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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือหา ปริมาณ และความทันสมัยของ

หนังสือท่ีมีในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2559 เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ ฐานข้อมูล
รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบบบันทึกเน้ือหารายวิชา       
แบบบันทึกจํานวนหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชา และแบบบันทึกจํานวนหนังสือแยกตามภาษา สาขาวิชาและ      
ปีพิมพ์  

ผลการวิจัย พบว่า หนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 
156,046 เล่ม เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 141,625 เล่ม และหนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 14,421 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 
97.45 ของหนังสือในห้องสมุด  

ด้านความทันสมัย พบว่า หนังสือท่ีมีปีพิมพ์ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017)      
มีน้อยท่ีสุด ร้อยละ 8.28 ของหนังสือท้ังหมด ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือท่ีพิมพ์ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555 หรือ ค.ศ. 
2003-2012) ร้อยละ 52.50 โดยสาขาวิชาท่ีมีจํานวนหนังสือสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาท่ีมีหนังสือสอดคล้อง
กับหลักสูตรน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชา
ท่ีมีหนังสือทันสมัยมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือทันสมัยน้อยท่ีสุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ
สาขาวิชาฝรั่งเศสธุรกิจ ตามลําดับ   

 
คําสําคัญ: การวิเคราะห์เน้ือหา, ทรัพยากรสารสนเทศ, หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  
The objectives of this research are: 1) to analyze the correspondence between 

the information resources and the curricular of Chiang Mai Rajabhat University revised in 2016 
academic year 2) to study the amount and frequency of books in the library. The research tools 
were the information resource databases of Chiang Mai Rajabhat University and the curriculum 
analysis form. 

The results shows that there were a total of 156,046 books related to the curricular 
offered. Consisting of 141,625 Thai books and 14,421 English language books, representing in total 
97.45% of all the books available in the Library.    

Among these, there were a small proportion of books published during the last 
five years (2013-2017), accounted for only 8.28 of the studied population. Most of the books were 
published during 2003-2012 for 52.50% of the studied population. The curriculum with the highest 
proportion of books corresponding to the curriculum are Product design, Information and 
communication technology and Public administration, the curriculum with the least proportion of 
books are Architecture technology, Japanese language and Chinese language, The curriculum with 
the most current and up-to-date books are Information and communication technology, 
Information science, and English language, while the least current and up-to-date books are 
Architecture technology, Animal science and Thai language respectively.   

 
Keyword: Content analysis, Information resources, Curriculum of Chiang Mai Rajabhat University    

 
บทนํา 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีหน้าท่ี จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ี
หลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมทุกสาขาวิชาให้ตรงตามหลักสูตรท่ีเปิดสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการแก่บุคคลภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในห้องสมุดถือเป็น
ดัชนีบ่งช้ีด้านคุณภาพการศึกษา บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย การ
พิจารณาถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงต้องพิจารณาจากสภาพของห้องสมุด ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใน
ห้องสมุด แต่ท้ังน้ี คุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดไม่ได้ข้ึนอยู่กับปริมาณเพียงอย่างเดียว หากยังรวมถึงความ
ทันสมัย ความหลากหลาย และความสอดคล้องตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอนด้วย (นงนารถ ชัยรัตน์, 2542) และ
หัวใจหลักสําคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ก็คือ งบประมาณ ซ่ึงข้อมูลในการจัดทําคําของบประมาณสําหรับ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละปีงบประมาณน้ัน คํานวณจากจํานวนอาจารย์ นักศึกษา และหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
ในขณะท่ีงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีแนวโน้มท่ีจะถูกปรับลดลงทุกปี แต่เปิดรับนักศึกษาท้ังในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน หรือมีการเปิดหลักสูตรและสาขาวิชาใหม่เพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบกับทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุดท่ีควรต้องเพ่ิมจํานวนในสัดส่วนท่ีเป็นเหตุเป็นผลกัน ท่ีผ่านมาสํานักหอสมุดไม่เคยมีการศึกษาถึง
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ความคุ้มค่า และความสอดคล้องระหว่างหนังสือกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาก่อน จึงทําให้ไม่ทราบว่าหนังสือ
ท่ีจัดหามาน้ันมีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้ และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรมากน้อยเพียงใด ซ่ึงจากการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง อาทิ Course and research analysis using a coded classification system (Lochstet, 
1997) Managing information resources in libraries: Collection management in theory and practice 
(Clayton, 2001). และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานวิจัยของนวลักษณ์ กลางบุรัมย์ (2542),         
สุรีวรรณ จันทร์สว่าง (2555), อรรพรรณ การคนซ่ือ (2557), Kohn (2013) และ Danielson (2012) พบว่า วิธีการศึกษา
ความสอดคล้องของเน้ือหากับหลักสูตรท่ีนิยมนํามาใช้และได้ผลเป็นอย่างดี คือ การนํารายวิชาในหลักสูตรมาวิเคราะห์
เน้ือหา เพ่ือจัดหมวดหมู่ตามระบบแผนการจัดหมู่ และกําหนดหัวเรื่อง แล้วทําการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศใน
ฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือหาปริมาณ และความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ     

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น ในการศึกษาวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของหนังสือท่ีให้บริการในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในด้าน
ปริมาณ ความทันสมัย และความสอดคล้องของเนื้อหากับหลักสูตร เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการประเมินความคุ้มค่า
ด้านปริมาณกับงบประมาณท่ีได้รับ และการพิจารณาคัดออกอย่างสมเหตุสมผล และเพ่ือให้สํานักหอสมุด สามารถ
ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่อาจารย์ และนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. ศึกษาปริมาณ และความทันสมัย ของหนังสือท่ีมีในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะหนังสือท่ัวไป และหนังสืออ้างอิงท่ีจัดหาด้วยวิธีการจัดซ้ือ
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีมีรายการปรากฏในฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศระบบ VTLS 
Virtua จํานวน 160,122 เล่ม (ภาษาไทย 141,851 เล่ม ภาษาอังกฤษ 18,271) ไม่รวมหนังสือประเภทข้อมูลล้านนา 
วิทยานิพนธ์ วิจัย นวนิยาย หนังสือเยาวชน หนังสือท่ีอยู่ระหว่างการซ่อม หนังสือท่ีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ และหนังสือบริจาค
ทุกประเภท โดยศึกษาเฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่รวมรายวิชาการวิจัย การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา โดยมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี  

1. ศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พ.ศ. 2558 - 2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันท่ีเริ่มดําเนินการศึกษา 10 มิถุนายน 2560 
จํานวน 9 หลักสูตร 41 สาขาวิชา โดยโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพบังคับ) และหมวดวิชาเลือกเสรี 
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2. วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือกับรายวิชา 
1. กําหนดหัวเรื่องและเลขหมู่ในแต่ละรายวิชา โดยใช้คู่มือตรวจสอบหัวเรื่องและเลขหมู่ 

ได้แก่ หัวเรื่องออนไลน์สําหรับหนังสือภาษาไทย ของคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
อุดมศึกษา คู่มือหัวเรื่องสําหรับภาษาอังกฤษ (Library of Congress Subject Heading) และคู่มือกําหนดเลขหมู่
ระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification and Relative Index) 

2. นําหัวเรื่องและเลขหมู่ท่ีกําหนดไว้ ไปสืบค้นในฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศระบบ VTLS Virtua เพื่อหาจํานวนหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2558-2562        

2. พิจารณาความทันสมัยของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชาต่าง ๆ จากปีพิมพ์  
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ เว็บไซต์หน่วยงาน ข้อมูลท่ีเผยแพร่ในสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
2. ศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2559 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)  
3. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. วิเคราะห์ความสอดคล้องด้านเน้ือหาของหนังสือกับรายวิชา โดยการกําหนดหัวเรื่องและเลขหมู่

ในแต่ละรายวิชา และนําไปสืบค้นในฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศระบบ VTLS Virtua เพ่ือหาจํานวน
หนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชาต่าง ๆ  

5. วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางแยกตามสาขาวิชา ภาษา และปีท่ีพิมพ์ โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
6. นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง และแผนภูมิ แยกตามหลักสูตรและสาขา 
7. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ประจําวิชาเก่ียวกับผลการวิจัยท่ีพบ เพ่ือนําข้อมูลมา

ใช้ประกอบการสรุป และอภิปรายผล 
8. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศระบบ VTLS Virtua  
2. แบบกําหนดเน้ือหารายวิชา ใช้บันทึกข้อมูลรายวิชา หัวเรื่อง และเลขหมู่ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

สืบค้นหาหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชา  
3. แบบบันทึกจํานวนหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชา เพ่ือหาปริมาณหนังสือของแต่ละสาขา  
4. แบบบันทึกจํานวนหนังสือแยกตามภาษา และปีพิมพ์ เพ่ือใช้พิจารณาความทันสมัยของหนังสือ  
5. แบบสัมภาษณ์ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาท่ีพบว่า ไม่มีหนังสือท่ี

สอดคล้องด้านเน้ือหาในรายวิชาท่ีสอน หรือในรายวิชาท่ีมีจํานวนหนังสือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ น้อยกว่า ร้อยละ 10    
  

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
1. สรุปผล 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
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  1.1  จํานวนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 สํานักหอสมุด มีหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร จํานวน 156,046 เล่ม (ร้อยละ 97.45 ของ

หนังสือท่ีมีในห้องสมุด) เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 141,625 เล่ม (ร้อยละ 99.84 ของหนังสือภาษาไทยในห้องสมุด) และ
หนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 14,421 เล่ม (ร้อยละ 78.92 ของหนังสือภาษาอังกฤษท่ีมีในห้องสมุด) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงร้อยละของหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 – 2562 
           

        1.2 ความสอดคล้องของหนังสือกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 หนังสือท่ีมีความสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด ได้แก่ หนังสือในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ร้อยละ 40.84 และสอดคล้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.56  
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงร้อยละของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตร จําแนกตามหลักสตูร 
    

97.45

2.55

หนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตร หนังสือไม่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร

บธ.บ., 13.34%
บช.บ., 1.39%

นท.บ., 2.40%

ศ.บ., 2.12%

วท.บ., 40.84%

ศศ.บ., 30.69%

ศศ.ม., 0.56%

นต.บ., 3.40% รป.บ., 5.26%
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   เมื่อจําแนกหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรตามภาษา พบว่า เป็นหนังสือภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมากท่ีสุด ร้อยละ 37.03 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.51 
ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 
3.81 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.04 เช่นกัน  

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงร้อยละของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตร จําแนกตามภาษา 
   
  เมื่อจําแนกความสอดคล้องตามสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีหนังสือ
สอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด ร้อยละ 8.69 รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 6.84 
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 5.26 ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือสอดคล้องกับหลักสูตรน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.32 รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร้อยละ 0.45 และสาขาวิชาภาษาจีน ร้อยละ 0.4
  จําแนกตามภาษา พบว่า เป็นหนังสือภาษาไทยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด   ร้อยละ 
8.40 รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 6.21 และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 
4.92 ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือภาษาไทยน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.31 รองลงมา คือ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร้อยละ 0.42 เท่ากัน 
ตามลําดับ  
  ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากท่ีสุด ร้อยละ 0.63 
รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 0.52 และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 0.46 ส่วนสาขาวิชาท่ีมี
หนังสือภาษาอังกฤษน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ร้อยละ 0.04 และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.01  

1.3 ความทันสมัยของหนังสือในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 การศึกษาความทันสมัยของหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 3 ช่วงปีพิมพ์ 

พบว่า หนังสือท่ีมีปีพิมพ์ช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555 หรือ ค.ศ. 2003-2012) มากท่ีสุด ร้อยละ 52.50 รองลงมา 
คือ หนังสือท่ีมีปีพิมพ์เกิน 15 ปี (ก่อนปี 2546 หรือ ก่อน ค.ศ. 2003) ร้อยละ 39.22 และหนังสือท่ีมีปีพิมพ์ไม่เกิน  
5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) น้อยท่ีสุด ร้อยละ 8.30 ตามลําดับ 

11.97

1.21 2.02 1.97

37.03

27.77

0.51 3.34 4.92
1.37 0.17 0.38 0.15

3.81 3.56
0.04 0.06 0.34

บธ.บ. บช.บ. นท.บ. ศ.บ. วท.บ. ศศ.บ. ศศ.ม. นต.บ. รป.บ.

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
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ภาพท่ี 4 แสดงร้อยละของหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสตูร จําแนกตามปีพิมพ 
 
  เมื่อจําแนกความทันสมยัตามภาษา พบว่า หนังสือภาษาไทยท่ีมีปีพิมพ์ช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-
2555) มากท่ีสดุ ร้อยละ 46.56 และปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (2556-2560) น้อยท่ีสดุ ร้อยละ 6.53 ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษ 
พบว่า หนังสือปีพิมพ์ช่วง 10 ปี (ค.ศ. 2003-2012) มากท่ีสดุ รอ้ยละ 5.93 และปีพิมพ์ไมเ่กิน 5 ปี (ค.ศ. 2013-2017)  น้อย
ท่ีสุด ร้อยละ 1.75 เช่นกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ร้อยละของจํานวนหนังสอืท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตร จําแนกตามภาษา และปีพิมพ์  
 
 จําแนกความทันสมัยตามหลักสูตร พบว่า หลักสูตรท่ีมีหนังสือปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 
2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) มากท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 10.68 ของหนังสือ
ท้ังหมดในหลักสตูร และหลักสตูรท่ีมีหนังสือทันสมัยน้อยท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 3.30 

39.22%

52.5%

8.28%

ก่อนปี 2546 2546-2555 2556-2560

37.66

1.56

46.56

5.936.53
1.75

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ก่อนปี 2546

2546-2555
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 จําแนกตามภาษา พบว่า หลักสูตรท่ีมีหนังสือภาษาไทยทันสมยัมากท่ีสุด ปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี 
(พ.ศ. 2556-2560) ได้แก่ หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 10.00 ของหนังสือในหลักสูตร และหลกัสูตรท่ีมี
หนังสือภาษาไทยทันสมัยน้อยท่ีสดุ ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 3.26 ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษท่ี
ทันสมัยมากท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรเศรฐศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 27.23 และหลักสตูรท่ีมีหนังสือภาษาอังกฤษทันสมัย
น้อยท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 0.04 เช่นกัน 
 จําแนกความทันสมัยตามสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชาท่ีมีหนังสือทันสมยัมากท่ีสดุปีพิมพ์ ไมเ่กิน 5 
ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รอ้ยละ 23.55 รองลงมา 
คือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ร้อยละ 14.78 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 14.13  ส่วนสาขาวิชาท่ีมหีนังสือทันสมัย
น้อยท่ีสดุ ไดแ้ก่ สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.62 รองลงมา คือ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ร้อยละ 0.92 และ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ รอ้ยละ 1.52 ตามลาํดบั  
 จําแนกตามภาษา พบว่า สาขาวิชาท่ีมีหนังสอืภาษาไทยทันสมยัมากท่ีสดุ ปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 
2556-2560) ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 53.85 ของหนังสือท้ังหมดในสาขา รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ร้อยละ 49.21 และสาขาวิชาภาษาจีน ร้อยละ 28.96 และสาขาวิชาท่ีมีหนังสือภาษาไทยทันสมัยน้อยท่ีสดุ ได้แก่ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ และสาขาวิชาสตัวศาสตร ์ร้อยละ 3.32 เท่ากัน  ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือภาษาอังกฤษทันสมัยมากท่ีสุด ปีพิมพ์
ไมเ่กิน 5 ปี (ค.ศ. 2013-2017) ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 47.59 ของหนังสือท้ังหมดในสาขา รองลงมา คือ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ร้อยละ 46.01 และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร้อยละ 44.67 สว่นสาขาท่ีมหีนังสือ
ภาษาอังกฤษทันสมัยน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 0.39 และสาขาวิชาจิตวิทยา ร้อยละ 0.98 และ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาภาษาไทย ไม่มหีนังสือภาษาอังกฤษท่ีทันสมยั 

2. อภิปรายผล 
2.1 หนังสือท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร 
สํานักหอสมุดมีหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร ร้อยละ 

97.45 ของหนังสือท้ังหมด พิจารณาตามภาษา พบว่า เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 141,625 เล่ม ร้อยละ 88.44 
ของหนังสือภาษาไทยท้ังหมด และร้อยละ 78.92 ของหนังสือภาษาอังกฤษท้ังหมด เมื่อพิจารณาแต่ละหลักสูตร 
พบว่า หนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต รองลงมา คือ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ส่วนหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรน้อยที่สุด ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตามลําดับ 

ผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถอธิบายได้ว่าเน่ืองจากแต่ละหลักสูตรมีจํานวนสาขาวิชามากน้อย
ต่างกัน หลักสูตรท่ีมีสาขาวิชามาก จะมีหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรมากตามจํานวนรายวิชาท่ีสอน จึงทําให้สัดส่วน
หนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแปรผันตามรายวิชา นอกจากน้ี งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีลดลง สวน
ทางกับราคาสิ่งพิมพ์ท่ีสูงข้ึน และคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาให้ความร่วมมือในการเสนอแนะและคัดเลือกเข้าห้องสมดุน้อย 
เพราะบางสาขาวิชามีห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ประจําสาขา เมื่อเปรียบเทียบในด้านของภาษา สํานักหอสมุดมนีโยบายใน
การจัดหาหนังสือภาษาไทย จํานวน 3 เล่ม/ช่ือเรื่อง หนังสือภาษาอังกฤษจํานวน 1 เล่ม/ช่ือเรื่อง สัดส่วนของจํานวนหนังสือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจึงต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 

พิจารณาแต่ละสาขาวิชาท่ีมีหนังสือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของหนังสือในสาขาวิชา พบว่า ทุก
สาขาวิชามีหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 10 พิจารณาตามภาษา พบว่า สาขาวิชาท่ีต้องจัดหาหนังสือให้
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สอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ิมเติม ได้แก่ หนังสือภาษาไทยสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหนังสือภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

2.2 ความทันสมัย  
 จากการพิจารณาความทันสมัยของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรท้ังภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหนังสือท่ีมีปีพิมพ์ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555 หรือ ค.ศ. 2003-2012)      
มากท่ีสุด ร้อยละ 52.50 ส่วนหนังสือท่ีมีปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) ซ่ึงเป็น
หนังสือท่ีทันสมัยท่ีสุด พบว่า มีน้อยท่ีสุดร้อยละ 8.28 

 ผู้วิจัยกําหนดให้ความทันสมัยของหนังสือแต่ละสาขาวิชาจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
หนังสือในหลักสูตร ซ่ึงพบว่า มีจํานวน 6 หลักสูตร ท่ีมีหนังสือปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017)  
ไม่ถึงร้อยละ 10 ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

 สาขาวิชาท่ีควรจัดหาหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีทันสมัยเพ่ิมเติม ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
และสาขาวิชาจิตวิทยา       

จากผลการศึกษาความทันสมัยท่ีพบ สามารถอธิบายได้ว่า เน่ืองมาจากสํานักหอสมุดได้รับการ
จัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีน้อยลง ซ่ึงสวนทางกับราคาสิ่งพิมพ์ท่ีสูงข้ึน หนังสือบางสาขาวิชาท่ีเป็น
วิชาเฉพาะทาง มีการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ผลิตและจัดจําหน่ายในประเทศน้อย สํานักหอสมุดอาจจัดหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทน ซ่ึงมีราคาแพง นอกจากน้ี สํานักหอสมุดยังต้องการความร่วมมือจากอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มคีวามรู ้และ
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือคัดเลือกและประเมินเน้ือหาของหนังสือ ซ่ึงในแต่ละปีสํานักหอสมุดได้รับความ
ร่วมมือจากอาจารย์คณะต่าง ๆ ในการเสนอแนะและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดน้อย จึงอาจทําให้ห้องสมุด
จัดหาหนังสือท่ีทันสมัยได้ไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร  

นอกจากน้ี ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีพบว่ามีหนังสือสอดคล้อง
กับหลักสูตรน้อย และล้าสมัย สรุปประเด็นสาระสําคัญได้ว่า ส่วนใหญ่อาจารย์แต่ละสาขาวิชาแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการสอนจากเอกสารประกอบการสอน แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ และค้นหาแหล่ง
สารสนเทศประกอบการสอนจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร ์และ
สาขาวิชาจิตวิทยา บางสาขาวิชาใช้วิธีการสอนจากประสบการณ์ผู้สอน เช่น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้จากสถานท่ีหรือสถานการณ์จริง เช่น สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น    

3. ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์  
3.1 ข้อเสนอแนะ  

1) ควรมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลระเบียนทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนการศึกษาวิจัย  

2) ควรมีการศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือหาของหนังสือกับหลักสูตรทุกครั้งเมื่อมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
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3) ควรมีการศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือของของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ่ืน 
เช่น สื่อโสตทัศน์ ดรรชนีวารสาร เป็นต้น 

4) ควรแสวงหาความร่วมมือกับคณาจารย์ประจําหลักสูตรในการคัดเลือกหนังสือท่ีมี
เน้ือหาความสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีตนสังกัด เพ่ือให้มีจํานวนหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ิมข้ึน  

5) ควรมีการประชาสัมพันธ์บริการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดให้มากข้ึน 
3.2 การนําไปใช้ประโยชน์  

1) ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดหาหนังสือให้เพียงพอ    
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และขยายขอบเขตไปยังทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ ต่อไป 

2) ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความคุ้มค่าด้านปริมาณทรัพยากรสารสนเทศกับ
งบประมาณท่ีได้รับ  

3) ผลการศึกษาความทันสมัยของหนังสือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสํารวจการใช้และ
พิจารณาคัดออกหนังสือท่ีมีปีพิมพ์เกิน 10 ปีได้ 

4. ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร หรือจัดทําหลักสูตรใหม่   
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