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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ ช้บริการ วิเคราะห์การจัดหาและการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศในด้านจำ�นวน ภาษาและหมวด รวมทัง้ ศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ของสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการ จำ�นวน 393 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า
1) พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่มพี ฤติกรรม ได้แก่ เวลาทีใ่ ช้บริการมากทีส่ ดุ คือ 9.0012.00 น. มีวัตถุประสงค์การใช้สำ�นักหอสมุด เพื่อเสริมความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ/จรรโลงใจ
และเพื่อทำ�รายงานประกอบการเรียน ลักษณะการเข้าใช้ห้องสมุด คือ นาน ๆ ครั้งและไม่เคยยืมทรัพยากรสารสนเทศ ใช้
ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมากกว่าภาษาต่างประเทศ และหมวดที่ใช้มากที่สุด คือ หมวด K (กฎหมาย) และหมวด J
(รัฐศาสตร์) 2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า สำ�นักหอสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมากกว่าภาษาต่าง
ประเทศ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศหมวด H สังคมศาสตร์ มากที่สุด 3) การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมากกว่าภาษาต่างประเทศ และใช้ทรัพยากรสารสนเทศหมวด K (กฎหมาย) และหมวด Fic
(นวนิยาย) มากที่สุด และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหากับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 และ พ.ศ. 2560 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่� 
ำ ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

Abstract

The research aimed to investigate the behaviors of information resources usage’ behavior;
to analyze the acquisition and use of information resources in terms of the number, language,
and subject; and to study the relationship of acquisition and use of information resources
of Ramkhamhaeng University Library during the fiscal year 2015 to 2017 through quantitative
research. The sample group included 393 users. The research instrument was a questionnaire.
The research results revealed as follows: 1) Most users spent time in the library from 9.00-12.00
a.m. The objectives were to enhance their own efficacy, leisure and to work upon the courses.
They rarely used the library and have never borrowed information resources. They use information
resources in Thai more than foreign languages and the most used subjects were Law (Class
K) and Political Science (Class J). 2) The library acquired Thai Information resources more
than foreign languages as well as most information resources in Social Science (Class H).
3) The use of information resources found that Thai information resources have been used more
than foreign languages, especially in Law and fictions. 4) The correlation between acquisition
and use of information resources was a low-level during the fiscal year 2015 and 2017 and
a moderate-level in the fiscal year 2016.
คำ�สำ�คัญ:		 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Keywords: Library acquisition, Information resources usage, Academic library
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บทนำ�

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น ประเทศชาติจะต้องให้ความสำ�คัญ
กับการเสริมสร้างทุนของประเทศทีม่ อี ยูใ่ ห้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลือ่ นกระบวนการการพัฒนา ทัง้ ในระยะกลาง
และระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มกี ารเตรียมความพร้อม รับการเปลีย่ นแปลงของโลก ซึง่ มีสงิ่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือ ทักษะ
การเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน (Ministry of Education, 2017,
p. 10) ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจึงถือเป็นแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองที่มีความสำ�คัญที่สุด เพื่อผลิตบุคลากรที่มี
ความรูข้ นั้ สูงและเป็นพลังสำ�คัญในการขับเคลือ่ นการพัฒนาของประเทศในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหอ้ งสมุดเป็น
แหล่งความรู้ทางปัญญาที่ส�ำ คัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจยั ของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมีเจ้าหน้าที่
จัดหา รวบรวม และจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การค้นคว้าและ
การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพของห้องสมุดมหาวิทยาลัยถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเพิ่มคุณภาพ
ประสิทธิภาพทางการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งการดำ�รงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลสำ�คัญอื่น ๆ
สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการทาง
การศึกษา การวิจัยสำ�หรับอาจารย์และนักศึกษา โดยมีพันธกิจในการจัดหา พัฒนา วิเคราะห์ บริการทรัพยากรสารสนเทศ
พัฒนาฐานข้อมูล และบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้สารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้ผู้ใช้เข้าถึงและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็วด้วย
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (Ramkhamhaeng University, 2016) ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จึงมีพันธกิจใน
การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศนั้น โดยมีบรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งทำ�หน้าที่ในการคัดเลือก
และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่กำ�หนดไว้ สำ�นักหอสมุดกลางประสบปัญหา
ด้านงบประมาณที่ได้รับน้อยลง ในขณะที่สำ�นักพิมพ์ต่าง ๆ ผลิตทรัพยากรสารสนเทศออกมาจำ�นวนมากและมีราคาสูงขึ้น
ทุกปี ประกอบกับพืน้ ทีข่ องห้องสมุดไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศจำ�นวนมากและมีเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้
สำ�นักหอสมุดกลางต้องพิจารณาทบทวนนโยบายและการดำ�เนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทัง้ วางแผนการจัดหาทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำ�เป็นของผู้ใช้ภายในวงเงิน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั และพืน้ ทีส่ �ำ หรับจัดเก็บ ซึง่ วิธกี ารทีด่ วี ธิ กี ารหนึง่ คือ การตรวจสอบและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จัดหาเข้ามาว่ามีข้อดีหรือข้อบกพร่องหรือไม่เพียงใด เพื่อนำ�ผลที่ได้ไปปรับปรุงนโยบายและการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (Prayongsri Pattanakitchanroon, 2011, pp. 4-5)
จากปัญหาทีส่ �ำ นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงประสบด้านงบประมาณและพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด ทำ�ให้ผวู้ จิ ยั สนใจที่
จะศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ ช้บริการ เพือ่ ประเมินว่าหนังสือทีจ่ ดั หาเข้ามามีการใช้
มากน้อยเพียงใด รวมทัง้ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ ช้ เพือ่ วิเคราะห์หาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาหนังสือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และพัฒนานโยบายการจัดหาหนังสือของสำ�นักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
2. เพื่อวิเคราะห์การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ของสำ�นักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ในด้านจำ�นวน ภาษา และหมวดหมู่
วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

90
3. เพือ่ วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ของผูใ้ ช้บริการสำ�นักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ในด้านจำ�นวน ภาษา และหมวดหมู่
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ของสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง
พ.ศ. 2560 ของสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง โดยกำ�หนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1. จำ�นวนปีงบประมาณ
2. ภาษา
3. หมวดหมู่

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
1. จำ�นวนปีงบประมาณ
2. ภาษา
3. หมวดหมู่

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งดำ�เนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้บริการของสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ได้แก่ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และบุคคลทั่วไป จำ�นวนประมาณ 48,858 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผูใ้ ช้บริการของสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�นวน 393 คน คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยใช้เกณฑ์การคำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดประชากรทีแ่ น่นอนของคอแครน (Cochran, 1953, as cited
in Yuth Kaiwan, 2009, p. 77)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามผูใ้ ช้หอ้ งสมุด และแบบบันทึกข้อมูลการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มาจากการศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง แบบสอบถามผูใ้ ช้หอ้ งสมุด
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ เป็นข้อคำ�ถามแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นข้อคำ�ถามแบบเลือกตอบ และแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ได้แก่ บ่อยที่สุด บ่อย ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด และไม่เคยใช้ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นคำ�ถามแบบปลายเปิด ส่วนแบบบันทึกข้อมูลการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium บันทึกข้อมูลการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่
ปีงบประมาณ ภาษา หมวดหมู่
แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูลผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 3 คน โดยคัดเลือก
ข้อคำ�ถามที่มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ไม่ต่ำ�กว่า 0.5 และปรับปรุงแก้ไขข้อคำ�ถามตามคำ�แนะนำ�ของผู้ทรงคุณวุฒิ
จากนั้นนำ�แบบสอบถามทดลองใช้ตามวิธีการของครอนบาค (Spector, 1992, p. 32) กับผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่นำ�มาเป็น
กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน ซึ่งวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ไม่เกิน 0.70 ซึ่ง
ถือว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ สามารถใช้เก็บข้อมูลได้จริง
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลวิจัยด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้ใช้บริการ จำ�นวน 400 ชุด ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความเรียบร้อย คัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์
ได้จำ�นวน 393 ชุด ส่วนการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูล กระทำ�โดยพิมพ์รายงานการจัดหาและการใช้หรือการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium และแปลงไฟล์รายงานให้อยูใ่ นรูปแบบ คำ�นวณแบบสเปรทชีท
(Spreadsheet software) เพื่อเก็บรวบรวมสถิติการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง
พ.ศ. 2560 โดยแบ่งข้อมูลเป็น 3 ช่วง ตามปีงบประมาณและระยะเวลาที่เก็บข้อมูล ได้แก่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
4. การจัดกระทำ�และวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ นำ�มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคำ�นวณสำ�เร็จรูป
ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
		 4.2 ข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ข้อมูลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และข้อมูลการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
4.3 ข้อมูลความสัมพันธ์ของการจัดหากับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลการวิจัย

1. กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูใ้ ช้บริการสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�นวน 393 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จำ�นวน 214 คน (ร้อยละ 54.50) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จำ�นวน 255 คน (ร้อยละ 64.90) มีสถานะเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำ�นวน 195 คน (ร้อยละ 49.62) และศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์ จำ�นวน 122 คน (ร้อยละ 31.00)
2. พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ ช้บริการสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง พบว่า ผูใ้ ช้บริการ
ส่วนใหญ่เข้าใช้ส�ำ นักหอสมุดกลางในช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น. จำ�นวน 181 คน (ร้อยละ 46.10) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการใช้
3 ลำ�ดับแรก คือ เพื่อช่วยเสริมความรู้ความสามารถของตนเอง จำ�นวน 308 คน (ร้อยละ 33.08) เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ/
จรรโลงใจ จำ�นวน 150 คน (ร้อยละ 16.11) และเพื่อรายงานประกอบการเรียน จำ�นวน 139 คน (ร้อยละ 14.93) ความถี่
ในการใช้สำ�นักหอสมุดกลาง คือ นานๆ ครั้ง/1-2 ครั้งต่อ 6 เดือน จำ�นวน 112 คน (ร้อยละ 28.50) ไม่เคยยืมทรัพยากร
สารสนเทศเลย จำ�นวน 191 คน (ร้อยละ 48.60) มีความคิดเห็นว่า สำ�นักหอสมุดบริการทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอ
จำ�นวน 254 คน (ร้อยละ 64.60) และใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.54) หมวดหมูท่ ใี่ ช้มากทีส่ ดุ
คือ หมวด K (กฎหมาย) ( X = 3.90) รองลงมา คือ หมวด J (รัฐศาสตร์) ( X = 3.69) และหมวด A (ความรู้ทั่วไป)
( X = 3.59) ตามลำ�ดับ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) หมวดหมู่ที่
ต้องการใช้อยู่ในระดับปานกลาง คือ หมวด K (กฎหมาย) ( X = 4.16) รองลงมา คือ หมวด J (รัฐศาสตร์) ( X = 3.93)
และหมวด H (สังคมศาสตร์) ( X = 3.85)
3. การวิเคราะห์การจัดหาของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ถึง พ.ศ. 2560 พบว่า มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จำ�นวนทั้งสิ้น 7,870 เล่ม เป็นภาษาไทย จำ�นวน 6,977 เล่ม
(ร้อยละ 88.65) และภาษาต่างประเทศ จำ�นวน 893 เล่ม (ร้อยละ 11.35) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ส�ำ นัก
หอสมุดกลาง จัดหาทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด จำ�นวน 3,301 เล่ม (ร้อยละ 41.94) รองลงมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำ�นวน 3,066 เล่ม (ร้อยละ 38.96) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำ�นวน 1,503 เล่ม (ร้อยละ 19.10) ดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในด้านหมวดหมู่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดหาทั้งทรัพยากรสารสนเทศ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมากที่สุด คือ หมวด H (สังคมศาสตร์) จำ�นวน 252 เล่ม (ร้อยละ 16.77) รองลงมา คือ
หมวด D (ประวัติศาสตร์ทั่วไป และประวัติศาสตร์โลกเก่า) จำ�นวน 200 เล่ม (ร้อยละ 13.31) และหมวด Q (วิทยาศาสตร์)
จำ�นวน 153 เล่ม (ร้อยละ 10.18) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
มากที่สุด คือ หมวด H (สังคมศาสตร์) จำ�นวน 673 เล่ม (ร้อยละ 20.39) รองลงมา คือ หมวด P (ภาษาและวรรณคดี)
จำ�นวน 436 เล่ม (ร้อยละ 13.21) และหมวด K (กฎหมาย) จำ�นวน 376 เล่ม (ร้อยละ 11.39) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมากที่สุด คือ หมวด H (สังคมศาสตร์) จำ�นวน 592 เล่ม
(ร้อยละ 19.31) รองลงมา คือ หมวด D (ประวัติศาสตร์ทั่วไป และประวัติศาสตร์โลกเก่า) จำ�นวน 406 เล่ม (ร้อยละ 13.24)
และหมวด Fic (นวนิยาย) จำ�นวน 330 เล่ม (ร้อยละ 10.76)
	 การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 67,824 ครั้ง เป็นภาษาไทย
จำ�นวน 65,238 ครั้ง (ร้อยละ 96.19) และภาษาต่างประเทศ จำ�นวน 2,586 ครั้ง (ร้อยละ 3.81) โดยปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด จำ�นวน 35,585 ครั้ง (ร้อยละ 52.47) รองลงมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จำ�นวน 17,508 ครั้ง (ร้อยละ 25.81) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำ�นวน 14,731 ครั้ง (ร้อยละ 21.72) ดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในด้านหมวดหมู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศมากที่สุด คือ หมวด K (กฎหมาย) จำ�นวน 3,165 ครั้ง (ร้อยละ 18.08) รองลงมา คือ หมวด B (ปรัชญา
จิตวิทยา ศาสนา) จำ�นวน 2,124 ครั้ง (ร้อยละ 12.13) และหมวด Q (วิทยาศาสตร์) จำ�นวน 1,981 ครั้ง (ร้อยละ 11.31)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมากที่สุด คือ หมวด K (กฎหมาย)
จำ�นวน 10,216 ครั้ง (ร้อยละ 28.71) รองลงมา คือ หมวด P (ภาษาและวรรณคดี) จำ�นวน 6,098 ครั้ง (ร้อยละ 17.14) และ
หมวด H (สังคมศาสตร์) จำ�นวน 5,491 ครั้ง (ร้อยละ 15.43) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมากที่สุด คือ หมวด Fic (นวนิยาย) จำ�นวน 2,721 ครั้ง (ร้อยละ 18.47) รองลงมา คือ
หมวด K (กฎหมาย) จำ�นวน 2,348 ครั้ง (ร้อยละ 15.94) และหมวด H (สังคมศาสตร์) จำ�นวน 2,160 ครั้ง (ร้อยละ 14.66)
4. ความสัมพันธ์ของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ถึง พ.ศ. 2560 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่�ำ มาก (r = 0.093) ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่� 
ำ (r = 0.362) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศภาษาไทยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.574) ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศภาษาต่างประเทศมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.515) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ความสัมพันธ์ของ
การจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ�  (r = 0.457) ความสัมพันธ์ของการจัดหา
และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ�มาก (r = 0.287) ที่นัยสำ�คัญ .05

อภิปรายผล

พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้าใช้ส�ำ นักหอสมุดกลางมากที่สุด ในช่วงเวลา 9.0012.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัยได้สะดวก โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อเสริม
ความรู้ ความสามารถของตนเอง และเพื่อจัดทำ�รายงานประกอบการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนัยศักดิ์ โกวิทวิบูล
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(Danaisak Khowitwiboon, 2000) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการสารนิเทศ ช่วงเวลา 7.30 -12.00 น. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าและเพิ่มพูนความรู้ ผู้ใช้บริการมีการใช้หนังสือภายในสำ�นักหอสมุดกลาง นานๆ ครั้งหรือ 1-2
ครัง้ ต่อ 6 เดือน เนือ่ งจากผูใ้ ช้สว่ นใหญ่เป็นนักศึกษาทีต่ อ้ งทำ�งานและเรียนไปด้วย ทำ�ให้มเี วลาการเข้าใช้หอ้ งสมุดจำ�นวนน้อย
ส่วนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและระดับความต้องการทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย เนื่องจากการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงส่วนใหญ่ใช้ภาษาเป็นหลัก จึงทำ�ให้นักศึกษามีความต้องการแสวงหาความรู้ ค้นคว้าที่เป็น
ภาษาไทยส่วนใหญ่ด้วย
ผูใ้ ช้บริการใช้หมวดหมูท่ รัพยากรสารสนเทศทีม่ รี ะดับการใช้มากทีส่ ดุ คือ หมวด K (กฎหมาย) และหมวด J (รัฐศาสตร์)
สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงที่มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์จำ�นวนมาก
การแสวงหาความรู้ค้นคว้าในศาสตร์ทางด้านกฎหมาย และด้านรัฐศาสตร์ของนักศึกษา จึงไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัชญา รัตนตนุ (Achaya Rattanatanu & Peemasak Angchun, 2018) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่
ถนัดภาษาอังกฤษ อีกทัง้ ตัวบทหรือข้อกฎหมายทีศ่ กึ ษาในระดับปริญญาตรีกล็ ว้ นเป็นกฎหมายไทย จึงมีความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศที่เป็นภาษาไทยมากกว่าภาษาอื่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิทรา ศรีคงแก้ว (Nithra Srikongkaew,
2006) ที่พบว่า ผู้ใช้มีการค้นคว้าสารสนเทศในระดับปานกลาง โดยมีการค้นคว้าด้านสารนิเทศภาษาไทยในระดับมาก และ
งานวิจัยของ ลำ�ยอง บัวเพชร (Lamyai Buapet, 2003) ที่พบว่า มีการจัดซื้อหนังสือภาษาไทยมากกว่าหนังสือภาษาต่าง
ประเทศ ในด้านภาษาของทรัพยากรสารสนเทศนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ
ของผูใ้ ช้บริการขึน้ อยูก่ บั หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง หากเป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตรทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ อาจจำ�เป็นต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอื่นที่เป็นศาสตร์เฉพาะของแต่ละแขนงนั้นๆ ก็ได้ เช่น งานวิจัยของ โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี (Sommarat Pibulmanee,
2016) ที่พบว่า ในปีงบประมาณ 2549-2558 ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ
มากกว่าหนังสือภาษาไทย จำ�นวนทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีจ่ ดั หาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
สาขาวิชาทีม่ กี ารจัดซือ้ มากทีส่ ดุ คือ หนังสือในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หมวด H) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สายพิณ จีนโน
(Saipin Jinno, 2011) ที่พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 จัดซื้อหนังสือภาษาไทยมากกว่าหนังสือภาษาต่างประเทศ
หนังสือหมวดที่มีการจัดซื้อมากที่สุดคือหมวด H (สังคมศาสตร์) และหมวด M (ดนตรี) สำ�หรับสาขาวิชาที่มีการจัดซื้อ
ลำ�ดับรองลงมา คือ หมวด D (ประวัติศาสตร์ทั่วไป และประวัติศาสตร์โลกเก่า) หมวด P (ภาษาและวรรณคดี) หมวด K
(กฎหมาย) และหมวด Q (วิทยาศาสตร์) ตามลำ�ดับ ประเด็นนี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดในหมวดหมู่
ต่าง ๆ นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องงบประมาณ ความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เท่านัน้ แต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยด้านภาษาของแต่ละประเทศ และประเภทของหนังสือทีว่ างจำ�หน่ายในช่วงเวลานัน้ ๆ ด้วย กล่าวคือ
ห้องสมุดจัดหาหนังสือภาษาไทยมากกว่าหนังสือต่างประเทศเนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ และจัดหา
หนังสือในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์มาก เพราะช่วงเวลานัน้ ๆ มีหนังสือในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์เผยแพร่ในตลาดหนังสือ
เป็นจำ�นวนมากกว่าสาขาวิชาอื่น ๆ และมักมีราคาถูกกว่า สำ�หรับหนังสือในหมวดหมู่หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการมีความ
ต้องการ หากไม่สามารถจัดหาได้เนือ่ งจากไม่มหี นังสือจำ�หน่ายในตลาดแล้ว หรือไม่มหี นังสืออืน่ ในหมวดหมูเ่ ดียวกันมาทดแทน
ผู้เสนอขายมักนำ�เสนอหนังสือที่กำ�ลังได้รับความนิยมมาให้คัดเลือกแทน และส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์
ซึง่ บรรณารักษ์จะพิจารณาประเมินคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศทีถ่ กู นำ�เสนอเข้ามาก่อน หากเห็นว่าในแต่ละรายการเหล่านัน้
มีความทันสมัย มีความเป็นเลิศ หรือดีเด่น และราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ บรรณารักษ์ก็จะตัดสินใจเลือกซื้อ เพราะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันก็สามารถใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าที่สุด จึงเป็นเหตุ
ทำ�ให้มีการจัดหาหนังสือในหมวดนี้มากที่สุดด้วย
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จำ�นวนทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 หนังสือในหมวด
K (กฎหมาย) เป็นสาขาวิชาที่มีการใช้มากที่สุด ติดต่อกัน 2 ปี (พ.ศ. 2558-2559) สำ�หรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนังสือหมวด Fic (นวนิยาย) มีการใช้มากที่สุด ข้อสังเกตในประเด็นนี้ คือ หนังสือที่นิยมใช้ 5 ลำ�ดับแรกในปี พ.ศ. 2558
ได้แก่ หมวด K (กฎหมาย) หนังสือหมวด B (ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา) หมวด Q (วิทยาศาสตร์) H สังคมศาสตร์ และ
หมวด P (ภาษาและวรรณคดี) แต่ในปี พ.ศ. 2559 หนังสือหมวด Q (วิทยาศาสตร์) กลับไม่ติดอันดับ 1 ใน 5 และพบว่า
มีหนังสือหมวด Fic (นวนิยาย) เข้ามาติดอันดับเป็นอันดับที่ 4 แทน และในปี พ.ศ. 2560 หนังสือหมวด Fic (นวนิยาย)
ก็ขึ้นสู่อันดับ 1 ทันที สาเหตุอาจเนื่องมาจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีการนำ�นวนิยายไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์หลายเรื่อง
และเป็นกระแสความนิยมในประเทศอย่างกว้างขวาง ทำ�ให้ผู้ใช้บริการที่ชื่นชอบละครโทรทัศน์ เข้ามาใช้บริการอ่านนวนิยาย
เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
ความสัมพันธ์ของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.
2560 หมวด K (กฎหมาย) มีอัตราการใช้ต่อเล่มของทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมากที่สุด เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มีนกั ศึกษาทีศ่ กึ ษาในคณะนิตศิ าสตร์เป็นจำ�นวนมาก จึงทำ�ให้มกี ารใช้หนังสือในหมวดวิชานีเ้ ป็นจำ�นวน
มากรองลงมา คือ หมวด A (ความรู้ทั่วไป) และหมวด Fic (นวนิยาย) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มัณทะณี คำ�โพธิ์ (Muntanee Kham Pho, 2012) พบว่า หนังสือประเภทบันเทิงคดี ได้แก่ นวนิยายและ
เรื่องสั้น ได้รับความนิยมสำ�หรับผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นการอ่านเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนการทำ�งาน และ
ยังอ่านเพื่อสร้างความเพลินเพลินในยามว่างได้
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหากับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละปีงบประมาณแตกต่างกัน โดยปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 พบว่า การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยใน
ระดับต่ำ�มาก เนื่องจากมีการจัดหาหนังสือด้านสังคมศาสตร์ เพื่อรองรับหลักสูตรการศึกษา แต่มีอัตราการใช้มากกลับเป็นทาง
ด้านกฎหมาย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศมีความสัมพันธ์กบั การใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ
ในระดับต่ำ�  อาจเป็นเพราะภาควิชาที่ขอให้จัดหาหนังสือภาษาต่างประเทศมีเปิดสอนน้อย ทำ�ให้การใช้หนังสือมีน้อยไปด้วย
ซึ่งงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าจัดหาได้ตรงกับความต้องการและ
ความนิยม ณ ช่วงเวลานั้นมากขึ้น ส่งผลให้สถิติการใช้ของปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้นเช่นกัน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยในระดับต่ำ�  และการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศมีความสัมพันธ์กบั การใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศในระดับต่�ำ มาก เพราะ
ความนิยมเปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเวอร์โซซา (Verzosa, 2007) กล่าวว่า เอกสารที่จัดหามาเกือบทั้งหมดหรือ
ส่วนใหญ่ มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์ และหากตัวเลขยิง่ ใกล้เคียงมากเท่าใด ยิง่ แสดงว่ามีความต้องการเอกสารในเรือ่ งนัน้ มากขึน้
เมื่อมองในภาพรวมจะได้ภาพของการจัดหาเอกสารที่สมดุลและสอดคล้องกับความต้องการ (Collection balance)
ซึ่งสามารถนำ�ผลไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลวิจัยไปใช้
1. ห้องสมุดต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้
บริการต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นภาษาไทยและมีจำ�นวนมากในหมวดหมู่ K (กฎหมาย) (2) หมวด P (ภาษาและ
วรรณคดี) และ (3) หมวด H (สังคมศาสตร์) ตามลำ�ดับ
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2. สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา เสนอแนะหนังสือเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
3. สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ควรมีการประชาสัมพันธ์แนะนำ�ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ใน
หลากหลายช่องทาง ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ขึ้น เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น
4. สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และห้องสมุดอื่น ๆ ควรมีการวิเคราะห์สถิติการใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศและผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ มาใช้ในการกำ�หนดนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่ ให้เกิด
ความคุ้มค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ ดั หาเข้ามาโดยวิธกี ารจัดซือ้ ซึง่ เป็นประเภทหนังสือทัว่ ไป
ในหมวด A-Z และนวนิยาย เรือ่ งสัน้ วรรณกรรมเยาวชน ทีส่ ามารถยืมออกนอกสำ�นักหอสมุดกลาง ควรมีการขยายขอบเขต
การศึกษาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกประเภททีม่ ใี ห้บริการในสำ�นักสมุดกลาง ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่แท้จริง รวมถึงศึกษา
เพิม่ เติมในกลุม่ นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง วิทยาเขตบางนา และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ใน 23 จังหวัด
2. ควรมีการศึกษาทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ ดั หาในรอบ 5 ปี เนือ่ งจากการผลิตทรัพยากรสารสนเทศและความต้องการใช้
ทรั พ ยากรสารสนเทศของผู้ ใ ช้ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ทำ �ให้ ท ราบเนื้ อ หาและรู ป แบบของ
ทรัพยากรสารสนเทศทีผ่ ใู้ ช้บริการต้องการ และใช้เป็นข้อมูลในการกำ�หนดนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีส่ อดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดซือ้ ฐานข้อมูลออนไลน์กบั การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของผูใ้ ช้บริการ เนือ่ งจาก
รูปแบบการให้บริการจะเปลี่ยนไปในลักษณะของฐานข้อมูลมากขึ้น และฐานข้อมูลมีราคาแพง ซึ่งช่วยในการตัดสินใจจัดซื้อ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
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