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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จ ำแนกตำม คณะ สำขำวิชำ และหมวดหมู่หนังสือ (2) ศึกษำ
เปรียบเทียบกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ในช่วง
ปีงบประมำณ 2559-2560 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูลหนังสือที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
ส ำหรับบันทึกข้อมูลนับควำมถี่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภทหนังสือ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยำย ได้แก่ 
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ มีอัตรำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเฉลี่ย 8.20 ครั้งต่อเล่ม โดยคณะ
ที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกท่ีสุดคือ คณะครุศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 15.88 ครั้งต่อเล่ม เมื่อจ ำแนกตำม
สำขำวิชำ พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2559 สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
มำกที่สุด มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 59.8 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือสำขำวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร        
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 50.95 ครั้งต่อเล่ม และสำขำวิชำภำษำไทย มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 39.50 ครั้งต่อเล่ม 
ในปีงบประมำณ 2560 สำขำวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศมำกที่สุด    
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 48.05 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือสำขำวิชำภำษำไทย มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 37.76 
ครั้งต่อเล่ม และสำขำวิชำคณิตศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 27.13 ครั้งต่อเล่ม และจ ำแนกตำม
หมวดหมู่หนังสือพบว่ำ ในปีงบประมำณ 2559 หมวดหมู่หนังสือที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกที่สุดคือ   
หมวด 800 (วรรณคดี) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 40.41 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 900 (ประวัติศำสตร์
และภูมิศำสตร์) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 30.10 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 400 (ภำษำ) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 
15.35 ครั้งต่อเล่ม ในปีงบประมำณ 2560 หมวดหมู่หนังสือที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกที่สุดคือหมวด 800 
(วรรณคดี) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 17.05 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 400 (ภำษำ) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 
16.11 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 900 (ประวัติศำสตร์และภูมิศำสตร์) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 14.43 ครั้ง  
ต่อเล่ม 
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Abstrarct 

 The purposes of this research were to study (1) the use of information 
resources of the clients at Rajabhat Phuket University Library, classifieds by faculty, 
program and classes (2) to compare the use of information resources of clients  
classified by universities, The total number of books and e-books from the Fiscal  
Year 2016 to 2017. The Research instrument was a frequency record form  
constructed by the researcherusing Microsoft Excel. The research data were  
analyzed with the descriptive statistics for percentile and mean. 

 The findings found that the Information resources usage was 8.20 times per 
a book. The level of Information resources usage was very high regarding the faculty 
of education 15.88 times per a book. The fiscal year 2016, the level of Information 
resources usage was very high regarding the Information science program 15.88 times 
per a book, the Thai for Communication program was 50.65 times per a book, and 
the Thai Education program was 39.50 times per a book. The fiscal year 2017, the 
level of Information resources usage was very high regarding the Thai for 
Communication program 48.05 times per a book, the Thai for Communication 
program was 37.76 times per a book, and the program of mathematics was 27.13 
times per a book. 

 The fiscal year 2016, the level of Information resources usage was very high  
regarding the class 800 (Literature and rhetoric) 40.41 times per a book, the class 900 
(History and Geography) was 30.10 times per a book, and the classes 400 (Language) 
was 15.35 times per a book. The fiscal year 2017, the level of Information resources 
usage was very high regarding the class 800 (Literature and rhetoric) 17.05 times per a 
book, the class 400 (Language) was 16.11 times per a book, and the classes 900 
(History and Geography) was 14.43 times per a book. 
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บทน า 

 ในปัจจุบันอุตสำหกรรมกำรพิมพ์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกข้ึน 
ซึ่งได้ผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นจ ำนวนมำก ในขณะที่ห้องสมุดมีงบประมำณสถำนที่เก็บ
และบุคลำกรจ ำนวนจ ำกัด จึงไม่สำมำรถจัดซื้อหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเล่ม      



ทุกฉบับ ท ำให้จ ำเป็นต้องเลือกทรัพยำกรบำงรำยกำรที่เหมำะสม และตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด หอสมุดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จึงต้องค ำนึงถึงควำมส ำคัญในกำรเลือก
ทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือให้บริกำร โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร กระแสควำมนิยม
ควำมเคลื่อนไหวของตลำดหนังสือ เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทำงในกำรเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ที่ทันสมัย รวมถึงคุณภำพของทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณภำพแตกต่ำงกันจ ำเป็นต้องเลือกทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ดีทีสุ่ด และมีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ขึ้นอยู่กับงบประมำณของห้องสมุด 
ที่ได้รับจ ำนวนจ ำกัด จึงจะต้องเลือกด้วยควำมรอบคอบ เพ่ือให้มีทรัพยำกรสำรสนเทศครบถ้วนทุก
สำขำวิชำ สมดุลกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงคุ้มค่ำ    
มำกที่สุด (รีนำ ศรีวรสำร, 2556)  
 หอสมุด ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต  
เป็นอีกหน่วยงำนหนึ่งซึ่งมีภำรกิจหลักในกำรท ำำหน้ำที่เป็นแหล่งกลำงในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
ของมหำวิทยำลัย ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัย และ 
เป็นแหล่งค้นคว้ำเพ่ิมเติมส ำหรับนักศึกษำนอกชั้นเรียน ตลอดจนเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำร 
สนับสนุนกำรค้นคว้ำวิจัย และได้มีพัฒนำกำรและเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรสำรสนเทศมำ 
อย่ำงต่อเนื่อง ในฐำนะท่ีเป็นแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศที่จะสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
สำรสนเทศเป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมงำนบริกำรของห้องสมุดให้บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจำก
ทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นสื่อที่บันทึกข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ ควำมคิด ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ถ้ำห้องสมุด
มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณภำพ ทันสมัย สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้ดี ในเวลำที่ 
ผู้ใช้ต้องกำรจะช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถน ำสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเอง (อริศรำ สิงห์ปัน, 
2558, หน้ำ 8) 
 หอสมุด ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต  
เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย เป็นแหล่งให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรจัดหำรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท ทั้งประเภทสิ่งตีพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงฐำนข้อมูลออนไลน์ที่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 
และได้มีกำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศนั้น 
จึงต้องค ำนึงถึงงบประมำณเป็นหลักส ำคัญในกำรด ำเนินงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือให้บริกำร
แก่ผู้ใช้มีผลต่อกำรจัดสรรงบประมำณและในกำรด ำเนินงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุด  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ในปีงบประมำณ 2558-2560 
ที่ผ่ำนมำ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ในพิจำรณำ
อย่ำงเป็นระบบ และด ำเนินกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศตลอดปีงบประมำณให้มีทรัพยำกร
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนของมหำวิทยำลัย ดังนั้น กำรศึกษำกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศในห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จึงมีควำมจ ำเป็นและส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะสำมำรถ
น ำมำพัฒนำงำนและก ำหนดนโยบำยงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้มีควำมเหมำะสมและ 
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 



วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภูเก็ต จ ำแนกตำม คณะ สำขำวิชำ และหมวดหมู่หนังสือ 
 2.  เพ่ือศึกษำและเปรียบเทียบกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 ประชากร 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ หนังสือที่จัดหำมำให้บริกำรในห้องสมุด ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560 หนังสือภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวนทั้งหมด 2,923 เล่ม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกฐำนข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลหนังสือที่ผู้วิจัย
สร้ำงข้ึนส ำหรับบันทึกข้อมูลนับควำมถี่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 1.  ล ำดับที่ 
 2.  เลขเรียกหนังสือ 
 3.  จ ำนวนเล่ม 
 4.  ปีงบประมำรที่จัดซื้อ 
 5.  คณะ 
 6.  สำขำวิชำ 
 7.  จ ำนวนครั้งที่ยืม 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ดึงข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ จำกระบบฐำนข้อมูล KOHA Modul Circulation 
และ Modul Cataloging  
 2. ตรวจสอบควำมถูกต้องที่ด ำเนินกำรจัดหำ น ำมำแยกตำมคณะ สำขำวิชำ และหมวดหมู่
ของหนังสือ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเครำะห์กำรใช้งบประมำณในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกตำม
ปีงบประมำณ 
 2.  หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกตำมปีงบประมำณ 

 3.  หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกตำมคณะ 
 4.  หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกตำมสำขำวิชำที่เปิดสอน 

 5.  หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกตำมหมวดหมู่หนังสือท่ีให้บริกำร 
 

สูตรกำรหำควำมคุ้มทุนในกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

 อัตรำกำรใช้ 
งบประมำณกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 



สูตรกำรหำอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ต่อครั้ง 

 

 

 ผลการศึกษา 
 1.  การวิคราะห์การใช้งบประมาณส าหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตาม

ปีงบประมาณ                     
 
ตำรำงที ่1  กำรใช้งบประมำณส ำหรับกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำแนกตำมปีงบประมำณ 
 

ปีงบประมาณ รายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) จ านวนหนังสือที่จัดซื้อ (เล่ม) 
2559 327,267.70 1,333 
2560 418,235.45 1,590 
รวม 745,503.15 2,923 

 
 จำกตำรำงที่ 1 จะเห็นว่ำ เมื่อพิจำรณำงบประมำณค่ำหนังสือท่ีใช้ไปกับกำรจัดซื้อหนังสือ             
ทั้ง 2 ปีงบประมำณ พบว่ำ งบประมำณค่ำหนังสือในปีงบประมำณ  2559  มีกำรจัดซื้อหนังสือ 
จ ำนวน 327,267.70 บำท และปีงบประมำณ 2560 จ ำนวน 418,235.45 บำท รวมงบประมำณ 
ทั้ง 2 ปี จ ำนวน 745,503.15 บำท 
 เมื่อเปรียบเทียบงบประมำณกำรจัดซื้อหนังสือในแต่ละปี พบว่ำงบประมำณในปี 2560  
มีสัดส่วนกำรใช้งบประมำณเพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 ร้อยละ 27.79 ซึ่งจ ำนวนหนังสือท่ีจัดซื้อทั้ง 2 ปี 
งบประมำณนั้นสอดคล้องกับงบประมำณในกำรจัดซื้อดังนี้ ในปีงบประมำณ 2560 จ ำนวนหนังสือ 
ที่จัดซื้อมำกกว่ำจ ำนวนหนังสือท่ีจัดซื้อในปีงบประมำณ 2559 
 2.  การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามปีงบประมาณ  
 
ตำรำงที ่2  กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำแนกตำมปีงบประมำณ 
 
ปีงบประมาณ รายจ่ายตาม

งบประมาณ (บาท) 
จ านวนหนังสือ 
ที่จัดซื้อ (เล่ม) 

จ านวน 
การใช้ (ครั้ง) 

อัตราเฉลี่ย 
การใช้ 

2559 327,267.70 1,333 12,367 9.27 
2560 418,235.45 1,590 11,345 7.13 
รวม 745,503.15 2,923 23,712 8.20 

 
 จำกตำรำงที่ 2 เมื่อพิจำรณำงบประมำณค่ำหนังสือที่ใช้ไปปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560 
กับกำรใช้ ในภำพรวม พบว่ำงบประมำณค่ำหนังสือที่ใช้ไป เป็นเงิน 745,503.15 บำท จัดหำหนังสือ

จ ำนวนหนังสือ (เล่ม) 
จ ำนวนกำรใช้ (ครั้ง) 



ได้ทั้งหมด 2,923 เล่ม มีจ ำนวนกำรใช้ทั้งหมด 23,712 ครั้ง โดยมีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 8.20 ครั้งต่อเล่ม 
โดยแสดงให้เห็นว่ำช่วงปีงบประมำณ 2559 มีจ ำนวนกำรใช้ทั้งหมด 12,367 ครั้ง มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 
9.27 ครั้งต่อเล่ม ท ำให้เห็นถึงสถิติจ ำนวนกำรใช้หนังสือมำกกว่ำปีงบประมำณ 2560 โดยมีจ ำนวน
กำรใช้ทั้งหมด 11,345 ครั้ง และมี  อัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 7.13 ครั้งต่อเล่ม  
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามคณะ 
 
ตำรำงที ่3  ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำแนกตำมคณะ (ปีงบประมำณ 2559-2560) 
 

 
 

คณะ 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
จ านวน
หนังสือ 
(เล่ม) 

จ านวนการ
ใช้ (คร้ัง) 

อัตรา
เฉลี่ย 
การใช้ 
ต่อคร้ัง 

จ านวน
หนังสือ 
(เล่ม) 

จ านวน
การใช้ 
(คร้ัง) 

อัตราเฉลี่ย 
การใช้ ต่อ

คร้ัง 

1. คณะครศุำสตร ์ 296 6125 20.70 378 4187 11.07 
2. คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

306 3904 12.75 450 3774 8.38 

3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 352 1017 2.89 411 1897 4.61 
4. คณะเทคโนโลย ี
กำรเกษตร 

78 222 2.84 86 176 2.04 

5. คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

269 1056 3.92 221 1176 5.32 

6. วิทยำลัยกำรท่องเที่ยว
นำนำชำติ 

32 43 1.34 44 135 3.06 

รวม 1,333 12,367 7.40 1,590 11,345 5.74 
 
 จำกตำรำงที่ 3 ในปีงบประมำณ 2559 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือของคณะ พบว่ำกำรใช้

หนังสือในภำพรวม มีจ ำนวนกำรใช้คิดเป็น 12,367 ครั้ง มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 7.40 ครั้งต่อเล่ม   
โดยคณะที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกท่ีสุดคือคณะครุศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 20.07 ครั้งต่อเล่ม 
รองลงมำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 12.75 ครั้งต่อเล่ม คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 3.92 ครั้งต่อเล่ม  คณะวิทยำกำรจัดกำร มีอัตรำ 
เฉลี่ยกำรใช้ 2.89 ครั้งต่อเล่ม คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 2.84 ครั้งต่อเล่ม และ
วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 1.34 ครั้งต่อเล่ม 
 ในปีงบประมำณ 2560 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือของคณะ พบว่ำกำรใช้หนังสือใน
ภำพรวม มีจ ำนวนกำรใช้คิดเป็น 11,345 ครั้ง มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 5.74 ครั้งต่อเล่ม โดยคณะ 
ทีม่ีจ ำนวนกำรใช้มำกท่ีสุดคือคณะครุศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 11.07 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 8.38 ครั้งต่อเล่ม คณะวิทยำกำรจัดกำร      
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 4.61 ครั้งต่อเล่ม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.32 ครั้ง



ต่อเล่ม วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 3.06 ครั้งต่อเล่ม และคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 2.04 ครั้งต่อเล่ม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา  
 
ตำรำงที ่4  ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำแนกตำมสำขำวิชำ (ปีงบประมำณ 2559-2560) 

 
 

สาขาวชิา 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

จ านวนหนังสือ 
(เล่ม) 

จ านวน 
การใช้ (ครั้ง) 

อัตราเฉลีย่ 
การใช้ต่อครั้ง 

จ านวนหนังสือ
(เล่ม) 

จ านวนการใช้ 
(ครั้ง) 

อัตราเฉลีย่ 
การใช้ต่อครั้ง 

1. เคมี 6 300 50 10 115 11.50 
2. ชีววิทยำ 22 187 8.50 14 156 11.14 
3. วิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม 

25 17 0.68 31 331 10.67 

4. สำธำรณสุขศำสตร์ 37 191 5.16 26 155 5.96 
5. คหกรรมศำสตร์ 32 146 4.56 36 103 2.86 
6. เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

24 49 2.04 11 37 3.36 

7. วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

30 69 2.30 17 53 3.11 

8. เทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

21 9 0.42 25 164 6.56 

9. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 26 85 3.26 11 41 3.72 
10. เทคโนโลยี
สถำปัตยกรรม 

19 3 0.15 13 21 1.61 

11. บัญชีบัณฑิต 16 221 13.81 11 249 22.63 
12. กำรตลำด 45 53 1.17 49 141 2.87 
13. กำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย ์

45 149 3.31 80 730 9.12 

14. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 82 3.03 9 105 11.66 
15. กำรจัดกำรกำร
เป็นผู้ประกอบกำร 

39 36 0.92 74 155 2.09 

16. กำรจัดกำรธุรกิจ
กำรประชุมและ
นิทรรศกำร 

8 47 5.87 4 70 17.50 

17. กำรจัดกำรธุรกิจ
โรงแรม 

43 15 0.34 34 48 1.41 

18. กำรจัดกำรธุรกิจ
กำรบิน 

29 22 0.75 20 46 2.30 

19. กำรจัดกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 

45 212 4.71 47 212 4.51 

20. นิเทศศำสตร์ 30 180 6 44 141 3.20 
21. กำรจัดกำร
ท่องเที่ยวเชิงทะเล 

6 36 6 2 120 60 

 



ตำรำงที่ 4  (ต่อ) 

 
สาขาวชิา 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนหนังสือ 

(เล่ม) 
จ านวน 

การใช้ (ครั้ง) 
อัตราเฉลีย่ 

การใช้ต่อครั้ง 
จ านวนหนังสือ

(เล่ม) 
จ านวน 

การใช้ (ครั้ง) 
อัตราเฉลีย่ 

การใช้ต่อครั้ง 
22. กำรจัดกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 
(นำนำชำติ) 

26 7 0.26 42 15 0.35 

23. ธุรกิจศึกษำ  25 262 10.48 39 128 3.28 
24. กำรจัดกำรพืชสวน
และภูมิทัศน ์

23 3 0.13 27 20 0.74 

25. กำรจัดกำร
ทรัพยำกรเกษตรเพื่อ
กำรท่องเท่ียว 

11 4 0.36 26 34 1.30 

26. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำ 

8 88 11 8 33 4.12 

27. กำรจัดกำรพืชสวน
ประดับ 

19 71 3.73 17 48 2.82 

28. วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 

17 56 3.29 8 41 5.12 

29. ภำษำจีนเพื่อกำร
สื่อสำร 

7 113 16.14 11 82 7.45 

30. ภำษำไทยเพือ่กำร
สื่อสำร 

22 1121 50.95 18 865 48.05 

31. ภำษำอังกฤษ 35 987 28.20 30 361 12.03 
32. นวัตกรรม       
กำรออกแบบ 

25 171 6.84 24 100 4.16 

33. ศิลปกรรม 21 186 8.85 12 150 12.50 
34. ศิลปะกำรจัดกำร
แสดง 

18 96 5.33 39 386 9.89 

35. สำรสนเทศศำสตร์ 5 299 59.8 26 585 22.50 
36. กำรพัฒนำชุมชน 33 364 11.03 30 402 13.40 
37. รัฐประศำสนศำสตร์ 75 439 5.85 174 752 4.32 
38. นิติศำสตร์ 65 128 1.96 86 91 1.05 
39. กำรศึกษำปฐมวยั 96 585 6.09 138 602 4.36 
40. คอมพิวเตอร์ศึกษำ 33 345 10.45 36 243 6.75 

41. ดนตรีศึกษำ 12 311 25.91 16 107 6.68 

42. พลศึกษำ 24 255 10.62 5 128 25.60 
43. วิทยำศำสตร์ทั่วไป 21 805 38.33 40 390 9.75 
44. สังคมศึกษำ 54 1070 19.81 86 800 9.30 
45. ภำษำไทย 26 1027 39.50 25 944 37.76 
46. คณิตศำสตร์ 13 650 50 15 407 27.13 
47. ภำษำอังกฤษศึกษำ 15 287 19.13 22 144 6.54 
48. ฟิสิกส์ 13 250 19.23 5 102 20.40 
49. วิชำชีพครู 16 278 17.37 17 192 11.29 

รวม 1,333 12,367 12.31 1,590 11,345 10.53 



 จำกตำรำงที ่4 แสดงให้เห็นว่ำในช่วงปีงบประมำณ 2559 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ได้จัดซื้อจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภทหนังสือ จ ำนวน 
1,333 เล่ม มีจ ำนวนกำรใช้ 12,367 ครั้ง คิดเป็นอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 12.31 ครั้งต่อเล่ม 
 ในช่วงปีงบประมำณ 2560 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏภูเก็ต ได้จัดซื้อจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภท หนังสือ จ ำนวน 1,590 เล่ม มีจ ำนวน  
กำรใช้ 11,345 ครั้ง คิดเป็นอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 10.53 ครั้งต่อเล่ม  
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามหมวดหมู่หนังสือ  
 
ตำรำงที ่5  ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำแนกตำมหมวดหมู่หนังสือ  
              (ปีงบประมำณ 2559-2560) 
 

 
 จำกตำรำงที่ 5 ในปีงบประมำณ 2559 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือตำมหมวดหมู่  
ในปีงบประมำณ 2559 พบว่ำกำรใช้หนังสือในภำพรวม มีจ ำนวนกำรใช้คิดเป็น 12,367 ครั้ง  
มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 13.48 ครั้งต่อเล่ม หมวดหมู่หนังสือที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกท่ีสุดคือหมวด 800  
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 40.41 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 900 ครั้ง มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 30.10 ครั้ง 
ต่อเล่ม หมวด 400 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 15.35 ครั้งต่อเล่ม หมวด 500 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 12.60 ครั้ง
ต่อเล่ม หมวด 300 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 8.75 ครั้งต่อเล่ม หมวด 200 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 6.21 ครั้ง 
ต่อเล่ม หมวด 600  มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.78 ครั้งต่อเล่ม หมวด 100  มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.68 ครั้ง
ต่อเล่ม หมวด 000 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.57 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 700 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 4.41 
ครั้งต่อเล่ม  
 ในปีงบประมำณ 2560 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือตำมหมวดหมู่ ในปีงบประมำณ 2560 
พบว่ำ กำรใช้หนังสือในภำพรวม มีจ ำนวนกำรใช้คิดเป็น 11,345 ครั้ง มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 9.60 
ครั้งต่อเล่ม หมวดหมู่หนังสือที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกท่ีสุดคือหมวด 800 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 17.05 ครั้ง
ต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 400 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 16.11 ครั้งต่อเล่ม หมวด 900 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 

 
หมวดหมู่
หนังสือ 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนหนังสือ 

(เล่ม) 
จ านวนการใช้ 

(ครั้ง) 
อัตราเฉลีย่ 

การใช้ต่อครั้ง 
จ านวนหนังสือ 

(เล่ม) 
จ านวน 

การใช้ (ครั้ง) 
อัตราเฉลีย่ 

การใช้ต่อครั้ง 
000 119 663 5.57 99 542 5.47 
100 80 455 5.68 144 501 3.47 
200 38 236 6.21 23 274 11.91 
300 291 2,547 8.75 452 2,436 5.38 
400 81 1,244 15.35 62 999 16.11 
500 98 1,235 12.60 123 1,250 10.16 
600 390 2,257 5.78 431 2,469 5.72 
700 145 640 4.41 120 762 6.35 
800 34 1,374 40.41 57 972 17.05 
900 57 1,716 30.10 79 1,140 14.43 
รวม 1,333 12,367 13.48 1,590 11,345 9.60 



14.43 ครั้งต่อเล่ม หมวด 200 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 11.91 ครั้งต่อเล่ม หมวด 500 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้  
10.16 ครั้งต่อเล่ม หมวด 700    มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 6.35 ครั้งต่อเล่ม หมวด 600 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 
5.72 ครั้งต่อเล่ม หมวด 000 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.47 ครั้งต่อเล่ม หมวด 300 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 
5.38 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 100 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 3.47 ครั้งต่อเล่ม 

  
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 อภิปรายผล 
 หอสมุด ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต มีข้ันตอน            
ในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ แบ่งออกเป็นรำยไตรมำสและแต่ละไตรมำส 
มีระยะเวลำในกำรจัดซื้อจัดหำไม่เท่ำกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลำออกให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ จึงท ำให้ผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศมีระยะเวลำในกำรใช้น้อย นอกจำกนี้จ ำนวน
นักศึกษำแต่ในแต่ละปีมีจ ำนวนแตกต่ำงกัน อำจเป็นเพรำะมีกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต และยังมีปัจจัยเกี่ยวกับเนื้อหำของทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร เนื่องจำกผู้ใช้มีกำรเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
มีจ ำนวนน้อย จึงท ำให้ทำงบรรณำรักษ์จ ำเป็นต้องคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศให้ตรงตำมสำขำวิชำ 
ที่เปิดสอน ทั้งนี้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีให้บริกำรในหอสมุดเกิดกำรใช้งำนอยู่ในระดับน้อย 
 ข้อเสนอแนะ 
 หอสมุด ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต  
ควรมีกำรจัดหำสำรสนเทศในรูปแบบออนไลน์มำกยิ่งขึ้น เพรำะปัจจุบันเริ่มให้ควำมสนใจกับ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือที่ให้บริกำรในหอสมุด 
   ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 1.  เป็นแนวทำงก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือกำรจัดหำและเลือก
รูปแบบของท รัพยำกรสำรสนเทศให้คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ได้รับ และสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้บริกำร 
 2.  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 3.  เพ่ือส ำรวจกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
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