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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหนังสือท่ีมีการใช้มาก และมีการใช้น้อยจากสถิติการยืม
หนงัสือในส านกัหอสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณแบบส ารวจ โดยศึกษาสถิติ
การยืมหนังสือของห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ และห้องสมุดสถาบัน  ทั้ งหมดรวม 21 แห่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ หนงัสือทัว่ไปทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จ านวน 469,497 เล่ม 
โดยไม่นบัรวมหนงัสืออา้งอิง วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หนงัสือแบบเรียนและหลกัสูตร หนังสือ
ส ารอง ส่ิงพิมพ์รัฐบาล ส่ิงพิมพภ์าคเหนือ นวนิยาย เร่ืองสั้น และหนงัสือท่ีอยู่ระหว่างการซ่อม ช่วง
ระยะเวลาการยืมท่ีใช้ในการศึกษา คือ พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2556  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบ
บนัทึกขอ้มูล และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และพรรณนาผล
การสัมภาษณ์ 
   ผลการวิจยัพบว่า มีการยืมหนังสือจากส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
76.90 และไม่มีการยืมจ านวน ร้อยละ 23.07  และเม่ือแยกตามห้องสมุด พบวา่มีสถิติการยืมในแต่ละ
คณะและสถาบนั คือ ร้อยละ 76.93 ของหนงัสือท่ีมีในห้องสมุด เม่ือแยกตามหมวดหมู่พบวา่ทุกคณะมี
สถิติการยืมหนงัสือมากในหมวดหมู่ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีมีการเรียนการสอนตามคณะ
และการใช้งานในสถาบนันั้นๆ ส าหรับห้องสมุดกลางพบว่ามีการยืมกลุ่มหนังสือใกล้เคียงกนัทุก
หมวดหมู่   เม่ือแยกจ านวนการยืมตามภาษา พบวา่ห้องสมุดท่ีผูใ้ช้นิยมยืมหนงัสือภาษาไทยมากกว่า
ภาษาต่างประเทศ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ห้องสมุดศูนยว์ิชาการโรงเรียนสาธิต ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 
และห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ตามล าดับ และในส่วนของห้องสมุดท่ีผู ้ใช้นิยมยืมหนังสือ
ภาษาต่างประเทศมากกว่าภาษาไทย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ รองลงมาคือ 
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ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามล าดับ  ส าหรับหนังสือท่ี
จดัพิมพ์ระหว่างปีพิมพ์ พ.ศ. 2543-2552  จะมีจ านวนคร้ังในการยืมมากกว่าหนังสือท่ีตีพิมพ์ในช่วง
ระยะเวลาอ่ืนๆ และหนังสือในส านักหอสมุดมีความถ่ีในการยืมหนังสือมากท่ีสุดคือ จ านวน 1-50  
คร้ัง 
    ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สามารถจดัหาหนังสือได้
สอดคล้องกบัหลกัสูตรท่ีมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสามารถสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มท่ีมีความตอ้งการเอกสารเฉพาะสาขาวชิาในคณะต่างๆ แสดงให้เห็น
วา่ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ และห้องสมุดสถาบนั มีการบริหารจดัการงบประมาณในการจดัซ้ือ
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ  
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ABSTRACT 
 

This research had the objectives of investigating on books that were used in a high 
frequency and those that were used in less frequency as well as surveying the major resources used 
in the Central Library of Chiang Mai University.  This was a quantitative research based on a survey 
from the circulation statistics of the Central Library, faculty libraries and those of centers and 
institutes of Chiang Mai University, which involved 21 libraries altogether during 2012-2013.   
The research population consisted of 469,497 books in Thai and foreign languages, not including 
reference books, theses, dissertations, textbook and curriculum, reserved books, government printed 
materials, northern material collections, novels, short stories and books undergoing mending.   
The tools used in the research were a data recording form and interview form and the data was 
analyzed using frequency distribution, percentile and description of the interview results. 
   The research results showed that book circulation of the Central Library was 76.9% 
whereas 23.07% were not borrowed.  However, the circulation at the other libraries (faculty, center 
and institute libraries) was 76.93%.  When classified by categories, it was found that all faculties 
and institutes had shown high statistics of circulation in the categories that corresponded to the 
content of the curriculum or courses offered in the respective faculties or the nature of the work of 
the institutes.  As for the Central Library, the circulation was rather close in all categories.  When 
classified by language, more books in the Thai language were checked out from the libraries of the 
Demonstration School, Faculty of Education and Faculty of Business Administration respectively.  
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Books published in 2000-2009 had a higher frequency of circulation than those of other years.   
The highest frequency of books checked out from the Central Library of CMU was 1-50 times.     
    The results indicated that the Central Library of CMU was able to acquire books 
corresponding to the curriculum and courses offered at the university and meet the needs of the 
different groups of users from various faculties for their specialization and types of materials. This, 
therefore, confirms that the Central Library and the libraries of the faculties, centers as well as 
institutes of CMU had an efficiency in budget management to cost-effectively acquire their 
information resources. 

 


