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ใ ห้ บ ริ ก า ร  (PNImodified=0.070) จ า น วน แ ล ะ ร ะ ย ะ เว ล าก า ร ยื ม ท รั พ ย า ก รส า รส น เท ศ 
(PNImodified=0.067) ระยะเวลาด าเนินการของห้องสมดุ (PNImodified=0.044) และค่าใช้จ่ายในการ
ยืม (PNImodified=0.017) ตามล าดบั 
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The purposes of this research were to investigate the conditions and problems, 

and to assess the needs of interlibrary loan using the World Share among academic libraries 
in Thailand by using a mixed research method. The key informants for qualitative research 
method were four librarians from four WorldShare ILL membership libraries. The sampling 
group for quantitative research method were 181 users of WorldShare ILL selected by 
accidental sampling. The research instruments were a semi-structured interview and a 
questionnaire. The data obtained were analyzed using mean and standard deviation, 
including Priority Needs Index (PNImodified) for needs assessment. The results revealed that he 
conditions of WorldShare ILL of the four academic libraries were to have the written policy, 
including service regulations, staff, and budget. The most borrowed resources are the articles 
and some chapters of books; the electronic file format; and the subjects of science, 
technology and health sciences within 3-5 days of the average service time. Service problems 
found in 6 aspects such as the WorldShare management system, staff, users, information 
resources, laws, and expenses. The six needs assessment of the WorldShare ILL found that 
the first requirement was the perception of the library public relations (PNImodified = 0.189), 
followed by convenience of service requesting (PNImodified = 0.096) Staff (PNImodified = 0.070) 
Number of borrowing days (PNImodified = 0.067) ILL processing time (PNImodified = 0.044) and 
cost of borrowing (PNImodified = 0.017) respectively. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจบุนับริบททางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีก าลงัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วไปสูย่คุ
สังคมเศรษฐกิจและสารสนเทศดิจิทัล ท าให้เกิดวิทยาการความรู้ใหม่ ๆ แพร่หลายจ านวนมาก 
จากการส ารวจการพิมพ์หนังสือของสมาคมผู้ จัดพิมพ์นานาชาติ  (International Publishers 
Association, 2017, p. 16) พบว่าใน ค.ศ. 2015 มีหนังสือตีพิมพ์ขึน้มาใหม่กว่า 1,679,620        
ช่ือเร่ือง หากนบัรวมกบัเอกสารท่ีเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตท่ีเกิดขึน้ทุกวนัแล้ว ก็นบัว่าสารสนเทศท่ี
เพิ่มขึน้ในปัจจุบันมีจ านวนมหาศาล ห้องสมุดในฐานะแหล่งรวบรวมและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศจึงไม่สามารถจดัหาทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมหาศาลเหล่านัน้มาให้บริการแก่ผู้ ใช้
ได้อย่างครบถ้วน เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ สถานท่ี และบุคลากร (พิมพินี ด าสงค์, 
2556, น. 218) ดงันัน้ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการให้ได้มากท่ีสุด ห้องสมุดจึง
หาวิธีการเพ่ือให้มีทรัพยากรสารสนเทศบริการได้อย่างครบถ้วน บทบาทของห้องสมุดปรับเปล่ียน
จากเดิมท่ีเน้นการเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ กลายเป็นตัวกลางหรืออ านวยความ
สะดวกให้ผู้ ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ ซึ่งเป็นแนวทางของการบริการห้องสมุด
สมัยใหม่ (สุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี, 2542, น. 1) (สุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี, 2542, น. 1) วิธีการหนึ่งท่ี
เป็นท่ีนิยม คือ การแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดโดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
ของห้องสมุดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเรียกว่า บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary 
loan service)  

การยืมระหว่างห้องสมุดเป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสองแห่งหรือมากกว่าในการ
ยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่มีในห้องสมดุของตนจากห้องสมดุท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศนัน้ตามท่ี
ผู้ใช้ร้องขอ ซึ่งรวมทัง้การขอส าเนาหรือไฟล์เอกสาร การบริการนีน้อกจากชว่ยประหยดังบประมาณ
และทรัพยากรในการจดัหาของห้องสมุดแล้ว ยังช่วยประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ ใช้โดยไม่
ต้องเดินทางไปแหล่งสารสนเทศอ่ืนด้วยตนเอง นอกจากนีผู้้ ใช้บริการยงัได้รับทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีต้องการได้รวดเร็วกว่าท่ีห้องสมุดจะจดัซือ้เอง และสร้างความประทบัใจแก่ผู้ ใช้บริการ ห้องสมุด
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะห้องสมุดขนาดใหญ่มกัก าหนดบคุลากรผู้ รับผิดชอบงานยืมระหว่างห้องสมุด
โดยตรงเพ่ือสามารถให้บริการนีไ้ด้อย่างรวดเร็ว (Knox, 2010, p. ix) การยืมระหว่างห้องสมุด
กระท าได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การยืมระหว่างห้องสมุดภายในหน่วยงานเดียวกัน การยืมระหว่าง
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ห้องสมุดในภูมิภาค และการยืมระหว่างห้องสมุดในต่างประเทศ ทัง้นีใ้นอดีตความร่วมมือยืม
ระหว่างห้องสมุดในภูมิภาคและในต่างประเทศยังไม่มีบริการท่ีแพร่หลายเพราะปัญหาด้าน
เทคโนโลยีการส่ือสารและค่าใช้จ่ายสูง แต่ปัจจุบนัการยืมระหว่างห้องสมุดระหว่างภูมิภาคและ
ตา่งประเทศเป็นไปอยา่งแพร่หลายและเป็นรูปธรรมมากขึน้ทัง้ในระดบัภมูิภาคและในระดบัสากล  

ความร่วมมือในการยืมระหว่างห้องสมดุในประเทศไทยเกิดจากการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของห้องสมดุตา่ง ๆ  ได้แก่ ข่ายงานห้องสมดุมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคหรือท่ีเรียกช่ือย่อว่า 
PULINET (Provincial University Library Network) เป็นผลสืบเน่ืองจากการประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค ครัง้ท่ี 2/2528 วนัท่ี 25 ตลุาคม พ.ศ. 2528 เร่ือง โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค ซึ่งมอบหมายให้ห้องสมดุมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคคิด
รูปแบบโครงการความร่วมมือท่ีเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณ การแลกเปล่ียน
และส่ือสารข้อมูลร่วมกัน รวมทัง้เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้ผู้ ใช้บริการห้องสมุดสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการมากท่ีสุด โดยมีส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นผู้น าใน
การจัดตัง้ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ท าให้ผู้ ใช้บริการของห้องสมุดในกลุ่ม 
PULINET สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดได้ ต่อมาห้องสมุดในส่วนกลางได้
จัดตัง้โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) บนเครือข่ายของ
ส านกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (UniNet) มีการจดัท าฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union 
Catalog Database) เพ่ือให้การบริการสารสนเทศมีความครบถ้วน รวดเร็ว เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการศกึษา, 2558, 
น. 25-29) จากจุดเร่ิมต้นท่ีจดัตัง้เพ่ือระบุแหล่งท่ีอยู่ของทรัพยากรสารสนเทศ จนปัจจุบนัสามารถ
เร่ิมด าเนินการยืมระหว่างห้องสมุดได้ ซึ่งท าให้ความร่วมมือด้านการยืมระหว่างห้องสมุดใน
ประเทศไทยขยายตวัและด าเนินงานได้สะดวกมากขึน้ 

ความร่วมมือในการยืมระหว่างห้องสมุดในตา่งประเทศหรือระดบัสากล ในปัจจุบนัศนูย์
ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online Computer Library Center) หรือท่ีเรียกอย่างย่อว่า 
OCLC (2017) ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ท่ีสุดในการรวบรวมบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดจากทัว่โลกกว่า 17,983 แห่ง และมีระบบการยืมระหว่างห้องสมุดท่ีเรียกว่า “บริการยืม
ระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ (WorldShare ILL)” เพ่ือให้ห้องสมุดสมาชิกของ OCLC สามารถยืม
ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกันได้ไม่ว่าอยู่ในภูมิภาคใดของโลกภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐหรือ
ระหว่างห้องสมุดสมาชิก บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ เร่ิมให้บริการในประเทศไทยเม่ือ
วันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นแห่งแรกท่ีเปิด
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ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท าให้สมาชิกของหอสมดุสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมดุตา่ง ๆ ได้ทัว่โลก ผ่านการ
สืบค้นข้อมลูบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (WorldCat Discovery) ของ OCLC และใน พ.ศ. 
2559 มีความร่วมมือยืมระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ในประเทศไทย 
(ส า นั ก ห อส มุ ด  ม ห า วิ ท ย าลั ย ธ ร รม ศ าส ต ร์ , 2559 , น . 3 )  ไ ด้ แ ก่   ส า นั ก ห อส มุ ด 
มห าวิ ท ยาลัย ธรรมศาสต ร์  ส านั กหอสมุ ด  มห าวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่  ส านั กหอสมุ ด 
ม ห าวิ ท ย าลั ย เกษ ต รศาสต ร์  ห อสมุ ด แล ะคลั งค วาม รู้  ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล  แล ะ                         
ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จากความร่วมมือดงักล่าวห้องสมดุมีข้อตกลง
บริการยืมระหว่างห้องสมุดร่วมกันผ่านระบบจัดการเวิลด์แชร์ (WorldShare ILL Management 
System) ท าให้สมาชิกห้องสมุดของทัง้ 5 สถาบนั สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกันได้
อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึน้ และมีแนวโน้มขยายตวัมากขึน้ ดงัเช่นสถิติการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา พบว่า การยืม
ระหวา่งห้องสมดุเพิ่มขึน้กวา่ 10 เทา่ ดงัภาพประกอบ 1  
 

 
ภาพประกอบ 1 สถิตกิารยืมระหวา่งห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาก่อนและหลงัการให้บริการยืม
ระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ของหอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 

 
ท่ีมา: หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2561, น. 100-101) 

 

ก่อนให้บริการ WorldShare ILL 

ระหว่างให้บริการ WorldShare ILL 
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การบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์เป็นการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้
ในระดบัภูมิภาคและระดบันานาชาติ และเป็นการบริการสมยัใหม่แตกต่างจากบริการยืมระหว่าง
ห้องสมดุแบบเดมิท่ีหลายห้องสมดุในประเทศไทยยงัคงให้บริการอยู ่ซึง่ผู้ ใช้ต้องติดตอ่กบัห้องสมดุ
ท่ีต้องการยืมด้วยตนเอง (User-to-library) หรือด าเนินการด้วยบคุคลเป็นหลัก ปัจจบุนัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารอ านวยให้การติดต่อเพ่ือยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดกับ
ห้องสมุด (Library-to-library) มีความสะดวกมากยิ่งขึน้ มีการพัฒนาระบบการยืมระหว่าง
ห้องสมุดผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ท าให้มีการใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดแพร่หลายมากขึน้ รวมทัง้การขยายตวัเครือข่ายห้องสมุดเพิ่มขึน้ เช่น ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลยัสว่นภมูิภาค (PULINET) กลุ่มความร่วมมือบริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ กลุ่ม
ความร่วมมือระหว่างหอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์กบัห้องสมดุมหาวิทยาลยัเอกชน (TU-
THAIPUL: Thammasat University Library and Thai Private University Library Consortium) 
เป็นต้น งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการยืมระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย เป็นการศึกษาเก่ียวกับ
สภาพและปัญหาการด าเนินงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด (ธิราภรณ์ มณีย้อย, 2538; นายิกา 
เดิดขนุทด, 2539; ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ, 2547)  การศกึษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ (วีรนี 
ครามแสง, 2546; สุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี, 2542) การวิเคราะห์การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
(นงนชุ กาญจนรุจี, 2546; อรุณรัตน์ วงค์ฉายา, 2547) และการศกึษาความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการ
ท่ีมีต่อค่าบริการยืมระหว่างห้องสมุด (อุบลรัตน์ ย่ีรงค์, 2544) จากงานวิจยัข้างต้นพบว่า มีความ
แตกตา่งระหว่างสภาพการและปัญหาในให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุในกลุ่มความร่วมมือตา่ง ๆ 
ทัง้ในส่วนของห้องสมุดผู้ ให้บริการ ผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุ และทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูก
ยืม นอกจากนีเ้ป็นการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2547 ซึ่งนานมากกว่าสิบปี เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารยังไม่แพร่หลายมาก รวมทัง้ยังไม่มีระบบการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดในระดบัสากล ท าให้ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ท่ีมี
แนวโน้มการใช้เพิ่มขึน้ โดยศึกษาเก่ียวกับสภาพและความต้องการจ าเป็นต่อบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ของสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพ่ือใช้ประโยช น์ในการวางแผน
พฒันาการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด และการขยายเครือข่ายความร่วมมือกบัห้องสมุดอ่ืนใน
อนาคต ซึ่งลดช่วยข้อจ ากัดในด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ในยคุปัจจบุนั 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุด

มหาวิทยาลยัในประเทศไทย  
2. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ ใช้บริการต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์

แชร์ของห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย  
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการศกึษาวิจยันี ้ท าให้ทราบสภาพและความต้องการของห้องสมดุและผู้ ใช้บริการ
ต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ เพ่ือห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาใช้ในการวางแผนการ
พฒันาคณุภาพการบริการยืมระหว่างห้องสมุดในระดบัภูมิภาคและระดบันานาชาติท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ใช้มากท่ีสดุ รวมทัง้เป็นแนวทางขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาและห้องสมดุประเภทอ่ืนทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาสภาพการและความต้องการจ าเป็นต่อบริการยืมระหว่าง
ห้องสมดุเวิลด์แชร์ ของห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ซึ่งใช้วิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed 
methods research) ได้แก่ วิธีวิจยัเชิงคณุภาพและวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีขอบเขตการวิจยั ดงันี ้

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยันี ้ได้แก่ ผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ ของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และส านกังานวิทยทรัพยากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประกอบด้วยอาจารย์และนกัศกึษา ปีการศกึษา 2560 จ านวน 503 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยันี ้แบง่ตามวิธีวิจยัออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Infomations) 
ได้แก่  บรรณารักษ์หรือบุคลากรผู้ รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาแห่งละ 1 คน รวมจ านวน 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ คือ สมาชิกของห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
ทัง้ 4 แห่ง ท่ีเป็นผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่าง จ านวนทัง้สิน้ 181 
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คน ซึ่งเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนขัน้ต ่า 83 คน ตามการใช้สูตรค านวณกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ 
(Yamane, 1967, pp. 886-887) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับได้ ± ร้อยละ 10 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ    

1. บ ริก า ร ยืม ระห ว่ า ง ห้ อ งสมุ ด เวิ ล ด์ แ ช ร์  (WorldShare Interlibrary Loan ห รือ 
WorldShare ILL) หมายถึง บริการท่ีสมาชิกห้องสมดุสามารถขอยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่าง
ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือระดบันานาชาติท่ีเป็นสมาชิกของศูนย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ (OCLC) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบยืมระหว่าง
ห้องสมดุเวิลด์แชร์ ซึง่ให้บริการทัง้เอกสารฉบบัจริงและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. สภาพและปัญหาการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ หมายถึง สภาพและ
ปัญหาการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดสมาชิกในประเทศไทย ในด้าน
นโยบาย และการบริการ ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์บรรณารักษ์และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ
ระหว่างห้องสมุด และการศึกษาจากบนัทึกข้อมูลสถิติการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ ระหว่าง
เดือนมกราคม – ธนัวาคม 2560 ของห้องสมดุสมาชิก ซึง่แบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ด้านนโยบาย หมายถึง ข้อก าหนดและแผนงานเก่ียวบริการยืมระหว่างห้องสมุด
ของห้องสมดุสมาชิก ได้แก่ ระเบียบการบริการ บคุลากรท่ีรับผิดชอบ และงบประมาณ 

2.2 ด้านการด าเนินงาน หมายถึง วิธีปฏิบตัิงานเพ่ือให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
เวิลด์แชร์ ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ ขัน้ตอนการบริการ และระยะเวลาท่ีให้บริการ 

2.3 ด้านผลการด าเนินการ หมายถึง การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการให้บริการ 
ปัญหาและอปุสรรค 

3. ห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย หมายถึง ห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย
เป็นสมาชิกของศนูย์ห้องสมดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (OCLC) ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริการยืม
ระหว่างห้องสมุดผ่านระบบยืมระหว่างห้องสมุด เวิล ด์แช ร์  มี  4 แห่ ง  คือ  หอสมุดแห่ ง
มห าวิ ท ยาลัย ธรรมศาสต ร์  ส านั กหอสมุ ด  มห าวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่  ส านั กหอสมุ ด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4. การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) หมายถึง กระบวนการอย่าง
เป็นระบบในการวดัหรือวิเคราะห์ช่องว่างหรือความแตกตา่งระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่จริงหรือสภาพ
ปัจจุบนัท่ีเป็นอยู่ กบัสภาพท่ีต้องการหรือมุ่งหวงัให้เป็น โดยเน้นความแตกตา่งของผลลพัธ์ และมี
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การจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เพ่ือค้นหาปัญหาท่ีแท้จริงท่ีชว่ยในการตดัสินใจ
หรือวางแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งการวิจยันีใ้ช้สูตร PNImodified ของ สุวิมล ว่องวาณิช 
(2558) 
 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับบริการยืมระหว่าง

ห้องสมดุ โดยน าเสนอตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
1. การยืมระหวา่งห้องสมดุ 

1.1 ความหมายของการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการยืมระหวา่งห้องสมดุ 

2. การยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ (WorldShare ILL) 
2.1 การยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ในตา่งประเทศ 
2.2 การยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ในประเทศไทย 

3. ปัญหาการยืมระหวา่งห้องสมดุในประเทศไทย 
3.1 ด้านผู้ใช้บริการ 
3.2 ด้านบริการ 
3.3 ด้านกฎระเบียบการให้บริการ 
3.4 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

4. กฎหมายลิขสิทธ์ิกบัการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
4.1 ความหมายของกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
4.2 งานอนัมีลิขสิทธ์ิ 
4.3 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของห้องสมดุ 
4.4 การท าซ า้เพ่ือใช้ในห้องสมดุหรือให้แก่ห้องสมดุอ่ืน 
4.5 การใช้งานโดยธรรม 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็น 
5.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
5.2 ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
5.3 ความส าคญัของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
5.4 ขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
6.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 



  9 

6.2 งานวิจยัในประเทศ 
 
การยืมระหว่างห้องสมุด 

ความหมายของการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
การยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) เป็นค าท่ีครอบคลุมทัง้การ

ให้บริการ นโยบาย และขัน้ตอนตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศระหว่าง
ห้องสมดุ (Lee, 2006) ซึ่งมีผู้ ให้ค าจ ากัดความมากมายทัง้นกัวิชาการ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยมีใจความส าคญัของการยืมระหวา่งห้องสมดุโดยอาจสรุปได้ ดงันี ้ 

กิลเมอร์ (Gilmer, 1994, p. xvii) ให้ความหมายว่า ห้องสมุดหนึ่งให้ยืมวัสดุของ
ห้องสมุดตนเองแก่ผู้ อ่ืน ซึ่งไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้บริการกับห้องสมุด แต่เป็นการติดต่อ
ระหว่างห้องสมุด โดยห้องสมุดผู้ ยืมอาจจะอนุญาตให้ยืมฉบับจริงหรือจัดท าส าเนาส่งไปให้
ห้องสมดุผู้ ยืม  

โบเชอร์ (Boucher, 1995, p. 2) ได้ค าจ ากัดความไว้ว่า กระบวนการขอยืมและการ
ให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ซึ่งอาจเป็นการยืมต้นฉบับหรือการท าส าเนาก็ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคญั คือ การขอยืมฉบบัจริงหรือการขอท าส าเนาวสัดุห้องสมุดท่ีไม่มีในห้องสมุดของตน เพ่ือ
น ามาให้บริการแก่ผู้ ใช้ ตามค าร้องขอของผู้ ใช้บริการ นอกจากนีย้งัต้องท าหน้าท่ีให้บริการยืมวสัดุ
ห้องสมดุหรือจดัสง่ส าเนาวสัดหุ้องสมดุให้กบัห้องสมดุผู้ ยืมตามค าร้องขอของผู้ ต้องการอีกด้วย 

สม าคม ห้ อ งส มุ ด อ เม ริกั น  (The ALA Glossary of Library and Information 
Science.   2013: 139) ได้ให้ความหมายว่า การติดต่อเม่ือห้องสมุดแห่งหนึ่งต้องการยืมวสัดขุอง
ห้องสมดุหรือขอท าส าเนาวสัดจุากห้องสมดุอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการ หรืออยู่
ภายในวิทยาเขตเดียวกนั 

ฮาร์ดรอด (Harrod, 2016, pp. 330-331) ได้ให้ความหมายว่า ผู้ ใช้บริการห้องสมุด
หนึ่งหรือเครือข่ายระบบสารนิเทศหนึ่งไปขอใช้บริการยืมทรัพยากรห้องสมุดจากห้องสมุดอ่ืน ท่ี
ไม่ได้อยู่ในระบบการยืมของตนเองได้ โดยห้องสมุดส่วนใหญ่จะเข้าร่วมโครงการยืมระหว่าง
ห้องสมุด อาจเป็นห้องสมุดในท้องถ่ิน ห้องสมุดในภูมิภาคหรือห้องสมุดระหว่างประเทศก็ได้ ซึ่ง
การขอยืมนีใ้ห้ขอผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุดท่ีจัดตัง้ขึน้มาในพืน้ท่ีนัน้ เพ่ือท าหน้าท่ีเป็น
ศนูย์กลางการยืม  

ส าหรับในประเทศไทยมีผู้ให้ค าจ ากดัความของการยืมระหวา่งห้องสมดุ ดงันี ้ 
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จารุวรรณ สินธุโสภณ (2521, น. 72) ได้ให้ความหมายว่า การตกลงร่วมกันระหว่าง
ห้องสมุดกลุ่มหนึ่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ห้องสมดุกลุ่มนัน้ในการใช้หนงัสือและวสัด ุไม่
ว่าหนงัสือหรือวสัดนุัน้จะมีอยู่ท่ีห้องสมุดใดในกลุ่ม โดยการยืมระหว่างห้องสมุดนัน้เป็นประโยชน์
มากในการใช้สิ่งพิมพ์โดยเฉพาะประเภทท่ีหายาก มีราคาแพง หรือไมมี่จ าหนา่ยในท้องตลาดแล้ว 

สทุธิลกัษณ์ อ าพนัวงศ์ (2521, น. 67) ได้ให้ความหมายว่า บริการท่ีห้องสมุดจดัยืม
หนังสือหรือวัสดุท่ีไม่มีจากห้องสมุดอ่ืนมาให้แก่ผู้ ใช้  ซึ่งมีความต้องการใช้หนังสือหรือวัสดุนัน้ ๆ 
การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดเป็นบริการท่ีร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

อไุร วฒุิวิกยัการ (2528, น. 14) ได้ให้ความหมายว่า การติดต่อกนัระหว่างห้องสมุด 
เพ่ือจดัหาวสัดุห้องสมุดท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นท่ีต้องการส าหรับผู้ ใช้รายบุคคล ได้ใช้วสัดนุัน้ใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด ซึ่งการจัดหาวัสดุห้องสมุดนี ้นอกจากหมายถึงการขอยืมวสัดุท่ีเป็นต้นฉบับ 
(Original Copy) แล้วยงัรวมถึงการจดัการส าเนาแทนวสัดตุ้นฉบบัมาให้บริการแก่ผู้ใช้ด้วย 

ทบวงมหาวิทยาลัย (2534, น. 1) ได้ก าหนดความหมายว่า การท่ีห้องสมุดหนึ่งยืม
สิ่งพิมพ์หรือโสตทัศน์วสัดจุากอีกห้องสมุดหนึ่ง หรือการท าส าเนาวสัดุดงักล่าวเพ่ือประโยชน์แก่
ห้องสมดุผู้ ยืมหรือสมาชิกของห้องสมดุอ่ืน 

นายิกา เดิดขุนทด (2540, น. 2) ได้ให้ความหมายว่า การร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ตา่ง ๆ ท่ีตกลงกนัวา่จะด าเนินการติดตอ่เพ่ือขอยืมและให้ยืมทรัพยากรห้องสมดุตามความต้องการ
ของผู้ใช้ในชว่งระยะเวลาท่ีก าหนด ซึง่อาจเป็นการยืมต้นฉบบัหรือส าเนาก็ได้ 

อบุลรัตน์ ย่ีรงค์ (2544, น. 8) ได้ให้ความหมายว่าการยืมระหว่างห้องสมดุ คือ การท่ี
ห้องสมุดแห่งหนึ่งติดต่อขอยืมวสัดทุรัพยากรสารสนเทศไปยงัห้องสมุดแห่งอ่ืน ๆ เพ่ือขอยืมวสัดุ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมุดของตนเองไม่มี มาให้ผู้ ใช้บริการตาท่ีผู้นัน้ต้องการ โดยห้องสมุด
ตา่ง ๆ นัน้จะต้องมีข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งห้องสมดุผู้ ให้ยืมอาจจะอนญุาตให้ยืมฉบบัจริง หรือท า
ส าเนาสิ่งพิมพ์สง่ไปให้ห้องสมดุผู้ขอยืม ในชว่งระยะเวลาท่ีก าหนด 

พรพรรณ จนัทร์แดง (2557, น. 77) ได้ให้ความหมายว่าการยืมระหว่างห้องสมุด คือ 
การติดตามให้ผู้ ใช้บริการได้รับสารสนเทศท่ีไม่มีในห้องสมุดของตนแต่มีในห้องสมุดอ่ืน ๆ ด้วย
วิธีการยืมระหวา่งห้องสมดุ การส่งเอกสารทางออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ด้วย
ตนเองว่า ห้องสมุดแห่งใดมีเอกสาร บทความ หนังสือ รายงานการวิจัย ฯลฯ จากเว็บโอแพก 
(OPAC) ของแต่ละห้องสมุดหรือตรวจสอบจากเว็บไซต์สหบรรณานุกรม (Union Catalog) ซึ่งได้
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รวบรวมรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละสถาบัน มารวมกันเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน หรือ
ผู้ใช้บริการอาจตดิตอ่บรรณารักษ์ให้ชว่ยสืบค้นวา่สารสนเทศท่ีตนเองต้องการมีในห้องสมดุใดบ้าง 

ชมพูนุช สราวุเดชา (2559, น. 10) ได้ให้ความหมายว่าการยืมระหว่างห้องสมุด คือ 
บริการท่ีห้องสมดุแห่งหนึ่งติดตอ่ขอยืมฉบบัพิมพ์ ถ่ายส าเนาเอกสาร รวมทัง้วสัดเุพ่ือการศกึษาอ่ืน 
ๆ ซึ่งไม่มีในห้องสมดุของตนจากหน่วยงานท่ีมีแหล่งทรัพยากรนัน้ ๆ มาให้บริการตามท่ีผู้ ใช้บริการ
ต้องการ โดยการส่งค าขอและรับเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Mail) และโปรแกรมส่งข้อความอ่ืน ๆ เช่น ไลน์ (Line) แมสเซนเจอร์ (Messenger) และแฮงค์เอ้าท์  
(Hangout) เป็นต้น 

คณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา (2558) ได้อธิบายค า
ว่า บริการระหว่างห้องสมุด ซึ่งหมายรวมถึงการยืมระหว่างห้องสมุดเอาไว้ว่า การท่ีห้องสมดุหนึ่ง
ขอยืมทรัพยากรจากอีกห้องสมุดหนึ่ง หรือการขอท าส าเนาทรัพยากรดงักล่าว รวมทัง้การขอใช้
บริการสืบค้นและขอส าเนาผลการสืบค้นฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประโยชน์ของห้องสมดุผู้ขอ
หรือสมาชิกของห้องสมดุผู้ขอ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560) ได้ให้ค าอธิบายเอาไว้ว่า บริการยืม
ระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) หมายถึง การบริการท่ีห้องสมุดแห่ง หนึ่งติดต่อขอ
ยืมหรือถ่ายส าเนาเอกสารหรือวสัดุเพ่ือการศึกษาอ่ืน ๆ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดของตนมา ให้บริการ
ตามท่ีผู้ ใช้บริการต้องการ โดยปฏิบตัิตาม ระเบียบการยืม ซึง่เป็นข้อตกลงร่วมกนัระหว่างห้องสมดุ
ผู้ให้ยืม (Lending Library) และห้องสมดุผู้ขอยืม (Borrowing Library) 

จากค าจ ากดัความท่ีกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าการยืมระหว่างห้องสมดุ คือ ความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมดุ ท่ีมีการตกลงร่วมกนัวา่จะด าเนินการตดิตอ่กนั เพ่ือขอยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตนเองไม่มี แตผู่้ใช้มีความต้องการ จากห้องสมดุท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศนัน้ รวมทัง้การ
ให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ีตนเองมีแก่ห้องสมดุท่ีร้องขอในชว่งระยะเวลาท่ีก าหนด โดยทรัพยากร
สารสนเทศนัน้อาจอยู่ในรูปแบบของต้นฉบบั ส าเนาเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นีก้าร
ยืมระหว่างห้องสมุดนัน้เป็นการติดต่อระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุด และเป็นห้องสมุดท่ีไม่อยู่
ภายใต้การบริหารจดัการเดียวกนั 

จากข้อสรุปข้างต้นสามารถสรุปลกัษณะของการยืมระหวา่งห้องสมดุได้ ดงันี ้
1. เป็นการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมดุหนึง่ มายงัอีกห้องสมดุหนึง่ 
2. เป็นการยืมระหวา่งห้องสมดุนัน้เกิดขึน้เม่ือมีผู้ใช้ร้องขอ 
3. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ใช้ร้องขอนัน้ ไมมี่ในห้องสมดุท่ีผู้ใช้เป็นสมาชิก 
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วตัถปุระสงค์ของการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
การยืมระหว่างห้องสมุดเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดท่ีนับว่ามี

ความส าคญัมากท่ีสดุ สมาคมห้องสมดุอเมริกนัได้เห็นถึงความส าคญัของการยืมระหวา่งห้องสมดุ
จงึจดัประชมุใน ค.ศ. 1913 เพ่ือร่างพระราชบญัญัติการยืมระหว่างห้องสมดุขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือให้มีการปฏิบตัิท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั และช่วยลดปัญหาในการให้บริการ  โดยหลกัเกณฑ์นี ้
ได้ตีพิมพ์ครัง้แรกเม่ือ ค.ศ. 1916 และมีการปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ใน ค.ศ. 1919 ซึ่งมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการยืมระหว่างห้องสมุดเอาไว้ว่า “เพ่ือช่วยการค้นคว้าวิจัย และขยายการใช้
สิ่งพิมพ์ของห้องสมดุให้กว้างขวางยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการประหยดังบประมาณท่ีจะไมซื่อ้สิ่งพิมพ์ท่ี
มีผู้ใช้น้อย แตจ่ะขอยืมจากห้องสมดุอ่ืนเม่ือมีผู้ใช้ต้องการ” (King & Johnson, 1974, p. 198)  

กฎสากลวา่ด้วยการยืมระหว่างห้องสมดุ ค.ศ. 1980 ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการ
ยืมระหว่างห้องสมุดเอาไว้ว่า “เพ่ือให้ได้มาซึ่งวสัดุห้องสมุดอันจ าเป็นส าหรับการศึกษาค้นคว้า
อย่างจริงจัง ซึ่งไม่มีอยู่ในห้องสมุดท้องถ่ิน ห้องสมุดรัฐ หรือห้องสมุดประจ าภาค” ส่วนหอสมุด
รัฐสภาอเมริกนั ได้ระบวุตัถปุระสงค์ของการยืมระหวา่งห้องสมดุเอาไว้วา่ “เพ่ือชว่ยการค้นคว้าวิจยั
อนัเป็นการขยายขอบเขตของความรู้ โดยการยืมสิ่งพิมพ์พิเศษซึ่งไม่อาจหาได้โดยง่ายจากท่ีอ่ืน” 
(อไุร วฒุิวิกยัการ, 2528, น. 33) 

เคทซ์ (Katz, 1987) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการยืมระหว่างห้องสมุดเอาไว้อีก 2 
ประการ คือ  

1. เพ่ือช่วยให้นักวิจยัได้ใช้วสัดุสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการของตนจากแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน 

2. เพ่ือช่วยให้ผู้ ใช้ห้องสมดุได้ใช้วสัดท่ีุไม่สามารถหาได้ท่ีแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
นัน้ เพราะความไมพ่ร้อมของแหลง่สารสนเทศดงักลา่ว  

ศิริพร สวุรรณะ (2526, น. 73) ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์การยืมระหว่างห้องสมุดไว้ 2 
ประการ คือ 

1. เพ่ือจดัหาสิ่งพิมพ์ท่ีมีผู้ ใช้งานน้อย แตย่งัคงมีผู้ ต้องการใช้อยู่บ้างมาให้บริการ โดย
ยืมจากห้องสมดุอ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกัในการจดับริการสิ่งพิมพ์ประเภทหรือสาขาวิชานัน้ 

2. เพ่ือน าสิ่งพิมพ์ท่ีสมาชิกห้องสมดุมีความต้องการใช้ค้นคว้าเพียงชัว่คราว และเม่ือ
บรรลุความต้องการแล้วก็จะไม่มีผู้ ใช้รายอ่ืนมาขอใช้บริการอีก การยืมระหว่างห้องสมุดจะช่วย
จดัหาสิ่งพิมพ์ท่ีต้องการได้อยา่งรวดเร็ว และประหยดัคา่ใช้จา่ย 
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ทบวงมหาวิทยาลัย (2534, น. 2) ในแนวปฏิบัติทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการยืม
ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2534 ยังได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการยืมระหว่าง
ห้องสมดุเอาไว้ 2 ประการ คือ 

1. เพ่ือจดัหาและให้บริการสิ่งพิมพ์และโสตทศันวสัดรุะหว่างห้องสมดุ ให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว กว้างขวาง และคุ้มคา่ยิ่งขึน้ 

2. เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกนั อนัเป็นการประหยดังบประมาณของประเทศ 
โดยท่ีห้องสมดุบางแหง่ไมจ่ าเป็นต้องซือ้สิ่งพิมพ์ และโสตทศัน์ท่ีมีผู้ใช้น้อย 

นายิกา เดิดขุนทด (2540 , น. 3) กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการยืมระหว่าง
ห้องสมดุไว้ ดงันี ้ 

1. เพ่ือจะชว่ยให้ผู้ใช้ห้องสมดุของตนได้รับสารนิเทศตรงกบัความต้องการของเขา 
2. เพ่ือสง่เสริมการศกึษาค้นคว้าวิจยัและชว่ยขยายขอบเขตความรู้ ตลอดจนให้มีการ

ใช้สารนิเทศท่ีไม่มีในห้องสมดุของตนให้กว้างขวางขึน้ อนัเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหวา่งห้องสมดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อุบลรัตน์ ย่ีรงค์ (2544, น. 9) กล่าวโดยสรุปถึงวตัถุประสงค์ของการให้ยืมระหว่าง
ห้องสมดุเอาไว้วา่  

1. เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารนิเทศท่ีจ าเป็น ส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้เป็นไป
อยา่งกว้างขวาง ในกรณีท่ีไมส่ามารถจดัหาทรัพยากรสารนิเทศท่ีต้องการในห้องสมดุของตนเองได้  

2. เพ่ือท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ท าให้ประหยดังบประมาณของประเทศ 
จากวัตถุประสงค์การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดข้างตน จะสามารถสรุปได้ว่า 

วตัถุประสงค์หลักของการยืมระหว่างห้องสมุดนัน้ เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ ใช้บริการ
ต้องการ จากห้องสมุดอ่ืนในกรณีท่ีห้องสมุดเองไม่มีให้บริการ เพ่ือส่งเสริมการและขยายขอบเขต
การค้นคว้าวิจยัให้กว้างขวางออกไป รวมทัง้เพ่ือการประหยดังบประมาณในการจดัซือ้ทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมดุ เน่ืองจากเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั 
 
การยืมระหว่างห้องสมุดในต่างประเทศ 

จากหลักฐานท่ีปรากฏ การยืมระหว่างห้องสมุดมีขึน้ตัง้แต่ประมาณ 200 ปีก่อน
คริสตกาล โดยมีหลักฐานพบว่า ห้องสมุดแห่งเมืองอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) ให้
ห้องสมุดเพอร์กามัน (Pergamun Library) ยืมหนังสือ หลักฐานต่อมาทิง้ช่วงห่างกันมาก โดย
กิจกรรมยืมระหว่างห้องสมุดได้เร่ิมขึน้อีกครัง้ในศตวรรษท่ี 17 โดยใน ค.ศ. 1643 นิโคลาส เคลาด์ 
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ฟาบริ เดอ เพียชส์ (Nicolas Claude Fabri de Pieresc) นกัอกัษรศาสตร์ชาวฝร่ังเศส ได้พยายาม
สร้างระบบการยืมระหว่างห้องสมุดระหว่างประเทศ โดยเป็นการติดต่อยืมระหว่างหอสมุดหลวง 
(The Royal Library) ในกรุงปารีสกับห้องสมุดแห่งส านักวาติกัน (The Vatican Library) และ
ห้องสมดุบาร์เบอรินี (Barberini Library) ในกรุงโรม แตไ่ม่ประสบความส าเร็จ จนกระทัง่ศตวรรษท่ี 
18 มีการยืมระหว่างห้องสมุดอีกครัง้ เม่ือมีการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกฤษ (The British 
Museum) ใน ค.ศ. 1759 โดยแผนกหนังสือ (The Department of Printed Books) ซึ่งท าหน้าท่ี
คล้ายหอสมดุแหง่ชาต ิเป็นผู้ รับผิดชอบบริการนี ้(Gilmer, 1994, p. 1)  

การยืมระหว่างห้องสมุดเร่ิมแพร่หลายในศตวรรษท่ี 19 ซึ่งเป็นยุคท่ีนกัวิชาการในยุโรป
และสหรัฐอเมริกาพยามยามเผยแพร่ผลงานของตนให้เป็นท่ีรู้จัดแพร่หลาย แนวคิดนีไ้ด้รับการ
ยอมรับและขยายตวัอย่างรวดเร็วเพราะความก้าวหน้าในการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการศึกษา
ค้นคว้าในระดับสูงเพิ่มมากขึน้  พ ร้อมกับการก่อตัง้มหาวิทยาลัยใหม่  ๆ ทัง้ในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ประกอบกับการส่ือสารทางไปรษณีย์และโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และ
ราคาถูกท าให้การส่งหนงัสือ เอกสารระหว่างห้องสมุดท าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นท่ีนิยม
อย่างก ว้างขวาง ใน  ค.ศ. 1883 รัฐบาลของประเทศออสเต รียได้อนุญ าตให้ ห้องสมุด
ภายในประเทศ ให้ยืมวสัดขุองห้องสมุดแก่ห้องสมุดต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นจาก
คณะรัฐมนตรี (อไุร วฒุิวิกยัการ, 2529, น. 13) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาบริการยืมระหว่างห้องสมุดเกิดขึน้เป็นครัง้แรกเม่ือ แซมมวล 
สเวตต์ กรีน (Samuel Swett Green) ผู้ อ านวยการห้องสมุดประชาชนเวอเชสเตอร์ (Worcester 
Public Library) ในมลรัฐแมสซาชเูซตส์ ได้เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการวารสาร Library Journal 
เม่ือวันท่ี 4 กันยายน ค.ศ. 1876 โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารดงักล่าวเร่ือง “The Lending of 
Books to One Another by Libraries” โดยเสนอให้ห้องสมุดจดับริการให้ยืมหนงัสือซึ่งกนัและกัน
ได้ในช่วงเวลาอนัสัน้ และห้องสมดุท่ีขอยืมต้องเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบตอ่หนงัสือท่ียืมมา และเป็นผู้
จ่ายเงินคา่ไปรษณีย์เพ่ือรับประกนัความปลอดภัยของหนงัสือในระหว่างการเดินทางด้วย จากนัน้
ในเดือนตอ่มาสมาคมห้องสมุดอเมริกนัได้จดัประชุมขึน้เป็นครัง้แรกท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย กรีนได้พ
ยายามน าเสนอแนวความคิดในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยให้ห้องสมุดขนาดเล็ก
สามารถขอยืมหนงัสือจากห้องสมดุขนาดใหญ่ได้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ 2 ประการ คือ ห้องสมดุผู้
ขอยืมควรจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าจัดส่งเอกสาร และควรมีข้อจ ากัดในการยืมวัสดุบาง
ประเภท แต่ข้อเสนอของกรีนนัน้ยังไม่ได้รับการยอมรับในขณะนัน้ จนกระทัง้ใน ค.ศ. 1892 
บันฟอร์ด แซมมวล (Bunford Samuel) บรรณารักษ์ห้องสมุดริดจ์เวย์ (Ridgeway Library) ได้
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เขียนข้อเสนอแนะไปยงับรรณาธิการวารสาร Library Journal ให้ห้องสมดุตา่ง ๆ มีข้อตกลงร่วมกนั
ในการขอยืมหนงัสือและรับประกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบัหนงัสือท่ียืมไป โดยท าความตกลงกบั
ผู้ ใช้บริการให้รับผิดชอบค่าจดัส่ง แตข้่อเสนอของแซมมวลยงัไม่ได้รับการตอบสนอง เน่ืองจากยงั
ไม่มีการให้บริการยืมระหว่างอย่างเป็นทางการในขณะนัน้ แซมมวลจึงให้ข้อเสนอแนะว่าใน
ระยะแรกนีย้งัไม่ต้องเป็นต้องมีข้อตกลงร่วมกนัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร แตส่ถาบนัท่ีร่วมมือกนัควร
จะมีความเข้าใจร่วมกนัในเนือ้หาท่ีส าคญัของการยืมระหว่างห้องสมุด จึงเป็นการกระตุ้นแนวคิด
ของกรีน ในเร่ืองการยืมระหว่างห้องสมุด ซึ่ง เห็นว่าควรจะมีข้อตกลงท่ีเขียนขึน้เป็นลายลักษณ์
อกัษร และข้อตกลงควรจะระบชุว่งเวลาในการยืมวิธีการจดัส่งและการเสียคา่ใช้จา่ยของห้องสมดุผู้
ยืม (Stuart-Stubbs, 1975, pp. 649-650) 

ต่อมาห้องสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine) ได้น าระบบ
บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์มาใช้ โดยท่ีผู้ ขอรับบริการต้องจ่ายเงินมัดจ าค่าประกันความ
เสียหายเป็นจ านวนเงิน 50 ดอลล่าร์สหรัฐ ห้องสมดุอ่ืน ๆ จึงเร่ิมให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุทาง
ไปรษณีย์ด้วย เช่น ห้องสมุดประชาชนเมืองบอสตนั (Boston Library) ให้บริการแก่ห้องสมดุอ่ืน ๆ 
ในเขตนิวอิงแลนด์ (New England) ระหว่างค.ศ. 1890 โดยมีการจดัพิมพ์แบบฟอร์มเพ่ือใช้ร่วมกนั
ส าหรับห้องสมุดท่ีขอยืมแต่มีเง่ือนไขในการให้บริการ 4 ข้อ ได้แก่ 1) หนังสือท่ีขอยืมต้องเป็น
หนังสือท่ีนอกเหนือจากหลักสูตรทางการสอนปกติ 2) ต้องเป็นหนังสือท่ีใช้ส าหรับประกอบการ
ค้นคว้าอย่างลกึซึง้ 3) ต้องเป็นหนงัสือท่ีส่งทางรถดว่นได้ไม่เสียหาย และ 4) ต้องเป็นหนงัสือท่ีไม่มี
ผู้ ยืม มีสภาพพร้อมให้บริการ จงึนบัว่ามีบริการยืมระหว่างห้องสมดุเกิดขึน้อย่างเป็นทางการนบัแต่
นัน้มา (Gilmer, 1994, p. 13)  

ใน ค.ศ. 1898 สมาคมห้องสมุดอเมริกันได้จัดประชุมขึน้อีกครัง้ โดยเสนอให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุดอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และในงานบริการอ้างอิงของห้องสมุด ในปี
ต่อมาบรรณารักษ์จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้เขียนอภิปรายในท่ีประชุม
เก่ียวกับการวางแผนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึน้ เช่น การพฒันา
ระบบการท าสหบัตร ข้อปฏิบัติในการยืม ประเภทของเอกสารท่ีจะให้ยืม ค่าใช้จ่ายในการยืม
ระหว่างห้องสมุด ตลอดจนเสนอแนะให้มีการจัดตัง้ห้องสมุดให้ยืมหรือศูนย์กลางในการให้ยืม
ระหวา่งห้องสมดุทัง้ในระดบัภูมิภาค และระดบัชาติ รวมทัง้แนะน าแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาการยืม
ระหว่างห้องสมุด ใน ค.ศ. 1913 คณะกรรมการประสานงานการยืมระหว่างห้องสมดุของสมาคม
ห้องสมดุอเมริกนั ได้ประชมุเพ่ือร่างหลกัเกณฑ์การยืมระหว่างห้องสมดุ ส าหรับห้องสมดุประชาชน 
ห้องสมดุของรัฐ และห้องสมดุอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และน าหลกัเกณฑ์นีม้าใช้อย่าง
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เป็นทางการครัง้แรกใน ค.ศ. 1917 ต่อจานัน้ก็มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การยืมระหว่าง
ห้องสมุดเร่ือยมาจนถึงค.ศ. 1980 โดยเรียกว่า “กฎสากลว่าด้วยการยืมระหว่างห้องสมุด ค.ศ. 
1980” (National Interlibrary Loan Code 1980) นอกจากนัน้ยงัได้เสนอแนะ “กฎเกณฑ์รูปแบบ
การยืมระหว่างห้องสมุดในภูมิภาค รัฐ ท้องถ่ิน และกลุ่มห้องสมุดเฉพาะอ่ืน ๆ ” (The Model 
Interlibrary Loan Code for Regional, State, Local, or Other Special Groups of Libraries) 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ห้องสมดุหรือสมาคมตา่ง ๆ ท่ีให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมได้ โดยทัง้กฎสากลว่าด้วยการยืมระหว่างห้องสมุด และกฎเกณฑ์
รูปแบบการยืมระหว่างห้องสมุดฯ ต่างมีเนือ้หาส าคญั 8 ข้อ (อุไร วุฒิวิกัยการ, 2529, น. 14-15) 
ได้แก่ 

1. นิยามหรือความหมายของการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
2. วตัถปุระสงค์ 
3. ขอบเขตหรือประเภทของวสัดท่ีุไมใ่ห้ยืม 
4. ความรับผิดชอบของห้องสมดุท่ีขอยืม 
5. ความรับผิดชอบของห้องสมดุท่ีให้ยืม 
6. คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาในการให้ยืม 
8. ข้อก าหนดเม่ือมีการละเมิดกฎ 
กฎสากลและกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกลายเป็นต้นแบบของแนวปฏิบัติ ท่ีเครือข่ายยืม

ระหว่างห้องสมดุอ่ืน ๆ ยดึถือและใช้เป็นแนวทางในการร่างกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตัสิ าหรับการยืม
ระหว่างห้องสมุดเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนัน้เ พ่ือให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเป็น
มาตรฐานเดียวกัน นอกจากสมาคมห้องสมุดอเมริกันจะประกาศใช้กฎสากลและกฎเกณฑ์
ดงักล่าวให้ห้องสมดุท่ีเข้าร่วมในเครือข่ายได้ปฏิบตัิไปในแนวทางเดียวกันแล้ว ยงัได้ท าแบบฟอร์ม
รายการยืมระหว่างห้องสมุด (ALA Interlibrary Loan Form) และแบบฟอร์มสั่งท าส าเนาภาพ 
(ALA Photo Duplication Order Form) เพ่ือให้ห้องสมดุสมาชิกได้ใช้แบบฟอร์มดงักล่าวในการขอ
ยืม และสัง่ท าส าเนาภาพจากสมาคมห้องสมดุอเมริกนั (อไุร วฒุิวิกยัการ, 2529, น. 14)  

ตอ่มาใน ค.ศ. 1906 รัฐบาลเยอรมนี ได้ย่ืนข้อเสนอต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัการ
ยืมระหว่างประเทศ ในส่วนของการยืมต้นฉบบัตวัเขียน (Manuscript) และวสัดสุิ่งพิมพ์ (Printed 
Material) หอสมุดรัฐสภาอเมริกันจึงได้อาสาเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ
ของประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมมือกนัในการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ (Gilmer, 1994, p. 1)  
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การยืมระหว่างห้องสมุดในประเทศสหราชอาณาจักร เรียกว่า Interlending หรือ 
Interlibrary lending โดยมี ระบบการด าเนินการต่างจากบ ริการยืมระหว่างห้องสมุดใน
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากในสหรัฐอเมริกาสมาคมวิชาชีพ คือ สมาคมห้องสมดุอเมริกาเป็นหนว่ยงาน
ท่ีเร่ิมต้นวางกฎระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุด แต่ในประเทศสหราชอาณาจกัรบริการนีเ้กิดขึน้
จากระบบห้องสมุดภูมิภาค (Regional Library System) ซึ่งครอบคลุมพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศสหราชอาณาจักร เช่น การบริการร่วมกันของห้องสมุดยอร์คเชียร์และฮัมเบอร์ไซต์ 
(Yorkshire and Humberside Joint Library Service) ครอบคลุมพืน้ท่ีตอนกลางและตะวันตก
เฉียงใต้ กลุ่มความร่วม มือ LASER (London and South Eastern Region) ครอบคลุมพื น้ ท่ี
ลอนดอนและภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นต้น โดยวตัถปุระสงค์หลกัของระบบห้องสมุดภูมิภาค 
คือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing) ประกอบด้วยกิจกรรมร่วมกันหลายด้าน เช่น 
การพัฒนาทรัพยากร การท าเคร่ืองมือช่วยค้น การให้บริการ เป็นต้น ซึ่งมีบริการยืมระหว่าง
ห้องสมดุนัน้เป็นกิจกรรมหลกัของกลุม่ (รัชนีกร จินตวงศ์, 2537, น. 7) 

บริการยืมระหว่างห้องสมุดระดบัชาติของประเทศสหราชอาณาจกัรท่ีเป็นบริการยืมเร่ิม
อย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 1916  ซึ่งมีการจดัตัง้ห้องสมุดกลางส าหรับนกัศึกษา 
(The Central Library for Students) เพ่ือให้บริการหนงัสืออา่นส าหรับนกัศกึษาผู้ใหญ่ของสมาคม
การศึกษาของคนงาน (The Workers’ Education Association) และให้บ ริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดกับห้องสมุดประชาชนทั่วไป จนได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการยืมระหว่าง
ห้องสมุดของประเทศสหราชอาณาจักร ใน ค.ศ. 1921 เม่ือห้องสมุดกลางส าหรับนักศึกษา
ด าเนินการท าสหบตัร (Union Catalog) เสร็จสมบูรณ์จึงได้เปิดให้บริการยืมหนงัสือแก่ห้องสมุด
ตา่ง ๆ ในลกัษณะท่ีเรียกว่า “ห้องสมดุเพ่ือห้องสมดุ” (A Library for Libraries) กล่าวคือ แทนท่ีจะ
ให้บริการกบัผู้ใช้เป็นรายบคุคล ก็เปล่ียนมาให้บริการกบัห้องสมดุท่ีเป็นสมาชิกแทน   

ต่อมาใน ค.ศ. 1931 ห้องสมุดกลางส าหรับนักศึกษาจึงได้เปล่ียนช่ือเป็นหอสมุดกลาง
แห่งชาติ (National Central Library) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการยืมระหว่างห้องสมุด
ของห้องสมดุตา่ง ๆ รวมทัง้เป็นศนูย์กลางข้อมลูทางบรรณานกุรมของประเทศและระหวา่งประเทศ 
โดยเน้นทรัพยากรสารสนเทศทางด้านสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ใน ค.ศ. 1957 ได้มีการจดั
ต้องห้องสมดุเพ่ือการให้ยืมสิ่งพิมพ์สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Lending 
Library for Science and Technology) ขึน้มา หลังจากนัน้ใน ค.ศ. 1969 รัฐบาลอังกฤษจึงได้
รวมหน่วยงานทัง้สองแห่งนีเ้ป็นหน่วยงานเดียวกันเรียกว่า กองให้ยืมหอสมุดบริติช (British 
Library Lending Division) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการยืมสิ่งพิมพ์ฉบับจริงและการท า
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ส าเนาเอกสารของประเทศสหราชอาณาจักรและห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วโลก ตลอดจนท าหน้าท่ีเป็น
ศูนย์กลางระบบบริการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศสหราชอาณาจักร ปัจจุบัน
หน่วยงานดังกล่าวได้เปล่ียนช่ือเป็น ศูนย์บริการจัดหาเอกสาร หอสมุดบริติช (British Library 
Document Supply Service) (อบุลรัตน์ ย่ีรงค์, 2544, น. 11-12) 

ในประเทศอินเดียได้มีการก่อตัง้ศูนย์บริการเอกสารวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( Indian 
National Scientific Document Center) ใน ค.ศ. 1952 เป็นศนูย์บริการเอกสารทางวิทยาศาสตร์
แห่งแรกในทวีปเอเชีย ด้วยการสนับสนุนขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ มีหน้าท่ีรวบรวม จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้บริการจดัหาเอกสารตามค าขอ เช่น การรวบรวมข้อมูลบรรณานุกรม บริการสารนิเทศ บริการ
ถ่ายส าเนาเอกสาร บริการแปล และบริการยืมระหว่างห้องสมดุแก่นกัวิจยั ห้องสมดุ และสถานบนั
วิจยัทัง้ในและตา่งประเทศ นอกจากนัน้ยงัท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางบริการเอกสารทางวิทยาศาสตร์
แห่งทวีปเอเชียอีกด้วย ซึ่งภายหลังได้มีการก่อนตัง้ศูนย์แบบเดียวกันนีใ้นประเทศอินโดนีเซีย 
เกาหลี ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และไทย (นายิกา เดดิขนุทด, 2540, น. 6) 
 
การยืมระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย 

การยืมระหว่างห้องสมุดในประเทศไทยนัน้ในระยะแรกอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างบรรณารักษ์ของห้องสมุด ซึ่งมีการติดต่อขอยืมระหว่างห้องสมุดเป็นการส่วนตวัหรือเป็น
การติดตอ่ยืมหนงัสือเน่ืองจากการติดต่อทางราชการ การยืมระหว่างห้องสมุดในประเทศไทยเร่ิม
ปรากกฎหลกัฐานการยืมระหว่างห้องสมุดอย่างเป็นทางการครัง้แรก ใน พ.ศ. 2510 เม่ือองค์การยู
ซอม (United States Operation Mission หรือ USOM) ให้ทุนสนับสนุนรัฐบาลไทยในการจัดหา
ห นั ง สื อ ใ ห้ กั บ ห้ อ ง ส มุ ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป็ น จ า น ว น เ งิ น  500,000 บ า ท  ไ ด้ แ ก่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ วิทยาลยัวิชาการศกึษา โดยมีข้อตกลงว่าหนงัสือท่ีจดัหามาด้วยงบประมาณเหล่านี ้จะต้อง
ด าเนินการท าสหบตัร (Union Catalog) และให้ยืมระหว่างห้องสมุด (รัชนีกร จินตวงศ์, 2537, น. 
8) 

ใน พ.ศ. 2519 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วิชญ์ ทับเท่ียง ผู้ อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ของบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดสัมมนาความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจากท่ีประชุมอธิการบดี และได้รับอนุมัติเงินจ านวน 9,000 
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บาท เพ่ือให้ผู้บริหารห้องสมุดด าเนินการจัดงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครัง้ท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 16 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ซึ่งผล
ของการสมัมนาในครัง้นัน้ท าให้เกิดการก่อตัง้ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา และได้
มีการจัดกลุ่มคณะอนุกรรมการขึน้มาท างานร่วมกัน ซึ่งแยกตามลักษณะงานของห้องสมุดโดย
แบง่เป็น 5 กลุม่ ได้แก่ 

1. กลุม่งานพฒันาทรัพยากรห้องสมดุ 
2. กลุม่งานวิเคราะห์เลขหมูแ่ละท าบตัรรายการ 
3. กลุม่งานวารสารและเอกสาร 
4. กลุม่งานบริการ 
5. กลุม่งานโสตทศันศกึษา 
หลังจากจากนัน้คณะอนุกรรมการแต่ละกลุ่มได้จัดให้มีการประชุมเป็นประจ า เพ่ือ

ปรึกษาการด าเนินงานและแนวทางการปฏิบตัิอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของห้องสมุด 
และเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกห้องสมุดต่าง ๆ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจยั ได้ใช้ทรัพยากร
ของห้องสมุดในเครือข่ายได้อย่างเต็มท่ี (อภัย ประกอบผล, 2525, น. 7-8) ส าหรับเร่ืองการยืม
ระหวา่งห้องสมดุมีสาระส าคญั ดงันี ้(อไุร วฒุิวิกยัการ, 2528, น. 18) 

1. พิจารณาร่างระเบียบปฏิบตัิ การยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2522 โดยมี
เนือ้หาท่ีระบถุึง ค าจ ากดัความ วตัถปุระสงค์ หน้าท่ีความรับผิดชอบของห้องสมดุผู้ ยืม และผู้ ให้ยืม 
ขอบเขตของการยืมระหว่างห้องสมุด ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการยืม วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาและ
จ านวนวสัดท่ีุขอยืม และการละเมิดระเบียบข้อบงัคบั 

2. เสนอให้มีการยืมโสตทศันวสัดรุะหา่งมหาวิทยาลยั เช่น การยืมภาพยนตร์ สไลด์ ฟิล์ม
สตริป ไมโครฟิล์ม และไมโครฟิช เป็นต้น 

3. พิจารณาจดัท าแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมลูการยืมสิ่งพิมพ์และโสตทศัน์วสัดรุะหว่าง
ห้องสมดุให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และเพ่ือให้ทกุห้องสมดุใช้งานแบบฟอร์มร่วมกนั 

ใน พ.ศ. 2523 ได้มีการจัดประชุมชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีการมีการ
ประกาศใช้ ระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523 และมีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมใน พ.ศ. 2526 ซึ่งคณะอนกุรรมการกลุ่มงานบริการ ได้เสนอให้มีการเผยแพร่ระเบียบการ
ยืมระหว่างห้องสมุด โดยสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยด าเนินการจดัพิมพ์ เพ่ือส่งให้ห้องสมุด
ทัว่ประเทศได้ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบตังิานแบบเดียวกนั (อไุร วฒุิวิกยัการ, 2528, น. 68) 
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ใน พ.ศ. 2529 ทบวงมหาวิทยาลยัได้ออกประกาศ “ระเบียบทบวงมหาวิทยาลยัว่าด้วย
การยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2529” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติ
เก่ียวกับการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุในการใช้ทรัพยากรร่วมกนั (ทบวงมหาวิทยาลยั, 2529)  ซึ่งมีการปรับปรุงสาระของ
ประกาศเร่ือยมาจนถึงการประชุมครัง้ท่ี 22/2558 ของคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษา เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติเห็นควรให้มีการปรับปรุง “ข้อตกลง
ว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2550” ซึ่งมีสาระซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบตัิเก่ียวกับการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบนัอดุมศึกษาในปัจจุบนั จึงได้แก้ไขและก าหนด
เป็น “ข้อตกลงคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วยการบริการ
ระหว่างห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2558” ซึ่งมีห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาและห้องสมดุเครือขา่ย จ านวน 27 แหง่เป็นห้องสมดุในเครือขา่ย โดย
ข้อตกลงฯ นัน้แบง่ออกเป็น 7 หมวด ดงันี ้

หมวดท่ี 1 ข้อความทัว่ไป กล่าวถึง ค าจ ากดัความ เช่น การบริการระหว่างห้องสมดุ การ
ยืมด้วยตนเอง ห้องสมดุผู้ให้บริการ และทรัพยากร เป็นต้น 

หมวดท่ี 2 ขอบเขตการบริการระหว่างห้องสมุด กล่าวถึง ประเภทของทรัพยากรท่ี
ให้บริการ 

หมวดท่ี 3 ผู้ มีสิทธิใช้บริการระหวา่งห้องสมดุ 
หมวดท่ี 4 หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขอและห้องสมดุผู้ให้บริการ 
หมวดท่ี 5 การยืมทรัพยากร และวิธีปฏิบตั ิ
หมวดท่ี 6 การขอส าเนาเอกสาร และวิธีปฏิบตัิ 
หมวดท่ี 7 การสง่เงินและใบเสร็จรับเงินคา่บริการ 
หากกล่าวถึงการยืมระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย โครงการจัดตัง้ข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิ ภาค (A Plan for the Establishment of Provincial University Library 
Network)” หรือ PULINET นัน้ นบัเป็นเครือข่ายด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุดหนึ่งท่ีส าคญั 
โดยก่อตัง้ขึน้เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 เป็นผลสืบเน่ืองจากท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค ครัง้ท่ี 2/2528 วนัท่ี 25 ตลุาคม พ.ศ. 2528 เร่ือง “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” ซึ่งท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค คิดรูปแบบโครงการความร่วมมือท่ีเหมาะสมโดยมุ่งเน้นการ
ประหยัดงบประมาณ  และมีการแลกเปล่ียนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว โดยมี
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ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ ริเร่ิม และเป็นผู้ น าในการจัดตัง้ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จนกระทั่งใน  พ.ศ. 2536 จึงได้เปล่ียนช่ือเป็น “ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET)” ปัจจุบันมี
ห้องสมุดท่ีเป็นสมาชิกจ านวน 20 แห่ง โดยมีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ข่ายงาน ได้แก่ พฒันาการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนัของสมาชิกในขา่ยงาน พฒันาแหล่งสารสนเทศท้องถ่ินของสมาชิก
ในข่ายงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดบัชาติ เพ่ือพฒันาศกัยภาพบคุลากรของสมาชิกในข่ายงานและ
พฒันามาตรฐานการด าเนินงานร่วมกนัของสมาชิกในข่ายงาน 

การด าเนินงานของขา่ยงานอยูใ่นรูปแบบของคณะกรรมการอ านวยการ ซึง่มีผู้อ านวยการ
ของแต่ละห้องสมดุเป็นกรรมการ เพ่ือร่วมกันบริหารข่ายงานและหมุนเวียนกนัเป็นประธาน มีการ
เก็บค่าสมาชิกเพ่ือใช้ในการบริหารข่ายงาน พร้อมทัง้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงาน และมีคณะท างานตามพนัธกิจโดยประกอบด้วย 5 คณะท างาน ได้แก่  

1. คณะท างานบริการ  
2. คณะท างานวารสาร  
3. คณะท างานข้อมลูท้องถ่ิน 
4. คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. คณะท างานพฒันาคณุภาพมาตรฐานการด าเนินงานห้องสมดุ  
การยืมระหว่างห้องสมุดในกลุ่ม PULINET นัน้มีคณะท างานบริการเป็นคณะท างานท่ี

รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบตัิ และข้อตกลงระหวา่งสมาชิก ในการประชมุโครงการ
จดัตัง้ข่ายงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค ครัง้ท่ี 24 เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะท างานบริการได้ก าหนดหัวข้อเพ่ือพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ ลกัษณะการ
ให้ยืมระหว่างห้องสมดุ แบบฟอร์มบริการยืมระหวา่งห้องสมดุ คูมื่อท่ีใช้ในการตรวจสอบแหล่งของ
เอกสาร แนวปฏิบตัิการยืมระหว่างห้องสมดุ และการและเปล่ียนรายช่ือบรรณารักษ์ท่ีให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุด ในการประชุมครัง้ท่ี 26 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2534  คณะท างานบริการจึงได้
แนวทางการด าเนินงาน ส าหรับการยืมระหวา่งห้องสมดุเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงันี ้

1. จดัท าแนวปฏิบตักิารยืมระหวา่งห้องสมดุ 
2. ก าหนดแบบกรอกรายการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
3. แลกเปล่ียนรายช่ือบรรณารักษ์บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
4. จดัพิมพ์คูมื่อการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
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จากการประเมินผลการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม  พ.ศ. 2535 ปรากฏว่ามีการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุทัง้การขอยืมตวัเล่มฉบบัพิมพ์ 
และถ่ายส าเนาเอกสารรวมทัง้สิน้ 531 รายการ โดยทุกห้องสมุดเป็นทัง้ผู้ ให้บริการและเป็น
ผู้ รับบริการ ห้องสมุดท่ีให้บริการมากมากท่ีสุด คือ หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 190 
รายการ ห้องสมุดท่ีขอรับบริการมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 149 รายการ (สุวนั
นา ทองสีสขุใส และ อจัฉรา จนัทสวุรรณ์, 2539, น. 88) 

ใน พ.ศ. 2534 คณะท างานบริการได้ตกลงให้บริการยืม – คืน ระหว่างห้องสมุดร่วมกัน 
(Reciprocal Borrowing) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค ท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกของห้องสมุดหนึ่งสามารถไปยืมสิ่งพิมพ์จากอีกห้องสมุดหนึ่งได้
ด้วยตนเอง นับเป็นเครือข่ายห้องสมุดแรกในประเทศไทยท่ีด าเนินกิจกรรมในลกัษณะนี ้โดยการ
ด าเนินงานยืม – คืนระหวา่งห้องสมดุนัน้เร่ิมจากการจดัท าบตัร PULINET Card ให้กบัสมาชิกของ
ห้องสมุด ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ส าหรับยืม
หนังสือจากห้องสมุดสมาชิกได้ครัง้ละไม่เกิน 3 เล่มต่อ 1 สัปดาห์ โดยผู้ ใช้บริการต้องไปติดต่อ
ห้องสมุดสมาชิกท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง จากการประเมินผลการให้บริการ
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2535 พบว่า มีจ านวนสมาชิกทัง้สิน้ 90 ราย แยกเป็น
อาจารย์ 23 ราย ข้าราชการ 4 ราย นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 63 ราย โดยมีการใช้บริการรวม
ทัง้สิน้ 60 ครัง้ และมีการยืมหนงัสือ 107 รายการ  

การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ ใช้บริการ ให้สามารถเข้าถึงและยืมเอกสารท่ีต้องการได้อย่างสะดวก เม่ือไปศึกษาค้นคว้าวิจัย
ตามมหาวิทยาลยัท่ีห้องสมดุเป็นสมาชิก นบัเป็นการให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมดุอย่างเป็น
ระบบครัง้แรกในประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพระหว่างห้องสมุดสมาชิก (สุวนันา ทองสีสุขใส และ อัจฉรา จนัทสุวรรณ์ , 2539, น. 
86-87) 
 
การยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ 

การยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ในตา่งประเทศ 
การยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์มีจุดเร่ิมต้นจากหน่วยงานท่ีมีช่ือว่า ศนูย์ห้องสมุด

คอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online Computer Library Center) หรือท่ีเรียกอย่างย่อว่า OCLC เป็น
องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรก่อตัง้ขึน้ใน ค.ศ. 1976 จากการรวมตวักนัของห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
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ในมลรัฐโอไฮโอ (Ohio State) ประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 54 แห่ง โดยใช้ช่ือว่า ศูนย์ห้องสมุด
วิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio College Library Center) มีวัตถุประสงค์เร่ิมต้นเพ่ือร่วมกันท ารายการ
บรรณานุกรมและแบ่งปันรายการบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดสมาชิก (Shared Cataloging) 
เพ่ือลดระยะเวลาในการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ตอ่มาเม่ือมีความก้าวหน้าในการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการน าเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ในงานห้องสมุด ท าให้มีการเช่ือมโยง
ข้อมลูเข้าด้วยกนัเกิดระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่การแบ่งปันข้อมลูบรรณานกุรมเป็นอย่าง
มาก ใน ค.ศ. 1971 ศนูย์ห้องสมดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์ จึงได้พฒันาระบบเพ่ือการการท ารายการ
บรรณานุกรมร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ส าหรับห้องสมุด (Online Shared Cataloging System 
for Libraries) ซึ่งนอกจากการแบ่งปันข้อมูลบรรณนุกรมจะช่วยลดระยะเวลาในการท ารายการ
ทรัพยากร ยงัท าให้ห้องสมดุจากทัว่โลกสามารถมองเห็นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ
ในเครือข่ายได้ ปัจจุบันมีห้องสมุดสมาชิกมากกว่า 25,900 แห่งจาก 170 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง
นบัเป็นเครือข่ายการท าบรรณานกุรม (Union Catalog) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยมีวตัถปุระสงค์ของ
องค์กร ดงันี ้

1. สนบัสนนุและสง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมดุทัว่โลก 
2. สร้างฐานข้อมลูบรรณานกุรมร่วมกนัระหวา่งห้องสมดุสมาชิก 
3. สนบัสนนุและสง่เสริมการท ารายการและการใช้ทรัพยากรร่วมกนั 
4. ชว่ยลดคา่ใช้จา่ยในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ (WoldShare ILL) เร่ิมต้นขึน้ใน ค.ศ. 1979 โดย

ศนูย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้เปิดระบบการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary 
Loan Service) โดยเป็นการส่งค าขอรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ ใช้ต้องการ ไปยงัห้องสมุดท่ี
เป็นเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศนัน้ กล่าวคือ เป็นการติดต่อระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุดหรือ 
ห้องสมดุเป็นตวักลางในการด าเนินการตามความต้องการของผู้ ใช้นัน่เอง ซึง่ในขณะนัน้มีห้องสมดุ
จ านวน 6,928 แหง่ ท่ีให้ยืมทรัพยากรผา่นระบบยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์  

ปัจจบุนัสมาชิกของห้องสมดุท่ีให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์สามารถค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการผ่านระบบสืบค้นเวิลด์แคต ดิสคฟัเวอร์ร่ี (WorldCat Discovery) 
เพ่ือขอยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกในเครือข่ายจ านวน 10,383 แห่ง จาก 56 ประเทศทัว่โลก ผู้ ใช้
สามารถขอยืมทัง้หนงัสือ สิ่งพิมพ์ตอ่เน่ือง งานวิจยั และเอกสารตา่ง ๆ ทัง้ในรูปแบบของฉบบัพิมพ์ 
การส าเนาเอกสาร รวมถึงเอกสารท่ีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ท่ีห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศมีให้บริการอยู่ ซึ่งการ
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ขอรับเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นัน้จะช่วยให้ผู้ ใช้ประหยดัเวลาในการรอคอยเป็นอย่างมาก 
ทัง้นีก้ารให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดนัน้จะอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิของแต่ละประเทศ ผู้
ให้บริการจ าเป็นต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและการใช้งานอย่างธรรม (Fair Use) เพ่ือ
ปอ้งกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยในระหว่างค.ศ. 2016 - 2017 มีค าขอยืมระหวา่งห้องสมดุผา่นระบบ
บริการเวิลด์แชร์ มากถึง  7,066,399 ครัง้ เฉล่ียจะมีค าขอยืมทุก ๆ 3 วินาที โดยมีทรัพยากร
สารสนเทศท่ีถูกยืมมากท่ีสดุ 10 ล าดบัแรกดงัตาราง 1 และห้องสมดุผู้ ให้ยืม (Lending Libraries) 
และขอยืม (Borrowing Libraries) มากท่ีสดุ 10 ล าดบัแรกดงัตารางท่ี 2 (OCLC, 2016) 
 
ตาราง 1 รายช่ือของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการขอยืมระหวา่งห้องสมดุผ่านบริการเวิลด์แชร์มาก  
ท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก ระหวา่ง ค.ศ. 2016 – 2017 

 

สิ่งพิมพ์ตอ่เน่ือง (Periodical) หนงัสือ (Monographs) 

1. Pediatrics 1. Hillbilly Elegy: A Memoir of Family and 
Culture in Crisis by J D Vance 

2. JAMA: The Journal of the American 
Medical Association 

2. A Man Called Ove: A Novel by Fredrik 
Backman 

3. Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry 

3. Strangers In Their Own Land: Anger 
and Mourning on the American Right by 
Arlie Russell Hochschild 

4. Dissertation Abstracts International: B: 
the sciences and engineering 

4. Milk and honey by Rupi Kaur 

5. Journal of Access Services 5. Underground Railroad: A Novel by 
Colson Whitehead 

6. Neurology 6. When breath becomes air by Paul 
Kalanithi 

7. The Journal of Clinical Psychiatry 7. The Girl on the Train by Paula Hawkins 

8. Computers in Human Behavior 8. Cracking the Coding Interview: 189 
programming questions and solutions by 
Gayle Laakmann McDowell 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

สิ่งพิมพ์ตอ่เน่ือง (Periodical) หนงัสือ (Monographs) 

9. Annals of Medicine 
 

9. The Politics of Resentment: Rural 
Consciousness in Wisconsin and the Rise 
of Scott Walker by Katherine J Cramer 

10. Disability 10. Deep Learning by Ian Goodfellow, 
Yoshua Bengio, and Aaron Courville 

 
ตาราง 2 รายช่ือหนว่ยงานท่ีให้ยืมและขอยืมระหวา่งห้องสมดุผา่นบริการเวิลด์แชร์มากท่ีสดุ       
10 อนัดบัแรกระหว่าง ค.ศ. 2016 – 2017 
 

ห้ อ ง ส มุ ด ท่ี ข อ ยื ม  ( Lending 
Libraries) 

ห้ อ ง ส มุ ด ท่ี ใ ห้ ยื ม  (Borrowing 
Libraries) 

1. University of Texas at Austin 1. Mid-Continent Public Library 

2. University of Chicago 2. State Library of Louisiana 

3. University of Michigan Library 3. University of Michigan Library 

4. Pennsylvania State University  4. Indiana State Library  

5. Minitex 5. University of Wisconsin, Madison 

6. The Ohio State University 6. Texas Tech University  

7. Texas A&M University 7. University of Minnesota, Minneapolis 

8. University of Illinois 8. University of Maryland, College Park 

9. Indiana University 9. Texas A&M University 

10. Cornell University 10. Northwestern University 

 
การยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ในประเทศไทย 
การยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ในประเทศไทยเร่ิมขึน้ใน พ.ศ. 2557 เม่ือหอสมุด

แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 
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80 ปี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สมาชิกของหอสมดุฯ ได้แก่ นกัศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสารผ่านระบบระบบสืบค้นเวิลด์แคต 
ดสิคฟัเวอร์ร่ี ท่ีอยูบ่นหน้าเว็บไซต์ของหอสมดุฯ และขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ เชน่  
หนงัสือ วารสาร และงานวิจยัต่าง ๆ ทัง้ในรูปแบบฉบบัพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องสมุดอ่ืน
กว่า 10,383 แห่ง จาก 56 ประเทศทั่วโลก ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ โดยมี
วตัถปุระสงค์ของการให้บริการ ดงันี ้(ศรีจนัทร์ จนัทร์ชีวะ, 2559, น. 84-85) 

1.  เ พ่ื อ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ข อ ง ห อ ส มุ ด แ ห่ ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้บริการในห้องสมดุอ่ืน  

2. เพ่ือพฒันาความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุในการยืมทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั 
3. เพ่ือลดต้นทนุคา่ใช้จา่ยในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ระยะแรกของการเปิดให้บริการนัน้ยังมีการใช้บริการไม่มากนัก จากข้อมูลการ

ให้บริการของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม พ.ศ. 2557 
พบว่า มีการขอยืมจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไปยงัห้องสมดุอ่ืนเพียง 9 ครัง้ และมีห้องสมดุอ่ืน
ขอยืมทรัพยากรของหอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 269 ครัง้ และมีการใช้บริการเพิ่มขึน้ใน 
พ.ศ. 2558-2559 ดงัภาพประกอบ 3 

 
ภาพประกอบ 2 จ านวนการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ ของหอสมดุแหง่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ระหวา่งเดือน มิถนุายน พ.ศ. 2557-ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 
ท่ีมา: หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2561, น. 100-101) 
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ใน พ.ศ. 2559 บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ในประเทศไทยนัน้ เร่ิมมีการ
พฒันาความร่วมมือระหว่างห้องสมดุเกิดขึน้ โดยเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 นางศรีจนัทร์ 
จันทร์ชีวะ ผู้ อ านวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนัน้ จัดการประชุมความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุด 5 สถาบนัผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ (WorldShare ILL) 
ครัง้ท่ี 1/2559 ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพิจารณาแนวทาง
ด าเนินงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ และเพ่ือการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศใน
ประเทศร่วมกัน มีห้องสมุดสถาบนัอดุมศกึษาท่ีบริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ให้กบัสมาชิก 
เข้าร่วมการประชมุ 5 แหง่ ได้แก่ (ศรีจนัทร์ จนัทร์ชีวะ, 2559, น. 85-86) 

1. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4. ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
5. หอสมดุและคลงัความรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ผลจากการประชุมความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 5 สถาบนัผ่านบริการยืมระหว่าง

ห้องสมุดเวิลด์แชร์ (WorldShare ILL) ครัง้ท่ี 1/2559 ท าให้ได้ข้อตกลงบริการและแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างห้องสมุด โดยมีหัวข้อการพิจารณาและบทสรุป ดงันี ้ (ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2559, น. 3) 

1. ข้อตกลงบริการยืมระหว่างห้องสมดุผ่านบริการเวิลด์แชร์ ระหวา่ง 5 สถาบนั มีการ
พิจารณาร่างข้อตกลงในหวัข้อท่ีเก่ียวกบันโยบายการให้บริการ โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 3  

 
ตาราง 3 แสดงกระบวนการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์  
ของหอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ผู้ มีสิทธิใช้บริการ นกัศกึษา อาจารย์ และบคุลากรมหาวิทยาลยัของห้องสมดุ 
2. ลกัษณะการขอ / ให้บริการ สง่ค าขอและให้บริการผา่น WorldShare ILL  
3. ทรัพยากรท่ีให้บริการ ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนงัสือ 

บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัตา่งๆ ซึง่ไมเ่ป็น
การละเมิดลิขสิทธ์ิ  
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

4. จ านวนสิ่งพิมพ์ท่ีให้ยืม ไมเ่กิน 3 เลม่/คน/ครัง้ 
5. ระยะเวลาการยืมตวัเลม่ 3 สปัดาห์ โดยเร่ิมนบัระยะเวลาการยืมเม่ือ 

ผู้ใช้บริการได้รับตวัเลม่ 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ ภายใน 4 วนัท าการ นบัจากได้รับค าขอ 
7. วิธีการจดัสง่ 
 
 

1. จดัสง่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง Article Exchange  
ในระบบ WorldShare ILL  
2. จดัสง่ตวัเลม่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

8. คา่บริการ 1. ไมมี่คา่ใช้บริการ  
  - ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
  - ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  - ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

8. คา่บริการ (ตอ่) ยกเวน้ กรณี ฐานข้อมูลที่คณะแพทยศาสตร์บอกรับใหใ้ช้
อตัราค่าบริการใหม่ ตามความร่วมมือของหอ้งสมดุโรงเรียน
แพทย์ 
2. มีคา่ใช้บริการ ตามข้อก าหนดของแตล่ะสถาบนั 
  - หอสมดุและคลงัความรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล 
  - ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

9. การช ารุด/สญูหาย ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมดุเจ้าของทรัพยากร
สารสนเทศ ทัง้นี ้การสญูหายระหวา่งการขนสง่ ห้องสมดุท่ี
สง่เอกสารเป็นผู้ รับผิดชอบ 

10. ห้องสมดุสมาชิก ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
หอสมดุและคลงัความรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                 
ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

11. วนัท่ีเร่ิมใช้ข้อตกลง 1 มีนาคม 2559 
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2. การสรุปข้อตกลงการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Agreement) ท่ี
ห้องสมดุแตล่ะแห่งบอกรับในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการยืมระหวา่งห้องสมดุ (Interlibrary loan) โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือปอ้งกันการให้บริการท่ีอาจละเมิดข้อตกลงการใช้ฐานข้อมูล โดยแต่ละห้องสมุด
จะรวบรวมข้อมลูและแลกเปล่ียนกนั เพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานใช้เป็นคูมื่อในการให้บริการ  

3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการยืมระหว่างห้องสมุด เวิล ด์แช ร์ผ่าน  ILL Fee 
Management (IFM) แทนการช าระคา่ธรรมเนียมการให้บริการเป็นเงินสด 

นอกจากนัน้ ยงัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการประชาสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมการ
ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ โดยห้องสมุดท่ีมีการใช้บริการมาก ได้แก่ ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และหอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยสรุปได้ดงัตาราง 4 ดงันี ้
 
ตาราง 4 แสดงกระบวนการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์  
  ของหอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. อีเมลแนะน าบริการ และคูมื่อการใช้บริการ
ให้แก่นกัศกึษา อาจารย์ และบคุลากรของ
มหาวิทยาลยั 

1. ก าหนดกล่องสืบค้น WorldCat Local เป็น
เมนหูลกัส าหรับการสืบค้นบนเว็บไซต์ของ
หอสมดุ 

2. แนะน าบริการเวิลด์แชร์ผา่นกิจกรรมสง่เสริม
การรู้สารสนเทศของหอสมดุ 

2. จดัฝึกอบรมสง่เสริมการใช้สารสนเทศโดย
เร่ิมจากกลอ่งสืบค้น WorldCat Local 

3. ประชาสมัพนัธ์การให้บริการผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์ โปสเตอร์ และจอ LCD ของห้องสมดุ 
 

3. การจดัท าโครงการต่ืนรู้ตระหนกัใช้ 
WorldCat Local โดยเข้าพบอาจารย์ และ
นกัวิจยัในแตล่ะภาควิชา  

4. จดัสรรงบประมาณเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้โดย
ไมค่ดิคา่ใช้จา่ย 
 

4. ประชาสมัพนัธ์ผา่นหนงัสือเวียน ส่ือสงัคม
ออนไลน์ โปสเตอร์ แผน่พบั เว็บไซต์ และ
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 

5. จดัท าแบบประเมินความพงึพอใจจากการใช้
บริการ เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ให้บริการ 

5. เพิ่มทางเลือกให้กบัผู้ใช้สามารถใช้ระบบ
สืบค้น WorldCat Local จากนอกเครือขา่ย
มหาวิทยาลยัผา่นระบบ EZproxy 

 



 

ตาราง 5 (ตอ่) 
 

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 6. จดังบประมาณส าหรับการให้บริการเพ่ือให้
บริการผู้ใช้โดยไมค่ดิคา่ใช้จ่าย 

 7. การเรียนรู้ร่วมกนัทัง้ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ 
และผู้ใช้บริการ ผา่นการประชมุและการ
ส ารวจความพงึพอใจ และการน า
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นตา่ง ๆ มาปรับปรุง
การบริการ 

 
นอกจากการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ในประเทศไทยยงัมี

การให้บ ริการยืม ระหว่าง ห้ องสมุด อ่ืน อีก  เช่น  บ ริการยืม ระหว่าง ห้องสมุด ระหว่า ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์กบัห้องสมดุมหาวิทยาลยัเอกชน (TU-THAIPUL) บริการการยืมระหว่าง
ห้องสมุด PULINET Plus 4 ท่ีรวมเอาห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) กบัห้องสมดุมหาวิทยาลยั 4 แห่ง ประกอบด้วย หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ส านกังานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มความร่วมมือท่ีกล่าวมา ผู้ ใช้จะ
สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดท่ีอยู่ในเครือข่ายผ่านระบบค้นหาท่ีเรียกว่า 
EBSCO Discovery Service หรือ EDS และสามารถส่งค าขอยืมระหว่างห้องสมดุผ่านแบบฟอร์ม
ออนไลน์ 

วิธีด าเนินงานยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ 
การด าเนินงานยืมระหว่างห้อง จากการศึกษาเอกสารการด าเนินงานยืมระหว่าง

ห้องสมุด คู่มือการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ สามารถสรุปการปฏิบัติงานได้ ดังนี ้
(หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2560a, 2560b)  

1. การขอยืมระหว่างห้องสมุด (Borrowing) เป็นการส่งค าขอยืมระหว่างห้องสมุด
จากห้องสมุดหนึ่งไปยงัห้องสมุดหนึ่งท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศนัน้ เพ่ือขอยืมทรัพยากร
สารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการ โดยสามารถสรุปขัน้ตอนการด าเนินงานได้ ดงันี ้
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1.1 ผู้ ใช้บริการค้นหาและส่งค าขอยืมทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบสืบค้น 
WorldCat Discovery ท่ีอยู่บนหน้าเว็บไซต์ขอหอสมุด โดยกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ ซึ่ง
อาจแตกต่างกันในแต่ละห้องสมุด เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ปฏิบตัิงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
ในการให้บริการได้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ ดงัภาพประกอบ 4 โดยทัว่ไปมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1.1.1 ช่ือ – นามสกลุ  
1.1.2 รหสัผู้ใช้บริการ  
1.1.3 หนว่ยงานท่ีสงักดั  
1.1.4 อีเมล และหมายเลขโทรศพัท์  
1.1.5 รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ  
1.1.6 ระยะเวลาท่ีต้องการใช้งาน  
1.1.7 รายละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิ เช่น ต้องการเพียงบทใดบทหนึง่ของหนงัสือ 

หรือต้องการรับเป็นส าเนาเอกสาร ใช้ส าหรับประกอบการท าวิจยั เป็นต้น 
1.2 ผู้ปฏิบตังิานบริการยืมระหวา่งห้องสมดุ ด าเนินการตรวจสอบและสง่ค าขอไป

ยงัห้องสมดุเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศ ดงัภาพประกอบ 5 โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
2.1.1 ตรวจสอบว่าทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่มีให้บริการอยู่ภายในห้องสมุด 

หากมีให้แนะน าผู้ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศนัน้  
2.1.2 ส่งค าขอไปยังห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศ พิจารณาจาก

ระยะทาง โดยเลือกส่งค าขอไปยังห้องสมุดท่ีอยู่ใกล้ก่อน เช่น ห้องสมุดในภูมิภาคเดียวกัน 
ห้องสมดุภายในประเทศ ก่อนท่ีจะขอยืมไปยงัห้องสมุดในตา่งประเทศ นอกจากนัน้ยงัพิจารณาใน
ส่วนของ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ วิธีการจัดส่ง เช่น หากขอเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับ
เอกสารเร็วกว่าการจัดส่งทางไปรษณีย์ท่ีอาจรอนาน 1-4 สัปดาห์ และประหยัดงบประมาณค่า
จดัสง่ เป็นต้น 

1.3 เม่ือได้รับทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ ใช้ต้องการ ผู้ปฏิบตัิงานบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดจะติดต่อไปยังผู้ ใช้เพ่ือให้มารับทรัพยากรสารสนเทศนัน้ รวมทัง้เรียกเก็บค่าใช้บริการ 
ขึน้อยูก่บันโยบายของห้องสมดุนัน้ ๆ  

1.4 การรับทรัพยากรสารสนเทศคืนจากผู้ ใช้ ผู้ ปฏิบัติงานบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของทรัพยากรสาสนเทศนัน้ หากพบว่าช ารุด เสียหาย 
รวมทัง้สง่คืนเกินก าหนด ให้ด าเนินการปรับผู้ใช้ตามอตัราท่ีก าหนดในข้อตกลงการให้บริการ 
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2. การให้ยืมระว่างห้องสมุด (Lending) เป็นการส่งทรัพยากรสารสนเทศม่ีมีอยู่
ภายในห้องสมดุ ไปยงัห้องสมดุท่ีขอยืมทรัพยากรสารสนเทศนัน้ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ตามท่ีได้ตกลง
กนั 

2.1 เม่ือได้รับค าขอยืมระหว่างห้องสมุด ผู้ ปฏิบัติงานห้องสมุดด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมลูของทรัพยากรสารสนเทศนัน้วา่สามารถให้บริการได้หรือไม่ โดยไม่ขดักบันโยบาย
การให้บริการ ข้อตกลงการยืมระหว่างห้องสมุด และไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ิ กรณีท่ีไม่ที
ทรัพยากรสารสนเทศนัน้ภายในห้องสมดุ ไม่พร้อมให้บริการ ห้องสมุดผู้ ให้บริการข้อมลูจะปฏิเสธ
ค าขอรับบริการนัน้ หรือขอข้อมลูเพิ่มเตมิหากข้อมลูบรรณานกุรมไมถ่กูต้องหรือไมช่ดัเจน   

2.2 จดัเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสง่ให้บริการ  
2.2.1 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นฉบบัพิมพ์ (Printed) ให้ตรวจสอบว่าอยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานและสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
สารสนเทศนัน้  

2.2.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความ
สารวาร งานวิจยัตา่ง ๆ สามารถให้บริการได้ตามข้อตกลงการใช้งานฐานข้อมลูเทา่นัน้  

2.3 จัดส่งทรัพยากรสารสนเทศกับห้องสมุดท่ีร้องขอ พร้อมกับเอกสารท่ีระบุ
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ก าหนดส่งคืน ห้องสมุดท่ีขอรับบริการ และห้องสมุดท่ีให้บริการ โดย
ผู้ปฏิบตัิงานยืมระหว่างห้องสมุดด าเนินการจดัส่งทรัพยากรสารสนเทศตามช่องทางท่ีเหมาะสม 
เช่น ไปรษณีย์ลงทะเบียน (EMS) การส่งไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) กรณีท่ีห้องสมุดท่ีขอรับ
บริการอยูต่า่งประเทศ และการจดัสง่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผา่นทางระบบ Article Exchange  

2.4 การรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ การส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศจะด าเนินการ
เฉพาะท่ีเป็นฉบบัพิมพ์เท่านัน้หากเป็นส าเนาเอกสาร หรือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการส่งคืน
กลับมายังห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศ เม่ือผู้ ปฏิบัติงานได้รับทรัพยากรสารสนเทศ
กลบัมานัน้ ต้องตรวจดวู่าส่งคืนมาตรงกับท่ีให้ยืมไปหรือไม่ อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน หากช ารุด
ให้ตดิตอ่ห้องสมดุเจ้าท่ียืมไปเพ่ือช าระคา่ปรับตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ 
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ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างแบบฟอร์มค าขอยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์  
 

ท่ีมา: ระบบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ WorldCat Discovery  
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงขัน้ตอนการเลือกห้องสมดุเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ปฏิบตังิาน  
ยืมระหวา่งห้องสมดุจะด าเนินการสง่ค าขอยืม  

 
ท่ีมา: ระบบจดัการเวิลด์แชร์ (WorldShare ILL Management System) 
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ภาพประกอบ 5 แสดงเอกสารแนบรายละเอียดการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ 

 
ท่ีมา: ระบบจดัการเวิลด์แชร์ (WorldShare ILL Management System) 

 
ปัญหาการยืมระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย 

การยืมระหว่างห้องสมุดนัน้ ถึงแม้ว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์และข้อตกลงการ
ให้บริการเพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินงานยืมระหว่างห้องสมุด แต่ก็ยังพบว่าห้องสมุด และ
ผู้ใช้บริการยงัประสบปัญหาในการใช้บริการอยู่ ซึง่จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัสามารถสรุป
ปัญหาได้ ดังนี ้(เต็มใจ สุวรรณทัต, 2513, น. 74-75; จีระ อินทโกสุม, 2524, น. 137-139; ธิรา
ภรณ์ มณีย้อย, 2538, น. 56; นายิกา เดิดขนุทด, 2540, น. 55-56; ศิริพร สวุรรณะ, 2526, น. 81; 
อรุณรัตน์ วงค์ฉายา, 2547, บทคดัยอ่; อไุร วฒุิวิกยัการ, 2528, น. 200-207) 
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ด้านผู้ให้บริการ  
1. ขาดแคลนบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบตัิงานยืมระหว่างห้องสมุดอย่างเต็ม

เวลา โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานยืมระหวา่งห้องสมดุมกัท างานอ่ืนเป็นงานหลกั 
2. ขาดงบประมาณ ท่ีจะขยายและด าเนินงานยืมระหว่างห้องสมุดอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3. ความไม่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์กับห้องสมุดต่าง ๆ ในการทวงถาม 

ตรวจสอบหนงัสือ ตลอดจนการสัง่จองหนงัสือท่ีต้องการ 
4. การติดตามทวงหนงัสือจากอาจารย์ ซึ่งมีสิทธิในการยืมท่ีนานกว่าสมาชิกกลุ่มอ่ืน 

ท าให้ยากตอ่การตดิตามทวง หากมีการขอยืมระหวา่งห้องสมดุ ผู้ใช้มกัจะไมไ่ด้หนงัสือท่ีต้องการ 
5. การติดตามทวง ห้องสมุดบางแห่งไม่มีการติดตามทวงหนังสือเม่ือเกินก าหนด

สง่คืน ท าให้หนงัสือหาย และไมไ่ด้รับการชดใช้คืน 
6. ห้องสมุดผู้ ยืมไม่ได้ตรวจสอบว่าทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ ใช้ต้องการนัน้อยู่ ท่ี

ห้องสมดุใด ท าให้เสียเวลา และไมไ่ด้รับทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ  
ด้านผู้ใช้บริการ 
1. ผู้ขอรับบริการไมก่รอกรายละเอียดของสิ่งพิมพ์ท่ีต้องการให้ครบถ้วน 
2. ผู้ใช้บริการไมเ่ข้าใจกฎระเบียบในการใช้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
3. ผู้ใช้บริการหาหนงัสือในห้องสมดุท่ีตนสงักดัอยูไ่มพ่บ จงึขอยืมระหวา่งห้องสมดุ 
ด้านบริการ 
1. ขาดยานพาหนะท่ีใช้เดนิทาง ส าหรับเดนิทางเพื่อตดิตอ่ยืมระหวา่งห้องสมดุ 
2. การคมนาคมไมส่ะดวก ระบบไปรษณีย์ท่ีขาดประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความลา่ช้า 
3. นโยบายและการด าเนินงานของบางห้องสมดุไมเ่อือ้ตอ่การให้ยืมระหว่างห้องสมดุ 
4. ขาดเคร่ืองมือในการตรวจสอบข้อมลูทางบรรณานกุรม ท าให้ไม่ทราบวา่ทรัพยากร

สารสนเทศท่ีต้องการมีให้บริการท่ีห้องสมดุใดบ้าง 
ด้านกฎระเบียบการให้บริการ 
1. นโยบายและเง่ือนไขในหารให้บริการของแตล่ะห้องสมดุมีความแตกตา่งกนั  
2. บางห้องสมดุเคร่งครัดกฎระเบียบมาเกินไป ไมมี่การผอ่นผนัตามความจ าเป็น 
3. การขอยืมระหวา่งห้องสมดุท าได้แคใ่นเวลาราชการ หรือเฉพาะเวลาท่ีบรรณารักษ์

ยืมระหวา่งห้องสมดุปฏิบตังิาน  
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4. ระยะเวลาท่ีให้ยืมสัน้เกินไป จ านวนสง่พิมพ์ท่ีให้ยืมแตล่ะครัง้มีจ านวนน้อยเกินไป 
และยืมได้เฉพาะสิ่งพิมพ์ของหอสมดุกลางเทา่นัน้ 

ด้านสิ่งพิมพ์ 
1. ห้องสมดุมีการก าหนดนโยบายในการให้ยืมสิ่งพิมพ์บางประเภท ท าให้ไม่สามารถ

ยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นสิ่งพิมพ์บางประเภทได้ เชน่ หนงัสือหายาก หนงัสือส ารอง หนงัสือท่ี
มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก เป็นต้น 

2. การถ่ายส าเนาท่ีมากจนเกินไปอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
3. สภาพของหนงัสือท่ีเก่า ช ารุด ไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมให้บริการระหวา่งห้องสมดุ 

 
กฎหมายลิขสิทธ์ิกับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

การด าเนินการยืมระหว่างห้องสมุด ผู้ ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เก่ียวกับข้อตกลงการ
ให้บริการระหว่างห้องสมุด ข้อตกลงการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Agreement) 
เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง และไม่เกิดปัญหากบัส านกัพิมพ์ท่ีให้บริการฐานข้อมูล
ตา่ง ๆ นอกจากนัน้ยงัต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการท าซ า้ 
ดดัแปลง เชน่ การท าส าเนาเอกสาร การจดัส่งไฟล์หนงัสือ บทความวารสาร และงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ี
มีลิขสิทธ์ิ โดยเพ่ือการศกึษาและวิจยั เพ่ือท่ีจะไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิเจ้าของผลงานนัน้ 

ความหมายของกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
ตามพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 (2537, น. 1) ได้ให้ความหมายของ ลิขสิทธ์ิ 

คือ สิทธิแต่ผู้ เดียวท่ีจะท าการใด ๆ ตามพระราชบญัญัตินีเ้ก่ียวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึน้ ผู้
สร้างสรรค์ หมายถึง ผู้ท าหรือผู้ ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเป็นอนัมีลิขสิทธ์ิตาม
พระราชบญัญตัฉิบบันี ้โดยมีสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการยืมระหวา่งห้องสมดุดงัจะกลา่วตอ่ไป 

งานอนัมีลิขสิทธ์ิ  
 มาตรา 6 ในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ระบุว่า งานอันมีลิขสิทธ์ิตาม

พระราชบัญญัตินี ้ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 
โสตทศันวสัด ุภาพยนตร์ สิ่งบนัทึกเสียง งานแพร่ เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไมว่่างานดงักล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูป
แบบอยา่งใดการคุ้มครองลิขสิทธ์ิไม่คลมุถึงความคดิ หรือขัน้ตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือ
ท างาน หรือแนวความคดิ หลกัการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 
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โดยใน มาตรา 7 ระบวุ่า สิ่งตอ่ไปนีไ้ม่ถือว่าเป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัติ
นี ้ได้แก่  

1. ข่าวประจ าวนั และข้อเท็จจริงตา่ง ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นเพียงข่าวสาร อนัมิใช่งานใน
แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศลิปะ 

2. รัฐธรรมนญู และกฎหมาย 
3. ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ ค าชีแ้จง และหนงัสือโต้ตอบของกระทรวง 
ทบวง กรม หรือหนว่ยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถ่ิน 
4. ค าพิพากษา ค าสัง่ ค าวินิจฉยั และรายงานของทางราชการ 
5. ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือ

หนว่ยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถ่ินจดัท าขึน้ 
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของห้องสมดุ 
มาตรา 32 ในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ระบุว่า การกระท าแก่งานอันมี

ลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี ้หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิและไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิเกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิภายใต้บงัคบับทบญัญัติในวรรคหนึ่ง 
การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอนัมีลิขสิทธ์ิตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
ถ้าได้กระท าดงัตอ่ไปนี ้

1. วิจยัหรือศกึษางานนัน้ อนัมิใชก่ารกระท าเพ่ือหาก าไร 
2. ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนใน

ครอบครัวหรือญาตสินิท 
3. ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงาน

นัน้ 
4. เสนอรายงานข่าวทางส่ือสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิใน

งานนัน้ 
5. ท าซ า้ ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของ

ศาลหรือเจ้าพนกังานซึง่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดงักลา่ว 
6. ท าซ า้ ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์ในการ

สอนของตน อนัมิใชก่ารกระท าเพ่ือหาก าไร 
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7. ท าซ า้ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือท าบทสรุปโดยผู้ สอนหรือ
สถาบนัศกึษา เพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแกผู้ เรียนในชัน้เรียนหรือในสถาบนัศกึษา ทัง้นี ้ต้องไมเ่ป็น
การกระท าเพ่ือหาก าไร 

8. น างานนัน้มาใช้เป็นสว่นหนึง่ในการถามและตอบในการสอบ 
9. ท าซ า้ หรือดัดแปลง เพ่ือประโยชน์ของคนพิการท่ีไม่สามารถเข้าถึงงานอันมี

ลิขสิทธ์ิอนัเน่ืองมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความ
บกพร่องอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยต้องไม่เป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร ทัง้นี ้รูปแบบของ
การท าซ า้หรือดดัแปลงตามความจ าเป็นของคนพิการ และองค์กรผู้จดัท ารวมทัง้หลกัเกณฑ์และ
วิธีการด าเนินการเพ่ือท าซ า้ดดัแปลงให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
(พระราชบญัญตัลิิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558, 2558, น. 2) 

การท าซ า้เพ่ือใช้ในห้องสมดุหรือให้แก่ห้องสมดุอ่ืน 
มาตรา 34 ในพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ระบุว่า การท าซ า้โดยบรรณารักษ์

ของห้องสมดุซึ่งงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัตฉิบบันี ้มิให้ถือวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หาก
การท าซ า้นัน้มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การท าซ า้เพ่ือใช้ในห้องสมดุหรือให้แก่ห้องสมดุอ่ืน 
2. การท าซ า้งานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการวิจยัหรือ

การศกึษา 
ซึ่งการท าซ า้โดยบรรณารักษ์จะได้รับการยกเว้นตามมาตรา 34 ของกฎหมายตอ่เม่ือ

ไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพ่ือแสวงหาผลก าไร 
และไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของสิทธ์ิในงานนัน้ 

การใช้งานโดยธรรม 
ส าหรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ห้องสมุดจะต้องพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองการใช้

งานโดยธรรม ซึ่งเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิไว้ในหมวด 1 ส่วนท่ี 6 โดยในบางกรณีท่ีเป็นการ
ใช้งานโดยธรรม (Fair Use) ของผู้กระท าการนัน้ กฎหมายถือว่าเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
ซึ่งมีถ้อยค าเหล่านี ้เช่น ค าว่า “เพ่ือหาก าไร” “บางตอน” “ตามสมควร” ท าให้อาจมีความเข้าใจไม่
ตรงกนั จึงต้องพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์การใช้งานโดยธรรม ดงันี ้(ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2545, น. 1-
12) 
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1. พิจารณาว่าการกระท าดงักล่าว มีวตัถุประสงค์ของการใช้งานอย่างไร หากเป็น
การใช้เพ่ือนศกึษาหรือประโยชน์ส่วนตวัมิใช่เพ่ือการหาก าไร หรือเป็นการใช้เพ่ือการติชมหรือการ
วิจารณ์ จงึจะถือวา่เป็นการใช้งานโดยธรรม 

2. พิจารณาลกัษณะของงานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีน ามาใช้ หากเป็นเพียงการน าข้อเท็จจริง
ตา่ง ๆ ของงานลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวกับประวตัิศาสตร์หรือชีวประวตัิมาใช้ในการสร้างสรรค์งานชิน้ใหม่ก็
ไมใ่ชก่ารกระท าอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

3. พิจารณาจ านวน และเนือ้หาของงานอันมีลิขสิทธ์ิทัง้หมดเปรียบเทียบกับงานท่ี
น ามาใช้ ว่ามีการน าออกมาใช้เป็นจ านวนมาก และเป็นการน าเอาส่วนสาระส าคญัของงานมาใช้
เกินสมควรหรือไม ่

4. พิจารณาผลของการน าส่วนของงานอันมีลิขสิทธ์ิมาใช้ ว่ามีผลกระทบต่อการ
แสวงหาประโยชน์ตามปกต ิจากงานอนัมีลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือไม ่

การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของห้องสมุดมหาวิทยาลยัของรัฐมีแนวทางการ
ปฏิบตัิร่วมกนัโดยยึดถือและค านึงถึงลิขสิทธ์ิ การใช้งานโดยธรรม เพ่ือประโยชน์ของผู้ ใช้บริการใน
การศกึษาค้นคว้า และประโยชน์ของห้องสมดุในการใช้ทรัพยากรร่วมกนั  
 
การประเมินความต้องการจ าเป็น 

ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
การประเมินความต้องการจ าเป็น ค าภาษาองักฤษใช้ค าว่า “Needs Assessment” 

โดยมีผู้อธิบายความหมายการประเมินความต้องการจ าเป็น ดงันี ้
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546, น. 75) ให้ความหมายว่า กระบวนการประมาณการ

อย่างเป็นระบบเพ่ือบง่ชีปั้ญหาหรือสิ่งซึ่งหน่วยงานหรือบคุคลต้องการ เพ่ือน าไปสู่การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาหรือการสนองตอบท่ีตรงประเดน็ 

ปริญญา  ขาวผ่อง (2551, น. 29) ให้ความหมายว่า กระบวนการท่ีเป็นระบบซึ่งใช้
เพ่ือก าหนดความแตกตา่งระหว่างสภาพท่ีมุ่งหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยเน้นท่ีความแตกตา่งของ
ผลลพัธ์ มีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความแตกตา่ง และน าความต้องการจ าเป็นมาแก้ไข 

เอกพล จนัทร์สถิตย์พร (2551, น. 40) ให้ความหมายว่า กระบวนการการวิเคราะห์ท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมสารสนเทศ โดยการระบคุวามต้องการจ าเป็นของบคุคล กลุ่ม สถาบนั ชมุชน
หรือสงัคมท่ีอยู่ในรูปแบบของความแตกตา่งของผลผลิต แล้วน ามาจดัเรียงล าดบัความส าคญัของ
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ความแตกต่าง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าสารสนเทศท่ีได้มาใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และแก้ไขการ
ด าเนินงาน 

สบุิน ยรุะรัช (2554, น. 34) ให้ความหมายว่า กระบวนการของการวิเคราะห์ช่องว่าง
หรือความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและสภาพท่ีควรจะเป็น มีการจัดล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต 

สุวิมล ว่องวาณิช (2558, น. 62) ให้ความหมายว่า กระบวนการการประเมินเพ่ือ
ก าหนดความแตกตา่งของสภาพท่ีเกิดขึน้กับสภาพท่ีควรจะเป็น โดยระบุลกัษณะสิ่งท่ีต้องการให้
เกิดขึน้ และประเมินสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงว่ามีลักษณะอย่างไร จากนัน้น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์และ
ประเมินสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงว่าข้อใดควรมีการเปล่ียนแปลง ผลท่ีได้จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิง
สร้างสรรค ์

แพรวนภา ชูเชิด (2559, น. 52) ให้ความหมายว่า กระบวนการในการระบุความ
แตกต่างหรือช่องว่างระหว่างสภาพท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจุบันกับสภาพท่ีควรจะเป็น โดยท าการ
ประเมินและจัดเรียงล าดับความส าคญั เพ่ือน าความต้องการจ าเป็นท่ีส าคัญท่ีสุดมาใช้ในการ
ตดัสินใจการวางแผนการด าเนินงาน 

แววตา เตชาทวีวรรณ (2560, น. 28) ให้ความหมายว่า กระบวนการอย่างเป็นระบบ
ในการวดัหรือวิเคราะห์ช่องว่างหรือความแตกตา่ง (Gap/Discrepancy Analysis) ระหว่างสภาพท่ี
เป็นอยู่จริง “คือ อะไร (What is)” หรือสภาพปัจจุบนัท่ีเป็นอยู่ กับสภาพท่ีต้องการหรือมุ่งหวังให้
เป็น คือ อะไรท่ีควรเป็น (What should be)” หรือสภาพท่ีต้องการ โดยเน้นความแตกต่างของ
ผลลพัธ์ (Outcome gaps) และมีการจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เพ่ือน าผลมา
ใช้วางแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต หรือเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค์เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือ
เพ่ือค้นหาปัญหาท่ีแท้จริงท่ีชว่ยในการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีต้องการให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

อัลท์ซูลด์และคูมาร์ (Altschuld & Kumar, 2010) ให้ความหมายว่า การวัดหรือ
ช่องว่างระหว่างสองสถานการณ์ ได้แก่ “อะไรท่ีควรเป็น (What should be)” หรือสภาพท่ีต้องการ 
และ “คือ อะไร (What is)” หรือสภาพปัจบุนัท่ีเป็นอยู ่

คอฟแมนและเกรา-โลเปซ (Kaufman & Guerra-Lopez, 2013) ให้ความหมายว่า 
กระบวนการท่ีช่วยระบขุ้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพของชอ่งว่างระหว่างผลลพัธ์ในปัจจบุนัและผลลพัธ์ท่ี
พึงปรารถนา เพ่ือให้ได้สิ่งท่ีต้องการเปล่ียนแปลงและสิ่งท่ีต้องด าเนินการต่อ ไป โดยน ามาจัด
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เรียงล าดบัตามความส าคญับนพืน้ฐานของมูลคา่ในการตอบสนองความต้องการเปรียบเทียบกับ
มลูคา่ของการละเลยการแก้ไขปัญหา  

สลีเซอร์ รัส-เอฟท์ และกุปต้า (Sleezer, Russ-Eft, & Gupta, 2014) ให้ความหมาย
ว่า กระบวนการในการหาวิธีลดช่องว่างระหว่างสภาพปัจจุบนักับสภาพท่ีต้องการ โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบ ก าหนดปัญหา ท าความเข้าใจกบัพฤติกรรมและกลไกตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่สภาพปัจจบุนั 
ก าหนดวิธีการท่ีช่วยในการเปล่ียนแปลงให้ได้สภาพท่ีต้องการ พัฒนาการแก้ปัญหา และ
ด าเนินการแก้ปัญหา 

จากท่ีมีผู้ ให้ความหมายไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การประเมินความต้องการ
จ าเป็น คือ กระบวนการวิเคราะห์ความแตกตา่งเพ่ือหาช่องว่างระหว่างสภาพปัจจบุนัท่ีเป็นอยู่กับ
สภาพท่ีต้องการ โดยมีการจดัล าดบัความส าคญัของความแตกต่าง เพ่ือพัฒนาทางเลือกส าหรับ
วางการด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหา ท่ีตรงกบัความต้องการของบคุคลหรือหนว่ยงาน 

ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
การจัดประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นการก าหนดระดับการ

ประเมิน เพ่ือช่วยในการออกแบบการเก็บข้อมลู สามารถจ าแนกการประเมินความต้องการจ าเป็น
ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้ (Kaufman & Guerra-Lopez, 2013; กลุยา ตนัตผิลาชีวะ, 2546, น. 76)   

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นระดบัเมกะหรือสงัคม เป็นกระบวนการในการ
ระบุและแก้ไขช่องว่างระหว่างผลสมัฤทธ์ิท่ีต้องการและผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั และการมี
สว่นร่วมขององค์กร วดัได้จากประโยชน์และคณุคา่ของผลสมัฤทธ์ิท่ีมีตอ่ลกูค้าภายนอกองค์กรและ
สงัคม เช่น ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สขุอนามยั ความปลอดภัย ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ
คณุภาพชีวิต เป็นต้น 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นระดบัมหภาคหรือองค์กร เป็นกระบวนการในการ
ระบุและแก้ไขช่องว่างระหว่างผลสมัฤทธ์ิท่ีต้องการและผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั วดัได้จาก
ผลิตผลขององค์กร โดยไม่ค านึงถึงคณุค่าท่ีผลลพัธ์เหล่านัน้ให้แก่สังคม เช่น ส่วนแบ่งการตลาด 
ผลก าไร และความพงึพอใจของลกูค้า เป็นต้น 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นระดบัจุลภาคหรือกลุ่มคน เป็นกระบวนการระบุ
และจัดล าดบัความส าคัญของช่องว่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิท่ีต้องการและผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัของแต่ละกลุ่มบุคคลหรือแผนก ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินความต้องการจ าเป็นในระดบั
จุลภาคจะเป็นพืน้ฐานในการก าหนดนโยบายการท างานขององค์กร เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถ
บรรลเุปา้หมายการด าเนินงานในระดบัมหภาค และให้ความชว่ยเหลือแก่สงัคมในระดบัเมกะได้ 
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4. การประเมินความต้องการจ าเป็นระดบัปัจเจกบคุคล เป็นกระบวนการท่ีใช้เพ่ือระบุ
ช่องว่างระหว่างท่ีสิ่งท่ีควรจะเป็นและสิ่งท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัโดยผู้ปฏิบตัิงาน มีประโยชน์ในการ
ฝึกอบรมและพฒันาองค์กร  

ความส าคญัของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
การประเมินความต้องการจ าเป็นช่วยให้ผู้ ประเมินรับรู้ถึงปัญหาท่ีต้องการการ

ตอบสนองได้อย่างตรงประเด็นและเป็นไปตามความต้องการของบุคคลหรือองค์กร จะเห็นได้ว่า
การประเมินความต้องการจ าเป็นมีความส าคญัส าหรับการด าเนินงาน โดยมีนกัวิชาการอธิบาย
ความส าคญัของการประเมินความต้องการจ าเป็นในหลากหลายด้าน ดงันี ้

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2546, น. 78-79) อธิบายความส าคญัของการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในทางการศกึษา ดงันี ้ 

1. การฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร การประเมินความต้องการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมจะชว่ยในการด าเนินการฝึกอบรมท่ีคุ้มทนุ 

2. การเรียนการสอน การประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ เรียนจะช่วยให้ผู้ สอน
สามารถเลือกเร่ืองท่ีผู้ เรียนต้องการเรียนท่ีแท้จริงและจัดหาวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ เรียนให้
สอดคล้องกบัความสนใจ บคุลิกภาพ และความมุง่หวงัของผู้ เรียน 

3. การพัฒนาหลักสูตร การประเมินความต้องการจ าเป็นจะเป็นสิ่งบ่งชีท่ี้ส าคัญท่ี
บอกถึงข้อบกพร่องหรือสิ่งท่ีจ าเป็นต้องสร้างเสริมให้หลกัสตูร ซึ่งช่วยให้นกัวิชาการด้านการศกึษา
สามารถพฒันาหลกัสตูรวิชาชีพละหลกัสตูรการศกึษาได้ตรงกบัความต้องการท่ีแท้จริงของบุคคล 
สงัคม และประเทศได้ 

สวุิมล ว่องวาณิช (2558, น. 29) อธิบายความส าคญัของการประเมินความต้องการ
จ าเป็นส าหรับการวางแผนการด าเนินงาน ดงันี ้

1. การประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นเคร่ืองมือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้
สามารถก าหนดแผนงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน ป้องกันการสูญเสียของ
ทรัพยากรกบัการด าเนินงานท่ีไมไ่ด้ผา่นการวิเคราะห์การด าเนินงานมาอย่างแท้จริง 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิด
การใช้อ านาจทางการเมืองในการวางแผนการด าเนินงานในทิศทางท่ีไม่พึงประสงค์ และเป็นกลไก
ส าคญัท่ีท าให้เกิดความมัน่ใจกบัทกุฝ่ายในการด าเนินงานวา่เป็นไปอยา่งโปร่งใสและยตุธิรรม 

3. ผลท่ีได้จากการประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นข้อมูลท่ีสะท้อนสภาพบริบทของ
หน่วยงาน ซึง่เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าคญัท่ีใช้สนบัสนนุการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการองค์กร
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ทกุขัน้ตอน น าไปสู่การก าหนดวตัถปุระสงค์ของการด าเนินงานให้มีความชดัเจน และการวางแผน
และการก าหนดแนวทางพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพท่ีเกิดขึน้และสนองตอบความ
ต้องการขององค์กรอยา่งแท้จริง 

ส ลี เซอ ร์  รัส -เอฟ ท์  และกุป ต้ า  (Sleezer, Russ-Eft, & Gupta, 2014) อ ธิบ าย
ความส าคญัของการประเมินความต้องการจ าเป็น ดงันี ้

1. ชว่ยในการก าหนดปัญหาท่ีนา่สนใจให้กบัองค์กร 
2. ชว่ยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัขององค์กร 
3. ชว่ยในการหลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในอดีตหรือปัจจบุนัขององค์กร 
4. ชว่ยในการสร้างหรือการใช้ประโยชน์จากโอกาสในอนาคตขององค์กร 
5. ช่วยในการก าหนดเป้าหมายส าหรับการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงการ

เรียนรู้ การพฒันา และการเตบิโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ชว่ยให้ข้อมลูเชิงลกึเพ่ือใช้ในการตดัสินใจขององค์กร 
กล่าวโดยสรุป การประเมินความต้องการจ าเป็นมีความส าคญั คือ เป็นกระบวนการ

ท่ีช่วยในการบริหารการด าเนินงานขององค์กร ท าให้องค์กรทราบถึงปัญหาและข้อมูลท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีตอบสนองกับความต้องการ
ขององค์กร 

ขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
จากการศึกษานิยามและประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็นในตอนต้น 

พบว่าเป็นกระบวนการการประเมินซึ่งอยู่บนหลกัความแตกตา่งและความส าคญั โดยมีหน่วยงาน
และนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องอธิบายขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็นโดยอิงหลกัทัง้สอง ดงันี ้

หน่วยศกึษานิเทศก์ ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2525: 3-4) 
อธิบายขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น ดงันี ้

1. การก าหนดเปา้ประสงค์ขององค์กรหรือสภาพท่ีต้องการขององค์กร 
2. การระบุความแตกต่างระหว่างเปา้ประสงค์และสถานะท่ีเป็นอยู่ เช่น ในการสอน

วิชาคณิตศาสตร์ สอนเสร็จแล้วนักเรียนควรท าแบบฝึกหัดได้ 8 ใน 10 ข้อ ตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม เป็นสภาพท่ีควรจะเป็น แต่นกัเรียนท าแบบฝึกหดัได้โดยเฉล่ียเพียง 6 ข้อ ใน 10 ข้อ ซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีเป็นอยู่จริง ความมากน้อยของค าในการพิมพ์และแบบฝึกหัดท่ีเด็กท าได้ เป็นความ
แตกตา่งท่ีต้องระบ ุเป็นต้น 



  44 

3. การจัดล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เม่ือทราบอาการของความ
ต้องการจ าเป็นแล้ว เราก็น าอาการนัน้มาวิเคราะห์วา่มีสาเหตมุาจากอะไร ซึ่งแตล่ะอาการอาจจะมี
หลายสาเหต ุในชัว่ระยะเวลาหนึ่งองค์กรหนึ่งอาจจะมีความแตกตา่งหรือความต้องการจ าเป็นใน
หลาย ๆ เร่ือง ซึ่งถ้ามีงบประมาณ ระยะเวลา และบคุลากรท่ีจ ากดั จ าเป็นต้องแก้ไขความแตกตา่ง
ท่ีส าคญัท่ีสดุก่อน จงึเกิดมีความจ าเป็นต้องจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงั ของความแตกตา่งหรือ
ความต้องการจ าเป็นท่ีมีอยู ่

4. เม่ือได้ล าดับความส าคัญแล้วก็น ามาด าเนินการแก้ไขตามล าดับความส าคัญ
ก่อนหลงั 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546, น. 76-78) อธิบายขัน้ตอนการประเมินความต้องการ
จ าเป็น ดงันี ้

1. การวางแผน การประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีมีประสิทธิภาพควรเร่ิมจากการ
ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการค้นหาค าตอบให้ชดัเจน และเลือกชนิดของความต้องการจ าเป็นเพ่ือ
ก าหนดเคร่ืองมือส าหรับรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

2. การรวบรวมข้อมูล ขนาดตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลควรเป็นตวัแทนของผู้ ให้
ข้อมลูทัง้หมดได้ ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมตัง้แตร้่อยละ 75 ขึน้ไปจงึจะเป็นข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ประเมินต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
บง่ชีค้วามต้องการจ าเป็น พร้อมจดัล าดบัความต้องการจ าเป็น ซึ่งอาจใช้ฐานเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึน้หรือความถ่ีของเหตกุารณ์เป็นเคร่ืองก าหนดในการจดัอนัดบั โดยขึน้อยู่กบัเจตนาของการ
ประเมิน 

4. การรายงานผล เป็นขัน้ตอนสุดท้าย คือ การเขียนรายงานเพ่ือแสดงรายละเอียด
เก่ียวกบัการประเมิน ได้แก่ จดุประสงค์ของการประเมิน วิธีด าเนินการ ข้อสรุปอนัดบัความต้องการ
จ าเป็นท่ีได้และข้อเสนอแนะท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีน าเสนอ 

สวุิมล ว่องวาณิช (2558, น. 81-82) อธิบายขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น
ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การศกึษาสิ่งท่ีมุง่หวงั (What should be) 
2. การศกึษาสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงในปัจจบุนั (What Is) 
3. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสิ่งท่ีมุ่งหวังและ

การศึกษาสภาพท่ีเป็นอยู่จริงในปัจจุบนั และจัดล าดบัความส าคญัของผลท่ีเกิดขึน้ เพ่ือก าหนด
เป็นความต้องการจ าเป็น 
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4. การวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้เกิดความแตกตา่งระหวา่งข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาสิ่ง
ท่ีมุ่งหวงัและการศกึษาสภาพท่ีเป็นอยู่จริงในปัจจบุนั และจดัล าดบัความส าคญัของสาเหตท่ีุท าให้
เกิดความต้องการจ าเป็น 

5. การศกึษาและก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตท่ีุท าให้เกิดความ
ต้องการจ าเป็นท่ีวิเคราะห์ได้จากข้อ 4 

อลัท์ซูลด์และคมูาร์ (Altschuld & Kumar, 2010) อธิบายขัน้ตอนการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก่อนการประเมิน 
1.1 มุง่เน้นการประเมินความต้องการ 
1.2 จดัตัง้คณะกรรมการประเมินความต้องการ 
1.3 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสภาพท่ีควรจะเป็นและสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัจาก

แหลง่ข้อมลูท่ีมีอยูใ่ห้ได้มากท่ีสดุ 
2. การประเมินระยะท่ี 2 

2.1 การประเมินผลอย่างเต็มรูปแบบเก่ียวกับสภาพท่ีควรจะเป็นและสภาพใน
ปัจจบุนั 

2.2 ระบคุวามแตกตา่งระหวา่งสภาพท่ีควรจะเป็นและสภาพท่ีในปัจจบุนั 
2.3 จดัล าดบัความส าคญัความแตกตา่ง 
2.4 วิเคราะห์ความต้องการอยา่งเป็นเหตเุป็นผล 
2.5 ระบแุนวทางและเกณฑ์การแก้ปัญหาท่ีสามารถท าได้ 

3. หลงัการประเมิน 
3.1 การตดัสินใจขัน้สดุท้ายในการเลือกแนวทางหรือกลยทุธ์ในการแก้ปัญหา 
3.2 การพฒันาแผนปฏิบตักิารส าหรับกลยทุธ์การแก้ปัญหา 
3.3 ตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบตักิาร 
3.4 ตดิตามและประเมินผลกระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็น 

คอฟแมนและเกรา-โลเปซ (Kaufman & Guerra-Lopez, 2013) อธิบายขัน้ตอนการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น ดงันี ้

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นระดบัเมกะ (Mega)  
1.1 ระบวุิสยัทศัน์ ตวัชีว้ดั และเปา้หมาย 
1.2 ระบสุภาพปัจจบุนัท่ีเก่ียวข้องกบัวิสยัทศัน์เชิงอดุมคติ 
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1.3 ก าหนดชอ่งวา่งระหวา่งสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงั 
1.4 จดัล าดบัความส าคญัของช่องว่างตามความส าคญับนพืน้ฐานของมูลคา่ใน

การตอบสนองความต้องการเปรียบเทียบกบัมลูคา่ของการละเลยการแก้ไขปัญหา 
1.5 ก าหนดวถัตปุระสงค์ท่ีเป็นพนัธกิจและการท างานขององค์กร 
1.6 เสนอแนะทางเลือกท่ีใช้ในการตอบสนองความต้องการจ าเป็นตามการ

วิเคราะห์ 
2. การประเมินความต้องการจ าเป็นระดบัมหภาค (Macro)  

2.1 ระบวุตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั และเปา้หมาย 
2.2 ระบสุภาพปัจจบุนัท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจขององค์กร 
2.3 ก าหนดชอ่งวา่งระหวา่งสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงั 
2.4 จดัล าดบัความส าคญัของช่องว่างตามความส าคญับนพืน้ฐานของมูลคา่ใน

การตอบสนองความต้องการเปรียบเทียบกบัมลูคา่ของการละเลยการแก้ไขปัญหา 
2.5 ปรับปรุงวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
2.6 เสนอแนะทางเลือกท่ีใช้ในการตอบสนองความต้องการจ าเป็นตามการ

วิเคราะห์ 
3. การประเมินความต้องการจ าเป็นระดบัจลุภาค (Micro)  

3.1 ระบวุตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั และเปา้หมาย 
3.2 ระบสุภาพปัจจบุนัท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจขององค์กร 
3.3 ก าหนดชอ่งวา่งระหวา่งสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงั 
3.4 จดัล าดบัความส าคญัของช่องว่างตามความส าคญับนพืน้ฐานของมูลคา่ใน

การตอบสนองความต้องการเปรียบเทียบกบัมลูคา่ของการละเลยการแก้ไขปัญหา 
3.5 ปรับปรุงวตัถปุระสงค์การปฏิบตังิาน 
3.6 เสนอแนะทางเลือกท่ีใช้ในการตอบสนองความต้องการจ าเป็นตามการ

วิเคราะห์ 
4. การประเมินความต้องการจ าเป็นระดบัเสมือน (Quasi) 

4.1 ระบวุตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั และเปา้หมาย 
4.2 ระบสุภาพปัจจบุนัท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจขององค์กร 
4.3 ก าหนดชอ่งวา่งระหวา่งสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงั 
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4.4 จดัล าดบัความส าคญัของช่องว่างตามความส าคญับนพืน้ฐานของมูลคา่ใน
การตอบสนองความต้องการเปรียบเทียบกบัมลูคา่ของการละเลยการแก้ไขปัญหา 

4.5 ออกข้อก าหนดใหม ่ๆ 
4.6 เสนอแนะทางเลือกท่ีใช้ในการตอบสนองความต้องการจ าเป็นตามการ

วิเคราะห์ 
กล่าวโดยสรุป ขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็นสามารถจ าแนกออกเป็น

ขัน้ตอนท่ีส าคญั 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การระบุความต้องการจ าเป็น เป็นขัน้ตอนการระบุความแตกต่างระหว่างสภาพท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงั  
2. การจดัล าดบัและวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น เป็นการน าความต้องการจ าเป็น

มาจดัล าดบัความส าคญั และวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น 
3. การก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาความต้องการจ าเป็น เป็นการศกึษาผลจาก

การประเมินความต้องการจ าเป็น เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาขององค์กร 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัในตา่งประเทศ 
ซิดดิกี (Siddiqui, 1999) วิเคราะห์สถิติบริการยืมระหว่างห้องสมุดของห้องสมุด

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัคิงฟาห์ด (King Fahd University) 
ประเทศซาอดุิอาระเบีย โดยการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบฟอร์มการขอยืมระหว่างห้องสมดุจ านวน 
1,280 รายการ ในปี ค.ศ. 1997 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า ผู้ ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา หน่วยงานท่ีขอใช้มากท่ีสุด คือ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ร้อย
ละ 19 รองลงมาเป็น ภาควิชาเคมี ร้อยละ 14 และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร้อยละ 11 ประเภท
ของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผู้ ขอใช้มากท่ีสุด คือ วารสาร ร้อยละ 84 หนังสือและเอกสารอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 16 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีขอรับบริการส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 51 
รูปแบบสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 28 โดยทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่ได้รับจากศนูย์บริการจดัหาเอกสาร 
หอสมดุสหราชอาณาจกัร (British Library Document Supply Center: BLDSC) ร้อยละ 45  

วิ ล่ีและชราซสโตว์สกี  ้(Wiley & Chrzastowski, 2001) ศึกษาสภาพบริการยืม
ระหว่างห้องสมดุของห้องสมุดในรัฐอิลลินอยส์ จ านวน 26 แห่ง ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากรายการ
ยืมระหว่างห้องสมุดระหว่างเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1996 – พฤษภาคม ค.ศ. 1997 ผลการวิจัย
พบว่า ห้องสมดุทัง้ 26 แห่ง ร่วมมือกนัให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุ และยงัให้บริการแก่ห้องสมุด
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อ่ืน ๆ ภายในรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งสถิตกิารให้บริการระหวา่งห้องสมดุภายในรัฐอิลลินอยส์มากกวา่การ
ให้และการขอใช้บริการจากห้องสมดุท่ีอยู่นอกรัฐอิลลินอยส์ สาขาวิชาท่ีมีการบริการมากท่ีสดุ คือ 
วิทยาศาสตร์ และวารสารท่ีมีการใช้มากท่ีสดุ คือ วารสารมีอายุระหว่าง 11-20 ปี และเป็นวารสาร
ท่ีค่าบอกรับการเป็นสมาชิกต่อปีน้อยกว่า 1,000 ดอลลาร์ เม่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง
บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในรัฐอิลลินอยส์กบัห้องสมดุภายนอกรัฐ พบว่า คา่ใช้จ่ายการยืม
ระหว่างห้องสมดุภายนอกรัฐมีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูกว่าห้องสมดุภายในรัฐ นอกจากนีย้งัพบวา่ บริการยืม
ระหวา่งห้องสมดุจะชว่ยลดคา่ใช้จา่ยในการบอกรับตวัเลม่วารสารท่ีมีผู้ใช้น้อย 

ลีและแบรอน (Lee & Baron, 2008) ศึกษาเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีของห้องสมุดใน
การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยใช้วิธีจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใ นการวิจัยคือ 
นกัศึกษา อาจารย์ และนกัวิจยั ของห้องสมุด Regent University จ านวน 215 คน เคร่ืองเมือท่ีใช้
คือแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา ร้อยละ 
73.9  มีความเห็นว่าบริการยืมระหว่างห้องสมุดมีความส าคัญมาก ร้อยละ 50.9 ใช้เพ่ือค้นหา
ข้อมลูส าหรับท ารายงาน ร้อยละ 74.9 รับหนงัสือท่ียืมจากห้องสมดุอ่ืนผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 
44.2 ความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศสูงสุด ร้อยละ 55.8 ความพึงพอใจต่อระยะเวลารอ
คอยสงูสดุ ร้อยละ 51.5 และมีความพงึพอใจตอ่การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสงูสดุ ร้อยละ 57.6  

ลีและแบรอน ได้สรุปแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีส าหรับบริการยืมระหว่าง
ห้องสมดุให้เกิดประสิทธิภาพซึง่องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ขัน้ตอนการปฏิบตัิต้องไม่ยุง่ยากซบัซ้อนทัง้
ส าหรับผู้ ใช้บริการและผู้ ให้บริการ 2) ระบบท่ีใช้เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหว่า ง
ผู้ ใช้บริการและผู้ ให้บริการต้องใช้เรียบง่ายเป็นมิตรกบัผู้ ใช้ 3) การน าแบบฟอร์มออนไลน์มาใช้จะ
ชว่ยให้การสง่ค าขอเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ชว่ยลดขัน้ตอนการกรอกข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้บริการ 
4) การจัดซือ้หนังสือท่ีผู้ ใช้บริการขอยืมระหว่างห้องสมุด เม่ือพบว่าไม่สามารถ ยืมมาได้อย่าง
รวดเร็ว หรือไม่สามารถยืมได้จากห้องสมดุอ่ืน 5) บตัรสมาชิกห้องสมดุแบบท่ีให้สิทธิผู้ใช้บริการไป
ยืมหนงัสือจากห้องสมุดอ่ืนท่ีอยู่ใกล้ด้วยตนเอง จะช่วยลดเวลารอคอยของผู้ ใช้บริการท่ีจะต้องรอ
ห้องสมุดด าเนินการให้ และ 6) ความรวดเร็วของการให้บริการจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผู้ใช้บริการ 

หยาง ฮาน และธอร์ตนั (Yang, Hahn, & Thornton, 2012) ศกึษาความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุ ในช่ือบริการ “Get it for me” ของห้องสมดุมหาวิทยาลยัเทกซสัเอ
แอนด์เอ็ม (Texas A&M University) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา 
อาจารย์ และนักวิจัย จ านวน 23,063 คน ได้รับการตอบกลบั จ านวน 735 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ
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ข้อมูลคือแบบสอบถามออนไลน์ โดยส่งผ่านทางอีเมล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
คา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา
และอาจารย์ ร้อยละ 70 โดยอยู่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มากท่ีสุด ผู้ ใช้บริการรับรู้เก่ียวกับบริการ
ผา่นหน้าเว็บไซต์ของห้องสมดุ ร้อยละ 63 ผู้ใช้บริการหนึง่คนมีการใช้งานมากกวา่หลายครัง้ในหนึ่ง
ภาคการศกึษา ร้อยละ 47 ผู้ ใช้บริการคาดหวงัว่าจะได้รับหนงัสือท่ีขอยืมภายใน 3 วนั ร้อยละ 54  
ผู้ใช้บริการพงึพอใจตอ่ระยะเวลาการได้รับหนงัสือ ร้อยละ 79 

ซูและเชน (Zhu & Shen, 2014)  ศึกษาเก่ียวกับนโยบายการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับนโยบายท่ีเป็น
อปุสรรคต่อการให้บริการหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจยั คือ แบบส ารวจ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
โทรศพัท์จากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกับการบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
โดยการสุ่มจากห้องสมดุมหาวิทยาลยั จ านวน 200 แห่ง  ผลการวิจยัพบว่า บรรณารักษ์ให้บริการ
ยืมระหว่างห้องสมุดมีความเห็นว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีข้อจ ากัดในการให้บริการมากกว่า
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองมากจากนโยบายของห้องสมุด และข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
(Licensing agreements) ท าให้การบริการท าได้ยาก รวมถึงการท่ีบรรณารักษ์ให้บริการขาด
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ล้วนตอ่เป็นอปุสรรคของการให้บริการ   

เซลิคบัสและมามอนดิ (Celikbas & Mamondi, 2016) ศึกษาสภาพบริการยืม
ระหว่างห้องสมุดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศตุรกี โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บรรณารักษ์ จ านวน 100 คน ท่ีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลยั เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม 35 ข้อ มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 100 ชุด จากทัง้หมด 140 ชุด คิดเป็นร้อยละ 72 ของแบบสอบถามทัง้หมด จากผลการ
ส ารวจพบว่า ช่องทางการส่งค าขอยืมระหว่างห้องสมุดส าหรับผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ร้อยละ 48 จะ
เป็นการส่งค าขอผ่านทางอีเมล ห้องสมุดร้อยละ 27 เป็นการส่งค าขอผ่านระบบบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด (Integrated ILL module) และมีห้องสมุดร้อยละ 10 ท่ียังคงรับค าขอใช้บริการผ่าน
แบบฟอร์มท่ีเป็นกระดาษ (Printed) ในส่วนของการให้บริการนัน้ บรรณารักษ์ผู้ ให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุดร้อยละ 64 เห็นว่ากฎหมายลิขสิทธ์ิและข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
(Licensing agreements) เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่างห้องสมุด บรรณารักษ์ ร้อยละ 82 เห็นด้วยว่าทรัพยากรสารสนเทศแบบเปิด (Open 
Access) นัน้มีความส าคญักับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมาก เน่ืองจากช่วยลดเวลาและ
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ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ รวมทัง้ไม่มีความเส่ียงในด้านกฎหมายส าหรับการให้บริการ ซึ่ง
ทรัพยากรสารสนเทศแบบเปิดนีย้งัช่วยลดภาระงานของบรรณารักษ์ยืมระหว่างห้องสมุดอีกด้วย 
ในส่วนของประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอปุสรรคในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุนัน้ 
บรรณารักษ์ร้อยละ 43 เห็นว่าทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นัน้ท าได้ยากสุด รองลงมา คือ 
หนงัสือหายาก ร้อยละ 29 และวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 23 ตามล าดบั 

โกลเวอร์ และโกลเวอร์  (Glover & Glover, 2016) ศึกษาข้อมูลการยืมระหว่าง
ห้องสมุดของห้องสมุดศูนย์บริการสุขภาพแห่งชาติ (The National Health Service Libraries) 
ตัง้อยู่ในพืน้ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศสหราชอาณาจกัร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาพการให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุ งานวิจยันีใ้ช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู (Data analysis) การ
ยืมระหวา่งห้องสมดุระหว่าง ค.ศ. 2005 - 2015 ผลการวิจยัพบวา่ จ านวนการใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดลดลงอย่างมาก โดยการยืมระหว่างห้องสมุดระหว่างค.ศ. 2005-2006 มีการใช้บริการ 
45,147 ครัง้ แตใ่นระหว่างค.ศ.  2014-2015 ลดลงเหลือ 8,642 ครัง้ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์สาเหตท่ีุท า
ให้การยืมระหว่างห้องสมุดลดลง ได้แก่ ส านักพิมพ์ต่าง ๆ มีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
แบบเปิด (Open Access) และผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ท่ีห้องสมุดร่วมกันบอกรับในรูปแบบภาคี 
(Consortia) เหล่านีล้้วนอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศท่ีผู้ ใช้ต้องการได้ด้วยตนเอง 
จงึท าให้ปริมาณการยืมระหวา่งห้องสมดุลดลงดงักลา่ว 

เรน (Ren, 2017) ศึกษาเก่ียวกับการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการยืม
ระหว่างห้องสมุดในห้องสมุดประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นบรรณารักษ์จากห้องสมุดประชาชน จ านวน 118 แห่ง โดยวิธีการแบบสุ่ม เคร่ืองมือท่ี
ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และแบบสอบถามชนิดปลายเปิด ผลการวิจยัพบว่า ห้องสมุด
ส่วนใหญ่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอยู่มากกว่า 100,000 เล่ม ร้อยละ 31.4 หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีให้บริการสามารถเข้าถึงได้จากกลุ่มความร่วมมือของห้องสมุดสมาชิก ร้อยละ 
52.9 แพลตฟอร์มส าหรับใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ โอเวอร์ไดร์ท (OverDrive) ร้อยละ 
98.03 ผู้ ให้บริการไม่ทราบเก่ียวกบัข้อตกลงการอนญุาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Terms) ท่ีเก่ียวข้อง
กับการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ร้อยละ 57 และห้องสมุดจะไม่ให้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทัง้เล่ม ร้อยละ 94 นอกจากนีย้ังพบว่า การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
บริการยืมระหว่างห้องสมุดในห้องสมุดประชาชนนัน้ยงัไม่ได้มีความนิยมเท่ากับการใช้บริการใน
ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 
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เทล่าและซิดิซ์ (Tella & Sidiq, 2017) ศึกษาการยืมระหว่างห้องสมุดความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไนจีเรีย โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอย่าง
เป็นบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ จ านวน 100 คน จากห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในรัฐควา
รา เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมลูคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ความถ่ีและค่า
ร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ ใช้บริการสว่นใหญ่ขอยืมหนงัสือและวารสาร ร้อยละ 71 ผู้ ใช้บริการมกั
แสดงความประสงค์เพ่ือใช้งานบริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านทางช่องทางส่วนบคุคล เช่น อีเมล 
เฟสบุ๊ค และ ทวิตเตอร์ ร้อยละ 86 บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดมีความเห็นว่าปัญหาด้าน
งบประมาณคืออปุสรรคของการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุมากท่ีสดุ  

นอกจากนี  ้หยาง ฮาน  และธอร์ตัน  (Yang, Hahn, & Thornton, 2012) ยังพบว่า 

ผู้ ใช้บริการบางส่วนท่ีไม่เลือกใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเน่ืองจาก ระยะเวลาด าเนินการนาน

เกินไป ซึง่ในระหว่างท่ีรอคอยมกัจะพบหนงัสืออ่ืนท่ีทดแทนได้ หรือได้รับส าเนาจากคนรู้จกั ในสว่น

ของไฟล์หนังสือผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ส่งเป็น URL เพ่ือให้ไปดาวน์โหลดเอง แต่

ต้องการให้ส่งเป็นไฟล์ PDF ร้อยละ 54 และสิ่งท่ีผู้ ใช้บริการต้องการให้ปรับปรุงคือ คุณภาพของ

เอกสารท่ีสแกน ระยะเวลาท่ีให้ยืมสัน้เกินไป บางสว่นต้องการระยะเวลาท่ีจะได้รับหนงัสือท่ีรวดเร็ว

ขึน้ และต้องการเห็นรายการท่ีถกูยืมออกบนระบบสืบค้น (One Page)  

งานวิจยัในประเทศ   
ธิราภรณ์ มณีย้อย (2538) ศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาและความต้องการในการใช้

บริการยืมระหว่างห้องสมดุของนิสิตมหาวิทยาลยัของรัฐ โดยใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้การวิจยั คือ นิสิตระดบัปริญาตรี และรดบับณัฑิตศกึษาท่ีมาใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุของ
มหาวิทยาลยัรัฐ 7 สถาบนั จ านวน 170 คน โดยวิธีสุ่มแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่ นิสิตท่ีมาใช้บริการสว่นใหญ่ทราบว่ามีบริการยืมระหวา่งห้องสมดุ
จากเพ่ือน นิสิตในระดบับัณฑิตศึกษาเป็นกลุ่มท่ีใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากท่ีสุด และมี
วตัถุประสงค์ในการใช้บริการเพ่ือท าปริญญานิพนธ์ สิ่งพิมพ์ท่ียืมส่วนใหญ่เป็นประเภทปริญญา
นิพนธ์ ในด้านของลกัษณะการไปใช้บริการ พบว่า นิสิตไปขอยืมด้วยตนเองมากท่ีสดุ โดยมีทัง้การ
ยืมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ และใช้บริการถ่ายส าเนาเอกสาร ส าหรับปัญหาท่ีพบคือ นิสิตไม่สามารถใช้
บริการยืมนอกเวลาราชการได้ และสิ่งพิมพ์ท่ีให้ยืมต่อครัง้ต่อคนจ านวน 3 ฉบับน้อยเกินไป 
นอกจากนัน้นิสิตส่วนใหญ่ยังมีความต้องการบริการยืมวัสดุทางการศึกษาประเภทอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากสิ่งพิมพ์ 
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นายิกา เดิดขนุทด (2540) ศกึษาสภาพและปัญหาการใช้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ
ของผู้ ใช้หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผู้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุของหอสมดุกลาง จ านวน 136 คน ซึง่ได้มาโดยวิธีการ
สุม่แบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบและปลายเปิด 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดแตกต่างกัน กล่าวคือ อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้บริการเพ่ือประกอบการท างานท างานวิชาชีพ
หรือการสอน ข้าราชการส่วนใหญ่ใช้บริการเพ่ือการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ในขณะท่ีนักศึกษา
ปริญญาตรีส่วนใหญ่ท่ีสุดใช้บริการเพ่ือการศึกษาและสมัมนา ส่วนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
สว่นใหญ่ใช้บริการเพ่ือการท าวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ ความถ่ีในการใช้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ คือ 
1-3 ครัง้ ภายใน 3 เดือน นอกจากนีย้ังพบว่า  ผู้ ใช้ได้รับวสัดฉุบบัจริงหรือส าเนาเอกสารท่ีขอยืม
มากกว่าร้อยละ 75 ส่วนปัญหาท่ีพบในระดบัมาก คือ ได้รับหนงัสือหรือบทความไม่ทนัการใช้งาน 
คา่ใช้จ่ายในการใช้บริการแพงเกินไป ห้องสมดุไม่มีเคร่ืองมือเพียงพอท่ีจะใช้ตรวจสอบหนงัสือหรือ
บทความท่ีต้องการ และผู้ ใช้บริการยงัไม่เข้าใจกฎระเบียบของการยืมระหว่างห้องสมุดอย่างถ่อง
แท้  

สุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี (2542) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้บริการยืม
ระหวา่งห้องสมดุในด้านผู้ใช้บริการ ประเภทเอกสารท่ีต้องการ ปริมาณการใช้บริการ เคร่ืองมือท่ีใช้
บริการ และความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่การด าเนินงานของผู้ให้บริการ คา่ใช้จา่ย เอกสารท่ี
ได้รับ รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคของผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุ โดยประชากรเป็นผู้ ใช้บริการ
ยืมระหวา่งห้องสมดุ 248 คน เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และแบบกรอกรายการ
ยืมระหว่างห้องสมุดจากค าขอทัง้สิน้ 1,106 รายการ  พบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา โดยอยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากท่ีสดุ มีการใช้บริการโดย
เฉล่ียสูงสุด 1-5 รายการ/ภาคการศึกษา โดยขอเอกสารไปยงัห้องสมุดมหาวิทยาลยัในส่วนกลาง
มากท่ีสุด เอกสารท่ีขออยู่ในรูปของส าเนาเอกสารจากวารสาร โดยใช้เคร่ืองมือตรวจสอบแหล่ง
เอกสารมากท่ีสุดคือ Union List of Serials in Thailand มีการส่งค าขอและรับเอกสารทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษมากท่ีสุด ระยะเวลาในการได้รับเอกสารสูงสุดคือ 1-2 สปัดาห์ โดยได้รับการ
แจ้งผลการใช้บริการจากเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์มากท่ีสดุ 

สุภาพ โทสุวรรณ (2542) ศึกษาบริการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบนั อุดมศึกษา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บข้อมูลจากบรรณารักษ์ 50 คน ท่ีรับผิดชอบบริการยืมระหว่าง
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ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจ านวน 25 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่มีการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมดุท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาคมีบริการยืมระหว่างห้องสมดุผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าห้องสมุดในส่วนกลาง ส่วนมากให้บริการโดยส าเนาเอกสารและส่ง
ทางไปรษณีย์ สาขาวิชาท่ีมีผู้ ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และตรวจสอบแหล่งสารสนเทศผ่านทางหน้าจอโอแพค (OPAC) และทางอินเตอร์เน็ต ผู้ ใช้บริการ
ยืมระหว่างห้องสมดุมากท่ีสดุ อาจารย์และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ทรัพยากรสารสนเทศท่ีขอ
ยืมระหวา่งห้องสมดุมากท่ีสดุ คือ วารสารวิชาการภาษาตา่งประเทศ และวารสารทัว่ไปภาษาไทย  

ปัญหาของบรรณารักษ์ในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบนัอุดมศึกษา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ คือ บุคลากรขาดความรู้ความช านาญ และทักษะในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการส่ือสาร นอกจากนีย้งัพบว่าห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่
ยังให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดแบบเดิม เพราะเห็นว่าการให้บริการแบบเดิมมีความสะดวก
รวดเร็วและมีความช านาญมากกวา่การให้บริการโดยผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ (2543) ศึกษาการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในส านัก
วิทยาบริการมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2540 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา 
คือ แบบกรอกรายการยิมระหว่างห้องสมุด ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปี 
พ.ศ. 2534 – 2540 จ านวน 1,445 รายการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ผลการวิจยัพบกว่า 
ผู้ ใช้ส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ห้องสมุดท่ีติดต่อขอยืมมาก
ท่ีสุด คือ ห้องสมุดในสังกัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิ่งพิมพ์ท่ีมีการยืมมากท่ีสุด คือ 
วิทยานิพนธ์ และส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์ภาษาไทย ซึ่งจะเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีจดัพิมพ์ในปีลา่สดุ โดยจะขอ
ถ่ายส าเนาเอกสาร 

รุ่งนภา สาเสน (2545) ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
สว่นกลางและมหาวิทยาลยัของรัฐสว่นภมูิภาค โดยเก็บข้อมลูจากบรรรณารักษ์ท่ีรับผิดชอบบริการ
ยืมระหว่างห้องสมุด จ านวน 81 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
ข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (IndependentSamples) พบว่า ส่วนใหญ่จดั
ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดอยู่ในฝ่ายบริการสารสนเทศ มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานต าแหน่ง
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บรรณารักษ์แห่งละ 1 คน เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดแห่งละ 1 คน ผู้ ใช้บริการใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง
ข้อมูล มีนโยบายและระเบียบการยืมสอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานยืมระหว่างห้องสมดุ สารสนเทศ
ท่ีขอยืมระหวา่งห้องสมดุสว่นใหญ่เป็นวารสารและวิทยานิพนธ์ รูปแบบของทรัพยากรท่ีผู้ใช้นิยมใช้
บริการยืมระหว่างห้องสมุด คือ การถ่ายเอกสาร การคิดค่าบริการถ่ายเอกสารและค่าจัดส่ง
สารสนเทศมีราคาเหมาะสม ระยะเวลารอคอยสารสนเทศ 7 -14 วัน ผู้ ใช้บริการเลือกให้จัดส่ง
สารสนเทศทางไปรษณีย์ดว่นพิเศษ ผู้ ใช้บริการมีจ านวนไม่เกิน 100 คนต่อปี กลุ่มผู้ ใช้บริการส่วน
ใหญ่เป็นอาจารย์ และนกัศกึษาปริญญาโท  

บรรณารักษ์มีปัญหาการด าเนินงานระดับปานกลาง ในด้านบุคลากรและหน้าท่ี
รับผิดชอบ ด้านนโยบายและระเบียบการยืม ด้านเคร่ืองมือในการเข้าถึงข้อมูล ด้านการส่ือสาร 
ด้านผู้ ใช้บริการ และมีปัญหาระดบัน้อยในด้านหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ บรรณารักษ์ได้เสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา คือ ห้องสมดุควรมีหน่วยงานรับผิดชอบบริการยืมระหวา่งห้องสมดุโดยตรง และมี
นโยบายและระเบียบการยืมระหวา่งห้องสมดุท่ีชดัเจน 

วีรนี ครามแสง (2546) ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการต่อระบบ
บริการยืมระหวา่งห้องสมดุออนไลน์ของห้องสมดุและศนูย์เอกสารการสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง ระบบบริการยืมระหวา่งห้องสมุด
ออนไลน์เขียนด้วยโปรแกรม Delphi เช่ือมประสานกบัฐานข้อมลูบรรณานกุรมท่ีจดัเก็บด้วยระบบ
จัดการฐานข้อมูล CDS/ISISและใช้โปรแกรม Microsoft Access จัดเก็บฐานข้อมูลบริการยืม
ระหว่างห้องสมดุออนไลน์ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนทัง้สิน้ 101 คน ได้แก่ บรรณารักษ์ผู้
ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด จ านวน 18 คน และผู้ ใช้บริการ ได้แก่ อาจารย์และนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิต จ านวน 83 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้พึงพอใจต่อระบบบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดออนไลน์ ในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อขอรับบริการผ่านหน้าจอเว็บ การ
ประมวลผลการขอรับบริการ การติดตามความก้าวหน้าของการขอรับบริการและการแสดงความ
คดิเห็น โดยด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุของบรรณารักษ์ คือ การประมวลผลการขอรับบริการ สว่นด้านท่ี
มีคา่เฉล่ียสงูสดุของผู้ใช้บริการคือ การตดิตามความก้าวหน้าของการขอรับบริการ 

นงนุช กาญจนรุจี (2546) ศึกษาการวิเคราะห์บริการยืมระหว่างห้องสมุดของ
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัของรัฐ การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบบนัทึกข้อมลูเป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการจากแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดของ
หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จ านวน 22 แห่ง รวมทัง้สิน้ 1,967 
รายการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการจ านวนมากท่ีสุดคือ นักศึกษาบณัฑิตศึกษา หน่วยงานท่ี



  55 

สงักัดของผู้ ใช้บริการจ านวนมากท่ีสุด คือ บณัฑิตวิทยาลัย ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ขอใช้ คือ บทความวารสาร เนือ้หาท่ีผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ขอใช้ คือ สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ส่วนเนือ้หาย่อยท่ีผู้ ใช้บริการจ านวนมากท่ีสุดขอใช้ คือ 
วิศวกรรมเคมี อายุของทรัพยากรสารนิเทศท่ีผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ขอใช้ คือ 6 ปีขึน้ไป และภาษา
ของท รัพยากรสารนิ เทศ ท่ีผู้ ใ ช้บ ริการส่ วน ใหญ่ ขอใช้ เป็นภาษาอังกฤษ  รูปแบบของ
ทรัพยากรสารนิเทศท่ีผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ขอใช้ คือ ถ่ายส าเนา หน่วยงานท่ีติดตอ่ขอใช้บริการ คือ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และใช้วิธีการติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการน าส่ง
ทรัพยากรสารนิเทศทางไปรษณีย์ 

ปรเมษฐ์ คีรีเมษฐ์ (2547) ศึกษาปัญหาการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของ
ผู้ ใช้บริการห้องสมดุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดย
กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุ จ านวน 150 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบบงัเอิญ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมี
สถานภาพต่างกันมีวตัถุประสงค์ในการใช้บริการต่างกัน อาจารย์มีวัตถุประสงค์การใช้งานเพ่ือ
ประกอบการท างานวิชาชีพหรือการสอนมากท่ีสดุ ในขณะท่ีนกัศกึษาและข้าราชการ ใช้เพ่ือการท า
วิจัย วิทยานิพนธ์มากท่ีสุด ในด้านปัญหาการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด พบว่า ผู้ ใช้ประสบ
ปัญหาตอ่ไปนีใ้นระดบัปานกลาง ได้แก่ ได้รับหนงัสือหรือบทความไม่ทนัตอ่การใช้งาน ค่าใช้จ่าย
ในการยืมระหว่างห้องสมุดแพงเกินไป ห้องสมุดไม่มีเคร่ืองมือเพียงพอท่ีจะใช้ตรวจสอบหนังสือ
หรือบทความท่ีต้องการ ในด้านความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี นอกจากนีผู้้ ใช้ยงัได้เสนอแนะให้ปรับปรุงบริการ โดยการ
จดัหาคูมื่อการตรวจสอบข้อมลูทางบรรณานุกรมให้ทนัสมยั และปรับปรุงในด้านของความรวดเร็ว
ในการได้รับเอกสาร 

อรุณรัตน์ วงค์ฉายา (2547) ศึกษาการใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมดุร่วมกนัของ
สมาชิกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยส่ง
แบบสอบถามไปยังสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานฯ จ านวน 253 คน สังกัดมหาวิทยาลัย 11 แห่ง 
ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา 186 ชดุ และรวบรวมรายช่ือสิ่งพิมพ์ท่ีมีการยืม-คืนระหวา่งห้องสมดุ
ร่วมกนั จากห้องสมดุในขา่ยงานฯ ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2546 - 31 พฤษภาคม 2547 ด้วยแบบ
บนัทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์ ได้รายช่ือสิ่งพิมพ์ จ านวน 171 ช่ือเร่ือง จากห้องสมุดในข่ายงานฯ 5 แห่ง 
ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของสมาชิกท่ีใช้บริการฯ จ านวนมากท่ีสุดเป็นนักศึกษาระดับ
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บณัฑิตศึกษา สงักัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สมาชิกส่วนใหญ่รับรู้เก่ียวกับบริการจากส่ือบุคคลท่ี
เป็นบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด โดยมีวตัถุประสงค์ในการใช้บริการเพ่ือประกอบการเรียน
และใช้บริการ 1-2 เดือนตอ่ครัง้ ห้องสมดุท่ีสมาชิกจ านวนมากท่ีสุดไปใช้บริการคือ ส านกัหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัญหาในการใช้บริการท่ีสมาชิกห้องสมดุในข่ายงานฯ ประสบในระดบัมาก 
คือ ระยะเวลาท่ีให้ยืมสัน้เกินไป จ านวนสิ่งพิมพ์ท่ีให้ยืมแต่ละครัง้มีจ านวนน้อยเกินไป และยืมได้
เฉพาะสิ่งพิมพ์ของหอสมุดกลางเท่านัน้ ประเภทของสิ่งพิมพ์ท่ีมีการยืม -คืนระหว่างห้องสมุด
ร่วมกันมากท่ีสุด คือ หนังสือทั่วไป โดยสิ่งพิมพ์จ านวนมากท่ีสุดมีเนือ้หาด้านสังคมศาสตร์ เป็น
ภาษาไทย และมีอาย ุ4-6 ปี (2543-2541)  

ศรีจนัทร์ จนัทร์ชีวะ (2559) ศกึษาการใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมดุออนไลน์ของ
หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยในส่วนของการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ 
โดยใช้วิธีวิจยัแบบส ารวจ โดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงัผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
เวิลด์แชร์ ในปีการศกึษา 2558 จ านวน 250 คน พบว่า ผู้ ใช้ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญา
โท ร้อยละ 57.40 รองลงมาเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 15.60 อาจารย์ ร้อยละ 11 
บคุลากรสายสนบัสนนุ ร้อยละ 9 และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 7 ผู้ ใช้บริการมีความพึง
พอใจกับสารสนเทศท่ีตรงความต้องการในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสะดวกในการใช้
บริการ ความพึงพอใจโดยรวม โดยผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการด าเนินการ
น้อยท่ีสดุ 

สุรินทรา หล้าสกูล (2560) ศึกษาสภาพและปัญหาของการใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ใน พ.ศ. มีการขอยืมจาก
ห้องสมุดอ่ืน จ านวน 1,126 รายการ โดยสามารถจดัหาให้ผู้ ใช้บริการได้ 1,043 รายการ แบ่งเป็น
เอกสารท่ีขอส าเนาจากห้องสมุดสมาชิก OCLC ในต่างประเทศ 447 รายการ เอกสารมีให้บริการ
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 287 รายการ เอกสารสามารถหาได้จากแหล่ง Open Access 269 
รายการ และเอกสารมีให้บริการในห้องสมุดเครือข่ายสมาชิก OCLC ในประเทศไทย 40 รายการ 
ทัง้นีมี้เอกสาร 83 รายการท่ีไม่สามารถจัดหาเอกสารให้ผู้ ใช้บริการได้ อันเน่ืองมาจากไม่อยู่ใน
เง่ือนไขการให้บริการ ถกูปฏิเสธค าร้องขอ หรือไม่สามารถขอยืมจากห้องสมดุใดๆ ได้ และผู้ ใช้ขอ
ยกเลิกค าขอ นอกจากนีพ้บวา่ผู้ใช้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีการใช้บริการมากท่ีสดุ 713 
รายการ ถดัมาเป็นผู้ ใช้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 289 รายการ ผู้ ใช้กลุม่สาขาวิชา
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 113 รายการ และบุคลากรสงักัดส านกั สถาบนั ศนูย์ 11 รายการ
ตามล าดบั 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ จากการส่งแบบประเมินออนไลน์ให้ผู้ ใช้บริการทาง
อีเมลพบว่าผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบเอกสารท่ีได้รับมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ความพึง
พอใจโดยรวมตอ่บริการ การได้รับเอกสารทนัตอ่ความต้องการ โดยความพึงพอใจตอ่ความรวดเร็ว
ในการให้บริการน้อยท่ีสุด ทัง้นี ้ในส่วนของวิธีการจัดส่งเอกสารผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการให้
จดัส่งเป็นไฟล์แนบทางอีเมลมากกว่าการจดัส่งเป็น URL Link ให้เข้าไปกรอกรหสัผ่าน เพ่ือดาวน์
โหลดเอกสารตามรูปแบบของ Article Exchange และผู้ ใช้บริการต้องการให้มีบริการนีโ้ดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายอย่างเช่นท่ีปฏิบตัิอยู่ในปัจจุบนั นอกจากสภาพของบริการและความพึงพอใจแล้ว ใน
รายงานยงักลา่วถึงปัญหาของการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์เอาไว้ ดงันี ้

1. ผู้ ใช้ไม่สามารถตรวจสอบสถานะค าขอใช้บริการได้ด้วยตนเอง ท าให้ไม่ทราบว่า
ขณะนีค้ าขอยืมระหวา่งห้องสมดุอยูใ่นขัน้ตอนระหวา่งด าเนินการหรือถกูปฏิเสธ 

2. แบบฟอร์มค าขอใช้บริการไม่รองรับภาษาไทย ท าให้ผู้ ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ให้บริการได้เม่ือผู้ใช้กรอกรายละเอียดเป็นภาษาไทย ท าให้เสียเวลาในการตดิตอ่ประสานงาน 

3. ค าขอปรากฏข้อมูลบรรณานุกรมไม่ครบถ้วน เช่น รายการท่ีเป็นภาษาไทย สูตร
ทางเคมี สญัลกัษณ์พิเศษ เป็นต้น ท าให้ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมลูนานขึน้ 

จากการศกึษางานวิจยัข้างต้น สามารถสรุปประเด็นการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั
ได้ ดงันี ้

1. กลุ่มผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ คือ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ได้แก่ งานวิจัยของ 
ซิดดิกี (Siddiqui, 1999) ลีและแบรอน  (Lee & Baron, 2008) หยาง ฮาน และธอร์ตัน  (Yang, 
Hahn, & Thornton, 2012) ธิราภรณ์ มณีย้อย (2538) สุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี (2541) สุภาพ โท
สุวรรณ (2542) มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ (2543) มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ (2543) รุ่งนภา สาเสน 
(2545) นงนุช กาญจนรุจี (2546) อรุณรัตน์ วงค์ฉาย (2547) และศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ (2559, น. 
91-95) และอาจารย์ ได้แก่ งานวิจยัของสภุาพ โทสวุรรณ (2542) และรุ่งนภา สาเสน (2545) 

2. คณะหรือสาขาวิชาท่ีผู้ ใช้บ ริการสังกัดส่วนใหญ่  คือ สาขาวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี  ได้แก่  งานวิจัยของ ซิดดิ กี  (Siddiqui, 1999) สุกัญญา                        
ธีรพงศ์ภักดี (2541) นงนุช กาญจนรุจี (2546) และสุรินทรา หล้าสกูล (2560, น. 7-9) และสาขา
สงัคมศาสตร์ ได้แก งานวิจยัของ มะลิวลัย์ น้อยบวัทิพย์ (2543) และอรุณรัตน์ วงค์ฉาย (2547)  

3. วัตถุประสงค์การใช้บริการส่วนใหญ่ คือ 1) การท าวิจัยและการท าวิทยานิพนธ์ 
ได้แก่ งานวิจยัของ ธิราภรณ์ มณีย้อย (2538) และปรเมษฐ์ คีรีเมฆ (2547) 2) ประกอบการศกึษา 
ได้แก่  งานวิจัยของ อรุณ รัตน์ วงค์ฉาย (2547) และ 3) ผู้ ใช้ ท่ี มีสถานภาพแตกต่างกันมี
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วตัถปุระสงค์ในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุแตกตา่งกนั กลา่วคือ อาจารย์สว่นใหญ่ใช้บริการ
เพ่ือประกอบการท างานท างานวิชาชีพหรือการสอน ข้าราชการส่วนใหญ่ใช้บริการเพ่ือการท าวิจยั
หรือวิทยานิพนธ์ ในขณะท่ีนกัศกึษาปริญญาตรีใช้บริการเพ่ือการศกึษาและสมัมนา ส่วนนกัศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษาใช้บริการเพ่ือการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์  ได้แก่ งานวิจัยของ นายิกา              
เดดิขนุทด (2540)  

4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ียืมส่วนใหญ่ คือ บทความวารสาร ได้แก่ 
งานวิจัยของ สุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี (2541) สุภาพ โทสุวรรณ (2542) นงนุช กาญจนรุจี (2546)        
สุรินทรา หล้าสกูล (2560, น. 7-9) และซิดดิกี (Siddiqui, 1999) หนังสือ ได้แก่ งานวิจัยของ            
ธิราภรณ์ มณีย้อย (2538) และมะลิวลัย์ น้อยบวัทิพย์ (2543) หนงัสือและวารวสาร ได้แก่งานวิจยั
ของ เทลา่และซิดซ์ิ (Tella & Sidiq, 2017) 

5. รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศท่ียืมส่วนใหญ่ คือ ส าเนาเอกสาร ได้แก่ งานวิจยั
ของ สกุญัญา ธีรพงศ์ภกัดี (2541) สภุาพ โทสวุรรณ (2542) มะลิวลัย์ น้อยบวัทิพย์ (2543) รุ่งนภา 
สาเสน (2545) และนงนชุ กาญจนรุจี (2546) และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ งานวิจยัของ สริุนทรา 
หล้าสกลู (2560, น. 7-9)  

6. ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้เป็นส่วนใหญ่ คือ ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
งานวิจัยของ นงนุช กาญจนรุจี (2546) และ สุรินทรา หล้าสกูล (2560, น. 7-9) และภาษาไทย 
ได้แก่ งานวิจยัของ มะลิวลัย์ น้อยบวัทิพย์ (2543) และอรุณรัตน์ วงค์ฉาย (2547) 

7. สาขาวิชาของเอกสารท่ียืมระหว่างห้องสมุดมากท่ีสุด คือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
งานวิจยัของ นงนุช กาญจนรุจี (2546) สุภาพ โทสุวรรณ (2542) วิล่ีและชราซสโตว์สกี ้(Wiley & 
Chrzastowski, 2001) 

8. การรับรู้เก่ียวกับบริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่ คือ รับรู้ผ่านทางบุคคล 
ได้แก่ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ ได้แก่ งานวิจยัของ อรุณรัตน์ วงค์ฉาย (2547) และรับรู้
จากเพ่ือน ได้แก่ งานวิจยัของ ธิราภรณ์ มณีย้อย (2538)  

9. ความถ่ีในการใช้บริการส่วนใหญ่ คือ 1-3 ครัง้ ภายใน 3 เดือน ได้แก่ งานวิจยัของ 
นายิกา เดิดขุนทด (2540) 1-5 ครัง้ต่อภาคการศึกษา ได้แก่ งานวิจยัของ สุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี 
(2541) และ 1-2 ครัง้ตอ่เดือน ได้แก่ งานวิจยัของอรุณรัตน์ วงค์ฉาย (2547) 

10. วิธีน าส่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้ส่วนใหญ่ คือ ส่งทางไปรษณีย์และไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ ได้แก่ งานวิจยัของ ซิดดิกี (Siddiqui, 1999) สุภาพ โทสุวรรณ (2542) รุ่งนภา สาเสน 
(2545) และนงนุช กาญจนรุจี (2546) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ งานวิจัยของ ซิดดิกี 
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(Siddiqui, 1999) นงนุช กาญจนรุจี (2546) ลีและแบรอน (Lee & Baron, 2008) สุรินทรา หล้า
สกูล (2560, น. 7-9) และ เซลิคบสัและมามอนดิ (Celikbas & Mamondi,  2016) ส่งผ่านระบบ
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Integrated ILL module) ได้แก่ งานวิจยัของ เซลิคบสัและมามอนด ิ
(Celikbas & Mamondi,  2016)  

11. ระยะเวลาในการรอคอยเอกสารส่วนใหญ่ คือ เฉล่ีย 7-14 วนั ได้แก่ งานวิจยัของ 
สกุญัญา ธีรพงศ์ภกัดี (2541) และรุ่งนภา สาเสน (2545) ระยะเวลาเฉล่ีย 3 วนั ได้แก่งานวิจยัของ 
หยาง ฮาน และธอร์ตนั (Yang, Hahn & Thornton, 2012) 

12. บคุลากรท่ีรับผิดชอบงานบริการยืมระหว่างห้องสมดุ คือ บรรณารักษ์ 1 คน และ
เจ้าหน้าท่ี 1 คน ซึง่สงักดังานบริการ (รุ่งนภา สาเสน, 2545) 

13. ปัญหาของบริการยืมระหวา่งห้องสมดุแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ ได้แก่  
13.1 ปัญหาของผู้ ใช้บริการ ได้แก่ งานวิจัยของ นายิกา เดิดขุนทด (2540) 

ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ (2547) อรุณรัตน์ วงค์ฉาย (2547) ธิราภรณ์ มณีย้อย (2538) และสุรินทรา       
หล้าสกลู (2560) ได้แก่ 

13.1.1 ด้านระบบสืบค้นท่ีไมค่รอบคลมุทรัพยากรทกุห้องสมดุ  
13.1.2 ด้านเอกสารแนะน าการใช้บริการส าหรับผู้ ใช้ 
13.1.3 ด้านระยะเวลาท่ีใช้เวลานาน ได้เอกสารมาไมท่นักบัการใช้งาน   
13.1.4 ด้านระยะเวลาในการยืมใช้สิ่งพิมพ์สัน้เกินไป  
13.1.5 ด้านความสะดวกท่ีไมส่ามารถตดิตอ่ยืมนอกเวลาท าการได้  
13.1.6 ด้านคา่บริการท่ีสงูเกินไป 
13.1.7 ด้านนโยบายท่ีไมมี่ระเบียบบริการยืมระหวา่งห้องสมดุท่ีขดัเจน  

13.2 ปัญหาของผู้ปฏิบตังิานพบวา่มีหลายด้าน ได้แก่ 
13.2.1 ด้านความช านาญของบุคลากร พบว่า บุคลากรขาดความช านาญ

ด้านเทคนิค ขาดความรู้ความช านาญ และทกัษะในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการส่ือสาร 
(สุภาพ โทสุวรรณ, 2542; Zhu & Shen, 2014) การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ท าได้ยากท่ีสุด (Celikbas & Mamondi, 2016) รวมไปถึงความรู้เก่ียวกับข้อตกลงการอนุญาตให้
ใช้สิทธิ (Ren, 2017) 

13.2.2 ด้านนโยบายและกฎระเบียบ พบว่า กฎหมายลิขสิทธ์ิและข้อตกลง
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นอุปสรรคตอ่การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Zhu 
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& Shen, 2014; Celikbas & Mamondi, 2016; Ren, 2017) นอกจากนัน้ ยังพบว่าปัญหาส าคัญ
อีกประการหนึง่คือปัญหาด้านงบประมาณ (Tellaa & Sidiq, 2017)  

13.2.3 ด้านระบบท่ีไมร่องรับภาษาไทย (สริุนทรา หล้าสกลู, 2560)   
13.2.4 ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ค่าใช้จ่ายการยืมระหว่างห้องสมุดนอกพืน้ท่ี

แพงกวา่ในพืน้ท่ี (Wiley & Chrzastowski, 2001) คา่ใช้จา่ยแพงเกินไป (ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ, 2547)  
14. ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ คือ ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดบั

มากต่อการใช้ระบบออนไลน์เพ่ือการยืมระหว่างห้องสมุด และการติดตามสถานะของค าขอรับ
บริการได้ ได้แก่ งานวิจยัของ ศรีจนัทร์ จนัทร์ชีวะ (2559, น. 91-95) และสริุนทรา หล้าสกลู (2560, 
น. 7-9) และผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อการได้รับทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับ
ความต้องการ และมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในเร่ืองของความรวดเร็วในการให้บริการ ได้แก่ 
งานวิจยัของ วีรนี ครามแสง (2546) ผู้ใช้พงึพอใจบริการในระดบัดี (ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ, 2547) 

15. สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด พบว่า 1) การยืม
ระหว่างห้องสมุดช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบอกรับตัวเล่มวารสารท่ี มีผู้ ใช้ น้อย  (Wiley & 
Chrzastowski, 2001) 2) ทรัพยากรสารสนเทศแบบเปิด (Open Access) ช่วยลดเวลาและ
คา่ใช้จา่ยในการให้บริการ ลดภาระงานของบรรณารักษ์ ลดความเส่ียงในด้านกฎหมาย และท าให้
ปริมาณการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดลดลง (Celikbas & Mamondi, 2016; Glover & 
Glover,  2016) และ 3) การบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบภาคี ซึ่งอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงสารสนเทศแก่ผู้ใช้ ท าให้ปริมาณการยืมระหวา่งห้องสมดุลดลง (Glover & Glover, 2016) 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ผู้วิจยัจงึได้
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัโดยแบง่เป็น 2 สว่น ได้แก่ 1) สภาพและปัญหาการบริการยืมระหวา่ง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านนโยบายการให้บริการ ด้านการบริการ และด้าน
สถิติการบริการ และ 2) ความต้องการจ าเป็นการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิร์ดแชร์ของ
ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ระเบียบการบริการ ผู้ให้บริการ คา่ใช้จา่ย การประชาสมัพนัธ์ 

วิธีการขอใช้บริการ ระยะเวลาท่ีให้บริการ ประเภทของทรัพยากร และรูปแบบของ
ทรัพยากร ดงัปรากฎรายละเอียดในภาพประกอบท่ี 2 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจยัใช้วิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed methods research) โดยก าหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจยั ดงัภาพประกอบ 2 
 
     
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพและปัญหาการบริการยมื
ระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์  
1. ด้านนโยบายการให้บริการ  
- ระเบียบการบริการ  
- บคุลากรท่ีรับผิดชอบ  
- งบประมาณ 
2. ด้านการบริการ 
- การประชาสมัพนัธ์  
- ระยะเวลาที่ให้บริการ 
- ขัน้ตอนการบริการ  
3. ด้านสถิติการบริการ 
- จ านวนการบริการ  
- การบริการส าเร็จ/ไมส่ าเร็จ 
- ประเภทของทรัพยากร  
- รูปแบบของทรัพยากร  

ความต้องการจ าเป็นการ
บริการยมืระหว่างห้องสมุด
เวิร์ดแชร์ของผู้ใช้บริการ 
1. ระเบียบการบริการ 
2. ผู้ให้บริการ 
3. คา่ใช้จา่ย 
3. การประชาสมัพนัธ์ 
4. วิธีการขอใช้บริการ 
5. ระยะเวลาที่ให้บริการ 
6. ประเภทของทรัพยากร 
7. รูปแบบของทรัพยากร 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้วิธีวิจยัแบบผสานวิธี ทัง้วิธีวิจยัคณุภาพและวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 

โดยด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยนี ้ได้แก่ บรรณารักษ์หรือบุคลากรผู้ รับผิดชอบบริการยืม

ระหว่างห้องสมุดจ านวน 4 คน และผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และส านกังานวิทยทรัพยากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประกอบด้วยอาจารย์และนกัศกึษา ปีการศกึษา 2560 จ านวน 503 คน 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ตามวิธีการวิจยั ได้แก่ 
1. กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลหลัก  (Key informants) ส าห รับวิ ธีวิจัย เชิงคุณภาพ  ได้แก่ 

บรรณารักษ์ผู้ รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ ของห้องสมุดมหาวิทยาลยั 4 แห่ง
ข้างต้น แหง่ละ 1 คน จ านวนทัง้สิน้ 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2. กลุ่ ม ตัวอย่ างส าห รับ วิ ธี วิ จัย เชิ งป ริม าณ  ได้แก่  สมาชิ กของห้ องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาทัง้ 4 แห่ง ท่ีเป็นหน่วยวิจยัของประชากรข้างต้น ซึ่งเป็นผู้ ใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ โดยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จ านวนทัง้สิน้ 181 คน ซึ่ง
มากกว่าจ านวนขัน้ต ่า 83 คน ตามการใช้สตูรค านวณกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1967, 
pp. 886-887) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ ± ร้อยละ 
10 
    

    N 

1 + Ne2 
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   n = จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
   N = จ านวนรวมของประชากรทัง้หมด 
   e = คา่ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (ก าหนดให้ 10%) 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการยืมระหว่าง

ห้องสมดุ เพ่ือสงัเคราะห์ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องและใช้เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม 

2.1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับบรรณารักษ์หรือผู้ ปฏิบัติงานท่ีให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิล์ดแชร์ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ข้อค าถาม 
ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับผู้ ให้สมัภาษณ์ 2) นโยบายหรือระเบียบการบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ 3) กระบวนการบริการยืมระหว่างห้องสมุด 4) ปัญหาและอุปสรรคในการ
ให้บริการ และ 5) ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเพ่ือปรับปรุงการบริการ น าแบบสมัภาษณ์
ให้ผู้ทรงคณุวุฒิด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พิจารณาความสอดคล้องในด้าน
วตัถปุระสงค์ เนือ้หา และส านวนภาษา รวมทัง้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้วิจยัได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคณุวฒุิ 

2.2 แบบสอบถามส าหรับผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา กลุ่ม
สาขาวิชาท่ีศกึษา  

ตอนท่ี 2 ความต้องการจ าเป็นการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ เป็นข้อ
ค าถามแบบมาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ โดยให้
ตอบข้อมูล 2 ชุด ได้แก่ ระบุสภาพท่ีเป็นจริง และสภาพท่ีควรจะเป็นของการบริการยืมระหว่าง
ห้องสมดุเวิลด์แชร์ โดยสอบถามวตัถปุระสงค์ในการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ ประเภทของ
เอกสาร รูปแบบของเอกสาร ระยะเวลาในการรอคอยเอกสารเฉล่ีย และชอ่งทางในการรับรู้เก่ียวกบั
บริการ โดยเป็นค าถามแบบเลือกตอบ และเตมิค าในชอ่งวา่ง 

3. น าแบบสอบถามเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือ 
ขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข 
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4. น าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคณุวุฒิด้านด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามในด้านวตัถปุระสงค์ เนือ้หา 
และส านวนภาษา จากนัน้น าผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณค่าสัมประสิทธ์ิความ
สอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence: IOC) ได้คะแนน IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
และปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 

5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับผู้ ใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมดุของหอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 คน แล้วน ามา
ค านวณคา่ความเช่ือมัน่โดยคา่สมัประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) ซึ่งพบว่า 
ข้อค าถามทกุข้อมีคา่ความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ คือ 0.898  

6. จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้เว็บไซต์ GoogleForm เพ่ือใช้เก็บรวบรวม
ข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัตอ่ไป  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามวิธีการวิจยั ดงันี ้
ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพ่ือสัมภาษณ์บรรณารักษ์หรือ

ผู้ รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ จ านวน 4 คน โดยนัดหมายล่วงหน้า ใช้วิธี
สมัภาษณ์ทัง้แบบเผชิญหน้า (Face-to-face) และทางโทรศพัท์ ใช้เวลาสัมภาษณ์รายละ 30-60 
นาที ในการสมัภาษณ์ผู้วิจยัขออนญุาตบนัทกึเสียงผู้ให้สมัภาษณ์ และจดบนัทกึประเดน็ส าคญัไว้  

ผู้วิจยัเก็บข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ GoogleForm ซึ่ง
ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผู้วิจยัขอหนงัสืออนญุาตเก็บข้อมลูจากบณัฑิตวิทยาลยั ไปยงัห้องสมดุ 4 แหง่  
2. แจ้งไปยงัผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของห้องสมุดทัง้ 4 แห่ง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 503 คน โดยการส่งอีเมล ได้แบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 203 ฉบบั น ามาตรวจสอบ
พบว่าเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทัง้หมด จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 35.98 ซึ่งได้จ านวนไม่
น้อยกวา่จ านวนขัน้ต ่าตามเกณฑ์ก าหนดของยามาเน่ (Yamane, 1967, pp. 886-887) จ านวน 83 
คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ ± ร้อยละ 10 
 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้
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1.1 ถอดเทปท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และพิมพ์ข้อความสัมภาษณ์เป็นไฟล์เอกสาร 
แล้วน ามาตรวจทานกับข้อมูลท่ีจดบนัทึกขณะสมัภาษณ์   จากนัน้น าข้อความจากการสมัภาษณ์
มาจดัพิมพ์โดยแยกเป็นประเดน็  

1.2 สรุปเนือ้หาและจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่ง
ก าหนดเป็นข้อค าถามไว้ในแบบสมัภาษณ์ 

1.3 ใช้วิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และ
สงัเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับสภาพและปัญหาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์
แชร์ 

2. ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ค านวณส าเร็จรูป ดงันี ้

2.1 วิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยการหาคา่ความถ่ีและร้อย
ละ 

2.2 วิเคราะห์ข้อมลูความต้องการจ าเป็นการบริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ ซึ่ง
ประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีใช้โมเดลความแตกต่าง โดยรวบรวมข้อมูลแบบการตอบสนองคู ่
จากการนิยามการประเมินความต้องการจ าเป็น คือ ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นจริง (D) 
และสภาพท่ีควรจะเป็น (I) และจดัล าดบัความต้องการจ าเป็นใช้สถิต ิPNImodified (สวุิมล วอ่งวาณิช, 
2558, น. 279) ดงันี ้
 

PNImodified = (I – D) / D 

 

 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
งานวิจยัเร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็นต่อการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์

แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ผู้ วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุ่ง
หมายของการวิจยัและขัน้ตอนการวิจยั ดงันี ้

1. สภาพและปัญหาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลยั
ในประเทศไทย  

2. ความต้องการจ าเป็นของผู้ ใช้บริการต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของ
ห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย  
 
สภาพและปัญหาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย  

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นบรรณรักษ์ผู้ รับผิดชอบหลักในบริการยืม
ระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ห้องสมุดมหาวิทยาลยัในประเทศไทยทัง้ 4 แห่ง พบว่า ทุกห้องสมุดมี
การก าหนดนโยบายการบริการยืมระหว่างห้องสมุดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการก าหนด
ระเบียบการให้บริการทัง้ท่ีเป็นข้อตกลงร่วมกนัและระเบียบของแต่ละห้องสมุด และมีการก าหนด
บุคลากรท่ีรับผิดชอบให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดโดยเฉพาะ ส่วนการก าหนดงบประมาณมี 2 
รูปแบบ คือ มีการก าหนดงบประมาณ และไม่มีการก าหนดงบประมาณแต่ให้ใช้งบประมาณ
ร่วมกบังบประมาณด าเนินการของห้องสมดุ ดงัรายละเอียด ดงันี ้

ด้านนโยบาย  
ทกุห้องสมดุมีการก าหนดนโยบายบริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์อยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร โดยปรากฎอยู่ในระเบียบการให้บริการ ข้อมูลท่ีแสดงใน OCLC Policies Directory 
และประกาศท่ีเก่ียวข้องการยืมระหว่างห้องสมุด เช่น ประกาศเร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
บริการห้องสมดุ โดยแจ้งผู้ ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ คูมื่อบริการ และปา้ยโปสเตอร์ ณ จุดบริการของ
ห้องสมดุ ดงัรายละเอียดในค าสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้ 

 
“ห้องสมุดได้มีการก าหนดนโยบายการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์
โดยมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อกัษรแจ้งไปยงัห้องสมุดคณะต่าง ๆ พร้อม
คู่มือการใช้บริการ” 
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 (สมัภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 
 

“หอสมุดมีการก าหนดนโยบายในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยก าหนด
ในรูปแบบของข้อตกลงการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL ระหว่าง
ห้องสมุดที่ให้บริการ นอกจากนัน้หอสมุดยงัมีการก าหนดบคุคลากรผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ” 

 (สมัภาษณ์ 15 มีนาคม 2561) 
 

“ส านักหอสมุดมีการก าหนดนโยบายการให้บริการ โดยอยู่ในประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการ ใหบ้ริการของส านกัหอสมดุ” 

(สมัภาษณ์ 16 มีนาคม 2561) 
 

“ส านักหอสมุดมีการก าหนดนโยบายการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่าน 
WorldShare Interlibrary Loan ไ ว้ ที่  OCLC:  Policies Directory โ ด ย มี
รายละเอียดประเภทเอกสารที่ให้บริการ อัตราค่าบริการ และช่วงระยะเวลาที่
ให้ยืม ตลอดจนช่องทางติดต่อผู้รับผิดชอบ และมีประกาศเร่ือง ก าหนดประเภท
รายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงระบุอัตรา
ค่าบริการเอกสารภายในประเทศและระหว่างประเทศเอาไว้อีกดว้ย” 

(สมัภาษณ์ 24 พฤษภาคม 2561) 
 

นโยบายการยืมระหว่างห้องสมุดเวิล ด์แชร์ของห้องสมุดสมาชิกทั ง้  4 แห่ง 
ประกอบด้วย ประกอบด้วย ระเบียบการบริการ บคุลากรท่ีรับผิดชอบ และงบประมาณ ดงันี 

1. ระเบียบการบริการ ทุกห้องสมุดมีทัง้ข้อตกลงร่วมกนัและระเบียบการบริการของ
แต่ละห้องสมุด ซึ่งข้อตกลงร่วมกันและระเบียบการบริการของแต่ละห้องสมุด ประกอบด้วย 
ประเภทผู้ใช้บริการ สิทธิการใช้บริการ ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาด าเนินการ จ านวนวันที่ยืมได้ และ
ค่าปรับกรณีส่งคืนล่าช้าหรือท าทรัพยากรสารสนเทศช ารุด/สูญหาย ข้อตกลงร่วมกนัในการบริการยืม
ระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ มีดงันี ้ 

1.1 ผู้ มีสิทธิใช้บริการ คือ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ห้องสมดุสมาชิก  
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1.2 ลกัษณะการขอและให้บริการ คือ ส่งค าขอและให้บริการผ่านระบบเวิลด์แชร์ 
(WorldShare ILL) ท่ีตดิตัง้บนหน้าเว็บไซต์ของห้องสมดุ 

1.3 ทรัพยากรท่ีให้บริการ ได้แก่ ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
เชน่ หนงัสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัตา่งๆ ซึง่ไมเ่ป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ  

1.4 จ านวนสิ่งพิมพ์ท่ีให้ยืม ก าหนดให้ยืมได้คนละไมเ่กิน 3 เลม่ตอ่ครัง้  
1.5 ระยะเวลาการยืมตัวเล่ม ก าหนดให้ยืมได้นาน 3 สัปดาห์ โดยเร่ิมนับ

ระยะเวลาการยืมเม่ือผู้ ใช้บริการได้รับตวัเลม่ 
1.6 ระยะเวลาในการด าเนินการ ก าหนดให้ด าเนินการภายใน 4 วนัท าการ นับ

จากได้รับค าขอ  
1.7 วิธีการจดัส่ง ก าหนดให้จดัสง่ตวัเลม่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และจดัส่งไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ทางฟังก์ชนั Article Exchange ในระบบ WorldShare ILL  
1.8 ค่าบริการ ก าหนดให้ 1) ไม่มีค่าบริการ ส าหรับการยืมระหว่าง 3 ห้องสมุด 

ได้แก่ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกเว้นการร้องขอจากฐานข้อมูลท่ีบอกรับโดยคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต้องใช้อัตราค่าบริการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ และ 2) มีค่าใช้จ่ายส าหรับการยืมระหว่างส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทัง้ห้องสมุดอ่ืนท่ีไม่ใช่
สมาชิก ซึง่ต้องเสียคา่ใช้จา่ยตามระเบียบของห้องสมดุเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศนัน้ 

1.9 การช ารุดหรือเสียหาย ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดเจ้าของ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

1.10 การสูญหายระหว่างการขนส่ง ก าหนดให้ห้องสมุดท่ีส่งเอกสารเป็น
ผู้ รับผิดชอบ 

1.11 ห้องสมุดสมาชิก ประกอบด้วย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส านักงานวิทย
ทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหอสมดุและคลงัความรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล  

1.12 วนัท่ีเร่ิมใช้ข้อตกลง คือ 1 มีนาคม 2559 
การก าหนดสิทธิของผู้ ใช้และค่าใช้จ่าย พบว่า ห้องสมุดแต่ละแห่งมีการก าหนด

แตกตา่งกนั โดยแบง่ได้ตามรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ ดงันี ้
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การยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บางส่วนของหนงัสือ 
(Chapter) บทความจากวารสารในฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น ห้องสมุดท่ีให้บริการไม่ คิด
คา่ใช้จ่าย ได้แก่ หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ส่วนห้องสมุดท่ีคิดค่าใช้จ่ายตามจริง ได้แก่ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ส านกังานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทัง้นี ้ห้องสมุดทุกแห่งไม่ได้จ ากัดจ านวนการ
ยืมทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  

การยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูใ่นรูปแบบตวัเลม่ เชน่ หนงัสือ งานวิจยั และเอกสาร
ต่าง ๆ เป็นต้น แต่ละห้องสมุดมีการก าหนดค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ได้แก่ การยืมจากห้องสมุด
ภายในประเทศ ทกุห้องสมดุมีการคดิคา่ใช้จา่ยตามอตัราท่ีก าหนด คือ 50-100 บาทตอ่เล่ม ยกเว้น
หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่มีการคิดคา่ใช้จา่ย การยืมจากห้องสมดุตา่งประเทศ ทุก
ห้องสมดุมีการคดิคา่ใช้จา่ยตามจริง ยกเว้นหอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีไม่คดิคา่ใช้จา่ย
หากผู้ ใช้ยืมไม่เกินโควตาท่ีก าหนด คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ไม่เกิน 3 เล่ม นกัศึกษาระดบั
ปริญญาโท ไมเ่กิน 6 เล่ม นกัศกึษาระดบัปริญญาเอก ไม่เกิน 10 เล่ม และอาจารย์/นกัวิจยั ไมเ่กิน 
15 เล่ม ในกรณีท่ีเกินโควตาคิดตามอตัราท่ีก าหนด คือ โซนเอเซียและออสเตรเลีย 1,000 บาทต่อ
เลม่ และโซนอเมริกาและยโุรป 1,200 บาทตอ่เลม่ ดงัรายละเอียดในค าสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้

 
“ห้องสมุดได้ก าหนดไว้ในเร่ืองของผู้มีสิทธ์ิใช้บริการ ว่าผู้มีสิทธ์ิใช้บริการได้แก่นิสิต 
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลยั ทัง้ได้มีการก าหนดเก่ียวกับประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ลกัษณะของการให้บริการ(ตวัเล่มจริง/ส าเนา/
ไฟล์) ค่าบริการ วิธีการจัดส่งและค่าจัดส่ง  โดยก าหนดแยกกันระหว่างการ
ใหบ้ริการในประเทศและระหว่างประเทศ ซ่ึงจะมีอตัราค่าใช้จ่ายต่างกนั” 

 (สมัภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 
 
“หอ้งสมดุทีใ่ห้บริการยืมระหว่างหอ้งสมดุ WorldShare ILL ภายในประเทศมีการ
ท าข้อตกลงการยืมระหว่างห้องสมดุร่วมกนั ซ่ึงเกิดจากการประชมุร่วมกนั” 

 (สมัภาษณ์ 15 มีนาคม 2561) 
 

2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบ พบว่า ห้องสมุดสมาชิกทัง้ 4 แห่ง มีการก าหนดบุคลากรท่ี
รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์อย่างชดัเจน ซึ่งผู้ รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน ได้แก่ 
บรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศท าหน้าท่ีรับผิดชอบหลัก 1 คน และผู้ ช่วย 1 คน ในการ
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ปฏิบัติงานมี 2 ลักษณะ คือ ท าหน้าท่ีบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์อย่างเดียว ได้แก่ 
หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และท าหน้าท่ีบริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์และยืม
ระหว่างห้องสมุดในกลุ่มความร่วมมืออ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
นอกจากนีย้งัพบว่าบคุลากรท่ีท าหน้าท่ีบริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์นีต้้องท าหน้าท่ีบริการ
ตอบค าถามและช่วยค้นคว้าด้วย เน่ืองจากห้องสมุดมีบุคลากรไม่เพียงพอ และปฏิบัติงานท่ี
ห้องสมดุกลางของมหาวิทยาลยั   ดงัรายละเอียดในค าสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้

 
 “ส าหรับบุคลากรที่รับผิดชอบให้บริการได้แก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ของงาน
บริการยืม-คืนและ บริการยืมระหว่างของหอสมดุกลาง ส านกังานวิทยทรัพยากรซ่ึง
จะท าหน้าที่รับค าขอตรวจสอบรายการที่ขอทั้งจากประชาคมจุฬาฯ และจาก
หอ้งสมดุภายนอกผ่านระบบเวิลด์แชร์”  

(สมัภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 
 
“หอสมุดมีการก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ เพื่อให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
WorldShare ILL   จ านวน 2 คน โดยเป็นบรรณารักษ์ 1 คน และผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 1 คน  ซ่ึงนอกจากงานนบริการยืมระหว่างห้องสมุดนัน้ บรรณารักษ์ยงัมี
หน้าที่รับผิดชอบงานตอบค าถามและช่วยค้นคว้า งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
และงานบริการของหอ้งสมดุอีกดว้ย” 

(สมัภาษณ์ 15 มีนาคม 2561) 
 
3. งบประมาณ พบว่า ห้องสมุดสมาชิกทัง้ 4 แห่ง มีการก าหนดงบประมาณส าหรับ

ให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุโดยมีการตัง้งบประมาณประจ าปี ซึง่แบง่เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้ 
3.1 งบประมาณเฉพาะ โดยก าหนดแยกเป็นงบประมาณส าหรับการบริการยืม

ระห ว่ า ง ห้ อ งส มุ ด  ซึ่ ง เป็ น ค่ า จั ด ส่ ง แ ล ะ วัส ดุ ท่ี ใ ช้ ด า เนิ น ง าน  ไ ด้ แ ก่  ห อสุ ม ด แห่ ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

3.2 งบประมาณส่วนกลาง โดยก าหนดให้ใช้จากงบประมาณส่วนกลาง ซึ่งเป็น
คา่จดัส่งและวสัดุส านกังาน ได้แก่ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และส านกังานวิทย
ทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
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3.3 งบประมาณโครงการ โดยจดัท าเป็นโครงการบริการยืมระหว่างห้องสมดุและ
ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่  ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ดงัรายละเอียดในค าสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้

 
“ในส่วนของงบประมาณนั้น งานบริการยืม-คืนและยืมระหว่างห้องสมุดเกี่ยวข้อง
เฉพาะในส่วนของ ค่าวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดส่งซึ่งรวมอยู่ในค่าวัสดุของงานที่ตั้ง
ขอในงบประมาณประจ าปีเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง(ค่าไปรษณีย์ส าหรับการจัดส่ง
ทั้งในและต่างประเทศ) ส านักงานผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบ” 

(สมัภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 
 
“เนื่องจากหอสมุดมีโควต้าบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่สมาชิก ดังนั้น จึงได้
ก าหนดงบประมาณประจ าปี ส าหรับกิจกรรมดงักล่าว โดยประมาณการจากสถิติ
การใช้บริการและสภาพงบประมาณโดยรวม” 

(สมัภาษณ์ 15 มีนาคม 2561) 
 
“ส านักหอสมุดได้จัดงบประมาณในรูปแบบโครงการประจ าปีอย่างต่อเนื่องทุกปี
ส าหรับสนับสนุนการ ให้บริการเอกสารประเภท Article/Chapter ผ่านบริการ 
WorldShare Interlibrary Loan เพื่อผู้ใช้บริการสามารถส่งค าขอเอกสารที่ไม่มี
ใหบ้ริการในมหาวิทยาลยั หรือไม่สามารถดาวน์โหลดไดเ้ข้ามาไดอ้ย่างไม่จ ากดัโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ” 

 (สมัภาษณ์ 26 พฤษภาคม 2561) 
 

ด้านการด าเนินงาน 
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสมาชิกการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ ทัง้ 4 

แห่ง มีการด าเนินงานหลัก 4 งาน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ กระบวนการการบริการ ทรัพยากร
สารสนเทศ และสถิตกิารบริการ ดงันี ้

การประชาสัมพันธ์ พบว่า ห้องสมุดสมาชิกทัง้ 4 แห่งมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้ทราบเก่ียวกบับริการนีใ้นด้านสิทธิและขัน้ตอนการใช้บริการ โดยประชาสมัพนัธ์ผ่าน
ส่ือและช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดบริการในห้องสมุด และป้าย
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ประกาศของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook ของ
ห้องสมดุ อีเมล และแอปพลิเคชนัไลน์ (Line@) นอกจากนีมี้การแนะน าบริการผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ 
ของห้องสมุด ได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และกิจกรรมเชิงรุกของห้องสมุด เช่น การให้
ค าแนะน าในชัน้เรียน การออกไปพบอาจารย์ตามคณะต่าง ๆ เป็นต้น ดงัตวัอย่างส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท าโครงการ “ต่ืนรู้ตระหนักใช้ WorldCat” โดยขอพบอาจารย์และนักวิจัย
ตามคณะเพ่ือแนะน าบริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์เวิร์ดแชร์ นอกจากนีย้งัอ านวยการเข้าถึง
จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลยัผ่านระบบยืนยนัตวัตน EZproxy ซึ่งเป็นโปรแกรมเครือข่ายเสมือน
สว่นตวั (VPN: Virtual Private Network) ดงัรายละเอียดในค าสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้
 

 “ประชาสมัพนัธ์ไปยงัห้องสมุดคณะต่าง ๆ พร้อมคู่มือการใช้บริการ จดัท าโปสเตอร์ 
ประชาสมัพนัธ์บริการ แนะน าผูใ้ช้ในการปฐมนิเทศการใช้หอ้งสมดุ” 

(สมัภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 
 
“นอกจากการิตดป้ายประกาศในห้องสมุด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการบน
เว็บไซต์ หอสมุดยงัเน้น การสื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ การส่งอีเมลหาอาจารย์ 
นกัวิจยั และนกัศึกษาระดบั บณัฑิตศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มเปา้หมาย” 

(สมัภาษณ์ 15 มีนาคม 2561) 
 
“ส านกัหอสมดุมีโควตา้ใหส้มาชิกใช้งานฟรี และมีการประชาสมัพนัธ์ผ่านเว็บไซต์” 

(สมัภาษณ์ 16 มีนาคม 2561) 
 
“ประชาสมัพนัธ์ผ่านหนงัสือราชการไปยงัคณะและทุกภาควิชา และผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ ใน รูปแบบของวีดิโอ ข้อความ รูปภาพ ตลอดจนโปสเตอร์ภายในห้องสมุด
และบนเว็บไซต์  นอกจากนี้ยงัจัดท าคู่มือการใช้บริการในรูปแบบแผ่นพบัและกล่อง
สืบคน้หนา้เว็บไซต์ส านกัหอสมดุ” 

 
“เข้าพบอาจารย์และนกัวิจัยทุกภาควิชา/คณะ/สถาบนั/ศูนย์ ทัง้รายบุคคล และราย
กลุ่มเพือ่แนะน า บริการต่าง ๆ ของส านกัหอสมดุ ซ่ึงไดร้ับการตอบรับเป็นอย่างดี” 
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“จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) กับบรรณารักษ์
และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะต่างๆ เป็นประจ าเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความเข้าใจ
ตรงกนัและสามารถแนะน าบริการแก่ผูใ้ช้ไดต่้อไป” 
 
“แสดงกล่องสืบค้น WorldCat ไว้ทีห่นา้เว็บไซต์ส านกัหอสมดุใหผู้ใ้ช้บริการสงัเกตเห็น
โดยง่าย”   
 
“บอกรับบริการ Ezproxy เพ่ิมเติมจาก OCLC เพือ่อ านวยความสะดวกในการสืบค้น
โดยไม่ตอ้งผ่าน VPN” 

 (สมัภาษณ์ 26 พฤษภาคม 2561) 
 

ขัน้ตอนการบริการ พบว่า ห้องสมุดสมาชิกยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ทัง้ 4 แห่ง 
ท างานผ่านระบบจัดการเวิลด์แชร์ (WorldShare Management System) ซึ่งใช้งานบนเว็บไซต์ 
(Web-based application) จึงท าให้ห้องสมุดสมาชิกมีขัน้ตอนการด าเนินการเหมือนกัน โดยมี
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานหลัก ได้แก่ การปฏิบัติงานของห้องสมุดผู้ ขอยืม (Borrowing) การ
ปฏิบตังิานของห้องสมดุผู้ให้ยืม (Lending) และ ระยะเวลาท่ีให้บริการ  ดงันี ้

การปฏิบตังิานของห้องสมดุผู้ขอยืม (Borrowing) มีขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ดงันี ้ 
1. รับค าขอยืมจากผู้ใช้บริการของตนผา่นระบบจดัการเวิลด์แชร์ 
2. ตรวจสอบผู้ขอรับบริการว่าเป็นสมาชิกของห้องสมุดหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะปฏิเสธค า

ขอในระบบ 
3. ถ้าใช่สมาชิกห้องสมุด จะตรวจสอบรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ผู้ ใช้บริการต้องการ จากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีห้องสมุด
บอกรับ และฐานข้อมูลเข้าถึงแบบเปิด  เช่น Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
Directory of Open Access Books (DOAB)  Thai Journals Online (ThaiJO)  ฐ า น ข้ อ มู ล
วิทยานิพนธ์และงานวิจยัไทย (ThaiLis) เป็นต้น ถ้ามีทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ ใช้บริการต้องการใน
ฐานข้อมลูดงักลา่ว ก็จะแนะน าให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศนัน้ด้วยตนเอง ซึง่ในการสืบค้นนี ้
สามารถใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ ชว่ยในการสืบค้น ได้แก่ โอแพค WorldCat ระบบการสืบค้นจากท่ีเดียว 
(Single search system) เช่น EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นต้น และโปรแกรมค้นหา 
เชน่ Google เป็นต้น เพ่ือให้ทราบท่ีอยูข่องทรัพยากรสารสนเทศนัน้  
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4.  หากตรวจสอบแล้วว่าห้องสมุดไม่มีทรัพยากรสารสนเทศและต้องการยืมระหว่าง
ห้องสมุด จะตรวจสอบจากฐานข้อมูลบรรณานุกรม WorldCat เพ่ือพิจารณาว่าทรัพยากร
สารสนเทศท่ีต้องการยืมนัน้มีลักษณะเป็นสิ่งพิมพ์หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยดูจากค าอธิบาย
ลกัษณะของทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือพิจารณาการขอบริการ โดยหนงัสือจะขอยืมเป็นตวัเล่ม e-
Book หรือ e-Journal จะขอไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบทความวารสารหรือบางบทของหนังสือ จะ
ขอให้ห้องสมดุผู้ให้ยืมสแกนและจดัสง่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  

5. เม่ือพิจารณาได้ว่าจะส่งค าขอยืมเป็นตวัเล่มหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จากนัน้จะ
ค้นหาห้องสมดุท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศนัน้และสง่ค าขอไปในระบบจดัการเวิลด์แชร์ หาก
ผู้ใช้บริการต้องการบางสว่นของสิ่งพิมพ์จ านวนหลายหน้าและเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือท าส าเนา 
ห้องสมุดอาจพิจารณาแยกส่งค าขอไปยงัห้องสมุดอ่ืนมากกว่า 1 แห่ง เพ่ือกระจายการแบ่งส่วน
จ านวนหน้าของสิ่งพิมพ์นัน้ เช่น บทท่ี 1-2 ขอไปท่ีห้องสมุด A และบทท่ี 3-4 ขอไปท่ีห้องสมุด B 
เป็นต้น เน่ืองจากหากขอจ านวนหลายหน้ามากเกินไปหรือขอไฟล์หนงัสือทัง้เล่ม ห้องสมดุผู้ ให้ยืม
จะปฏิเสธเพราะพิจารณาว่าเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ิหรือไม่เป็นการใช้งานลิขสิทธ์ิท่ีเป็น
ธรรม (Fair Use) ในระบบจดัการเวิลด์แชร์ มีเมน ูILL Fee Management (IFM) ให้ระบจุ านวนเงิน
ท่ีครอบคลมุคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ หากจ านวนเงินไม่เพียงพอตอ่การให้บริการ ห้องสมดุผู้ ให้
สามารถยืมแจ้งให้เพิ่มจ านวนเงิน ซึง่ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้พิจารณาวา่จะด าเนินการตอ่หรือไม่ 

นอกจากนีห้้องสมดุผู้ ยืมสามารถเลือกส่งค าขอได้มากกว่า 1 ห้องสมดุ หากห้องสมดุ
แรกปฎิเสธค าขอ ระบบจะสง่ค าขอไปยงัห้องสมดุในล าดบัถดัไปโดยอตัโนมตั ิและสามารถเลือกใช้
บริการห้องสมุดท่ีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอตัราต ่ากว่าห้องสมดุอ่ืน และมีระยะเวลาพิจารณาค าข้อ
สัน้ท่ีสดุ เพ่ือให้ประหยดัคา่ใช้จา่ยและท าให้ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการเร็วท่ีสดุ 

6. เม่ือได้รับทรัพยากรสารสนเทศแล้ว จะตรวจสอบความถกูต้องและสภาพว่ามีการ
ช ารุดเสียหายระหว่างการขนส่งหรือไม่ หากเรียบร้อยดีจะกดปุ่ ม Return item ในระบบจัดการ
เวิลด์แชร์เพ่ือแจ้งให้ห้องสมดุผู้ให้ยืมทราบวา่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว  

7. ติดต่อให้ผู้ ใช้บริการมารับทรัพยากรสารสนเทศ กรณีท่ีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะ
ส่งทางอีเมล พร้อมแจ้งเก่ียวกับสิทธิและข้อจ ากัดในการใช้งาน เช่น ให้ใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
เท่านัน้ ห้ามใช้เพ่ือเชิงพาณิชย์ ห้ามส่งต่อ ท าส าเนาหรือดาวน์โหลดแก่บุคคลอ่ืน เป็นต้น แต่หาก
เป็นสิ่งพิมพ์จะติดต่อให้ผู้ ใช้บริการมารับท่ีห้องสมุดหรือจัดส่งให้ตามข้อตกลงกับผู้ ใช้พร้อมแจ้ง
ก าหนดส่งคืน และให้ลงลายมือช่ือว่าได้รับทรัพยากรสารสนเทศแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็จะ
จดัเก็บในวนัท่ีมารับทรัพยากรสารสนเทศนัน้  
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ทัง้นี  ้วิธีการปฏิบัติงานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แตกต่างจาก
ห้องสมุดสมาชิกอ่ืน คือ บรรณารักษ์เพิ่มรายการบรรณานุกรมหนังสือท่ียืมมานัน้ในระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและบันทึกการยืมออกในระบบ เพ่ือผู้ ใช้บริการ
สามารถตรวจสอบรายการยืมของตนเองจากระบบได้ รวมทัง้ป้องกันผู้ ใช้ไม่น าหนังสือมาคืน
ห้องสมดุ เพราะหากเป็นนกัศกึษาจะไมส่ามารถขึน้ทะเบียนเพ่ือจบการศกึษาได้ 

8. เม่ือผู้ ใช้บริการน าทรัพยากรสารสนเทศมาคืน บรรณารักษ์จะตรวจสอบความ
ถูกต้อง สภาพและความเรียบร้อยของทรัพยากรสารสนเทศ หากส่งคืนช้าหรือช ารุดเสียหายจะ
เรียกเก็บคา่ปรับกบัผู้ใช้บริการ 

9. ด าเนินการส่งทรัพยากรสารสนเทศคืนห้องสมุดผู้ ให้ยืม โดยห่อด้วยวัสดุกัน
กระแทก ใส่ซองหรือกล่องพร้อมติดท่ีอยู่เพ่ือจัดส่งทางไปรษณีย์ เม่ือส่งคืนแล้วจะกดปุ่ ม Send 
item ในระบบจดัการเวิลด์แชร์เพ่ือแจ้งการสง่คืนทรัพยากรสารสนเทศ  

10. เม่ือห้องสมดุผู้ ให้ยืมได้รับตวัเล่มคืนแล้ว จะด าเนินการกดปุ่ ม Receive ในระบบ
จดัการเวิลด์แชร์เพ่ือแสดงการรับทรัพยากรสารสนเทศและห้องสมุดผู้ ยืมสามารถตรวจสอบได้ว่า
ตวัเลม่ได้สง่คืนเรียบร้อยแล้ว 

การปฏิบตังิานของห้องสมดุผู้ให้ยืม (Lending) มีขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ดงันี ้
1. รับค าขอยืมจากห้องสมดุอ่ืนผา่นระบบจดัการเวิลด์แชร์ 
2. ตรวจสอบว่าห้องสมดุมีทรัพยากรสารสนเทศตามค าขอนัน้หรือไม่ จากฐานข้อมูล

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ รวมถึงฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีห้องสมดุบอกรับ ถ้าไม่มีจะปฏิเสธ
ค าขอผ่านระบบ หากพบว่ามีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีเข้าถึงแบบเปิด จะแจ้งให้ห้องสมุดท่ีขอยืมทราบ 
เพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้องยืมระหว่างห้องสมุด หากเป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมุดมีให้บริการ จะ
พิจารณาวา่จะให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  

ทัง้นี  ้การพิจารณาว่าจะให้บริการในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
บรรณารักษ์จะดูจากข้อมูลระบุมาในค าขอ เช่น ทัง้เล่ม ส าเนาเอกสาร ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ต้องการแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ เป็นต้น หากเป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสว่นให้สว่นหนึ่งของสิ่งพิมพ์ท่ีมีจ านวนหน้าไม่มาก บรรณารักษ์จะจดัส่งให้เป็น
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประหยดัคา่ใช้จา่ย และจดัสง่ถึงห้องสมดุท่ีขอยืมได้อยา่งรวดเร็ว  

3. เม่ือบรรณารักษ์จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ตามค าขอและพร้อมจัดส่ง 
บรรณารักษ์กดสง่ทรัพยากรสารสนเทศผา่นระบบ เพ่ือให้ห้องสมดุท่ีขอยืมทราบวา่ก าลงัด าเนินการ
จดัสง่  
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หากบรรณารักษ์พิจารณาแล้วว่ามีค่าใช้จ่ายในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศตาม
ค าขอเกินกว่าท่ีตกลงกัน เช่น ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีน า้หนักมาก ๆ เป็นต้น สามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากห้องสมุดท่ีร้องขอผ่าน  ILL Fee Management (IFM) ได้ในขัน้ตอนนี ้การ
พิจารณาอตัราคา่ไปรษณีย์ บรรณารักษ์จะอ้างอิงจากเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์ โดยเปรียบเทียบ
กบัอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทกบัดอลลาร์เป็นหลกั 

4. การจดัส่งหากทรัพยากรท่ีขอนัน้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บรรณารักษ์จะแนบไฟล์
ผ่านระบบ Article Exchange หากเป็นตวัเล่มจะห่อวสัดกุนักระแทก ใส่ซอง หรือกล่องพร้อมติดท่ี
อยู่เพ่ือจดัส่งทางไปรษณีย์ เม่ือห้องสมดุท่ีขอยืมได้รับทรัพยากรสารสนเทศ จะด าเนินการกดรับใน
ระบบเพ่ือให้ทราบวา่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศท่ีขอแล้ว  

5. เม่ือห้องสมดุท่ีขอยืมทรัพยากรสารสนเทศส่งคืนตวัเล่ม บรรณารักษ์จะตรวจสอบ
ความถูกต้องและสภาพของทรัพยากรสารสนเทศ หากช ารุดเสียหายจะเรียกเก็บค่าปรับกับ
ห้องสมุดผู้ ยืม เม่ือได้รับทรัพยากรสารสนเทศคืนแล้ว บรรณารักษ์จะกดรับในระบบ เพ่ือให้
ห้องสมดุท่ีขอยืมทราบวา่ได้สง่คืนทรัพยากรสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว  

ระยะเวลาท่ีให้บริการ ห้องสมุดสมาชิกทัง้ 4 แห่ง ใช้ระยะเวลาในการขอยืม 
(Borrowing) โดยพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธค าขอของผู้ ใช้บริการ 1 -3 วันท าการ ห้องสมุดท่ี
ให้ยืม (Lending) จะใช้เวลาในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นสิ่งพิมพ์เพ่ือจัดส่งแก่
ห้องสมุดท่ีขอยืมใช้เวลา 3-7 วันท าการ ซึ่งบางห้องสมุดมีการก าหนดวันส่งในรอบสัปดาห์ เช่น 
หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนดวนัองัคารเป็นวนัส่ง หากตรงกบัวนัหยดุก็จะเป็นวนั
พธุถดัไป เป็นต้น จากนัน้น าส่งสิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์ถ้าภายประเทศใช้เวลา 3 -7 วนั ต่างประเทศ 
21-35 วนั หากเป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว เช่น e-book, e- journal 
เป็นต้น จะจัดส่งได้ภายใน 1 วันท าการ กรณี ต้องสแกนบางส่วนของเอกสารให้เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์จะใช้เวลา 3-5 วนัท าการ รวมระยะเวลาในการยืมระหว่างห้องสมดุภายในประเทศ 
คือ 7 - 14 วนั ตา่งประเทศ คือ 21 - 35 วนั ดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 ระยะเวลาท่ีใช้ในการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ 

 

นอกจากนีก้ าหนดระยะเวลาในการยืมของผู้ ใช้นบัตัง้แตไ่ด้รับเอกสาร คือ 21 วนั และ
สามารถขอต่ออายุการยืมได้ 1 ครัง้ ซึ่งพบว่า หากไม่มีผู้ ใช้บริการอ่ืนต้องการใช้งานเอกสารนัน้ 
ห้องสมดุก็จะอนญุาตให้ยืมตอ่ได้ ดงัรายละเอียดในค าสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้

 
“การให้บริการแก่ห้องสมุดภายนอกที่ขอใช้บริการ หากเป็นการขอ Full text จาก 
e-journal หรือเฉพาะบทใน e-Book สามารถตรวจสอบ ให้หรือปฏิเสธได้ทันที/
ภายในวนัทีไ่ดร้ับค าขอ” 
 
“ในส่วนของผู้ให้บริการสามารถด าเนินการได้ภายใน 1-2 วนัท าการ แต่การส่งค า
ขอไปยงั ห้องสมุดทัง้ในและต่างประเทศทัง้ในระบบ/นอกระบบเวิลด์แชร์ข้ึนอยู่กบั
การตดัสินใจและการมาช าระเงินก่อนส่งค าขอของผูใ้ช้”   

(สมัภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 

 
 “หอสมุดระบใุนคู่มือปฏิบติังานใหผู้ป้ฏิบติังานตรวจสอบค าขอภายใน 1 วนัท าการ 
แต่ไม่ไดร้ะบรุะยะเวลาตอบรับหรือปฏิเสธ เนือ่งจากมีปัจจยัในการพิจารณาต่างกนั 
แต่โดยเฉลีย่แล้วใช้เวลา  1-3 วนัท าการ” 
 
 “หอสมุดจะจดัส่งหนงัสือให้หอ้งสมดุทีข่อยืมในระยะเวลา 3-7 วนัท าการ ถา้มีเป็น
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แลว้จะใช้เวลาเพียง 1 วนัท าการ แต่ถา้ตอ้งสแกนก็จะใช้เวลา
เพ่ิมเป็น 3-5 วนั” 
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“หนงัสือทีข่อยืมถา้เป็นตวัเล่มในประเทศ 7-14 วนัก็จะได้รับเล่ม ส่วนต่างประเทศ
ประมาณ 3-4  สปัดาห์ บางทีก็นานกว่านัน้ข้ึนอยู่กบัหอ้งสมดุทีจ่ดัส่ง” 

 (สมัภาษณ์ 15 มีนาคม 2561) 
 

“ตามข้อตกลงการให้บริการจะยืมทรัพยากรทีเ่ป็นตวัเล่มได ้21 วนั และต่ออายกุาร
ยืมได ้1 ครั้ง แต่โดยมากถ้าขอต่ออายมุากกว่า 1 ครั้ง ก็จะอนญุาตหากไม่มีคนขอ
ยืมหนงัสือเล่มนัน้ต่อ” 

(สมัภาษณ์ 16 มีนาคม 2561) 
 

ด้านผลการด าเนินงาน  
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสมาชิกบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ทัง้ 4แห่ง          

มีผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการและสถิติบริการ ดงันี ้

1. ทรัพยากรสารสนเทศ จากการสมัภาษณ์และศึกษาจากรายงานสถิติการบริการ
ของห้องสมุดสมาชิกทัง้ 4 แห่ง พบว่า บทความวารสารมีการยืมระหว่างห้องสมุดมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ หนังสือ ส่วนหนึ่งของหนงัสือ/เอกสาร (Book Chapter) และวิทยานิพนธ์/งานวิจัย 
ตามล าดับ ส่วนเนือ้หาของทรัพยากรสารสนเทศยืมระหว่างห้องสมุดมากท่ีสุด คือ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา คือ วิทยาศาสตร์สขุภาพ การแพทย์ และสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ตามล าดบั ส่วนรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ จากการสมัภาษณ์ผู้ปฏิบตัิงาน
บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ พบว่า ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มีการให้บริการ
มากท่ีสุด สัดส่วนประมาณร้อยละ 80 และตัวเล่มร้อยละ 20 ผลสรุปนีไ้ด้จากการสัมภาษณ์
ห้องสมดุ 3 แห่ง ยกเว้น หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีมีการให้บริการตวัเล่มหนงัสือมาก
ท่ีสุดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 20  ดัง
รายละเอียดในค าสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้
 

“นกัศึกษามกัขอยืมตวัเล่มก่อน เพราะหอสมดุให้โควตาการยืมโดยไม่เก็บค่าบริการ 
เมื่อหมดโควตานกัศึกษาจึงจะขอบริการเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์” 
 
“ผูใ้ช้บริการเวิลด์แชร์ขอยืมตวัเล่มหนงัสือร้อยละ 80 นอกนัน้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
และอยู่ในสาขาสงัคมศาสตร์เสียเป็นส่วนใหญ่” 
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 (สมัภาษณ์ 15 มีนาคม 2561) 
 

“ผูใ้ช้บริการของส านกัหอสมุดส่วนใหญ่สงักดัสาขาด้านวิทยาศาสตร์ ซ่ึงใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบทความวารสารเป็นหลกั ประกอบกบันโยบายของ
ส านกัหอสมดุทีไ่ม่เก็บค่าบริการเฉพาะทีเ่ป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จึงท าใหไ้ม่ค่อยมี
การขอยืมตวัเล่มมากนกั” 

(สมัภาษณ์ 26 พฤษภาคม 2561) 
 

2. สถิติการบริการ จากการสัมภาษณ์เพ่ือขอข้อมูลสถิติการบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดสมาชิกทัง้ 4 แห่ง ในรอบ 1 ปี ระหว่าง 1 ตุลาคม 2550 – 30 
กนัยายน 2560 ซึง่น าข้อมลูตวัเลขมาวิเคราะห์หาคา่ความถ่ีและร้อยละ พบว่า ห้องสมดุสมาชิกทัง้ 
4 แห่ง มีจ านวนการขอยืม (Borrowing) รวม 3,605 ครัง้ ห้องสมุดท่ีมีจ านวนการขอยืมมากท่ีสุด 
คือ  ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน  1,773 ครัง้ (ร้อยละ 49.18) รองลงมา คือ 
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 1,165 ครัง้ (ร้อยละ 32.32) ส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 536 ครัง้ (ร้อยละ 14.87) และส านักงานวิทยบริการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ านวน 131 ครัง้ (ร้อยละ 3.63) ตามล าดบั  

สถิติการให้ยืม (Lending) จ านวนรวม 1,609 ครัง้ พบว่า ห้องสมุดท่ีมีจ านวนการ
ให้ยืมมากท่ีสดุ คือ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 579 ครัง้ (ร้อยละ 35.99) รองลงมา 
คือ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 543 ครัง้ (ร้อยละ 33.75) ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 325 ครัง้ (ร้อยละ 20.20) และส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
162 ครัง้ (ร้อยละ 10.07) ตามล าดบั ดงัตาราง 5 
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ตาราง 6 จ านวนการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุของห้องสมดุสมาชิกเวิลด์แชร์ 
 

ห้องสมุดสมาชิก จ านวนการขอยืม 
(Borrowing)  

(ครัง้) 

ร้อยละ จ านวนการ
ให้ยืม (Lending)  

(ครัง้) 

ร้อยละ 

1. ส านกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

1,773 49.18 162 10.07 

2. หอสมดุแหง่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

1,165 32.32 543 33.75 

3. ส านกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

536 14.87 579 35.99 

4. ส านกังานวิทยทรัพยากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

131 3.63 325 20.20 

รวม (n=5,214) 3,605 100.00 1,609 100.00 

 

สถิติการขอยืมส าเร็จของการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุด
สมาชิกทัง้ 4 แห่ง พบว่า มีการขอยืมส าเร็จ จ านวนรวม 2,698 ครัง้ (ร้อยละ 74.84) ครัง้ ห้องสมุด
ท่ีขอยืมได้ส าเร็จมากท่ีสุด คือ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน  1,712 ครัง้ (ร้อยละ 
96.56) รองลงมา คือ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 821 ครัง้ (ร้อยละ 70.47) 
ส านักงานวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 39 ค รัง้  (ร้อยละ 29.77)  และ
ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 126 ครัง้ (ร้อยละ 23.51) ตามล าดบั ดงัตาราง 
6 

สถิติการขอยืมไม่ส าเร็จของการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุด
สมาชิกทัง้ 4 แห่ง พบวา่ มีการขอยืมไม่ส าเร็จ จ านวนรวม 907 ครัง้ (ร้อยละ 25.16) ห้องสมดุท่ีขอ
ยืมไม่ส าเร็จมากท่ีสุด คือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 410 ครัง้ (ร้อยละ 
76.49) รองลงมา คือ ส านักงานวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 92 ครัง้ (ร้อยละ 
70.23) หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ านวน 344 ครัง้ (ร้อยละ 29.53) และส านกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จ านวน 61 ครัง้ (ร้อยละ 3.44) ตามล าดบั ดงัตาราง 6 
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สถิติการให้ยืมส าเร็จ ของการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุด
สมาชิกทัง้ 4 แห่ง พบว่า มีการให้ยืมส าเร็จ จ านวนรวม 588 ครัง้ (ร้อยละ 36.54) ครัง้ ห้องสมุดท่ี
ให้ยืมได้ส าเร็จมากท่ีสุด คือ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 277 ครัง้ (ร้อยละ 
51.01) รองลงมา คือ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 185 ครัง้ (ร้อยละ 31.95) 
ส านักงานวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 98 ค รั ง้ (ร้อยละ 30.15) และ
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จ านวน 28 ครัง้ (ร้อยละ 17.28) ตามล าดบั ดงัตาราง 6 

สถิติการให้ยืมส าเร็จ ของการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุด
สมาชิกทัง้ 4 แห่ง พบว่า มีการให้ยืมไม่ส าเร็จ จ านวนรวม 1,021 ครัง้ (ร้อยละ 63.46) ห้องสมุดท่ี
ให้ยืมไม่ส าเร็จมากท่ีสุด คือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 134 ครัง้ (ร้อยละ 
82.72) รองลงมา คือ ส านกังานวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ านวน 227 ครัง้ (ร้อยละ 
69.85) ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 394 ครัง้ (ร้อยละ 68.05) และหอสมุด
แหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ านวน 266 ครัง้ (ร้อยละ 48.99) ตามล าดบั ดงัตาราง 6 
 
ตาราง 7 จ านวนค าขอบริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ ท่ีให้บริการได้ส าเร็จและไมส่ าเร็จ  
 

ห้องสมุด 
จ านวนท่ี
ส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

จ านวนท่ีไม่
ส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

การขอยืม (Borrowing)    
1. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  1,712  

(96.56) 
61 

(3.44) 
1,773 
(100.00) 

2. หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  821 
(70.47) 

344 
(29.53) 

1,165 
(100.00) 

3. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   126 
(23.51) 

410 
(410) 

536 
(100.00) 

4. ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

39 
(29.77) 

92 
(70.23) 

131 
(100.00) 

รวม 2,698 
(74.84) 

907 
(25.16) 

3,605 
(100.00) 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ห้องสมุด 
จ านวนท่ี
ส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

จ านวนท่ีไม่
ส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

การให้ยืม (Lending)    
1. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  28 

(17.28) 
134 

(82.72) 
162 

100.00 
2. หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  277 

(51.01) 
266 

(48.99) 
543 

100.00 
3. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   185 

(31.95) 
394 

(68.05) 
579 

100.00 
4. ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

98 
(30.15) 

227 
(69.85) 

325 
100.00 

รวม 588 
(36.54) 

1,021 
(63.46) 

1,609 
100.00 

 

ด้านปัญหาและอปุสรรค  
ห้องสมุดสมาชิกการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ทัง้ 4 แห่ง ประสบปัญหา

และอปุสรรคท่ีมีผลกระทบตอ่การให้บริการของห้องสมดุตัง้แตเ่ป็นความยุ่งยากในการด าเนินงาน
ไปจนถึงท าให้ไม่สามารถให้บริการได้ รวมทัง้ท าให้เกิดความสิน้เปลืองทรัพยากรและเสียเวลาใน
การปฎิบตังิาน จากการสมัภาษณ์สามารถสรุปปัญหาและอปุสรรคท่ีพบจาก 6 สาเหต ุดงันี ้

1. ระบบจดัการเวิลด์แชร์ ทกุห้องสมดุประสบปัญหาเช่นเดียวกนั คือ ระบบไม่รองรับ
ภาษาไทย อกัขระและสญัลกัษณ์พิเศษ ท าไห้การแสดงผลข้อมลูทางบรรณานกุรมภาษาไทย สตูร
เคมี คณิตศาสตร์ และสญัลกัษณ์ไม่สมบรูณ์มีบางส่วนท่ีผิดเพีย้น ซึ่งผู้ปฏิบตัิงานต้องคาดเดาและ
ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลบรรณานุกรมมากขึน้ นอกจากนีย้ังพบว่า ทาง OCLC มีการปิด
ปรับปรุงระบบบอ่ยครัง้หรือแทบทกุเดือน ส่งผลให้ห้องสมุดและผู้ ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้ใน
ชว่งเวลาดงักลา่ว  
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2. บคุลากร ผู้ปฎิบตังิานขาดความเข้าใจในการใช้งานระบบ เน่ืองจากคุ้นเคยกบัการ
บริการยืมระหว่างห้องสมุดแบบเดิมท่ีเป็นระบบมือให้ยืมผ่านแบบฟอร์มกระดาษและเป็นการ
ตดิตอ่ระหว่างบคุคลกบับคุคล เม่ือเปล่ียนมาเป็นระบบอตัโนมตัใิช้คอมพิวเตอร์เป็นตวักลางในการ
ส่ือสาร จึงขาดทักษะการใช้งานระบบ ท าให้การติดต่อประสานงานระหว่าง ห้องสมุดมีความ
ผิดพลาดในบางครัง้สง่ผลให้ผู้ใช้บริการได้รับทรัพยากรสารสนเทศลา่ช้า 

3. ผู้ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการบางคนระบคุวามต้องการไมช่ดัเจนเพราะไม่เข้าใจข้อจ ากดั
เร่ืองลิขสิทธ์ิ เช่น เข้าใจวา่การขอทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อยา่งเช่น e-book นัน้สามารถ
ขอได้ทัง้เล่ม ท าให้ไม่ระบุบท (Chapter) ท่ีต้องการมาด้วย เป็นต้น ท าให้การส่ือสารผิดพลาด ผู้
ปฎิบัติงานต้องเสียเวลาในการอธิบายข้อจ ากัดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ ใช้บริการ 
นอกจากนัน้ ยงัพบว่ามีผู้ ใช้บริการท่ีไม่ได้มีความต้องการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศแล้ว แต่ไม่
แจ้งผู้ปฎิบตังิานยืมระหวา่งห้องสมดุให้ยกเลิกค าขอ  

4. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ห้องสมุดสมาชิกทัง้ 4 แห่งไม่มีการ
ปรับปรุงฐานข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นปัจจบุนั เช่น การรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือ
การบอกเลิก การจ าหน่ายหนังสือ หนังสือช ารุด หนังสือถูกยืมออกจากห้องสมุด เป็นต้น ท าให้
ห้องสมดุผู้ขอยืมเข้าใจผิดจึงร้องขอมา ห้องสมดุผู้ ให้ยืมแตไ่ม่สามารถให้บริการได้และต้องปฏิเสธ
หรือชีแ้จง ท าให้เสียเวลาทัง้สองฝ่าย 

5. ด้านกฎหมายลิขสิทธ์ิ การยืมระหว่างห้องสมุดจ าเป็นต้องค านึงถึงกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิหรือการใช้งานตามสิทธิอนัชอบธรรม (Fair use) ไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่ชดัว่าผู้ ให้บริการจะ
ท าส าเนาหรือจดัส่งไฟล์อิเล็กทรอนิส์กของทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ยืมระหว่างห้องสมดุได้มาก
น้อยเพียงใด นอกจากนัน้ห้องสมุดผู้ ให้ยืมยังต้องค านึงถึงข้อตกลงการใช้งาน (Agreement) 
ระหว่างห้องสมดุกบัส านกัพิมพ์ท่ีมีรายละเอียดของข้อตกลงแตกตา่งกนั ท าให้เป็นอปุสรรคตอ่การ
ให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุ เน่ืองมาจากไม่สามารถส่งทรัพยากรสารสนเทศให้ได้ทัง้หมดตามท่ี
ขอยืม รวมถึงผู้ปฎิบตัิงานต้องมีความแม่นย าในข้อตกลงและมีความรอบครอบในพิจารณาก่อนท่ี
ด าเนินการให้ยืม  

6. ด้านค่าใช้จ่าย เม่ือแจ้งผู้ ใช้บริการทราบถึงค่าใช้จ่ายท่ีห้องสมุดเจ้าของทรัพยากร
สารสนเทศเรียกเก็บ ผู้ ใช้บริการมกัปฏิเสธิการให้บริการเน่ืองจากคา่ใช้จ่ายท่ีสงู ท าให้ผู้ปฎิบตัิงาน
ไมส่ามารถให้บริการได้จนส าเร็จ  

ดงัรายละเอียดในค าสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้
 



  84 

“ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในการขอสารสนเทศโดยเฉพาะการขอจากต่างประเทศ 
เป็นเร่ืองส าคญัอย่างหน่ึงที่จะท าผู้ใช้บริการตดัสินใจที่จะยกเลิกค าขอ โดยเฉพาะ
กรณีทีไ่ม่จ าเป็นจริง ๆ หรือหาสารสนเทศอืน่ทีมี่ค่าใช้จ่ายนอ้ยกว่าทดแทน” 
 
“หอ้งสมดุมีทรัพยากรสารสนเทศทีต่้องการ แต่ไม่สามารถใหบ้ริการได ้เนือ่งจากมีผู้
ยืมใช้ในขณะนัน้ เป็นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะ ซ่ึงไม่ได้ร่วมอยู่ใน
การให้บริการเวิลด์แชร์ด้วย หรือเป็น หนังสือหายาก วิทยานิพนธ์ หรือส่ิงพิมพ์
พิเศษอืน่ ๆ” 
 

“ข้อจ ากดัด้านกฎหมายลิขสิทธ์ิท าให้ไม่สามารถให้บริการข้อมูลได้ทัง้ที่ห้องสมุดมี 
เช่น  article ใน e-journal บางชื่อมีข้อห้ามอันเก่ียวเนื่องมาจากลิขสิทธ์ิต่อท้าย
บทความ” 
 
“หลายคร้ังที่ขอยืมไปยงัห้องสมุดอืน่แต่ถูกปฎิเสธการให้บริการด้วยเหตผุล เช่น ไม่
มีทรัพยากรสารสนเทศนัน้ มีผู้ใช้บริการยืมไปแล้ว รวมทัง้นโยบายของหองสมุดที่
ไม่ใหยื้มทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท” 
 (สมัภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 
 
“ระบบไม่มีเมนูให้ผู้ใช้บริการติดตามสถานะของค าขอใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้บริการ
ตอ้งสอบถามกบัหอ้งสมดุบ่อย ๆ” 
 
“ผู้ใช้บริการมักจะขอไฟล์ e-Book ทั้งเล่ม เนื่องจากไม่เข้าใจว่ามีข้อจ ากัดด้าน
ลิขสิทธ์ิ และหลายคร้ังที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศนัน้แล้ว 
แต่ไม่แจ้งใหห้อ้งสมดุทราบ” 
 
“ข้อมูล Holding ของวารสารไม่ตรงกบัความเป็นจริง ท าให้ห้องสมุดอื่นเข้าใจผิด
และส่งค าขอมา” 
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“หลายครั้งที่ระบบ WordlCat แสดงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดไม่มี 
โดยเฉพาะ e-Journal ท าใหห้อ้งสมดุอืน่เข้าใจผิดและส่งค าขอมา” 
 
“หอสมุดก าหนดโควตาการให้บริการส าหรับการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นตวั
เล่มจากห้องสมุดในต่างประเทศ แต่ไม่จ ากดัการยืมตวัเล่มในประเทศ และการขอ
ใช้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์” 

(สมัภาษณ์ 15 มีนาคม 2561) 

 
 “ระบบของเวิลด์แชร์มีความซับซ้อน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความช านาญในการ
ใหบ้ริการ หลายครั้งทีค่วามผิดพลาดเกิดข้ึนจากความไม่เข้าใจในการใช้งานระบบ” 

 (สมัภาษณ์ 16 มีนาคม 2561) 
 
 “การรับค าขอเอกสารที่เป็นภาษาไทยสูตรทางเคมี/คณิตศาสตร์ สญัลกัษณ์พิเศษ 
มกัแสดงข้อมูลอกัขระผิดเพี้ยนในหน้าของ Admin ท าให้ต้องน า OCLC number 
ไปสืบค้นเพื่อระบุรายละเอียดเอกสารช้ินนั้น ๆ หรือการปฏิเสธค าขอเอกสารที่
ห้องสมุดอื่นขอเข้ามาเนื่องด้วยนโยบายการให้บริการ หรือ Holding ไม่ครอบคลุม 
เป็นตน้” 
 
“ส านกัหอสมุดไม่มีนโยบายการให้ห้องสมุดในต่างประเทศยืมตวัเล่ม จึงท าให้ต้อง
ปฏิเสธค าขอบ่อยครั้ง” 

(สมัภาษณ์ 26 พฤษภาคม 2561) 

 

ความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บริการต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

ผู้ วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์จาก
ผู้ใช้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ ซึง่พบผลวิจยั ดงันี ้
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คุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบว่า ผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 181 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 109 คน (ร้อยละ 60.22)  เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 
69 คน (ร้อยละ 38.12)  ศึกษาอยู่ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน 90 คน (ร้อยละ 
49.72)  สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 84 คน (ร้อยละ 46.41)  และส่วนใหญ่เคยใช้
บริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ 1-5 ครัง้ จ านวน 141 คน (ร้อยละ 77.90)  ดงัตาราง 8 
 
ตาราง 8 คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คุณลักษณะ ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 72 39.78 
1.2 หญิง 109 60.22 

รวม 181 100.00 
2. สถานะ 

2.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก 45 24.86 

2.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท 69 38.12 
2.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 28 15.47 

2.4 บุคลากรสายสนับสนุน 16 8.84 

2.5 อาจารย์ / นักวิจัย 23 12.71 
รวม 181 100.00 

3. สาขาวิชาที่สังกัด 

3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90 49.72 
3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 27.07 

3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 42 23.20 
รวม 181 100.00 

4. สังกัดมหาวิทยาลัย 

4.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 6.63 
4.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 16.57 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

คุณลักษณะ ความถี่ ร้อยละ 

4.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 55 30.39 

4.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 84 46.41 
รวม 181 100.00 

5. จ านวนครั้งที่เคยใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์  

5.1 ตั้งแต่ 1-5 ครั้ง  141 77.90 
5.2 ตั้งแต่ 6-10 ครั้ง 24 13.26 

5.3 ตั้งแต่ 11 ครั้งขึ้นไป 16 8.84 
รวม 181 100.00 

 
ความต้องการจ าเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย  
 

การล าดับความต้องการจ าเป็นในปัจจุบันและท่ีควรจะเป็นด้วยวิธี Priority Needs 
Index แบบปรับปรุง (PNImodified) ค านวณจากคา่เฉล่ียของสภาพท่ีควรจะเป็น (I) และคา่เฉล่ียของ
สภาพท่ีเป็นจริง (D) เม่ือพิจารณาความต้องการจ าเป็นตอ่บริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ของ
ห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 6 ด้าน พบว่า การรับรู้จากการประชาสมัพนัธ์ของห้องสมุด 
มีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด (PNImodified=0.189) รองลงมา คือ ความสะดวกในการขอใช้
บริการ (PNImodified=0.096) ผู้ให้บริการ (PNImodified=0.070) จ านวนและระยะเวลาการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ (PNImodified=0.067) ระยะเวลาด าเนินการของห้องสมุด (PNImodified=0.044) และ 
ค่าใช้จ่ายในการยืม (PNImodified=0.017) ตามล าดับ หากพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า ความ
ต้องการจ าเป็นอันดับ  1 คือ ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ ก ไลน์ เป็นต้น (PNImodified=0.232) 
อนัดบั 2 คือ การจดัอบรมของห้องสมดุ (PNImodified=0.220) และอนัดบั 3 คือ ปา้ยประกาศภายใน
ห้องสมดุและมหาวิทยาลยั (PNImodified=0.218) ดงัตาราง 8 
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ตาราง 9 ความต้องการจ าเป็นตอ่บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ของห้องสมดุมหาวิทยาลยั
ในประเทศไทย 

 

บริการของห้องสมุด I D I-D I-D/D ล าดับ 

1. จ านวนและระยะเวลาการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ  

3.469 3.265 0.203 0.067 (4) 

1.1 ยืมได้คนละไม่เกิน 3 เล่มต่อครั้ง 3.238 3.359 -0.122 -0.036 
 

1.2 ยืมได้นาน 3 สัปดาห์ 3.619 3.486 0.133 0.038 
 

1.3 ยืมหนังสือได้ไม่เกิน 3 เล่มต่อปี 2.646 2.298 0.348 0.151 
 

1.4 ขอไฟล์/ส าเนาหนังสือ (บางบท) 
และบทความวารสารได้ไม่จ ากัดจ านวน 

4.238 3.878 0.359 0.093 
 

1.5 ต่ออายุการยืมหนังสือได้ 1 ครั้ง 3.602 3.304 0.298 0.090 
 

2. ระยะเวลาด าเนินการของห้องสมุด  3.587 3.435 0.152 0.044 (5) 
2.1 ยืมหนังสือภายในประเทศใช้เวลา 7-
14 วัน 

3.497 3.519 -0.022 -0.006 
 

2.2 ยืมหนังสือจากต่างประเทศใช้เวลา 
21-35 วัน 

3.392 3.298 0.094 0.028 
 

2.3 ขอไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บางบท
ใช้เวลา 3-5 วัน 

3.702 3.486 0.215 0.062 
 

2.4 ขอไฟล์บทความวารสารใช้เวลา 3-5 
วัน 

3.757 3.436 0.320 0.093 
 

3. ผู้ให้บริการ  4.253 3.978 0.275 0.070 (3) 
3.1 มีความรู้ ความสามารถ เช่น ตอบข้อ
สงสัยได้ตรงประเด็น ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม เป็นต้น 

4.243 4.028 0.215 0.053 
 

3.2 ให้บริการอย่างสุภาพและเป็นมิตร 4.337 4.160 0.177 0.042 
 

3.3 ตอบสนองการบริการอย่างรวดเร็ว 4.282 3.923 0.359 0.092 
 

3.4 ติดต่อผู้ให้บริการได้อย่างสะดวก 4.232 3.978 0.254 0.064 
 

3.5 มีข้อมูลแนะน าบุคลากรผู้ให้บริการ
อย่างชัดเจน 

4.171 3.801 0.370 0.097 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

บริการของห้องสมุด I D I-D I-D/D ล าดับ 

4. ค่าใช้จ่ายในการยืม 2.977 2.927 0.050 0.017 (6) 

4.1 การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
ภายในประเทศ 50-200 บาท 

2.707 2.718 -0.011 -0.004  

4.2  การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
ต่างประเทศ 1,000 - 2,000 บาท 

2.552 2.586 -0.033 -0.013  

4.3 การขอไฟล์/ส าเนาบทความระหว่าง
ห้องสมุดภายในประเทศ 50 - 100 บาท 

2.757 2.613 0.144 0.055  

4.4 การขอไฟล์/ส าเนาบทความระหว่าง
ห้องสมุดต่างประเทศ 100 - 500 บาท 

2.729 2.635 0.094 0.036 
 

4.5 ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้สิทธิการยืม
ตามจ านวนโควต้าที่ห้องสมุดก าหนด 

4.138 4.083 0.055 0.014 
 

5. การรับรู้จากการประชาสัมพันธ์ของ
ห้องสมุด  

3.909 3.293 0.616 0.189 (1) 

5.1 ป้ายประกาศภายในห้องสมุดและ
มหาวิทยาลัย 

3.862 3.171 0.691 0.218 
 

5.2 เอกสารคู่มือการใช้/แนะน าการบริการ 3.773 3.215 0.558 0.174 
 

5.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 3.884 3.282 0.602 0.184 
 

5.4 เว็บไซต์ห้องสมุด 4.083 3.702 0.381 0.103 
 

5.5 สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ 
เป็นต้น 

3.878 3.149 0.729 0.232 
 

5.6 แนะน าการบริการส่วนบุคคล 4.017 3.359 0.657 0.196  

5.7 การจัดอบรมของห้องสมุด 3.867 3.171 0.696 0.220  
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

บริการของห้องสมุด I D I-D I-D/D ล าดับ 

6. ความสะดวกในการขอใช้บริการ  4.155 3.798 0.356 0.096 (2) 

6.1 การเข้าถึงระบบเวิลด์แชร์จากเว็บไซต์
ห้องสมุด 

4.287 4.061 0.227 0.056  

6.2 แบบฟอร์มส่งค าขอยืมใช้ภาษากระชับ 
เข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยากในการพิมพ์ข้อมูล 

4.204 3.956 0.249 0.063  

6.3 การติดตามสถานะของค าขอยืมทาง
เว็บไซต์ 

4.171 3.569 0.602 0.169  

6.4 การติดตามสถานะของค าขอยืมแบบ
ผ่านบุคคล เช่น โทรศัพท์ อีเมล เฟซบุ๊ก 
เป็นต้น 

4.122 3.624 0.497 0.137  

6.5 การรับตัวเล่มหนังสือ/ส าเนาที่ขอยืม
ด้วยตนเอง ที่ห้องสมุด 

4.088 3.856 0.232 0.060  

6.6 การรับไฟล์หนังสือ/บทความท่ีขอยืม
ทางอีเมล 

4.260 4.011 0.249 0.062  

6.7 การยกเลิกค าขอใช้บริการ 4.011 3.591 0.420 0.117  

6.8 การแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ 4.094 3.718 0.376 0.101  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง สภาพการและความต้องการจ าเป็นตอ่บริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ 

ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผู้ วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) โดยวิธีวิจยัเชิงคณุภาพและวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ผู้วิจยัได้ด าเนินการสรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะตามล าดบัหวัข้อ ดงันี ้

1. ความมุง่หมายของการวิจยั 
2. วิธีด าเนินการวิจยั 
3. สรุปผลการวิจยั 
4. อภิปรายผลการวิจยั 
5. ข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในประเทศไทย  

2. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ ใช้บริการต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด           
เวิลด์แชร์ของห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยันี ้ผู้วิจยัใช้วิธีวิจยัแบบผสมผสาน ซึง่ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรท่ีใช้ในการวิจยันี ้ได้แก่ นกัศกึษา 

อาจารย์ และบุคลากร ท่ีใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ในปีการศกึษา 2560 จ านวน 503 
คน ของหน่วยวิจัย  4 แห่ง ได้แก่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และส านกังานวิทยทรัพยากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั แบง่เป็น 2 กลุม่ตามวิธีวิจยั ได้แก่ 

1.1 กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) ส าหรับวิ ธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
บรรณารักษ์ผู้ รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ ของห้องสมุดมหาวิทยาลยั 4 แห่ง
ข้างต้น แหง่ละ 1 คน จ านวนทัง้สิน้ 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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1.2 กลุ่ มตัวอย่ างส าห รับวิ ธี วิจัย เชิ งป ริมาณ  ได้แก่  สมาชิ กของห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาทัง้ 4 แห่ง ท่ีเป็นหน่วยวิจยัของประชากรข้างต้น ซึ่งเป็นผู้ ใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ โดยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จ านวนทัง้สิน้ 181 คน ซึ่ง
มากกว่าจ านวนขัน้ต ่า 83 คน ตามการใช้สตูรค านวณกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1967, 
pp. 886-887) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ ± ร้อยละ 
10 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
interview) ส าหรับเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ ซึง่ข้อค าถามประกอบด้วย ข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์ นโยบาย
หรือระเบียบบริการ สภาพการให้บริการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม 2) 
แบบสอบถามส าหรับเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ มี 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา กลุม่สาขาวิชาท่ีศกึษา 

ตอนท่ี 2 ความต้องการจ าเป็นการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ เป็นข้อค าถาม
แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยให้ตอบ
ข้อมลู 2 ชดุ ได้แก่ ระบสุภาพท่ีเป็นจริง และสภาพท่ีควรจะเป็นของการบริการยืมระหว่างห้องสมดุ
เวิลด์แชร์ โดยสอบถามวตัถปุระสงค์ในการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ ประเภทของเอกสาร 
รูปแบบของเอกสาร ระยะเวลาในการรอคอยเอกสารเฉล่ีย และช่องทางในการรับรู้เก่ียวกบับริการ 
โดยเป็นค าถามแบบเลือกตอบและเตมิค าในช่องวา่ง 

เคร่ืองมือวิจยัผ่านการตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุิด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จ านวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้องในด้านวัตถุประสงค์ เนือ้หา และ
ส านวนภาษา รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้ วิจัยคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-
1.00 จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ ใช้ห้องสมุดท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัศึกษา
และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 40 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคเท่ากับ 
0.898   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสมัภาษณ์ ซึ่งใช้วิธีการ
สมัภาษณ์แบบเผิชญหน้า (Face-to-face) และทางโทรศพัท์ ใช้เวลาสมัภาษณ์รายละ 30-60 นาที 
ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form โดยส่ง URL 
ของแบบสอบถามไปทางอีเมลของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ 
จ านวน 503 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 203 ฉบบั และน ามาตรวจสอบพบว่าเป็น
แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ จ านวน 181 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 35.98 ของแบบสอบถามท่ีสง่ไปทัง้หมด 
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ซึ่งได้จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนขัน้ต ่าตามเกณฑ์ก าหนดของยามาเน่ (Yamane, 1967, pp. 886-
887) จ านวน 83 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ ± 
ร้อยละ 10 

4. การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์น ามาถอดเทปจดักลุ่ม
เนือ้หาตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั และใช้วิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) สรุปผลวิจยั
เก่ียวกับสภาพและปัญหาบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ ส่วนข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าความถ่ีและร้อยละส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้สถิติค่าเฉ ล่ีย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิ ธี  Priority Needs Index แบบปรับปรุง 
(PNImodified) ค านวณจากค่าเฉล่ียของสภาพท่ีควรจะเป็น (I) และค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริง (D) 
วิเคราะห์ข้อมลูความต้องการจ าเป็นในการใช้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิล์ดแชร์ 
 
สรุปผลการวิจัย 

สภาพและปัญหาการบริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ของห้องสมดุมหาวิทยาลยั
ในประเทศไทย  

ผลการวิจยัพบวา่  
1. ด้านนโยบาย ห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสมาชิกการบริการยืมระหว่างห้องสมุด

เวิลด์แชร์ ทัง้ 4 แห่ง มีการก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 
องค์ประกอบ คือ 1) ระเบียบการบริการ มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันและระเบียบการบริการของ
แต่ละห้องสมุด 2) บุคลากรผู้ รับผิดชอบ มีการก าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบส าหรับบริการยืม
ระหว่างห้องสมุดอย่างชัดเจน และ 3) งบประมาณ มีการก าหนดงบประมาณแตกต่างกันใน 3 
ลกัษณะ คือ งบประมาณเฉพาะ งบประมาณสว่นกลาง และงบประมาณโครงการ 

2. ด้านการด าเนินงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิกการบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ ทัง้ 4 แห่ง ซึ่งห้องสมุดด าเนินงาน 2 งานหลกั ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ และ
ขัน้ตอนการบริการ ดงันี ้

2.1 การประชาสมัพันธ์ มีการประชาสมัพันธ์การยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์
ผ่านส่ือและช่องทางตา่ง ๆ ได้แก่ แผ่นพบั ปา้ยประชาสมัพนัธ์ตามจดุบริการในห้องสมดุ และปา้ย
ประกาศของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook ของ
ห้องสมดุ อีเมล และ แอปพลิเคชนัไลน์ (Line@) นอกจากนีมี้การแนะน าบริการผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ 
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ของห้องสมุด ได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และกิจกรรมเชิงรุก เช่น การให้ค าแนะน าในชัน้
เรียน การออกไปพบอาจารย์ตามคณะตา่ง ๆ เป็นต้น  

2.2  ขัน้ตอนการการบริการ มีการปฏิบัติงานผ่านระบบจัดการเวิลด์แชร์ 
(WorldShare Management System) โดยก าหนดบทบาทและขัน้ตอนการท างานของห้องสมุดผู้
ขอยืมและห้องสมุดผู้ ให้ยืม ซึ่งระยะเวลาและการปฏิบัติงานจะแตกต่างกันตามทรัพยากร
สารสนเทศท่ีให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว เช่น e-book, e- 
journal เป็นต้น ห้องสมดุสามารถให้บริการได้ภายใน 3-5 วนัท าการ แตถ้่าเป็นสิ่งพิมพ์จะสง่ทัง้ตวั
เล่มหรือสแกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการยืมระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ ใช้เวลา 7 - 14 
วนั และการยืมระหวา่งห้องสมดุตา่งประเทศ ใช้เวลา 21 - 35 วนั 

3 ด้านผลการด าเนินงาน ห้องสมดุมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสมาชิกการบริการยืมระหว่าง
ห้องสมดุเวิลด์แชร์ ทัง้ 4 แหง่ มีผลการด าเนินงาน ซึง่สรุปได้ ดงันี ้

3.1 ทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีบริการยืมระหวา่งห้องสมดุมาก
ท่ีสุด คือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บทความวารสารและบางส่วนของหนังสือ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รองลงมา คือ ตวัเลม่หนงัสือ ในสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

3.2 สถิติการบริการ ห้องสมุดแตล่ะแห่งมีจ านวนการบริการยืมระหว่างห้องสมุด
เวิลด์แชร์ท่ีแตกต่างกัน  การขอยืม พบว่า ห้องสมุดท่ีขอยืมมากท่ีสุด คือ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 1,773 ครัง้ (ร้อยละ 49.18) ห้องสมุดท่ีขอยืมน้อยท่ีสุด คือ 
ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ านวน 131 ครัง้ (ร้อยละ 3.63) สว่นการให้ยืม 
พบว่า ห้องสมดุท่ีให้ยืมมากท่ีสดุ คือ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 579 ครัง้ 
(ร้อยละ 35.99) ห้องสมดุท่ีให้ยืมน้อยท่ีสุด คือ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 162 
ครัง้ (ร้อยละ 10.07) ความส าเร็จของการขอยืมระหว่างห้องสมุด จ านวน 2,698 ครัง้ (ร้อยละ 
74.84) มีมากกว่าความไม่ส าเร็จของการขอยืมระหว่างห้องสมดุ จ านวน 907 ครัง้ (ร้อยละ 25.16) 
ความส าเร็จของการให้ยืมระหว่างห้องสมดุ จ านวน 588 ครัง้ (ร้อยละ 36.54) มีน้อยกว่าความไม่
ส าเร็จของการให้ยืมระหวา่งห้องสมดุ จ านวน 1,021 ครัง้ (ร้อยละ 63.46) 

4 ปัญหาและอุปสรรค ห้องสมุดมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิกการบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ ทัง้ 4 แห่ง ประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการท่ีมีผลกระทบต่อการ
ให้บริการของห้องสมดุตัง้แตเ่ป็นความยุ่งยากในการด าเนินงานไปจนถึงท าให้ไม่สามารถให้บริการ
ได้ รวมทัง้ท าให้สิน้เปลืองทรัพยากรและเสียเวลาในการปฏิบตัิงาน ซึ่งแบ่งเป็น  6 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านระบบจัดการเวิลด์แชร์ ซึ่งไม่รองรับการแสดงผลภาษาไทย อักขระและสัญลักษณ์พิเศษได้
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อย่างสมบูรณ์ รวมทัง้การปิดระบบบ่อยท าให้ใช้งานได้ไม่ตลอดเวลา 2) ด้านบุคลากร ซึ่งขาด
ทกัษะการใช้งานระบบ ท าให้การปฏิบตัิงานผิดพลาดและการบริการล่าช้า 3) ด้านผู้ ใช้บริการ ซึ่ง
ระบุความต้องการไม่ชดัเจนเพราะไม่เข้าใจข้อจ ากัดเร่ืองลิขสิทธ์ิ และไม่แจ้งหรือขอยกเลิกค าขอ
เม่ือไม่ต้องการยืมแล้ว 4) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดที่ร้องขอไปหรือถูกยืมออกไป

แล้ว 5) ด้านกฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ และ6) ด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการส่งตัว
เล่มระหว่างประเทศท่ีค่อนข้างสูง ผู้ใช้บริการไม่สามารถจ่ายได้อย่างสะดวก 

ความต้องการจ าเป็นของผู้ ใช้บริการต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของ
ห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย  

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. คณุลกัษณะผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์

ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 181 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 109 คน (ร้อยละ 60.22) 
เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโท จ านวน 69 คน (ร้อยละ 38.12) ศกึษาอยู่ในกลุ่มมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ จ านวน 90 คน (ร้อยละ 49.72) สงักดัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ านวน 84 คน (ร้อย
ละ 46.41) และส่วนใหญ่เคยใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ 1 -5 ครัง้ จ านวน 141 คน 
(ร้อยละ 77.90)  

2. ความต้องการจ าเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการมีความต้องการจ าเป็นต่อบริการยืม
ระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 6 ด้าน โดยด้านท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นในล าดบัแรก คือ การรับรู้จากการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด (PNImodified=0.189) 
รองลงมา คือ ความสะดวกในการขอใช้บริการ (PNImodified=0.096) ผู้ให้บริการ (PNImodified=0.070) 
จ านวนและระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (PNImodified=0.067) ระยะเวลาด าเนินการของ

ห้องสมุด (PNImodified=0.044) และค่าใช้จ่ายในการยืม (PNImodified=0.017) ตามล าดับ  
เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ ความต้องการจ าเป็น อนัดบั 1 คือ ส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น 

เฟซบุ๊ ก ไลน์ เป็นต้น (PNImodified=0.232) อันดับ 2 คือ การจัดอบรมของห้องสมุด (PNImodified=
0.220) และอนัดบั 3 คือ ปา้ยประกาศภายในห้องสมดุและมหาวิทยาลยั (PNImodified=0.218) 
 
อภปิรายผล 

ผลการวิจยัสภาพการและความต้องการจ าเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ 
ของห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย มีประเดน็ส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
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1. สภาพและปัญหาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์  พบว่า ห้องสมุดทุกแห่ง
ก าหนดนโยบายบริการยืมระหว่างห้องสมดุเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพราะการก าหนดนโยบายท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร สามารถก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานและเง่ือนไขต่าง ๆ ได้อย่างชดัเจน
เป็นรูปธรรม บคุลากรสามารถใช้อ้างอิงในปฏิบตัิงานได้ถกูต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกนั รวมทัง้
เป็นหลกัเกณฑ์เพ่ือให้บริการระหว่างห้องสมุดสมาชิก คณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุด
สถาบนัอดุมศึกษา (2558) สนบัสนุนการก าหนดนโยบายบริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยก าหนด
เป็นนโยบายหลกัเพ่ือใช้เป็นแนวทางแก่ห้องสมุดต่าง ๆ เพ่ือการปฏิบตัิงานร่วมกัน ผลการวิจยันี ้
สอดคล้องกบังานวิจยัของ รุ่งนภา สาเสน (2545) อไุร วฒุิวิกยัการ (2528, น. 18)  รัชนีกร จิตวงศ์ 
(2537, น. 7) สุวันนา ทองสีสุกใส และอัจฉรา จันทสุวรรณ์  (2539, น. 8) ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ 
(2559, น. 85-86) ท่ีพบว่า ห้องสมุดมีนโยบายและระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานได้เป็นมาตรฐาน นอกจากนีน้โยบายบริการยืมระหว่างห้องสมดุ มี 
3 องค์ประกอบหลัก คือ ระเบียบห้องสมุด บุคลากรผู้ รับผิดชอบ และงบประมาณ เน่ืองจาก 
ระเบียบห้องสมดุท าให้ผู้ ใช้และห้องสมดุท่ีเก่ียวข้องเข้าใจเง่ือนไขและขอบเขตการบริการของแตล่ะ
ห้องสมุดนัน้ ๆ การก าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบเฉพาะบริการนี  ้เพราะทุกห้องสมุดตระหนักถึง
ความส าคญัของบริการดงักล่าว ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ ใช้ ซึ่งระบบจดัการ
เวิลด์แชร์ค่อนข้างซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้ผู้ ปฏิบัติงานเฉพาะท่ีจะเรียนรู้และคุ้ นเคยกับระบบ 
ผลการวิจยันีส้อดคล้องกับงานวิจยัของรุ่งนภา สาเสน (2545) ท่ีพบว่า ห้องสมุดจะก าหนดให้มี
บรรณารักษ์อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ รับผิดชอบงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด  ส่วนนโยบายด้าน
งบประมาณ การยืมระหว่างห้องสมุดมีค่าใช้จ่ายค่าวัสดุท่ีใช้ด าเนินการและค่าจัดส่งผ่านทาง
ไปรษณีย์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ซึ่งบริการยืมระหว่างห้องสมุด เวิลด์แชร์มีการจัดส่งไปรษณีน์
ระหวา่งประเทศด้วยซึ่งท าให้มีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูกวา่บริการยืมระหวา่งห้องสมดุอ่ืน ๆ หากห้องสมดุมมี
การก าหนดงบประมาณเพ่ือบริการนีโ้ดยเฉพาะจะกระทบกับการให้บริการได้  ผลการวิจัยนี ้
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิล่ีและชราซสโตว์สกี ้(Wiley & Chrzastowski, 2001) ท่ีพบว่า การยืม
ระหว่างห้องสมุดนอกพืน้ท่ีนัน้มีค่าใช้จ่ายท่ีสูง และเทล่าและซิดิซ์ (Tella & Sidiq, 2017) ท่ีพบว่า 
ปัญหาส าคญัของการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ คือ ขาดแคลนงบประมาณส าหรับด าเนินการ 

ระยะเวลาในการด าเนินงานส าหรับการบริการยืมระหว่างห้องสมุด พบว่า ห้องสมุดทุก
แห่งมีระยะเวลาด าเนินการตามค าขอโดยเฉล่ียใกล้เคียงกนั คือ 3-7 วนัท าการ โดยการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นัน้มีระยะเวลาด าเนินการสัน้ท่ีสดุ เพราะห้องสมดุไม่
ต้องเสียเวลาจัดส่งเอกสารหรือหนงัสือทางไปรษณีย์ แต่ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบจัดการ
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เวิลด์แชร์ และห้องสมดุปลายทางสามารถส่งต่อไฟล์ดงักล่าวไปยงัผู้ ใช้ท่ีร้องขอผ่านอีเมลในระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีสุด ผลการวิจัยนี ส้อดคล้องกับ
งานวิจยัของ สริุนทรา หล้าสกูล (2560, 7-9) และ เซลิคบสัและมามอนดิ (Celikbas & Mamondi, 
2016) ท่ีพบว่า การให้บริการส่วนใหญ่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งผ่านระบบบริการยืมระหว่าง
ห้องสมดุ (Integrated ILL module) มีระยะเวลาด าเนินการโดยเฉล่ีย 3-5 วนั  

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่ พบว่า เป็นบทความ
วารสาร ทัง้นีเ้น่ืองมาจากผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ การแพทย์  ซึ่งธรรมชาติของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
เปล่ียนแปลงทัง้วิทยากรและนวตักรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านนีเ้ร็วท่ีสดุ คือ วารสาร มีความนิยมใช้งานทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่มดงักล่าว สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี (2541) สุภาพ โทสุวรรณ (2542) นงนุช กาญจนรุจี (2546) สุ
รินทรา หล้าสกูล (2560, น. 7-9) ซิดดิกี (Siddiqui, 1999) และวิล่ีและชราซสโตว์สกี ้(Wiley & 
Chrzastowski, 2001) ท่ีพบว่า ผู้ ใช้บริการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้งาน
บทความวารสารมากท่ีสดุ  

สถิติการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ พบว่า ห้องสมุดท่ีมีสถิติการขอยืมจ านวน
มากเพราะห้องสมดุใช้วิธีการประชาสมัพนัธ์บริการเชิงรุก โดยเข้าไปพบกบัผู้ ใช้บริการโดยตรงผ่าน
กิจกรรมแนะน าบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด และมีการประชาสัมพันธ์ท่ีต่อเน่ืองผ่านหลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ ส่ือสังคมออนไลน์ ป้ายประกาศ แผ่นพับ อีเมล และการจัดอบรม ผลการวิจัยนี ้
สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุรินทรา หล้าสกูล (2560, น.9-10) ท่ีพบว่า การส่งเสริมการใช้บริการ
ต้องใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลาย การด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้ใช้บริการ นอกจากนี ้ห้องสมดุยัท่ีมีนโยบายท่ีเอือ้ตอ่การใช้บริการเป็นอย่างมาก ได้แก่ การไม่คิด
ค่าใช้บริการกรณีท่ีขอบทความหรือบางส่วนของหนังสือเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การไม่คิดค่าใช้
บริการกรณียืมตวัเล่มในประเทศ รวมถึงการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยส าหรับการยืมตวัเลม่จากห้องสมดุ
ตา่งประเทศแบบก าหนดโควต้า ท าให้มีผู้ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดจ านวนมาก ผลการวิจยันี ้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรินทรา หล้าสกูล (2560, น.10) ท่ีพบว่า การให้บริการโดยไม่คิด
คา่ใช้จา่ยท าให้ผู้ใช้บริการได้รับความประทบัใจและกลบัมาใช้บริการห้องสมดุอยา่งตอ่เน่ือง 

 ห้องสมุดท่ีมีสถิติการให้ยืมมากและให้ยืมได้ส าเร็จจ านวนมากเพราะห้องสมุดบนัทึก
ระเบียบบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอยู่ในฐานข้อมูลของ OCLC อย่าง
ครบถ้วน และมีการปรังปรุงข้อมูลระเบียบให้เป็นปัจุบันอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ผู้ ใช้บริการจาก
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ห้องสมุดอ่ืนมองเห็นทรัพยากรของห้องสมุดผ่านระบบสืบค้นเวิลด์แคต ดิสคฟัเวอร์ร่ี นอกจากนี ้
การก าหนดนโยบายการให้บริการ ได้แก่ การให้ยืมหนงัสือได้จากทุกห้องสมุดสาขาไม่จ ากัดแต่
เพียงหอสมุดกลาง การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นตัวเล่ม และการท าส าเนาเอกสารเพ่ือ
จดัส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ห้องสมุดไม่ต้องปฏิเสธค าขอจากห้องสมุดอ่ืน ห้องสมุดจึงมี
สถิตกิารให้ยืมส าเร็จเป็นจ านวนมาก 

ปัญหาของการบริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ท่ีส าคญั คือ ปัญหาเก่ียวกบักฏหมาย
ลิขสิท ธ์ิและข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิท ธิในการใช้ท รัพยากรสารสนเทศ (Licensing 
agreements) ท่ีห้องสมุดท าไว้กับส านักพิมพ์เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ทัง้นีเ้พราะกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิและข้อตกลงการอนญุาตให้ใช้สิทธิในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีข้อจ ากดัท่ีเก่ียวข้องกบั
การให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุ เช่น ไม่อนญุาตให้ห้องสมดุส่งไฟล์หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ทัง้เล่ม 
หรือท าส าเนาเกินกว่าท่ีก าหนด เป็นต้น นอกจากนีผู้้ปฏิบตัิงานยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ยัง
ขาดความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิและข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ ท าให้ไมท่ราบว่าห้องสมดุจะให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งห้องสมดุได้มาก
น้องเพียงใดโดยเฉพาะกับทรัพยากรสารสนเทศเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลวิจยันีส้อดคล้อง
กับงานวิจัยของ ซูและเชน (Zhu & Shen, 2014) เซลิคบสัและมามอนดิ (Celikbas & Mamondi, 
2016) และ เรน (Ren, 2017) ท่ีพบว่า กฎหมายลิขสิทธ์ิและข้อตกลงการอนญุาตให้ใช้สิทธินัน้เป็น
อปุสรรคต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเน่ืองจากมีการจ ากัดจ านวนทรัพยากรสารสนเทศส าหรับ
การยืมระหวา่งห้องสมดุ โดยเฉพาะกบัทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ความต้องการจ าเป็นของผู้ ใช้ต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ พบว่า 
ผู้ ใช้บ ริการยืมระหว่างห้องสมุดมีความต้องการจ าเป็นอันดับ ท่ี  1 คือ การรับ รู้จากการ
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด เพราะบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์เพิ่งเร่ิมให้บริการใน
ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 2 ปี และมีห้องสมดุสมาชิกเร่ิมต้นเพียง 5 แห่ง ผู้ ใช้บริการจึงยงัไม่รู้จกั
บริการนี ้จึงต้องการให้ห้องสมดุปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์ดงักลา่ว ซึง่การประชาสมัพนัธ์เป็นวิธีท่ี
จะช่วยส่งเสริมการใช้บริการ ท าให้ผู้ ใช้บริการรับรู้เก่ียวกับการบริการนีก้่อให้เกิดความสนใจ 
ต้องการใช้บริการหรือรับรู้เพ่ือใช้บริการในอนาคต มองเห็นความเคล่ือนไหวของห้องสมดุท่ีส่งมอบ
บริการท่ีดีหรือใหม่แก่ผู้ ใช้ ซึ่งสร้างทัศนคติท่ีดี และความสัมพันธ์อนัดีต่อห้องสมุด ส่งผลให้เกิด
ความประทบัใจและพงึพอใจ (กลัยา ตนัจะโร และ พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์, 2555)  

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ความต้องการจ าเป็น อันดบั 1 คือ ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น   
เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น ทัง้นีป้ระเทศไทยมีจ านวนผู้ ใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก มากเป็น
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อนัดบั 1 ของโลก ในขณะท่ี ไลน์ เป็น 1 ใน 4 ประเทศท่ีมีผู้ ใช้งานหลกัมากท่ีสุดในโลก อีกทัง้ยัง
สอดคล้องกับสรุปผลส ารวจเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารนิเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 
2555 ท่ีพบว่า ผู้ มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 80.2 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) นอกจากนีใ้นปัจจุบนัทกุห้องสมุดสถาบนัอดุมศกึษาใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์ในการประชาสมัพนัธ์ห้องสมุดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว 
และยังเป็นเคร่ืองมือในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ให้บริการกับผู้ ใช้บริการได้ (Choi, 2012) 
ส่วนความต้องการจ าเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย ท่ีมีความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุดหรืออันดบัสุดท้าย คือ ค่าใช้จ่ายในการยืม เป็น
เพราะห้องสมุดส่วนใหญ่ ได้แก่ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้บริการโดยช่วยสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ ใช้บริการในรูปแบบของ
โควต้าส าหรับการยืมแบบตวัเลม่ และไม่คิดคา่ใช้จา่ยกรณีท่ีขอยืมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยันีส้อดคล้องกับงานวิจยัของ สุรินทรา หล้าสกูล (2560, น. 8) ท่ีพบว่า 
ผู้ใช้บริการต้องการให้มีบริการนีโ้ดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยอยา่งตอ่เน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 
1. ห้องสมดุสถาบนัอุดมศกึษาควรมีการประชาสมัพนัธ์บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์

แชร์มากขึน้ โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ การปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหม ่การจดัอบรม และกิจกรรมตา่ง ๆ ของห้องสมดุ  

2. ห้องสมุดสถาบนัอดุมศกึษาควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายลิขสิทธ์ิ
และข้อตกลงการอนญุาตให้ใช้สิทธิ (Licensing agreements) แก่ผู้ปฏิบตัิงานยืมระหวา่งห้องสมดุ
เวิล์ดแชร์โดยวิธีการตา่ง ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมให้ความรู้ และการจดัท าคูมื่อส าหรับให้บริการ 

3. บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ท าให้สมาชิกของห้องสมุดสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศจากห้องสมุดสมาชิก OCLC ได้ทั่วโลก หากห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเข้าร่วมเป็น
สมาชิกจะช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ และผู้ ใช้ห้องสมุดมีทางเลือก
ในการศกึษาค้นคว้าและวิจยั  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ควรมีการศึกษาความต้องการจ าเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมดุในกลุ่มความร่วม

อ่ืน  ๆ ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เช่น  เค รือข่ายความ ร่วม มือระหว่างห้องสมุด
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สถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และเครือข่ายความร่วมมือ
ห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ เป็นต้น เพ่ือพฒันาและขยายเครือข่ายความร่วมมือในบริการยืมระหว่าง
ห้องสมดุของประเทศไทยให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสดุ  

2. ควรมีการศกึษาเร่ืองปัจจยัความส าเร็จในการบริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางแก่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใช้
ก าหนดนโยบายบริการและพัฒนาแนวทางบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ และบริการยืม
ระหวา่งห้องสมดุของกลุม่ความร่วมมืออ่ืน 

3. ควรมีการศกึษารูปแบบและวิธีการประชาสมัพนัธ์การบริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์
แชร์แก่ผู้ ใช้ห้องสมุด เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้สร้างกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ส่งเสริมบริการยืมระหว่างห้องสมุด เวิลด์แชร์ และบริการยืมระหว่างห้องสมุดของกลุ่ม              
ความร่วมมืออ่ืน 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 
1. รองศาสตราจารย์ ปราณี อศัวภษิูตกลุ  

ต าแหนง่ อาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2. นางสาวสภุาพร ชยัธมัมะปกรณ์ 
ต าแหนง่ ผู้อ านวยการ ศนูย์บรรณาสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

3. นางสาวปรางทิพย์ อิศรางกรู ณ อยธุยา 
ต าแหนง่ บรรณารักษ์ ส านกังานวิทยทรัพยากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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แบบการสัมภาษณ์  
งานวิจัยเร่ือง “สภาพและการประเมินความต้องการจ าเป็นต่อบริการ 

ยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าแนะน า  
 แบบสมัภาษณ์นีต้้องการส ารวจสภาพทัว่ไปของการให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์
แชร์ โดยการสมัภาษณ์ผู้ รับผิดชอบหรือผู้ เก่ียวข้องท่ีให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ 

 
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ช่ือ-นามสกลุ ____________________________________________________________ 
 ต าแหนง่ ____________________________ สงักดั______________________________  
 อายงุานในต าแหนง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุ  _______________ 
 วนัท่ีให้สมัภาษณ์ ________________________ เวลา ___________________________                                               
 
 1. ห้องสมุดก าหนดนโยบายการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์หรือไม่ มีการ
ประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ อย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง เช่น ระเบียบการให้บริการ 
การประชาสมัพนัธ์บริการ บคุลากรท่ีรับผิดชอบ งบประมาณในการให้บริการ 
 ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

   2. สภาพการใช้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์เป็นอยา่งไร (จ านวนการขอยืมและ
ให้ยืมตอ่ปี / ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ / รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ / อตัราค าขอ
ท่ีให้บริการได้ส าเร็จตอ่ปี / ระยะเวลาการด าเนินการโดยเฉล่ีย) 
 ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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 3. ห้องสมุดมกีารส่งเสริมการบริการด้วยวิธีใดบ้าง (เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

อะไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง ได้รับความรว่มมอืจากหน่วยงานใดบ้าง เป็นต้น) 

   ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

   4. ปัญหาและอปุสรรคในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ เชน่ การให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศแบบเปิด กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือ สญัญาอนญุาตการให้บริการ มี
ผลกระทบตอ่การให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุหรือไม่ 
  ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

   5. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
  ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม  
งานวิจัยเร่ือง “สภาพและการประเมินความต้องการจ าเป็นต่อบริการยืมระหว่าง   

ห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” 
 

งานวิจยัของ นายชยัสิทธ์ิ องัคะปัญญาเดช 
นิสิตระดบัปริญญาโท ศศ.ม. (สารสนเทศศกึษา) 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในประเทศไทย  
 2. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ ใช้บริการตอ่บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์
แชร์ของห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย  
 3. เพ่ือพัฒนาแนวทางการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ส าหรับห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในประเทศไทย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ หมายถึง บริการท่ีสมาชิกห้องสมดุสามารถ
ขอยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติท่ีเป็น
สมาชิกของศูนย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (OCLC) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริการยืม
ระหว่างห้องสมุดผ่านระบบยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ (WorldShare Interlibrary Loan หรือ 
WorldShare ILL) ซึง่ให้บริการทัง้เอกสารฉบบัจริงและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

 2. สภาพและปัญหาการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ หมายถึง การ
ด าเนินการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดสมาชิกในประเทศไทย ในด้าน
นโยบาย การบริการ และสถิติการบริการ ซึ่งได้จากการสมัภาษณ์บรรณารักษ์และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริการระหวา่งห้องสมดุ และการศกึษาจากบนัทกึข้อมลูสถิตกิารยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ 
ระหวา่งเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2560 ของห้องสมดุสมาชิก ซึง่แบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
  2.1 ด้านนโยบาย หมายถึง ข้อก าหนดและแผนงานเก่ียวบริการยืมระหว่าง
ห้องสมดุของห้องสมดุสมาชิก ได้แก่ ระเบียบการบริการ บคุลากรท่ีรับผิดชอบ และงบประมาณ 
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  2.2 ด้านการบริการ หมายถึง วิธีปฏิบตังิานเพื่อให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์
แชร์ ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ ระยะเวลาท่ีให้บริการ และขัน้ตอนการบริการ   

  2.3 ด้านสถิติการบริการ หมายถึง ข้อมลูท่ีเป็นตวัเลขแสดงจ านวนการบริการยืม
ระหวา่งห้องสมดุ ได้แก่ จ านวนการบริการ การบริการส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ ประเภทของทรัพยากร และ
รูปแบบของทรัพยากร  
 3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หมายถึง ห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกของศูนย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (OCLC) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ มี 4 แห่ง คือ หอสมุดแห่ง
มห าวิ ท ยาลัย ธรรมศาสต ร์  ส านั กหอสมุ ด  มห าวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่  ส านั กหอสมุ ด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 4. การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) หมายถึง กระบวนการ
อย่างเป็นระบบในการวดัหรือวิเคราะห์ช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่จริงหรือ
สภาพปัจจุบนัท่ีเป็นอยู่ กับสภาพท่ีต้องการหรือมุ่งหวงัให้เป็น โดยเน้นความแตกต่างของผลลพัธ์ 
และมีการจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เพ่ือค้นหาปัญหาท่ีแท้จริงท่ีช่วยในการ
ตดัสินใจหรือวางแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งการวิจยันีใ้ช้สูตร PNImodified ของสุวิมล 
วอ่งวานิช (2558) 
 
ค าแนะน าส าหรับผู้ทรงคุณวุฒใินการตอบแบบประเมิน 
  แบบสอบถามนีเ้ป็นเคร่ืองมือวิจยัของการวิจยัระยะท่ี 2 ตามความมุง่หมายของการวิจยั 
ข้อ 2 “เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บริการตอ่บริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ของ
ห้องสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย” ข้อค าถามแบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2 การประเมินความต้องการจ าเป็นตอ่บริการยืมระหวา่งห้องสมุดเวิลด์แชร์ 
 ผู้ทรงคณุวฒุิให้คะแนนความสอดคล้องเชิงเนือ้หา (IOC) ของข้อค าถามแตล่ะข้อ โดยให้
ค าแนะน าส าหรับข้อท่ีไมส่อดคล้อง และให้คะแนนแตล่ะข้อ ดงันี ้
  1 คะแนน หมายถึง  ข้อค าถามมีความเหมาะสม หรือปรับปรุงเล็กน้อย 
  0 คะแนน หมายถึง  ข้อค าถามควรปรับปรุงใหมใ่ห้มีความเหมาะสมมากขึน้ 
  -1 คะแนน หมายถึง ข้อค าถามไมเ่หมาะสม  
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ตอนที่ 1   ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง   โปรดท าเคร่ืองหมาย ✔ ลงในชอ่ง □ หรือเขียนค าตอบในชอ่งวา่งตามความเป็นจริง 
1. เพศ  □ ชาย        □ หญิง 
2. สถานะ  □ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี □ นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  
  □ นกัศกึษาระดบัปริญญาเอก □ อาจารย์ นกัวิจยั   

  □ บคุลากรสายสนบัสนนุ □ อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ___________________ 
3. สาขาวิชาท่ีสงักดั 

  □ สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
  □ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  □ สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพและการแพทย์  
4. สงักดัมหาวิทยาลยัใด 

  □ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ □ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
  □ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ □ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
5. ประสบการณ์ในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ และ/หรือ บริการยืมระหวา่ง
ห้องสมดุในกลุม่ความร่วมมืออ่ืน ๆ    ครัง้ 
  
ตอนที่ 2   การประเมินความต้องการจ าเป็นตอ่การบริการยืมระหว่างห้องสมดุเวิลด์แชร์ 
ค าชีแ้จง  ให้พิจารณาการบริการยืมระหวา่งห้องสมดุเวิลด์แชร์ของห้องสมดุมหาวิทยาลยัท่ีทา่น
สงักดัอยู ่และท าเคร่ืองหมาย ✔ ในชอ่งท่ีตรงกบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงและสภาพท่ีคาดหวงัตามความ
คดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
 5  คือ สภาพท่ีเป็นจริง หรือ สภาพท่ีควรจะเป็น ในระดบัมากท่ีสดุ 
 4  คือ สภาพท่ีเป็นจริง หรือ สภาพท่ีควรจะเป็น ในระดบัมาก 
 3  คือ สภาพท่ีเป็นจริง หรือ สภาพท่ีควรจะเป็น ในระดบัปานกลาง 
 2  คือ สภาพท่ีเป็นจริง หรือ สภาพท่ีควรจะเป็น ในระดบัน้อย 
 1  คือ สภาพท่ีเป็นจริง หรือ สภาพท่ีควรจะเป็น ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

การบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
เวิลด์แชร์ 

สภาพท่ีเป็นอยู่จริง สภาพท่ีคาดหวัง 
น้อยท่ีสุด<->มากที่สุด น้อยท่ีสุด<->มากที่สุด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

I. ความถ่ีในการทวงหนงัสือท่ีเกินก าหนดสง่           
II. บริการเฉพาะบคุคล            

  
 แปลความหมายจากค าตอบได้ ดงันี ้
 ข้อ I หมายความว่า สภาพท่ีเป็นอยู่จริงตามความคิดเห็นของท่าน คือ ห้องสมุดไม่มี
การทวงหนังสือท่ีเกินก าหนดส่ง แต่สภาพที่คาดหวังตามความคิดเห็นของท่าน คือ ต้องการให้
ห้องสมดุทวงหนงัสือท่ีเกินก าหนดสง่ถ่ีมากท่ีสดุระดบัมาก  
 ข้อ II หมายความว่า สภาพท่ีเป็นอยู่จริงตามความคิดเห็นของท่าน คือ ห้องสมุด
บริการเฉพาะบคุคลในระดบัปานกลาง แตส่ภาพที่คาดหวังตามความคิดเห็นของท่าน คือ ต้องการ
ให้ห้องสมดุมีบริการเฉพาะบคุคลในระดบัมากท่ีสดุ 
 

การบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ 
สภาพท่ีเป็นอยู่จริง สภาพท่ีคาดหวัง 
น้อยที่สุด<->มากที่สุด น้อยที่สุด<->มากที่สุด 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
จ านวนและระยะเวลาการยืมทรัพยากร

สารสนเทศ 
          

6. ยืมได้คนละไมเ่กิน 3 เลม่ตอ่ครัง้           
7. ยืมได้นาน 3 สปัดาห์           
8. ยืมหนงัสือได้ไมเ่กิน 3 เลม่ตอ่ปี           
9. ขอไฟล์หนงัสือ (บางบท) และบทความ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ไมจ่ ากดัจ านวน 
          

10. ตอ่อายกุารยืมหนงัสือได้ 1 ครัง้           
ระยะเวลาด าเนินการของห้องสมุด           
11. ยืมหนงัสือภายในประเทศใช้เวลา 7-14 วนั           
12. ยืมหนงัสือจากตา่งประเทศใช้เวลา 21 - 35           
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การบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ 
สภาพท่ีเป็นอยู่จริง สภาพท่ีคาดหวัง 
น้อยที่สุด<->มากที่สุด น้อยที่สุด<->มากที่สุด 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วนั 
13. ขอไฟล์หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บางบทใช้เวลา 

3-5 วนั 
          

14. ขอไฟล์บทความวารสารใช้เวลา 3-5 วนั           
ผู้ให้บริการ           
15. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เชน่ 

ตอบข้อสงสยัได้ตรงประเดน็ ให้ค าแนะน า
และชว่ยแก้ปัญหาได้เหมาะสม เป็นต้น 

          

16. บริการด้วยถ้อยค าสภุาพและเป็นมิตร           
17. ตอบสนองการบริการอย่างรวดเร็วและเอาใจ

ใส ่
          

18. ผู้ใช้บริการสามารถตดิตอ่ผู้ให้บริการได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

          

19. เว็บไซต์ห้องสมุดมีข้อมูลแนะน าบุคลากรผู้
ให้บริการอย่างชัดเจน 

          

ค่าใช้จ่ายในการยืม 
20. การยืมหนงัสือระหวา่งห้องสมดุ

ภายในประเทศ 50 - 200 บาท 

          

21. การยืมหนงัสือระหวา่งห้องสมดุตา่งประเทศ 
1,000 - 2,000 บาท 

          

22. การขอไฟล์/ส าเนาบทความระหวา่งห้องสมดุ
ภายในประเทศ 50 - 100 บาท 

          

23. การขอไฟล์/ส าเนาบทความระหวา่งห้องสมดุ
ตา่งประเทศ 100 - 500 บาท  

          

24. ไมมี่คา่ใช้จา่ย เน่ืองจากใช้สิทธิการยืมตาม
จ านวนโควต้าท่ีห้องสมดุก าหนด 
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การบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ 
สภาพท่ีเป็นอยู่จริง สภาพท่ีคาดหวัง 
น้อยที่สุด<->มากที่สุด น้อยที่สุด<->มากที่สุด 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
การรับรู้จากการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด 
25. ปา้ยประกาศภายในห้องสมดุและ

มหาวิทยาลยั 

          

26. เอกสารคูมื่อการใช้/แนะน าการบริการ           
27. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์            
28. เว็บไซต์ของห้องสมดุ           
29. ส่ือสงัคมออนไลน์ เชน่ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น           
30. แนะน าการบริการสว่นบคุคล            
31. การจดัอบรมของห้องสมดุ           
ความสะดวกในการขอใช้บริการ 
32. การเข้าถึงระบบเวิลด์แชร์จากเว็บไซต์ของ

ห้องสมดุ 

          

33. การสง่ค าขอเช่ือมโยงได้จากผลสืบค้น           
34. แบบฟอร์มสง่ค าขอใช้ภาษากระชบั เข้าใจ

ง่าย และไมยุ่ง่ยากในการพิมพ์ข้อมลู  
          

35. การติดตามสถานะของค าขอแบบไมผ่า่น
บคุคลโดยทางเว็บไซต์ 

          

36. การติดตามสถานะของค าขอแบบผา่นบคุคล    
เชน่ โทรศพัท์ อีเมล เฟซบุ๊ก เป็นต้น 

          

37. การรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีขอยืมด้วย
ตนเอง  

          

38. การรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีขอยืมทาง
อีเมล 

          

39. การยกเลิกค าขอใช้บริการ           
40. การแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ           
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ เชน่ ปัญหาและอปุสรรคในการใช้บริการ บริการเพิ่มเตมิ วิธีการให้บริการ
ท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
             
            
            
            
            
             
 

 
 



 

ประวติัผูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายชยัสิทธ์ิ องัคะปัญญาเดช 
วัน เดือน ปี เกิด 12 มกราคม 2529 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551  

ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562 ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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