุดไดแก เครือขายความรวมมือขายงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาค (PULINET) จํานวน 
474 รายการ (รอยละ 43.60) รองลงมาไดแก เครือขายความรวมมือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สวนกลาง (ThaiLinet (M)) จํานวน 331 รายการ (รอยละ 30.45) หองสมุดอ่ืนๆ (หองสมุดเฉพาะ/
ศูนยบริการสารสนเทศ/หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)  ซึ่งหองสมุดกลุมนี้ไมไดอยูในเครือขาย
ความรวมมือระหวางหองสมุด อีก จํานวน 193 รายการ (รอยละ 17.76)  และเครือขายความรวมมือ
ระหวางหองสมุดนครราชสีมา (NARINET) จํานวน 89 รายการ (รอยละ 8.19) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.19  รายชื่อหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) ท่ีขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
 
ลําดับการใช ชื่อหองสมุด จํานวน รอยละ 

1 มหาวิทยาลัยขอนแกน 174 36.71 
2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 96 20.25 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 53 11.18 
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 32 6.75 
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 29 6.12 
6 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 27 5.70 
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 4.01 
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 3.80 
9 มหาวิทยาลัยบูรพา 11 2.32 

10 มหาวิทยาลัยแมโจ 7 1.48 
11 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 4 0.84 
12 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 0.42 
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 1 0.21 
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1 0.21 

 รวม 474 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.19  แสดงรายชื่อหองสมุด ขายงานหองสมุดมหาวิยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) 
ท่ีศูนยบรรณสารฯ ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด โดยเรียงตามลําดับความถี่ที่มีการขอใชบริการนั้น 
ซ่ึงจะพบวา หองสมุดในเครือขายฯ ที่ขอใชบริการมากที่สุดไดแก กลุมหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน 
จํานวน 174 รายการ (รอยละ 36.71) รองลงมาไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
จํานวน 96 รายการ (รอยละ 20.25) และหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
จํานวน 53 รายการ (รอยละ 11.18) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.20 รายชื่อหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนกลาง (ThaiLinet (M)) ท่ีใชขอบริการยืมระหวาง 
                     หองสมุด 
 
ลําดับการใช ชื่อหองสมุด จํานวน รอยละ 

1 มหาวิทยาลัยมหิดล 108 33.63 
2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 68 20.54 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 41 12.39 
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 29 8.76 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 29 8.76 
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 26 7.85 
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 11 3.32 
7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 8 2.42 
8 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 4 1.21 
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 4 1.21 
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2 0.60 

10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 0.30 
 รวม 331 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.20  แสดงรายชื่อของหองสมุดในเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนกลาง 
(ThaiLinet (M)) ที่ศูนยบรรณสารฯ ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด โดยเรียงตามลําดับความถี่ท่ีมีการ
ขอใชบริการนั้น ซึ่งจะพบวา หองสมุดในเครือขายฯ ท่ีขอใชบริการมากที่สุดไดแก กลุมหองสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 108 รายการ (รอยละ 33.63) รองลงมาไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จํานวน 68 รายการ (รอยละ 20.54) และหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 41 รายการ (รอยละ 
12.39) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.21 รายชื่อหองสมุดเครือขายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) ท่ีขอใชบริการยืมระหวาง 
                             หองสมุด 

 
ลําดับการใช ชื่อหองสมุด จํานวน รอยละ 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 58 65.17 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 25 28.09 
3 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 6 6.74 

 รวม 89 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.21  แสดงรายชื่อของหองสมุดเครือขายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) ที่
ศูนยบรรณสารฯ ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด ซึ่งมีเพียง 3 สถาบันเทานั้น โดยเรียงตามลําดับ
ความถี่ที่มีการขอใชบริการ ไดแก หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หองสมุดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.22  รายช่ือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
 
ลําดับการใช ชื่อหองสมุด จํานวน รอยละ 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 7 43.75 
2 มหาวิทยาลัยชินวัตร 3 18.75 
3 มหาวิทยาลัยรังสิต 2 12.50 
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2 12.50 
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 6.25 
4 มหาวิทยาลยัรงัสิต 1 6.25 

 รวม 16 100 
 
 จากตารางที่ 4.22  แสดงรายชื่อของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีศูนยบรรณสารฯ ขอ
ใชบริการยืมระหวางหองสมุด โดยเรียงตามลําดับความถี่ท่ีมีการขอใชบริการน้ัน จะพบวา หองสมุด
ของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ขอใชบริการมากที่สุดไดแก หองสมุดมหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร จาํนวน 7 
รายการ (รอยละ 43.75)  หองสมุดมหาวิทยาลัยชินวัตร จํานวน 3 รายการ (รอยละ 18.75)  และ 
หองสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต และหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันละ 2 รายการ (รอยละ 
12.50) หองสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และหองสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันละ 1 รายการ (รอยละ 
6.25) ตามลําดบั 
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ตารางที่ 4.23 รายชื่อหองสมุดเฉพาะ และศูนยบริการสารสนเทศ ท่ีขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
 
ลําดับการใช ชื่อหองสมุด จํานวน รอยละ 

1 ศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC) 92 51.98 
2 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 73 41.25 
3 กรมวิทยาศาสตรบริการ 3 1.70 
4 กรมปศุสัตว 2 1.13 
4 กรมปาไม 2 1.13 
4 กรมอุทยานแหงชาติ 2 1.13 
5 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 1 0.56 
5 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 1 0.56 
5 โรงพยาบาลศิริราช 1 0.56 

 รวม 177 100 
 
 จากตารางที่ 4.23  แสดงรายชื่อของหองสมุดเฉพาะและศูนยบริการสารสนเทศ ที่ศูนยบรรณสารฯ 
ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด โดยเรียงตามลําดับความถี่ท่ีมีการขอใชบริการนั้น จะพบวา ศูนย
บรรณสารฯ ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี มากที่สุด จํานวน 
92 รายการ (รอยละ 51.98)  รองลงมาไดแก สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย จํานวน73 รายการ (รอยละ 
41.25) และกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน 3 รายการ (รอยละ 1.70) ตามลําดับ 
 
 
 
 



   

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการ 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหวางป พ.ศ. 2550-2551 เกี่ยวกับ
สถานภาพของผูใชบริการ ประเภทของทรัพยากรที่ขอใชบริการ ภาษาของทรัพยากร ความทันสมัยของ
ทรพัยากร วิธีการขอรับทรัพยากร และกลุมหองสมุดที่ขอใชบริการ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด ระหวางป พ.ศ. 
2550-2551 จํานวน 1,087 รายการ โดยเปนการขอใชบริการในป พ.ศ. 2550 จํานวน 481 รายการ และ ป 
พ.ศ. 2551 จํานวน 606 รายการ ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบตารางบันทึกขอมูลการยืมระหวางหองสมุด โดยใช
โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือหาคาความถี่และคารอยละ 
  
1. สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัย แบงออกเปน 3 สวน คือ (1) ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูใชบริการยืมระหวาง
หองสมุด (2) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุด และ (3) ขอมูลเกี่ยวกับกลุม
หองสมุดท่ีขอใชบริการ 
 1) ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล 
  1.1 ประเภทผูใชบริการ จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  ผูใชบริการยืมระหวาง
หองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามากที่สุดไดแก กลุมอาจารยจํานวน 647 รายการ (รอยละ 
59.52) รองลงมาไดแก กลุมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท จํานวน156 รายการ (รอยละ 13.16) 
กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 147 รายการ (รอยละ 13.52) และระดับปริญญาเอก จํานวน 121 
รายการ (รอยละ 11.13) ตามลําดับ  

 1.2 สํานักวิชาและสาขาวิชาท่ีผูใชบริการสังกัด พบวา สํานักวิชาที่มีการใชบริการยืม
ระหวางหองสมุดมากที่สุดไดแก สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 426 รายการ (รอยละ 39.19) 
รองลงมาไดแก สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จํานวน 241 รายการ (รอยละ 22.17) และ สํานักวิชา
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วิทยาศาสตร จํานวน 191 รายการ (รอยละ 17.57) ตามลําดับ หากแตเมื่อพิจารณาตามสาขาวิชา พบวา
สาขาวิชาท่ีมีการใชบริการมากที่สุดไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 95 รายการ  
(รอยละ 8.74) รองลงมาไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช จํานวน 87 รายการ (รอยละ 8.00) และ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 80 รายการ (รอยละ 7.36) ตามลําดับ 

 1.3 เดือนที่ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด พบวา เดือนที่มีการใชบริการมากที่สุด
ไดแก เดือนมกราคม จํานวน 154 รายการ (รอยละ 14.17) รองลงมาไดแก เดือนกันยายน จํานวน 148 
รายการ (รอยละ 13.61) และเดือนพฤศจิกายน จํานวน 141 รายการ (รอยละ 12.97) ตามลําดับ 
 
 2) ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
  2.1 ประเภทของทรัพยากรที่ขอใชบริการ จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ทรัพยากร
ประเภทบทความวารสาร มีการขอใชบริการมากที่สุด จนวน 649 รายการ (รอยละ 59.70)  รองลงมา
ไดแกหนังสือทั่วไป จํานวน 310 รายการ (รอยละ 28.51) และวิทยานิพนธ จํานวน 109 รายการ (รอยละ 
10.02) ตามลําดับ 
  2.2 รายชื่อวารสารท่ีมีการขอใชบริการตั้งแต 5 ครั้งขึ้นไป  พบวา มีจํานวน  20 รายชื่อ 
โดยวารสารที่มีการใชบริการมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก Seed Science & Technology จํานวน 64 ครั้ง 
Transportation Science จํานวน 47 ครั้ง และ Journal of Applied Polymer Science จํานวน 19 ครั้ง 
ตามลําดับ  
  2.3 รูปแบบการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด พบวา ผูใชบริการขอทําสําเนามาก
ท่ีสุด จํานวน 951 รายการ (รอยละ 87.50)  รองลงมาไดแกการยืมฉบับจริง จํานวน 113 รายการ (รอยละ 
10.40) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน 23 รายการ (รอยละ 2.10) ตามลําดับ 
  2.4 ในดานภาษาของทรัพยากร  พบวา ผูใชบริการตองการทรัพยากรภาษาอังกฤษมาก
ท่ีสุด จํานวน 827 รายการ (รอยละ 76.10) และภาษาไทย จํานวน 260 รายการ (รอยละ 23.90) 
  2.5  วิธีการขอรับทรัพยากร พบวา ผูใชบริการเลือกวิธีการขอรับทางไปรษณียธรรมดา
มากที่สุด จํานวน 910 รายการ (รอยละ 83.72) รองลงมาเปนการไปดําเนินการขอรับดวยตนเอง จํานวน 
113 รายการ (รอยละ 10.40) และ ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  จํานวน 41 รายการ (รอยละ 3.78) 
ตามลาํดับ 
  2.6  ดานความทันสมัยของทรัพยากร พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีความตองการ
ทรัพยากรในชวง 15 ปยอนหลัง  โดยปพิมพของทรัพยากรสวนใหญอยูระหวางป 1991-2005  
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  2.7 ผลการดําเนินการยืมระหวางหองสมุด พบวา สวนใหญประสบผลสําเร็จและ
ผูใชบริการไดรับทรัพยากรตามคําขอใชบริการ จํานวน 943 รายการ (รอยละ 86.75) และมีการยกเลิกคํา
ขอใชบริการ จํานวน 144 (รอยละ 13.25) ตามลําดับ 
 
 3)  ขอมูลเกี่ยวกับกลุมหองสมุดที่ขอใชบริการ 
  3.1 ประเภทของกลุมหองสมุดที่ศูนยบรรณสารฯ ขอใชบริการ พบวา สวนใหญเปน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 894 รายการ (รอยละ 82.25) 
  3.2 เมื่อพิจารณาจําแนกตามเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด พบวา   
ศูนยบรรณสารฯ ขอใชบรกิารจากหองสมุดในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลยัสวนภมูิภาค (PULINET) 
มากที่สุด จํานวน 474 รายการ (รอยละ 43.60) รองลงมาไดแกเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สวนกลาง (ThaiLinet (M)) จาํนวน 331 รายการ (รอยละ 30.45) สวนเครือขายสารสนเทศนครราชสีมา 
(NARINET) มีการใชนอยทีสุ่ด จํานวน 89 รายการ (รอยละ 8.19)  
  3.3 หองสมุดในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค(PULINET) ท่ีศูนยบรรณสารฯ 
ขอใชบริการมากที่สุด คือ หองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน  รองลงมาคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ  และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน   สวนหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาสวนกลางนั้น พบวา ศูนยบรรณสารฯ ขอใชบริการจากหองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล 
หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามลําดับ สําหรับหองสมุด
เครือขายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) พบวา ศูนยบรรณสารฯ ขอใชบริการจากหองสมุด
สถาบันราชภัฏนครราชสีมามากที่สุด รองลงมาคือ หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
และหองสมุดมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ตามลําดับ  
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อภิปรายผล 
 1)  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงกลุมผูใชบริการยืม
ระหวางหองสมุดออกเปน 5 กลุม คือ กลุมอาจารย กลุมนักศึกษาปริญญาตรี กลุมนักศึกษาปริญญาโท 
กลุมนักศึกษาปริญญาเอก และกลุมบุคลากรซึ่งขอมูลจากรายงานประจําป 2551 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีอาจารยจํานวน 295 คน นักศึกษาปริญญาตรี 2,959 คน นักศึกษาปริญญาโท 284 
คน และนักศึกษาปริญญาเอก จํานวน 75 คนจากผลการวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 1 พบวา กลุม
ผูใชบริการยืมระหวางหองสมุดมากที่สุด ไดแกกลุมอาจารย ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับคณาจารยเปนคาบริการสารสนเทศ สําหรับการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ไมมีใหบริการภายในหองสมุด เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน คนควา และ
วิจัย โดยจัดสรรวงเงินจํานวน 70,000.00 บาท ตอป โดยเฉลี่ยคนละ 2,500 บาท ตอคน จึงทําใหอาจารย
ใชบริการมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปรเมษฐ คีรีเมฆ (2547) ท่ีศึกษาปญหาการใช
บริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พบวา อาจารยใชบริการยืมระหวางหองสมุดเพื่อใชประกอบการทํางานวิชาชีพหรือการสอนมากที่สุด 
 สวนกลุมผูใชประเภทนักศึกษา พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการใชบริการมากเปน
ลําดับรองลงมาโดยมีปริมาณการใชบริการจํานวน 277 รายการ (รอยละ 25.48) และนักศึกษาปริญญาตรี
จํานวน 143 รายการ (รอยละ 13.16) ตามลําดับ ทั้งนี้เปนเพราะนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตอง
คนควาเอกสารเพื่อประกอบกับการทําวิทยานิพนธ ซึ่งเอกสารบางสวนไมมีใหบริการในหองสมุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบทความหรือบทความวิจัยในวารสาร ซึ่งศูนยบรรณสารฯ ไมสามารถบอกรบัวารสาร
ทุกชื่อเรื่องท่ีผูใชบริการตองการได ดังนั้นนักศึกษาในระดับน้ีจึงจําเปนตองใชบริการยืมระหวาง
หองสมุดเพื่อใหไดเอกสารที่ตองการจากหองสมุดอ่ืน สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีปริมาณการใช
บริการนอยกวา อาจสืบเนื่องจากการเรียนในระดับนี้การคนควายังไมเจาะลึกในรายละเอียด คงเปนเพยีง
การคนควาเพื่อทํารายงานหรือประกอบการเรียนเทานั้น อีกทั้งทรัพยากรในหองสมุดมีการจัดหาเขามา
ไวคอนขางมากสําหรับนักศึกษาระดับนี้ จึงทําใหมีปริมาณการใชบริการยืมระหวางหองสมุดที่นอยกวา 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ มะลิวัลย นอยบัวทิพย (2544) ท่ีศึกษาการใชบริการยืมระหวาง
หองสมุดในสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนบัณฑิตศึกษา 
เชนเดียวกับจรูญลักษณ นารี และมาธูร ศาสตรวาทิต (2548) ที่ไดศึกษาการใชบริการยืมระหวาง
หองสมุดของหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปน
นักศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด และผลการวิจัยของ ศุภชัย อนวัชพงศ, ฉวีวรรณ วันสาสืบ และสุดา
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วดี ศรีสุดตา (2548) ที่ศึกษาการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการของหองสมุดคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ผูใชบริการสวนใหญคือ ระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยของ นายิกา เดิดขุนทด (2540) ที่ศึกษาเรื่องการประเมินสภาพและปญหาการใชบริการยืม
ระหวางหองสมุดของผูใชบริการหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา 
ผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสอดคลองกับ The Greate Midwest 
Research Library Consortium/The GMRLC ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการยืมระหวาง
หองสมุดในป ค.ศ. 1995 เปนการศึกษาผูใชจากหองสมุดสมาชิก จํานวน 10 แหงจาก 18 แหงที่รวม
เครือขาย จํานวน 668 คน พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนบัณฑิตศึกษา ในขณะที่ผลงานวิจัยของ 
ปรเมษฐ คีรีเมฆ (2547) ท่ีศึกษาปญหาการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการหองสมุดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา อาจารยใชบริการยืมระหวางหองสมุดมากที่สุด 
 ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะหขอมูลขางตน หากพิจารณาตามอัตราสวนการใชบริการยืมระหวาง
หองสมุดจะพบวา กลุมอาจารยมีอัตราสวนการใชบริการยืมระหวางหองสมุดคิดเปนรอยละ 45.60  
กลาวคือ อาจารย 100 คน จะใชบริการยืมระหวางหองสมุดเฉลี่ย 45.60 คน นักศึกษาปริญญาตรีมี
อัตราสวนการใชบริการยืมระหวางหองสมุด คิดเปนรอยละ 4.97 กลาวคือ นักศึกษา 100 คน จะมีการใช
บริการยืมระหวางหองสมุดเฉลี่ย 4.97 คน นักศึกษาปริญญาโทมีอัตราสวนการใชบริการยืมระหวาง
หองสมุด คิดเปนรอยละ 54.92 นั่นคือ โดยเฉลี่ยนักศึกษาปริญญาโท 2 คน จะใชบริการยืมระหวาง
หองสมุด 1 คน สวนนักศึกษาปริญญาเอกนั้นมีการใชบริการยืมระหวางหองสมุดรอยละ 100              
ซ่ึงอาจกลาวไดวานักศึกษาปริญญาเอกจํานวน 75 คนมีการใชบริการยืมระหวางหองสมุดทุกคน หรือ
โดยเฉลี่ย คนละ 1.61 ครั้ง 
 สวนกลุมผูใชที่มีการใชบริการนอยท่ีสุด พบวาเปนกลุมของบุคลากรสายปฏิบัติการ ซ่ึงมี
ปริมาณการใชเพียง 20 รายการ (รอยละ 1.83) เทานั้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากบุคลากรสายปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยไมไดมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเรียน การสอน จึงไมมีความจําเปนตองคนควาในเชงิ
ลึก แตจากการสังเกตของผูวิจัยในการใหบริการกับผูใช พบวา กลุมบุคลากรที่มาใชบริการน้ัน เปนกลุม
บุคลากรที่ทําวิจัยสถาบัน จึงจาํเปนตองใชเอกสารประกอบการคนควาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของ 
 เมื่อพิจารณาตามสํานักวิชาที่สังกัด พบวา  ผูที่มาใชบริการสวนใหญ สังกัดสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตรมากท่ีสุด จํานวน 426 รายการ (รอยละ 39.19) รองลงมาไดแก สํานักวิชาเทคโนโลยี
สังคม จํานวน 241 รายการ (รอยละ 22.17)  และ สํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 191 รายการ (รอยละ 
17.57) ตามลําดับ ทั้งสืบเนื่องจาก สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีบุคลากร และนักศึกษาสังกัดมากที่สุด 
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จึงทําใหมีสัดสวนการใชบริการมากกวาสํานักวิชาอ่ืนๆ หากพิจารณาเปรียบเทียบตามสาขาวิชากลับ
พบวา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีผูขอใชบริการที่สุด โดยพบวาผูใชบริการท่ีสังกัดสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีการเรียนวิชาพื้นฐานดานการใช
หองสมุดและแหลงสารสนเทศ หรืออาจารยประจําวิชาไดมอบหมายงานใหนักศึกษา คนควาหา
สารสนเทศโดยผานบริการยืมระหวางหองสมุด จึงทําใหมีปริมาณการใชเปนจํานวนมาก และอาจสืบ
เนื่องมาจากความกระตือรือรนในการคนควา ศึกษาหาความรูซึ่งเปนวิสัยของนักศึกษาในสาขาวิชานี้เอง 
สวนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ เทคโนโลยีอาหาร มีปริมาณการใชรองลงมาตามลําดับ     
ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจาก ทรัพยากรในสาขาวิชาดังกลาวมีปริมาณคอนขางนอย  ไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการไดตรงตามความตองการ จึงจําเปนตองใชบริการยืมระหวางหองสมุดจาก
แหลงอ่ืน 
 ผลการวิเคราะหเดือนที่มีการใชบริการยืมระหวางหองสมุด พบวา เดือนที่มีการใชบริการมาก
ท่ีสุดไดแก เดือนมกราคม เดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน ตามลําดับ ซึ่งมีความสอดคลองกับ
พฤติกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค กลาวคือ ภาค
การศึกษาที่ 1 จัดการศึกษาระหวางเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการศึกษาระหวาง
เดือน กันยายน – ธันวาคม และภาคการศึกษาที่ 3 จัดการศึกษาระหวางเดือน มกราคม – เมษายน ซึ่งจาก
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามีการขอใชบริการมากในชวง ภาคการศึกษาที่ 2 ตอเนื่องกับภาคการศึกษาที่ 3 
อาจสืบเนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนมาเปนเวลาพอสมควร อาจารยผูสอนไดมอบหมายงาน 
(Assignment) ใหนักศึกษาทําการศึกษา คนควา วิจัย ตามเนื้อหาในหลักสูตรและอาจารยผูสอนก็ใช
บริการยืมระหวางหองสมุดมากเพื่อเตรียมการเรียนการสอนในชวงดังกลาวเชนกัน 
 
 2)  ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการยืมระหวางหองสมุด จากผลการวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 2  
พบวา ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชบริการตองการมากที่สุดคือบทความวารสาร ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะวารสารมีเนื้อหาที่ทันสมัย เปนการเผยแพรเนื้อหาวิชาการไดอยางรวดเร็ว และเปนท่ีตองการ
ของนักวิชาการ นักวิจัย ในการติดตามพัฒนาการของวิชาการสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการเผยแพรอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของจรูญลักษณ 
นารี และมาธูร ศาสตรวาทิต (2548) ไดศึกษาการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของหอสมุดกลาง สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  เชนเดียวกับผลการวิจัยของศุภชัย อนวัชพงศ, ฉวีวรรณ วันสาสืบ 
และสุดาวดี ศรีสุดตา (2548) ท่ีศึกษาการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการของหองสมุด
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา  ผูใชบริการตองการบทความจากวารสารมากที่สุด 
และรุงนภา สาเสน (2545) ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานบริการยืมระหวางหองสมุดของ
หองสมุดในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย พบวาผูใชบริการตองการบทความวารสารและ
วิทยานิพนธมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกลุมผูใชบริการ 2 กลุม คือ อาจารย และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   จะมีปริมาณการใชบริการรวมกัน คิดเปน รอยละ 85 ของปริมาณการยืมท้ังหมด ซึ่งผูใช 
2 กลุมดังกลาวมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยมากกวาปริญญาตรี นาจะเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหมีการ
ยืมวารสารมากกวาทรัพยากรประเภทอื่น ๆ   ทั้งนี้ผลการวิจัยยังมีความสอดคลองกับภาษาของ
ทรัพยากรที่ขอใชบริการ สวนใหญภาษาของทรัพยากรที่ผูใชบริการตองการใชสวนใหญเปน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ จรูญลักษณ นารี และมาธูร ศาสตรวาทิต (2548) ไดศึกษา
การใชบริการยืมระหวางหองสมุดของหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เชนเดียวกับผลการวิจัยของ ศุภชัย อนวัชพงศ, ฉวีวรรณ วันสาสืบ และสุดาวดี ศรีสุดตา (2548) ที่ศึกษา
การใชบริ ก ารยื มระหว า งห องสมุดของผู ใ ชบริ ก ารของหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ผูใชบริการตองการทรัพยากรที่เปนภาษาอังกฤษ ในขณะที่ผลการวิจัยของ 
มะลิวัลย นอยบัวทิพย  (2543) ที่ศึกษาการใชบริการยืมระหวางหองสมุดในสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   พบวา ผูใชบริการสวนใหญตองทรัพยากรที่ เปนภาษาไทยมากกวา
ภาษาตางประเทศ  
 ความทันสมัยของทรัพยากรท่ีผูใชบริการตองการอยูในชวง 15 ปยอนหลัง (ป ค.ศ.1991-2005) 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ จรูญลักษณ นารี และมาธูร ศาสตรวาทิต (2548) ไดศึกษาการใชบริการ
ยืมระหวางหองสมุดของหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ปพิมพท่ีตองการ
มากที่สุดอยูในชวงป 1997-2001 ซ่ึงสืบเนื่องมาจากบทความวารสารจะนําเสนอเนื้อหาใหม ๆ มีความ
ทันสมัย ดังนั้นพฤติกรรมการเรียกใชวารสารจะพบวามีการใชวารสารใหมมากวาวารสารเกา  โดยมีการ
เรียกใชวารสารเกาในลักษณะถดถอย กลาวคือ จะมีการใชวารสารนอยลงตามชวงอายุวารสารที่เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ในดานรูปแบบการขอใชบริการ พบวา ผูใชบริการขอทําสําเนามากที่สุด เนื่องจากบทความ
วารสารที่ผูใชบริการตองการนั้น มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องจบในตอน จึงไมจําเปนตองอานวารสารทั้งฉบับ  
และระเบียบของหองสมุดสวนใหญไมอนุญาตใหยืมวารสารวิชาการฉบับจริงออกนอกหองสมุด ดังนั้น
จึงตองขอใชบริการทําสําเนาเทานั้น 
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 สวนวิธีในการจัดสงทรัพยากร พบวา ผูใชบริการเลือกวิธีการขอรับโดยไปรษณียธรรมดามาก
ท่ีสุดซึ่งหมายความวา ผูใชบริการสวนใหญไมรีบรอนในการใชทรัพยากร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ Pat L.,  Weaver-Meyers, Stolt, Wibur A. and Fong, Yem S. (1996) ไดศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด ในดานระยะเวลา โดยศึกษาผูใชบริการท่ีหองสมุดวิจัยเกรทเตอร มิด
เวสท พบวามีความพึงพอใจระดับสูง ผูใชยอมรับในดานเวลาการไดรับเอกสารควรอยูภายใน 2 สัปดาห 
นับจากเขียนคําขอใชบริการ โดยไดสรุปการวิจัยวาความพึงพอใจของผูใชมีความสัมพันธในระดับนอย
กับความเร็วในการไดรับเอกสาร โดยผูใชท่ีไดรับเอกสารภายใน 8-12 วัน มีความพึงพอใจอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกวาผูไดรับเอกสารมากกวา 12 วัน และปจจัยท่ีมีความสําคัญมากกวาราคาเอกสาร 
ไดแก ความสะดวกในการสงคําขอใชบริการ โดยแนวโนมในการบริการยืมระหวางหองสมุด คือ การ
เขาถึงและสงคําขอใชบริการบนเครือขายเวิลดไวดเว็บ ในขณะที่ผลการวิจัยของ นายิกา เดิดขุนทด 
(2540) ไดศึกษาการประเมินสภาพและปญหาการใชบริการยืมระหวางหองสมุดของผูใชบริการ
หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ผูใชบริการไดรับทรัพยากรไมทันการ 
คาใชจายบริการแพง ในการเลือกวิธีในการจัดสงทรัพยากรของผูใชบริการยังมีตัวแปรในเรื่องคาใชจาย
เขามาเกี่ยวของ เนื่องจากผูใชบริการกลุมที่เปนนักศึกษาจะตองรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง จึงเลือก
วิธีที่มีคาใชจายนอยที่สุดนั่นเอง สวนวิธีไปดําเนินการและขอรับทรัพยากรดวยตนเอง ณ หองสมุดที่
ใหบริการ เปนวิธีที่มีการเลือกใชรองลงมา ทั้งนี้จากการวิเคราะหแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
พบวา เปนการขอใชบริการในเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดนครราชสีมา (NARINET) ซึ่ง
จากขอตกลงความรวมมือในการใหบริการยืมระหวางหองสมุดนั้น ไมมีการจัดสงทางไปรษณีย 
เนื่องจากจะทําใหเกิดความลาชาในการจัดสง แมวาจะอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันก็ตาม อีกทั้งยังเปน
การเพิ่มภาระคาใชจายใหกับผูใชบริการอีกดวย และอีกเหตุผลหนึ่งหองสมุดในเครือขายความรวมมือ
ระหวางนครราชสีมา  (NARINET) ยังมีสถานที่ตั้งอยูในตัวจังหวัด ทําใหการเดินทางไปติดตอขอรับ
ทรัพยากรดวยตนเอง สามารถทําไดสะดวกรวดเร็วกวาการจัดสงทางไปรษณีย 
 ทั้งนี้ จากผลการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด พบวา คําขอใชบริการสวนใหญประสบ
ผลสําเร็จ ผูใชบริการไดรับทรัพยากรตามที่ตองการ แตหากพิจารณาการยกเลิกคําขอใชบริการแลวเห็น
วามีจํานวนไมนอย คิดเปนรอยละ 13.25 ทั้งนี้จากการพิจารณาแบบขอใชบริการ พบวา สวนใหญเปน
การยกเลิกคําขอใชบริการที่ทรัพยากรที่ไมมีในหองสมุดภายในประเทศ หากผูใชตองการจะตองขอทํา
สําเนาไปยังหองสมุดตางประเทศโดยผานศูนยบริการสารสนเทศ ซึ่งตองใชเวลานาน อีกทั้งคาใชจาย
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คอนขางสูง ประมาณ 750 บาท ตอบทความ หรือหากเปนหนังสือหรือวิทยานิพนธ จะมีคาใชจาย
ประมาณ 2,550 บาท ตอรายการ จึงอาจเปนสาเหตุใหมีการยกเลิกคําขอใชบริการดังกลาว 
 
 3) ขอมูลเกี่ยวกับกลุมหองสมุดที่ขอใชบริการ จากผลการวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 3 พบวา 
กลุมหองสมุดที่ศูนยบรรณสารฯ ขอใชบริการมากที่สุดคือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทยในปจจุบัน เปนหองสมุดที่มีพัฒนาการและมี
ความกาวหนากวาหองสมุดประเภทอื่น ๆ ไมวาจะเปนดานขนาดของหองสมุด จํานวนบุคลากรที่
มากกวา และมีการจัดองคกรงานบริการยืมระหวางหองสมุดใหเปนบริการหนึ่งที่มีบุคลากรรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ ทําใหการดําเนินงานเปนระบบมากกวาหองสมุดประเภทอื่น อีกทั้งยังมีการจัดการศึกษาใน
ระดับเดียวกัน มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาใกลเคียงกัน จึงมีทรัพยากรท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกัน
อีกดวย 
 หากพิจารณาคัดเลือกหองสมุดเพื่อขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดนั้น จะพบวา มีการขอใช
บริการจากหองสมุดในเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) 
มากที่สุด ซึ่งไดแกมหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ังนี้อาจสืบเนื่องจากหลักเกณฑการพิจารณาเรื่องระยะทาง
ระหวางหองสมุด เพ่ือใหผูใชบริการไดรับทรัพยากรรวดเร็วที่สุด และเปนมหาวิทยาลัยเกาแก มีช่ือเสียง 
และมีทรัพยากรเปนจํานวนมาก   สวน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีมีสถิติการขอใชบริการเปนลําดับรองลงมา เชนเดียวกับหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนกลาง ที่มีสถิติการใชบริการจากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามลําดับ เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยเกาแก มีช่ือเสียง และมีทรัพยากรเปน
จํานวนมากนั่นเอง  
 
3.  ขอเสนอแนะ 
 3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  3.1.1 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ควรประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการยืมระหวาง
หองสมุด ใหกับผูใชบริการใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหผูใชบริการไดมีทางเลือกในการแสวงหาสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาวิจัยอยางกวางขวาง 
  3.1.2 ควรพัฒนาแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดเปนแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วใหกับผูใชบริการ  
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  3.1.3 ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ควรมีการพิจารณาการการบอกรับวารสารที่มี
การใชบริการยืมระหวางหองสมุดบอยครั้ง เพ่ือใหผูใชบริการไดศึกษา และไดรับขอมูลอยางตอเนื่อง
และรวดเร็ว แตท้ังนี้ตองพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณในการบอกรับ และควรมีการสอบถามความ
ตองการไปยังคณาจารยในสาขาวิชานั้น ๆ กอน 
  3.1.4 หองสมุดในเครือขายความรวมมือ ควรมีการปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลการบอกรับวารสารของแตละสถาบัน เพื่อลดความลาชาใน
การตรวจสอบรายการบรรณานุกรมและแหลงที่มีใหบริการ เพื่อใหผูใชบริการไดรับทรัพยากรอยาง
รวดเร็ว 
 3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  3.2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจ สภาพและปญหาในการใชบริการยืมระหวางหองสมุด
ของผูใชบริการ  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  3.2.2  ควรมีการศึกษาวิเคราะหแบบขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดของศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษาทุกปงบประมาณ เพื่อใหทราบวาผูใชบริการแตละกลุม แตละสาขาวิชานั้น 
ตองการสารสนเทศประเภทใด  ลักษณะใด และมีปริมาณมากนอยเพียงใด เพื่อประโยชนในการ
ปรับปรุงการใหบริการและจัดหาทรัพยากรสนองตอบความตองการของผูใชอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคาใชจายในการใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
เปรียบเทียบกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ือใหทราบวา บริการยืมระหวางหองสมดุสามารถชวย
ประหยัดงบประมาณไดเปนจํานวนเทาใด 
  3.2.4 ควรมีการศึกษาการใชตัวเลมวารสารที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับ 
ควบคูไปกับการศึกษาการใชบริการยืมระหวางหองสมุด วามีการเรียกใชตัวเลมคุมคากับการบอกรับ
หรอืไม หรือควรใชบริการยืมระหวางหองสมุดเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ 
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สอดคลองกับการปฏิบัติเกี่ยวกับสอดคลองกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในปจจบัุน  ดังน้ันยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในปจจบัุน  ดังน้ัน ใน ใน
การประชุมคร้ังท่ี การประชุมคร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวันท่ี เม่ือวันท่ี 25 มกราคม มกราคม 2550 คณะทํางานฝายบริการสารนิเทศหองสมุดทํางานฝายบริการสารนิเทศหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ไดมีมติไดมีมติเห็นควรใหมีการเห็นควรใหมีการปรับปรุงขอตกลงวาดวยปรับปรุงขอตกลงวาดวยการบริการระหวางหองสมุดการบริการระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษา  โดยกําหนดกําหนดเปน ขอตกลงเปน ขอตกลงคณะทํางานฝายบริการสารนิเทศหองสมุดคณะทํางานฝายบริการสารนิเทศหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาวาดวยการบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา วาดวยการบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2550      เพื่อใชเปนเพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกบัการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกบัการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ ดังนี้  

" .ศ. 2544"

การ
1/2550 25 2550 คณะ

พ.ศ. 2550

  
หมวดท่ี  หมวดท่ี  1      1

ขอความท่ัวไปขอความท่ัวไป  
  

ขอ  ขอ  1      ขอตกลงขอตกลงนี้เรียกวา  นี้เรียกวา  "  ขอตกลงขอตกลงคณะทํางานฝายบริการสารนิเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณะทํางานฝายบริการสารนิเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
วาดวยการบริการระหวางหองสมุดสถาบัวาดวยการบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา นอุดมศึกษา พ.ศ.  2550"  

1 "
พ.ศ. 2550"

ขอ  ขอ  2    ขอตกลงขอตกลงนี้ใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประนี้ใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประชุมคร้ังท่ี ชุมคร้ังท่ี 1/2550 ของคณะทํางานฝายบริการของคณะทํางานฝายบริการ
สารนิเทศฯสารนิเทศฯ เปนตนไป เปนตนไป  

2 1/2550 

ขอ ขอ   3    ใน ในขอตกลงขอตกลงนี้นี้  3   
""ขอตกลงฯขอตกลงฯ"    หมายถึง  ขอตกลงหมายถึง  ขอตกลงคณะทํางานฝายบริการสารนิเทศหองสมุดคณะทํางานฝายบริการสารนิเทศหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาวาดวยการบริการระหวางหวาดวยการบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2550      
"

พ.ศ. 2550
""การบริการระหวางหองสมุดการบริการระหวางหองสมุด"    หมายถึง  การท่ีหองสมุดหนึ่งขอยืมทรัพยากรจากอีกหมายถึง  การท่ีหองสมุดหนึ่งขอยืมทรัพยากรจากอีก

หองสมุดหนึ่ง  หรือการขอทําสําเนาทรัพยากรดังกลาว  รวมทั้งการขอใชบริการสืบคนและขอหองสมุดหนึ่ง  หรือการขอทําสําเนาทรัพยากรดังกลาว  รวมทั้งการขอใชบริการสืบคนและขอ
สําเนาผลการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  เพื่อประโยชนของหองสมุดผูสําเนาผลการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  เพื่อประโยชนของหองสมุดผูขอหรือสมาชิกของขอหรือสมาชิกของ
หองสมุดผูขอหองสมุดผูขอ  

"

  ""การยืมดวยตนเองการยืมดวยตนเอง"    หมายถึง  การท่ีหองสมุดหนึ่งอนญุาตใหสมาชิกของหองสมุดอีกแหงหมายถึง  การท่ีหองสมุดหนึ่งอนญุาตใหสมาชิกของหองสมุดอีกแหง
หนึ่งยืมทรัพยากรไดหนึ่งยืมทรัพยากรได  

"

  ""หองสมุดผูใหบริการหองสมุดผูใหบริการ"    หมายถึง  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาหมายถึง  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาของรัฐของรัฐ จํานวน  จํานวน 24 แหงแหง  

" ใน
24 

""ผูขอผูขอ"    หมายถึง  หองสมุดผูขอยืม  หรือขอทําสําเนา หรือขอใชหมายถึง  หองสมุดผูขอยืม  หรือขอทําสําเนา หรือขอใช  "



 2

บริการสืบคนและสําเนาผลการสืบคนฐานขอมูล และบริการสืบคนและสําเนาผลการสืบคนฐานขอมูล และ/หรือสมาชิกของหองสมุดผูขอยืม หรือขอทําหรือสมาชิกของหองสมุดผูขอยืม หรือขอทํา
สําเนา หรือขอใชบริการสืบคนและสําเนาผลการสืบคนฐานขอมูลสําเนา หรือขอใชบริการสืบคนและสําเนาผลการสืบคนฐานขอมูล  

/

""หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา"    หมายถึง  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัหมายถึง  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน ของรัฐ จํานวน 24 แหงแหง  

" ด
24 

""ทรัพยากรทรัพยากร"    หมายถึง  ทรัพยากรหองสมุดประเภทวัสดุส่ิงพิมพไดแก  หนังสือ  วารสาร  หมายถึง  ทรัพยากรหองสมุดประเภทวัสดุส่ิงพิมพไดแก  หนังสือ  วารสาร  
หนังสือพิมพ  เอกสาร  จุลสาร วิทยานพินธ  รายงาน  ฯลฯ  และทรัพยากรหองสมุดประเภทวัสดุไมหนังสือพิมพ  เอกสาร  จุลสาร วิทยานพินธ  รายงาน  ฯลฯ  และทรัพยากรหองสมุดประเภทวัสดุไม
ตีพิมพ  ไดแก  โสตทัศนวัสดุประเตีพิมพ  ไดแก  โสตทัศนวัสดุประเภทตาง ๆ  วัสดุคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ  ฐานขอมูลภทตาง ๆ  วัสดุคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ  ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีหองสมุดจัดทําเองหรือบอกรับเปนสมาชิก ฯลฯอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีหองสมุดจัดทําเองหรือบอกรับเปนสมาชิก ฯลฯ  

"

ขอ  ขอ  4      วัตถุประสงควัตถุประสงค  4
4.14.1  เพื่อการจัดหาและใหบริการทรัพยากรระหวางหองสมุดเปนไปดวยความสะดวกเพื่อการจัดหาและใหบริการทรัพยากรระหวางหองสมุดเปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็ว กวางขวาง  และคุมคารวดเร็ว กวางขวาง  และคุมคา  
4.2 เพื่อสงเสริมการใชทรัเพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน  เปนการประหยดังบประมาณของประเทศ  โดยท่ีพยากรรวมกัน  เปนการประหยดังบประมาณของประเทศ  โดยท่ี

หองสมุดบางแหงไมจําเปนตองซ้ือทรัพยากรที่มีผูใชนอยหองสมุดบางแหงไมจําเปนตองซ้ือทรัพยากรที่มีผูใชนอย 
 

หมวดท่ี  หมวดท่ี  2      2
ขอบเขตการบริการระหวางหองสมุดขอบเขตการบริการระหวางหองสมุด  

  
ขอ ขอ 5  ทรัพยากรที่ใหบริการ ไดแก  ทรัพยากรหองสมุดประเภทวัสดุส่ิงพิมพ ไดแก  หนังสือ  ทรัพยากรที่ใหบริการ ไดแก  ทรัพยากรหองสมุดประเภทวัสดุส่ิงพิมพ ไดแก  หนังสือ  
วารสาร  หนัวารสาร  หนังสือพิมพ  เอกสาร  จุลสาร วิทยานิพนธ  รายงาน  ฯลฯ  และทรัพยากรหองสมุดงสือพิมพ  เอกสาร  จุลสาร วิทยานิพนธ  รายงาน  ฯลฯ  และทรัพยากรหองสมุด
ประเภทวัสดุไมตีพิมพ  ไดแก  โสตทัศนวสัดุประเภทตาง ๆ  วัสดุคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ  ประเภทวัสดุไมตีพิมพ  ไดแก  โสตทัศนวสัดุประเภทตาง ๆ  วัสดุคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ  
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาง ๆฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  

5

  
หมวดท่ี หมวดท่ี 3      3

ผูมีสิทธิใชบริการระหวางหองสมุดผูมีสิทธิใชบริการระหวางหองสมุด  
  

ขอ  ขอ  6  ผูมีสิทธิผูมีสิทธิใชบริการระหวางหองสมุด  ไดแกใชบริการระหวางหองสมุด  ไดแก  6
6.16.1  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
6.2 สมาชิกของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงไดรับการรับรองจากผูมีหนาท่ีรับผิดชอบสมาชิกของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงไดรับการรับรองจากผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ

ในการยืมระหวางหองสมุดในการยืมระหวางหองสมุด 
 

หมวดท่ี หมวดท่ี 4  4
หนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอและหองสมุดผูใหบริการหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอและหองสมุดผูใหบริการ  
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ขอ  ขอ  7  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูขอ ขอ     7

77..1  1  ผูขอตองปฏิบัติตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ  นอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวในผูขอตองปฏิบัติตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ  นอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวใน
ขอตกลงฯขอตกลงฯ  

7.27.2  ผูขอตองสงคืนทรัพยากรทีย่ืมตามกําหนดเวลาอยางเครงครัด  หองสมุดผูใหบริการอาจผูขอตองสงคืนทรัพยากรทีย่ืมตามกําหนดเวลาอยางเครงครัด  หองสมุดผูใหบริการอาจ
งดใหบริการแกผูขอท่ีไมปฏิบัติตามขอตกลงฯงดใหบริการแกผูขอท่ีไมปฏิบัติตามขอตกลงฯ  

77..3 3 ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายเผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการขอใชบริการตาง ๆ กี่ยวกับการขอใชบริการตาง ๆ          ตามท่ีกําหนดในตามท่ีกําหนดใน
ขอตกลงฯ หองสมุดผูใหบริการอาจงดใหบริการแกผูขอท่ีไมปฏิบัติตามขอตกลงฯขอตกลงฯ หองสมุดผูใหบริการอาจงดใหบริการแกผูขอท่ีไมปฏิบัติตามขอตกลงฯ  

         

7.47.4  ผูขอใชบริการยืมตองรับผิดชอบในการชํารุดเสียหายหรือสูญหายของทรัพยากรที่ยืมตามผูขอใชบริการยืมตองรับผิดชอบในการชํารุดเสียหายหรือสูญหายของทรัพยากรที่ยืมตาม
ระเบียบของหองสมุดผูใหบริการระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ  

7.57.5  บรรณารักษผูมีหนาท่ีบรรณารักษผูมีหนาท่ีรับผิดชอบการบริการระหวางรับผิดชอบการบริการระหวาง  หองสมุดตองติดตามผูขอซ่ึงเปนหองสมุดตองติดตามผูขอซ่ึงเปน
สมาชิกหองสมุดของตนท่ีมีหนี้สินคางชําระกับหองสมุดผูใหบริการสมาชิกหองสมุดของตนท่ีมีหนี้สินคางชําระกับหองสมุดผูใหบริการ  

ขอ  ขอ  8  หนาท่ีและความรับผิดชอบของหองสมุดผูใหบริการหนาท่ีและความรับผิดชอบของหองสมุดผูใหบริการ  8
8.18.1  หองสมุดผูใหบริการตองใหความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันเพือ่ประโยชนในหองสมุดผูใหบริการตองใหความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันเพือ่ประโยชนใน

การสการสงเสริมการศึกษา คนควา และวิจัย  ท้ังนี้โดยไมขัดกับระเบียบของหองสมุดผูงเสริมการศึกษา คนควา และวิจัย  ท้ังนี้โดยไมขัดกับระเบียบของหองสมุดผู
ใหบริการใหบริการ  

8.28.2  หากผูขอไมปฏิบัติตามขอตกลงฯ หองสมุดผูใหบริการมีหนาท่ีทวงถามหรือแจงใหหากผูขอไมปฏิบัติตามขอตกลงฯ หองสมุดผูใหบริการมีหนาท่ีทวงถามหรือแจงให
หองสมุดผูขอทราบหองสมุดผูขอทราบ  

  
หมวดท่ี หมวดท่ี 5    5

การยืมทรัพยากร  และวิธีปฏิบัติการยืมทรัพยากร  และวิธีปฏิบัติ  
  

ขอ  ขอ  9      การยืมทรัพยากร  และวิธีปฏิการยืมทรัพยากร  และวิธีปฏิบัติบัติ  9
9.19.1  ประเภทของทรัพยากรที่ใหยมืใหเปนไปตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการประเภทของทรัพยากรที่ใหยมืใหเปนไปตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ  
9.29.2  การยืมทรัพยากรประเภทวัสดุไมตีพิมพ  การยืมทรัพยากรประเภทวัสดุไมตีพิมพ    

9.2.19.2.1  ใหเปนการยืมโดยใชบริการระหวางหองสมุดเทานั้น ใหเปนการยืมโดยใชบริการระหวางหองสมุดเทานั้น   
9.2.29.2.2  ประเภทของวสัดุไมตีพิมพ  จํานวน และระยะเวลา ใหเปนไปตามระเบียบของประเภทของวสัดุไมตีพิมพ  จํานวน และระยะเวลา ใหเปนไปตามระเบียบของ

หองสมุดผูใหบริการหองสมุดผูใหบริการ          
9.39.3  การยืมทรัพยากรประเภทวัสดุส่ิงพิมพ  สมาชิกของหอยืมทรัพยากรประเภทวัสดุส่ิงพิมพ  สมาชิกของหองสมุดงสมุดผูขออาจไปยืมผูขออาจไปยืมและคืนและคืนดวยดวย

ตนเอง หรือใชบริการระหวางหองสมุดก็ไดตนเอง หรือใชบริการระหวางหองสมุดก็ได  
การ

9.3.19.3.1  จํานวนวัสดุส่ิงพิมพท่ีใหยืมท้ังหมด  จํานวนวัสดุส่ิงพิมพท่ีใหยืมท้ังหมด  20    เลมตอสถาบันอุดมศึกษาเลมตอสถาบันอุดมศึกษา  20
9.3.29.3.2  ใหยืมวัสดุส่ิงพิมพไดไมเกนิ  ใหยืมวัสดุส่ิงพิมพไดไมเกนิ  3    รายการตอคนรายการตอคน  3
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99..44    วิธีปฏิบัติในการยืมวิธีปฏิบัติในการยืมและคืนและคืนดดวยตนเอง  วยตนเอง
99..44..11  ใหใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดซ่ึงกาํหนดข้ึนรวมกัน โดยปฏิบัติใหใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดซ่ึงกาํหนดข้ึนรวมกัน โดยปฏิบัติ

ดังนี้ดังนี้  
(1) ใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  ใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  1  ชุด  ชุด  (ตนฉบับ ตนฉบับ 1  ฉบับ  และ ฉบับ  และ 

สําเนา สําเนา 1  ฉบับฉบับ)    สําหรับการยืม  สําหรับการยืม  1    รายการ 
1 ( 1

1 ) 1 รายการ
(2)   ตองกรอกขอความใหสมบูรณในรายการตอไปนี้ตองกรอกขอความใหสมบูรณในรายการตอไปนี้  

--    ขอมูลผูขอขอมูลผูขอ  
--  ช่ืช่ือหองสมุดผูใหบริการอหองสมุดผูใหบริการ  
--    ประทับตราหองสมุดผูขอประทับตราหองสมุดผูขอ 
--  ลายมือช่ือบรรณารักษผูรับผิดชอบการบริการระหวางหองสมุดของลายมือช่ือบรรณารักษผูรับผิดชอบการบริการระหวางหองสมุดของ
หองสมุดผูขอ  ซ่ึงไดสงช่ือและตัวอยางลายมือใหหองสมุดผูใหบริการหองสมุดผูขอ  ซ่ึงไดสงช่ือและตัวอยางลายมือใหหองสมุดผูใหบริการ
ทราบลวงหนาแลวทราบลวงหนาแลว  

  ((33))ใหเวนวางในสวนของรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรท่ียืมใหเวนวางในสวนของรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรท่ียืมได
หากยังไมทราบหากยังไมทราบ  

ได

  ((44))  กําหนดวนัหมดอายุของแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  กําหนดวนัหมดอายุของแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  77 วัน  นับวัน  นับ
จากวนัท่ีออกแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  หากเกินวันกําหนดจากวนัท่ีออกแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  หากเกินวันกําหนด
แลวจะนํามาใชยืมไมไดแลวจะนํามาใชยืมไมได  

  ((55))  การแกไขในสวนใดของแบบกรอกการแกไขในสวนใดของแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดจะตองมีรายการยืมระหวางหองสมุดจะตองมี
ลายมือช่ือบรรณารักษผูรับผิดชอบการบริการระหวางหองสมุดลงนามลายมือช่ือบรรณารักษผูรับผิดชอบการบริการระหวางหองสมุดลงนาม  
กํากับการแกไขนั้นกํากับการแกไขนั้น  

(6)(6)  การยืมดวยตนเองผูยืมตองแสดงบัตรประจําตัวพรอมกบัแบบกรอกรายการการยืมดวยตนเองผูยืมตองแสดงบัตรประจําตัวพรอมกบัแบบกรอกรายการ
ยืมระหวางหองสมุดท่ีระบุช่ือผูยืมไวตรงกนัยืมระหวางหองสมุดท่ีระบุช่ือผูยืมไวตรงกนั  

((77))  แบบกรอกรายการยืมระหวาแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดสางหองสมุดสามารถใชตออายุการยืมมารถใชตออายุการยืมตอเนือ่งตอเนือ่งไดได
อีก  อีก  1    คร้ัง  แมวาแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดจะหมดอายุแลวคร้ัง  แมวาแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดจะหมดอายุแลว  1

99..44..22  การยืมทรัพยากรดวยตนเอง  ระยะเวลาการยืมวัสดุส่ิงพิมพดวยตนเองใหเปนไปการยืมทรัพยากรดวยตนเอง  ระยะเวลาการยืมวัสดุส่ิงพิมพดวยตนเองใหเปนไป
ตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ  

9.59.5  วิธีปฏิบัติในการบริการระหวางหองสมุดวิธีปฏิบัติในการบริการระหวางหองสมุด  
9.5.19.5.1  สถาบันอุดสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหองสมุดสาขาอาจใหหองสมุดกลางเปนผูดําเนนิการมศึกษาท่ีมีหองสมุดสาขาอาจใหหองสมุดกลางเปนผูดําเนนิการ  
9.5.29.5.2  การสงคําขอระหวางหองสมุดการสงคําขอระหวางหองสมุด  

(1)(1)  ใหใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  หรือแจงขอมูลใหครบถวนใหใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  หรือแจงขอมูลใหครบถวน
ตามรายละเอียดในแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดตามรายละเอียดในแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  
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((22))    ใหระบุราใหระบุรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากยละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรท่ีตองการยืมใหท่ีตองการยืมให
ครบถวนชัดเจนและตรวจสอบความถูกตองกอนสงครบถวนชัดเจนและตรวจสอบความถูกตองกอนสง  

ร

(3)(3)  ใหระบุช่ือและที่อยูใหระบุช่ือและที่อยูของหองสมุดของหองสมุด/บรรณารักษผูขอใหชัดเจนบรรณารักษผูขอใหชัดเจน  /
(4)(4)  ใหระบุวาตองการใหจดัสงใหระบุวาตองการใหจดัสงทรัพยากรที่ตองการยืมดวยวิธีใด  
((55) )   สงคําขอไดทางจดหมาย โทรสาร  สงคําขอไดทางจดหมาย โทรสาร      หรือระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

หรืออ่ืนๆ ท่ีเปนลายลักษณอักษรหรืออ่ืนๆ ท่ีเปนลายลักษณอักษร  
99..55..3 3 คาใชจายการใชบริการระหวางหองสมุด  ผูขอตองรับผิดชอบดังนี้คาใชจายการใชบริการระหวางหองสมุด  ผูขอตองรับผิดชอบดังนี้  

(1) คาสง  การสงทรัพยากรทรัพยากรทางไปรษณยี     คิดคาสงตามอัตราท่ีบริษัทไปรษณยีคิดคาสงตามอัตราท่ีบริษัทไปรษณยี
ไทย จํากัด กําหนด ไทย จํากัด กําหนด  

(2) คาดําเนินการคาดําเนินการ คิดคาดําเนินการ คิดคาดําเนินการใหกับหองสมุดผูใหบริการใหกับหองสมุดผูใหบริการ  100  บาทตอ บาทตอ 1 คําคํา
ขอ/สถาบันไมเกิน สถาบันไมเกิน 3  รายการ  ายการ        

100 1 
ขอ/ 3 ร

9.5.49.5.4  ระยะเวลาในการใหในการใหยืมยืมฉบับจริง ฉบับจริง กรณีใชบริการระหวางหองสมุดกรณีใชบริการระหวางหองสมุดสงทางสงทาง
ไปรษณยีไปรษณยีใหยมืได  ใหยมืได  1  เดือนเดือน  
ระยะเวลา

1
9.5.59.5.5  การตออายุใหอยูในดุลยพินจิของหองสมุดผูใหบริการการตออายุใหอยูในดุลยพินจิของหองสมุดผูใหบริการ  
9.5.69.5.6  การจัดสงทรัพยากรระหวางหองสมุด ใหบรรจุช้ันในดวยถุงพลาสติกใหการจัดสงทรัพยากรระหวางหองสมุด ใหบรรจุช้ันในดวยถุงพลาสติกให

เรียบรอยกอนบรรจุลงในกลองหรือหีบหอพัสดุเรียบรอยกอนบรรจุลงในกลองหรือหีบหอพัสดุช้ันนอก  เพื่อปองกันไมใหช้ันนอก  เพื่อปองกันไมให
ทรัพยากรชํารุดเสียหายในการขนสงทรัพยากรชํารุดเสียหายในการขนสง  

9.69.6  การสงคืนทรัพยากรทีย่ืมเกนิกําหนดเวลา ผูขอตองเสียการสงคืนทรัพยากรทีย่ืมเกนิกําหนดเวลา ผูขอตองเสียคาปรับตามระเบียบของคาปรับตามระเบียบของ
หองสมุดผูหองสมุดผูใหบริการใหบริการ  

  
หมวดท่ี หมวดท่ี 6      6

การขอสําเนาเอกสาร และวธีิปฏิบัติการขอสําเนาเอกสาร และวธีิปฏิบัติ  
  

ขอ ขอ 10    การขอสําเนาเอกสาร และวิธีปฏิบัติการขอสําเนาเอกสาร และวิธีปฏิบัติ  10
10.110.1  วิธีการสงคําขอวิธีการสงคําขอ  

(1)(1)  ใหใชใหใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  หรือแจงขอมูลให ครบถวนตามแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  หรือแจงขอมูลให ครบถวนตาม
รายละเอียดในแบบรายละเอียดในแบบ  กรอกรายการยืมระหวางหองสมุดกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  

((22))    ใหระบุรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรท่ีตองการขอสําเนาใหใหระบุรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรท่ีตองการขอสําเนาให
ครบถวนชัดเจนและตรวจสอบความถูกตองกอนสงครบถวนชัดเจนและตรวจสอบความถูกตองกอนสง  

((33) ) ใหระบุช่ือและที่อยูใหระบุช่ือและที่อยูของหองสมุดของหองสมุด/บรรณารักษผูขอใหชัดเจนารักษผูขอใหชัดเจน  /บรรณ
((44) ) ใหผูขอระบุวาตองการใหจัดสงทรัพยากรท่ีตองการดวยวิธีใดใหผูขอระบุวาตองการใหจัดสงทรัพยากรท่ีตองการดวยวิธีใด  
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((55))  สงคําขอไดทางจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรืออ่ืนๆ สงคําขอไดทางจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรืออ่ืนๆ 
ท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีเปนลายลักษณอักษร    โดยหองสมุดผูรับคําขอไมคิดคาใชจายในการรับคําขอโดยหองสมุดผูรับคําขอไมคิดคาใชจายในการรับคําขอ 

(6) การขอสําเนาเอกสารจํานวน 1-5 หนา ใหขอใชบริการแบบscan สง หรือถา
ตองการใหสงทางไปรษณีย คิดคาดําเนินการเพ่ิม 10 บาท 

1100..22  ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายในการขอสําเนาเอกสาร    ดงันี้ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายในการขอสําเนาเอกสาร    ดงันี้  
1010..22..1 1 คาบริการสําเนาเอกสาร คาบริการสําเนาเอกสาร ตอ ตอ 1 รายการ รายการ  1

11--100 100 หนาแรก หนาแรก หนาละ หนาละ                    2     บาท                     2    บาท
หนาถัหนาถัดไป        หนาละ                    ดไป        หนาละ                    1   บาท  1   บาท

1010..22..2 2 คาสงทรัพยากรที่ขอคาสงทรัพยากรที่ขอ คิดอัตรา ดังนี้ คิดอัตรา ดังนี้  
((11))  การสงทางไปรษณยี คิดตามอัตราท่ีบริษัทไปรษณยีไทย จํากดั กําหนด การสงทางไปรษณยี คิดตามอัตราท่ีบริษัทไปรษณยีไทย จํากดั กําหนด 

โดยผูขอระบุวาตองการใหจดัสงทรัพยากรท่ีตองการดวยวิธีใดโดยผูขอระบุวาตองการใหจดัสงทรัพยากรท่ีตองการดวยวิธีใด 
((22)  )  การสงทางโทรสารการสงทางโทรสาร  

ในเขตรหัสโทรศัพทเดียในเขตรหัสโทรศัพทเดียวกนัวกนั                 หนาละหนาละ      10    บาท                 10 บาท
  ในเขตรหัสโทรศัพทตางกนัภูมิภาคเดยีวกันหนาละ  ในเขตรหัสโทรศัพทตางกนัภูมิภาคเดยีวกันหนาละ  20    บาท  20 บาท
  ในระหวางภมิูภาคในระหวางภมิูภาค                                       หนาละ   หนาละ   30  บาท                                         30  บาท

((33) )   การสงทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสการสงทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส        
--  ดวยวิธี ดวยวิธี Scan  เอกสารจากตนฉบับจากตนฉบับ  หนาละ    หนาละ      5    บาท  Scan เอกสาร   5 บาท
-- กรณี กรณีขอเอกสารฉบับเต็มท่ี ขอเอกสารฉบับเต็มท่ี Scan  ไวไวแลวแลว    คิดราคา    คิดราคา  ดังนี้ดังนี้  Scan
    บทความ  เร่ืองละ     เร่ืองละ     50 บาท  บทความ 50 บาท
  วิทยานิพนธวิทยานิพนธ/หนังสือหนังสือ/วิจยั     วิจยั       เร่ืองละ    เร่ืองละ    100 บาท      / / 100 บาท

  
หมวดท่ี หมวดท่ี 7    7

การขอบริการสืบคนและสําเนาผลการสืบคนฐานขอมูลการขอบริการสืบคนและสําเนาผลการสืบคนฐานขอมูล  
  

ขอ ขอ 11    การขอบริการสืบคนและสําเนาผลการสืบคนฐานขอมูการขอบริการสืบคนและสําเนาผลการสืบคนฐานขอมูล  11 ล
1111..11  วิธีการสงคําขอวิธีการสงคําขอ  

(1)(1)  ใหใชแบบฟอรมการสืบคนสารนิเทศระหวางหองสมุดซ่ึงกําหนดข้ึนรวมกัน ใหใชแบบฟอรมการสืบคนสารนิเทศระหวางหองสมุดซ่ึงกําหนดข้ึนรวมกัน     
หรือแจงขอมูลใหครบถวนตามรายละเอียดใน แบบฟอรมการสืบคนสารนิเทศหรือแจงขอมูลใหครบถวนตามรายละเอียดใน แบบฟอรมการสืบคนสารนิเทศ  
ระหวางหองสมุดระหวางหองสมุด  

  

(2)(2)  ใหระบุรายละเอียด  ขอบเขต และคําสําคัญ ใหระบุรายละเอียด  ขอบเขต และคําสําคัญ (Keyword)  ของเร่ืองท่ีตองการของเร่ืองท่ีตองการ
สืบคนใหชัดเจนสืบคนใหชัดเจน    

(Keyword)

(3)(3)  ใหระบุช่ือและที่อยูใหระบุช่ือและที่อยูของหองสมุดของหองสมุด/บรรณารักษผูขอใหชัดเจนบรรณารักษผูขอใหชัดเจน  /



 7

(4)(4)  ใหระบุวาตองการใหจดัสงผลการสืบคนดวยวิธีใดใหระบุวาตองการใหจดัสงผลการสืบคนดวยวิธีใด  
((55) )   สงคําขอไดทางจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือสงคําขอไดทางจดหมาย  โทรสาร  หรือระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือ

อ่ืนๆ ท่ีเปนลายลักษณอักษรอ่ืนๆ ท่ีเปนลายลักษณอักษร    โดยหองสมุดผูรับคําขอไมคิดคาใชจายในการโดยหองสมุดผูรับคําขอไมคิดคาใชจายในการ
รับคําขอรับคําขอ 

11.211.2  คาใชจายในการขอบริการสืบคนและสงผลการสืบคนฐานขอมูล  ผูขอตองคาใชจายในการขอบริการสืบคนและสงผลการสืบคนฐานขอมูล  ผูขอตอง
รับผิดชอบดังนี้รับผิดชอบดังนี้  
((11))    คาบริการสืบคนคาบริการสืบคน  เร่ืองละ เร่ืองละ 50    บาท/ฐานขอมูลฐานขอมูล    50 บาท/
((22) ) คาบริการคาบริการผลการสืบคนผลการสืบคน    

--  คาพิมพผลคาพิมพผล            
  เคร่ืองพิมพธรรมดา  หนาละ    เคร่ืองพิมพธรรมดา  หนาละ    2    บาท  2 บาท
  เคร่ืองพิมพระบบเคร่ืองพิมพระบบ  Laser/Inkjet      Laser/Inkjet

เฉพาะขอคเฉพาะขอความวาม         หนาละ   หนาละ     5    บาท             5 บาท
มีภาพประกอบขาวดําหนาละ  มีภาพประกอบขาวดําหนาละ  10    บาท  10 บาท
มีภาพประกอบสีมีภาพประกอบสี        หนาละ   หนาละ   20    บาท            20 บาท

            --  คาบันทึกคาบันทึกผลการสืบคนพรอมแผน ผลการสืบคนพรอมแผน   
 ใหเปนไปตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ ใหเปนไปตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ  

    --  คาสงคาสงผลการสืบคนผลการสืบคน    
  คิดอัตราเดียวกับคาสงขอสําเนาเอกสารคิดอัตราเดียวกับคาสงขอสําเนาเอกสาร(ขอ ขอ 10.2.2)  โดยไมคิดคาบริการการไมคิดคาบริการการ
สงผลการสืบคนในลักษณะแฟมขอมูล สงผลการสืบคนในลักษณะแฟมขอมูล (File)    ทางระบบไปรษณียทางระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส  

( 10.2.2) โดย
(File)

  
หมายเหตุหมายเหตุ  การขอรับบริการระหวางหองสมุดในกรณีท่ีเอกสารท่ีตองการยืม   การขอรับบริการระหวางหองสมุดในกรณีท่ีเอกสารท่ีตองการยืม / สําเนาเอกสาร มีสําเนาเอกสาร มี
ใหบริการอยูในหองสมุดหลายแหง ขอใหพิจารณาเลือกรับบริการจากหองสมุดท่ีมีสถิติใหบริการอยูในหองสมุดหลายแหง ขอใหพิจารณาเลือกรับบริการจากหองสมุดท่ีมีสถิติการ
ใหบริการจํานวนนอยเปนลําดับแรกใหบริการจํานวนนอยเปนลําดับแรก 

/ 
การ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
 

ขอตกลงการบรกิารยืม-คืน ระหวางหองสมดุรวมกนั 
ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมภิาค (PULINET) 
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ขอตกลงการบรกิารยืม – คืนระหวางหองสมุดรวมกัน 
ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมภิาค ( PULINET ) 

 
การยืม - คืน ระหวางหองสมดุรวมกนั หมายถึง การท่ีสมาชิกของหองสมุดหนึ่งไปยืมสิ่งพิมพ

จากอีกหองสมุดหนึ่งในขายงานฯ ดวยตนเอง โดยใชบตัรสมาชิกขายงานหองสมุดมหาวิทยาลยัสวน
ภูมิภาค ( PULINET ) 
 

ขายงานฯ   หมายถึง ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค ประกอบดวยสํานักหอสมุด  
ม.เชียงใหม, สํานักวิทยบริการ ม.ขอนแกน, สํานักวิทยบริการ  ม.สารคามสํานักวิทยบริการ หอสมุด
จอหน เอฟ. เคนเนดี้ ม.สงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานีและหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร  
ม.สงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ม.ศิลปากร, ศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี, กองหองสมุด ม.แมโจ, สํานักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี, 
สํานักหอสมุด ม.นเรศวร, สํานักหอสมุดม.บูรพา,สํานักหอสมุด ม.ทักษิณ 
 

สิ่งพิมพ หมายถึง หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ เอกสาร จุลสาร วิทยานิพนธ รายงานการ
ประชุม รายงานการวิจัย ฯลฯ ที่หองสมุดสมาชิกขายงานฯ ใหยืมตามระเบียบ ขอบังคับ หรือ ประกาศ
ของแตละหองสมุด 
 

บัตรสมาชิกขายงาน PULINET หมายถึง บัตรสมาชิกขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค (PULINET)  ที่หองสมุดในขายงานฯ จัดทําใหสมาชิกหองสมุดของตน เพ่ือใชในการยืม - คืน
ระหวางหองสมุดสมาชิกขายงานฯ รวมกัน 
 

ผูมีสิทธิใชบริการ ยืม - คืน ไดแก อาจารย นักวิจัย ขาราชการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่
สังกัดในสถาบันของหองสมุดสมาชิกขายงานฯ 
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การสมัครเปนสมาชิก 
1. อัตราคาธรรมเนียมสมาชิก 50 บาท 
2. หลักฐานการสมัคร ผูยืมที่ประสงคจะทําบัตรสมาชิกเพื่อใชยืม - คืน  ระหวางหองสมุด 

รวมกันจะตองเปนสมาชิกหองสมุดกลางของสถาบันที่ตนสังกัดและนํารูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน 2 ใบ พรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวนิสิต 

3. ผูยืม สามารถสมัครเปนสมาชิกไดท่ีหองสมุดกลางของสถาบันที่ตนสังกดั โดยกรอก 
แบบฟอรมการสมัครเปนสมาชิกและยินยอมใหหักเงินเดือน หรือลางหนี้สินตามระเบียบขอบังคับ หรือ 
ประกาศของหองสมุดผูใหยืมหากไมปฏิบัติตามระเบียบ 

4. บัตรสมาชิกมอีายุการใช 1 ป 
              

ประเภทสิ่งพมิพและเวลาใหยืม – รับคนื 
1. ผูยืม มีสิทธยิืมหนังสือจากหองสมุดกลางของสมาชิกขายงานฯ ทั้งหมดรวมกัน ครั้งละไม

เกิน 3 เลม ตอ 1 สัปดาห 
2. การกําหนดประเภทสิ่งพิมพท่ีใหยืม ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของ

หองสมุดแตละแหง 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบของผูยืม 
        1. ผูยืม ตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศของหองสมุดผูใหยมื 
        2. ผูยืม ตองสงคืนสิ่งพิมพตามกําหนดเวลาอยางเครงครดั หองสมุดขายงานฯ ผูใหยืมอาจจะงด
ใหบริการแกผูยืมที่ไมปฏิบัตติามระเบียบขอบังคับ หรือประกาศของหองสมุดผูใหยืม 
        3. ผูยืม ตองรับผิดชอบในการชํารุดเสียหายหรือสูญหายของสิ่งพิมพที่ยืมตามระเบียบขอบังคบั 
หรือประกาศของหองสมุดผูใหยืม 
        4. เมื่อผูยืมไปยืมสิ่งพิมพจากหองสมุดอ่ืนในขายงานฯ ใหแจงที่อยูในขณะนั้น และระยะเวลาที่อยู
ดวย 
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การยืมและวธิปีฏิบัต ิ
        1. การยืมทุกครั้ง ผูยืมจะตองใชบัตรสมาชิกขายงานฯ PULINET และแสดงบัตรขาราชการ หรือ
บัตรประจําตัวนิสิต หรือบัตรประชาชนทียั่งไมหมดอาย ุ
        2. การยืมโดยทั่วไป ใหตออายุการยืมได 1 ครั้ง หรือเปนไปตามระเบียบ ขอบังคบั หรือประกาศที่
หองสมุดผูใหยืมกําหนด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ตวัอยางแบบบนัทึกขอมลูการใชบรกิารยืมระหวางหองสมุด 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคล 
   ตอนท่ี 2 สถานภาพการใชบรกิารยืมระหวางหองสมุด และ 
   ตอนท่ี 3 หองสมุดที่ใชบรกิารยืมระหวางหองสมุด 
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-ตัวอยาง- 
 

แบบบันทึกขอมูลผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด : ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคล 
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-ตัวอยาง- 
 

แบบบันทึกขอมูลผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
ตอนที่ 2 สภาพการใชบริการยืมระหวางหองสมุด และ 

          ตอนที่ 3 หองสมุดท่ีใชบริการยืมระหวางหองสมดุ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

 
รายชือ่วารสารที่มีการขอใชบรกิารยืมระหวางหองสมุด 

เรียงตามลําดบัตวัอักษร 
 
 



ลําดับ รายชื่อวารสาร จํานวนคร้ังของ
การขอใชบริการ

1 ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 1
2 ACI MATERIALS JOURNAL 2
3 ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 1
4 ADDICTIVE BEHAVIORS 1
5 ADVANCES IN HOSPITALITY 1
6 AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 1
7 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTROPOLOGY 2
8 AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 4
9 ANALYSIS OF ISSUES IN ENERGY PLANNING AND ENERGY MODELING 1
10 ANALYTICAL CHEMISTRY 2
11 ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION 2
12 ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY 1
13 APICS-THE PERFORMANCE ADVENTAGE 1
14 APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 6
15 APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 6
16 APPLIED OPTICS 8
17 APPLIED SPECTROSCOPY 2
18 ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 1
19 ASME JOURNAL OF ENGINEERING FOR POWER 1
20 AVIAN AND POULTRY BIOLOGY REVIEWS 2
21 BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2
22 BIOELECTROMAGNETICS 2
23 BIOMATERIALS 1
24 BIOPOLYMERS 2
25 BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 2
26 BIOTECHNIQUES 2
27 BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 4
28 BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 1
29 CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL 1

รายชื่อวารสารที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด เรียงตามลําดับตัวอักษร



ลําดับ รายชื่อวารสาร จํานวนคร้ังของ
การขอใชบริการ

รายชื่อวารสารที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด เรียงตามลําดับตัวอักษร

30 CANADIAN GEOTECHNOLOGY JOURNAL 2
31 CANADIAN MODERN LANGUAGE REVIEW 1
32 CARBOHYDRATE POLYMER 2
33 CARBOHYDRATE RESEARCH 1
34 CELL TISSUES ORGANICS 2
35 CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 3
36 CEREAL CHEMISTRY 4
37 CHEMICAL AND PHAMACEUTICAL BULLETIN 2
38 CHEMICAL COMMUNICATIONS 2
39 CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS 1
40 CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 2
41 CHEMISTRY OF MATERIALS 3
42 CHROMATOGRAPHIA 2
43 CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH 2
44 COMPOSITE 1
45 COMPOSITE INTERFACES 2
46 COMPOSITE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
47 COMUTER JOURNAL 2
48 CONSTRUCTION AND BUIDING MATERIALS 1
49 CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 3
50 CROP SCIENCE 7
51 CRYSTAL ENGINEERING COMMUNICATION 2
52 DECISION SCIENCE 1
53 DENTAL MATERIALS 1
54 DISCRETE MATHEMATICS 1
55 DRYING TECHNOLOGY 7
56 ECONOMETRICA 2
57 ELT  DOCUMENT 2
58 ELT JOURNAL 6



ลําดับ รายชื่อวารสาร จํานวนคร้ังของ
การขอใชบริการ

รายชื่อวารสารที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด เรียงตามลําดับตัวอักษร

59 ENERGY 2
60 ENERGY IN AGRICULTURE 1
61 ENERGY SOURCE 1
62 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 6
63 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION 1
64 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 3
65 EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL 4
66 EXPEDITION 2
67 FEMS MICROBIOLOGY 3
68 GAS SEPARATION AND PURIFICATION 2
69 GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL 2
70 GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL 2
71 GEOTECHNIQUE 4
72 GEOTECHNIQUE TESTING JOURNAL 1
73 HARVARD BUSINESS REVIEWS 6
74 HELVETICA CHEMICA ACTA 4
75 HIGHWAY RESEARCH 2
76 IN VIVO 2

77 INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY PROCESS DESIGN AND 
DEVELOPMENT

1

78 INDUSTRIAL MANAGEMENT 1
79 INFORMATION TODAY 2
80 INTERNATIONAL JOURNAL FO HYDROGEN ENERGY 2
81 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 2
82 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS 2

83 INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS AND PRODUCTION 
MANAGEMENT

3

84 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 4



ลําดับ รายชื่อวารสาร จํานวนคร้ังของ
การขอใชบริการ

รายชื่อวารสารที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด เรียงตามลําดับตัวอักษร

85 INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCE 
AND GEOMECHANICS ABSTTACT

1

86 INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLGOY MANAGEMENT 4
87 INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION 2
88 INVESTIGATIONAL NEW DRUGS 1
89 ISIJ INTERNATIONAL 1
90 IVEY BUSINESS JOURNAL 4
91 JOURNAL FO REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITE 4
92 JOURNAL FO THE MINERALS, METAKS AND MATERIAL SOCIETY 3
93 JOURNAL FO THE SCIENCE SOCIETY OF THAILAND 3
94 JOURNAL OF  MANAGEMENT INFORMATIONA SYSTEM 2
95 JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH 2
96 JOURNAL OF AGRICULTURAL ENGINEERING 1
97 JOURNAL OF AMERICAN CERAMIC SOCIETY 2
98 JOURNAL OF AMERICAN OIL CHEMISTRYS' SOCIETY 8
99 JOURNAL OF ANIMAL SCINCE 6

100 JOURNAL OF APPLIED BACTERIOLOGY 3
101 JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 1
102 JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 19
103 JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIAL RESEARCH 4

104 JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIAL RESEARCH PART B: APPLIED 
BIOMATERIALS

1

105 JOURNAL OF BULETTIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE 
ENVIRONMENT

2

106 JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 4
107 JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 2
108 JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1
109 JOURNAL OF ECONOMETRICS 4
110 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 2



ลําดับ รายชื่อวารสาร จํานวนคร้ังของ
การขอใชบริการ

รายชื่อวารสารที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด เรียงตามลําดับตัวอักษร

111 JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 1
112 JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 1
113 JOURNAL OF FLUID ENGINEERING 5
114 JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY 3
115 JOURNAL OF FORENSIC SCIENCE 3
116 JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEO-EVIRONMENTAL ENGINEERING 1
117 JOURNAL OF GLOBAL INFORMATION MANAGEMENT 2
118 JOURNAL OF HYDROLOGY 3
119 JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 2
120 JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 2
121 JOURNAL OF MARKETING RESEARCH 1
122 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 2
123 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE LETTERS 3
124 JOURNAL OF MATTERIAL SCIENCE 3
125 JOURNAL OF MEDICINE FOOD 2
126 JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 1
127 JOURNAL OF OPERATIIONAL RESEARCH 5
128 JOURNAL OF PHARMACUETICAL SCIENCES 2
129 JOURNAL OF PHYSICS CONDENSED MATTER 1
130 JOURNAL OF PHYSICS D: APPLIED PHYSICS 2
131 JOURNAL OF POLITICAL ECOLOGY 2
132 JOURNAL OF POLYMER AND ENVIRONMENT 2
133 JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B: POLYMER PHYSISCS 1
134 JOURNAL OF PROFESSIONAL 1
135 JOURNAL OF RHEOLOGY 3
136 JOURNAL OF SECOND LANGUAGE WRITING 1
137 JOURNAL OF SEED TECHNOLOGY 4
138 JOURNAL OF SOIL SCIENCE 2
139 JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTRYS' SOCIETY 2



ลําดับ รายชื่อวารสาร จํานวนคร้ังของ
การขอใชบริการ

รายชื่อวารสารที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด เรียงตามลําดับตัวอักษร

140 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETYFOR INFORMATION SCINCE AND 
TECHNOLOGY

3

141 JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 1
142 JOURNAL OF THE SIAM SOCIETY BANGKOK 1
143 KEY ENGINEERING MATERIALS 4
144 KKU ENGINEERING JOURNAL วิศวกรรมสาร มข. 2
145 KNOWLEDGE AND PROCESS MANGEMENT 4
146 KNOWLEDGE MANGEMENT REVIEW 4
147 LANGUAGE JOURNAL 2
148 LANGUAGE LEARNING 2
149 LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW 1
150 LOGISTICS SPECTUM 1
151 MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING 2
152 MANAGEMENT ACCOUNTING 3
153 MANUFACTURING SYSTEMS 1
154 MARKETING INTELLIGENCE AND PLANING 1
155 MASCA JOURNAL 2
156 MASCA RESEARCH PAPER IN SCINCE AND ARCHAEOLOGY 2
157 MATERAILS RESEARCH INNOVATIONS 2
158 METHODS IN ENZYMOLOGY 2
159 MIS QUARTERLY 4
160 MOLECULAR PLANT MICROBILOGY INTERANTIONS 2
161 NATURE TECHNOLOGY 1
162 NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSIC RESEARCH 2
163 NUMERICAL HEAT TRANFER PART B : FUNDAMENTALS 2
164 NUMERISCHE MATHEMATIK 2
165 OPERATION RESEARCH 1
166 OPTICAL ENGINEERING 4
167 OPTICS AND LASER IN ENGINEERING 3



ลําดับ รายชื่อวารสาร จํานวนคร้ังของ
การขอใชบริการ

รายชื่อวารสารที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด เรียงตามลําดับตัวอักษร

168 OPTICS COMMUNICATIONS 2
169 PHYSICAL CHEMISTRY 2
170 PHYSICAL REVIEW LETTER 2
171 PHYSICS REVIEW B 4
172 PHYTOCHEMISTY 1
173 PLANT CELL PHYSIOLOGY 3
174 PLASTICS INDUSTRY 1
175 PLASTICS RUBBER COMPOSITION PROCESS APPLIEDE 2
176 POLYMER 3
177 POLYMER-PLASTICS TECHNOLGOY AND ENGINEERING 1
178 POSPECT 1
179 PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT JOURNAL 9
180 QUINTESSCE OF DENTAL TECHNOLOGY 2
181 READING IN A FOREIGN LANGUAGE 3
182 READING TEACHER 1
183 RELC JOURNAL 1
184 SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS 1
185 SCIENTOMETRICS 1
186 SEED RESEARCH 3
187 SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 64
188 SEED TECHNOLOYG 1
189 SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
190 SOIL AN FOUNDATIONS 1
191 SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICAN JOURNAL 2
192 STARCH-STARKE 2
193 STRATEGIC CHANGE 2
194 STRUCTURAL ENGINEERING 2
195 STRUCTURE 1
196 SYSTEMS 6



ลําดับ รายชื่อวารสาร จํานวนคร้ังของ
การขอใชบริการ

รายชื่อวารสารที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด เรียงตามลําดับตัวอักษร

197 TALANTA 1
198 THE CANADIAN MODERN LANGUAGE REVIEW 1
199 THE CORNELL HOTEL AND RESTAURANT ADMINISTRATION QUARTERLY 1
200 THE ICFAI JOURNAL OF MANAGERIAL ECONOMICS 2
201 THE JOURNAL OF ELASTOMER AND PLASTICS 3
202 THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY 1
203 THE MODERN LANGUAGE JOURNAL 10
204 THEORY COMPUTERS INDUSTRIAL ENGINEERING 1
205 TOTAL QUALITY MANAGEMENT 1
206 TRANSACTION OF ASAE 4
207 TRANSPORTATION SCIENCE 47
208 WATER RESEARCH 4
209 WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 3
210 WELDING JOURNAL 2
211 WIND ENERGY 2
212 WORK STUDY 6
213 บิสซิเนสดอทคอม 2
214 บิสซิเนสดอทคอม 2
215 มนุษยศาสตร สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอแกน 1
216 โลกสีเขียว 1
217 วารสารเมืองโบราณ 1
218 วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย 1
219 วารสารคณะพลศึกษา 1
220 วารสารครุศาสตร จุฬาฯ 1
221 วารสารจิตวิทยาการกีฬา 1
222 วารสารบรรณารักษศาสตร จุฬาฯ 1
223 วารสารวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร 1
224 วารสารวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและกีฬา 1
225 วารสารสมาคมกีฬาเวศชศาสตร 1



ลําดับ รายชื่อวารสาร จํานวนคร้ังของ
การขอใชบริการ

รายชื่อวารสารที่มีการขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด เรียงตามลําดับตัวอักษร

226 วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ 1
227 วารสารอุดมศึกษา 1
228 วิทยาจารย 4
229 สยามอารยะ 1
230 สารนิเทศ 2
231 สารภาษาไทย 1
232 อารคแอนดไอเดีย 1
233 อาษา 1

รวม 649
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ประวัติผูวิจัย 
 

1. นางสาวธนัยกานต สนิปร ุ(หัวหนาโครงการ)  
ระดับการศกึษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(บรรณารกัษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 
ประสบการณในการทํางาน/การวจิัย: รายงานการวิจยัสถาบันเรื่องการใชฐานขอมูลออนไลนของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
สถานที่ติดตอ: ฝายบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

โทรศัพท 0-4422-3073   e-mail : manissar@sut.ac.th 
2. นางคนึงนิตย  หีบแกว (ผูรวมวจิัย)  

ระดับการศกึษา: ศิลปศาสตรบณัฑิต (สารนิเทศศาสตร) 
ประสบการณในการทํางาน/การวจิัย: รายงานวจิัยสถาบันเรื่องปรมิาณและการใชหนังสือท่ีจัดหา

ตามการเสนอแนะของอาจารยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี
ที่จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2546-2549 

สถานที่ติดตอ: ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท 0-4422-3076     e-mail : nit@sut.ac.th 

3. นางสาวพุทธชาติ เรอืงศิร ิ(ผูรวมวจิัย)  
ระดับการศกึษา: ศิลปศาสตรบณัฑิต (บรรณารักษศาสตร) 
ประสบการณในการทํางาน/วจิัย: รายงานวจิัยสถาบันเรื่องปรมิาณและการใชหนังสือท่ีจัดหา

ตามการเสนอแนะของอาจารยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี
ที่จัดหาในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2546-2549 

สถานที่ติดตอ: ฝายพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี
โทรศัพท 0-4422-3076   e-mail : poolsri@sut.ac.th 
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