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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ เพือ่ศึกษาการใช้
หนังสือของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากสถิติการใช้หนังสือใน
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ท าการศึกษา
การใช้หนังสือท้ังที่ใช้ภายในห้องสมุดและการยมืออกนอก
ห้องสมุด สถติิที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ   

ผลการศึกษา พบว่า 1) ศูนย์วิทยบริการมหีนังสือ
ในหมวดทั่วไป (000-900) จ านวน 41,284 เล่ม เป็นหนังสือ
ที่ถูกใช้ จ านวน 26,593 และเป็นหนังสือท่ีไม่เคยถูกใช้งาน 
จ านวน 14,691 หนังสือท่ีมีการใช้มากที่สุด คือ หมวด 400 
(ภาษา) และ 2) ในส่วนของการประเมินการใช้หนังสือ 
พบว่า หนังสือมีค่าการใช้ Overused จ านวน 6 หมวด และ 
Underused จ านวน 4 หมวด โดยใน 4 หมวดนี้ มีเฉพาะ
หนังสือในหมวด 300 (สังคมศาสตร์) ท่ีมีค่าใกล้เคียงกับ 1  

 
ABSTRACT 
  This study aimed to investigate the usage 
of books at the Academic Resources Center, Roi -et 
Rajabhat University. Data was collected regarding the 
average number of book usages during January – 
December 2016 both inside and outside the Academic 
Resources Center. The statistics used for data 
analysis were percentage.  
 The results of this research revealed that 
1) there were 41,284 books in Academic Resources 
Center at Roi et Rajabhat University. 26,593 titles 
were used inside the Academic Resources Center  
and were  chested out. 14,691 titles were never 
used. The books in class 400 (Languages) were 
used at the highest level. 2) the evaluation 
revealed that 6 classes of books 
 
 
 

 
were overused and 4 classes were underused. 
Only the books in class 300 (Social science) had the 
value of book evaluation was close to level 1. 
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บทน า 
 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ถือไดว้่าเป็นหัวใจ
ส าคัญต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
กล่าวคือ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมคีวามจ าเป็นต่อการเรียน
การสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสอื ซึ่งเป็นรากฐานส าคญั
ของการศึกษา หากห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาได้มีการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุม และมีความ
เพียงพอต่อความต้องการของทุกสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียน
การสอน  ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งส่งผล 
ไปยังการยกระดบัสถาบันอุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพใน
การเรยีนการสอน เป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป (สเุพ็ญ   
ทาเกิด และคณะ.  2543) ซึ่งการด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดได้มีการด าเนินการจดัซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น โดย
พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด.  2557) 
เกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ 
ขอบเขต เนื้อหาและเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งให้
ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยการเปิดโอกาสใหผู้้ใช้ได้เสนอผ่านระบบการจดัซื้อจัด 
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จ้างของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การคัดเลือกจากการจัดงาน
สัปดาห์หนังสือ เพื่อได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับ 
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ห้องสมุดควรมีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหามาว่า
มีความเพียงพอ หรือ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 
เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป 
หรือทรัพยากรสารสนเทศบางส่วนอาจมีการช ารุด หรือล้าสมัย 
ไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะมีการคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ออก โดยการประเมินทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนใน 
การจัดหา คัดออก และเป็นข้อมลูพื้นฐานต่อการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้มีความสมบูรณ์อยู่
อย่างต่อเนื่องและในด้านการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปดิท าการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งมีท้ังหมด  
7 คณะ จ านวน 38 สาขาวิชา ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตร 
การเรยีนการสอนอยู่เป็นประจ าทกุปีจึงมีผลต่อการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องปรับให้ทันสมัยต่อหลักสูตร 
อยู่เสมอ (ส านักวิชาการและประมวลผล.  2559)  
 จากการส ารวจหนังสือของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาพบว่า หนังสือ
ประเภทต าราที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด มีท้ังหมด 41,284 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ
หมวด 300 สังคมศาสตร์ รองลงมาเป็นหนังสือหมวด 600 
เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต)์ และหมวดหมู่ที่มีหนังสือ
น้อยที่สุดคือหมวด 800 วรรณคดี จากการส ารวจดังกล่าว
ท าให้ทราบปริมาณหนังสือท่ีมีให้บริการในห้องสมดุ แต่ไม่
ทราบว่าหนังสือมีการใช้งานมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งานของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาการใช้หนังสือของศูนยว์ิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบว่าหนังสือที่มีให้บริการมีความ
สอดคล้องกับหลักสตูรสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน
ใน หรือไม่ โดยพิจารณาจากสถิตกิารใช้หนังสือท้ังภายใน
ห้องสมุดและภายนอกห้องสมุด ซึง่ผลการศึกษาท่ีได้ในครั้งนี้
จะเป็นข้อมลูให้ห้องสมุดได้ทราบวา่หนังสือท่ีมีให้บริการนั้น
มีคุณภาพมากน้อยเพียงใดและสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช้บริการมากน้อยเพียงใด รวมทั้งช่วยสนับสนุน
การเรยีนการสอนของหลักสตูรที่เปิดท าการเรียนการสอน
ของคณะและสาขาต่าง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากเกณฑ ์
ค่าการใช้หนังสือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการก าหนดนโยบาย 
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม้ีความเหมาะสม คุ้มคา่

และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
พร้อมท้ังเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาการใช้หนังสือหมวดทั่วไป (000-900) 
ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยประเมิน
การใช้จากข้อมูลสถติิการยมื 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจยันี้ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เพื่อศึกษาการประเมินการใช้หนังสือหมวดทั่วไป (000-900) 
ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยศึกษา
จากสถิติการยืมหนังสือทั้งที่ใช้ภายในและยืมใช้นอกห้องสมุด 
ผ่านระบบห้องสมดุอัตโนมตัิ ALIST  
 1.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 หนังสือหมวดทั่วไป (000-900) ที่ให้บริการในศูนย์
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบส ารวจ โดยรวบรวมข้อมลูสถิตจากระบบห้องสมดุ
อัตโนมัติ ALIST 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
  3.1  ขอความอนเุคราะห์หัวหนา้ศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
การใช้หนังสือในหมวดทั่วไป (000-900) แบบลงรายละเอียด 
ถึงหมวดย่อย 
  3.2  ขอความร่วมมือจากเจ้าหนา้ที่ดูแลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เกี่ยวกับการดึงข้อมูลการใช้หนังสือ
ในปี พ.ศ. 2558 (มกราคม–ธันวาคม) ท้ังที่เป็นข้อมูลการใช้
หนังสือภายในห้องสมดุและข้อมูลการยืมหนังสือออกไปใช้
นอกห้องสมุด โดยแบ่งตามหมวดหมู่ย่อยในระบบการจดั
หมวดหมู่แบบทศนยิมดิวอ้ี (DC)  
  3.3  ผู้วิจัยได้น าข้อมลูสถติิการใช้หนังสือของ
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลการใช้หนังสือผา่น Microsoft Excel เพื่อรายงานผล
ค่าสถิติการใช้หนังสือ โดยการดึงขอ้มูลสถติิการใช้หนังสือ
ออกจากระบบห้องสมดุอัตโนมัติ ALIST 
  3.4  น าข้อมูลการใช้และการยืมหนังสือมา
วิเคราะหเ์พื่อหาค่าการใช้หนังสือของศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ต่อไป 
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 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมลูที่เก็บรวบรวมมาวเิคราะห์คา่สถิติ 

โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปด้วยการหาค่าร้อยละ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

 4.1  วิเคราะห์ข้อมูลการใช้หนังสือหมวดทั่วไป 
(000-900) ในด้านสถิติการยืมและจ านวนหนังสือท่ีไม่ถูกยืม 
ค านวณโดยการหาค่าร้อยละ 

 4.2  การประเมินการใช้หนังสือหมวดทั่วไป 
(000-900) ค านวณโดยการใช้สตูร คือ 
การใช้หนังสือ =     ค่าการใช้จริง 

    ค่าความคาดหวัง 
ซึ่งค่าความคาดหวัง คือ ร้อยละของจ านวนหนังสือค่าการใช้จริง 
คือ ร้อยละของจ านวนหนังสือที่ถูกยืม 

 4.3  การแปลความหมายของค่าที่ได้จากการ
ประเมิน จะถือว่าค่าที่เท่ากับหนึ่ง 1 คือ ค่าของความสมดุล
ของการใช้หนังสือ ค่าที่อยู่สูงกว่า 1 ถือว่าเป็นค่า Overused 
และค่าที่อยู่ต่ ากว่า 1 ถือว่าเป็นค่า Underused (Jain.  1969)  
  4.2  ค่า Overused ≥ หมายความว่าหนังสือ
หมวดนั้นมีการใช้มาก โดยคา่ที่เทา่กับ 1 ถือว่าหนังสือใน
หมวดนั้นมีการจัดหาทรัพยากรที่สมดุลย์ การจัดหาสอดคล้อง
กับการใช้ ส่วนค่า Overused ทีมากกว่า 1 ถือว่ามกีารใช้
มากแต่อาจจะไมส่อดคล้องกับการจัดหา เนื่องจากมีการใช้
มากกว่าทรัพยากรที่มี ห้องสมุดตอ้งพิจารณาจัดหาเพิ่ม 
  4.3  ค่า Underused ‹1 หมายความว่า
หนังสือหมวดนั้นมีการใช้น้อย ถือว่าหนังสือในหมวดนั้นมี
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไมส่อดคล้องกับการใช้ เนือ่งจาก
มีการใช้น้อย หรืออาจเกิดจากความสนใจของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป
ตามระยะเวลา ห้องสมุดอาจมีการพิจารณาคัดออก 
 
สรุปผล 

1.  การใช้หนังสือหมวดทั่วไป (000-900) โดย
ภาพรวม พบว่าศูนย์วิทยบริการมหีนังสือในหมวดทั่วไป 
(000-900) จ านวน 41,284 เล่ม เป็นหนังสือท่ีถูกยืมใช้ 
หรือถูกยืมออกมีจ านวน 26,593 เล่ม (ร้อยละ 64.41)  
และเป็นหนังสือที่ไม่เคยถูกใช้งาน จ านวน 14,691 เล่ม  
(ร้อยละ 35.59) หนังสือท่ีมีการยืมการใช้มากที่สุด คือ  
หมวด 300 (สังคมศาสตร์) โดยมีหนังสือในหมวด 300 
(สังคมศาสตร์) ทั้งหมด 12,923 เล่ม ที่มีการยืมและการใช้ 
จ านวน 8,763 เล่ม  (67.80) และมีหนังสือที่ไม่เคยมีการใช้งาน 
จ านวน 4,163 เล่ม (ร้อยละ 32.20) รองลงมาเป็นหนังสือ 
หมวด 500 (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์)  
ซึ่งมีหนังสือท้ังหมด จ านวน 3,195 เล่ม ท่ีมีการยมื การใช้

หนังสือ จ านวน 2,512 เล่ม (ร้อยละ 78.62) และมีหนังสือ 
ที่ไม่เคยถูกใช้งาน จ านวน 683 เล่ม (ร้อยละ 21.38) และ
หมวดที่มีการใช้หนังสือน้อยท่ีสุดคอืหมวด 800 (วรรณคดี) 
ซึ่งมีหนังสือท้ังหมด จ านวน 872 เล่ม หนังสือที่มีการยืม  
การใช้ จ านวน 635 เล่ม (ร้อยละ 72.8) และหนังสือท่ีไม ่
ถูกใช้งาน จ านวน 237 เล่ม (ร้อยละ 27.2)   
   2.  การประเมินค่าการใช้หนังสือ พบว่าหนังสือ 
ในหมวดใหญ่ที่มีค่าการใช้มากกว่าค่าความคาดหวัง Overused  
จ านวน 6 หมวด ได้แก่ หมวด 500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
และคณิตศาสตร์ (2.20) รองลงมาคือ หมวด 100 ปรัชญา 
(1.72) หมวด 400 ภาษา (1.09) หมวด 200 ศาสนา  
(1.27) หมวด 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และวิชาที่
เกี่ยวข้อง (1.25) และหมวด 800 วรรณคดี  (1.23) หนังสือ
ในหมวดใหญ่ที่มีค่าการใช้น้อยกว่าความคาดหวัง 
Underused จ านวน 4 หมวด โดยใน 4 หมวดนี้ มีหนังสือ
ในหมวด 300 ซึ่งเป็นหมวดเกี่ยวข้องกับการศึกษา ท่ีมีค่า
ใกล้เคียงกับ 1 เพียงหมวดเดียว 
 เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยในแตล่ะหมวดย่อย 
ปรากฏผล ดังนี ้
  1.  หนังสือท่ีมีค่าการใช้มากกว่าคา่ความคาดหวัง 
5 ล าดับแรก ได้แก่ หมวด 940 ประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป 
(3.66) รองลงมาหมวด 640 คหกรรมศาสตร์และชีวิต
ครอบครัว (3.09) หมวด 390 ขนบธรรมเนยีมประเพณี  
คติชนวิทยา (2.71 หมวด 900 ภูมิศาสตร์ (2.71) และหมวด 
930 ประวิติศาสตร์โลกโบราณ (2.58) ตามล าดับ 
  2.  หนังสือท่ีมีค่าการใช้น้อยกว่าค่าความคาดหวัง 
5 ล าดับแรกจากน้อยทีสุ่ด ได้แก่ หมวด 810 วรรณคดี
อเมริกนั (0.07) รองลงมาหมวด 070 วารสารศาสตร์ การพิมพ ์
(0.07) หมวด 010 บรรณานุกรมและบัญชีรายการ (0.13) 
หมวด 680 โรงงานผลิตสิ่งของเพื่อประโยชน์เฉพาะอย่าง
(0.19) และหมวด 310 สถิติทั่วไป (.19) ตามล าดับ 
  3.  หนังสือที่มีคา่การใช้ใกล้เคยีง 1 มากที่สุด 5 ล าดบั
แรก ได้แก่ หมวด 550 การศึกษาเรื่องราวเกีย่วกับโลก (0.98) 
รองลงมา หมวด 760 เลขนศิลป์หรือศิลปะกราฟฟิก (0.96) 
หมวด 730 ประติกรรมและศิลปทรงตัว (0.96) หมวด 840 
วรรณคดีฝรั่งเศส (0.96) และหมวด 910 ภูมิศาสตร์ (0.94) 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี ้

1.  จากการศึกษาการใช้หนังสือ พบว่าเมื่อพิจารณา
ตามหมวดใหญ่ หมวด 300 (สังคมศาสตร์) มีการยืมหนังสือ



มากที่สุด เนื่องจากเป็นหมวดที่มีการเรยีนการสอนของคณะ
ครุศาสตร์ที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ที่เน้นผลิต
บัณฑิตทางด้านสาขาครู (คณะครศุาสตร์) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิกขชนม์  กวนชัยภูมิ (2551) ที่พบว่า หนังสือ
ภาษาอังกฤษของห้องสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งหนังสือในหมวด H สาขาสังคมศาสตร์ 
มีจ านวนเล่มหนังสือมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นหมวดที่มี
เนื้อหาสัมพันธ์กับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของคณะ  
  2.  จากการศึกษาการประเมินค่าการใช้หนังสือ 
พบว่าหนังสือในหมวดใหญ่ที่มคี่าการใช้มากกว่าค่าความคาดหวัง 
Overused คือ หมวด 500 (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ
คณิตศาสตร์) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดเปดิ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งสังกัด
ในคณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แขนงวิทยาศาสตร์  
มีเนื้อหาครอบคลุมกับสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่เปิดสอน ได้แก่ กลุม่วิชา
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีวทิยา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
ซึ่งหนังสือในหมวด 500 สนับสนุนและส่งเสรมิการจดัการ
เรียนการสอนของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
 ส่วนหมวดใหญ่ที่ มีค่าการใช้หนังสือน้อยกว่า 
ความคาดหวัง  Underused คือ หมวด 600 (เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้าน แพทย์ศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ จงึท าให้การใช้หนังสือ 
มีจ านวนน้อย  
 ส่วนหมวดใหญ่ที่มีค่าการใช้ใกล้เคยีงกับ 1  
มากที่สุด คือ หมวด 300 (สังคมศาสตร์) เนื่องจากหนังสือ
ในหมวดนี้ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิต
ในด้านสาขาครู (คณะครุศาสตร์)  
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  จากผลการศึกษา พบวา่ หนังสือที่มคี่าการใช้มากกว่า
ความคาดหวัง Overused มากทีสุ่ดคือ หมวด 500 (วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและคณิตศาสตร์) หนังสอืท่ีมีค่าการใช้น้อยกว่า
ความคาดหวัง Underused น้อยที่สุด คือ หมวด 600 
(เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต)์ และหมวดทีม่ีค่าการใช้
ใกล้เคียงกับค่าความคาดหวังมากที่สุด Overused ค่าการใช้
เทา่กับ 1 คือ หมวด 300 (สังคมศาสตร์)  แสดงให้เห็นว่าค่าการใช้
หนังสือของศูนย์วทิยบริการ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็  
มีค่าการใช้หนังสือท่ีแตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี ้
  1.1  หนังสือในหมวดที่มีการใช้มาก เช่น หมวด 
500, 400, 000 และหมวด 700 ควรมีการจัดหาหรือคัดเลือก
เพิ่มเตมิเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสตูรสาขาที่เปิดท าการ
เรียนการสอน 
  1.2  หนังสือในหมวดที่มีการยืมนอ้ยหรือไมม่ ี
การยมื เช่น หมวด 600 และหมวด 900 ควรมีการประชาสมัพันธ์
การใช้ แนะน าหนังสือใหม่ หรือจดัหาหนังสือในหมวดที่มี
การใช้น้อยเพิ่มเตมิ 
  1.3  ศูนย์วิทยบริการควรมีการจดัการ 
ประชาสมัพันธ์ในการใช้หนังสือท่ีหลากหลายรูปแบบและ
ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการใช้หนังสือเพิ่มข้ึน 
  1.4  การประเมินการใช้หนังสือหมวดทั่วไป 
(000-900) ท าให้ทราบว่าหนังสือในหมวดใดมีคา่การใช้มาก 
ใช้น้อย และไม่มีการใช้ ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดหาและคดัออกของศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้ห้องสมุด 
มีทรัพยากรที่มคีุณภาพ 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
อื่น ๆ ภายในห้องสมุด เช่น วารสาร วิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  2.2  ศึกษาความต้องการและปัจจยัที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้หนังสือของผู้ใช้ 
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