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บทคดัย่อ 
 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือและการยืมใน
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์กับกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2553) วิธีการวิจยั คือ 
การประเมินเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ และหาความสัมพนัธ์
ดา้นเน้ือหาระหว่างหนงัสือในห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์กบักระบวนวิชาท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ฯ และการประเมินเชิงปริมาณจากสถิติการยืมคืนหรือปริมาณ
การน าทรัพยากรสารสนเทศไปใชภ้ายนอกหอ้งสมุด  

ผลการวิจยั พบวา่ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์สามารถจดัหาหนงัสือไดส้อดคลอ้งกบัการใช้
ส าหรับการสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ โดยมีหนังสือท่ีสัมพนัธ์กับ
เน้ือหากระบวนวชิาทั้งส้ิน จ านวน 8,326 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 49.46 ของจ านวนหนงัสือท่ีมีในหอ้งสมุด
คณะเกษตรศาสตร์ (16,834 เล่ม) แยกเป็นหนังสือภาษาไทย จ านวน 3,029 เล่ม และหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 5,297 เล่ม ดา้นความทนัสมยัของหนงัสือจ านวนดงักล่าวทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศพบวา่ หนงัสือท่ีพิมพใ์นช่วง 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) จ  านวน 559 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 
6.72 ของจ านวนหนงัสือทั้งหมดท่ีสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรฯ หนังสือท่ีพิมพต์ั้งแต่ 6 -15 ปี (พ.ศ. 2542-
2551) จ  านวน 2,115 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 25.40 และหนังสือท่ีพิมพ์เกินกว่า 15 ปี (ก่อน พ.ศ. 2542) 
จ  านวน 5,652 เล่ม คิดเป็นร้อยละ67.88 โดยกลุ่มวิชาท่ี มีหนังสือมากท่ีสุด 3 ล าดับแรกได้แก่  
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กลุ่มวชิาแกน จ านวน 5,123 เล่ม รองลงมา คือ สาขาวชิาพืชสวน จ านวน 2,218 เล่ม และสาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ จ านวน 1,967 เล่ม สาขาวชิาท่ีมีหนงัสือนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ สาขาวชิาโรคพืช จ านวน 690 เล่ม  

เม่ือน าสถิติขา้งตน้มาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 พบว่า
ด้านหนังสือเฉพาะสาขาวิชานั้นทุกกลุ่มวิชามีหนังสือเป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดฯ (500 เล่ม 
ส าหรับระดบัปริญญาตรี) ในดา้นจ านวนหนงัสือ/นกัศึกษา (15 เล่ม / 1 คน) พบวา่กลุ่มวิชาท่ีมีสัดส่วน
ระหวา่งจ านวนหนงัสือต่อนกัศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุด มี 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ สาขาวชิากีฏวิทยา 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน และสาขาวิชาพืชไร่ ส าหรับกลุ่มวิชาท่ีมี
สัดส่วนไม่เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดฯ มี 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิชาแกน สาขาวิชาส่งเสริมและ
เผยแพร่การเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาโรคพืช และในดา้นจ านวนหนงัสือ/อาจารย ์
(100 เล่ม / 1 คน) พบวา่ทุกกลุ่มวิชามีสัดส่วนระหวา่งจ านวนหนงัสือต่ออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบกระบวน
วชิาเป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดฯ และในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งหนงัสือกบัการยมื เม่ือนบัสถิติ
การยืมยอ้นหลงัจ านวน 24 เดือน พบวา่หนงัสือของทุกกลุ่มสาขาวิชามีการยืมมากท่ีสุดอยูใ่นระหวา่ง 
1- 100 คร้ัง ทั้งน้ียงัมี 5 กลุ่มสาขาวชิาท่ีหนงัสือมีการยมืมากกวา่ 500 คร้ังข้ึนไป  
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ABSTRACT 
 

This research aimed to evaluate the relationship between book circulation at the Faculty of 
Agriculture Library and the curriculum of the Bachelor’s Degree of Science in Agriculture (2010), 
Chiang Mai University.  The qualitative evaluation was used to analyze the information resources 
record and content relationship between book collections at the Faculty of Agriculture Library and 
the curriculum of the Bachelor’s Degree of Science in Agriculture along with the circulation 
statistics of books.   

The findings revealed that the library was able to acquire books corresponding to the 
curriculum. There are 8,326 books related to the courses offered, accounted for 49.46 percent of the 
book collection in the library (16,834 books), consisting of 3,029 Thai books and 5,297 foreign 
languages books.  Among these, there were 559 books printed between 2009-2013, which made up 
6.72 percent of the books related to the courses offered and 2,115 (25.40 percent) printed between 
1999-2008 and 5,652 (67.88 percent) printed before 1999.  The subject areas that had the highest 
number of books in the library were those related to the core courses (5,123 copies), followed by 
those of Field Crops (2,218 copies) and Animal Science (1,967 copies).  The subject areas that had 
the least number of books were those related to Plant Pathology (690 copies).   
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Comparing the statistics with those of the library standards (2001), it was found that the 
book collection was in accordance with the standards in all subject areas, 500 copies for the 
Bachelor’s Degree and 15 copies/ 1 student.  Four subject areas that met the standard for the number 
of book per students were the core courses, Agricultural Promotion, Animal Science and Plant 
Pathology.  As for the number of book per faculty instructor (100/ 1 instructor), it was found to be 
in accordance with the standard in all subject areas.  As for relationship between the book collection 
and circulation, the 24-month backward circulation statistics showed that the maximum number of 
books checked out was between 1-100 times in all subject areas and five subject areas had a check 
out rate of over 500 times. 

 


