
 

Abstract 
  

         The purpose of this study were 1) to determine the attitudes of library patrons toward 
to the self-checkout system of the Center for Library Resources and Educational and 2) to 
identify the problems concern the use of the shelf-checkout system. Respondents were 504 
undergraduate students, 118 graduate students and 73 faculty members. The data was 
analyzed and processed with software to analyze the statistics of the Social Science, 
SPSS/PC+ for Windows. Statistic on the frequency, percentage, average, ANOVA and standard 
deviation were used in the study. 

Findings reveal 

 The results of this study show that students and faculty members have the most 
experience in using the self-checkout system 2 years. They learn about using the self-
checkout system from the screen of the computer system.  The most information resources 
which were borrowed is the textbooks and return to the book return cabinet at library 
building.   
 The survey indicates that a patron satisfied this survey. The study found that the 
self-checkout machine is perceived positively by library patrons at the Center for Library 
Resources and Educational. It revealed that there is a positive relationship include, library 
staff, the interaction between the system and the user, the ability of design the screen and 
the slip printing. While some respondents comment that the machine screen should improve 
the design and also make the printed slip more clear, Increase font size and add more 
information. The compared review found no significant difference between groups. It can be 
concluded that users prefer using the RFID terminals to self-issue/return books from/to the 
library. 
 Recommendations for the future research, to make it more benefit to working of 
the Center for Library Resources and Educational, the media research should study the 
ability of self-checkout system in view of library staff, the Value in using self-checkout 
system. The system should be developed constantly to increase service efficiency. 
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บทคัดย่อ 
  

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการใช้ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง  
ความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้
ต่อระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้กลุ่ม
ส านักวิชาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น ได้จ านวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มส านักวิชา ประกอบด้วย นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  จ านวน 504 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 118 คน และคณาจารย์ 
จ านวน 73 คน แบบสอบถามที่ได้น ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ for 
Windows สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ 
ANOVA 

ผลการวิจัย 

   ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้บริการยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเอง 2 ปี มากที่สุด การเรียนรู้วิธีการใช้บริการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองเรียนรู้จากการ
แนะน าบนหน้าจอของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองมากที่สุด ส าหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมด้วย
ระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองมากที่สุด คือ หนังสือ ต ารา และน าส่งคืนหนังสือ ณ ตู้รับคืน
อาคารบรรณสาร มากที่สุด  
 
  ความคิดเห็นต่อการใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความเห็นด้วยในทุก ๆ ด้านที่สอบถาม ได้แก่ ด้านผู้ให้บริการ ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับ
ผู้ใช้บริการ  ด้านความสามารถของระบบ  ด้านการออกแบบหน้าจอระบบการยืมหนังสือด้วยตนเอง 
ด้านสลิปการยืม ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน เห็นว่าควรปรับปรุงการออกแบบหน้าจอ 
ปรับปรุงตัวอักษรบนสลิปให้มีความคมชัด เพ่ิมขนาดตัวอักษร และเพ่ิมเติมข้อมูลบนสลิป ทั้งนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง    
    
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา จึงควรท าการวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ใน
มุมมองของผู้ให้บริการและผู้ปฏิบัติงาน  มีการศึกษาความคุ้มค่าในการน าระบบยืม-คืนหนังสือด้วย
ตนเองมาใช้ และควรมีการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การแจ้งค่าปรับ 
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การแจ้งรายชื่อหนังสือเกินก าหนดส่ง การช าระค่าปรับผ่านตู้รับคืนหนังสือ การตรวจสอบรหัสการยืม
ด้วยตนเอง (กรณีลืมรหัส) เป็นต้น  
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