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บทคัดย่อ
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวิธีจัดซื้อ, รับอภินันทนาการ และขอรับ
อภินันทนาการจากหน่วยงานผู้ผลิต ซึ่งการขอรับอภินันทนาการมีค่าใช้จ่ายในการออกไปรับหนังสือและกระบวนการ
ทางเทคนิค เนื่องจากหนังสือมีจํานวนมากสําหรับให้บริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงมีการสํารวจการใช้
หนังสือกลุ่มดังกล่าวเพื่อหาแนวทางการขอรับอภินันทนาการ โดยใช้ข้อมูลรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการและ
ข้อมูลการยืมจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุด รวมทั้งพิจารณาจากข้อมูลเนื้อหาและหน่วยงานผู้ผลิตที่
ผู้ใช้บริการสนใจและทําการยืมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จําแนกตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน
จํานวน 12 สาขาวิชา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จากนั้นนําเสนอผลการสํารวจและเผยแพร่ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทําข้อกําหนดแนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการเพื่อพัฒนางานขอรับหนังสือ
อภินันทนาการให้ได้หนังสือที่ตรงตามความต้องการและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ต่อไป ผลการสํารวจ พบว่า มีรายการ
หนังสือที่มีการยืมถึงร้อยละ 45.27 จากจํานวนรายการหนังสือที่ขอรับอภินันทนาการทั้งหมด

คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, หนังสืออภินันทนาการ, หนังสือบริจาค, การใช้หนังสือ
ABSTRACT
The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open
University has a responsibility for providing information resources to satisfy the needs of users both
central and regional. Supply by purchasing, obtaining and requesting donation books from the other
departments. For the requesting donation books method, it has the cost of going out to receive
books and the cost of technical processes. Due to a lot of books for service both the central and
regional so there is the study of the usage of donation books by usage of the books entry data and
use of the books that interested and borrowed by users. Classified according to the program of
study at the university with 12 programs in the fiscal year 2016-2019. Distributed project result to
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relevant staffs and establishing the guidelines for requesting donation books for developed this
collection to satisfy the needs of users. From the results of the survey, the list of books that have
usage statistics, 45.27 percent of total.

Keyword: collection development, free books, donation books, borrow books
บทนํา
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีกระบวนงานที่สําคัญคือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพือ
ให้บริการอย่างเพียงพอ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิท ยาลั ย (พิ มพิ นี ดํ า สงค์ , 2555, น. 2) การจั ดหาทรั พ ยากรสารสนเทศประกอบด้ว ยการจัด ซื้ อจากเงิ น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการรับอภินันทนาการ ส่วนของการรับอภินันทนาการนั้น นอกจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบให้แล้ว ยังมีวิธีดําเนินการขอรับอภินันทนาการโดยการคัดเลือกจาก
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจหรือเป็นหน่วยงานผู้ผลิตด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหา
หลากหลายและมีค วามน่ า เชื่อ ถื อ มากขึ้น เนื่อ งจากหนั งสื อ อภินั น ทนาการส่ ว นมากจะเป็ นหนั ง สือ ที่ ผ ลิต จาก
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาของหนังสือ เช่น หนังสือด้านการศึกษา จากสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ด้านการค้าระหว่างประเทศ จากกรมการค้าต่างประเทศ เป็นต้น และเป็นหนังสือที่ผลิตเพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงาน หรือผลิตในวาระโอกาสพิเศษของหน่วยงานที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าที่ในการคัดเลือกและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จํานวน 10 แห่ง ศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 แห่ง
และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จํานวน 95 แห่ง รวมทั้งสิ้น 108 แห่ง โดยมีทรัพยากรสารสนเทศที่ได้
จากการจัดซื้อและการรับอภินันทนาการ ซึ่งในส่วนของการขอรับอภินันทนาการ จะมีค่าใช้จ่ายในการออกไปรับ
หนังสือและกระบวนการทางเทคนิคห้องสมุด จึงต้องมีการสํารวจการใช้ของหนังสือกลุ่มดังกล่าวว่าผู้ใช้บริการมี
ความสนใจเนื้อหาด้านใด และเป็นสื่อที่ผลิต จากหน่วยงานใด เช่น เดียวกับการจัดหาด้ว ยวิธีการจัดซื้อจากเงิ น
งบประมาณ เนื่องจากข้อมูลสถิติการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศสามารถนํามาใช้ในการประเมินผลนโยบายการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจบริหารจัดการพื้นที่เชิงกายภาพด้วย (นิสากร
อัครสุวรรณกุล และคณะ, 2562, น. 1) จากนั้นนําผลการศึกษาที่ได้มาจัดทําแนวทางการพิจารณาหนังสือที่จะขอรับ
อภินันทนาการ โดยใช้การสํารวจการใช้รายการหนังสือขอรับอภินันทนาการช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562
จําแนกตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน จํานวน 12 สาขาวิชา
การมีแนวทางการพิจารณาหนังสือที่จะขอรับอภินันทนาการจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการ
ติดตามการผลิตทรัพยากรสารสนเทศจากหน่วยงานที่ผู้ใช้บริการสนใจ หากสาขาวิชาใดยังไม่มีสถิติการใช้จะนําผล
การสํารวจมาใช้ปรับแนวทางในการจัดหาหนังสือต่อไป เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและกระบวนการ
ทางเทคนิคห้องสมุด รวมถึงการจัดการปัญหาพื้นที่ด้วย เนื่องจากมีแนวทางการพิจารณาเนื้อหาและหน่วยงานผู้ผลิต
แล้วว่าหนังสือกลุ่มใดเป็นหนังสือที่ผู้ใช้บริการสนใจและมีแนวโน้มที่จะใช้บริการ ดังที่ ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
(2557, น. 2) ได้กล่าวไว้ว่า “การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานสําคัญที่จะช่วยให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่มี
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คุ ณ ค่ า ตรงกั บ ความสนใจและความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง บรรณารั ก ษ์ ต้ อ งพิ จ ารณาเลื อ กทรั พ ยากร
สารสนเทศที่มีคุณค่า หากเลือกไม่รอบคอบและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีคุณค่าหรือไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้จะเป็นการสูญเปล่าและสิ้นเปลือง”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํารวจจํานวนหนังสือขอรับอภินันทนาการและการใช้หนังสือที่ได้รับอภินันทนาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562
2. เพื่ อ กํ า หนดแนวทางในการขอรั บ หนั ง สื อ อภิ นั น ทนาการให้ ต รงตามความต้ อ งการของ
ผู้ใช้บริการ
3. เพื่อส่งเสริมการใช้หนังสืออภินันทนาการให้มีอัตราการใช้มากขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. กําหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการสํารวจ คือข้อมูลรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับรายการขอรับอภินันทนาการที่มีการใช้
โดยสถิติการใช้จะรวบรวมจากข้อมูลการยืมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 2 ระบบ คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS
Virtua สําหรับข้อมูลการยืมหนังสือที่ขอรับอภินันทนาการช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 และระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ MATRIX สําหรับข้อมูลการยืมหนังสือที่ขอรับอภินันทนาการช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 1 ข้อมูลการยืมหนังสือของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtua
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ภาพที่ 2 ข้อมูลการยืมหนังสือของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
2. รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ทั้งรายการขอรับอภินันทนาการ และการใช้หนังสืออภินันทนาการ ใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จําแนก
ตามสาขาวิชาในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2.2 ข้อมูลการใช้หนังสือขอรับอภินันทนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จําแนก
ตามสาขาวิชาในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ข้อมูลที่ได้ทําการรวบรวมในส่วนรายการหนังสือและการใช้หนังสือ
ขอรับอภินันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
3.1 เปรียบเทียบรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการและข้อมูลการใช้ โดยการหาค่าร้อยละ
จากจํานวนที่ขอรับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 และจําแนกตามสาขาวิชา
3.2 วิเคราะห์หัวข้อรายการหนังสือที่มีการใช้ว่าเป็นเนื้อหาด้านใด และจากหน่วยงานใด
จําแนกตามสาขาวิชา
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
1. รายการหนั ง สื อ ขอรั บ อภิ นั น ทนาการ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จํ า นวน 201
รายการ และมีรายการที่มีการใช้ จํานวน 91 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.27 ของหนังสือที่ขอรับ รายละเอียดตาม
ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 จํานวนรายการหนังสือที่ขออภินันทนาการและรายการที่มกี ารยืม
2. จํานวนร้อยละการใช้หนังสือ จําแนกตามสาขาวิชา โดยสาขาวิชาที่มีค่าร้อยละการใช้หนังสือ
มากที่สุดคือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ร้อยละ 54.8 และ
สาขาวิชาที่ไม่มีการใช้คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
ตารางที่ 1 จํานวนร้อยละการใช้หนังสือ จําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์

จํานวนรายการ
ที่ขอรับ
15
17
31
11
3
29
28
21
8
2
18
18

จํานวนรายการ
ที่มีการยืม
4
12
17
5
0
11
13
11
3
0
7
8

ร้อยละการใช้
หนังสือ
26.6
70.5
54.8
45
0
37.9
46.4
52.4
37.5
0
38.88
38.89
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3. หัวข้อรายการหนังสือที่มีการใช้ จําแนกตามสาขาวิชา ที่แสดงถึงความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ ทั้งด้านเนื้อหาและหน่วยงานที่ผลิต ดังนี้
ตารางที่ 2 หัวข้อรายการหนังสือที่มีการใช้ จําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หัวข้อ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
การศึกษา
การศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิติศาสตร์

การเงินและการลงทุน
การค้าระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยว
ระบบกฎหมาย

สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

ระบบกฎหมาย
การแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
การป้องกันโรค
การรักษาโรคมะเร็ง
การดูแลผู้สูงอายุ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การดูแลผู้สูงอายุ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ปศุสัตว์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพยาบาลผู้ป่วย

หน่วยงาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม สั ง คมแห่ ง การ
เรียนรู้และคุณภาพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรมการค้าต่างประเทศ
สํานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักงานศาลยุติธรรม
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สํานักโรคไม่ติดต่อ
มูลนิธิมิตรภาพบําบัด
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
สถาบันนโยบายศึกษา
สถาบันพระปกเกล้า
กรมปศุสตั ว์
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
สํานักการพยาบาล
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบว่ามีอัตราการใช้หนังสืออภินันทนาการ ร้อยละ 45.27 สาขาวิชาที่มีสถิติ
การใช้หนังสือมากที่สุดคือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยเป็นเนื้อหาด้านการศึกษาจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาและสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ โดยข้อมูลที่ได้มีความหลากหลาย
ของเนื้อหาและหน่วยงานผู้ผลิตในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมากําหนดเป็นแนวทางการขอรับ
หนังสืออภินันทนาการและเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดหาหนังสืออภินันทนาการ ดังนี้
1. กําหนดแหล่งสารสนเทศที่ต้องการโดยพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงกับหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยทั้ง 12 สาขาวิชา พร้อมพิจารณาจากข้อมูลหัวข้อเนื้อหาและหน่วยงานเจ้าของผลงานที่มี
สถิ ติ ก ารใช้ จ ากการขอรั บ อภิ นั นทนาการที่ ผ่ า นมา (ข้ อ มู ล ตารางที่ 2) เพื่ อ กํา หนดขอบเขตการกํ า หนดแหล่ ง
สารสนเทศและติดตามการผลิตสื่อการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบรายการซ้ําของหนังสือที่คัดเลือกจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด
3. ดําเนินการประสานขอรับหนังสืออภินันทนาการตามจํานวนศูนย์ที่ให้บริการทั่วประเทศรวม
108 แห่ง หรือตามจํานวนเล่มที่หน่วยงานเจ้าของหนังสือสะดวก
4. แสวงหาแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ที่ผลิตทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าและเป็นเนื้อหาเฉพาะ
ทางเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวทางการจัดหาให้มีเนื้อหาและหน่วยงานผู้ผลิตให้หลากหลายและครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น
กําหนดแหล่งสารสนเทศ

วิเคราะห์เนื อหาจากข้ อมูลสถิติการใช้

วิเคราะห์เนื อหาจากข้ อมูลหลักสูตร

ตรวจสอบรายการซํ า

ประสานขอรับจากหน่วยงานเจ้ าของผลงาน
รวบรวมข้ อมูลหนังสือทีขอรับเพือประเมินการใช้ ในปี งบประมาณต่อไปและนําผลทีได้ มาปรับปรุงแนวทาง

ภาพที่ 4 แนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อเสนอแนะ
จากสถิติจํานวนการขอรับหนังสืออภินันทนาการ และสถิติการใช้หนังสืออภินันทนาการ ช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 มีอัตราการใช้เกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนหนังสือที่ขอรับมา สํานักบรรณสารสนเทศ
จึงควรทําการสํารวจการใช้หนังสืออย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการและ
ปรับปรุงแนวทางในการขอรับอภินันทนาการ เนื่องจากหนังสืออภินันทนาการมีความสําคัญ เพราะเป็นหนังสือที่มี
ข้อมูลเฉพาะทางที่ผลิตจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีความ
น่าเชื่อถือ การสํารวจการใช้หนังสือดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ติดตามความเคลื่อนไหวการผลิตสื่อจาก
หน่วยงานที่ผู้ใช้บริการสนใจ หากสาขาวิชาใดยังไม่มีสถิติการใช้จะได้นําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือใน
หัวข้อและหน่วยงานที่หลากหลายมากขึ้น
การนําไปใช้ประโยชน์
จากการสํารวจการใช้หนังสือขอรับอภินันทนาการ ได้แนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการ
ว่าในแต่ละสาขาวิชาควรเป็นเนื้อหาด้านใดและเป็นหนังสือที่ผลิตจากหน่วยงานใด ซึ่งเป็นการคัดเลือกตามพฤติกรรม
ของผู้ใช้ ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการไปรับหนังสือและกระบวนการทางเทคนิคห้องสมุด รวมถึงการบรรเทาปัญหา
ด้านพื้นที่ของห้องสมุด เนื่องจากมีแนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการที่จะทําให้ได้รับหนังสือที่ผู้ใช้บริการมี
แนวโน้มที่จะใช้จริง ๆ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่จะได้มีแนวทางในการจัดหาและการกําหนดขอบเขตแหล่งสารสนเทศที่
ผู้ใช้มีความสนใจและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หนังสือที่ขอรับ
อภินันทนาการในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
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