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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสาเหตุของการคางสงหนังสือและศึกษาทัศนคติของ
ผูใชบริการที่มีตอการคางสงหนังสือ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือผูใชบริการหองสมุดที่คางสงหนังสือ
ประกอบดวย อาจารย บุคลากรและนิสิต จํานวน 575 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เพื่อศึกษาถึงสาเหตุการคางสงหนังสือ สําหรับการศึกษาทัศนคติของผูใชบริการที่มีตอการคางสงหนังสือ
เปนแบบประเมินใหเลือกตอบ 3 ระดับ และสถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบวา
1. สาเหตุที่นิสิตปริญญาตรีคางสงหนังสือคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได ยังใชหนังสือไมเสร็จ และ
ลืมตออายุสมาชิกการยืม สวนสาเหตุที่นิสิตบัณฑิตศึกษาและอาจารยคางสงหนังสือคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ
ลืมตออายุสมาชิกการยืม และไมไดเขามาในหองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันที่ตองสงหนังสือคืน สําหรับ
บุคลากรที่คางสงหนังสือมีสาเหตุคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได ไมเขาใจการตอ
อายุการยืมดวยตนเองหรือขั้นตอนยุงยาก รวมถึงไมไดใชหนังสือเลมนั้นเอง
2. ความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือ ผลการวิจัยพบวาสิ่ง
ที่ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินการของหองสมุดมากที่สุดคือ ใหหองสมุดจัดหา
หนังสือเพิ่ม กรณีที่หนังสือเลมนั้น ๆ มีคนตองการใชมาก รองลงมาคือ ขยายระยะเวลาการยืมมากขึ้น
ในชวงเทศกาลวันหยุดยาว และจัดใหมีตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมงตามลําดับ สําหรับการดําเนินการที่
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินการของหองสมุดนอยที่สุดคือ ระงับการยืมตอ
(renew) หากมีการคางคาปรับ รองลงมาคือ ระงับการยืมตอ (renew) หากมีการคางสงหนังสือ และ
ระงับการยืมหนังสือ หากมีหนังสือคางสง ตามลําดับ
สําหรับผลจากการสนทนากลุม (Focus Group) ของบุคลากรหองสมุดจํานวน 10 คน กอใหเกิด
แนวปฏิบัติเพื่อแกปญหาการคางสงหนังสือ 2 สวนคือ วิธีการดําเนินงานเมื่อผูใชคางสงหนังสือ และวิธีการ
ปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด
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ABSTRACT
This study aimed to investigate reason of overdue book and attitude of users
toward overdue book. The quantitative data were collected from the subjects consisting
of 575 faculty, undergraduate and graduate students, and staff who reported overdue
book’s return through questionnaire concerning reason of overdue book’s return and
three-scale question concerning their attitude toward overdue book. Then data were
analyzed and presented by percentage, mean, and standard deviation. However the
qualitative data were collected through focus-group by library staff discussion.
The results reveled as follows:
1. The reasons of holding overdue book by undergraduate students included that
they forgot due-date, still using, and forgot to renew whereas those of faculty and
graduate students were as the same including they did not go to the library or university
on the date of book return, while those of the staff were that books were in used, they
forgot due-date, did not know how to renew via online or lent the books for the others.
2. According to their attitude toward overdue book, it was found that they mostly
concerned about how library should acquire more copies, extend the loan period during
long weekends, and 24 – hour return box, respectively. Whereas the least concern
included forbidding book renew in case of fee pay’s holding, forbidding book renew in
case of overdue book’s holding, and forbidding book in case of overdue book’s holding,
respectively.
Finally, the collected data from quantitative study were gathered in order to be
the content of focus group discussion and it was concluded as two
practices as (1) procedure of overdue book return, and (2) preventing of overdue book
return.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
งานบริการยืม-คืนในหองสมุดทุกแหงตางมีนโยบายบริการยืม-คืนวัสดุหองสมุดในบริบทของ
ตนเอง อยางเชน หองสมุดระดับอุดมศึกษาที่ใหบริการผูใชหลายประเภท ไดแก อาจารย นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และบุคลากร รวมทั้งผูใชภายนอกสถาบันยืมทรัพยากรหองสมุด
ประกอบดวยสิ่งพิมพและวัสดุอื่น ๆ ที่สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน และวิจัย จึงมีการกําหนด
ระเบียบการยืมของสมาชิกแตละประเภทเพื่อใหตรงกับความตองการในการใชทรัพยากร ทั้งนี้ไดมีบท
กําหนดลงโทษของการคืนวัสดุหองสมุดเกินเวลาที่กําหนดอีกดวยโดยการคิดคาปรับตามจํานวนวันที่คางสง
การที่ผูใชบริการยืมหนังสือออกไปจากหองสมุด และไมสามารถนําวัสดุหองสมุดมาคืนตาม
กําหนดเวลาได อาจมีสาเหตุหลายประการดวยกัน เชน ลืมนําหนังสือมาสงคืนตามเวลาที่กําหนด หรือยัง
ใชหนังสือไมเสร็จ หรือติดภารกิจการเดินทางไปตางที่ เปนตน ซึ่งสิ่งนี้อาจสงผลตอผูใชบริการคนอื่นที่
ตองการใชหนังสือเลมดังกลาว แตไมสามารถใชได ขณะเดียวกัน หนาที่ของหองสมุดจําเปนตองสราง
ความมั่นใจใหเกิดขึ้นกับผูใชบริการวา หนังสือจะตองไดรับคืนตามกําหนดเวลา และมีปริมาณหนังสือ
หมุนเวียนเพียงพอตอการใช มีผลงานวิจัยในตางประเทศหลายเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับปญหาการคางสง
หนังสือทั้งในดานการศึกษาถึงสาเหตุที่ผูใชสงหนังสือเกินกําหนด การศึกษาทัศนคติของผูใชที่มีตอ
กฎระเบียบตางๆ ที่หองสมุดกําหนดขึ้น ไมวาจะเปนสิทธิการยืม ระยะเวลาที่ใหยืมและคาปรับ รวมถึง
การศึกษาแนวทางการดําเนินงานของหองสมุดเพื่อแกไขปญหาในเรื่องการคางสงหนังสือใหลดลง ดังเชน
บทความของมิทเชล และสมิธ (Mitchell and Smith. 2005: Abstract) ที่กลาววาเปนเวลานานมากแลว
ที่หองสมุดคิดคาปรับสําหรับหนังสือที่เกินกําหนดสง ซึ่งกอใหเกิดประเด็นขอคิดเห็นและขอโตแยงขึ้นมา
บรรณารักษจํานวนมากคิดวามันเปนวิธีที่ปองกันผูใชไมใหเก็บหนังสือไวนานเกิน อยางไรก็ตาม คนอื่นๆ
เชื่อวามีกรณีที่หนุนนําเล็กนอยที่วาคาปรับจะมีผลมากกวาดวยการลดจํานวนคาปรับลงแทนที่จะสงใบ
เตือนคาปรับไปใหแกผูคางสง นอกจากนั้น หลายคนยังวิจารณการคิดคาปรับเปนสิ่งที่ไมถูกตองเชิง
จริยธรรม ผูเขียนจึงเสนอแนววิธีทางเลือกโดยใชการเสริมแรงทางบวก
ในกรณีของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยพบวาในงานบริการยืม-คืน
นั้นมีสถิติการคางสงหนังสือและการคางชําระเงินคาปรับของผูใชบริการ เฉลี่ยประมาณ 1,000 คน ตอ
เดือน ซึ่งกลาวไดวาเปนสถิติที่คอนขางสูง ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงสาเหตุ ทัศนคติของ
ผูใชบริการหองสมุดที่มีตอการคางสงหนังสือ เพื่อเปนการประเมินแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนอยูใน
ปจจุบัน และนําผลที่ไดไปปรับปรุงการใหบริการที่เปนที่พอใจทั้งผูรับบริการและผูใหบริการตอไป

2
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสาเหตุของการคางสงหนังสือ
2.เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการที่มีตอการคางสงหนังสือ
ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงสาเหตุ ทัศนคติของผูใชบริการที่มีตอการคางสงหนังสือ
และฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศสามารถพิจารณาหาแนวทางเพื่อลดปญหาการคางสงหนังสือของ
ผูใชบริการไดตรงกับความตองการของผูใชมากยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อการศึกษาถึงสาเหตุ และทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดที่มีตอ
การคางสงหนังสือ ประชากรเปนผูใชบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่คาง
สงหนังสือ และกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling)
คือ ผูใชบริการหองสมุดที่คางสงหนังสือซึ่งประกอบดวยอาจารย บุคลากรและนิสิต จํานวน 575 คน
2. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการกําหนดแนวทางการแกปญหาการ
คางสงหนังสือ โดยใชวิธีการสนทนากลุม (Focus group) กลุมตัวอยาง คือ บุคลากร สังกัดฝายบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรจากหองสมุดองครักษ จํานวนทั้งสิ้น 10 คน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การคางสงหนังสือ หมายถึง การที่ผูใชบริการยืมหนังสือจากหองสมุดและนํามาคืนเกินวัน
กําหนดสง
2. อาจารย หมายถึง อาจารยที่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นิสิต หมายถึง นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. บุคลากร หมายถึงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สังกัดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอเสนอตามลําดับดังนี้
1. ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. การดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับหนังสือเกินกําหนดสง
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกอบดวยงานยอย 3 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีขอบขายงานดังนี้
1.1 บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ
1.2 บริการยืม – คืนหนังสือจากองครักษ
1.3 สมัคร / ตออายุสมาชิก
1.4 จัดหนังสือขึ้นชั้น
1.5 ทวงวัสดุหองสมุดที่ยืมเกินกําหนด
1.6 รับแจงวัสดุหองสมุดหาย / ชํารุด
1.7 ออกใบรับรองการไมมีวัสดุหองสมุดคางสงแกนิสิตที่สําเร็จการศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยที่พนหนาที่จากมหาวิทยาลัย
1.8 จุดผานเขา – ออกประตูอัตโนมัติ
2. กลุมงานสงเสริมผูใช มีขอบขายงานดังนี้
2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีการใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา
2.2 แนะนําและจัดอบรมวิธีการสืบคน SWUDiscovery ฐานขอมูลออนไลน การใช
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการอางอิง รวมถึงการนําชมหองสมุด
2.3 บริการยืม - คืนระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan)
2.4 รับคําขอใชบริการยืมระหวางหนวยงาน (ประสานมิตร-องครักษ)
2.5 รับคําขอใชบริการติดตามตัวเลมที่ไมอยูบนชั้น
2.6 บริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน
2.7 บริการหนังสือสถานภาพ In process / หนังสือรออนุรักษ / แบบเรียนและ
หนังสือหายากในรูปอิเล็กทรอนิกส
2.8 บริการยืม iPad / บริการอินเทอรเน็ตสําหรับบุคคลภายนอก
2.9 บริการจัดสงหนังสือ / บทความสําหรับอาจารย
2.10 บริการการใชคอมพิวเตอร
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3. กลุมงานบริการโสตทัศนศึกษา
3.1 บริการสื่อเพื่อการศึกษาและความบันเทิง
3.2 บริการใชหองประชุม หองเรียนและหองฝกอบรม
3.3 จัดทําบัตรผานเขา – ออกประตูอัตโนมัติ
3.4 ถายภาพ บันทึกเทปโทรทัศนหรือผลิตสื่อโสตทัศนเพื่อการเรียนการสอน
3.5 แปลงหนังสือและสื่ออื่นๆ ใหอยูในรูปไฟลดิจิทัล
3.6 บํารุงรักษา แกไข ซอมแซมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ
ผูมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ผูมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง ไดแก นิสิต อาจารย ขาราชการ
พนักงานลูกจางประจํา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และอดีตขาราชการ มศว
การเปนสมาชิก
1. อาจารย ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และอดีตขาราชการ
ของมศว แสดงบัตรประจําตัวตามประเภท / หนังสือรับรองจากตนสังกัด
2.นิสิต แสดงบัตรนิสิต กรณีที่ยังไมไดบัตรนิสิต ใหใชบัตรประชาชนแทน
การยืม
ในการยืมทรัพยากรหองสมุด ผูยืมตองแสดงบัตรประจําตัวพรอมทรัพยากรสารสนเทศที่
ตองการยืมแกเจาหนาที่ประจําเคานเตอรบริการ ณ จุดบริการตางๆ ดังนี้
เคานเตอรบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
1.เคานเตอรบริการชั้น 1 ใหบริการยืม - คืนโสตทัศนวัสดุ
2.เคานเตอรบริการยืม - คืนชั้น 2 ใหบริการยืม-คืนหนังสือทั่วไป /ปริญญานิพนธ/นวนิยาย/
เรื่องสั้น/หนังสือเด็ก/หนังสือหมวดแพทยศาสตร/รับหนังสือจากหอสมุด มศว องครักษและคณะ
แพทยศาสตร / หนังสือจอง
3.เคานเตอรบริการตอบคําถามชั้น 2 ผูใชกรอกแบบฟอรมการยืมระหวางหองสมุด/ยืมหนังสือ
จากหอสมุด มศว องครักษ และคณะแพทยศาสตร
4.เคานเตอรบริการชั้น 3 ผูใชกรอกแบบฟอรมการยืมวารสารและหนังสือพิมพลวงเวลาและใช
ภายในหองสมุดเทานั้น
5.เคานเตอรบริการชั้น 4 บริการยืม - คืน หนังสือสํารอง / หนังสือของศาสตราจารยขจร สุข
พานิช และอนุญาตใชภายในหองสมุดเทานั้น
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ยืมหนังสือตออัตโนมัติดวยตนเอง
สมาชิกสามารถยืมหนังสือตออัตโนมัติผาน SWUDiscovery ได 1 ครั้ง (ยกเวนเอกสารพิเศษ
ที่ไมสามารถยืมตอได) และไมสามารถยืมตอ หากมีหนังสือคางสงหรือมีภาระหนี้สินกับทางหองสมุด
การคืน
ผูใชบริการตองสงคืนทรัพยากรสารสนเทศ ณ เคานเตอรยืมคืนชั้น 2 หรือสงคืนลงตูรับคืน
หนังสือซึ่งอยูบริเวณหนาสํานักหอสมุดกลาง ชั้น 1 กรณีตองการคืนหนังสือของหอสมุด มศว องครักษ
หรือหองสมุดคณะแพทยศาสตร สามารถสงคืนที่เคานเตอรบริการยืม-คืน ชั้น 2 หรือตูรับคืนหนังสือ
สําหรับหนังสือยืมระหวางหองสมุดใหสงคืนที่เคานเตอรบริการตอบคําถามชั้น 2
การจอง
กรณีหนังสือที่ตองการมีสถานภาพเปน Checked out สมาชิกสามารถจองใชหนังสือผาน
หนาจอการสืบคน สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดจากบรรณารักษที่ประจําโตะบริการตอบคําถามที่ชั้น 2
หรือศึกษาวิธีการจองหนังสืออัตโนมัติไดจากแผนพับหรือบนเว็บไซตหองสมุดได
กรณีทําทรัพยากรชํารุด / สูญหาย
ผูใชตองหาทรัพยากรมาทดแทนที่มีประเภทหรือคุณภาพเทาเดิมหรือดีกวา หรือตองชดใชเปน
เงินจํานวน 2 เทาของราคาทรัพยากรหรือตามราคาประเมิน พรอมคาดําเนินการ 100 บาท / เลม
(หากมีวันคางสงตองชําระคาปรับตามจํานวนวัน)
เวลาใหบริการยืม-คืน
เปดภาคเรียน
จันทร-ศุกร
08.00 - 19.45 น.
เสาร-อาทิตย 10.00 - 17.45 น.
ปดภาคเรียน
จันทร-ศุกร
เสาร-อาทิตย

08.00 - 15.45 น.
ปดบริการ
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ระเบียบการยืม
ประเภทของผูยืม

อาจารย
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย

นิสิตบัณฑิตศึกษา

นิสิตปริญญาตรี
สมาชิกสมทบ
(อดีตขาราชการ มศว)

นักเรียนโรงเรียนสาธิต

ชนิดของ
ทรัพยากร
หนังสือทั่วไป
ปริญญานิพนธ
หนังสือสํารอง
โสตทัศนวัสดุ
หนังสือทั่วไป
ปริญญานิพนธ
หนังสือสํารอง
โสตทัศนวัสดุ
หนังสือทั่วไป
ปริญญานิพนธ
หนังสือสํารอง
โสตทัศนวัสดุ
หนังสือทั่วไป
ปริญญานิพนธ
หนังสือสํารอง
โสตทัศนวัสดุ
หนังสือทั่วไป
ปริญญานิพนธ
หนังสือทั่วไป
ปริญญานิพนธ
โสตทัศนวัสดุ

จํานวน
(รายการ)

ระยะเวลา
(วัน)
90
14
40 รายการ 3
7
14
20 รายการ 14
3
7
14
30 รายการ 14
3
7
14
20 รายการ 14
3
7
6 รายการ 60
14
6 รายการ 14
14
7

คาปรับ
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน (ไมเกิน 30 บาท)
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน (ไมเกิน 30 บาท)
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน
5 บาท/เลม/วัน

ระเบียบการยืมเอกสารพิเศษ
ประเภทหนังสือ
1.หนังสืออางอิงที่ใหบริการ ณ ชั้น 2
1.1 สารานุกรม / พจนานุกรมทั่วไป เชน พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
1.2 หนังสืออางอิงทั่วไป / พจนานุกรมเฉพาะทาง เชน การแพทย
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร กฎหมาย เปนตน
2.หนังสือหองกุหลาบ / หนังสือมุมพุทธธรรม / แบบเรียน
3.หนังสือหองขจร / หองสาโรช / เอกสาร มศว

ระยะเวลาใหยืม
1 วัน
3 วัน
7 วัน
ใชในหองสมุดเทานั้น
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การดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับหนังสือเกินกําหนดสง
การดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับหนังสือเกินกําหนดสงนั้น หองสมุดตาง ๆ ไมวาจะเปน
หองสมุดสถาบันการศึกษาและหองสมุดประชาชนตางมีวิธีการดําเนินการที่คลายคลึงกันเพื่อหาแนว
ทางการแกปญหาการคางสงหนังสือ เชน บริการการตออายุการยืมหนังสือทางออนไลน สงจดหมาย
การแจงเตือนวันกําหนดสงหนังสือทั้งผานทางอีเมลหรือสงขอความแจงเตือนทาง SMS หรือจัด ใหมีตู
รับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง เปนตน สําหรับหองสมุดบางแหงในตางประเทศตามที่ผูวิจัย ไดศึกษา คนควา
พบวา มีแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเกินกําหนดสงเชนกัน ไดแกหองสมุดตาง ๆ ดังนี้
1.หองสมุดมหาวิทยาลัย Leeds ประเทศอังกฤษ (Leeds University Library)
2.หองสมุดทางการแพทย มหาวิทยาลัย Ilorin ประเทศไนจีเรีย (University of Ilorin)
3.หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย Jaffna ประเทศศรีลังกา (Medical Faculty
Library of University of Jaffna)
4.หองสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอิสลาเมีย ประเทศอินเดีย (The Islamia
College of Science and Technology)
5.หองสมุดมหาวิทยาลัย Tezpur ประเทศอินเดีย
ชื่อหองสมุด

วิธีการดําเนินงาน

Leeds

สงขอความแจงเตือนทางอีเมลหรือทางSMS
ระงับการยืม
จัดใหมีการตออายุการยืมทางออนไลน
ใหผูใชเสียคาปรับหนังสือที่เกินกําหนดสง
ติดประกาศรายชื่อผูคางสง และแจงรายชื่อ
ไปยังอาจารยที่ปรึกษา
ระงับออกใบรับรองผลการศึกษา



จัดใหมีตรู ับคืนหนังสือ 24 ชม.
ติดประกาศรายชื่อผูคางสง และแจงรายชื่อ
ไปยังอาจารยที่ปรึกษา
การเพิ่มจํานวนของหนังสือที่มีความตองการ
ใชมาก
ขยายเวลาเปดหองสมุด
เพิ่มระยะเวลาการยืมและจํานวนเลมที่ใหยืม
มากขึ้น
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ขยายระยะเวลาการยืมในชวงเวลาวันหยุด
จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาใหบริการอยาง
เพียงพอ
ใหรางวัลผูใชบริการซึ่งนําหนังสือคืนตรงเวลา
จัดหนังสือที่มีการใช มากใหเปนหนังสือ
อางอิง
เพิ่มอัตราคาปรับใหสูงขึ้น




1
1




1
1


1

จากตารางดังกลาว สรุปไดวา วิธีการที่หองสมุดในตางประเทศนิยมใชสําหรับการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการคางสงหนังสือมากที่สุด คือ การสงขอความแจงเตือนทางอีเมลหรือทางSMS (มีจํานวน 4
แหง) รองลงมาคือ ระงับการยืม จัดใหมีการตออายุทางออนไลน การใหผูใชหองสมุดเสียคาปรับ
หนังสือที่เกินกําหนดสง (มีจาํ นวน 3 แหง) และใหติดประกาศรายชื่อผูคางสงหรือแจงรายชื่อผูคาง
สงไปยังอาจารยที่ปรึกษา รวมถึงระงับการออกใบรับรองผลการศึกษา (มีจํานวน 2 แหง)
สําหรับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันการคาง
สงหนังสือ หรือวิธีการดําเนินงานเมื่อผูใชบริการคางสงหนังสือดังนี้
1) สงอีเมลหรือจดหมายแจงเตือนใหนําหนังสือเกินกําหนดมาสง
2) สง SMS แจงเตือนใหนําหนังสือมาสง
3) ระงับการยืมเมื่อผูใชบริการคางสงหนังสือ
4) ระงับการยืมตอ (renew) หากผูใชบริการคางสงหนังสือหรือคางคาปรับ
5) จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง
6) จัดตูรับคืนตามจุดตางๆ ปจจุบันมี 1 จุดคือ ที่หอพักนิสิต มศว องครักษ
7) จัดใหมีระบบการตออายุการยืมดวยตนเอง
8) มีการคิดคาปรับเมื่อนําหนังสือมาสงเกินกําหนด
9) จัดสัปดาหการยกเวนคาปรับ
10) ลดหยอนคาปรับใหแกผูใชบริการ
11) ระงับการออกใบรับรองการจบการศึกษา หากผูใชคางสงหนังสือ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
นิติพร สุนทรนนท์. (2551) ได้ศึกษาสาเหตุการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกาหนดส่งของ
ผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549 ที่คืนทรัพยากรเกินกาหนดส่ง จานวน 262
คน ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกาหนดส่งเกิดจาก นโยบายและการบริหาร
จัดการของห้องสมุดได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการใช้ และระเบียบบริการยืม-คืนในเรื่อง
อนุญาตให้มีการต่ออายุการยืมได้ภายในวันกาหนดส่ง รวมถึงระยะเวลาการยืมน้อยเกินไป นอกจากนี้ยังมี
สาเหตุการคืนเกินกาหนดส่งที่มาจากผู้ใช้บริการได้แก่ ลืมคืนทรัพยากรตามวันกาหนดส่ง และยังใช้ไม่เสร็จ
สาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ผู้ใช้บริการเสนอแนะกว่า ห้องสมุดควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีเนื้อหาทันสมัยหรือมีความถี่ในการยืมบ่อยให้มีจานวนมากขึ้น ให้มีการต่ออายุการยืมได้มากกว่า 1 ครั้ง
กรณีที่ไม่มีผู้อื่นจอง เพิ่มระยะเวลาการยืมมากขึ้น เป็นต้น
งานวิจัยในต่างประเทศ
เอเลา (Alao, 2002) ศึกษาสาเหตุของการค้างส่งหนังสือของนักศึกษาแพทย์ จานวน 61 คน
ของห้องสมุดทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยไอโลริน (Ilorin) ประเทศไนจีเรีย ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่
นักศึกษาแพทย์ค้างส่งหนังสือมากที่สุด เนื่องมาจากมีความต้องการใช้หนังสือเล่มนั้นอยู่ จานวน 34 คน
และจากจานวนดังกล่าวมีอยู่ 27 คนที่ไม่ต่ออายุการยืม เนื่องจากเกรงว่าจะมีผู้ใช้คนอื่นต้องการใช้หนังสือ
เล่มเดียวกัน และมีนักศึกษาจานวน 13 คน ที่ระบุว่า ไม่ได้คืนหนังสือตามกาหนดส่งเนื่องจากลืม
นอกจากนี้ ยังได้ประเมินการรับรู้ของนักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับแนวทางของห้องสมุดเพื่อลดจานวนการคืน
หนังสือเกินกาหนด ซึง่ พบว่า นักศึกษาพอใจกับการให้มีการต่ออายุการยืมมากที่สุด รองลงมาคือ การแจ้ง
เตือนวัน ครบกาหนดส่ง การชาระค่าปรับ การแจ้งความผิดทางวินัย การติดประกาศรายชื่อผู้ค้างส่ง
การแจ้งรายชื่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา การงดการยืม และการระงับออกใบรับรองผลการศึกษาตามลาดับ
มิทเชล และสมิธ (Mitchell and Smith. 2005: Abstract) กล่าวว่าเป็นเวลานานมากแล้วที่
ห้องสมุดคิดค่าปรับสาหรับหนังสือที่เกินกาหนดส่ง ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งขึ้นมา
บรรณารักษ์จานวนมากคิดว่ามันเป็นวิธีที่ป้องกันผู้ใช้ไม่ให้เก็บหนังสือไว้นานเกิน อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ
เชื่อว่ามีกรณีที่หนุนนาเล็กน้อยที่ว่าค่าปรับมีผลมากกว่าด้วยการลดจานวนค่าปรับลงแทนที่จะส่งใบเตือน
ค่าปรับไปให้แก่ผู้ค้างส่ง นอกจากนั้น หลายคนยังวิจารณ์การคิดค่าปรับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเชิงจริยธรรม
ผู้เขียนจึงเสนอแนววิธีทางเลือกโดยใช้การเสริมแรงทางบวก
แอนเดอร์สัน (2007: บทคัดย่อ) ศึกษาวิธีการผสมของความมีประสิทธิภาพและทัศนคติต่อการคิด
ค่าปรับของกลุ่มผู้ยืมหนังสือตามวัย เพศ เชื้อชาติ สถานภาพของนักศึกษา อาจารย์และระดับ ที่ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ โดยศึกษาบริบทที่ผู้ยืมรู้สึกตระหนักในสิทธิการยืม จานวนค่าปรับ และช่วง
ระยะเวลาการให้ยืม รวมทั้งศึกษาบริบทที่ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการยืมมีผลต่อกรณีของค่าปรับห้องสมุด
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และความรู้เกี่ยวกับนโยบายการยืมมีผลต่อทัศนคติต่อค่าปรับของผู้ยืม การวิจัยต้องการค้นหาบริบทที่ผู้ยืม
มีการรับรู้เรื่องค่าปรับเป็นสิ่งยับยั้งวัสดุที่เกินกาหนดส่ง นอกจากนั้นยังกาหนดประเด็นการลงโทษ การ
เสริมแรงเชิงบวกและลบ และค้นหาทางเลือกในการคิดค่าปรับที่ผู้ยืมพิจารณาว่าอาจมีประสิทธิผลกว่า
ค่าปรับ ผู้วิจัยใช้วิธีการสารวจด้วยแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ จานวน 300 คน ผลที่ได้ของการวิจัย คือว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าค่าปรับเป็นสิ่งที่ควรยกเลิกที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่
และเห็นด้วยว่าค่าปรับสาหรับวัสดุเกินกาหนดช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้นาวัสดุมาคืนทันเวลา ผู้ตอบส่วนใหญ่
รู้สึกว่าคาปรับเป็นการลงโทษมากกว่าการคิดราคาหรือค่าเช่า ผลการวิจัยไม่สามารถแสดงความแตกต่าง
ของทัศนคติตามกลุ่มสามะโนได้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจานวนเล็กเกินกว่าที่จะนามาวิเคราะห์ได้ จึงมีการ
เสนอแนะการวิจัยต่อไปในรูปของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ยืมและในห้องสมุดวิชาการอื่น ๆ เพื่อแสดงว่า
แนวโน้มมีจริง เพื่อการทาความเข้าใจที่ดีขึ้นถึงสาเหตุที่ผู้ยืมยังเก็บวัสดุไว้เกินวันที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อลดกรณี
ของวัสดุเกินกาหนดส่ง
มูรูกาทัส (Murugathas, 2009) ได้ศึกษาสาเหตุของนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยจาฟนา
(Medical Faculty Library of University of Jaffna) ยังคงเก็บหนังสือเกินกาหนดส่งเอาไว้ โดยได้
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 120 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาเก็บตัวเล่มหนังสือเอาไว้เพื่อใช้
อ่านในการทาคลินิก โดยสาขาวิชาของหนังสือที่ค้างส่งมากคือ การผ่าตัด รองลงมาคือ จุลชีววิทยา สาหรับ
แนวทางการดาเนินงานของห้องสมุดเกี่ยวกับการค้างส่งที่นักศึกษาต้องการมากที่สุดคือ การส่งประกาศ
แจ้งเตือน รองลงมาคือ จัดให้มีการต่ออายุการยืม นอกจากนี้ นักศึกษายังต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ
หนังสือเพิ่มมากขึ้นในชื่อเรื่องที่มีความต้องการใช้มาก ขยายเวลาการเปิดให้บริการ ระยะเวลาการยืมให้
มากขึ้น รวมถึงจัดซื้อ ebooks เพิ่มมากขึ้นด้วย
บาทท์ (Bhatt, 2011) ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
คณะบริหารจัดการแห่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิสลาเมีย (The Islamia College of
Science and Technology) จานวน 290 คน ที่มีต่อสิทธิในการยืม ระยะเวลาการให้ยืม และ
ค่าปรับของห้องสมุด ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาร้อยละ 72.87 มีความพึงพอใจในสิทธิการยืมตามที่
ได้รับจากห้องสมุด ขณะที่ร้อยละ 17.60 ไม่พึงพอใจ สาหรับเรื่องของระยะเวลาการให้ยืมพบว่า ร้อยละ
53.47 มีความพึงพอใจกับระยะเวลาที่ห้องสมุดกาหนดคือ ยืมได้ 15 วันต่อ 1 เล่ม ในขณะที่ร้อยละ
44.09 ไม่พึงพอใจ ส่วนเรื่องของค่าปรับหนังสือค้างส่ง พบว่า นักศึกษาร้อยละ 71.77 มีความพึงพอใจกับ
อัตราค่าปรับที่ห้องสมุดกาหนด (วันละ 0.5 รูปี/วัน) และร้อยละ 78.12 คิดว่า ค่าปรับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้
ผู้ยืมนาหนังสือมาส่งตามกาหนดเวลาได้ และยังมีข้อเสนอแนะว่า การที่จะทาให้ผู้ใช้ส่งคืนหนังสือตาม
กาหนดเวลานั้น จานวนค่าปรับควรจะถูกปรับให้สูงขึ้น และควรระงับสิทธิการยืมของผู้ใช้ที่ยังค้างส่ง
หนังสือด้วย
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โกเฮน, ไซเกีย และซาร์มา (Gohain, Saikia and Sarma, 2013) ได้ศึกษาถึง ทัศนคติของ
นักศึกษาและนักวิจัยที่มีต่อหนังสือเกินกาหนดส่งและค่าปรับหนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย Tezpur
ประเทศอินเดีย โดยสอบถามถึงเหตุผลว่า ทาไมถึงเก็บหนังสือที่เกินกาหนดส่งเอาไว้ และมีคาแนะนาเรื่อง
การลดหรือยกเลิกการเสียค่าปรับหนังสืออย่างไร ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ไม่นาหนังสือมาส่งตาม
กาหนดเนื่องจากลืม และยังใช้หนังสือไม่เสร็จ ส่วนเรื่องคาแนะนาที่จะลดการเสียค่าปรับคือ การงดยืม
การส่งใบแจ้งเตือนไปให้ผู้กระทาผิดทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ การส่งรายชื่อผู้กระทาผิดไปที่ภาควิชา/
คณะหรือการติดประกาศรายชื่อในห้องสมุด
เดวี่ส์ และเซ็น (Davies and Sen, 2014) ศึกษาเกี่ยวกับหนังสือเกินกาหนดส่งที่ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยลีดส์ (Leeds) ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ผู้ใช้บริการค้างส่ง
หนังสือ และการรับรู้ของผู้ใช้เรื่องแนวทางการดาเนินงานของห้องสมุดที่เกี่ยวกับการค้างส่งหนังสือ โดย
สอบถามผู้ใช้บริการห้องสมุด จานวน 181 คน ผลการวิจัยพบว่า การที่ผู้ใช้ค้างส่งหนังสือส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากลืมต่ออายุการยืม รองลงมาคือ ลืมคืน และไม่ทราบว่าหนังสือครบกาหนด ตามลาดับ
สาหรับการรับรู้ของผู้ใช้บริการเรื่องแนวทางการดาเนินงานของห้องสมุดที่เกี่ยวกับการค้างส่งหนังสือ
พบว่า การจัดให้มีระบบการยืมต่ออัตโนมัติเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือการจัดตู้รับ
คืนตลอด 24 ชั่วโมง และการแจ้งเตือนทางอีเมลตามลาดับ นอกจากนี้ ยังได้มีการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดจานวน 10 คน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานเรื่องการค้างส่งหนังสือด้วย
บอยซ์ (2014 บทคัดย่อ) กล่าวว่าในปี ค.ศ. 2011 ทีมงานจากห้องสมุดระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัย
วิลเลียมแอนแมรี่ (College of William & Mary) มารวมตัวกันเพื่อประเมินผลนโยบายการยืม-คืนที่เกี่ยว
ของกับช่วงระยะเวลาการยืมและการคิดค่าปรับ ในความพยายามที่จะกาหนดนโยบายที่ดีขึ้นของนโยบาย
ข้ามฝ่าย และตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน จึงมีการกาหนดนโยบายใหม่และนาไปใช้ใน
ปี 2012 ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ลดเวลาทีมงานสาหรับการคิดค่าปรับและใบเสร็จ ขณะเดียวกันช่วย
ปรับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อนโยบายการให้ยืมด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังพบว่ามีหนังสือค้างส่งน้อยลง
อีกด้วย
ทั้งนี้ สามารถสรุปสาเหตุหลัก ๆ ของการค้างส่งหนังสือจากงานวิจัยที่นามาศึกษาพบว่าสาเหตุ
การค้างส่งมาจาก ผู้ใช้ยังมีความต้องการใช้หนังสืออยู่ และไม่ส่งคืนเนื่องจากเกรงว่า จะมีผู้ใช้คนอื่น
ต้องการใช้หนังสือเล่มนั้น (Alao, 2002 ; Murugathas, 2009 ; Gohain, Saikia and Sarma, 2013)
ค้างส่งหนังสือเนื่องจากลืมนาหนังสือมาส่งคืน (Alao, 2002 ; Gohain, Saikia and Sarma, 2013 ;
Davies and Sen, 2014 ) ค้างส่งหนังสือเนื่องจากลืมต่ออายุการยืม (Davies and Sen, 2014) และไม่
ทราบว่าหนังสือถึงวันกาหนดส่ง (Davies and Sen, 2014)
สาหรับวิธีการดาเนินงานที่ห้องสมุดดังกล่าวนิยมใช้สาหรับการดาเนินงานค้างส่งหนังสือของ
ห้องสมุดเหล่านั้นคือคือ การส่งข้อความแจ้งเตือนทางอีเมลหรือส่งทาง SMS การระงับการยืม การต่อ
อายุการยืมทางออนไลน์ และการคิดค่าปรับหนังสือเกินกาหนดส่ง

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนผูใชบริการหองสมุดของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒที่คางสงหนังสือ ทั้งที่สํานักหอสมุดกลางและหองสมุดองครักษ
การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling) เปน
ผูใชบริการหองสมุดที่คางสงหนังสือ ประกอบดวย อาจารย บุคลากรและนิสิต จํานวน 575 คน และกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากรสังกัดฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ และหองสมุดองครักษ สําหรับการสนทนา
กลุม (Focus group) จํานวน 10 คน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงสาเหตุการคางสงหนังสือ โดยผูวิจัย
ศึกษาจากงานวิจัยในตางประเทศ เพื่อนํามาเปนตัวอยางของคําถาม และเปนคําถามที่ใหผูตอบสามารถ
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ
สําหรับการศึกษาทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดที่มีตอการคางสงหนังสือ เปนคําถามที่ศึกษา
จากงานวิจัยในตางประเทศเชนกัน โดยนําแนวทางการดําเนินงานของหองสมุดตางๆ มาสอบถามวา
ผูตอบมีความคิดเห็นอยางไรตอแนวทางการดําเนินงานในแตละขอ โดยใหเลือกตอบใน 3 ระดับ ไดแก
เห็นดวยอยางมาก เห็นดวยปานกลาง และเห็นดวยนอย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ
- ระยะที่ 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาถึงสาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการ
หองสมุดที่มีตอการคางสงหนังสือ โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูใชบริการที่มีประสบการณการ
คางสงหนังสือทั้งที่สํานักหอสมุดกลางและหองสมุด จํานวน 575 คน แยกเปน
1. นิสิตปริญญาตรี
จํานวน 400 คน
2. นิสิตบัณฑิตศึกษา
จํานวน 72 คน
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3. อาจารย
จํานวน 53 คน
4. บุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 50 คน
ระยะเวลาในการแจกแบบสอบถาม เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนมกราคม 2560
- ระยะที่ 2 รวบรวมความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการดําเนินงานของหองสมุด
เกี่ยวกับการคางสงหนังสือ แลวนําขอมูลที่ไดมากําหนดแนวทางการแกปญหาการคางสงหนังสือ โดยใช
วิธีการสนทนากลุม (Focus group) กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสังกัดฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
และหองสมุดองครักษ จํานวน 10 คน
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดที่มีตอการคางสง
หนังสือ : กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 วัตถุประสงคในการยืมหนังสือ ประสบการณในการคางสง สาเหตุที่คางสงหนังสือภาพรวม
ตอนที่ 3 วัตถุประสงคในการยืมหนังสือ ประสบการณในการคางสง สาเหตุที่คางสงหนังสือจําแนก
ตามผูต อบแบบสอบถามและประสบการณการคางสง
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือ
ตอนที่ 5 การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อแกปญหาการคางสงหนังสือ
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังตาราง 1
ตาราง 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
นิสิตปริญญาตรี
นิสิตบัณฑิตศึกษา
อาจารย
บุคลากร
รวม

จํานวน (คน)
400
72
53
50
575

รอยละ
69.60
12.50
9.20
8.70
100.00

จากตาราง 1 พบวาจากผูตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 575 คน เปนนิสิตปริญญาตรี
จํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 69.60 รองลงมาเปนนิสิตบัณฑิตศึกษา จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ
12.50 เปนอาจารย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 9.20 และเปนบุคลากร จํานวน 50 คน คิดเปน
รอยละ 8.70
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ตอนที่ 2 วัตถุประสงคในการยืมหนังสือ ประสบการณในการคางสง สาเหตุที่คางสงหนังสือใน
ภาพรวม ปรากฏดังตาราง 2 - 4
ตาราง 2 วัตถุประสงคในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุดของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
วัตถุประสงคในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุด
เพื่อทํารายงาน/วิจัย
เพื่อใหไดรับความรูใหม
เพื่อความบันเทิง
อานตามคําแนะนําของอาจารย/เพื่อน
อานเพื่อเตรียมตัวสอบ
วัตถุประสงคอื่น ๆ

ความถี่
461
277
145
124
259
15

จากตาราง 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคในการยืมหนังสือออกนอกหองสมุด เพื่อ
ทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด มีความถี่ 461 รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม มีความถี่ 277 และ
ยืมอานเพื่อเตรียมตัวสอบ มีความถี่ 259
ตาราง 3 ประสบการณในการคางสงหนังสือของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ประสบการณในการคางสงหนังสือ
จํานวน 1-2 ครั้ง
จํานวน 3-5 ครั้ง
มากกวา 5 ครั้ง
รวม

จํานวน (คน)
288
149
138
575

รอยละ
50.10
25.90
24.00
100.00

จากตาราง 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง
มากที่สุด จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 50.10 รองลงมาคือ มีประสบการณในการคางสงหนังสือ 3-5
ครั้ง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 25.90 และมีประสบการณในการคางสงมากกวา 5 ครั้ง จํานวน
138 คน คิดเปนรอยละ 24.00
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ตาราง 4 สาเหตุที่คางสงหนังสือของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
สาเหตุ
ยังใชหนังสือไมเสร็จ
ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได
ลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)
คิดวาหนังสือเลมนั้น มีคนจองใชตอ จึงยังไมสงคืน
ไมไดเขามาในหองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันที่ตองสงหนังสือคืน
ไมเขาใจขั้นตอนการตออายุยืมคืนดวยตนเอง หรือขั้นตอนยุงยาก
ทําหนังสือหาย หรือหาหนังสือไมพบ จึงจําวันกําหนดสงไมได
ไมไดใชหนังสือเลมนั้นเอง (ยืมใหเพื่อน) จึงจําวันกําหนดสงไมได
ลืมหนังสือที่ยืมไวแลวไวที่ใดสักแหง
สาเหตุอื่น ๆ

ความถี่
368
376
241
16
193
15
29
65
15
16

จากตาราง 4 พบวาสาเหตุที่ผูตอบแบบสอบถามคางสงหนังสือมากที่สุดเนื่องจาก ยังใชหนังสือยัง
ไมเสร็จ มีความถี่ 368 รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีความถี่ 376 และลืมตออายุ
สมาชิกการยืม (renew) มีความถี่ 241
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ตอนที่ 3 วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือ จําแนกตามสถานภาพและประสบการณการคางสง ปรากฏในตาราง 5

ตาราง 5 วัตถุประสงคของการยืมหนังสือ และสาเหตุการคางสงหนังสือ
สถานภาพ

นิสิตระดับ
ปริญญาตรี

ประสบ
การณในการ
คางสงหนังสือ

บุคลากร

อื่นๆ ยังใช
โปรด หนัง
ระบุ สือไม
เสร็จ

ลืมหรือ
จํา
วัน
กําหนด
สงไมได

ลืมตอ
อายุ
สมาชิก
การยืม
(renew)

สาเหตุที่คางสงหนังสือ
คิดวา ไมไดเขามา
ไมเขาใจ
หนังสือ ในหองสมุด
การตออายุ
เลมนั้น มี หรือ
ยืมคืนดวย
คนจองใช มหาวิทยาลัย ตนเอง หรือ
ตอ จึงยัง ในวันที่ตอง
ขั้นตอน
ไมสงคืน สงหนังสือคืน
ยุงยาก

ทําหนังสือ
หาย หรือหา
หนังสือไม
พบ จึงจําวัน
กําหนดสง
ไมได

ไมไดใช
หนังสือเลม
นั้นเอง (ยืมให
เพื่อน) จึงจํา
วันกําหนดสง
ไมได

ลืม
หนังสือ
ที่ยืมไว
แลวไว
ที่ใดสัก
แหง

อื่นๆ
โปรด
ระบุ

1-2 ครั้ง

160

75

43

44

119

2

131

127

57

3

52

7

4

22

2

3

3-5 ครั้ง

85

59

32

37

62

1

71

74

60

6

42

2

4

18

1

5

มากกวา5 ครั้ง

67

38

33

17

50

1

53

56

40

2

39

1

3

15

3

4

1-2 ครั้ง

27

13

5

7

8

1

18

11

13

1

16

2

0

0

0

0

18

10

5

4

5

0

12

11

9

0

7

0

1

2

1

0

26

18

3

6

2

1

24

22

15

0

13

0

0

0

0

0

1-2 ครั้ง

13

11

3

1

1

1

6

8

4

0

3

0

1

0

1

2

3-5 ครั้ง
มากกวา5 ครั้ง

9

5

1

2

3

3

7

6

3

2

4

0

3

2

3

0

25

21

7

4

1

4

12

27

16

1

10

2

10

4

5

1

1-2 ครั้ง

17

14

9

2

6

1

18

22

7

1

7

0

2

0

0

0

3-5 ครั้ง

9

10

3

0

1

0

10

9

9

0

0

1

0

0

0

0

มากกวา5 ครั้ง

5

3

1

0

1

0

6

5

8

0

0

0

0

2

0

0

461

277

145

124

259

15

368

378

241

16

193

15

28

65

16

15

นิสิตระดับ 3-5 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา
มากกวา5 ครั้ง

อาจารย

ทํา
รายงาน
/วิจัย

วัตถุประสงคของการยืมหนังสือ
ใหได ความ อานตาม เตรียม
รับ
บัน
คําแนะนํา
ตัว
ความ เทิง
ของ
สอบ
รูใหม
อาจารย/
เพื่อน

รวม
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จากตาราง 5 วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือ จําแนกตามสถานภาพและ
ประสบการณการคางสงหนังสือ มีดังนี้
วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือของนิสิตปริญญาตรี
นิสิตปริญญาตรีที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงคใน
การยืม หนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด มีจํานวน 160 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใชเตรียมตัวสอบ
มีจํานวน 119 คน และยืมเพื่อไดรับความรูใหม มีจํานวน 75 คน สวนสาเหตุที่นิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือ
มากที่สุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 131 คน รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มี
จํานวน 127 คน และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew) มีจํานวน 57 คน
นิสิตปริญญาตรีที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคใน
การยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด มีจํานวน 85 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใชเตรียมตัวสอบ มี
จํานวน 62 คน และยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม มีจํานวน 59 คน สวนสาเหตุที่นิสิตกลุมนี้คางสงมาก
ที่สุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีจํานวน 74 คน รองลงมาคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ มี
จํานวน 71 คน และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew) มีจํานวน 60 คน
นิสิตปริญญาตรีที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการ
ยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด มีจํานวน 67 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใชเตรียมตัวสอบ มี
จํานวน 50 คน และยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม มีจํานวน 38 คน สวนสาเหตุที่นิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือ
มากที่สุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีจํานวน 56 คน รองลงมาคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ มี
จํานวน 53 คน และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew) มีจํานวน 40 คน
วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือของนิสิตบัณฑิตศึกษา
นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงคใน
การยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด มีจํานวน 27 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรู
ใหม มีจํานวน 13 คน และยืมเพื่อใชเตรียมตัวสอบ มีจํานวน 8 คน สวนสาเหตุที่นิสิตกลุมนี้คางสง
หนังสือมากที่สุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 18 คน รองลงมาคือ ไมไดเขามาในหองสมุดหรือ
มหาวิทยาลัยในวันที่ตองสงหนังสือคืน มีจํานวน 16 คน และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew) มี
จํานวน 13 คน
นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคใน
การยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน / วิจัยมากที่สุด มีจํานวน 18 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรู
ใหม มีจํานวน 10 คน และยืมเพื่อใชเตรียมตัวสอบและยืมอานเพื่อความบันเทิง อยางละจํานวน 5 คน
เทากัน สวนสาเหตุที่นิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 12 คน
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รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีจํานวน 11 คน และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew) มี
จํานวน 9 คน
นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงคใน
การยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน / วิจัยมากที่สุด มีจํานวน 26 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรู
ใหม มีจํานวน 18 คน และยืมอานตามคําแนะนําเพื่อน มีจํานวน 6 คน สวนสาเหตุที่นิสติ กลุมนี้คางสง
หนังสือมากที่สุดเนื่องจาก ยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 24 คน รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสง
ไมได มีจํานวน 22 คน และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew) มีจํานวน 15 คน
วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือของอาจารย
อาจารยที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม
หนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด มีจํานวน 13 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม
มีจํานวน 11 คน และยืมอานเพื่อความบันเทิง จํานวน 3 คน สวนสาเหตุที่อาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือ
มากที่สุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีจํานวน 8 คน รองลงมาคือยังใชหนังสือไมเสร็จ
มีจํานวน 6 คน และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew) มีจํานวน 4 คน
อาจารยที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม
หนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด มีจํานวน 9 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม
มีจํานวน 5 คน และยืมอานเพื่อเตรียมตัวสอบและยืมเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ อยางละจํานวน 3 คน
เทากัน สวนสาเหตุที่อาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 7
คน รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีจํานวน 6 คน และไมไดเขามาในหองสมุดหรือ
มหาวิทยาลัยในวันที่ตองสงหนังสือคืน มีจํานวน 4 คน
อาจารยที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม
หนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด มีจํานวน 25 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม
มีจํานวน 21 คน และยืมอานเพื่อความบันเทิง มีจํานวน 7 คน สวนสาเหตุที่อาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือ
มากที่สุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีจํานวน 27 คน รองลงมาคือ ลืมตออายุสมาชิกการยืม
(Renew) มีจํานวน 16 คน และยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 12 คน
วัตถุประสงคของการยืมและสาเหตุการคางสงหนังสือของบุคลากร
บุคลากรที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม
หนังสือเพื่อใชรายงานมาก/วิจัยมากที่สุด มีจํานวน 17 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม
มีจํานวน 14 คน และยืมอานเพื่อความบันเทิง มีจํานวน 9 คน สวนสาเหตุที่บุคลากรกลุมนี้คางสง
หนังสือมากที่สุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีจํานวน 22 คน รองลงมาคือยังใชหนังสือไม
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เสร็จ มีจํานวน 18 คน และลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew) และไมไดเขามาในหองสมุดหรือ
มหาวิทยาลัยในวันที่ตองสงหนังสือคืน อยางละจํานวน 7 คนเทากัน
บุคลากรที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม
หนังสือเพื่อใหไดรับความรูใหมมากที่สุด มีจํานวน 10 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใชทํารายงาน/วิจัย
มีจํานวน 9 คน และยืมอานเพื่อความบันเทิง มีจํานวน 3 คน สาเหตุที่บุคลากรกลุมนี้คางสงหนังสือมาก
ที่สุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ มีจํานวน 10 คน รองลงมาลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได และลืมตอ
อายุสมาชิกการยืม (Renew) อยางละจํานวน 9 คน เทากัน และไมเขาใจการตออายุการยืมคืนดวย
ตนเองหรือขั้นตอนยุงยาก มีจํานวน 1 คน
บุคลากรที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม
หนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด มีจํานวน 5 คน รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม มีจํานวน
3 คน และยืมอานเพื่อความบันเทิง และยืมอานเพื่อเตรียมตัวสอบ อยางละจํานวน 1 คนเทากัน สวน
สาเหตุที่บุคลากรกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากลืมตออายุสมาชิกการยืม (Renew) และยังใช
หนังสือไมเสร็จ อยางละจํานวน 6 คนเทากัน รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได มีจํานวน 5
คน และไมไดใชหนังสือเลมนั้นเอง (ยืมใหเพื่อนจึงจําวันกําหนดสงไมได) มีจํานวน 2 คน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือ ปรากฏในตาราง 6
ตาราง 6 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือ
การดําเนินงานหองสมุด
คาเฉลี่ย
การสงอีเมลแจงเตือนเมื่อคางสงหนังสือ
2.70
ระงับการยืมหนังสือ หากมีหนังสือคางสง
1.84
ระงับการยืมตอ (renew) หากมีหนังสือคางสง
1.91
ระงับการยืมตอ (renew) หากมีคางคาปรับ
2.04
หนังสือมีคนใชมากควรกําหนดสงใหเร็วกวาปกติ เชน 3 วัน หรือ 7 วัน
2.07
จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง
2.83
จัดตูรับคืนหนังสือตามจุดตางๆทั่วมหาวิทยาลัย
2.68
ระบบการตออายุสมาชิกดวยตนเอง
2.73
การคิดคาปรับเมื่อสงหนังสือเกินกําหนด
2.52
จัดหา eBook เพิ่มขึ้น
2.71
จัดหาหนังสือเพิ่ม กรณีที่มีคนใชมาก
2.91
การจัดสัปดาหการยกเวนคาปรับ
2.70

S.D.
0.57
0.77
0.84
0.82
0.81
0.60
0.88
0.69
0.79
0.72
0.60
0.80

รอยละ
89.93
61.40
63.60
68.00
68.98
94.21
89.47
91.15
84.14
90.39
96.93
89.93
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ตาราง 6 (ตอ)
การดําเนินงานหองสมุด
ลดหยอนคาปรับใหผูใช กรณีที่คางสงนาน
ขยายเวลาการยืมมากขึ้นในชวงเทศกาลวันหยุดยาว
ระงับการออกใบรับรองการศึกษา หากมีหนังสือคางสง
ใหรางวัลแกผูใชที่นําหนังสือมาสงคืนตามกําหนด
รวม

คาเฉลี่ย
2.54
2.89
2.30
2.43
2.49

S.D.
0.91
0.71
0.99
1.01
0.23

รอยละ
84.78
96.24
76.50
80.90
82.91

จากตาราง 6 พบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานหองสมุดเกี่ยวกับการคางสง
หนังสือโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.49 คิดเปนรอยละ 82.91 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผูใชบริการตองการใหจัดหาหนังสือเพิ่มกรณีที่มีคนใชมาก คาเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.91 คิดเปน รอยละ
96.93 รองลงมาคือใหขยายเวลาการยืมมากขึ้นในชวงเทศกาลวันหยุดยาว คาเฉลี่ย 2.89 คิดเปนรอยละ
96.24 และจัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง คาเฉลี่ย 2.83 คิดเปนรอยละ 94.21
ตอนที่ 5 การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อแกปญหาการคางสงหนังสือ
การจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อแกปญหาการคางสงหนังสือ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม
2560 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ หองประชุม 710 อาคารสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีบุคลากรเขารวมกิจกรรม จํานวน 10 คน
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อใหไดแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการแกปญหาการคางสง
หนังสือของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมชวยกัน
วิเคราะหขอมูลจากแนวทางการทํางานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู และจากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสง ดังที่ไดแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 วิธีการดําเนินงานที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม (เรียงตามลําดับ)
ลําดับที่
1

วิธีการดําเนินงาน

รอยละ

จัดหาหนังสือเพิ่ม กรณีที่มีคนใชมาก

96.63

2

ขยายเวลาการยืมมากขึ้นในชวงเทศกาลวันหยุดยาว

96.24

3

จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง

94.21

4

ระบบการตออายุสมาชิกดวยตนเอง

91.15

5

จัดหา eBook เพิ่มขึ้น

90.39
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ตาราง 7 (ตอ)
ลําดับที่
6

วิธีการดําเนินงาน

รอยละ

การสงอีเมลแจงเตือนเมื่อคางสงหนังสือ

89.93

7

การจัดสัปดาหการยกเวนคาปรับ

89.93

8

จัดตูรับคืนหนังสือตามจุดตางๆทั่วมหาวิทยาลัย

89.47

9

ลดหยอนคาปรับใหผูใช กรณีที่คางสงนาน

84.78

10

การคิดคาปรับเมื่อสงหนังสือเกินกําหนด

84.14

11

ใหรางวัลแกผูใชที่นําหนังสือมาสงคืนตามกําหนด

80.90

12

ระงับการออกใบรับรองการศึกษา หากมีหนังสือคางสง

76.50

13

หนังสือมีคนใชมากควรกําหนดสงใหเร็วกวาปกติ เชน 3 วัน หรือ 7 วัน

68.98

14

ระงับการยืมตอ (renew) หากมีคางคาปรับ

68.00

15

ระงับการยืมตอ (renew) หากมีหนังสือคางสง

63.60

16

ระงับการยืมหนังสือ หากมีหนังสือคางสง

61.40

วิธีการดําเนินกิจกรรม ที่ประชุมไดกําหนดหัวขอในการอภิปรายรวมกันออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้
1. วิธีการดําเนินการเมื่อผูใชคางสงหนังสือ
2. วิธีการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด
วิธีการดําเนินการเมื่อผูใชคางสงหนังสือ
เมื่อผูใชหองสมุดไมนําหนังสือมาคืนตามกําหนดหรือคางสง มีวิธีการดําเนินการดังนี้
1) สง email หรือจดหมายแจงเตือน โดยระบบหองสมุดอัตโนมัติจะสง email ไปที่
ผูใช ที่ยืมหนังสือกอนถึงวันกําหนดสงหนังสือเปนเวลา 3 วัน และจะสง email ทวงเมื่อเกินกําหนดสงไป
แลว 1 วัน และทุก ๆ 7 วัน หากผูใชยังไมนําหนังสือมาสง ใหเจาหนาที่หองสมุดติดตามทวงสงไปที่
Facebook ของผูใช, สง SMS หรือทวงทางโทรศัพท
กรณีที่ผูใชที่คางสงหนังสือเปนระยะเวลานาน ๆ หากเปนนิสิต ใหเจาหนาที่หองสมุดทํา
จดหมายทวงแจงไปที่อาจารยที่ปรึกษา หรือสงไปรษณียบัตรไปตามที่อยูที่ผูใชแจงเอาไว หากเปนอาจารย
หรือบุคลากร ใหทําจดหมายทวงไปที่ภาควิชาหรือที่ทํางานของอาจารยและบุคลากร
2) คิดคาปรับ เมื่อผูใชคืนหนังสือเกินกําหนดสง
3) ลดหยอนคาปรับใหแกผูใชบริการที่มีเหตุผลอันสมควร
4) ระงับการยืม การยืมตอ หากผูใชคางสงหนังสือ
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5) จัดสัปดาหยกเวนคาปรับ
6) ระงับการออกใบรับรองการจบการศึกษาใหแกนิสิตที่คางสงหนังสือ
วิธีการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด
หองสมุดควรมีมาตรการหรือวิธีการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด ดังนี้
1) สง email แจงเตือนผูใชใหนําหนังสือมาสง
2) จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมงที่หนาหองสมุดหรือตามจุดตาง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
3) จัดใหมีระบบการตออายุหนังสือดวยตนเอง (Renew)
4) ขยายเวลาการยืมชวงปดภาคการศึกษา
5) จัดทําแผนพับประชาสัมพันธการใชหองสมุดในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการยืม-คืน การ
ตออายุการยืม (renew) การทําหนังสือชํารุดหรือทําหนังสือหาย และการชําระคาปรับเมื่อสงหนังสือเกิน
กําหนด
6)เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เคานเตอรยืม-คืนหนังสือ แจงผูใชที่มาขอยืมหนังสือวา มี
หนังสือที่ถึงเวลากําหนดสง ซึ่งจะเปนการเตือนผูใชอีกทางหนึ่ง
7) บรรณารักษผูสอนวิธีการใชหองสมุด ควรแนะนําผูใชหองสมุดวา เมื่อคืนหนังสือผาน
ทางตูรับคืนแลว ควรตรวจสอบสถานภาพในระบบดวยทุกครั้งวา หนังสือเลมนั้นผานขั้นตอนการคืน
เรียบรอยแลว
8) จัดหาหนังสือเพิ่มขึ้น กรณีที่มีผูใชมาก
9) หนังสือที่มีคนใชมาก ควรจัดทําเปนหนังสือสํารอง และปรับวันกําหนดสงใหเร็วขึ้น

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดที่มีตอการคางสงหนังสือ :
กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยสามารถนําขอมูลที่ไดมาสรุป
อภิปรายผลและใหขอเสนอแนะ ดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการคางสงหนังสือ
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการที่มีตอการคางสงหนังสือ
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนกลุมตัวอยางที่ใชการสุมแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูใชบริการ
หองสมุดที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือ ประกอบดวยอาจารย บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 575 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการคางสงหนังสือ และ
ความคิดเห็นที่มีตอวิธีการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น
ประกอบดวยขอคําถาม 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม วัตถุประสงคในการยืมหนังสือ และประสบการณในการคางสงหนังสือ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับสาเหตุการคางสงหนังสือ
ตอนที่ 3 เปนขอคําถามที่ถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับ
การคางสงหนังสือ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 3 ระดับ
สําหรับการจัดทําแนวทางการแกปญหาของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือ ใชวิธีการ
สนทนากลุม (Focus group) โดยมีบุคลากรของหองสมุด จํานวน 10 คน รวมอภิปรายเพื่อกําหนดแนว
ปฏิบัติที่ดีเมื่อผูใชคางสงหนังสือและการปองกันการคางสงหนังสือ
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหคาทางสถิติตางๆ ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยนิสิตปริญญาตรี
นิสิตบัณฑิตศึกษา อาจารยและบุคลากร โดยคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ
(Percentage)
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2. วิเคราะหวัตถุประสงคในการยืม ประสบการณในการคางสง สาเหตุที่คางสงหนังสือ
ในภาพรวม โดยคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
3. วิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือ
โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคารอยละ
(Percentage)
สรุปผลการวิจัย
จากผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณในการคางสงหนังสือ จํานวน 575 คน เปนนิสิตปริญญา
ตรี จํานวน 400 คน ( รอยละ 69.60 ) เปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 72 คน ( รอยละ 12.50 ) เปนอาจารย
จํานวน 53 คน (รอยละ 9.20) และเปนบุคลากร จํานวน 50 คน (รอยละ 8.70) จากการวิเคราะหขอมูล
สามารถสรุปผล ดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามยืมหนังสือออกนอกหองสมุด 3 อันดับแรก คือเพื่อใชทํา
รายงาน/วิจัย มากที่สุด รองลงมาคือใชเพื่อใหไดรับความรูใหม และใชอานเพื่อเตรียมตัวสอบตามลําดับ
2. ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้งมากที่สุด
รองลงมาคือ มีประสบการณคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง และมีประสบการณคางสงมากกวา 5 ครั้ง
ตามลําดับ
3. สาเหตุที่ผูตอบแบบสอบถามคางสงหนังสือมากที่สุดคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ
รองลงมา คือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)
4. นิสิตปริญญาตรีที่มีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงค
ในการยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมเพื่อใชเตรียมตัวสอบ และยืมเพื่อไดรับ
ความรูใหม
สาเหตุที่นิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจาก ยังใชหนังสือไมเสร็จ รองลงมาคือ
ลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew) ตามลําดับ
5. นิสิตปริญญาตรีที่มีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงค
ในการยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมเพื่อใชเตรียมตัวสอบ และยืมเพื่อไดรับ
ความรูใหม
สาเหตุที่นิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได
รองลงมาคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)
6. นิสิตปริญญาตรีที่มีประสบการณการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงคใน
การยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมเพื่อใชเตรียมตัวสอบ และยืมเพื่อไดรับ
ความรูใหม ตามลําดับ
สาเหตุที่นิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได
รองลงมาคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew) ตามลําดับ
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7. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงค
ในการยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม และยืมเพื่อใช
เตรียม ตัวสอบ ตามลําดับ
สาเหตุที่นิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ รองลงมาคือ
ไมไดเขามาในหองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันที่ตองสงหนังสือคืน และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)
8. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงค
ในการยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม และยืมเพื่อใช
เตรียม ตัวสอบและยืมอานเพื่อความบันเทิง
สาเหตุที่นิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ รองลงมาคือ
ลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew) ตามลําดับ
9. นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีประสบการณการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงค
ในการยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม และยืมอาน
ตามคําแนะนํา ของอาจารย/เพื่อน
สาเหตุที่นิสิตกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ รองลงมาคือ
ลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew) ตามลําดับ
10. อาจารยที่มีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการ
ยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม และยืมอานเพื่อความ
บันเทิง
สาเหตุที่อาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือ
ไมไดรองลงมาคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew) ตามลําดับ
11. อาจารยที่มีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม
หนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม และยืมอานเพื่อ เตรียม
ตัวสอบและอื่น ๆ
สาเหตุที่อาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ รองลงมา
คือลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได และไมไดเขามาในหองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันที่ตองสง
หนังสือคืน
12. อาจารยที่มีประสบการณการคางสงหนังสือมากกวา 5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม
หนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม และยืมอานเพื่อความ
บันเทิง
สาเหตุที่อาจารยกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือ
ไมได รองลงมาคือ ลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew) และยังใชหนังสือไมเสร็จ

27

13. บุคลากรที่มีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 1-2 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม
หนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม และยืมอานเพื่อความ
บันเทิง
สาเหตุที่บุคลากรกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือ
ไมได รองลงมาคือ ยังใชหนังสือไมเสร็จ และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew) ตามลําดับ
14. บุคลากรที่มีประสบการณการคางสงหนังสือจํานวน 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการยืม
หนังสือเพื่อใหไดรับความรูใหมมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัย และยืมอานเพื่อ
ความบันเทิง
สาเหตุที่บุคลากรกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากยังใชหนังสือไมเสร็จ
รองลงมาคือลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได และลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew) และไมเขาใจ
การตออายุการยืมดวยตนเองหรือขั้นตอนยุงยาก
15. บุคลากรที่มีประสบการณการคางสงหนังสือมากกวา 3-5 ครั้ง มีวัตถุประสงคในการ
ยืมหนังสือเพื่อใชทํารายงาน/วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ยืมเพื่อใหไดรับความรูใหม และยืมอานเพื่อความ
บันเทิงและยืมอานเพื่อเตรียมตัวสอบ
สาเหตุที่บุคลากรกลุมนี้คางสงหนังสือมากที่สุด เนื่องจากลืมตออายุสมาชิกการยืม
(renew) และยังใชหนังสือไมเสร็จ รองลงมาคือ ลืมหรือจําวันกําหนดสงหนังสือไมได และไมไดใชหนังสือ
เลมนั้นเอง (ยืมใหเพื่อนจึงจําวันกําหนดสงไมได) ตามลําดับ
16. ความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือ เมื่อ
สอบถามถึงความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือผลการวิจัยพบวาสิ่ง
ที่ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินการของหองสมุดมากที่สุดคือ ใหหองสมุดจัดหา
หนังสือเพิ่ม กรณีที่หนังสือเลมนั้น ๆ มีคนตองการใชมาก รองลงมาคือ ขยายระยะเวลาการยืมมากขึ้น
ในชวงเทศกาลวันหยุดยาว และจัดใหมีตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง ตามลําดับ สําหรับการดําเนินการที่
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินการของหองสมุดนอยที่สุดคือ ระงับการยืมตอ
(renew) หากมีการคางคาปรับ รองลงมาคือ ระงับการยืมตอ (renew) หากมีการคางสงหนังสือ และ
ระงับการยืมหนังสือ หากมีหนังสือคางสง ตามลําดับ
17. การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อแกปญหาการคางสงหนังสือ เปนการจัดกิจกรรมจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อแกปญหาการคางสงหนังสือ โดยจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยมีบุคลากรเขารวม
กิจกรรม จํานวน 10 คน และรวมกันวิเคราะหขอมูลจากแนวทางการทํางานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู และจาก
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสง
หนังสือ โดยไดแนวปฏิบัติที่มีรายละเอียด ดังนี้
วิธีการดําเนินการเมื่อผูใชคางสงหนังสือ
เมื่อผูใชหองสมุดไมนําหนังสือมาคืนตามกําหนดหรือคางสง มีวิธีการดําเนินการดังนี้
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1) สง email หรือจดหมายแจงเตือน โดยระบบหองสมุดอัตโนมัติจะสง email ไป
ที่ผูใชที่ยืมหนังสือกอนถึงวันกําหนดสงหนังสือเปนเวลา 3 วัน และจะสง email ทวงเมื่อเกินกําหนดสงไป
แลว 1 วัน และทุก ๆ 7 วัน หากผูใชยังไมนําหนังสือมาสง ใหเจาหนาที่หองสมุดติดตามทวงสงไปที่
Facebook ของผูใช, สง SMS หรือทวงทางโทรศัพท
กรณีที่ผูใชที่คางสงหนังสือเปนระยะเวลานาน ๆ หากเปนนิสิต ใหเจาหนาที่หองสมุด
ทําจดหมายทวงแจงไปที่อาจารยที่ปรึกษา หรือสงไปรษณียบัตรไปตามที่อยูที่ผูใชแจงเอาไว หากเปน
อาจารยหรือบุคลากร ใหทําจดหมายทวงไปที่ภาควิชาหรือที่ทํางานของอาจารยและบุคลากร
2) คิดคาปรับเมื่อผูใชคืนหนังสือเกินกําหนดสง
3) ลดหยอนคาปรับใหแกผูใชบริการที่มีเหตุผลอันสมควร
4) ระงับการยืม การยืมตอ หากผูใชคางสงหนังสือ
5) จัดสัปดาหยกเวนคาปรับ
6) ระงับการออกใบรับรองการจบการศึกษาใหแกนิสิตที่คางสงหนังสือ
วิธีการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด
หองสมุดควรมีมาตรการหรือวิธีการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด เพื่อเปนการ
ปองกันหรือลดจํานวนการสงหนังสือเกินกําหนด ดังนี้
1) สง email แจงเตือนผูใชใหนําหนังสือมาสง ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานควรตรวจสอบ email
ผูใชใหมีความถูกตองอยางสม่ําเสมอ
2) จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง ที่หนาหองสมุดหรือตามจุดตาง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
3) จัดใหมีระบบการตออายุหนังสือดวยตนเอง (Renew)
4) ขยายเวลาการยืมชวงปดภาคการศึกษา
5) ประชาสัมพันธการใชหองสมุดในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการยืม-คืน การตออายุการยืม
การทําหนังสือชํารุดหรือทําหนังสือหาย และการชําระคาปรับเมื่อสงหนังสือเกินกําหนดในรูปของแผนพับ
หรือเผยแพรบนเว็บไซตของหองสมุด
6) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เคานเตอรยืม-คืนหนังสือ แจงผูใชที่มาขอยืมหนังสือวา
หนังสือที่ยืมไปนั้นถึงเวลากําหนดสงเมื่อใด ซึ่งจะเปนการเตือนผูใชอีกทางหนึ่ง
7) บรรณารักษผูสอนวิธีการใชหองสมุด ควรแนะนําผูใชหองสมุดวา เมื่อคืนหนังสือผาน
ทางตูรับคืนแลว ควรตรวจสอบสถานภาพในระบบดวยทุกครั้งวา หนังสือเลมนั้นผานขั้นตอนการคืน
เรียบรอยแลว
8) จัดหาหนังสือเพิ่มขึ้น กรณีที่มีผูใชมาก
9) หนังสือที่มีคนใชมาก ควรจัดทําเปนหนังสือสํารอง ปรับวันกําหนดสงใหเร็วขึ้น
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยและผลการวิจัยที่กล่าวมา ผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญที่เห็นว่า ควรนามาสู่
การอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
สาเหตุการค้างส่งหนังสือ
การที่นิสิตปริญญาตรีค้างส่งหนังสือ มีสาเหตุหลักคือ 1) ลืมหรือจาวันกาหนดส่งไม่ได้ 2) ยังใช้
หนังสือไม่เสร็จ 3) ลืมต่ออายุสมาชิกการยืม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเอเลา (Alao, 2002), มูรูกาทัส
(Murugathas, 2009), โกเฮน, ไซเกียและซาร์มา (Gohain, Saikia and Sarma, 2013), เดวีส์และเซ็น
(Davies and Sen, 2014) และนิติพร สุนทรนนท์ (2551) ที่พบว่า การที่ผู้ใช้ค้างส่งหนังสือมีสาเหตุมาจาก
ยังมีความต้องการใช้หนังสืออยู่ เกรงว่าจะมีคนอื่นต้องการใช้หนังสือเล่มนั้น สาเหตุต่อมาคือ ลืมนาหนังสือ
มาคืน และลืมต่ออายุการยืมหรือไม่ทราบว่าหนังสือครบกาหนดส่ง
ส่วนสาเหตุที่นสิ ิตบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ค้างส่งหนังสือ มีสาเหตุหลักคือ 1) ยังใช้หนังสือไม่
เสร็จ 2) ลืมต่ออายุสมาชิกการยืม 3) ไม่ได้เข้ามาในห้องสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันที่ต้องส่งหนังสือคืน
สาหรับบุคลากรทีค่ ้างส่งหนังสือ มีสาเหตุคือ 1) ยังใช้หนังสือไม่เสร็จ 2) ลืมหรือจาวันกาหนดส่ง
ไม่ได้ 3) ไม่เข้าใจการต่ออายุการยืมด้วยตนเองหรือขั้นตอนยุ่งยาก รวมถึงไม่ได้ใช้หนังสือเล่มนั้นเอง (ยืมให้
เพื่อนจึงจาวันกาหนดส่งไม่ได้)
ความคิดเห็นที่มีต่อการดาเนินงานของห้องสมุดเกี่ยวกับการค้างส่งหนังสือ
ความคิดเห็นที่มีต่อการดาเนินงานของห้องสมุดเกี่ยวกับการค้างส่งหนังสือ พบว่า การ
ดาเนินงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดคือ ให้ห้องสมุดจัดหาหนังสือเพิ่มกรณีที่หนังสือนั้นมีคน
ต้องการใช้มาก ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของนิติพร สุนทรนนท์ (2551) รองลงมาคือ ขยายระยะเวลา
การยืมให้นานขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และจัดให้มีตู้รับคืน 24 ชั่วโมง สาหรับการดาเนินงานที่
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ระงับการยืมต่อหากค้างค่าปรับ ระงับการยืมต่อหากค้างส่ง
หนังสือ และระงับการยืมหากมีหนังสือค้างส่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของเดวีส์และ
เซ็น (Davies and Sen, 2014) , เอเลา (Alao, 2002), มูรูกาทัส (Murugathas, 2009) โกเฮน, ไซเกีย
และซาร์มา (Gohain, Saikia and Sarma, 2013) และบาทท์ (Bhatt, 2011) ทีพ่ บว่า ผู้ใช้ต้องการให้
ห้องสมุดแจ้งเตือนวันกาหนดส่งหรือส่ง SMS รวมถึงให้ระงับการยืมหากค้างส่งหนังสือ จัดให้มีการต่ออายุ
ออนไลน์ และการคิดค่าปรับหนังสือเกินกาหนดส่ง
เดวีส์และเซ็น (Davies and Sen, 2014) ได้ให้คาแนะนาแก่ห้องสมุดเพื่อการจัดการ
หนังสือเกินกาหนดส่งไว้ว่า ห้องสมุดควรมีแนวปฏิบัติแยกกันระหว่างหนังสือที่ยังไม่ถึงกาหนดส่ง และ
หนังสือที่เกินกาหนดส่ง ซึ่งได้แนะนาว่า การจัดการหนังสือที่ยังไม่ถึงกาหนดส่งควรจัดให้มีการต่ออายุการ
ยืมทางออนไลน์ซง่ึ จะช่วยลดการเสียค่าปรับหนังสือเกินกาหนดส่งที่มสี าเหตุมาจากการลืมได้ ดังนั้น จึงมี
คาแนะนาในการป้องกันการส่งหนังสือเกินกาหนด โดยใช้การแจ้งเตือน เช่น ส่งอีเมลให้แก่ผู้ใช้ที่ยืม
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หนังสือ โดยจัดสงลวงหนากอนถึงวันกําหนดสงหนังสือเปนเวลา 1-3 วัน หากผูใชยังคงตองการใชหนังสือ
เลมนั้นอยู สามารถที่จะตออายุการยืมทางออนไลนได ทั้งนี้ การแจงเตือนจะมีประโยชนมาก หากการแจง
เตือนนั้นมีผูรับและปฏิบัติตามกอนถึงวันกําหนดสง ผูใชจึงควรที่จะไดตรวจสอบอีเมลเปนประจําเพื่อ
แกปญหาการคางสงหนังสือที่มาจากสาเหตุการลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได (เดวีสและเซ็น, 2014)
วิธีการสงขอความหรือ SMS เตือนผูใชใหนําหนังสือมาสง อาจจะชวยไดมากเนื่องจาก
ผูใชจะไดเห็นขอความนี้ทันทีที่มีการแจงเตือน แตจะทําใหหองสมุดมีคาใชจายเพิ่มขึ้น และผูใชบริการบาง
คนที่ยืม หนังสือออกไปจํานวนมาก จะไดรับขอความซ้ําซอน อาจทําใหเกิดความรําคาญได (เดวีสและเซ็น,
2014)
การจัดใหมีการตออายุการยืมทางออนไลน เพื่อชวยแกปญหาเรื่องที่ผูใชไมไดเขามาใน
หองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันที่ตองสงหนังสือคืน พรอมทั้งจัดทําคูมือการตออายุการยืมดวยตนเอง
เผยแพรไวที่หนาเว็บไซตหองสมุด
การจัดหาหนังสือที่มีคนตองการใชสูงเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการตอบสนองตอขอเสนอแนะของ
ผูใชรวมถึงการจัดใหมีตูรับคืนหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะชวยลดปญหาการสงหนังสือเกินกําหนดได
สําหรับการดําเนินงานเมื่อมีผูใชคางสงหนังสือไดมีคําแนะนําจากงานวิจัยของบาทท
(Bhatt, 2011) พบวา ควรคิดคาปรับเมื่อสงหนังสือเกินกําหนด เพราะนักศึกษาที่มีประสบการณคางสง
หนังสือของ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอิสลาเมีย รอยละ 78.20 เห็นวา คาปรับเปนการ
กระตุนใหผูใชนําหนังสือมาคืนตรงเวลา ซึ่งเปนไปไมไดวาหองสมุดจะมีหนังสือใหผูใชบริการคนละเลมครบ
ทุกคน การสงหนังสือตรง ตามเวลาจะทําใหหนังสือหมุนเวียนไปใหแกผูใชบริการใหมากที่สุด นอกจากนี้
ยังเสนอแนะใหระงับการยืม หรือการตออายุการยืมหากมีการคางสงหนังสือหรือคางคาปรับอีกดวย
แนวปฏิบัติเพื่อแกปญหาการคางสงหนังสือ
จากการสนทนากลุมของบุคลากรหองสมุด โดยนําผลขอมูลจากการศึกษาผูใชมา
ประกอบในการพิจารณาเพื่อนํามากําหนดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของหองสมุดเพื่อแกปญหาการ
คางสงหนังสือ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานออกเปน 2 แนวทาง คือ การดําเนินการเมื่อผูใชคางสง
หนังสือ และการปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด
1. การดําเนินการเมื่อผูใชคางสงหนังสือ
วิธีการที่เหมือนกันในการดําเนินงานทั้ง 2 แนวทางคือเรื่อง การสงอีเมลแจงเตือนผูใช
กอนที่จะถึงวันกําหนดสงและเมื่อหนังสือนั้นเกินกําหนดสงแลว วิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพมากเมื่อผูใชได
เปดอีเมล อยางสม่ําเสมอหรือเปนอีเมลที่ใชประจํา เพราะในการปฏิบัติงานจริงเมื่อผูใชคางสงหนังสือ
มักจะแจงวา ไมไดรับอีเมลแจงเตือน ดังนั้น ผูปฏิบัติงานควรสอบถามหรือตรวจสอบขอมูลจากผูใชให
ถูกตอง นอกเหนือจากการสงอีเมลแลว หองสมุดยังสามารถใชวิธีการสงขอความแจงเตือนทาง SMS ได
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อีกดวย แตอาจจะตองพิจารณาเรื่องคาใชจายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณงานที่ตองดําเนินงานซึ่งวิธีการนี้จะ
ไดผลดีเนื่องจากผูใชจะไดรับขอความแจงเตือนโดยตรง จะชวยลดปญหาการลืมได
2. การปองกันการสงหนังสือเกินกําหนด
2.1 การจัดใหมีตูรับคืนหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง เปนวิธีการที่สามารถดําเนินการไดแต
ผูปฏิบัติงานตองกระทําดวยความรอบคอบ เนื่องจากอาจมีปญหาไดวา ผูใชสงหนังสือคืนหองสมุดผานตูรับ
คืนแลว แตในระบบการยืมยังปรากฏวา ผูใชยังคางสงหนังสืออยู
2.2 การจัดหาหนังสือเพิ่ม ใชในกรณีที่มีผูยืมใชการจองคิว (Request) เพื่อยืมหนังสือ
เลมใดเลมหนึ่งเปนจํานวนมาก งานบริการยืม-คืนจึงตองแจงขอมูลแกงานจัดหาเพื่อการประสานงาน
รวมกันระหวางอาจารยผูสอนและหองสมุดสําหรับการระบุจํานวนความตองการของหนังสือเลมใดเลมหนึ่ง
เปนพิเศษ และบุคลากรหองสมุดใชการสังเกตพฤติกรรมการยืมหนังสือของผูใชวา มีการยืมหนังสือชื่อ
เรื่องใดมากและหนังสือที่มีใหบริการเพียงพอตอการใชหรือไม ซึ่งตองมีการประสานงานกันระหวาง
บุคลากรในงานจัดหาและงานบริการเพื่อใหจัดซื้อหนังสือไดอยางรวดเร็ว ทันตอความตองการของ
ผูรับบริการ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชหนังสือของผูรับบริการแตละประเภท ไดแก อาจารย
นิสิต และบุคลากร
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดที่มีตอการคางสงหนังสือ :
กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถามเรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดที่มีตอการคางสงหนังสือ :
กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โปรดทําเครื่องหมาย  ลงหนาขอความที่ตรงกับทาน
ขอมูลสวนตัว ( ) นิสิตระดับปริญญาตรี
( ) อาจารย

( ) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
( ) บุคลากร

วัตถุประสงคในการยืมหนังสือออกจากหองสมุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) เพื่อทํารายงาน / วิจัย
( ) เพื่อใหไดรับความรูใหมๆ
( ) เพื่อความบันเทิง
( ) อานตามคําแนะนําของอาจารย / เพื่อน
( ) อานเพื่อเตรียมตัวสอบ
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................
ประสบการณในการคางสงหนังสือ
( ) 1 - 2 ครั้ง ( ) 3 - 5 ครั้ง ( ) มากกวา 5 ครั้ง
สาเหตุที่ทานคางสงหนังสือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

ยังใชหนังสือไมเสร็จ
ลืมหรือจําวันกําหนดสงไมได
ลืมตออายุสมาชิกการยืม (renew)
คิดวาหนังสือเลมนั้น มีคนจองใชตอ จึงยังไมสงคืน
ไมไดเขามาในหองสมุดหรือมหาวิทยาลัยในวันที่ตองสงหนังสือคืน
ไมเขาใจขั้นตอนการตออายุการยืมดวยตนเอง หรือขั้นตอนยุงยาก
ทําหนังสือหาย หรือหาหนังสือไมพบ จึงไมไดนําสงคืนตามกําหนด
ไมไดใชหนังสือเลมนั้นเอง (ยืมใหเพื่อน) จึงจําวันกําหนดสงไมได
ลืมวางหนังสือที่ยืมแลวไวที่ใดสักแหง
อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................
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ความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานของหองสมุดเกี่ยวกับการคางสงหนังสือ
การดําเนินงานของหองสมุด
การสงอีเมลแจงเตือนเมื่อคางสงหนังสือ
ระงับการยืมหนังสือ หากมีหนังสือคางสง
ระงับการยืมตอ (renew) หากมีหนังสือคางสง
ระงับการยืมตอ (renew) หากมีการคางคาปรับ
หนังสือที่มีคนใชมาก ควรกําหนดวันสงใหเร็วกวาปกติ
เชน 3 วัน หรือ 7 วัน
จัดตูรับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง
จัดตูรับคืนหนังสือตามจุดตางๆ ทั่วมหาวิทยาลัย
ระบบการตออายุสมาชิกดวยตนเอง
การคิดคาปรับเมื่อสงหนังสือเกินกําหนด
จัดหา ebook เพิ่มขึ้น
จัดหาหนังสือเพิ่ม กรณีที่มีคนใชมาก
การจัดสัปดาหยกเวนคาปรับ
ลดหยอนคาปรับใหผูใช กรณีที่คางสงนาน
ขยายเวลาการยืมมากขึ้นในชวงเทศกาลวันหยุดยาว
ระงับการออกใบรับรองจบการศึกษา หากมีหนังสือ
คางสง
ใหรางวัลแกผูใชที่นําหนังสือมาสงคืนตามกําหนด

เห็นดวย
อยางมาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

ขอเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถาม
เรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดที่มีตอการคางสงหนังสือ :
กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถาม เรื่อง สาเหตุและทัศนคติของผูใชบริการหองสมุดที่มีตอ
การคางสงหนังสือ : กรณีศึกษาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ควรปรับปรุง การขยายเวลายืม-คืนใหสามารถเขาถึงไดทุก Platform
2. หองสมุดควรเปดใหอานหนังสือนานมากกวานี้ เชน จากเปด ถึง 2 ทุม ควรเปดถึง 23.00 น. หรือ
ถึง 24 .00 น ไมใชเปดแค 2 สัปดาหกอนสอบ
3. ควรมีการจัดสงขอมูล e-mail เตือนการคางสง กอนกําหนด 1-2 วัน กอนจะโดนคาปรับ และผูใช
หลายคนไมไดใชบริการดาน e-mail จึงทําใหไมไดรับขาวสารการแจงเตือน
3. อยากใหลดคาปรับหนังสือบาง ในกรณีคางสงนานจากวันกําหนดสง
4. อยากใหขยายเวลาชวงสอบใหมากกวาเดิม เชน กอนสอบ 2 สัปดาห
5. หนังสือบางเลมไมพอกับผูใช
6. เมื่อเลยกําหนดสงแลวไมมีการเตือนซ้ํา ทําใหเบื่อ พลาด เปด e-mail แลวก็จะเกินกําหนดสง
โดยไมรูตัว หากผูใชสามารถกําหนดความถี่ของ e-mail กอนลวงหนาก็จะดี
7. ควรใหผูใชบริการไห e-mail ที่ใชประจําจะดีมาก
8. มาตรการแกปญหาที่ดีที่สุดคือ ขอแรก (การสง e-mail แจงเดือน) ถาไมมี e-mail ก็ใชโทรศัพท
(SMS) ขอที่ไมควรทําอยางยิ่งคือขอสุดทาย เพราะสวนใหญคนสงตามกําหนดหรือกอนกําหนด จะเปนภาระ
ตองหารางวัล และเปนสิ่งที่ไมมีคาควรแกรางวัลดวย
9. ระบบของหองสมุดปจจุบันดีขึ้นมากๆ แลว อาจไมจําเปนตองทําไรเพิ่มมาก
10. การสง e-mail แมเตือนไปที่ SWU mail ซึ่งเปน e-mail ที่ไมคอยไดใชงาน นาจะมีแบบสํารวจ
ใหผูยืมเลือก e-mail ดวยตนเอง เชน hotmail หรือ gmail
11. ยังไมมั่นใจกับระบบคืนหนังสือที่ตูหนังสือเพราะมีประสบการณวาคืนหนังสือที่เคานเตอร แลว
เจาหนาที่ลืมยิงคืน ทําใหผูยืมตองตามหาหนังสือจากชั้นวางหนังสือแลวตองมาติดตอดวยตนเอง
12. อยากใหหนังสือบางเลม/บางชนิด มีระยะเวลาการยืมนานกวานี้
13. ในกรณีที่สงหนังสือที่ตูรับคืน นอกจากเช็คเองจากระบบของตนเองแลว มีวิธีไหนบางที่จะรูไดวา
หนังสือถูกสงเรียบรอยแลว บางทีหยอนตูแลว แตในระบบปรากฏวาคางสง (ก็เลยคิดวาสงหมดแลว)
14. หนังสือบางเลมใชมากมักจะไมคอยไดยืม มีสาเหตุดังนี้ 1) ไมคืน 2) หนังสือหาย แตมีโชวใน
เว็บไซตวาอยูในหองสมุด
15. การคืนหนังสือใหตรงเวลา หรือเสียคาปรับ เวลาสงคืนชา เปนการแสดงความรับผิดชอบ และ
ความมีวินัยในตนเองของผูยืม จึงไมควรมี สัปดาหดายกเวนคาปรับ หรือมีการลดหยอนคาปรับสําหรับผูคืนชา
เพราะนั่นถือเปนการสรางความเดือดรอนใหกับผูที่ตองการยืมหนังสือเลมนั้นๆ ตอ
16. อยากใหหองสมุดมีกิจกรรมสงเสริมรักการอาน ใหความรูที่มีประโยชนในชีวิตประจําวัน
17. อยากใหเพิ่มบริการคือ หากเลยวันตออายุมา 1 วัน ก็สามารถตออายุไดเพราะบางคนลืมตอ
18. ขาพเจาไดสงหนังสือกอนกําหนด และครบกําหนดทุกครั้ง แตเวลาทําการยืมหนังสือครั้งตอไป ใน
ระบบกลับแจงวาคางสงหนังสือจะคิดคาปรับ แตไดแจงเจาหนาที่วาไดเจอหนังสือที่ชั้นใหไปตรวจดูได จึงไมเสีย
คาปรับ แตเสียความรูสึกมาก ระบบการคืนนาจะเสถียรกวานี้
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19. ขอสุดทายถามีการใหรางวัล คงไมไหวแน จะเปนภาระระยะยาวสําหรับหนวยงาน
20. แจงเตือนทางเฟสบุค ดีกวาเพื่อความสะดวก การ renew ยุงยากกวาเมื่อกอนมาก บางทีก็เขาได
21. สื่อ CD, DVD คืนวันที่ยืม (เพราะดูในหอสมุด) แตพอเวลาผานไป 1 เดือน แลวไปยืมหนังสือ
ปรากฏวาขึ้นสถานะวายังไมไดคืน (งงมากคะ)
22. มี SMS แจงเตือน เมื่อถึงวันกําหนดสง
23. ในชวงสอบหองสมุดนาจะทําการเปดถึง 00.00 น. เปนเวลา 1สัปดาห เปนอยางต่ํา ไมวาจะเปด
สอบกลางภาค หรือสอบปลายภาค
24. ควรเพิ่มตูรับคืนหนังสือใหมากกวานี้ อยากใหหนังสือที่อัพเดตมีเยอะๆ เชนหนังสือจิตวิทยา
25. ควรมีหนังสือใหม ๆ เพิ่มหลากหลาย e-book ใหโหลดอาน ควรมีมากขึ้น
26. เจาหนานารักมากคะ (เจาหนาที่ที่ใหบริการในหองสมุดทุกคน)
27. e-book จับตองยาก อานปวดตา
27. คาปรับมีราคาสูงไปควรมีลดหยอน
28. อยากใหมีจุดรับคืนหนังสือไวทุกคณะ เพื่อสะดวกแกการคืน
29. อาจจะมีการแจงเตือนผานระบบ social อื่นๆ เชน line, FB และอาจจะมีตูรับหนังสือตามจุด
ตางๆ เพิ่มมากขึ้น
30. อยากใหติดตูรับคืนหลายๆ ที่ในมหาวิทยาลัย
31. เมื่อเลยกําหนดสงแลวจะไมมี e-mail เตือนซ้ํา ทําใหเมื่อพลาดเปด e-mail แลวเกินกําหนดตอไป
โดยไมรูตัว หากผูใชสามารถกําหนดความถี่ของ e-mail แจงเตือนใหก็นาจะดีครับ
32. หนังสือบางสวนอยูที่ประสานมิตร และหอสมุดแพทย ซึ่งคณะที่เปนวิทยาศาสตรการแพทยจะยืม
ไดยากเสียเวลานาน อยากใหมีหนังสือทางการแพทยใหมๆเขามาเพิ่มขึ้น
33. ระยะเวลาการเปด-ปด อยากใหขยายเวลา 24 ชั่วโมง
34. ถาเกินวันที่กําหนดคืน สง SMS เตือน และคิดคาปรับเพิ่มตาม SMS ที่สง
35. หากตองการยืมหนังสือในชวงเทศกาลวันหยุดอยากใหเพิ่มเวลา
36. หากมีการคางสงหนังสือ ควรสง e-mail เตือนบอยๆ จนกวาจะมาคืน
37. การแจงระบบการ renew หนังสือยังมีความซับซอนอยางมาก
37. หนังสือบางเลมมีความตองการของผูใชสูงแตจํานวนหนังสือนอย จึงเกิดการกักหนังสือเอาไวทํา
ใหผูอื่นไมไดยืมตอ ผมจึงอยากใหทําเว็บสําหรับการ request วาอยากจะใหหองสมุดจัดซื้อหนังสือใดเพิ่มเติม
เพื่อความสะดวกในการทํางานไมตองเสียเวลามานั่งกรอกใบรายละเอียดตางๆ (ผมอยากใหมีระบบการยืม
หนังสือระหวางหนวยงานในเว็บ จะไดไมตองเสียเวลามานั่งกรอกใบยืมหนังสือ)
38. อยากใหเปด 24 ชั่วโมง บางชั้นอาจให รปภ. ดูแลซึ่งมีอยูแลว
39. ใหนิสิตยืมหนังสือไดในภาคฤดูรอน สงเสริมการเรียนรู
40. ใหประชาชนทั่วไป ศิษยเกา ใหยืมหนังสือไดอาจวางเงินประกัน 2000 บาท และไมใหยืมหนังสือ
ที่มีคุณคาสูงเชน หนังสือเกา (หนังสือหายาก)
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ภาคผนวก ค
รายชื่อบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
เรื่อง การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อแกปญหาการคางสงหนังสือ
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รายชื่อบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
เรื่อง การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อแกปญหาการคางสงหนังสือ
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ หองประชุม 710 อาคารสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. นางสาวอัมพร
2. นางสาวศิวพร
3. นางสาวอิสยาห
4. นางสุจิตรา
5. นางสาวยุภาภรณ
6. นางอรุณรัตน
7. นายสามารถ
8. นายเกียรติศักดิ์
9. นายสนธิชัน
10. นายสุรพงษ

ขาวบาง
ชาติประสพ
พันศิริพัฒน
รัตนสิน
ไชยสงค
พุกพญา
พุกพญา
หงสอินทร
คํามณีจันทร
พิมพโคตร
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ประวัติยอผูวิจัย

ชื่อ-นามสกุล :
ตําแหนงปจจุบัน :
ที่อยูปจจุบัน :
หนวยงานที่สังกัด :

นางมัณฑนา เจริญแพทย
บรรณารักษ
94 ซอยติวานนท 25 แยก 13
ตําบลบางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02 – 6495000 ตอ 15387

