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เรียงเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ทุกท่านและขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายท่านที่ช่วยให้เอกสาร
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

รายวิชา   การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)         รหัสวิชา    GE 20004 

จ านวนหน่วยกิต     2 (1-2-3)       เวลาเรียน 48 ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะ  
การวิเคราะห์ความต้องการ การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศ การวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ  การเรียบเรียงและน าเสนอ
สารสนเทศรูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม  

จุดประสงค์รายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศและการรู้สารสนเทศได้  
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของตนเองและค้นหาข้อมูลจากแหล่ง 

              สารสนเทศต่าง ๆ ได้ 
 3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. นักศึกษาสามารถน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบรายงานรวมถึงการเขียนอ้างอิงและ  

  บรรณานุกรมได้ถูกต้องตามรูปแบบมหาวิทยาลัยก าหนด 

 5. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้  
               ตลอดชีวติ 
 6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศท่ีถูกต้อง 
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แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
1 บทท่ี 1  สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ  

1.สารสนเทศ 

  1.1 ความหมายของสารสนเทศ 

  1.2 คุณลักษณะของสารสนเทศ 

  1.3 ความส าคัญของสารสนเทศ 

  1.4 ธรรมชาติของสารสนเทศ 

  1.5 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 

  1.6ประเภทของสารสนเทศ 

2.ความรู ้
  2.1 ความหมายของความรู ้
  2.2 พื้นฐานของการศึกษาหาความรู ้
  2.3 บ่อเกิดของความรู ้
  2.4 ปัจจัยหรือองค์ประกอบของความรู ้
  2.5 ลักษณะความรู้ที่เกิดมีในตัวตน 

  2.6 โครงสร้างของความรู ้

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- อธิบาย Course Outline 

รายละเอียดวิชา เนื้อหา เกณฑ์การ
ให้คะแนน กฎกติกาในการเรียน 
กิจกรรมที่ต้องท า 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารประกอบการ
สอน 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมศึกษา
บทความเกี่ยวกับสารสนเทศ 

-  อภิปรายร่วมกัน 

 

2 บทที่ 1  สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ 

3.การรู้สารสนเทศ  

  3.1 ความหมายของการรู้สารสนเทศ      

  3.2 พัฒนาการของการรู้สารสนเทศ 

  3.3 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ   
  3.4 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ      

..3.5 ทักษะและลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ 

  3.6 กระบวนการของทักษะการรู้สารสนเทศ 

  3.7 การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

  3.8 ทักษะความจ าเป็นต่อการส่งเสริมการรู้  
        สารสนเทศ 

  3.9 บทบาทของห้องสมุดดับการสอนทักษะ
การรู้สารสนเทศ 

  3.10 มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับ
ระดับอุดมศึกษา 
 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารประกอบการ
สอน 

 กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มระดมระดมในหัวข้อ 
ทักษะการรู้สารสนเทศ 

 - ตอบค าถามในใบงานจากและ
แบบฝึกหัด  
- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
3 บทที่ 2 สถาบันบริการสารสนเทศ 

1. ความหมายของแหล่งสารสนเทศ 

2. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ 

    2.1 แหล่งสารสนเทศบุคคล 

    2.2 แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน 

    2.3 แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 

    2.4 แหล่งสารสนเทศสถาบัน 

 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

 กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-  แบ่งกลุ่มอภิปรายและท าใบ
งานเรื่องแหล่งบริการ
สารสนเทศ 

 

4 บทที่ 2  สถาบันบริการสารสนเทศ (ต่อ) 

  3.  ประเภทของสถาบันบริการ
สารสนเทศ 

     3.1 ศูนย์สารสนเทศ 

     3.2 หอจดหมายเหตุ 
     3.3 พิพิธภัณฑ์ 

     3.4 สถาบันบริการสารสนเทศ              
เชิงพาณิชย์ 
      3.5 ห้องสมุด 

   4. งานบริการของห้องสมุด 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มระดมสมองวาดภาพ
น าเสนอห้องสมุดมีชีวิต  
- วีดีทัศน์สถาบันบริการ 

สารสนเทศ 
-น าเสนอรายงานหน้าชั้น สรุป
อภิปรายผลร่วมกันถึงสิ่งที่ได้
จากการศึกษา 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
5 บทที่ 3  ทรัพยากรสารสนเทศ 

 1.ทรัพยากรสารสนเทศ 

   1.1 วัสดุตีพิมพ์ 
        - หนังสือ 

        - วารสาร 
        - หนังสือพิมพ ์

        - จุลสาร 
        - กฤตภาค 

  1.2 วัสดุไม่ตีพิมพ์  
       -  โสตทัศนวัสด ุ

       -  วัสดุย่อส่วน 

   1.3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  2. ส่วนประกอบของหนังสือ 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารประกอบการ
สอน 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มอภิปรายทรัพยากร
สารสนเทศ 

 - น าเสนอรายงานหน้าชั้น สรุป
อภิปรายผลร่วมกันถึงสิ่งที่ได้จาก
การศึกษา 
- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ 

6 บทที่ 4  การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

1.การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1ความส าคัญของการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศ 

1.2ขั้นตอนในการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศ 

   1.3ประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่
หนังสือ 

2.ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ 
  2.1 ประวัติและความเป็นมาของระบบ
ทศนิยมดิวอี้ 
  2.2 ข้อดขีองการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ 
  2.3 ข้อจ ากัดของการจัดหมวดหมู่ระบบ
ทศนิยมดิวอี้ 
  2.4 การจัดหมู่ระบบทศ นิยมดิวอี้ 
 

 

 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

 กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มอภิปราย 

 - ตอบค าถามในใบงานจาก  
- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
7 บทที่ 4  การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

(ต่อ)  

3.การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐ 
สภาอเมริกัน 

 3.1 ประวัติพัฒนาการของระบบหอสมุด 

รัฐสภาอเมริกัน 

 3.2 ความส าคัญของระบบหอสมุด 

รัฐสภาอเมริกัน 

 3.3ข้อดีของการจัดหมู่ระบบหอสมุด 

รัฐสภาอเมริกัน 

 3.4 การจัดหมู่หนังสือแบบหอสมุด 

รัฐสภาอเมริกัน 

4 เลขเรียกหนังสือ 

 4.1 ความหมายของเลขเรียกหนังสือ 

 4.2 ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ 

 4.3 การก าหนดเลขเรียกหนังสือและ
สัญลักษณ์ 
5.การจัดเรียงหนังสือบนชั้น 

6.การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ต่าง ๆ ของห้องสมุด 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-  แบ่งกลุ่มอภิปรายและท าใบ
งานเรื่องการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน เลขเรียก
หนังสือ และการจัดเรียง
หนังสือ  
- น าเสนอรายงานหน้าชั้น สรุป
อภิปรายผลร่วมกันถึงสิ่งที่ได้
จากการศึกษา 

- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ 

8 ทดสอบระหว่างภาคเรียน 3 ทดสอบระหว่างภาค บทที่ 1-4 

9 บทที่ 5 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

  1.การสืบค้นข้อมูลจากบัตรรายการ 

  2. การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC 

  3. เทคนิคการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มอภิปราย 

 -น าชมวีดีทัศน์แนะน าการใช้
บริการห้องสมุด 
- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ 



(16) 

 

 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
10 บทที่ 5  การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

(ต่อ) 

  4.ประเภทของการสืบค้น 

  5.การสืบค้นโดยใช้ Search Engine 

   

 

3 

 

 

 

บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

-ชมวีดีทัศน์แนะน าการสืบค้น 
 กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมศึกษา
สืบค้นข้อมูลที่ให้บริการใน
ห้องสมุดและท าใบงาน 

-  อภิปรายร่วมกัน 

- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ 

11 บทที่ 5  การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
(ต่อ) 

6. การสืบค้นด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 

7. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
 8. จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 

 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมศึกษา
ฐานข้อมูลที่ให้บริการใน
ห้องสมุดและท าใบงาน 

-  อภิปรายร่วมกัน 

- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
12 บทที่ 6  การเรียบเรียงและการท า

รายงาน 

 1.การบันทึกเชิงวิชาการ 

 2. การเขียนรายงานทางวิชาการ 

 3. ลักษณะของรายงานที่ดี 
 4.ขั้นตอนในการท ารายงาน 

 5. ข้อปฏิบัติในการเขียนรายงาน 

 6. ส่วนประกอบของรายงาน 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

ศึกษาตัวอย่างรายงานที่
ถูกต้อง 
 กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมขั้นตอน
การท ารายงานคิด ก าหนด
หัวข้อในการท ารายงานและท า
ใบงาน 

-  อภิปรายร่วมกัน 

13 บทที่ 6  การเรียบเรียงและการท า
รายงาน  (ต่อ) 

 7. การเขียนโครงการวิชาการ 

 8. การเขียนบทความทางวิชาการ 

 9. กาน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

-ศึกษาตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการ
เขียนโครงการทางวิชาการและ
บทความทาง 
-  อภิปรายร่วมกัน 
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สัปดาห์ 
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 

14 บทที่ 7 การอ้างอิงและการเขียน
บรรณานุกรม  
1.หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิง 

2.หลักการเขียนอัญพจน์ 
3. หลักการเขียนเชิงอรรคขยายความและเชิง
อรรคโยง 
5.ความส าคัญและประโยชน์ของ
บรรณานุกรม 

6. การเขียนบรรณานุกรม 

7.การจัดเรียงบรรณานุกรม 

 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 

การเขียนอ้างอิงและการ
เขียนบรรณานุกรมจาก
เรื่องท่ีท ารายงาน 
-  อภิปรายร่วมกัน 

- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญ 

15 น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้ารายงานที่
สมบูรณ์ 

3 ร่วมอภิปรายตรวจสอบการ
น าเสนอรายงานที่สมบูรณ์
ร่วมกัน 

16 สอบปลายภาค   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ 

เนื้อหาประจ าบทที่ 1 สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ 

1. สารสนเทศ 

     1.1  ความหมายของสารสนเทศ   

1.2  ความส าคัญของสารสนเทศ 

1.3  ประเภทของสารสนเทศ 

       1.4  คุณลักษณะของสารสนเทศ 

               1.5  ธรรมชาติของสารสนเทศ 

               1.6  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ      

 2.  ความรู้  

      2.1  ความหมายของความรู้ 
      2.2  พ้ืนฐานของการศึกษาหาความรู้ 
      2.3  บ่อเกิดของความรู้ 
      2.4  ปัจจัยหรือองค์ประกอบของความรู้ 
      2.5  ลักษณะความรู้ที่เกิดมีในตัวคน   

      2.6  โครงสร้างของความรู้ 
          3. การรู้สารสนเทศ 

     3.1  ความหมายของการรู้สารสนเทศ 
     3.2  พัฒนาการของการรู้สารสนเทศ 

     3.3  ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ 

     3.4  องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ 

     3.5  ทักษะและลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ  
     3.6  ทักษะการรู้สารสนเทศ 

     3.7  กระบวนการของทักษะการรู้สารสนเทศ 
     3.8  การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

     3.9  ทักษะความจ าเป็นต่อการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

              3.10  มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษา 
 4. บทสรุป 

 



2 

 

  

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสรุปความหมายของสารสนเทศตามความเข้าใจได้ 
2. นักศึกษาอธิบายคุณลักษณะและความส าคัญของสารสนเทศได้ 
3. นักศึกษาสามารถบอกความส าคัญของสารสนเทศท่ีมีต่อการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
4. นักศึกษาบอกคุณธรรมและจริยธรรมในการน าสารสนเทศไปใช้ได้ 
5. นักศึกษาอธิบายประเภทของสารสนเทศได้ 
6. นักศึกษาสรุปความหมายของความรู้ได้ 
7. นักศึกษาบอกคุณลักษณะพ้ืนฐานของการศึกษาหาความรู้ได้ 
8. นักศึกษาสามารถบอกปัจจัยหรือองค์ประกอบของความรู้ได้ 
9. นักศึกษาสรุปความหมายของการรู้สารสนเทศได้ 
10. นักศึกษาสามารถบอกกระบวนการของทักษะการรู้สารสนเทศได้ 

          11 นักศึกษายกตัวอย่างลักษณะของผู้รู้สารสนเทศได้ 
 12. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างทักษะทีมีความจ าเป็นต่อการส่งเสริมการรู้สารสนเทศได้ 
          13. นักศึกษาอธิบายองค์ประกอบและความส าคัญของการรู้สารสนเทศได้ 
          14. นักศึกษาสรุปความส าคัญของเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการรู้สารสนเทศได้ 
          15. นักศึกษายกตัวอย่างการน าความรู้เรื่องสารสนเทศและการรู้สารสนเทศไปใช้ใน 

      ชีวิตประจ าวันได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 1 
1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 1.3 วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.4 วิธีการสอนแบบอภิปราย 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 
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 2.5 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับสารสนเทศ น าเสนอรายงานหน้าชั้น สรุป  
        อภิปรายผลรว่มกันถึงสิง่ท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 2.6 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 1 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004) 

2. Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 

4. วีดีทัศน์ 
5. บทความเก่ียวกับสารสนเทศ 

6. ตัวอย่างแผนผังความคิด 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียนและการอภิปราย 

2. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การท าใบงาน 

5. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมความร่วมมือทั้งในและนอกห้องเรียน  
6. การตอบค าถามในห้องเรียน 
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บทที่ 1 

สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ 

 

 สังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งยุคของสารสนเทศ ( Information age)  สังคมสารสนเทศ 
(Information society) สังคมแห่งการเรียนรู้ ( Knowledge society) หรือยุคแห่งการสื่อสารไร้
พรมแดน สารสนเทศจึงถือเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ ด้านการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ปัจจุบันสารสนเทศมีจ านวนมากและหลากหลายรูปแบบ โดยมีอัตรา
การเพ่ิมปริมาณอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องรวมทั้งสามารถเข้าถึงได้ทุกหนทุกแห่งและมีกา ร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นเพ่ือที่จะเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและให้ได้สารสนเทศท่ีตรงกับ
ความต้องการบุคคลทุกคนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ปัจจุบัน เพ่ือรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องคนในสังคมปัจจุบันจึงต้องมีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาเพ่ือการเท่าทันในข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย สังคมปัจจุบันจึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องการศึกษาต้องมุ่งเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้ของบุคคลการรู้
สารสนเทศมีความส าคัญต่อการสร้างสังคมและสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นทักษะส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของบุคคลในหลายด้าน ๆ อาทิเช่น ในด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยและการรู้สารสนเทศยังเป็นวิธีการแห่งการมีอ านาจของ
บุคคลในสังคมสารสนเทศ บุคคลที่เป็นผู้รู้สารสนเทศจึงถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  

  

1. สารสนเทศ 
1.1   ความหมายของสารสนเทศ 

ได้มีผู้ให้ความหมายของสารสนเทศไว้หลากหลายดังนี้ 
          สุจิน บุตรดีสุวรรณ (2550 )  ให้ความหมายของค าว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสารที่

ผ่านการประมวลผลและสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้  
            บุญยืน จันทร์สว่าง ( 2548 ) ให้ความหมายของค าว่า สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสารข้อมูล

นานาประการ ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ข้อเท็จจริง ประสบการณ์ รวมถึงจินตนาการของมนุษย์ซึ่งมี
การจัดการแล้วบันทึกลงในสื่อ หรือวัสดุสารสนเทศรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยมีการเผยแพร่อย่างเป็น
ทางการ 

          ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2545 ) ให้ความหมายของค าว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้
จากการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าส าหรับผู้ใช้  

 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_lifeenvironmentandtechnology/wiki/53a92/1_.html
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_lifeenvironmentandtechnology/wiki/53a92/1_.html
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           ณัฎพันธ์ เขจรนันท์และไพบูลย์ เกียรติโกมล ( 2545) ให้ความหมายของค าว่า สารสนเทศ 
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบที่สามารถน าไป
ประกอบการท างาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ท าให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
ทางเลือกในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประภาวดี สืบสนธ์ (2543) ให้ความหมายของค าว่าสารสนเทศ หมายถึงข้อเท็จจริงเหตุการณ์
ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอดและการบันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือวารสาร 
หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดในรูปแบบอื่น  ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้รับสารได้ทราบและน าไปใช้ประโยชน์ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย  

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของค าว่า สารสนเทศหรือสารนิเทศ 
(Information) ให้ใช้เหมือนกันซึ่งมีความหมายว่า ความคิด ข้อเท็จจริงจินตนาการ ซึ่งได้มีการสื่อสาร  

จดบันทึก เผยแพร่ อาจเป็นลักษณะการสื่อสารที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้  
  ครรชิต มาลัยวงศ์ (2535) ให้ความหมายของค าว่า  “สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร 
และความรู้ ไม่ว่าจะปรากฏในรูปของตัวอักษร ตัวเลข เสียงและภาพหรือในรูปแบบอ่ืนใดที่สามารถสื่อ
ความหมายได้สารสนเทศเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก่อให้เกิดสังคมแห่ งปัญญาและช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในวงการคอมพิวเตอร์การสื่อสารและธุรกิจนิยมใช้ค าว่า 
สารสนเทศ ซึ่งมีความหมายโดยกว้างคือ ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง  ๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ
ตามหลักวิชาการเพ่ือการเผยแพร่และน ามาใช้ในงานต่าง ๆ  

สรุปได้ว่า สารสนเทศ หมายถึง ข่าว (News) ข้อเท็จจริง (Facts) ข้อมูล (Data)ตลอดจน
ความรู้ (knowledge) ที่ได้จากการส ารวจ การศึกษาหรือการสอน จึงได้มีการบันทึกไว้ในรูปแบบ 

ต่าง ๆ ทั้งในรูปของวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  จุลสารต้นฉบับ
ตัวเขียนภาพยนตร์แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง ภาพเลื่อน ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิชและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่น แผ่นดิสก์ อินเตอร์เน็ตและ CAI   เป็นต้น 

 

       1.2 ความส าคัญของสารสนเทศ 

 ความส าคัญของสารสนเทศกลายมาเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันใน
องค์กรต่าง ๆ สารสนเทศได้กลายมาเป็นทรัพย์สินอันมีค่า จนกล่าวว่าสารสนเทศคืออ านาจ 
(Information is power) ใครที่มีสารสนเทศมากก็จะได้เปรียบเสมอ ดังนั้นสารสนเทศจึงมีคุณค่าไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าทรัพยากรประเภทอ่ืน ๆ สารสนเทศมีประโยชน์มากมาย เช่น ลดความอยากรู้ คลาย
ความสงสัย ช่วยแก้ปัญหา ช่วยในเรื่องการวางแผนการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องสารสนเทศจึงช่วย
พัฒนาบุคคลช่วยการปฏิบัติงาน  ช่วยในการด าเนินชีวิตซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
สารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อบุคคลและสังคม ดังนี้ 



7 

 

 

 1.2.1 ความส าคัญของสารสนเทศต่อตัวบุคคล เนื่องมาจากมนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์สังคม ดังนั้น
เมื่อสังคมของมนุษย์เป็นสังคมสารสนเทศ สารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.) การพัฒนาสติปัญญา ช่วยท าให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีสติปัญญา
เจริญก้าวหน้าทางการศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ แนวคิดต่าง  ๆ มาพัฒนา
สติปัญญาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

  2.)  พัฒนาบุคลิกภาพ สารสนเทศท าให้บุคคลน าไปพัฒนาบุคลิกภาพ                
ซึ่งส่งผลให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

           3.) ท าให้เกิดความเจริญงอกงามด้านจิตใจ สารสนเทศท่ีดี ถูกต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ต่อจิตใจ ท าให้จิตใจเป็นธรรม ไม่เกิดอคติ ท าให้บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค์  
          4.) เพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ บุคคลที่มีสารสนเทศท่ีดี ถูกต้องทันสมัย
ย่อมได้เปรียบผู้อื่นเพราะสามารถน าสารสนเทศนั้นมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพให้
ก้าวหน้า 
  5.) ช่วยในด้านการตัดสินใจ หากบุคคลได้รับสารสนเทศท่ีดีจะส่งผลให้บุคคล
สามารถตัดสินใจซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ดียิ่งขึ้น 

 1.2.2 ความส าคัญของสารสนเทศต่อสังคมสารสนเทศมีความส าคัญต่อสังคม 

ในหลายด้านดังต่อไปนี้ 
  1.) ด้านการศึกษาสารสนเทศท่ีดีช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2.) การค้นคว้าวิจัย การเลือกใช้สารสนเทศท่ีมีคุณค่าส่งผลให้การศึกษาค้นคว้าวิจัยมี
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและส่งผลจากการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้น 

  3.) การพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะสารสนเทศที่ 
ถ่ายทอดความรู้เทคนิคใหม่  ๆ เมื่อผู้อ่านได้รับแล้วสามารถน าสารสนเทศนั้นมาพัฒนาหรือปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่อไป 

   4.) การถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ สารสนเทศที่บอกเล่าเรื่องราวอันดีงาม
ของชาติ ช่วยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรักในศิลปวัฒนธรรมอันจะก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของชาติ
และเกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลัง 

5.) การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติ การได้รับสารสนเทศท่ีมีคุณค่า 
ท าให้ผู้ที่ได้รับมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางมีความเข้าใจอันดีระหว่างกันซึ่งช่วยลดความขัดแย้งท าให้เกิด 

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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  6.) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สารสนเทศที่ดี ที่มีความถูกต้องแม่นย าและ
ทันสมัยจะช่วยลดปัญหาการลองผิดลองถูก ช่วยลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้
เศรษฐกิจของบุคคลและประเทศชาติดีขึ้น 

  7.) การพัฒนาทางการเมือง สารสนเทศเก่ียวกับการเมืองที่ดี มีคุณค่าปราศจากอคติ
ย่อมก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีทางการเมือง ส่งผลให้ให้เกิดการพัฒนาด้านระบบการเมือง 
 จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  สารสนเทศนั้นมีความส าคัญต่อบุคคลและสังคม 
โดยเฉพาะสารสนเทศที่ดีจะสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล โดยจะก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่
กว้างขวาง ความก้าวหน้าทางสติปัญญา การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาอาชีพตลอดจนช่วยให้การ
ตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบที่ดีในด้านการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติในทุก ๆ ด้าน 

 

1.3 ประเภทของสารสนเทศ 

 ปัจจุบันสารสนเทศมีปรากฏอยู่มากมายทั้งนี้เพราะมีสารสนเทศใหม่ ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา มีผู้
เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดประเภทของสารสนเทศไว้ดังนี้ (ประภาวดี  สืบสนธ์, 2543 ) 

  1.3.1 หลักคุณภาพ แบ่งสารสนเทศเป็น 2 ประเภท 

                           1.3.1.1 สารสนเทศแข็ง เป็นสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจและการวางแผน 

        1.3.1.2 สารสนเทศอ่อน มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับสารสนเทศแข็ง 
  1.3.2  แหล่งก าเนิด แบ่งสารสนเทศเป็น 2 ประเภท 

         1.3.2.1 สารสนเทศภายในองค์การ 

         1.3.2.2 สารสนเทศภายนอกองค์การ 

  1.3.3 รูปแบบที่น าเสนอ ซึ่งสามารถแบ่งสารสนเทศออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น 
ค าพูด ข้อความ ภาพ โสตทัศนวัสดุ วัสดุย่อส่วน สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

  1.3.4 สาขาความรู้ แบ่งสารสนเทศออกเป็น 4 ประเภท 

         1.3.4.1 สาขามนุษยศาสตร์ 
          1.3.4.2 สาขาสังคมศาสตร์ 
          1.3.4.3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          1.3.4.4 สาขาอ่ืน ๆ 

  1.3.5 การน าไปใช้งาน แบ่งสารสนเทศตามแผนก / งาน เช่น สารสนเทศ  
ด้านการตลาด ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากร ด้านการเงิน ฯลฯ 
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             1.3.6 การใช้และการถ่ายทอด แบ่งสารสนเทศเป็น  4 ประเภท 

   1.3.6.1 Know – why  เน้นวิชาการ มักปรากฏในวรรณกรรมถ่ายทอดได้ง่าย 
   1.3.6.2 Know – how เน้นเทคนิค มักปรากฏในวรรณกรรม ถ่ายทอดได้ยาก 
   1.3.6.3 Know – who เน้นบุคคล หายาก ถ่ายทอดได้ง่าย     

   1.3.6.4 Know – how เน้นการปฏิบัติ มักไม่พบในวรรณกรรม ถ่ายทอดได้
ยากท่ีสุด 
   1.3.6.5 การจัดตามลักษณะวิธีการผลิต ได้แก่ สารสนเทศต้นแบบ 
(Original information) และสารสนเทศปรุงแต่ง (Consolidatied  information) 

 สารสนเทศต้นแบบ หมายถึง สารสนเทศรูปแบบดั้งเดิมท่ีถูกบันทึกไว้ในเอกสารและวัสดุ
รูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร รายงาน ซึ่งสารสนเทศประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าเพ่ือ
สื่อสารไปยังผู้ใช้ในวงกว้าง จึงอาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ใช้บางกลุ่มได้ เนื่องจากสารสนเทศอาจไม่
สอดคล้องเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ใช้ เช่น เนื้อหาอาจมากเกินไปหรือยากเกินไป เป็นต้น 

 สารสนเทศปรุงแต่งเป็นสารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์ การประเมินและการกระท า
โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้ใช้ซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ลักษณะของสารสนเทศ
ประเภทนี้ได้แก่ สรุปย่อ คู่มือ หรือสถิติต่าง ๆ เป็นต้น 

 

1.4 คุณลักษณะของสารสนเทศ 

การเก็บรวบรวมสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และเป็นหลักฐานอ้างอิง 

จ าเป็นต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะที่เหมาะสมต่าง ๆ ของสารสนเทศ ดังนั้น สารสนเทศ 

ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547)  

1. ถูกต้อง สารสนเทศท่ีจะใช้ประโยชน์ได้  ต้องมีความถูกต้องแม่นย า  ไม่มีข้อผิดพลาด  
เช่น สารสนเทศที่เป็นทฤษฎีในศาสตร์ใด ๆ ที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิงเพ่ือการศึกษาวิจัยควรเป็นสารสนเทศท่ี 

ผ่านกระบวนการเผยแพร่ต่อสาธารณะ (public หรือ public knowledge) และกระบวนการ 
พิจารณาคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer-review process) ซึ่งหากน าทฤษฎีที่ผิด อ้างอิงในงานวิจัย 

ของตน ย่อมท าให้เสียเวลาในการท าวิจัยเพราะจะได้ผลการการวิจัยที่ผิดตามไปด้วยสารสนเทศท่ีมี 
เนื้อหาถูกต้องจึงควรพิสูจน์ได้ หรือเป็นที่ยอมรับ  

2. ครบถ้วนสมบูรณ์การใช้สารสนเทศจ าเป็นต้องได้รับสารสนเทศประเด็นต่าง  ๆ ตาม 

หัวเรื่องอย่างครบถ้วน ในการบริหารงาน ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศหลายด้านเพ่ือการตัดสินใจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจก าหนดราคาสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ต้องใช้สารสนเทศ
เกี่ยวกับค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ มาตรฐานและระดับคุณภาพของสินค้าที่จะผลิตรวมทั้งต้องอาศัย
สารสนเทศจากภายนอก เช่น ราคาสินค้าของคู่แข่ง ตลาดที่จะวางจ าหน่าย เป็นต้น เพ่ือก าหนดราคา
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ขาย หากได้สารสนเทศไม่ครบทุกด้านหรือขาดไปเพียงด้านใดด้านหนึ่งย่อมท าให้การค านวณต้นทุน
ผิดพลาดและการก าหนดราคาสินค้าก็จะเกิดความผิดพลาดตามไปด้วย  

3.เชื่อถือได้ สารสนเทศที่มีลักษณะเชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของสารสนเทศว่า 

เป็นแหล่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตหรือเป็นต้นก าเนิดสารสนเทศอย่างเป็นทางการหรือไม่ เช่น 
การใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับพ้ืนที่ประเทศไทย หากเลือกใช้แผนที่ที่จัดท าโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น กรมแผนที่ทหาร ย่อมถือว่ามีลักษณะที่เชื่อถือได้ เพราะมีกระบวนการและวิธีจัดท า
แผนที่และการรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ตรวจสอบได้  

4.ตรงตามความต้องการ  สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการเป็นสารสนเทศ ที ่
ตอบสนองความต้องการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ การจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศจ าเป็นต้อง
พิจารณขอบเขตที่เก่ียวข้องและความลึกซึ้งของเนื้อหา ซึ่งตรงตามขอบเขตของภารกิจและความ
ต้องการของผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเปูาหมายในการให้บริการ เช่น การจัดท าระบบสารสนเทศบุคลากร
จ าเป็นต้องเก็บรายละเอียดข้อมูลของบุคลากรในระดับต่าง  ๆ ครอบคลุมลักษณะของความต้องการใช้
งาน หากหน่วยงานต้องการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละบุคคลและไม่สามารถ
ค้นหาได้  การจัดท าระบบสารสนเทศจะไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรและไม่ตอบสนองต่อ ความต้องการ
ของผู้ใช้  

5.เข้าใจง่าย สารสนเทศที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ดี ต้องมีการรวบรวมเรียบเรีย งและ
น าเสนอเป็นขั้นตอน เช่น ตามล าดับของเหตุการณ์ และไม่ต้องมีรายละเอียดมากจนเกินไปหรือมี
เนื้อหาซับซ้อนท าให้เข้าใจยาก ต้องตีความ ซึ่งอาจเกิดการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสารสนเทศ  

ที่มีเนื้อหาเข้าใจยาก อาจมีภาพประกอบค าอธิบาย หรือน าเสนอโดยใช้แผนภูมิ แผนผัง ตารางต่าง  ๆ 
ประกอบ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการจัดท าวิธีน าเสนอให้สอดคล้องตรงตามเนื้อหาและเข้าใจง่าย  

6.คุ้มทุนสารสนเทศที่ดีจะต้องผ่านกระบวนการที่มีต้นทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับก าไร  

ที่ได้จากการผลิต 
7. ยืดหยุ่นสารสนเทศท่ีดีต้องสามารถน าไปใช้ได้กับบุคคลหลายกลุ่ม เช่น รายงาน 

ยอดคงเหลือของวัตถุดิบที่มีอยู่จริง สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบได้โดยฝุายจัดซื้ อ
สามารถน าไปใช้ในการค านวณการลงทุนได้ และสามารถน าไปใช้ในการค านวณยอดขายได้ เป็นต้น  

8. ทันสมัยสารสนเทศท่ีทันสมัยอยู่เสมอ จะท าให้การตัดสินใจถูกต้องมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนั้นสารสนเทศมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากสินค้าประเภทอื่น  ๆ 4 ประเภท คือใช้ไ ม่
หมดไม่สามารถถ่ายโอนได้ แบ่งแยกไม่ได้และเพ่ิมพูนได้ (ประภาวดี สืบสนธ์,  2543) หรืออาจสรุป
ได้ว่า สารสนเทศที่ดีต้องมีลักษณะครบทั้ง 4 ด้าน คือ เวลา (ทันเวลาและทันสมัย)  ด้านเนื้อหา 
(ถูกต้อง สมบูรณ์ ยืดหยุ่น น่าเชื่อถือ ตรงกับความต้องการและตรวจสอบได้)  ด้านรูปแบบ (ชัดเจน 
กะทัดรัด ง่าย รูปแบบการน าเสนอประหยัด แปลก) และด้านกระบวนการ (เข้าถึงได้และปลอดภัย) 
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1.5 ธรรมชาติของสารสนเทศ 

การเข้าใจธรรมชาติ หรือ “ความจริง” ของสารสนเทศจะท าให้บุคคลสามารถใ ช้ 
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ธรรมชาติของสารสนเทศ คือ เป็นสภาวะที่เป็นอยู่โดยปกติ
ของสารสนเทศ ยิ่งเข้าใจธรรมชาติเกี่ยวกับสารสนเทศมากเท่าใด ก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกสรร  

และใช้สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นเท่านั้น ธรรมชาติของสารสนเทศเป็นดังนี้  
(นฤมล ปราชญโยธิน, ทวีศักดิ์ กออนันตกูลและเปรมิน จินดาวิมลเลิศ, 2536 ) 

 1.) สารสนเทศมีการเกิดข้ึน ด ารงอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วสูญสลายไป 

 2.) สารสนเทศมีทั้งถูกต้อง ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน ไม่คลาดเคลื่อน มีคุณค่า ไม่มีคุณค่า 
ซึ่งผู้ใช้จะต้องค านึงถึงความจริงนี้อยู่ตลอดเวลา 
 3.) สารสนเทศย่อมมีความ “ไม่เป็นกลาง” ไม่มากก็น้อย เพราะจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ 
ความคิดด้านใดด้านหนึ่งของมนุษย์ผู้สร้างหรือผู้บันทึกสารสนเทศนั้น ความไม่เป็นกลางจะเกิดโดย 

ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ 
 4.) สารสนเทศไม่ได้มีความสมบูรณ์รอบด้านในตัวเอง การจะได้สารสนเทศที่สมบูรณ์จึง 
จ าเป็นต้องเสาะแสวงหาจากหลายแหล่งเพ่ิมเติม 

 

         1.6 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 

 ในการศึกษาค้นคว้าและการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ผู้ใช้จะต้องตระหนักในคุณค่าของ
สารสนเทศและสามารถน าสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการวิชาชีพโดยเฉพาะในส่วนการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านวิชาการนั้นจะเป็นการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้ง ยังสร้างนิสัย
รักการอ่าน ปลูกฝังจริยธรรมทางวิชาการให้แก่ผู้ใช้อีกด้วย เช่น การน าหรือคัดลอก ข้อความ
ประกอบการศึกษาค้นคว้า จะต้องแจ้งรายละเอียดของสารสนเทศท่ีใช้ประกอบ นอกจากจะเป็น
การประกาศให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานแล้วยังใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าส่งผลให้เกิด การ
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรม จริยธรรมอย่างหนึ่งในการใช้สารสนเทศที่พึงปฏิบัติ 
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2. ความรู้  

2.1  ความหมายของความรู้ 
ได้มีผู้ให้ความหมายของสารสนเทศไว้หลากหลายดังนี้ 
บุญดี บุญญากิจและณัชมน หรกาญจนานันท์ ( 2550 ) ให้ความหมายของค าว่า ความรู้ 

คือ สารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิด การเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจ
และน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ 

ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ (2548) ให้ความหมายของค าว่า ความรู้ คือกรอบการประสมประสาน
ระหว่างสถานการณ์ ค่านิยม ความรู้ในบริบทและความรู้อย่างชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปความรู้จะใกล้ชิดกับ
กิจกรรมมากกว่าข้อมูลและสารสนเทศ (ความรู้มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง) สามารถด ารงอยู่ได้ทุก
สถานที่ในเวลาเดียวกันและความรู้ไม่สามารถเปลี่ยนมือกันได้ ดังนั้นในสังคมสารสนเทศ เมื่อพูดถึง
สินทรัพย์และสินค้าที่เป็นนามธรรมนั้น ข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศหรือความรู้ไม่มีการสูญสลายและ 

สามารถรีไซเคิลได้บ่อยเท่าที่ต้อง 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  (2547 ) ให้ความหมายของค าว่า ความรู้ คือสารสนเทศ ที่ผ่าน
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและน าไปใช้
ประโยชน์ในการสรุปและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง  ๆ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา  

           พรชิตา วเิชียรปญัญา ( 2548) ให้ความหมายของค าว่า ความรู้ เป็นกระบวนการขัดเกลา 
เลือกใช้และบูรณาการ การใช้สารสนเทศเหล่านั้น จะเกิดเป็นความรู้ใหม่ (new knowledge) 

ความรู้ใหม่จึงเกิดข้ึนจากการผสมผสานความรู้และประสบการณ์ผนวกกับ ความรู้ใหม่ที่ได้รับ 
ความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่ภายในบุคคลเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง (tacit knowledge) หาก
เมื่อความรู้เหล่านั้นได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของการเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ความรู้นั้นก็จะ
กลายเป็นความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) ความรู้ดังกล่าวจะมีคุณค่าปรากฏเมื่อน ามาใช้ในการ
กระบวนการตัดสินใจ (decision making) 

ราชบัณฑิตยสถาน  (2546) ให้ความหมายของค าว่า ความรู้ คือสิ่งที่สั่งสมจากการศึกษาเล่า
เรียน การค้นคว้าประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศ
ที่ได้รับมาจากประสบการณ์  สิ่งที่ได้รับจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ  องค์วิชาในแต่ละ
สาขา  

เกษม วัฒนชัย (2544) ให้ความหมายของค าว่า ความรู้ คือ “การรวบรวมความคิดของมนุษย์ 
จัดให้เป็นหมวดหมู่และประมวลสาระที่สอดคล้องกันโดยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระ
ในระบบข้อมูลข่าวสารคือ ความรู้ใหม่ต้องสร้างข้ึนบนฐานของความรู้เดิมที่มีอยู่ ความรู้ใหม่จึงเกิดจาก
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
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จากความหมายของความรู้ข้างต้น สรุปได้ว่า ความรู้คือสารสนเทศที่มีคุณค่าที่ได้ จาก
ประสบการณ์สิ่งที่ได้จากประสบการณ์ วิจารณญาณ ความคิดแล้วน ามาบูรณาการแล้ววิเคราะห์ ให้
เข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ การใช้ชีวิตประจ าวันและการ  

ประกอบ อาชีพ  
 

2.2 พื้นฐานของการศึกษาหาความรู้ 
 วิธีการศึกษาหาความรู้ 4 ประการ  ได้แก่  การอ่าน การฟัง การไต่ถามและการจดบันทึก ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักหัวใจนักปราชญ์คือ  สุ  จิ  ปุ  ลิ (นวลจันทร์ รัตนากรและคณะ, 2535 )   

 สุ ได้แก่ สุต คือการฟัง  

 จิ ได้แก่ จินตนะ คือการคิด  

 ปุ ได้แก่ ปุจฉา คือค าถาม  

 ลิ ได้แก่ ลิขิต  คือ การเขียน  

 2.2.1 การฟัง เป็นการเปิดใจเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะคิดว่าเรื่องที่รับฟังนั้น มีเหตุผล 
น่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด การฟังเป็นเครื่องมือของการแสวงหาความรู้เช่นกัน เช่น การฟังค าบรรยาย 
การฟังวิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงการดูรายการต่าง ๆ จากสื่อ ผู้ฟังที่ดีควรมีสมาธิในการฟัง เพ่ือให้มีความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาและความเข้าใจ การฟังจะต้องน ามาคิด ไตร่ตรอง ความน่าเชื่อถือ การเป็นผู้รู้ 
นอกเหนือจากการเป็นผู้อ่านมากแล้ว ยังมาจากการเป็นเป็นผู้ฟังมาก เรียกว่า พหูสูต  

2.2.2 การคิด เป็นกระบวนการท างานของสมองที่เป็นกระบวนการแห่งการคิด โดยเริ่มจาก
การรับรู้สภาพหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งเร้า เมื่อรับรู้แล้วก็มีการเชื่อมโยงสิ่งที่รับรู้ใหม่นี้
กับประสบการณ์เดิมที่สะสมอยู่ในสมองของมนุษย์เกิดเป็นมโนภาพใหม่ข้ึนในสมอง จึงเกิดเป็น
ความคิดข้ึนและบุคคลสามารถแสดงความคิดออกมาได้หลายลักษณะ เช่น พฤติกรรมที่แสดงออกมา
ในรูปของภาษาพูดหรือลักษณะท่าทาง 

2.2.3 การถามเรื่องส าคัญ ๆ การตั้งค าถามสั้น ๆ เพื่อน าค าตอบมา เชื่อมต่อให้สัมพันธ์กับสิ่ง
ที่เรารู้แล้วมาเป็นหลักฐานส าหรับประเด็นที่กล่าวถึง สิ่งที่ท าให้เราฟัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การ
ถามเกี่ยวกับตัวเราเอง การฝึกถาม-ตอบ เป็นการฝึกการใช้เหตุผลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าให้เข้าใจใน
เรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน ถ้าเราฟังโดยไม่ถาม-ตอบ ก็จะเข้าใจ ในเรื่องนั้น ๆ ไม่ชัดเจน 

 2.2.4 การเขียนหรือการจดบันทึก เป็นการบันทึกข้อความเพ่ือเตือนความจ าเพื่อประโยชน์ใน
การน าบันทึกนั้นมาทบทวนภายหลัง ควรจดเฉพาะใจความส าคัญเป็นการจดสรุปความเพ่ือความ
เข้าใจอีกขั้นหนึ่งและปูองกันการสับสนหลงลืม การบันทึกหรือการเขียน ประกอบด้วยการบันทึก
หัวข้อส าคัญข้อความส าคัญและสรุปความโดยจดใจความส าคัญหรือค าย่อ 
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2.3 บ่อเกิดของความรู้ 
 แหล่งหรือต้นก าเนิดความรู้ อยู่ที่ใดหรือเกิดได้อย่างไร พระราชวรมุนี  (ประยูร ธมมจิตโต, 

2544) ได้สรุปความคิดของนักปรัชญาตะวันตกว่า มีที่มาหรือบ่อเกิดของความรู้ มี 3 ทาง ได้แก่ 

    2.3.1 สัมผัสกาย ( sensation) คือ ความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ  

การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รสและการสัมผัส 

     2.3.2 เหตุผล (reason) คือ ความรู้ที่เกิดจากการคิดตามหลักเหตุผลในใจ  

     2.3.3 อัชฌัตติกญาณ ( intuition) คือ ความรู้ที่ผุดขึ้นในใจโดยตรง ถ้าเป็นความรู้จาก
ญาณวิเศษ เรียกว่า การตรัสรู้ (enlightenment) ถ้าเป็นความรู้ที่ได้จากการดลใจของพระเจ้าเรียกว่า 
วิวรณ์ (revelation) 

 ทั้งสามทางเป็นทางที่เกิดในตัวมนุษย์ จึงกล่าวได้ว่าบ่อเกิดความรู้ คือตัวมนุษย์นี้เองเป็นที่รวม
หรือไหลข้าวของสิ่งต่าง ๆ แล้วเกิดปฏิสัมพันธ์เป็นความรู้ขึ้น สิ่งต่าง  ๆ ทั้งหลายที่อยู่นอกตัวมนุษย์ คือ
สรรสิ่งที่แวดล้อมตัวมนุษย์ไหลเข้าตัวมนุษย์ได้โดยการสัมผัสท าให้เกิดการรับรู้ เมื่อรู้แล้วก็ด ารงอยู่เป็น
ความรู้ในตัวมนุษย์ต่อไป ส่วนเหตุผลเกิดจากการคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้รู้หลาย  ๆ สิ่งแล้วพบว่ามีความ
เชื่อมโยงเก่ียวข้องกัน ผลที่เกิดจากการคิดก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งอาจเรียกว่าเป็นความเข้าใจก็ได้ 

  

2.4 ปัจจัยหรือองค์ประกอบของความรู้ 
 ความรู้ในคนเกิดได้ต้องอาศัยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวคนหลายอย่างซ่ึงสามารถ

อธิบายได้ดังนี้  
    2.4.1 ปัจจัยภายนอก หมายถึงสิ่งที่คนสามารถรับรู้ ( perceive) หรือสัมผัส ( touch or 

feel) แล้วท าให้เกิดความรู้ในตัวคนได้แก่ 

 (1) ข้อเท็จจริง ( fact) หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ( phenomena) สิ่งเหล่านี้มี  
อยู่ เป็นอยู่ ด ารงอยู่ ( being) เป็นปกติมาก่อนก าเนิดมนุษย์แล้วไม่ว่าจะมีมนุษย์เกิดข้ึนหรือไม่ก็
ตาม และเม่ือมนุษย์ถือก าเนิดข้ึนแล้ว ปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ เป็นอยู่ หรือ
ด ารงอยู่เช่นเดิม มนุษย์มีศักยภาพในการรับรู้หรือสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ ทันทีที่มนุษย์ถือก าเนิดเม่ือ
สัมผัสแล้วก็จะเกิดความรู้สถิติในตัวคนทันที  

 (2) ข้อมูล (data) เป็นสิ่งที่มนุษย์บัญญัติ (name) ขึ้นจากการได้รับรู้หรือสัมผัส 

ปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจ าแนกแยกแยะ (identifying)  จดจ าหรือท าการบันทึก (recording) และ
แจกนับ (numbering) ไว้เมื่อใดที่มนุษย์รับรู้หรือสัมผัสข้อมูลก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาได้เช่นกัน 
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 (3) สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการจัดกระท าโดยมนุษย์ 
เพ่ือให้มีความหมายส าหรับใช้สื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เมื่อมนุษย์รับสารสนเทศ
แล้วก็น าไปผสมผสานกับข้อมูลหรือความรู้เดิมท าให้เกิดความรู้ใหม่กว้างขวางลึกซึ้งซับซ้อนยิ่งขึ้นไป
อีก 

 (4) เหตุการณ์ (event) หรือสถานการณ์ (situation) หมายถึง ปรากฏการณ์อย่าง 
หนึ่งที่เกิดข้ึนแล้วด าเนินไปหรือด ารงอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่นานนักแล้วก็สิ้นสูญหรือหยุดไปแต่
มนุษย์มีโอกาสรับรู้หรือประสบ ( experience) ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นได้ จึงท าให้มนุษย์เกิด
ความรู้ขึ้น เช่น ฟูาแลบ ฟูาร้อง ฟูาผ่า รถชนกัน การต่อสู้หรือการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 

ปัจจัยภายนอกเหลานี้มนุษย์จะมีโอกาสได้สัมผัสรับได้ท้ังโดยตรงและโดยผ่านสื่อ 

ต่าง ๆ มากมาย 
 2.4.2 ปัจจัยภายใน หมายถึงภาวะในตัวมนุษย์เอง ณ เวลาที่ได้รับรู้หรือสัมผัสปัจจัย

ภายนอกว่าพร้อมที่จะรู้ได้เพียงใด หากอยู่ในภาวะไม่พร้อมก็อาจไม่เกิดความรู้ได้หรืออาจไม่รับรู้
เอาเลย เช่น ในภาวะที่คนนอนหลับสนิท หรือสลบไร้สติปัจจัยภายในเหล่านี้ได้แก่  

 (1) จิต ( mind) เป็น ธาตุ ( element) นามธรรม ( abstract) ที่เป็นตัวรู้  

สรรพสิ่ง ในค าสอนทางพุทธศาสนาอธิบายว่าจิตเปลี่ยนแปลงง่ายและเร็วมากเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่
อยู่นิ่งจึงสามารถสัมผัสและรับรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็วและมากแต่ถ้าเม่ือใดที่คนสามารถท าให้จิตของตนหยุด
นิ่ง (เป็นสมาธิ) อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะเกิดความสว่าง (ปัญญา) ได้และไม่รับรู้สิ่งภายนอกอ่ืนเลย 

 (2) อารมณ์ (emotion) หรือภาวะจิตหรือกระแสจิต (state of mind) หมายถึง 
ภาวะจิตที่นิ่งหรือมุ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นกระแสติดต่อกันยาวนานโดยสิ่งอ่ืนไม่สามารถเข้าถึงหรือ
เข้าแทนได้ เช่น เวลาที่คนก าลังสนใจ ดูกีฬาจนไม่ได้ยินสียงเรียกชื่อ หรือเวลาที่คนตกใจหรือตกตะลึง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงไม่สามารถจ าหรือบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ได้ 

 (3)  ปัญญา (wisdom) คือภาวะที่สามารถวินิจฉัยตัดสิน สรุปภาวการณ์รับรู้จาก 

การประสาทสัมผัสและการพิจารณาภายในของจิตจนเกิดความชัดแจ้ง 
 

2.5 ลักษณะความรู้ที่เกิดมีในตัวตน 
การเกิดมีความรู้ขึ้นในตัวคนจะเป็นผลจากปฏิกิริยาของจิตใจคนกับสิ่งที่มากระทบหรือสัมผัส

ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ 

2.5.1 รับรู้ ( perceive) เป็นลักษณะที่อวัยวะรับสัมผัสของคนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างสัมผัสกับสิ่งภายนอก เช่น การมองเห็น ได้ยิน ได้ดมกลิ่น ได้สัมผัส หรือได้ชิม ทันทีที่สัมผัสจะ
รับรู้ทันทีถึงสิ่งที่ได้รับ คือ การรับรู้ (perception) ว่ามีอะไร (something) สัมผัสเกิดขึ้นแล้ว 
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  2.5.2 เรียนรู้ ( learn) เป็นลักษณะที่ต่อจาการรับรู้ครั้งแรกต่อสิ่งใหม่ แล้วจิตคนจะ
จดจ าและคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้สัมผัสนั้น ครั้งต่อไปเมื่อได้สัมผัสก็จะรู้ได้โดยทันที โดยไม่ต้องสงสัยอีก 
เช่น ครั้งแรกได้กลิ่นดอกอุตพิต (กลิ่นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เหม็นเหมือนอุจาระ) ก็จะรู้ว่าได้กลิ่น (อะไร
บางอย่าง) แล้วเป็นการรับรู้แล้วเมื่อได้กลิ่นแบบเดียวกันก็จะเรียนรู้ได้ทันทีว่าเหมือนกับที่เคยได้
กลิ่นนี้มาแล้ว และถ้าเคยมีผู้บอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นของอะไรก็จะจ าได้ และระบุได้ทันทีว่ากลิ่นที่ได้
ดมนั้นเป็นกลิ่นอะไร รวมทั้งครั้งต่อ  ๆ ไปด้วยเป็นการติดอยู่ในความทรงจ าซึ่งสิ่งที่อยู่ในความทรง
จ านี้เรียกว่า ความรู้ ( knowledge) 

  2.5.3 ตระหนัก (realize) เป็นระดับการเชื่อมโยงความรู้ในขั้น 1 และ 2 แล้วท าให้
เข้าใจสถานการณ์ใหม่ได้ หรือคาดเดาสถานการณ์หรืออารมณ์ได้มีลักษณะเป็นความเข้าใจสถานการณ์
ได้อย่างชัดเจน ( clear understanding) เช่น ไม่เคยรับรู้ เรียนรู้ หรือมีประสบการณ์ ที่คนรัก 
หรือผู้มีพระคุณตายจากไป แล้วเกิดความรู้สึกอย่างไร ต่อมาเม่ือคนรักหรือผู้มีพระคุณของตนตายไป ก็
จะเข้าใจได้ว่ามีความรู้สึกอย่างไร เป็นการเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่เกิดจากอารมณ์สัมผัส 
  2.5.4 หยั่งรู้ ( intuition and insight) เป็นขั้นหรือระดับท่ีแม้ไม่เคยประสบหรือ
สัมผัสด้วยตนเองมาก่อน แต่อาศัยการพิจารณาไตร่ตรองด้วยจิตใจที่แน่วแน่เป็นสมาธิอย่าง เข้มข้นก็
เกิดการรู้ธรรมารมณ์เป็นนามธรรมได้ เป็นความรู้สึกปิติสุข ความเข้าใจชัดเจนหรือตอบข้อสงสัย 
หรือปัญหาได้เช่น สมเณรอิกคิวซัง คิดหาทางแก้ปัญหาออก ความรู้ชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นความ
ฉลาดหรือเชาว์ปัญญา ( intelligence) 

  2.5.5 บรรลุรู้หรือตรัสรู้ ( enlighten) หมายถึงความรู้ในที่แจ้งในทุกสรรพสิ่งและรู้ใน
จิตใจเมื่อต้องการจะเพียงแต่นึก หรือเพ่งจิตถึงสิ่งนั้นก็จะรู้ได้ทันทีเสมือนเปิดสวิตซ์ไฟ หรือจุดไฟในห้อง
มืด เมื่อเกิดแสงสว่างข้ึนก็มองเห็นทุกอย่างได้หมด ความรู้แจ้งชนิดนี้เรียกว่า ปัญญาและเป็นปัญญา
แท้จริงสูงสุดของมนุษย์ 
 

 2.6 โครงสร้างของความรู้ 
 โครงสร้างของความรู้ หมายถึงปัจจัยต่าง  ๆ ที่จะเป็นตัวก่อให้เกิดความรู้มีความสัมพันธ์
หรือเก่ียวข้องกันอย่างไร เนื่องจากเป็นที่ทราบแล้วว่าความรู้เป็นนามธรรมจึงเป็น  

การยากที่จะท าสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ปรากฏลักษณะหรือโครงสร้างให้ชัดเจนได้ จึงต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายอย่างท้ังที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมผสมเข้าด้วยกันซึ่งอธิบายได้ดังนี้  
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 2.6.1 ผู้รู้ (knower) คือตัวคนนั่นเอง หากไม่มีตัวคน (ที่มีชีวิต) ก็ไม่มีผู้รู้ ความรู้ก็เกิดขึ้นไม่ได้
และไม่มีที่อยู่ส าหรับความรู้ 
 2.6.2 สิ่งที่ได้รู้ ( being known) หมายถึง สสาร ( matter) หรือพลังงาน ( energy) หรือ 
ทั้งรูปธรรม ( concrete) และนามธรรม ( abstract) ต่าง  ๆ ที่คนสามารถสัมผัสหรือเข้าถึงได้ สิ่งที่
ได้หากเป็นรูปธรรมจะต้องรู้โดยผ่านการเห็นการได้ยิน การสัมผัส แต่หากเป็นนามธรรมจะได้โดย
การรู้สึก เช่น รู้สึกเสียใจ ดีใจ  

 2.6.3 ภาวการณ์ด ารงอยู่ของสิ่งที่รู้แล้วในผู้รู้ ( existing or prevailing of being known) 

ภาวะนี้ปรากฏในรูปหรือลักษณะของความจ า ( memory) ความเชื่อ ( belief) หรือมโนทัศน์ 
(concept) ในคนหรือในผู้รู้นั้น เช่น จ าลักษณะของสิ่งต่าง  ๆ ที่แตกต่างกันได้ จ าความรู้สึกท่ีแตกต่าง
กันได้ 
 

3. การรู้สารสนเทศ 

3.1 ความหมายของการรู้สารสนเทศ 
 การรู้สารสนเทศ หรือ Information literacy หรือ Information competency หรือ 
Information fluency เป็นค าที่ไม่ใช่แนวคิดหรือค าใหม่ ซึ่งค าดังกล่าว คือ การสอนการใช้ห้องสมุด
นั่นเอง แต่ค าว่า information literacy เป็นค าที่มีความหมายลึกซึ้งกว่า เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่
จะต้องได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาทักษะของตนเองอย่างมีระบบ  

 พิณสุดา สิริธรังศรี ( 2556) ให้ความหมายว่าการรู้สารสนเทศหมายถึง ความรู้ความสามารถ 

และทักษะในการเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งทางเทคโนโลยีการสื่อสารและตัวบุคคลด้วย
วิจารณญาณอย่างเป็นระบบทั้งการตระหนักรู้ การประเมิน การเลือกใช้และการประยุกต์สารสนเทศ
เพ่ือการต่อยอดความรู้ 
 ครรชิต  มาลัยวงศ์ (2552) ให้ความหมายว่า การรู้สารสนเทศ หมายถึง การรู้จักเก็บและค้น
คืนสารสนเทศ การรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตและเครื่องมือสืบค้น ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศตลอดจน
เรื่องราวต่าง ๆ จากระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้งานและมีความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร 
และสารสนเทศท่ีค้นคืนได้ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเป็นเรื่องท่ีแท้จริงเพียงใด มีความทันสมัยที่ควร
จัดเก็บหรือไม่และมีความสามารถจัดเก็บ ปูองกันข้อมูลที่เป็นความลับได้  
 ชุติมา สัจจานันท์ (2550 ) ให้ความหมายของ การรู้สารสนเทศ ไว้ว่า การมีความรู้ ความ
เข้าใจพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์และสื่อดิจิตอล  
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สุจิน  บุตรดีสุวรรณ (25 50) ให้ความหมายของ การรู้สารสนเทศ (Information  

literacy) หมายถึง ทักษะความรู้ความสามารถของบุคคลที่จะบอกได้ว่าต้องการสารสนเทศอะไร
สามารถค้นหา ประเมินและไร้สารสนเทศท่ีได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 วิราภรณ์  สังข์ทอง (2547) ให้ความหมายของ การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถและ
ทักษะต่างๆ ในการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องจึงถือเป็นความสามารถชั้นพื้นฐาน ซึ่งจะประกอบด้วย
ทักษะการพูด การอ่าน การเขียน ซึ่งทักษะหรือความสามารถดังกล่าวประกอบด้วย ทักษะที่เก่ียวกับ
สารสนเทศ (Information skill) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทักษะเกี่ยวกับสื่อสารสนเทศ (Media 

literacy) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กูลเธรา Kuhlthau  ( 1990) ให้ความหมายค าว่า “การรู้สารสนเทศ” มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับการรู้หนังสือ ( Literacy) ซึ่งเก่ียวข้องกับความสามารถในการอ่านและการใช้
สารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความต้องการสารสนเทศ
และการแสวงหา สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การรู้สารสนเทศต้องการความสามารถในการจัดการกับ
มวลสารสนเทศที่ซับซ้อน ซึ่งกระท าได้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออ่ืน  ๆ และเพ่ือที่จะเรียนรู้ตามความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคนิคโดยใช้ทักษะและความรู้ใหม่ ๆ   
 ปรีวิกและกี Breivik and Gee(1989) กล่าวถึงการรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่ท าให้เรามีชีวิต
รอดในสังคมสารสนเทศ  ซึ่งมีสารสนเทศอยู่จ านวนมากมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่รู้สารสนเทศคือ
ผู้ที่รู้ว่าจะหาสารสนเทศได้อย่างไร รู้จักประเมินสารสนเทศและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจ ซึ่งสารสนเทศท่ีได้มานั้นอาจมาจากคอมพิวเตอร์ หนังสือ สิ่งพิมพ์
รัฐบาล ฟิล์ม หรือแหล่งสารสนเทศอ่ืน  ๆ การรู้สารสนเทศเป็นความสามารถในการเข้าถึงและการ
ประเมินสารสนเทศท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรวมทั้งการบูรณาการทักษะ (วิธีท าวิจัยและประเมิน
สารสนเทศ) และความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและแหล่งสารสนเทศ  
 Doyle  (1994) ให้ความหมายการรู้สารสนเทศว่า เป็นความสามารถในเข้าถึงประเมิน  

และใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่าง  ๆ ที่หลากหลายได้ และได้ก าหน ดคุณลักษณะของผู้รู้  
สารสนเทศไว้ดังนี้  

  1.สามารถตระหนักว่าสารสนเทศท่ีถูกต้องและสมบูรณ์คือพ้ืนฐานส าหรับการ  

ตัดสินใจ   

  2. สามารถรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ 

  3. ก าหนดค าถามพ้ืนฐานของความต้องการสารสนเทศได้ 
  4. สามารถระบุแหล่งสารสนเทศได้ 
  5. สามารถพัฒนากลยุทธ์การค้นหาได้ตามความต้องการ 
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  6. สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

  7. สามารถประเมินสารสนเทศได้ 
  8. สามารถจัดระบบของสารสนเทศเพ่ือใช้ในทางปฏิบัติได้ 
  9. สามารถบูรณาการสารสนเทศใหม่ให้อยู่ในรูปแบบขององค์ความรู้ได้ 
  10. สามารถใช้สารสนเทศในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหาได้  
 Association of College and Research Libraries   (2006 : website)ให้
ความหมายการรู้สารสนเทศ หมายถึงทักษะความความรู้ความสามารถของบุคคลที่จะบอกได้ว่า
เราต้องการสารสนเทศอะไร สามารถค้นหา ประเมินและใช้สารสนเทศที่ได้มาอย่างมี
ประสิทธิภาพ การรู้สารสนเทศจึงเป็นพ้ืนฐานหรือเครื่องมือส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
บุคคลทุกกลุ่ม ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความรู้สารสนเทศ ( Information literate) จะมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ดังนี้ สามารถก าหนดความต้องการสารสนเทศของตนได้ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด  

1.สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ 
3.สามารถประมวลและสังเคราะห์สารสนเทศได้ 
4.สามารถน าสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
5.มีความเข้าใจสารสนเทศในบริบทด้านเศรษฐกิจ กฎหมายและสังคม  

โดยตระหนักถึงจริยธรรมและกฎหมายในการใช้สารสนเทศ 
  โดยสรุป การรู้สารสนเทศ คือ การที่บุคคลใดก็ตามมีการพัฒนาความรู้ของ
ตนเองทาง ด้านทักษะการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน รวมทั้งพัฒนาความรู้ในด้านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท ต่างๆ ตามความจ าเป็นและความต้องการของตนเองและอาจรวมถึง
บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการเข้าถึง ประเมินและใช้สารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่มี
อยู่หรือหมายถึงทักษะในการใช้สารสนเทศอีกด้วย  

 

 3.2  พัฒนาการของการรู้สารสนเทศ  

การรู้สารสนเทศมาจากภาษาอังกฤษค าว่า information literacy เป็นค าศัพท์ที่มีการใช้กัน
อย่างแพร่หลายในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งมีพัฒนาการมาจากค าว่า 
literacy มาจากค าภาษาไทยว่าการรู้หนังสือหรือการอ่านออกเขียนได้คือมีลักษณะอ่านพูดฟังและ
เขียนได้ (สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ ,2540)  การรู้หนังสือจึงเป็นพื้นฐานของการรู้สารสนเทศโดย
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกท่ีมีการส ารวจการรู้หนังสือใน ค.ศ.1940 เพ่ือต้องการข้อมูลในการรู้
หนังสือด้วยการวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของประชาชน  
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ต่อมาการรู้สารสนเทศ ( Information literacy)เริ่มรู้จักกันเป็นครั้งแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 1974 โดย พอลซูคาวสกี ( Paul Zurkowski) อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรม
สารสนเทศ (information Industry Association) (Zurkkowski,1974) ถือว่าเป็นบุคคลแรกท่ีพูดถึง
ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศโดยได้กล่าวในรายงานเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วย
เรื่องห้องสมุดและการบริการสารสนเทศได้ตีพิมพ์ในหนังสือ " The Information service 

environment relations and practices"โดยได้แสดงความคิดเห็นว่าการรู้สารสนเทศเป็น
ความสามารถในการใช้แหล่งสารสนเทศเพ่ือน ามาแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนและต้องการให้ตระหนักถึงความ
จ าเป็นของทักษะการรู้สารสนเทศ (แววตา เตชาทวีวรรณ ,2551) ต่อมาในปี ค.ศ. 1976 Lee 

Burchinalได้น าเสนอเรื่องการรู้สารสนเทศแก่ท่ีประชุมด้านห้องสมุดที่  Texas A & M University 

และในช่วงทศวรรษ 1980 ความสนใจในเรื่องการรู้สารสนเทศมีเพ่ิมมากข้ึนโดยนักศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาให้ความสนใจด้านการสอนทักษะการรู้สารสนเทศให้กับนักเรียนเพ่ือให้เป็นผู้ที่มี
ความสามารถที่จะแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ในยุคสารสนเทศ (สมาน ลอยฟูา,2544) 

ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 แนวคิดของการรู้สารสนเทศมีความชัดเจนและแพร่หลายอย่าง
รวดเร็วซึ่งเชื่อกันว่าการฝึกทักษะสารสนเทศมีความจ าเป็นในการสอนและควรมีหลักสูตรการศึกษา
แล้วบรรณารักษ์จะมีบทบาทด้านเป็นผู้สอนทักษะการใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้และต่อมาบทบาทในการสอน
ทักษะการใช้ห้องสมุดเก่ียวกับการคิดแบบวิเคราะห์ ( Critical thinking)ได้ถูกค้นพบและใช้เป็น
หลักสูตรในการเรียนการสอน (ศิวราช ราชพัฒน์ , 2547) ในปีค.ศ. 1980 สมาคมห้องสมุดอเมริกัน 
(American Library Associaltion - ALA)ได้จัดตั้งคณะกรรมการการรู้สารสนเทศข้ึนและได้จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศชื่อว่า Presidential committee on information literacy โดย
กล่าวถึงความส าคัญของการบรรลุผลส าเร็จของการรู้สารสนเทศและเพ่ือให้ค านิยามและก าหนด
ทิศทางในเรื่องการรู้สารสนเทศแก่นักการศึกษาและบรรณารักษ์รายงานฉบับนี้ได้มีการเผยแพร่และ
ได้รับความสนใจทั่วโลก 

 ในทศวรรษ 1990 การรู้สารสนเทศจึงเริ่มมีบทบาทในวงการศึกษาและบรรณารักษ์เพ่ิมมาก
ขึ้นท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทางการศึกษาของประเทศเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึง
มีการประกาศเรื่องวาระการรู้สารสนเทศแห่งชาติ ( The National Forum on Information 

Literracy - NFIL) ขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีการประชุมเก่ียวกับการรู้สารสนเทศโดยมี
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆมากกว่า 85 แห่งเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้เสนอแนะและ
กระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความส าคัญของการรู้สารสนเทศและกระตุ้นให้มีกิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้เกิดข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 



21 

 

 

 ปีค.ศ. 1997 ได้มีการจัดตั้งสถาบันการรู้สารสนเทศ ( The Institute of Information 

Literacy - NILI) ภายใต้การด าเนินงานของสมาคมห้องสมุดและวิจัย ( Association of College and 

Reseearch Libraries - ACRL) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันต่างๆที่ร่วมมือกันให้
เกิดการรู้สารสนเทศอย่างกว้างขวางโดยจัดท าโครงการการรู้สารสนเทศร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาและได้มีการก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาปีค.ศ. 1998 

สมาคมห้องสมุดโรงเรียนอเมริกัน ( The American Association of school Libraries) และสมาคม
การสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(The Association of Education and Technology) 

มีความร่วมมือกันเพ่ือรณรงค์การใช้สารสนเทศและมีการก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับ
นักเรียนและนักศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆตื่นตัวในการใช้มาตรฐานการรู้สารสนเทศเพ่ือให้นักเรียน
และนักศึกษาได้เกิดทักษะการรู้สารสนเทศมากขึ้น (จุมพจน์  วนิชกุล, 2550) 

ปีค.ศ. 2000 สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัย ( Association of College and Research 

Libraries - ACRL) ได้ก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ( The 

information literacy standards for higher education) มาตรฐานดังกล่าวสามารถใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับการรู้สารสนเทศให้ประเทศต่าง  ๆ และได้รับการแปลภาษาต่างประเทศหลาย
ภาษาเช่นภาษาสเปนภาษาเยอรมันและจีนเป็นต้นและในปีค.ศ. 2001 สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและ
วิจัยได้เผยแพร่ Objectives for information literacy instruction : A model statement for 

academic librarians เพ่ือให้บรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือส าหรับการสอนการรู้สารสนเทศ
ในระดับอุดมศึกษาและใช้เป็นคู่มือส าหรับการเรียนการสอนและจัดบริการการสอนการรู้สารสนเทศ
แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการสร้างมาตรฐานการรู้สารสนเทศท าให้วงการห้องสมุดและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาได้มีการฟื้นตัวเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศแก่นักเรียนนักศึกษาและ
มีการก าหนดเรื่องการรู้สารสนเทศไว้ในหลักสูตรการศึกษานอกจากนี้ท าให้ประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลกได้
ตระหนักและตื่นตัวต่อการใช้สารสนเทศและให้ความส าคัญต่อทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนนอกจากนี้ยังมีประเทศที่ให้ความส าคัญของการรู้สารสนเทศอาทิเช่นประเทศ
อังกฤษในปีค.ศ. 1998 หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดมหาวิทยาลัย ( Standing Conference of 

National and University Libraries - SCONUL) ได้ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือเตรียมการจัดท า
ประกาศการรู้สารสนเทศส าหรับอุดมศึกษาในประเทศส่วนประเทศเยอรมันนีในปีค.ศ. 2001 สมาคม
ห้องสมุดเยอรมันได้จัดประชุมประจ าปีมีการพิจารณาถึงโครงการการจัดท าการรู้สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของประชาชนอย่างจริงจังในส่วนของประเทศออสเตรเลียมีสมาคมห้องสมุดและ
สารสนเทศแห่งออสเตรเลีย ( Australian Library and Information Association) และห้องสมุด
มหาวิทยาลัยออสเตรเลียใต้ (University of South Australia Libraly) ได้มีการจัดประชุมระดับชาติ



22 

 

  

ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและบรรณารักษ์ระดับอุดมศึกษามีบทบาท
ส าคัญในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้สารสนเทศข้ึนภายในประเทศนอกจากนี้ประเทศ
ออสเตรเลียได้ร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์จัดตั้งสถาบันการรู้สารสนเทศแห่งออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ (Australian and New Zealand Institute for Information Literacy - ANZIL) และ
ได้จัดประชุมร่วมกับสภาบรรณารักษ์มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ( Council of Australia University 

Librarians - CAUL) จัดท าและปรับปรุงมาตรฐานการรู้สารสนเทศท่ีใช้ทั้งในประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ในส่วนประเทศจีนปีค.ศ. 1980 รัฐบาลจีนได้สนับสนุนให้มีการสอนการใช้ห้องสมุดและการ
รู้สารสนเทศในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีการจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยเรื่องการรู้
สารสนเทศหลายครั้งนอกจากนี้ประเทศญี่ปุุนโดยกระทรวงศึกษาธิการยังได้ก าหนดแนวทางนโยบาย
เกี่ยวกับการรูส้ารสนเทศเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของสารสนเทศท่ีมีต่อสังคมและ
ประชาชนจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการรู้สารสนเทศในประเด็นของการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและประเทศสิงคโปร์ได้พัฒนาโครงการส าหรับการรู้สารสนเทศแห่งชาติและประกาศใช้
เป็นแนวทางการศึกษาแห่งชาติปีค.ศ. 1997 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรู้
สารสนเทศจึงได้จัดท าแนวทางด าเนินการเรื่องการรู้สารสนเทศและใช้เป็นกรอบการจัดท าหลักสูตร
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับ (จุมพจน์ วนิชกุล,2550  ; ชุติมา  สัจจานันท์,2544) 

ส าหรับในประเทศไทยนั้นสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
พระราชราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2497 ได้มีบทบาทส าคัญที่เก่ียวข้องกับ
การท าแผนพัฒนาห้องสมุดของประเทศเพ่ือสร้างมาตรฐานการรู้สารสนเทศโดยต้องการยกระดับ
ห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มีการด าเนินงานเพ่ือให้มีมาตรฐานและมีส่วนร่วมสร้างนิสัยรักการอ่าน
และการรู้สารสนเทศจะเห็นได้จากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้
สารสนเทศการอ่านการรู้หนังสือท้ังนี้เพ่ือการสร้างการรู้สารสนเทศในระยะยาวและแนวคิดเรื่องการรู้
สารสนเทศเริ่มเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2543 โดยส านักงานเพ่ือการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก (UNESCO)  ได้จัดประชุมระดับนานาชาติเพ่ือเผยแพร่เรื่องการรู้สารสนเทศสู่ประเทศ
ไทยและภูมิภาคเอเชียในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ได้ให้ความส าคัญในเรื่อง
การรู้สารสนเทศโดยก าหนดให้มีหลักการและจุดมุ่งหมายเก่ียวกับการรู้สารสนเทศไว้ในหลักสูตรแต่
ไม่ได้มีหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีชัดเจนจะใช้การ 

บูรณาการอยู่ในเนื้อหาวิชาการในกลุ่มสารการเรียนรู้และบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ส่วนใหญ่จะ
สอนเป็นรายวิชาการใช้ห้องสมุด  (Library skill) ที่เก่ียวกับการแนะน าห้องสมุดทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือเครื่องมือช่วยขนการเขียนรายงานเป็นต้นแต่ในสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยได้มีการสอนวิชาการรู้สารสนเทศเป็นรายวิชาหรือบูรณาการทักษะสารสนเทศในหลักสูตร
ระดับต่าง ๆ และในรายวิชาต่าง  ๆ ในระดับอุดมศึกษา  (ชุติมา สัจจานนท์ , 2550 ; 2554 ; สมาน 
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ลอยฟูา , 2554 ; ปาริชาต เสารยะวิเศษ , 2552 ; แววตา เตชาทวีวรรณ , 2550) ซึ่งวิชาการรู้
สารสนเทศนั้นมีวิวัฒนาการมาจากการสอนการใช้ห้องสมุดเดิมจะเน้นการสอนทักษะในการค้นหาและ
การใช้เครื่องมือต่างๆเพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษารู้จักใช้วิธีการใช้ห้องสมุด
ต่อมาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อห้องสมุดจึงมีการพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันการสอนการรู้สารสนเทศจะมีขอบเขตที่กว้างกว่า
การสอนการใช้ห้องสมุดและจะเน้นการใช้ความคิดในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง 

ดังนั้นเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเตรียมทรัพยากรบุคคลให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง
ในสังคมการเรียนรู้ในประเทศไทยเรื่องการรู้สารสนเทศมีวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์และวงการการศึกษาได้เริ่มตระหนักเห็นความส าคัญและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพ่ิม
มากขึ้นได้มีความตื่นตัวในเรื่องการศึกษาค้นคว้าวิจัยและมีผลงานวิจัยและบทความหลายเรื่องเก่ียวกับ
การรู้สารสนเทศและมีการก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศของกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
นักเรียนและนักศึกษาแต่ในประเทศไทยยังไม่ให้ความส าคัญของการรู้สารสนเทศในระดับชาติอย่าง
จริงจัง 
 

 3.3 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ 

 การรู้สารสนเทศเป็นภูมิปัญญาของบุคคลในการรับรู้ความต้องการสารสนเทศอย่างแท้จริง
ของตน อีกทั้งสามารถค้นหา ประเมินคุณค่ าและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศอย่างอย่างมี
ประสิทธิภาพ การรู้สารสนเทศมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคมฐานความรู้ ( Knowledge – 

based Society) และท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะสามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นหาสารสนเทศท่ีมีคุณค่าเพ่ือมาตอบสนองความต้องการของตนเองได้ตลอดเวลา
อันจะท าให้บุคคลนั้นมีการพัฒนาทั้งต่อความรู้ สติปัญญาและต่อภาระหน้าที่การงานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรู้สารสนเทศจึงท าให้บุคคลสามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศ
ที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง ท าให้สามารถขยายเขตความรู้ให้กว้างขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างความรู้ใหม่
เกิดข้ึนได ้

 สารสนเทศท่ีเข้ามาสู่บุคคลในรูปแบบต่าง  ๆ นั้นเป็นทั้งสารสนเทศท่ีผ่านการกลั่นกรองมา
อย่างดีและไม่ได้มีการกลั่นกรอง ซึ่งท าให้ผู้ใช้สารสนเทศมีค าถามเกี่ยวกับสารสนเทศในหลายประเด็น 
ตัวอย่างเช่น  ประเด็นในเรื่องการตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อมั่นและความเท่ียงตรงของ
สารสนเทศ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บุคคลจึงต้องให้ความสนใจและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศให้
มากขึ้นกว่าเดิม 
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  การรู้สารสนเทศนับว่ามีความส าคัญต่อบุคคลในหลาย  ๆ ด้าน เช่น ในด้านการศึกษา ด้าน
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยและการรู้สารสนเทศยังเป็นวิธี
แห่งการมีอ านาจของบุคคลในสังคมสารสนเทศอีกด้วย ดังนั้นประชากรที่เป็นผู้รู้สารสนเทศจึงถือว่า
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของประเทศในยุคนี้ 

การรู้สารสนเทศท าให้การเข้าถึงสารสนเทศด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา
และการท างานที่เก่ียวข้องได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ( UNESCO,2007) โดยผู้รู้สารสนเทศ 
(Inf ormation Literate  person) เป็นผู้ที่มีความตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศและ
สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนต้องแสวงหาสารสนเทศ
จากแหล่งต่างๆ  ที่เหมาะกับแต่ละปัญหา รู้วิธีการรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่าง  ๆ อย่างเป็น
ระบบและหลังจากท่ีได้รับสารสนเทศย่อมเข้าใจวิธีการตรวจสอบแยกแยะและประเมินค่า
สารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันใช้สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของสารสนเทศและถ้า
หากรู้จักประยุกต์ใช้สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้การแก้ปัญหาลุล่วงไปด้วยดี ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของตนเอง องค์กรและสังคม  

 นักวิชาการชี้แนะความส าคัญของการรู้สารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญและ
ด าเนินการในการน าแนวคิดด้านการรู้สารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาสังคม ดังนี้   

1. การรู้สารสนเทศมีควา มส าคัญส าหรับทุกคน  ทุกองค์กร  ทุกสังคม และ  

ทุกประเทศเพือ่ใช้ในการแข่งขัน  

2. การรู้สารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเรียนรู้ 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้สารสนเทศต้องมีการพัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศ  

ในระดับชาติ  
4. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการรู้สารสนเทศส าหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น 

5. สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดนโยบายจดัโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการ 

รู้สารสนเทศ 

6. ภาคธุรกิจต้องให้ความส าคัญกับการจัดการสารสนเทศพร้อมกับการให้การศึกษา 
การรู้สารสนเทศ                              

                    7. พระราชบัญญัติการศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการให้การศึก ษา
การรู้สารสนเท ศ 
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ทักษะการรู้สารสนเทศจึงเป็นทักษะที่จ าเป็นและมีประโยชน์นักศึกษาสามารถใช้ทักษะนี้ใน
การเรียนด้วยตนเองอย่างอิสระและช่วยในการพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยและนักคิดเพ่ือสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่แทนการจดจ าค าบรรยายและค าตอบที่ได้จากอาจารย์ผู้สอน เมื่อผ่านพ้นวัยเรียนสู่การ
ประกอบอาชีพสามารถค้นหาและติดตามความรู้และวิทยาการทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ช่วย
ให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าองค์กรไปสู่ความรุ่งเรือง แม้แต่การด าเนินชีวิตประจ าวัน
ต้องมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เหตุการณ์และปัญหาที่เผชิญในแต่ละวันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

สรุปได้ว่า การรู้สารสนเทศคือ ความเข้าใจถึง ความส าคัญของสารสนเทศ และความรู้  
ทักษะและความสามารถในการเข้าถึง การประเมินค่าและการประยุกต์ ใช้สารสนเทศเพ่ื อ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้รู้สารสนเทศคือผู้ที่เห็นความจ าเป็นของ
สารสนเทศและมีความสามารถในการเข้าถึง ประเมินค่าและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ALA,1989) การรู้สารสนเทศไม่ใช่เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการท่วมท้นของสารสนเทศ
เท่านั้นแต่เป็นทักษะเพ่ือความอยู่รอดของผู้คนในสังคมสารสนเทศแห่งศตวรรษที่  21 โดยผู้คนได้
ตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศและสามารถค้นหาและใช้สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( Sayres, 2006) 

 

 3.4 องค์ประกอบ ของการรู้สารสนเทศ  

การรู้สารสนเทศเป็นทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการอันเป็นประโยชน์ 
ในการพัฒนาการเรียนรู้ทุกรูปแบบสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association,  

2005 อ้างถึงใน คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ,2548) ได้ก าหนดองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศไว้ 4 ประการ คือ   

1) ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อว่าใดจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศ ผู้เรียนจะต้อง 
ก าหนดเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า ก าหนดความต้องการสารสนเทศ ระบุชนิดและรูปแบบที่หลากหลาย
ของแหล่งสารสนเทศท่ีจะศึกษา เช่น ส านักบรรณสาร ศูนย์สารสนเทศ พิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุ 
บุคคล สถานที่จริง อินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมทั้งตระหนักถึงค่าใช่จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับและทราบ
ขอบเขตประเด็นของข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการ 

2) การเข้าถึงสารสนเทศ ผู้เรียนต้องทราบถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีตนเอง 
ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีทักษะ 

ทางด้านเทคโนโลยี รู้จักก าหนดกลยุทธ์การสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสืบค้นสารสนเทศ 

ออนไลน์ที่หลากหลาย สามารถปรับกลยุทธ์การสืบค้นที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 
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3) การประเมินสารสนเทศ  ผู้เรียนต้องสามารถสรุปแนวคิดส าคัญจากสารสนเทศที่
รวบรวม โดยใช้เกณฑ์การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความ
เที่ยงตรง ความถูกต้องและความทันสมัย สามารถสังเคราะห์แนวคิดหลักเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่
เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเพ่ือพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่เพ่ิมข้ึนอะไรคือสิ่งที่ขัดแย้งกันและ
อะไรคือสิ่งที่คล้อยตามกัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย การวิเคราะห์ ( Analysis) และ
การสังเคราะห์ (Synthesis) 

4) ความสามารถในการใช้สารสนเทศ ผู้เรียนต้องสามารถใช้สารสนเทศใหม่ผนวกรับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการวางแผนและสร้างผลงาน หรือการกระท าตามหัวข้อที่ก าหนดทบทวน
กระบวนการพัฒนาการผลิตผลงานของตนเองและสามารถสื่อสารหรือเผยแพร่ผลงานของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศท้ัง 4 ประการแล้ว ผู้เรียนยังจ าเป็นต้องมี
ทักษะที่ส าคัญประกอบ ดังนี้ 

1) การรู้ห้อง (Library literacy) 

2) การรู้คอมพิวเตอร์ (Computer literacy)  

3) การรู้เครือข่าย (Network literacy) 

4) การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น (Visual literacy)  

5) การรู้สื่อ (Media literacy) 

6) การรู้สารสนเทศดิจิทัล (Digital literacy)  

7) การมีความรู้ด้านภาษา (Language literacy) 

8) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 

9) การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ (Information ethic) 

 

3.5 ทักษะและลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ 

ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ( Information Literate Person) คือผู้ที่สามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินสารสนเทศได้อย่างมีหลักการ
สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ใน
การศึกษาหรือติดตามสารสนเทศตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล มีความเข้าใจ
ความส าคัญของสารสนเทศในสังคมประชาธิปไตย และใช้สารสนเทศให้เกิดผลเชิงบวกต่อสังคมเป็น         
ผู้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีจริยธรรมในการน าเสนอมาใช้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม
ทักษะส าคัญ  3 ประการดังนี้ 
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1. ความสามารถในการก าหนดความต้องการสารสนเทศ 

1.1 ทักษะในการหาหัวข้อที่ตรงกับความต้องการ 

1.2 ทักษะในการสร้างกรอบแนวคิดได้ 
2. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ 

2.1 ทักษะในการเลือกแหล่งสารสนเทศประเภททรัพยากรที่ต้องการ 

2.2 ทักษะในการใช้เครื่องมือช่วยค้น เช่นการใช้โอแพก อินเทอร์เน็ต 

2.3 ทักษะในการใช้กลยุทธ์ในการสืบค้น  ซึ่งสามารถใช้ทั้งระดับเบื้องต้น 

และข้ันสูง 
3. ความสามารถในการน าสารสนเทศไปใช้ 

3.1 ทักษะในการประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ 

3.2 ทักษะในการวิเคราะห์ เพ่ือตีความสารสนเทศที่ได้ว่ามาจากสารสนเทศใด 

3.3 ทักษะในการสังเคราะห์สารสนเทศ ซึ่งเป็นความสามารถในการเขียนสรุป 

จากสารสนเทศท่ีได้มาท้ังหมด 

3.4 ทักษะในการสื่อสาร น าเสนอสารสนเทศทีสังเคราะห์แล้ว ซึ่งอาจน าเสนอ 

ในรูปแบบของรายงานหรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นต้น 

ทักษะและกระบวนการอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ชีวิตและช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคมปัจจุบันใน 

ด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ชุติมา สัจจนานันท์, 2550) 

1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน เป็น  

องค์ประกอบส าคัญของการรู้สารสนเทศ โดยเฉพาะในกระบวนการเข้าถึงและค้นคืนสารสนเทศ
จากฐานข้อมูลรายการสาธารณะ หรือโอแพกของห้องสมุด  

2) ด้านภาษา การรู้และทักษะทางด้านภาษา มีความส าคัญเช่น ในขั้นตอน 

การค้นคืนสารสนเทศ ต้องมีการก าหนดค าค้นหรือหัวข้อเรื่อง ในการใช้สารสนเทศและการน าเสนอ 

สารสนเทศ ผู้เรียนต้องมีความจ าเป็นในด้านความรู้ ความสามารถของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3) ด้านความคิด การพัฒนาให้ผู้เรียน เป็นผู้และคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการ 
ส าคัญการเป็นผู้รู้สารสนเทศต้องสร้าง การวิเคราะห์ อย่างมีระบบ คิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมี 

วิจารณญาณ รู้จักประเมิน วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ 

4) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ การสร้างให้ผู้เรียนเป็นคน  

ดีมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเปูาหมายของการจัดการศึกษา การรู้สารสนเทศช่วยเสริมสร้างให้  

ผู้เรียนเกิดทักษะในทุกขั้นตอน เช่น เรื่องการน าข้อความหรือแนวคิดของผู้อื่นมาใช้ในงานของตน  

 จ าเป็นต้องได้รับการอ้างอิงเรื่องลิขสิทธิ์และการใช้สารสนเทศโดยชอบอย่างมีคุณธรร มจริยธรรม  
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ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ 

การรู้สารสนเทศเป็นชุดของความสามารถและทักษะต่างๆ ที่เติบโตไปพร้อมกับ 

ผู้เรียน  ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่งอเมริกา ( ALA)  ได้ก าหนดองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศไว้    

5 ประการ ดังนี้ 
1.ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจึงจะต้องการสารสนเทศ 

2.ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ 

3.ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ 

4.ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ 

5.ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการประมวลแนวคิดเก่ียวกับการรู้สารสนเทศโดยองค์การทางวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
ประมวลสรุปลักษณะของผู้รู้สารสนเทศได้ดังนี้ 

   1.ก าหนดขอบเขตปัญหาและสารสนเทศท่ีต้องการได้ สามารถตั้งค าถามสิ่งที่
ต้องการได้  
  2.ตระหนักว่าสารสนเทศท่ีถูกต้องและสมบูรณ์เป็นพ้ืนฐานของการตัดสินใจ  

ที่ฉลาด  

  3.รู้จักแหล่งสารสนเทศท่ีต้องการ 

4.เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.ร่วมมือกับผู้อ่ืนและรับบริการสารสนเทศจากผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีควา ม 

ต้องการทั้งสามารถท างานอย่างอิสระหรือเป็นกลุ่มได้  

6.ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ 

7.บูรณาการสารสนเทศท่ีเลือกสรรแล้วสู่ฐานความรู้ของตน 

8.จัดสรรสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อการน าไปใช้ รวมถึงการสร้างสารสนเทศ 

ขึ้นมาใหม่ได้ 
9.ใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะการ  

คิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม  

10.ตระหนักถึงบริบททางเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคมท่ีมีผลกระทบถึงการใช้และ  

การเข้าถึงสารสนเทศ  

  11.ใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 

12.ตระหนักว่าการรู้สารสนเทศ คือพ้ืนฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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จากการก าหนดทักษะการลักษณะของผู้รู้สารสนเทศโดยรวมหมายถึง
ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของแต่ละบุคคลที่ก าหนดลักษณะและขอบเขตความต้องการ
สารสนเทศได้ เข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาและสามารถใช้สารสนเทศใน
การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเข้าใจในเรื่องกฎหมายและจริยธรรมในการน ามาใช้  

  

3.6 กระบวนการของทักษะการรู้สารสนเทศ 

การรู้สารสนเทศ เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการอ่าน 
ทักษะทางปัญญา อันได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหารวมทั้งทักษะทางเทคโนโลยี  
เป็นต้น  กระบวนการของการรู้สารสนเทศจึงเก่ียวข้องกับความสามารถ 5 ประการดังนี้ (ALA,1988 : 

CILIP,2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 การรู้สารสนเทศ (เพ็ญพันธ์ เพชรศรและพิมพา อินแบน. 2554  ) 
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 ทักษะท่ี 1 ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ 

 เป็นทักษะที่ต้องการใช้การคิดวิเคราะห์ในเรื่องความต้องการสารสนเทศ ไม่เพียงแต่แค่รู้แต่
จะต้องตระหนักว่าสารสนเทศมีความส าคัญอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความส าคัญต่อการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เป็นการพิจารณาวางแผนในการสืบค้นเพื่อแก้ปัญหาตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด หรือ
เมื่อเกิดความต้องการ โยให้สืบหาเหตุผลเริ่มต้นที่ปัญหา ท าความเข้าใจกับปัญหาให้ชัดเจน แล้ว
สืบค้นหาทางแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวิธีคิดท่ีใช้ในการแก้ปัญหาตามกระบวนการของหลักวิทยาศาสตร์ 
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการแสวงหาค าตอบเพื่อแก้ปัญหานั้นนอกจากจะเกี่ยวกับการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ตามหลักสูตรแล้วยังมีความเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างาน
ที่ต้องใช้เพื่อการตัดสินใจ 

 ทักษะท่ี 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ 

เมื่อตระหนักว่าต้องการสารสนเทศอะไร ก็เริ่มค้นหาสารสนเทศตามความต้องการนั้น ทั้งนี้
จะต้องเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสารสนเทศ กับลักษณะและการน ามาใช้ประโยชน์ของ
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการนั้น นอกจากนั้นยังต้องรู้จักเครื่องมือที่จะใช้ในการค้นหา รวมทั้ง
กลยุทธ์และเทคนิคที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้โดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้มากที่สุด 

 ทักษะท่ี 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ 

เมื่อค้นพบสารสนเทศตามที่ต้องการได้แล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีมากมายที่จนบางทีมีจ านวนมาก
เกินความต้องการ ทั้งนี้เพราะช่องทางของการเผยแพร่สารสนเทศนั้นหลากหลาย และก็ด้วยความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี ถึงแม้จะได้คิดด้วยเหตุผลและหลักการตามจุดมุ่งหมายมาอย่างดี แต่บางครั้ง
ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ทะลักทะลายอาจท าให้เกิดความสับสนว่าอะไรคือสารสนเทศที่
น่าเชื่อถือ ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดที่จะเหมาะสมพอเพียงกับเนื้อหาสาระท่ีเราต้องการน าเสนอ  จึง
จ าเป็นต้องมีเกณฑ์ในการเลือกใช้สารสนเทศให้เหมาะสมเพียงพอ เพื่อที่จะเลือกใช้สารสนเทศท่ีมี
คุณค่าท่ีแท้จริง ท าให้สารสนเทศที่ค้นคว้ามีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างเพียงพอ 

 ทักษะท่ี 4 ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ 

เมื่อเลือกสารสนเทศที่เพียงพอแล้ว ก็จ าเป็นต้องน าสารสนเทศท่ีเลือกได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประมวลสารสนเทศโดยจัดระเบียบสารสนเทศข้ึนใหม่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตามหลักการ
และจุดมุ่งหมายที่ต้องการน าเสนอ รวมทั้งตอบค าถามตามประเด็นปัญหาที่ต้องการ ทักษะนี้จ าเป็นต้อ
ใช้วิธีคิดแบบแยกแยะ คือมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละด้านแต่ละมุ่ม ท าให้
เห็นความสัมพันธ์ความสอดคล้องอย่างเป็นระบบ  วิธที่จะช่วยในการวิเคราะห์สารสนเทศคือการท า
บัตรบันทึกตามประเด็นแนวคิดท่ีวางไว้ จากนั้นจึงสังเคราะห์โดยน ามาประมวลกันใหม่ตามล าดับ
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เหตุผลที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน แล้วน ามาเรียบเรียงขึ้นเป็นสารสนเทศใหม่ตามความเข้าใจและ
ข้อเท็จจริงที่ค้นคว้ามา 
 ทักษะท่ี 5 ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป็นทักษะในการน าสารสนเทศท่ีผ่านการสังเคราะห์แล้วมาเผยแพร่เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหา ซึ่งการน าไปใช้นั้นอาจอยู่ในหลายรูปแบบ จะอยู่ในรูปแบบใดก็ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากน าเสนอในลักษณะรายงานการค้นคว้า 
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง เพราะปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์  การคัดลอกผลงาน 

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ควรปลูกจิตส านึกในการมีมารยาททางการใช้สารสนเทศที่ถูกต้อง 
 

3.7 การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

 การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง จนถือได้ว่าเป็นทักษะ ที่ในสังคมยุคใหม่ต้องมี
ตั้งแต่วัยเด็ก การรู้สารสนเทศเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้  เป็นผลรวมเกิดขึ้นตามหลักการ
เรียนรู้  เป็นผลรวมของพฤติกรรมที่ครอบคลุมไปถึงความรู้สึกนึกคิดซึ่งเรียกว่าเจตคติ ผู้รู้สารสนเทศ
จะต้องมีจิตส านึกในการตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้สารสนเทศในการท างาน  มีความ
รับผิดชอบ มีความพอใจในการใช้สารสนเทศ  มิใช่เพียงมีความสามารถในการแสวงหาให้ได้มาซึ่ง
สารสนเทศได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของทักษะซึ่งเรียกว่า ทักษะการรู้สารสนเทศ  
เป็นเรื่องง่ายที่จะเรียนรู้ เพราะเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ ยิ่งฝึกบ่อยยิ่งมีมากขึ้น เกิดความช านาญยิ่งขึ้น 

ทักษะการรู้สารสนเทศมีหลายระดับ ตั้งแต่ข้ันพื้นฐาน พอจะใช้สารสนเทศได้บ้างไปจนถึงข้ัน 

ก้าวหน้าหรือขั้นสูงที่สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะการรู้ 
สารสนเทศจึงควรพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.7.1 การก าหนดความต้องการสารสนเทศเป็นกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อให้ 
ได้มาซึ่ง สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ ความต้องการสารสนเทศเป็นค าท่ีใช้แทนแนวคิดเพ่ือ 

อธิบาย ว่าท าไมบุคคลหนึ่ง ๆ จึงตัดสินใจแสวงหาสารสนเทศและเมื่อบุคคลนั้น ๆ ได้รับสารสนเทศ 

แล้ว จะน าสารสนเทศท่ีได้รับไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ใด ซึ่งความต้องการนั้นจะปรากฏก็ต่อเมื่อบุคคล 

นั้น ๆ ตกอยู่ในสถานการณ์หนึ่งที่มีความไม่รู้หรือความไม่ ต้องมีการตัดสินใจแสวงหาสารสนเทศเพ่ือ 

ตอบค าถาม  ท าความเข้าใจ เรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว ชัดเจนมากน้อยในระดับที่แตกต่างกันไปตาม 

ความจ าเป็นต่อการศึกษา ค้นคว้าหรือการใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลซึ่งจะมีความสัมพันธ์ 
กับหน้าที่และอาชีพของตนเอง ความต้องการสารสนเทศนั้นจะได้รับการตอบสนองเมื่อบุคคลนั้น 

ตระหนักถึงความ ต้องการสารสนเทศแล้วพยายามสนองความต้องการของตนด้วยการแสวงหา 

สารสนเทศจาก แหล่งต่าง ๆ เพื่อน าเอาทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ตรงตามความต้องการ  
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อย่างเหมาะสม กับเวลา สถานที่และสภาพแวดล้อม  แนวทางการก าหนดความต้องการให้มีความ 

ชัดเจนประกอบด้วย 

  1). ก าหนดวัตถุประสงค์ ( Object) ก าหนดว่าจะท าอะไร  จะต้องใช้สารสนเทศนั้น
เพ่ืออะไร  เช่น  เพื่อเขียนรายงาน เตรียมสอบ  เพ่ือวางแผน  เพื่อตัดสินใจ  เพ่ือประกอบอาชีพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล เพื่อความอยากรู้  เพ่ือตัดความสงสัย  เพ่ือเป็นความรู้รอบตัว 
ฯลฯ แต่ละวัตถุประสงค์ย่อมต้องการสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน 

  2) ก าหนดเร่ืองหรือหัวข้อ  (Topic) ปกติแล้ววัตถุประสงค์กับเรื่องที่ต้องการมักจะ
ตามมาหรือบางครั้งอาจเกิดข้ึนพร้อม ๆ  กัน  ต้องก าหนดเรื่องที่ต้องการให้ชัดเจนว่าคือเรื่องอะไร  
เมื่อได้เรื่องที่แน่นอนแล้ว  ต้องมาวิเคราะห์แยกแยะว่าให้มีขอบเขตเพียงใด อย่างไร   
  3). พิจารณาลักษณะของสารสนเทศ (Characteristic of Information) หาก 

วัตถุประสงค์ต่างกันย่อมต้องการสารสนเทศท่ีมีลักษณะต่างกัน ลักษณะหรือคุณสมบัติของ 
สารสนเทศที่ควรพิจารณามีหลายประการ ดังนี้ 
   3.1) เนื้อหาของสารสนเทศ หมายถึงเนื้อเรื่องหรือรายละเอียดของ 
สารสนเทศว่ามีขอบเขตกว้างขวางให้สาระเพียงคร่าว ๆ หรือมีขอบเขตแคบเจาะลึกเรื่องนั้น ๆ ในแง่ 
ใดแง่หนึ่งให้สาระอย่างละเอียดลึกซ้ึง 
   3.2) ชนิดของสารสนเทศ  หมายถึงธรรมชาติของเรื่องนั้น ๆ ต้องเป็นข้อมูล 

ชนิดใด เช่น เป็นตาราง  แผนที่  ตัวเลข รูปภาพ เสียง  ฯลฯ  หรือมีหลาย ๆ ชนิดรวมกัน 

   3.3) ปริมาณของสารสนเทศ  วัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศเป็นเครื่อง 

ก าหนดปริมาณของสารสนเทศว่าต้องการปริมาณมากน้อยเพียงใด  

   3.4) รูปแบบของสารสนเทศ หมายถึงลักษณะภายนอกของสารสนเทศหรือ 

รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศนั่นเอง ได้แก่ รายงานวิจัย บทคัดย่อ หนังสือ ต ารา สารสนเทศ 

ออนไลน์ เป็นต้น 
   3.5) ความทันสมัยหรือช่วงระยะเวลาของสารสนเทศ  ถ้าเป็นความต้องการ 

สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่จ าเป็นต้องทันสมัยมากมายแต่หากเป็น 

ข้อมูลยิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่า แต่หากเป็นข้อมูลทางเทคโนโลยีจ าเป็นต้องใหม่ล่าสุด ยิ่งทันสมัยยิ่งมีคุณค่า 
สูง 
   3.6) คุณภาพของสารสนเทศ  หมายถึงการยอมรับสารสนเทศของผู้ใช้ใน 

ด้านความน่าเชื่อถือว่ามีความถูกต้อง อาจพิจาณาความเชี่ยวชาญและวุฒิของผู้เขียนประกอบ 

   3.7) ภาษาของสารสนเทศ  พิจารณาได้ 2 แง่คือ สารสนเทศนั้นบันทึกเป็น 

ภาษาต่างประเทศ ส่วนอีกแง่หนึ่งคือการใช้ค าศัพท์เทคนิค หรือค าศัพท์เฉพาะทางวิชาการ  
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ลักษณะทั้ง 7 ประการข้างต้นควรน ามาพิจารณาแล้วก าหนดลักษณะของ 
สารสนเทศได้ต้องการให้ชัดเจนก่อนการวางแผนการสืบค้นสารสนเทศต่อไป  

 3.7.1 การวางแผนการสืบค้นสารสนเทศเป็นขั้นตอนการก าหนดความต้องการสารสนเทศ ค า
ว่า กลยุทธ์  มีความหมายตามพจนานุกรมของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ว่า 
วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน,2556) กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศจึงหมายถึง
การท าให้ได้มาซึ่งสารสนเทศด้วยกลอุบายต่าง ๆ ส่วนค าว่า วางแผน หมายถึงกะก าหนดแผนที่จะท า
ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ  ทั้งนี้จะต้องให้เป็นวิธีด าเนินการที่สะดวก  รวดเร็ว ได้ผลแน่นอนตรงตาม
ต้องการ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศมีข้ันตอนดังนี้ 
  1) ก าหนดค าหรือค าส าคัญ (Keyword) ค าท่ีจะใช้ส าหรับการสืบค้นที่เรียกว่า 

ค าส าคัญนี้เป็นค าที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาและขอบเขตของหัวข้อ  อาจเป็นค าเดียวกันหรือหัวข้อ 
หรือเป็นค าที่ปรากฏบ่อย ๆ ในเนื้อหานั้น ๆ รวมไปถึงชื่อเฉพาะต่าง ๆ ด้วยค าเหล่านี้จะท าให้ทราบว่า
เรื่องท่ีต้องการมีอยู่ในเอกสารใดหรือทรัพยากรสารสนเทศใด การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วก าหนดค าค้น
ให้ตรงกับเนื้อหา 

  2) ก าหนดประเภททรัพยากรสารสนเทศและแหล่งทีจ่ะได้สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งสารสนเทศจาก หนังสือ  วารสาร หนังสืออ้างอิง ฐานข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ ในห้องสมุดหรือ
เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ต้องการข้อมูล ได้อธิบายไว้ในบทที่ 4  

  3) ก าหนดเกณฑ์การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  จะคัดกรองเฉพาะที่ตรงกับความ
ต้องการเท่านั้น เนื่องจากสารสนเทศท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูลมีจ านวนมากอาจมีข้อมูลบางส่วนที่ตรง
กับความต้องการเท่านั้น 

 3.7.2 การประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ  เป็นขั้นตอนในการประเมินเพื่อคัดเลือก
สารสนเทศที่เราได้จากการสืบค้นที่มีคุณค่ามีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการ เป็นการพิจารณาคัดเลือก
จากแหล่งสารสนเทศต่าง  ๆ ทั้งจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต เป็นต้น สารสนเทศที่ไม่ใช้ เช่น เป็น
สารสนเทศที่ไม่ตรงกับความต้องการเนื้อหาสารสนเทศล้าสมัย หรือ สารสนเทศนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ
ในทางวิชาการ จากการประเมินสารสนเทศจะท าให้เราได้สารสนเทศท่ีมีคุณค่าและน าสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 
  1) พิจารณาเนื้อหาว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ โดยดูชื่อเร่ือง อ่านค าน า สารบัญ 
ดรรชนี เปิดดูภายในเนื้อหาคร่าว ๆ ว่า มีภาพ ตาราง แผนที ่ฯลฯ ทีต้่องการหรือไม่   
  2) พิจารณาประเภทของสารสนเทศตามล าดับความน่าเชื่อถือดังนี้ 
   2.1) สารสนเทศปฐมภูมิ  (Primary Information) มีความน่าเชื่อถือมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็นสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยตรงของผู้เขียนและตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
ครั้งแรก เช่น ต้นฉบับตัวเขียน จดหมายส่วนตัว รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์รัฐบาล 



34 

 

  

สารสนเทศประเภทนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือควรน ามาอ้างอิงมากที่สุด เพราะเป็นข้อมูลจริงที่ได้จาก
ผู้เขียน และยังไม่ได้ผ่านการเรียบเรียงหรือปรับแต่งใหม่จากบุคคลอื่น 

   2.2) สารสนเทศทุติยภูมิ  (Secondary Information) เป็นการน า
สารสนเทศปฐมภูมิมาเขียนใหม่ อธิบาย เรียบเรียง วิจารณ์ใหม่ให้เข้าใจง่ายเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้
สารสนเทศ หรือเป็นเครื่องมือช่วยค้นหรือติดตามสารสนเทศปฐมภูมิ เช่น หนังสือ บทความวารสาร 
บทคัดย่องานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น 

   2.3) สารสนเทศตติยภูมิ  (Tertiary Information) เป็นการชี้แนะแหล่ง
สารสนเทศ 2 ระดับแรก ที่ไม่ได้ให้เนื้อหาสารสนเทศโดยตรงแต่เป็นการชี้แนะแหล่งสารสนเทศปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ เช่น บรรณานุกรม ดรรชนีวารสารและวารสารสาระสังเขป 

  3) พิจารณาผู้เขียนว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิว่าตรงกับ
สาขาที่เขียนหรือไม่ ประสบการณ์การท างานมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียนเพียงใด สิ่งเหล่านี้ช่วยให้
ผู้ใช้สารสนเทศเกิดความน่าเชื่อถือมากหรือน้อยได้ 
  4) พ ิจารณาผู้จัดพิมพ์ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยพิจารณาถึงชื่อเสียงของผู้
จัดพิมพ์ ความมีมาตรฐาน ปริมาณสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ ทั้งนี้เพราะผู้จัดพิมพ์ที่เชื่อถือได้นั้นก่อนจัดพิมพ์
ได้กลั่นกรอง คัดเลือกมาระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งกระบวนการจัดพิมพ์มีบรรณาธิการตรวจสอบแก้ไขให้
ถูกต้องเพ่ือรักษามาตรฐานของผู้จัดพิมพ์ นอกจากนี้จ านวนครั้งที่พิมพ์ รูปร่างลักษณะ คุณภาพของ
กระดาษ ความเรียบร้อยประณีตการจัดรูปเล่ม  
 3.7.3  การวิเคราะห์สารสนเทศ   วิเคราะห์ (Analysis) มีความหมายว่า ใคร่ครวญ แยก
ออกเป็นส่วน ๆ  เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) เมื่อมารวมกับสารสนเทศเป็น การ
วิเคราะห์สารสนเทศ หมายถึง กระบวนการพิจารณา จ าแนกแยกแยะในด้านส่วนประกอบคือรูปแบบ  
กลวิธีการน าเสนอ  ภาษา แนวคิด เนื้อหา แล้วน ามาจัดระเบียบความคิดใหม่ให้เป็นระบบ โดยแยก
เรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องกันหรือต่างประเด็นออกจากกัน ขั้นตอนการวิเคราะห์สารสนเทศมีดังนี้ 
  1) การอ่าน เป ็นการอ่านเพื่อส ารวจเอกสารแต่ละเรื่องหรือแต่ละเล่มให้เห็นภาพรวม
ทั้งหมด 

  2) การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นการอ่ านอย่างรวดเร็วเก็บเอาแต่ใจความส าคัญ
ของหัวข้อที่เลือกไว้ จะท าให้ทราบแนวคิดหรือแนวเนื้อหาหลักของเอกสาร โดยใจความส าคัญมักจะ
อยู่หน้าแรกและย่อหน้าสุดท้าย ในแต่ละย่อหน้ามักจะมีใจความส าคัญอยู่ที่ต้นและท้ายย่อหน้า การ
อ่านในขั้นตอนนี้ยังไม่เข้าใจก็อ่านผ่านไปก่อน ไม่ต้องเสียเวลาอ่านซ้ า 
  3) การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์หรืออ่านอย่างละเอียด เป็นการอ่านอย่างใช้
วิจารณญาณต้องท าความเข้าใจทุกหัวข้อที่เลือกอ่านไว้แล้ว การอ่านนั้นต้องคิดไตร่ตรองถึง
ความหมาย ความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องกัน อีกท้ังยังจ้องพิจารณาถึงส านวน
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ภาษา ค าศัพท์ ไวยากรณ์ การสะกดตัวการันต์ไปพร้อม ๆ กันด้วย ซึ่งนอกจากจะท าให้เข้าใจ
เนื้อความอย่างถูกต้องลึกซึ้งแล้ว ยังช่วยให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของสารสนเทศได้อีกทางหนึ่ง 
  4) การจดบันทึก  หลังจากการอ่านอย่างละเอียดจนเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว  ต้องจด
บันทึกแต่ละหัวข้อเอาไว้ วิธีจดบันทึกจะต้องจดหัวข้อ จดรายละเอียดทางบรรณานุกรม จดเนื้อหา 
ระบุเลขหน้าที่ปรากฏเนื้อความนั้น รายละเอียดทางบรรณานุกรมและเลขหน้าจะต้องใช้ส าหรับการ
อ้างอิงและน าไปเขียนบรรณานุกรม การจดบันทึกอาจจดแบบบันทึกแบบสรุปความแบบถอดความ 
แบบคัดลอก 

 3.7.4 การสังเคราะห์สารสนเทศ  เป็นการน าผลที่ได้จากการอ่านเอกสารทุกเล่มซึ่งได้
วิเคราะห์ไว้แล้ว น ามาประมวลตามความคิดความเข้าใจของตนด้วยเหตุผลและหลักการที่เหมาะสม 
จะใช้ประโยชน์ได้ดีท่ีสุดและใช้ประโยชน์มากที่สุด ก็จะต้องตัดสินว่าควรจะเชื่อตามเอกสารใด ล าดับ
เหตุการณ์ถูกต้อง มีการอ้างอิงระบุแหล่งที่มาชัดเจน แล้วน าสารสนเทศท่ีมีแนวคิดเดียวกันมาจัดกลุ่ม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาตามล าดับให้เกิดเป็นโครงร่างใหม่ 
 3.7.5 การใช้สารสนเทศ  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
เป็นเปูาหมายส าคัญที่สุดของการรู้สารสนเทศคือ การน าเสนอไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น
ในรายวิชาการรู้สารสนเทศมีวัตถุประสงค์ในการฝึกให้เรียนฝึกการน าเสนอสารสนเทศไปใช้ในงาน
วิชาการ คือน าไปเขียนรายงานที่ถูกต้องตามรูปแบบของทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 3.8 ทักษะความจ าเป็นต่อการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

การพัฒนาเพื่อให้บุคคลมีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศนั้นต้องอาศัยทักษะความรู้ความ
เข้าใจด้านการรู้ต่าง ๆ ดังนี้ (ชุติมา สัจจานนท์, 2550  ; สีปาน ทรัพย์ทอง, 2548) 

3.8.1 การรู้แหล่งสารสนเทศ (information sources literacy) คือการรู้ว่าแหล่ง 
สารสนเทศเป็นที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาต่าง  ๆ หรือให้บริการเฉพาะวิชาเฉพาะ
ด้านโดยมีทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภททั้งรูปของสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโสดทั ศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องรู้ระบบการจัดเก็บการสืบค้นการบริการของแต่ละประเภทเพื่อให้การเข้าใช้บริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.8.2 การรู้สื่อ (Media literacy) คือสามารถเข้าถึงวิเคราะห์สื่อสารสารสนเทศต่าง ๆ ได้เช่น
โทรทัศน์วิทยุวารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์หนังสือต าราเอกสารเป็นต้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขอบเขตหรือการเผยแพร่ของสื่อและสามารถเลือกรับสารสนเทศจากสื่อที่แตกต่างกันได้  
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3.8.3 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology literacy)คือ ความรู้คอมพิวเตอร์ขั้น
พ้ืนฐานในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และมีความรู้เกี่ยวกับระบบ
การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกระบวนการเข้าถึงและสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศหรือ
ทั้งท่ีอยู่บนเครือข่ายโดยใช้เครื่องมือช่วยค้นต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเช่นฐานข้อมูลของห้องสมุด
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

    3.8.4 การรู้สารสนเทศดิจิทัล (Language literacy) คือความรู้ความสามารถในการเข้าถึง
และใช้สารสนเทศที่อยู่ในรูปดิจิทัลต่าง   ๆ  ได้รู้จักโปรแกรมการสืบค้นรู้และเข้าใจการถ่ายโอน
สารสนเทศดิจิทัลไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น  ๆ  ได้สามารถเลือกรับสารสนเทศดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ได้ 

    3.8.5 การรู้ด้านภาษา   (Language literacy) คือการมีความรู้หรือทักษะภาษาเช่น
ภาษาไทยภาษาอังกฤษจะท าให้การก าหนดค าค้นประเภทค าส าคัญหรือหัวเรื่องส าหรับการสืบค้น
สารสนเทศง่ายยิ่งขึ้นและการน าเสนอหรือการถ่ายทอดสารสนเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจเพราะท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าคัญโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ประเทศต่าง  ๆ
ทั่วโลกต้องใช้เพื่อติดต่อสื่อสารและเผยแพร่สารสนเทศระหว่างกัน 

     3.8.6 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (Critical thinking) คือสามารถคิดอย่างมีระบบคิด
เพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อน ามาเลือกรับสารสนเทศท่ีน าเสนอไว้หลากหลายโดยใช้วิจารณญาณ
ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบก่อนที่จะเลือกรับสารสนเทศต่าง   ๆ  ที่น าเสนอไว้ซึ่งเป็นกระบวนการ
ส าคัญในเรื่องการรู้สารสนเทศและเป็นการสร้างผู้รู้สารสนเทศให้รู้จักน าวิธีดังกล่าวมาใช้เพ่ือแสวงหา
เข้าถึงประเมินวิเคราะห์สังเคราะห์ก่อนใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

   3.8.7การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ  (Information ethic) คือมีความรู้ความเข้าใจเมื่อน า
ข้อความหรือแนวคิดของผู้อื่นมาใช้ในงานของตนจ าเป็นต้องอ้างอิงเจ้าของผลงานเดิมเพ่ือหลีกเลี่ยง
เรื่องลิขสิทธิ์และรู้จักใช้สารสนเทศโดยไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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ภาพ 1.2 ทักษะจ าเป็นต่อการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  

 

 3.9 บทบาทของห้องสมุดกับการสอนทักษะการรู้สารสนเทศ 

การรู้สารสนเทศให้กับผู้ใช้ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่นการปฐมนิเทศ การน าชม การตอบค าถาม 
การสอนการสืบค้นฐานข้อมูล การสอนการเขียนบรรณานุกรมรวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมระยะสั้น 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงให้ความส าคัญกับการสอนการรู้สารสนเทศ หลักเกณฑ์การสอนการรู้
สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาไว้ดังนี้ 

1) การรู้สารสนเทศจะต้องครอบคลุมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและต้องมีความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องแหล่งสารสนเทศ โครงสร้างและเทคนิคการ 

สืบค้นของแต่ละแหล่งโดยนักศึกษาจะต้องสามารถใช้แหล่งสารสนเทศเหล่านี้ได้อย่างอิสระ 

3) นักศึกษาต้องเข้าใจกระบวนการค้นและสามารถน าไปปรับใช้ในการแสวงหา  

สารสนเทศและสามารถแก้ไขปัญหาได้  

4) นักศึกษาจะต้องสามารถควบคุมสารสนเทศและจะต้องไม่ตกอยู่ในอิทธิพล  

ของสารสนเทศและเป็นผู้เลือกท้ังน าสารสนเทศมาจัดโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้  

ประโยชน์  
5) นักศึกษาจะต้องสามารถน าสารสนเทศไปสร้างความรู้ได้เพ่ือน าไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ 
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6) นักศึกษาจะต้องสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและขยายขอบเขต  

ความรู้ของตนเองได้  

7) ผลประโยชน์ขั้นสุดท้ายที่นักศึกษาจะได้รับคือปัญญา 
  การสอนการรู้สารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัยผู้สอนจะต้องมุ่งเน้นที่จะให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศ ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ  

สร้างค าถามจากสารสนเทศท่ีค้นได้ ตลอดจนสามารถเข้าถึงและประเมินสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ได ้

 

 3.10 มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษา 

 มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษานี้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานและปรับปรุงโดยประธานคณะกรรมการของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัย 
(Association of   college   and   research  libraries : ACRL )  ในการประชุม
คณะกรรมการสมาคมห้องสมุดอเมริกัน ( American  Library  Association) ที่เมืองแอนตานิโอ   

มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่  18  มกราคม   ค .ศ.  2000   มีการก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ด้านความสามารถในการรู้สารสนเทศและนอกจากนี้   
ACRL ยังได้ก าหนดวัตถุประสงค์การสอนการรู้สารสนเทศรูปแบบการสอนส าหรับบรรณารักษ์
สถาบันอุดมศึกษา   ( Association of college and research  libraries.  2000   ;  2001   

อ้างถึงใน  บรรเลง สระมูล, 2546) 

 

มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศเข้าใจธรรมชาติและก าหนดขอบเขตสารสนเทศท่ี
ต้องการได้         

ตัวบ่งชี้ 1.1  นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดขอบเขตค าค้นและแสด งความ 

ต้องการสารสนเทศท่ีต้องการได้ชัดเจน  

ผลลัพธ์ประกอบด้วย (Outcome include)  

1.1.1 ประชุมปรึกษาหารือกับคณาจารย์และเข้าร่วมการอภิปรายในชั้นเรียน 

คณะท างานและอภิปรายทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือก าหนดหัวข้อการค้นคว้าหรือสารสนเทศอ่ืนที่ 
ต้องการ                                    

1.1.2 พัฒนาสรุปรายงานและก าหนดค าถามให้ตรงตามความต้องการสารสนเทศ                                       
1.1.3 ส ารวจแหล่งสารสนเทศท่ัวไปเพื่อเพ่ิมความรอบรู้ในหัวข้อที่ต้องการค้นคว้า  

ยิ่งขึ้น                  
1.1.4 ก าหนดค าจ ากัดความหรือปรับปรุงแก้ไขสารสนเทศท่ีต้องการเพื่อผลสัมฤทธิ์ 

ในการจัดการสารสนเทศ                                                                                                                       
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  1.1.5 ก าหนดความคิดหลัก ( Key concept) และค าศัพท์เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับ  

สารสนเทศที่ต้องการ  

  1.1.6 จ าแนกได้ว่าสารสนเทศที่มีอยู่สามารถเชื่อมโยงความคิดท่ีมีอยู่เดิม ท าการ
ทดลองและหรือท าการวิเคราะห์ เพื่อผลิตสารสนเทศใหม่หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถระบุประเภทและรูปแบบที่  

หลากหลายของแหล่งสารสนเทศท่ีแฝงอยู่ในรูปแบบของทรัพยากร                                                                                            

ผลลัพธ์ประกอบด้วย 

  1.2.1 รู้การผลิต การจัดระบบและการเผยแพร่สารสนเทศท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการว่ามีกระบวนการอย่างไร  

1.2.2 ยอมรับได้ว่าความรู้ความสามารถบริหารจัดการไปสู่การฝึกฝนซึ่งมีผลต่อ  

วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ                                                                                                                                                         
  1.2.3 จ าแนกคุณค่าและความแตกต่างของประโยชน์จากทรัพยากรสารนิเทศท่ีอยู่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น   สื่อประสม ฐานข้อมูล เว็บไซต์ ชุดข้อมูล โสตทัศน์และหนังสือ  
 

1.2.4 จ าแนกวัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์ เช่นระหว่าง 
เรื่องราวทั่วไปกับเรื่องที่เป็นวิชาการ ระหว่างปัจจุบันกับอดีต 

1.2.5 จ าแนกความแตกต่างระหว่างแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิ  

ตระหนักว่าจะใช้อย่างไรและแต่ละสาขามีความส าคัญอย่างไร                                                                                                                     
1.2.6 ตระหนักว่าสารสนเทศอาจจ าเป็นต้องสร้างจากข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูล 

ปฐมภูมิ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศพิจารณาค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับ               
จากสารสนเทศท่ีต้องการจ าเป็น 

  ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

  1.3.1 ก าหนดการค้นคว้าสารสนเทศท่ีต้องการจ าเป็นและตัดสินใจขยายการค้นคว้า
ไปยังแหล่งอ่ืนไม่เฉพาะแต่ในท้องถิ่นเช่น การยืม คืนระหว่างห้องสมุด การใช้ทรัพยากรจากแหล่ง 
ต่าง ๆ รูปภาพ วีดีทัศน์ หนังสือหรือเสียง 
  1.3.2 พิจารณาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ หรือภาษาใหม่เช่นภาษาต่าง 
ประเทศหรือพ้ืนฐานวิชาเฉพาะ) เพ่ือรวบรวมสารสนเทศท่ีต้องการและเข้าใจบริบทของสารสนเทศ                            

 1.3.3 ก าหนดแผนการโดยสรุปและก าหนดระยะเวลาที่จะใช้และความเหมาะสม 

ในการค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการ 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศประเมินธรรมชาติของสารสนเทศและขอบเขต
ของสารสนเทศท่ีจ าเป็นอีกครั้ง 

ผลลัพธ์ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 ตรวจสอบสารสนเทศท่ีต้องการตั้งแต่เริ่มต้นใช้ให้ชัดเจน แก้ไข
ใหม่ ปรับปรุงใหม่หรือกลั่นกรองใหม่                                                                                                                                                   

ตัวบ่งชี้ 1.4.2 อธิบายเกณฑ์ที่จะใช้ในการคัดเลือกและตัดสินใจในการเลือก  

สารสนเทศที่ต้องการ  

 

มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล               

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศเลือกวิธีการค้นหาหรือระบบการค้นคืน  

สารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ           

ผลลัพธ์ประกอบด้วย                                                                                                                                                           

2.1.1 จ าแนกวิธีการค้นหาที่เหมาะสม ( เช่น วิธีการทดลอง การเลียนแบบและ 

การท างานภาคสนาม) 

2.1.2 ส ารวจประโยชน์และความเหมาะสมของการค้นหาจากหลากหลายวิธีการ                                                
2.1.3 ส ารวจขอบเขตเนื้อหาและการบริหารจัดการระบบการค้นคืนสารสนเทศ                                             

2.1.4 คัดเลือกวิธีการในการเข้าถึงที่ต้องการจ าเป็น ด้วยวิธีการค้นหาหรือระบบ 

การค้นคืนสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศก าหนดกลยุทธ์และด าเนินการตามกลยุทธ์                        
การค้นคว้าที่ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

2.2.1 พัฒนาแผนการค้นคว้าโดยใช้วิธีการค้นคว้าที่เหมาะสม                                                              
2.2.2 จ าแนกความส าคัญค าที่มีความหมายเหมือนกันและค าศัพท์ที่สัมพันธ์  

กับสารสนเทศท่ีต้องการจ าเป็น                                                                                                                                                                    
2.2.3 เลือกค าศัพท์ควบคุมเฉพาะสาขาหรือแหล่งค้นคืนสารสนเทศ                                                              

2.2.4   ก าหนดกลยุทธ์การค้นหา   โดยการใช้ค าสั่งที่เหมาะสมกับระบบการค้น  

คืนสารสนเทศท่ีเลือกไว้ เช่น การใช้ตรรกบูลีน การลดค าและการค้นด้วยค าใกล้เคียงใช้ส าหรับ
เครื่องมือค้น “ search engine” หรือเครื่องมือช่วยค้นในตัวเล่ม เช่น ดรรชนีส าหรับหนังสือ    
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2.2.5 ปฎิบัติตามกลยุทธ์การค้นหาด้วยวิธีการค้นคืนที่หลากหลาย การใช้เครื่องมือ 

ช่วยค้นที่แตกต่างจากผู้ใช้  โดยใช้ค าสั่งหลายภาษาโพรโทคอลและปัจจัยที่ก าหนดอื่นๆ ในการค้นหา  

ที่แตกต่างกัน                      
 2.2.6 ใช้วิธีการค้นหาโดยการส ารวจโพนโทคอลที่จะใช้เหมาะสมกับสาขาวิชา 

 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศค้นคืนสารสนเทศได้หลายวิธีการทั้งจากระบบ
ออนไลน์จากแหล่งสารสนเทศบุคคลหรือจากแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ 

ผลลัพธ์ประกอบด้วย                                                                                                                             

2.3.1 ใช้ระบบสืบค้นที่หลากหลายวิธีในการค้นคืนสารสนเทศท่ีอยู่ในหลากหลาย 

รูปแบบ       
 2.3.2 สามารถใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ที่หลากหลายและรวมทั้งระบบอื่น  ๆ 

ในการสืบค้น เช่น ระบบเรียกเลขหนังสือ เพื่อเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด  

หรือจ าแนกแหล่งสารสนเทศเฉพาะทางเพ่ือการค้นหา      

 2.3.3 เชี่ยวชาญในการสืบค้นจากระบบออนไลน์หรือจากแหล่งบุคคลในสถาบัน 

เพ่ือการค้นคืนสารสนเทศที่ต้องการจ าเป็น เช่น จากบริการยืม –คืนระหว่างห้อสมุดหรือบริการจัดส่ง
เอกสารจากสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ  
           2.3.4   ใช้วิธีการส ารวจ การเขียนจดหมาย การสัมภาษณ์และวิธีการสืบค้นอื่นๆ 
เพ่ือการค้นคืนสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
 

  ตัวบ่งชี้ที่  2.4 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถกลั่นกรองกลยุทธ์ / ยุทธวิธีในการ
ค้นหาถ้ามีความจ าเป็น 

  ผลลัพธ์ประกอบด้วย 

  2.4.1 ประเมินปริมาณคุณภาพและความสัมพันธ์ของผลการค้น  เพื่อตัดสินใจเลือก
ระบบการค้นคืนสารสนเทศหรือวิธีการใดท่ีควรน ามาใช้เป็นประโยชน์         
  2.4.2 จ าแนกช่องว่างในการค้นหาสารสนเทศและตัดสินใจ ถ้ากลยุทธ์ / ยุทธวิธีที่
ส าคัญในการค้นหา 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถบันทึกและจัดการสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศท่ีได้ 
  ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

  2.5.1 เลือกระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพียงหนึ่งจากหลากหลายวิธี
เพ่ือสกัดหรือลดทอนสารสนเทศท่ีต้องการจ าเป็น เช่น ซอฟแวร์ท าหน้าที่ส าเนาหรือคัดลอก เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องสแกน อุปกรณ์โสตทัศน์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ                                                                        
  2.5.2 สร้างระบบเพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศ           
              2.5.3 จ าแนกความแตกต่างระหว่างประเภทของแหล่งที่อ้างอิงและเข้าใจ
องค์ประกอบและค าสั่งที่ถูกต้องของการอ้างอิงทรัพยากรที่ขยายออกในวงกว้าง    

         2.5.4 บันทึกการอ้างอิงสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดท่ีอ้างอิงเพ่ือใช้อ้างอิงใน  

อนาคต                                

2.5.5 ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อบริหารจัดการสารสนเทศท่ีเลือกแล้ว  

จัดระบบ  

 

  มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศ ได้อย่างมีวิจารญาณและสามารถบูรณาการสารสนเทศท่ีคัดเลือกได้เข้าสู่ฐานความรู้และ
ค่านิยมของตน 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสรุปแนวคิดหลักที่สกัดมาจากสารสนเทศ                              
ที่รวบรวมได้ 
  ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

3.1.1 อ่านเนื้อหาและเลือกแนวความคิดหลัก 

3.1.2 กล่าวถึงแนวความคิดหลัก  (concept) เกี่ยวกับเนื้อหาเดิมด้วยภาษาของ 
ตนอีกครั้งและเลือกข้อมูลได้ถูกต้อง 

3.1.3 จ าแนกเนื้อหาของวัสดุสารสนเทศตามอักษรแล้วสามารถน าไปอ้างอิงได้  

อย่างเหมาะสม  
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  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้เกณฑ์เริ่มต้นเพื่อประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างชัดเจน 

  ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

  3.2.1 ตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศท่ีมาจากแหล่งเพื่อประเมินความเสี่ยง                  
ของเนื้อหา ความตรง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของผู้แต่ง ความทันสมัย ความคิดเห็นหรือความ
โน้มเอียง     

3.2.2 วิเคราะห์โครงสร้างและตรรกเพ่ือการสนับสนุนข้อสรุปหลักฐานหรือวิธีการ                                      
3.2.3 จ าแนกได้ว่าสารสนเทศใดเป็นอคติ การปลอมแปลงหรือการจัดกระท า                                                      
3.2.4 จ าแนกได้ว่าสารสนเทศถูกสร้างข้ึนภายในวัฒนธรรม ลักษณะทาง  

กายภาพหรือบริบท อื่น  ๆ ที่แตกต่างกันและเข้าใจถึงผลกระทบของบริบทที่มีผลต่อการตีความ  

สารสนเทศ  

 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสังเคราะห์แนวความคิดหลักเพ่ือสร้าง
แนวความคิดใหม่ 
  ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

   3.3.1 จ าแนกถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดและเชื่อมโยงแนวคิดให้เป็น
แถลงการณ์เบื้องต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุน                                                                     

                               3.3.2 สังเคราะห์ขอบเขตสารสนเทศเบื้องต้น ซึ่งอาจเป็นนามธรรมขั้นสูงเพื่อ
สร้างสมมติฐานใหม่ที่อาจเป็นการเพิ่มสารสนเทศใหม่   

          3.3.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืน  ๆ ให้เกิดประโยชน์ เช่น โปรแกรมตาราง
ค านวณฐานข้อมูล สื่อประสม สื่อโสตทัศน์ เพื่อใช้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ของแนวคิดและปรากฏการณ์อ่ืน  
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถเปรียบเทียบความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม ความขัดแย้งหรือคุณลักษณะเฉพาะของสารสนเทศอ่ืนๆ  
  ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

  3.4.1 ตัดสินเกี่ยวกับความพึงพอใจสารสนเทศที่ศึกษาค้นคว้ามาแล้วหรือไม่หรือ
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่ต้องการจ าเป็น 

3.4.2 ใช้เกณฑ์การเลือกอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือตัดสินว่าสารสนเทศใดเป็น  

สารสนเทศที่ขัดแย้งหรือว่าเป็นสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงจริงได้         

                    3.4.3 เขียนบทสรุปบนพื้นฐานจากสารสนเทศท่ีรวบรวม      
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                    3.4.4 ทดสอบทฤษฎีด้วยการใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  เช่น  การลอกเลียน
หรือการทดลองจัดกระท า        
                    3.4.5 ตัดสินข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ว่าถูกต้องด้วยการใช้ค าถามเก่ียวกับ
แหล่งก าเนิดข้อมูล ข้อจ ากัดในการรวบรวมสารสนเทศหรือกลยุทธ์/ยุทธวิธี และความเหมาะสมของ
ข้อสรุป            
                   3.4.6 บูรณาการหรือรวบรวมสารสนเทศใหม่เข้ากับสารสนเทศเดิมหรือความรู้เดิม 

          3.4.7 เลือกสารสนเทศเพ่ือจัดเตรียมไว้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศพิจารณาตัดสินผลกระทบของความรู้ใหม่  

ที่มีผลต่อระบบค่านิยมส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรและเชื่อมโยงความแตกต่างนั้น                                                                    
ผลลัพธ์ประกอบด้วย 

3.5.1 ส ารวจข้อแตกต่างของความคิดเห็น (Viewpoint) ซึ่งพบในงานวรรณกรรม                          

           3.5.2  ตัดสินได้ว่าเมื่อใดที่ควรจะน าความคิดเห็นมารวมกันหรือเมือใดควรปฏิเสธ 

 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจและตีความความสามารถอย่างมี
เหตุผลสามารถสนทนากับปัจเจกชนอ่ืน ๆ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาและ/หรือผู้ประกอบการ 
  ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

3.6.1 ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนและการอภิปรายอื่นๆ                                                                     

3.6.2 ให้ความร่วมมือสนับสนุนชั้นเรียนเกี่ยวกับการออกแบบประชุมผ่านสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน หัวข้ออภิปราย เช่น อีเมล์ กระดานข่าว หรือห้องสนทนา                                        

3.6.3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น  
การสัมภาษณ์ การใช้อีเมล์   
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถทบทวนได้ว่า ค าถามท่ีตั้งไว้ในช่วง
เริ่มแรกควรปรับปรุงหรือไม่ 

ผลลัพธ์ประกอบด้วย                                                                                                                                       
3.7.1 ตัดสินใจว่าสารสนเทศที่ต้องการจ าเป็นดั้งเดิมเป็นที่พึงพอใจแล้วหรือไม่ 

หรือต้องเพ่ิมเติมสารสนเทศที่จ าเป็น                                                                            

3.7.2 ทบทวนกลยุทธ์  /  ยุทธวิธีการค้นหาและเพ่ิมแนวคิดหลักท่ีจ าเป็น 

3.7.3 ทบทวนแหล่งค้นคืนสารสนเทศท่ีใช้และขยายไปยังแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ  
ที่จ าเป็น 
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  มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศรายบุคคลหรือสมาชิกในกลุ่มใช้สารสนเทศ               
อย่างมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะตามท่ีก าหนดไว้ 
  ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

4.1.1 การบริหารจัดการเนื้อหาวิธีการกระท าที่สนับสนุนจุดประสงค์และรูปแบบ 

ของผลงานหรือปฏิบัติ เช่น ฉบับต้นร่าง ฉบับร่าง หรือฉบับคณะกรรมการตัดทอนเรื่อง 
              4.1.2 แสดงความรู้และทักษะที่ถ่ายโอนมาจากประสบการณ์การวางแผนและสร้าง
ผลงานหรือการด าเนินการ   

          4.1.3 บูรณาการสารสนเทศใหม่และสารสนเทศเดิมรวมทั้งการเขียนอ้างอิง   
การถอดความ วิธีการกระท าที่สนับสนุนการสร้างผลงาน  

          4.1.4 จัดกระท าข้อมูลดิจิทัลรูปภาพและข้อมูลที่จ าเป็นโดยการถ่ายโอนสิ่งเหล่านั้น
จากแหล่งเดิมและรูปแบบเดิมไปสู่บริบทใหม่  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศแก้ไขกระบวนการพัฒนาผลิตผลงานหรือ 

การด าเนินการ 
  ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

  4.2.1 เก็บรักษาวารสารหรือตัดเก็บกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการค้นคว้าสารสนเทศการ
ประเมินสารสนเทศและกระบวนการสื่อสาร 

                4.2.2 ระลึกย้อนถึงความส าเร็จ  ความล้มเหลวและกลยุทธ์ / ยุทธวิธีทางเลือกใน
อดีต 

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสื่อสารผลงานหรือกระท าต่อบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ประกอบด้วย 

4.3.1 เลือกการสื่อสารกลางและรูปแบบที่ดีท่ีสุดเพื่อสนับสนุนจุดมุ่งหมาย  
การสร้างงานหรือเจตนาของผู้ฟัง  

                       4.3.2 ใช้การเรียงล าดับความส าคัญของเทคโนโลยีในการประยุกต์สร้างผลงานหรือ
การด าเนินการ               

          4.3.3 รวมหลักการของการออกแบบและการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน                                                           
          4.3.4 สื่อสารชัดเจนด้วยรูปแบบที่สนับสนุนจุดมุ่งหมายตามความสนใจของผู้ฟัง 
       มาตรฐานที ่5 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศเข้าใจบริบททางเศรษฐกิจ กฎหมายและสังคมที่

แวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ การเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องทั้งทางจริยธรรมและทาง
กฎหมาย 
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          ตวับ่งชี้ท่ี 5.1 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศเข้าใจบริบททางจริยธรรม กฎหมายและ
เศรษฐกิจสังคม (Social - economies) ที่แวดล้อมด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

  5.1.1 จ าแนกและอภิปรายประเด็นที่สัมพันธ์กับความเป็นส่วนบุคคลและการให้การ
คุ้มครองสารสนเทศท้ังประเภทสิ่งตีพิมพ์และประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์               
  5.1.2 จ าแนกและอภิปรายประเด็นที่เก่ียวกับการเข้าถึงสารสนเทศท่ีได้เปล่าและ
สารสนเทศที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียม  
  5.1.3 จ าแนกและอภิปรายประเด็นสัมพันธ์การตรวจสอบ   ( censorship) และ
ความมีอิสระในการพูด   
                    5.1.4 แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การสงวนสิทธิ์และการใช้
ผลงานที่มีการสงวนลิขสิทธ์โดยชอบธรรม 

      ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ   นโยบาย
สถาบันและธรรมเนียมปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงและการใช้แหล่งสารสนเทศ 

      ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

       5.2.1 ให้ความร่วมมือในการอภิปรายทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการยอมรับ  

ข้อปฏิบัติ      

                 5.2.2 เห็นด้วยกับการใช้รหัสผ่านและรูปแบบของรหัสประจ าตัว ( ID) อ่ืนๆ                  
เพ่ือการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ       
                 5.2.3 ปฏิบัติตามนโยบายสถาบันเก่ียวกับการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ      

               5.2.4 อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ระบบและสิ่งอ านวย 

ความสะดวก     

                5.2.5 ได้รับสารสนเทศท่ีถูกต้องตามกฎหมายจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูล  
รูปภาพหรือเสียงอย่างถูกต้อง                        

                         5.2.6 แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการขโมยผลงานของผู้อื่นมา  

เป็นของตนว่าเป็นอย่างไรและไม่แสดงว่าผลงานของผู้อื่นเป็นผลงานของตน    

               5.2.7 แสดงความเข้าใจนโยบายสถาบันที่สัมพันธ์กับผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับบุคคล 
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   ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศแสดงการยอมรับการใช้แหล่งสารสนเทศในการ
สื่อสารผลงานหรือด าเนินการ 

        ผลลัพธ์ประกอบด้วย                                                                                                                               
        5.3.1 เลือกรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมและยึดถือใช้เป็นแหล่งอ้างอิงอย่างมั่นคง                                   
        5.3.2 การประกาศใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ มีความจ าเป็นต้องท าเพ่ือสงวน 

ลิขสิทธิ์วัสดุสารสนเทศ 

 

4. บทสรุป 

 “สารสนเทศ” หรือ “สารนิเทศ” หมายถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิดที่ได้
ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วน ามาบันทึกไว้ในสื่อต่าง  ๆ เช่น หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ฯลฯ 
เพ่ือน าไปเผยและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

 สารสนเทศมีความส าคัญต่อทั้งต่อตัวบุคคลและประเทศชาติ เพราะสารสนเทศช่วยในการ
พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งสารสนเทศเป็นปัจจัย
ส าคัญในกระบวนการขับเคลื่อนก้าวหน้าทางอารยธรรม อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ทัศนคติ  ศิลปะท่ี
เป็นเอกลักษณ์อันดีงามระหว่างชาติ  เมื่อมีการน าสารสนเทศไปใช้ควรมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของ
ข้อมูล 

 ความรู้กับมนุษย์เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ มนุษย์ต้องอาศัยความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตและการ
พัฒนาชีวิตตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสังคมมนุษย์ ความรู้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง สิ่งแรกของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ ทั้งยังต้องสร้างเสริมเพิ่มเติมและพัฒนาตลอดเวลา 
การสร้างเสริมหรือพัฒนาความรู้ท าได้ด้วยการแสวงหาด้วยวิธีต่าง  ๆ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
มากมายและต้องอาศัยปัจจัยหรือองค์ประกอบของความรู้มาเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้ทราบและ
เข้าใจถึงความหมาย ความส าคัญและความจ าเป็นของความรู้ที่มีต่อมนุษย์  

การรู้สารสนเทศ คือความสามารถและทักษะในตัวบุคคลในการแสวงหาสารสนเทศและ
เข้าถึงสารสนเทศซึ่งผู้รู้สารสนเทศคือบุคคลที่มีทักษะ  6 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะในการก าหนด
เครื่องมือที่จะค้น  2) ทักษะการวางแผนกลยุทธ์การสืบค้น  3) ทักษะการค้นหาสารสนเทศและเข้าถึง
สารสนเทศ  4) ทักษะการใช้สารสนเทศ  5) ทักษะการสังเคราะห์สารสนเทศและ 6) ทักษะการ
ประเมินสารสนเทศ 

 ทักษะจ าเป็นต่อการส่งเสริมการรู้สารสนเทศการพัฒนาเพ่ือให้บุคคลมีความสามารถ
ด้านการรู้สารสนเทศนั้นต้องอาศัยทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการรู้ต่าง  ๆ การรู้แหล่งสารสนเทศ  

การรู้ว่าแหล่งสารสนเทศเป็นที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในสาขาต่าง  ๆ การรู้สื่อ สามารถเข้าถึง
วิเคราะห์สื่อสารสารสนเทศต่าง ๆ การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานในเรื่อง
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ของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เช่นฐานข้อมูลของห้องสมุดฐานข้อมูล
ออนไลน์ การรู้สารสนเทศดิจิทัล คือความรู้ความสามารถในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศที่อยู่ในรูป
ดิจิทัลต่าง ๆ สามารถเลือกรับสารสนเทศดิจิทัลที่มีคุณภาพได้  การรู้ด้านภาษา   คือการมีความรู้หรือ
ทักษะภาษาเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษจะท าให้การก าหนดค าค้นประเภทค าส าคัญหรือหัวเรื่อง
ส าหรับการสืบค้นสารสนเทศง่ายยิ่งขึ้นและการน าเสนอหรือการถ่ายทอดสารสนเทศต้องมีความรู้
ความเข้าใจเพราะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าคัญโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากลที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องใช้เพื่อติดต่อสื่อสารและเผยแพร่สารสนเทศระหว่างกันการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสามารถคิดอย่างมีระบบคิดเพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อน ามาเลือกรับสารสนเทศ
ที่น าเสนอไว้หลากหลายโดยใช้วิจารณญาณไตร่ตรองก่อนใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ  หลีกเลี่ยง
เรื่องลิขสิทธิ์และรู้จักใช้สารสนเทศโดยไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. สารสนเทศหรือสารนิเทศ  หมายถึงอะไร 

2. สารสนเทศมีความส าคัญต่อบุคคลอย่างไรบ้าง 
3. สารสนเทศมีความส าคัญต่อสังคมอย่างไร 

4. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศท่ีดีควรเป็นอย่างไร 

5. ประเภทของสารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง 
6. ความรู้หมายถึง 
7. พ้ืนฐานการศึกษาหาความรู้ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
8. การรู้สารสนเทศหมายถึง 
9. ทักษะการรู้สารสนเทศประกอบด้วย 

10. การพัฒนาความสามารถของทักษะการรู้สารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง 
11. ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง 
12. การรู้สารสนเทศมีความส าคัญต่อท่านอย่างไร 

13. การรู้สารสนเทศมีความส าคัญต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างไร 

14. การเรียนรู้ในห้องเรียนแตกต่างจากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร 

15. เทคโนโลยีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการรู้สารสนเทศอย่างไรบ้าง 
16. นักศึกษามีการน าความรู้เรื่องสารสนเทศและการรู้สารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

อย่างไร   
17. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ค ากล่าวที่ว่า “ถ้าเราให้ปลา   เขากินอิ่มได้เพียงมื้อเดียว     

ถ้าเราสอนวิธีหาปลา เขาจะหารับประทานอาหารได้เองตลอดชีวิต”   (Give  a  man  a fish  and  he  

can  eat  for  a   day.  Teach  a  man  to  fish and  he  can  eat   for  the   rest  of  his life) 

18. ท่านมีวิธีการเรียนอย่างไรให้ส าเร็จ  (เขียนเป็นลักษณะแผนผังความคิด) 

 

 

 

 



50 

 

  

เอกสารอ้างอิง 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2547). คัมภีร์ระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์  
คอนซัลท์.  

เกษม วัฒนชัย. (2544). “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ,”  
 Thailand Education. 2 (11)  : 39 – 50. 

ครรชิต มาลัยวงศ์. (2535). เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ  :  ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และ 

 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 
จุมพจน์ วนิชกุล. (2550). “พัฒนาการส่งเสริมการรู้สารสนเทศในต่างประเทศและในประเทศไทย”. 

วารสารห้องสมุด. 51 (2 ฉบับพิเศษ),  50 -51. 

ชุติมา สัจจานนท์ . (2544)   “การรู้สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา คนไทยและ
สังคมไทยม,” วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. 14,4 (กันยายน – ธันวาคม 2544) : 50 – 63.  

ชุติมา สัจจานันท์. (2550). “การรู้สารสนเทศการสอนและการวิจัย”. วารสารห้องสมุด, 51(2), 

 27-46. 

ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ .(2548) การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรธุรกิจ . กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซ์เปอร์ 
เน็ท จ ากัด. 

ณัฎพันธ์ เขจรนันท์และไพบูลย์ เกียรติโกมล. ( 2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Management  Information Systems. กรุงเทพฯ  : ซีเอ็ดยูเคชั่น.   

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. ( 2545 ) .  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management  

Information Systems. กรุงเทพฯ  : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค. 

นวลจันทร์ รัตนากรและคณะ. (2535) . การใช้ห้องสมุด. กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัยรามค าแหง.   
นฤมล ปราชญโยธิน, ทวีศักดิ์  กออนันตกูลและเปรมมิน จินดาวิมลเลิศ. ( 2536). ธิซอรัสระบบ

สารสนเทศ. กรุงเทพฯ  :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 
บุญดี บุญญากิจและณัชมน หรกาญจนานันท์. (2550). ตรวจประเมินความรู้สู่ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ  :   

 จิรวัฒน์เอ๊กซเพลส. 

บุญยืน จันทร์สว่าง. (2548) . ทักษะการรู้สารสนเทศ.  พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ :  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

บรรเลง สระมูล.(2546). การประเมินความจ าเป็นเพื่อพัฒนาด้านสมรรถนะสารสนเทศ : 
การศึกษากลุ่มพหุ. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 



51 

 

 

ประภาวดี  สืบสนธ์. (2543). สารสนเทศในบริบทสังคม. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

ปาริชาต เสาระวิเศษ ( 2552) การพัฒนาการรู้สารสนเทศของนั กเรียนระดับประถมศึกษาใน
ประเทศไทย วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พรชิตา วิเชียรปัญญา. (2548). การจัดการความรู้ : พื้นฐานการประยุกต์ใช้. กรุงเทพ ฯ : 

 เอ็คซ์เปอร์เน็ท. 

พระราชวรมุณี (ประยูร ธมมจิตโต). (2544). ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก. 

 พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ  :  สยาม. 

พิณสุดา สิริรังศรี. (2556). การรู้สารสนเทศ  : กลไกการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์.  เข้าถึง 
 www. Dpu.ac.th / edr-health/if.pdf. 

เพ็ญพันธ์  เพชรศรและพิมพา อินแบน. (2554).  เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา 000130  

ทักษะการรู้สารสนเทศ  INFORMATION LITERACY.  พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น  :  
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ :  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 

วิราภรณ์ สังข์ทอง. (2547). การพัฒนาฐานข้อมูลนิยามค าศัพท์วิชาการสาขาบรรณารักษศาสตร์ 
 และสารสนเทศศาสตร์.  วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) ชลบุรี  : มหาวิทยาลัยบูรพา. 

แววตา เตชาทวีวรรณ , “การสอนการรู้สารสนเทศในโรงเรียน ”.โดมทัศน์ 28(2). ( ก.ค.-ธ.ค. 2550 ) 

หน้า 67-76. 

สมาน ลอยฟูา. ( 2544) .  “การรู้สารสนเทศ :  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับสังคมสารสนเทศ” . 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.19 (1) : 1-6. 

สุจิน  บุตรดีสุวรรณ. (2550). การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ส าหรับนักศึกษาใน 

 ห้องสมุด . 51 วารสารสถาบันอุดมศึกษา.  :  73-80. 

สุพิศ บายคายคม. (2550) . การรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. ชลบุรี  :  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ (2540) “แบบจ าลองการรู้สารสนเทศ” บรรณศาสตร์ 12 (2) (ธันวาคม):  

57-68 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2547). การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ  : 

 ซีเอ็ดยูเคชั่น.   



52 

 

  

American Library  Association. (1998).  A Progress Report on Information Literacy : 

An Update on the American  Library  Association Presidential Committee 

on Information Literacy : Final Report. Retrived  November 15,2016  

______. (1983).  The ALA Glossary of Library and Information  Science. Chicago  :  

American  Library  Association. 

Association of College and Research Libraries. (2006).  Information Library 

Compertency Competency Standards for Higher Education.  December 2, 

2014. 

Breivik, P.S. , & Gordon, and E.G. (1989). Information Literacy  :  Revoloution in the  

Library. New York : McMillan. 

Doyle. C.S. (1994). Information Library in an Information Society : A Concept  

for the  Information  Age.  New York  :  ERIC Clearing house on information  

and technology  Syracuse University. 

Kuhlthau, C. C. (1990). Information skills for an information society : A review of 

research. Information  Reports & Bibliographies, 19 (3), 14 -26. 

Sayres,R ( 2006) . Principles of awareness – raising : Information Literacy,  

acase study. Bangkok : UNESCO Bangkok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

สถาบันบริการสารสนเทศ 
 

เนื้อหาประจ าบทที่ 2 สถาบันบริการสารสนเทศ 

 1. ความหมายของแหล่งสารสนเทศ 
2. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ 

     2.1 แหล่งสารสนเทศบุคคล 

      2.2 แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน 

      2.3 แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 

      2.4 แหล่งสารสนเทศสถาบัน 

 3. ประเภทของสถาบันบริการสารสนเทศ 
      3.1 ศูนย์สารสนเทศ 

      3.2 หอจดหมายเหตุ 
      3.3 พิพิธภัณฑ์ 

               3.4 สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ 
      3.5 ห้องสมุด 

4. งานบริการของห้องสมุด 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. นักศึกษาสรุปความหมายของแหล่งสารสนเทศได้ 
2. นักศึกษาอธิบายประเภทของแหล่งสารสนเทศได้ 
3. นักศึกษายกตัวอย่างประเภทของสถาบันบริการสารสนเทศได้ 

    4. นักศึกษาอธิบายลักษณะการบริการของศูนย์สารสนเทศได้ 
 5. นักศึกษาบอกลักษณะการบริการของหอจดหมายเหตุได้ 
 6. นักศึกษายกตัวอย่างลักษณะการบริการของพิพิธภัณฑ์ได้ 
 7. นักศึกษาบอกลักษณะการบริการของสถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ได้ 
          8. นักศึกษาสรุปความหมายและความสําคัญของห้องสมุดได ้

          9 นักศึกษาอธิบายวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งห้องสมุดได้ 
        10. นักศึกษาเปรียบเทียบประเภทของห้องสมุดแต่ละประเภทได้ 
        11. นักศึกษายกตัวอย่างกิจกรรมบริการของห้องสมุดได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 2 

1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 1.3 วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.4 วิธีการสอนแบบอภิปราย 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและตําราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

  2.5 แบ่งกลุ่มสํารวจแหล่งบริการสารสนเทศและห้องสมุดแต่ละประเภท นําเสนอรายงาน    
                  หนา้ชัน้ สรปุ อภิปรายผลรว่มกันถึงสิง่ท่ีไดจ้ากการศึกษา 
  2.6 กิจกรรมกลุ่มระดมสมองวาดภาพห้องสมุดมีชีวิต 

  2.7 ทําแบบฝึกหัดบทที่ 2 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004) 

2. Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 

4. วีดีทัศน์ 
5. สีไม้ สีเทียนและกระดาษวาดภาพ 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ่ม การนําเสนอหน้าชั้นเรียนและการอภิปราย 

2. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

3. การทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การทําใบงาน 

5. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความร่วมมือในและนอกห้องเรียน 

6. การตอบคําถามในห้องเรียน 

 



 

 

บทที่  2 

สถาบันบริการสารสนเทศ 

 

 สังคมสารสนเทศในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานขององค์กรและความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานได้ 
ในหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพราะสังคมทําให้เกิดความจําเป็นในการเรียนรู้ การคัดเลือกสารสนเทศจํานวน
มากจากแหล่งต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรตีพิมพ์ ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ตลอดจนทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถแสวงหาสารสนเทศท่ีต้องการได้จากทรัพยากรที่รวบรวมไว้ในแหล่ง
สารสนเทศต่าง  ๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่มีคุณภาพได้  ห้องสมุดเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ต่างๆ ที่อยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้บริการแก่ผู้ใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ห้องสมุดจะต้อง
เป็นสถานที่สาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้อย่างเท่าเทียมเพ่ือให้บริการเป็นไปอย่างทั่วถึงและ
ยุติธรรม จึงมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดข้ึน 

 ห้องสมุดได้ให้บริการแก่ผู้ใช้มากมาย เช่น บริการยืมคืน บริการตอบคําถาม บริการถ่าย
เอกสาร บริการนําชมห้องสมุด บริการจัดแสดงหนังสือใหม่ เป็นต้น นอกจากการศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุดแล้ว ยังมีแหล่งเรียนรู้อื่น  ๆ เช่น หอจดหมายเหตุ สถาบันบริการสารสนเทศ เชิงพาณิชย์ 
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เป็นต้น 
  

1. ความหมายของแหล่งสารสนเทศ  
 วัลลภ  สวัสดิวัลลภ และคนอ่ืนๆ (2544) ให้ความหมายแหล่งสารสนเทศว่า แหล่ง 
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นศูนย์ข้อมูลทางสารนเทศแหล่งเกิดข้อมูลทางสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกัน 

นํามาจัดเก็บ ให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 พูลสุข เอกไทยเจริญ ( 2544) ให้ความหมายของว่า แหล่งสารสนเทศหมายถึงศูนย์รวม  
บ่อเกิด  ที่เก็บหรือรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ทั่วไป ความรู้ทางวิชาการ ความคิดและความรู้สึก
ต่างๆ 

 เฟื่องบุญ บุญถนอม ( 2542) ให้ความหมายของว่า แหล่งสารสนเทศหมายถึงแหล่งหรือ
สถานที่จัดหา จัดเก็บ รวบรวมหรือผลิตทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_lifeenvironmentandtechnology/wiki/53a92/1_.html
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_lifeenvironmentandtechnology/wiki/53a92/1_.html
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_lifeenvironmentandtechnology/wiki/53a92/1_.html
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จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า แหล่งสารสนเทศหมายถึงสถานที่ที่เป็นศูนย์ที่มีหน้าที่
จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง  ๆ ซึ่งเห็นว่าจะมีประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ต่อ
ผู้ใช้โดยดําเนินการวิเคราะห์ ประเมินค่า จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ จัดทําเครื่องมือสืบค้นและมีระบบ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ 

 แหล่งสารสนเทศแต่ละแห่งให้บริการและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ต้องการสารสนเทศ 

ในลักษณะต่างๆ กัน ประเภทของแหล่งสารสนเทศแบ่งตามลักษณะทั่วไปมี 4 กลุ่มดังนี้  
(ธนู บุญญานุวัตร,2550) 

  2.1 แหล่งสารสนเทศบุคคล 

  แหล่งสารสนเทศบุคคลเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีสําคัญประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นแหล่ง 
ที่เกิดข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้นกําเนิดผู้คิดค้น ผู้ค้นพบ ผู้รวบนวมและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบ 

ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลเป็นผู้รู้สารสนเทศ บุคคลผู้นับว่าเป็นแหล่งสารสนเทศได้แก่ บุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานตามในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งจนรอบรู้งานนั้น สามารถให้สารสนเทศแก่ผู้ต้องการได้อย่าง 
ถูกต้อง ผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการ ผู้วิจัย ผู้คิดค้น ผู้ประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง 
จนประสบความสําเร็จ เป็นต้น 

 ตัวอย่างอาชีพที่มีลักษณะเป็นแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ นักวิจัย  นักวิชาการ ครู  
อาจารย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นายช่าง ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพ้ืนบ้าน ผู้มีผลงาน 

ดีเด่นทางวัฒนธรรมในสาขาใดสาขาหนึ่ง เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากสังคม ซึ่งผู้ต้องการ
สารสนเทศจากแหล่งบุคคลนี้จะต้องทราบที่อยู่ ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน จึงจะสามารถไปพบเพ่ือ
สัมภาษณ์ ขอความรู้ ขอคําแนะนําในเรื่องท่ีบุคคลเชี่ยวชาญนั้น แหล่งสารสนเทศบุคคลถือเป็นแหล่ง
สารสนเทศขั้นปฐมภูมินับว่ามีความน่าเชื่อถือสูงสุด 

 2.2 แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน 

 แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีเผยแพร่ข่าว เหตุการณ์  

ที่สําคัญและน่าสนใจไปยังมวลชนด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ สิ่งที่ทําหน้าที่เผยแพร่ให้สารสนเทศแก่ 
มวลชนได้แก่ 

  1.) สื่อโทรทัศน์ ให้บริการสารสนเทศในรูปแบบภาพและเสียงนํา 

สารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ตรงสู่บ้าน เป็นสื่อที่จะต้องลงทุนในการผลิตและแพร่ภาพมีรายการข่าว 

เรื่องราวที่กําลังเป็นที่สนใจของประชาชนและรายการภาคบันเทิงต่าง ๆ จึงนับว่าโทรทัศน์เป็นสื่อสาร 

สนเทศที่ให้ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี 



57 

 

 

 

          2.) สื่อวิทยุเป็นแหล่งนําสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ สู่มวลชนในรูปเสียง 
มีค่าใช้จ่ายและความน่าสนใจน้อยกว่าสามารถให้สารสนเทศได้ทั้งภาคสารคดีและบันเทิงคดี          
เช่นเดียวกับสื่อโทรทัศน์ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังหรือติดต่อขอสารสนเทศเพ่ิมเติมในบางเรื่องได้ทาง
โทรศัพท์  จดหมายและจดหมายอเล็กทรอนิกส์ 
          3.) สื่อหนังสือพิมพ์เป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศให้แก่มวลชนในรูป 

 สิ่งพิมพ์ที่มีกําหนดเวลาออกแน่นอนและต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ออกเป็นรายวัน เน้นการนําเสนอภาพและ
ข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในแต่ละจังหวัด นอกจากข่าวแล้วอาจเขียนเป็นบทความหรือข้อสรุป
ข้อเท็จจริงอย่างสั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีเรื่องอ่านเล่นให้ผู้อ่านได้รับเนื้อหาภาคบันเทิงคดีด้วย ผู้อ่าน
สามารถติดตามสารสนเทศได้เป็นประจํา 

  2.3. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 

   อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วโลก เชื่อมโยง  

 ฐานข้อมูลจํานวนมากเข้าด้วยกัน เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีไม่มีพรมแดน มีประโยชน์ต่อการสื่อสารการ
ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนข้อมูล  นับเป็นแหล่งสารสนเทศมีความสําคัญต่อการศึกษามากเพราะช่วย
อํานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นสถาบันการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาจึงได้เชื่อต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อนํามาใช้ในการจัดการศึกษา
และส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการบริการอินเทอร์เน็ตหลายลักษณะ เช่น บริการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail) บริการเวิลด์ไวด์เว็บ ( WWW) บริการสนทนาทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Chat)  บริการถ่ายโอนแฟูมข้อมูลด้วยโปรแกรม (FTP)  ฯลฯ 

  2.4. แหล่งสารสนเทศสถาบัน 

  แหล่งสารสนเทศสถาบันเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีตั้งขึ้นเป็นสถาบัน หน่วยงาน  

องค์การต่างๆ โดยมีหน้าที่รวบรวมจัดหาโดยมีหน้าที่พื้นฐานคือ  รวบรวมการจัดการแ ละให้ 
บริการสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ของสถาบันนั้นๆ จึงเรียกว่า สถาบันบริการสารสนเทศ มี
หลากหลายรูปแบบเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น  ห้องสมุดหรือหอสมุด  หอจดหมายเหตุ  ศูนย์
สารสนเทศ เป็นต้น  ส่วนใหญ่สถาบันบริการสารสนเทศเหล่านี้จัดให้บริการแก่ผู้ใช้แบบให้เปล่า
โดยไม่คิดค่าบริการ  แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้การผลิตแล ะ
กระบวนการถ่ายทอดสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็ว จึงทําให้ธุรกิจและอุตสาหกรรม
สารสนเทศขึ้น  เช่นมีการพัฒนาฐานข้อมูลและมีการจัดจําหน่ายซึ่งมีผลกระทบต่อสถาบันบริการ
สารสนเทศที่เดิมมิได้คิดค่าบริการนั้น  จึงจําเป็นต้องพิจารณาค่าใช้จ่าย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้
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สถาบันบริการสารสนเทศบ างแห่งเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นการให้บริการค้นหาข้อมูลในเชิง
ธุรกิจ  

3. ประเภทของสถาบันบริการสารสนเทศ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการของสังคมและการพัฒนา
การศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ทําให้มีความหลากหลายของสารสนเทศและผู้ใช้บริการสารสนเทศก็มีความ
ต้องการใช้สารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆ จึงมีการจัดตั้งสถาบันบริการสารสนเทศหลายประเภท ได้แก่ 
ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ แหล่งบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์และ
ห้องสมุด 

  3.1 ศูนย์สารสนเทศ (Information Center)    

  ศูนย์สารสนเทศ (Information Center) หรือศูนย์เอกสาร (Document  

Center) เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีทําหน้าที่จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
สาขาต่าง  ๆ แก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม สารสนเทศส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า เพื่อการวิจัยและ
เพ่ือการปฏิบัติงานในหน่วยงานสารสนเทศโดยตรง ตัวอย่างศูนย์สารสนเทศ ได้แก่ ศูนย์สนเทศ
สิทธิบัตร ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หอเอกสารแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติของสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์เอกสาร
บริษัทปูนซีเมนต์ไทยเป็นต้น  ปัจจุบันจัดพิมพ์เอกสารในรูปแบบต่าง  ๆ ออกเผยแพร่ด้วย
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

1). หน้าที่ ศูนย์สารสนเทศ มีหน้าที่ ดังนี้ 
1.1) ตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศของผู้ใช้เฉพาะ  

ด้าน  

     1.2) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการ  นักวิจัย  

หรือผู้ใช้ในองค์กรต้นสังกัด  บริการและกิจกรรม  ส่วนหนึ่งจะคล้ายกับห้องสมุดเฉพาะ  

     1.3) วิเคราะห์เนื้อหาสาระ  ในตัวเอกสารจัดทําบทคัดย่อ  

เขียนรายงานทางวิชาการหรือรายงาน  สถานภาพของวิทยาการ  ปัจจุบันจัดพิมพ์เอกสารในรูป
ต่าง  ๆ ออกเผยแพร่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ  เช่น  โทรสาร  และฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  

เป็นต้น  

                     2.) ประเภทของศูนย์สารสนเทศ  สามารถแบ่งได้ดังนี้  

      2.1) ศูนย์สารสนเทศในหน่วยงานรัฐ เช่น ศูนย์บริการเอกสารการ
วิจัยแห่งประเทศไทย ทําหน้าที่เป็นศูนย์เอกสารแห่งชาติ ในการติดตามเก็บรวมรวม และเผยแพร่
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์สารสนเทศสิทธิบัตรกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นต้น 



59 

 

 

 

              2.2) ศูนย์สารสนเทศเอกชน จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทเอกชน เช่น ศูนย์ 
เอกสารบริษัทปูนซีเมนต์ไทย เป็นต้น จะรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

        โดยตรง 
             2.3) ศูนย์สารสนเทศเฉพาะด้าน  จัดตั้งขึ้นโดยสมาคม  หรือองค์กรที่  

ให้คําปรึกษาหรือที่เก่ียวข้องกับการผลิต  หรือจัดการการผลิตเฉพาะด้าน  ทําหน้าที่ในการ
รวบรวมวิเคราะห์จัดการประมวลผลข้อมูล  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกิจการเช่น  

ศูนย์สารสนเทศของบริษัทท่ีให้คําปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านน้ํามันปิโตรเลียมด้านการ   

จัดทําบัญชีธุรกิจ  เป็นต้น  ศูนย์สารสนเทศของเอกชนบางแห่งอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า
ใช้บริการได้เป็นรายๆ  ไป 

 

 3.2 หอจดหมายเหตุ  (Archives Institute)   

 หอจดหมายเหตุ  หมายถึงหน่วยงาน หรือสถาบันของทางราชการหรือเอกชนที่ทํา  

หน้าที่รวบรวมอนุรักษ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน หรือสังคมเอกสารดังกล่ าว 

ประกอบด้วยคําสั่ง ระเบียบข้อบังคับ หนังสือโต้ตอบ รายงาน เป็นต้น มีประโยชน์ต่อการ  

ศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ กฎหมาย การบริหาร สังคมศาสตร์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

ทั้งนี้เอกสารการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นสมบัติของพลเมืองของรัฐนั้น  จึงเป็น  

ความจําเป็นความจําเป็นที่รัฐจะต้องตั้งหอจดหมายเหตุ เพื่อเก็บรักษาเอกสารสําคัญดังกล่าว   

ซึ่งเอกสารมีปริมาณมหาศาลที่หน่วยงานของรัฐสร้างข้ึน หรือรับไว้ตามกระบวนการของการ  

ปฏิบัติงานที่มีคุณค่าทางการบริหารงาน ทางกฎหมายและการค้นคว้าวิจัย ที่สมควรจัดเก็บไว้  

ถาวรเป็นจดหมายเหตุ เอกสารปริมาณน้อยแต่ทรงคุณค่าอย่างมหาศาลนี้จะมีสารสนเทศท่ีแสดง  

สภาวะของรัฐนั้น ในแต่ละยุคสมัยทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองผ่านทางกระบวนการทํางาน  

ของหน่วยงานรัฐที่สะท้อนภารกิจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความสําเร็จและความล้มเหลว  

ของงานรวมถึงวิกฤติการณ์ต่าง  ๆ ที่เกิดข้ึนเช่น สภาวะสงครามการอพยพภัยพิบัติต่าง  ๆ และ  

แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ล่วงเลยมาแล้วเป็นประวัติศาสตร์ เอกสาร จดหมายเหตุของหน่วยงาน  

เช่น เอกสารการดําเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง  ๆ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารและ  

ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเพ่ือการกําหนดนโยบายวางแผน การตัดสินใจเพื่อการ  

วินิจฉัยสั่งการในกิจกรรมการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในปัจจุบัน เอกสารที่เป็นหลักฐานทาง  

กฎหมายยังใช้อ้างอิงเพ่ือปกปูองและคุ้มครองสิทธิประโยชน์เมื่อมีการฟูองร้อง และเอกส าร 

ทางการเงินจะแสดงสถานะทางการเงินและการใช้จ่ายของหน่วยงาน หากนําเอกสารจดหายเหตุ  
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ของหน่วยงานหนึ่งมา รวบรวมไว้เอกสารทั้งหมดจะสะท้อนประวัติพัฒนาการเหตุการณ์กิจกรรม  

สําคัญ อันมีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติของหน่วยงานนั้นตลอดจน สะท้อนผลงานของบุคคลสําคัญ 

ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามที่ปรากฏในเอกสาร สามารถใช้อ้างอิงประวัติ แนวความคิดทัศนคติ  

มุมมองของบุคคลนั้นที่จะสะท้อนจากการวินิจฉัยในการสั่งการหรือการปฏิบัติงานต่าง  ๆ กล่าวได้  
ว่าสารสนเทศจากจดหมายเหตุเป็นเสมือนความทรงจําที่จะสะท้อนถึงความรู้  พฤติกรรมแนวความคิด 

ทัศนคติในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตถะอยู่ในเอกสาร การดําเนินงานของส่วนราชการ สถาบัน 

เอกชน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ กัน ดังนั้นเมื่อเอกสารจดหมายเหตุได้สะสมรวมกัน ก็จะ 

สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของ 
ชาติซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เอกสารจดหมาย 

เหตุจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่งของชาตินั้นและเมื่อนํามาอยู่ในภาพรวมก็จัดเป็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมของโลกประเภทหนึ่ง   
3.3 พิพิธภัณฑ์ (Museum) 

พิพิธภัณฑ์ คือสถานที่รวบรวมวัตถุธรรมชาติ วัตถุท่ีประดิษฐ์คิดค้นขึ้นศิลปวัตถุ  

โบราณวัตถุและสิ่งที่น่าสนใจ  มีการจัดเก็บอย่างมีระเบียบพร้อมด้วยคําอธิบายรายละเอียดที่ควร  

ทราบ เป็นศูนย์รวบรวม สงวนรักษา ศึกษา วิจัยและจัดแสดงสิ่งต่าง  ๆ เหล่านั้นซึ่งเป็นหลักฐาน  

ผลงานของมนุษย์ด้วย จึงเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีคุณค่ายิ่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผล 

กําไรเป็นสถาบันที่ถาวรในการรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย สื่อสารและจัดแสดงนิทรรศการ  

ให้บริการแก่สังคมเพ่ือการพัฒนา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าวิจัยและความเพลิดเพลินโดย 

แสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม สิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดงนั้นไม่ใช่เป็น 

เพียงวัตถุ แต่ได้รวมถึงสิ่งมีชีวิตด้วยโดยรวมไปถึงสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่สงวนสัตว์ 
น้ําและสถานที่จัดเป็นเขตสงวนอื่น ๆ รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถาน “ศูนย์วิทยาศาสตร์
และท้องฟูาจําลอง” พิพิธภัณฑ์แบ่งได้หลายแบบหลายแบบ ซึ่งนิยมทั่วไปในปัจจุบันคือ 

1. พิพิธภัณฑ์สถานทั่วไป จะรวบรวมวัตถุทุกประเภทและทุกเรื่องเอาไว้  ถือเป็น 

พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องในสมัยต่อมา 
2. พิพิธภัณฑ์สถานศิลปะ จัดแสดงเก่ียวกับศิลปวัตถุทุกประเภทโดยจะแยก  

แสดงวัตถุท่ีเป็นงานฝีมือ เครื่องใช้สอยต่างๆ หอศิลป์ แต่จะเป็นศิลปะสมัยใหม่ของศิลปินร่วมสมัยใน
ยุคหลังพิพิธภัณฑสถานศิลปะประเภทการแสดง และพิพิธภัณฑสถานศิลปะแรกเริ่มแสดงงานศิลปะ
ดั้งเดิมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ 
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3. พิพิธภัณฑ์สถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาหลักคือแสดงวิวัฒนาการ 

ความก้าวหน้าของวัตถุที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้น 

4. พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติ จัดแสดงเรื่องราวของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของ  

โลก ทรัพยากรทางธรรมชาติ และยังรวมไปถึงสวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา 
– สัตว์บกด้วย 

5. พิพิธภัณฑ์สถานประวัติศาสตร์ แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แยกย่อยได้ 
เป็นพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับทางการเมือง ทหาร  
สังคมและเศรษฐกิจ บ้านประวัติศาสตร์คือการนําเสนอสถานที่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีชื่อเสียงใน
อดีต โบราณสถาน อนุสาวรีย์และสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมต่าง  ๆ รวมถึงเมืองประวัติศาสตร์และ
พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์โบราณคดี 

6. พิพิธภัณฑ์สถานชาติพันธุ์วิทยาและประเพณีพ้ืนเมือง แสดงชีวิตความเป็นอยู่ 
ในทางวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์และชาติพันธุ์ตาง  ๆ แบ่งออกเป็น พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้าน 
(พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น) โดยจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านและพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง เป็นการ
จําลองภาพในอดีตด้วยการนําอาคารเก่า หรือจําลองสิ่งปลูกสร้างต่าง  ๆ มาไว้ในบริเวณเดียวกันโดย
พยายามสร้างสภาพแวดล้อมรวมถึงบรรยากาศให้เหมือนเช่นในอดีต 

 

 3.4 สถาบันสารสนเทศเชิงพาณิชย์  
 สถาบันสารสนเทศเชิงพาณิชย์ เป็นสถาบันที่ให้บริการสารสนเทศโดยคิดค่าบริการดําเนินงาน
เป็นลักษณะธุรกิจและจัดหาสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ศูนย์ข้อมูลมติชน  ศูนย์ข้อมูล
กสิกรไทย บริษัทฐานเศรษฐกิจประเภทของสถาบันบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ มีดังนี้ 
  1. บริษัทศูนย์วิจัยของธนาคารพาณิชย์ เช่น บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย บริษัท
ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ 
  2.  ศูนย์ข้อมูลคู่แข่ง ก่อตั้งโดยบริษัทมีเดีย โฟกัส จํากัด เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางด้าน
การตลาดและโฆษณา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังไปถึง 10 ปี โดยแบ่งส่วน
บริการด้านข้อมูล  ออกเป็น 3 ส่วนคือ ฝุายข้อมูลสื่อโฆษณา ฝุายข้อมูลสารสนเทศและฝายข้อมูลวิจัย 

  3. ศูนย์ข้อมูลมติชน ให้บริการขายข่าวเป็นลักษณะกฤตภาคในรูปซีดีรอมและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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4. สํานักข่าว เป็นสถาบันสารนิเทศเชิงพาณิชย์ ที่ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วโลก 

ได้อย่างรวดเร็วทันสมัยด้วยเทคโนโลยี โทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ โทรพิมพ์ คอมพิวเตอร์ดาวเทียม 

สื่อสารระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ปัจจุบันมีสํานักงานข่าวทั้งในและต่างประเทศให้บริการ 

แก่สมาชิก เช่น สํานักข่าวรอยเตอร์ เป็นต้น 

5. สํานักข่าว  ซี เอ็น เอ็น เป็นสํานักข่าวของสหรัฐอเมริกาให้บริการข่าว   

ด้วยระบบเครือข่ายผ่านดาวเทียม  24 ดวง ตลอด  24 ชั่วโมง  ทั่วโลก  ทําให้สามารถรายงานข่าว
และเหตุการณ์ต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ทันที  ในลักษณะถ่านทอดสด  มีชื่อเสียงด้านการผลิตข่าว
สั้น รายการอภิปรายสด  รายการทางธุรกิจ  สารคดี  กีฬา  เป็นภาษาต่าง  ๆ เช่น จีน อังกฤษ  สเปน  
สวีเดนเป็นต้น  

6. สํานักข่าวไทย เป็นองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 

ให้บริการข่าวสาร  ข้อมูลทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ข่าวภูมิภาค  และข่าวทั่วไป  ผ่านระบบ  

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยมีการเชื่อมโยงกับสํานักข่าวในเอเซีย  เช่น  จีน เกาหลี  อินโดนีเซีย
และญี่ปุุน  เป็นต้น  

 

3.5 ห้องสมุด 

    คําว่า ห้องสมุด  เป็นคําประสมระหว่างคําว่าห้องกับคําว่าสมุด ห้อง หมายถึง ส่วนของ
เรือนหรือตึกเป็นต้นที่มีฝากั้นเป็นตอน ๆ ห้องเครื่องแถว ห้องแถว  (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546) ส่วน
คําว่า สมุด  เป็นคําไทยเดิมใช้เรียกแผ่นกระดาษที่พับไปพบมาเหมือนพัดด้ามจิ๋ว มีขนาดใหญ่พอที่จะ
เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ลงไว้ได้ พับเป็นปึกหนาประมาณ 2-3 นิ้วเรียกว่า  “สมุด” ปึกหนึ่งเป็นสมุดหนึ่ง
เล่ม ถ้าเทียบกับปัจจุบัน สมุดคือ  หนังสือ (คณะอนุกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน.

2530) ห้องสมุดตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “ Library” มาจากศัพท์ภาษาลาตินว่า “ Librara” มีราก
ศัพท์เดิมมาจากคําว่า “Liber” ซึ่งแปล หนังสือ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายขอคําว่า ห้องสมุด ดังนี้ 
 บุญเรือน จันทศรีคํา ( 2539) ให้ความหมายของคําว่าห้องสมุด เป็นสถานที่บริการสารนิเทศ
ในรูปแบบดั้งเดิมที่เป็นที่รู้จักกันดี  แต่ห้องสมุดในปัจจุบันมิได้จัดเก็บวัสดุการศึกษาหรือวัสดุสารนิเทศ
เฉพาะที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือต้นฉบับตัวเขียวเท่านั้น  แต่ยังไม่ได้จัดเก็บบริการสารนิเทศในรูปสื่อ
โสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีการจัดระบบให้ความสะดวกในการค้นคืนด้วย 
 ประทีป จรัสรุ่งรวีวร ( 2533) ให้ความหมายของคําว่าห้องสมุด คือสถานที่รวบรวมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษาทุกชนิดที่อยู่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ บรรณารักษ์เป็นผู้จัดหา
และเตรียมให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดได้ศึกษาตามความต้องการของแต่ละบุคคลด้วยความเสมอภาค 
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 ราชบัณฑิตยสถาน ( 2546) ได้บัญญัติว่า ห้องสมุด หมายถึง ห้อง หรืออาคารทีมีระบบการ
จัดเก็บรวบรวมรักษาหนังสือประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมทั้งต้นฉบับ ลายมือเขียน โครฟิลม์ เป็นต้น 
เพ่ือใช้เป็นที่ค้นคว้าหาความรู้ 

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540 อ้างถึงใน อําไพวรรณ ทัพเป็นไทย. ( 2549 ) กล่าวถึง
ห้องสมุด  ( Library) คือแหล่งรวบรวมวัสดุสารสนเทศเอาไว้ในรูปแบบต่าง  ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุ ตีพิมพ์ 

วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ใช้สืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
โดยมีการคัดเลือกจัดหาให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้ใช้ มีการจัดที่เป็นระบบโดย
บรรณารักษ์วิชาชีพ ซึ่งมีความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์เป็นผู้บริหารและดําเนินการจัดให้บริการ
อย่างเป็นระบบ ห้องสมุดถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ นอกจากนั้นยังให้ความสุขและความบันเทิงสําหรับผู้ที่รักการอ่านห้องสมุดมีความสําคัญท้ัง
ต่อสังคม การศึกษา วัฒนธรรม โดยมีหน้าที่อนุรักษ์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันเป็นมรดกของ
มนุษยชาติ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมของมนุษย์ ห้องสมุดเก็บรวบรวมวรรณกรรมซึ่ง
เกิดข้ึนได้เม่ือมนุษย์มีความอุดมสมบูรณ์และต้องการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีสั่งสมไว้  
 

ความส าคัญของห้องสมุด 

 ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งทรัพยากรทางปัญญาของส่วนรวมและเป็นกิจการของสังคม  ด้าน
การศึกษาห้องสมุดมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
ห้องสมุดจะทําให้ผู้ใช้ห้องสมุดเพ่ิมพูนความรู้ ความชํานาญทางวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ําเสมอ 
ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาของชาติ ของสถาบันและของ
บุคคล ในด้านวัฒนธรรม ห้องสมุดสงวนรักษาอดีตและมีบทบาทสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม 
เรื่องราวต่าง ๆ ของมนุษย์ แม้จะผ่านไปหรือสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง สูญหายไปแล้ว แต่ยังคงมี
ชีวิตชีวาอยู่ด้วยลายลักษณ์อักษร ภาพ และโสตทัศนวัสดุในห้องสมุด มีดังนี้ (รัถพร ซังธาดา. 2539 ) 

 1).ให้การศึกษา คนเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต ไม่มีใครแก่เกิน 

เรียน และห้องสมุดเป็นสถานที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระทุกสาขาวิชา 

 2)ให้ความรู้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารหรือ 

 สารนิเทศที่ทันสมัยทั้งด้านเหตุการณ์สําคัญ สถิติ เรื่องราวต่าง ๆ เราสามารถค้นคว้าได้จากหนังสือ
วารสารและหนังสือพิมพ์ หรือโสตทัศนวัสดุ 
 3)ให้ความบันเทิง หนังสือท่ีให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น  
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้พักผ่อน คลายความตึงเครียด 
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                         4).ให้ความจรรโลงใจ ยกระดับจิตใจของผู้อ่านให้เกิดความคล้อยตามหรือถูก
น้อมนําไปในทางที่ดี หลังจากท่ีได้อ่านหนังสือห้องสมุดแล้ว 

5. เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี ผู้ใช้ห้องสมุดจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว 

ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้านการอ่าน การศึกษาค้นคว้าทําให้รู้คุณค่าของเว ลา 

นอกจากนี้ยังฝึกให้ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นผู้มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาในการใช้บริการของห้องสมุด  

 

 วัตถุประสงค์ของห้องสมุด   

 1.เพ่ือการศึกษา ( Education) หมายถึง เป็นแหล่งเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของ  

ผู้ใช้บริการห้องสมุด ให้สามารถหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางตามความพอใจของตน ซึ่งอาจเป็น
การค้นหาความรู้เพ่ิมเติมประกอบการเรียนตามหลักสูตรของรายวิชาต่าง  ๆ หรืออาจใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง  ๆ อัน
เป็นผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างสุข
สมบูรณ์  
 2. เพ่ือความรู้ (Information) หมายถึง เพ่ือสนองความใคร่รู้ ใคร่เห็นเป็นปกติวิสัย  
ของมนุษย์ในเรื่องต่าง  ๆ ห้องสมุดจะเป็นแหล่งสําหรับให้คนติดตามข่าวและเรื่องราวความก้าวหน้า
ของวิทยาการต่าง  ๆ ความรอบรู้ทันต่อวิทยาการและเหตุการณ์ของโลกซ่ึงเจริญรุดหน้าและมี
ความก้าวหน้าและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 3. เพ่ือการค้นคว้า (Research) หมายถึง ห้องสมุดจะเป็นศูนย์กลางของการศึกษา   
ค้นคว้าในวิทยาการต่าง ๆ ให้แตกฉานลึกซ้ึง เพื่อความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้น  ๆ ต่อไป เพราะความ
เจริญก้าวหน้าในวิทยาการต่าง  ๆ จะต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าจากตําราเก่า  ๆ เป็นข้อมูลพื้นฐาน
เสมอ 

 4. เพ่ือความจรรโลงใจ ( Inspiration) หมายถึง เพ่ือให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์
จากการอ่าน นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสุขทางจิตใจจากความรู้สึกซาบซึ้งในรส
ของความไพเราะงดงามในศิลปะการเขียน สํานวนภาษา ประทับใจในคุณงามความดีในความคิด  

ของผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจบันดาลใจให้อยากทําในสิ่งที่งามนั้น  ๆ หนังสือที่อ่านแล้ว ก่อให้เกิด
ความจรรโลงใจในสิ่งที่ดีงามต่าง  ๆ เช่น หนังสือประเภทศาสนา ศิลปะ ชีวประวัติบุคคลสําคัญ 
เป็นต้น  

 5. เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ( recreation) หมายถึง เพ่ือเป็นแหล่งพักใจให้  

คลายกังวล ความทุกข์ ความกระวนกระวาย หรือเพ่ือหาความเพลินเพลินใจในยามว่างโดย  

ห้องสมุดจะมีหนังสือและนิตยสารบันเทิงไว้บริการแก่ผู้ใช้อย่างเหมาะสม  
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 ประเภทของห้องสมุด  

 ห้องสมุดสามารถแบ่งตามระดับของผู้ใช้และผู้รับผิดชอบได้ 5 ประเภทคือ 

 (พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, 2542) 

1.  ห้องสมุดโรงเรียน  คือ แหล่งวิทยาการที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนระดับ  

ต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายของหลักสูต ร
ให้บริการแก่ อาจารย์และนักเรียน ในอดีตห้องสมุดให้บริการเฉพาะสิ่งพิมพ์แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันระบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเน้นที่ตัวผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์
ต่าง  ๆ ให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน ห้องสมุดจึงเปลี่ยนแปลงไปตามแนวความคิดใหม่โดยรวบรวมสื่อโสตทัศน์ประเภท  

ต่าง  ๆ ไว้ด้วย จึงทําให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ศูนย์วัสดุการสอน ศูนย์วัสดุการเรียน ศูนย์
สื่อการศึกษา ซึ่งหมายรวมงานห้องสมุดกับสื่อโสตทัศน์ศึกษาเข้าด้วยกัน หน้าที่ ห้องสมุด
โรงเรียนมีหน้าที่ดังนี้  

1.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้ 
เป็นไปตามหลักสูตรและนโยบายของโรงเรียน 

   1.2 แนะนําและสอนการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน 

   1.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีนิสัยรักการอ่าน 

   1.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักถนอมหนังสือ เคารพสิทธิของผู้อื่นในการใช้
ห้องสมุด 

   1.5 ร่วมมือกับครูอาจารย์ภายในโรงเรียน ในการจัดชั่วโมงการใช้ห้องสมุด
จัดหนังสือและสื่อการสอนอื่น ๆ ตามรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนแก่ครูอาจารย์ 
   1.6 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้หนังสือและวัสดุการศึกษา 
   1.7 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุด 
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ภาพ 2.1 ห้องสมุดโรงเรียน 

 

  2 ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย คือแหล่งวิทยาการที่จัดตั้งขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันนั้นๆ 
ห้องสมุดประเภทนี้เป็นเครื่องมือในการสอนเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจัยขั้นสูงของนักศึกษาโดยมีบรรณารักษ์รับผิดชอบการบริหารและดําเนินงาน 

การศึกษาของนักศึกษาจะประสบความสําเร็จเพียงใดนั้น  นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว  
ยังขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ฝึกฝนให้มีความสามารถในการเลือกใช้ประโยชน์จากแหล่งและทรัพยากร
สารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมายได้ดีพียงใดด้วย  ซึ่งให้ประโยชน์ต่อนักศึกษาท้ังในขณะกําลังศึกษา  
หลังจากสําเร็จการศึกษา และจนตลอดชีวิต เนื่องด้วยในยุคปัจจุบัน คุณสมบัติที่สําคัญและจําเป็น
ประการหนึ่งของบุคลากรในทุกวิชาชีพก็คือความสามารถในการค้นหา  การคัดเลือกและการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศโดยผ่านบริการต่าง  ๆ จากแหล่งสารสนเทศเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในสาขา
วิชาชีพของตน การศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นแหล่งที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยทําหน้าที่ในการช่วยพัฒนาส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าหรือการ
เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งมากข้ึนจนถือได้ว่าห้องสมุดเป็นดรรชนีชี้วัดตัวหนึ่งที่แสดงถึงความเป็น
เลิศของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่ง เนื่องจากสถาบันการบริการสารสนเทศท่ี
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องใช้มากท่ีสุด คือ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จึงจําเป็นต้องรู้และ
เข้าใจลักษณะและการบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยสรุปได้ดังนี้ 
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  2.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยรวบรวมหนังสือ  

สื่อความรู้อ่ืน  ๆ ให้เป็นไปตามหลักสูตร  

  2.2 เป็นศูนย์กลางทางวิทยาการแขนงต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัยของนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ 

  2.3 ส่งเสริมบทบาททางวิชาการของนิสิตและอาจารย์ โดยให้โอกาส
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ในห้องสมุด 

  2.4 ช่วยจัดทําบรรณานุกรมและดรรชนี สําหรับค้นเรื่องราวที่ต้องการ 

  2.5 แนะนําให้นิสิต นักศึกษา รู้จักใช้หนังสืออ้างอิง บัตรรายการและคู่มือ
สําหรับค้นเรื่องต่างๆ 

 

 

 
 

 

ภาพ 2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3. ห้องสมุดประชาชน คือแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นของประชาชนให้บริการ  

แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยไม่คิดค่าบริการ เป็นแหล่งบริการการศึกษานอกระบบแก่ประชาชน  

โดยไม่จํากัด เพศ วัย การศึกษา อายุ ศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ห้องสมุดประชาชนจึงเปรียบเสมือน
มหาวิทยาลัย ให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต โดยมีบรรณารักษ์หรือ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดดําเนินงาน  ห้องสมุดประชาชนแห่งแรกของประเทศไทยคือ วัดพระเชตุพลวิมลมัง
คลาราม (วัดโพธิ์)  หน้าที่การบริการของห้องสมุดประชาชนมีหน้าที่ ดังนี้ 
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  3.1 เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในชุมชน 

  3.2 เป็นศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมของระบบข่าวสารข้อมูลใน
ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 

  3.3 ให้บริการการอ่าน และการให้ยืมหนังสือแก่ประชาชน 

  3.4 ให้บริการข่าวสารและความรู้ต่าง  ๆ เพื่อให้ประชาชนเป็นคนทันสมัย
ต่อเหตุการณ ์

  3.5 ให้บริการทางด้านโสตทัศน์อุปกรณ์แก่ประชาชน 

  3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการพักผ่อน
หย่อนใจ 

  3.7 ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
  3.8 ส่งเสริม เผยแพร่ ประสานงาน ให้บริการวิชาการใหม่  ๆ แก่ชุมชนและ

การจัดที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน 

 

 
 

ภาพ 2.3  ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี 
 

          4. ห้องสมุดเฉพาะ คือแหล่งสารสนเทศท่ีจัดตั้งขึ้นในหน่วยราชการ กระทรวง  

ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ สถาบันการค้นคว้าวิจัย สํานักงาน องค์การ บริษัท ธนาคารหรือสมาคม
วิชาชีพ องค์การระหว่างประเทศ เพ่ือให้บริการสารสนเทศเฉพาะวิชาแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
โดยมีบรรณารักษ์หรือบุคลากรสารสนเทศที่มีพ้ืนความรู้หรือเคยฝึกอบรมมาในเฉพาะวิชานั้นมักมี
ชื่อห้องสมุดท่ีแตกต่างกันไปข้ึนไปอยู่กับหน่วยงานที่ห้องสมุดนั้นสังกัดอยู่ เช่น ห้องสมุดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพลังงาน ห้องสมุดแห่งนี้มีฐานะเป็นส่วนราชการ
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ระดับกองเรียกชื่อเป็นทางการ ว่า “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ห้องสมุดของศูนย์
ประมงน้ําจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือเกี่ยวกับการประมงน้ําจืดโดยเฉพาะ
ห้องสมุดเฉพาะในสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดของคณะวิชาในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุดคณะ
สัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดเฉพาะมีหน้าที่ดังนี้ 
  4.1 จัดหาหนังสือและให้บริการความรู้ ข้อมูลและข่าวสารเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.2 เก็บรวบรวมรายงานการค้นคว้า วารสารทางวิชาการและเอกสารเฉพาะเรื่อง  
ผลผลิต เพื่อให้ในกลุ่มนักวิชาการ 

  4.3 ให้บริการช่วยค้นเรืองราวเอกสารและแปลบทความทางวิชาการ 

  4.4 จัดทําสําเนาเอกสาร บรรณานุกรมและดรรชนี ค้นเรื่องให้ตามความต้องการ 

  4.5 จัดพิมพ์ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่องให้ถึงมือผู้ใช้ 
  4.6 จัดส่งเอกสารและเรื่องย่อของเอกสารเฉพาะเรื่องให้ถึงมือผู้ใช้ตามความสนใจ
เป็นรายบุคคล 

 

 
 

 

ภาพ 2.4 หอสมุดศิริราช 

 

    5.หอสมุดแห่งชาติ ( National libraries) คือ ห้องสมุดที่จัดขึ้นในชาติให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษาค้นคว้าเป็นแหล่งความรู้ระดับชาติเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยของประชาชน
ในชาติ หอสมุดแห่งชาติ จะต้องได้รับสิ่งพิมพ์ทุกฉบับที่พิมพ์ขึ้นภายในประเทศตามกฎหมาย 

 หอสมุดแห่งชาติเดิมชื่อ  หอสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ต่อมาในปี 2505 รัฐบาลได้อนุมัติ
ให้ก่อสร้างอาคารที่ทําการใหม่ที่ท่าว่าสุกรี   กรุงเทพมหานคร เปิดทําการเมื่อวันที่  9 พฤษภาคม  
2509 หลังจากนั้นได้มีการสร้างอาคารใหม่ข้ึนหลายหลัง  โดยใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลและได้รับ
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การบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย นอกจากนี้ยังมีหอสมุดแห่งขาติในส่วนภูมิภาค เช่น หอสมุดพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม หอสมุดแห่งชาติสาขาอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  หอสมุด
แห่งชาติสาขาลําพูน  จังหวัดลําพูน หอสมุดรัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ หอสมุดแห่งชาติสาขา
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี หอสมุดรัชมังคลาภิเษกจังหวัดจันทบุรี หอสมุดแห่งชาติสาขาบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา หอสมุดแห่งชาติสาขา
สงขลา จังหวัดสงขลา หอสมุดแห่งชาติสาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชและหอสมุด
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  สาขาจังหวัดตรัง เป็นต้น หอสมุดแห่งชาติดังกล่าว ได้เปิดให้บริการแก่
ประชาชนเหมือนกับหอสมุดแห่งชาติที่กรุงเทพมหานคร หน้าที่ของหอสมุดแห่งชาติมีหน้าที่ดังนี้ 
  5.1 ทําหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมวรรณกรรมของชาติทุกรูปแบบ ได้แก่ ต้นฉบับ
ตัวเขียน  ตัวพิมพ์และบันทึกในรูปของสื่อโสตทัศน์ ทุกประเภท เพื่อเป็นแหล่งศูนย์กลางของความรู้
ระดับชาติ 
  5.2 ทําหน้าที่สงวนรักษาสื่อความรู้ ความคิดของมนุษย์ โดยเฉพาะของคนในชาติ 
ทั้งนี้ เพาะสื่อความรู้ ความคิดของชนในชาติย่อมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินั้น สมควรอย่างยิ่ง
ที่จะสงวนรักษาไว้เพ่ือเป็นมรดกของชาติ 
  5.3 ทําหน้าที่เป็นศูนย์บรรณานุกรมแห่งชาติเพ่ือเป็นหลักฐานสําคัญและเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า 

  5.4ทําหน้าที่เผยแพร่และบริการสารสนเทศท่ีได้รวบรวมไว้เป็นที่แพร่หลาย 

ด้วยการจัดบริการในลักษณะต่างๆ อีกท้ังยังเป็นแหล่งที่ให้ขอมูลเลขลิขสิทธิ์ของหนังสือและวารสาร  
ISBN  เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ ISSN เลขมาตรฐานสากลของวารสาร 

  5.5 เผยแพร่และบริการสารสนเทศที่ได้รวบรวมไว้ ให้เป็นที่เผยแพร่ ด้วยการ
จัดบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การแนะนําหนังสือท่ีน่าสนใจ เล่านิทาน แนะแนวการอ่านและเล่า
เรื่องจากหนังสือเป็นต้น 
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ภาพ 2.5 หอสมุดแห่งขาติ 
 

4. งานบริการของห้องสมุด 

 ห้องสมุดแต่ละประเภท นอกจากจะทําหน้าที่จัดหา รวบรวมวัสดุสารนิเทศแล้ว ยังจะต้องทํา
หน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างมีระบบ เพ่ือให้ใช้ได้รับประโยชน์ตรงตามความต้องการมากที่สุดและ
อย่างรวดเร็ว  โดยทั่วไปบริการของห้องสมุด จําแนกได้ดังนี้ (สุทธิลักษณ์ อําพันวงศ์,2543) 

1. บริการยืม – คืน บริการให้ยืม – คืน วัสดุสารนิเทศประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบ 

การยืมของห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อความสะดวกในการใช้วัสดุสารนิเทศ  

  2.บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่ห้องสมุดจะจัดบรรณารักษ์ท่ี 

มีความรู้ความชํานาญไว้คอยให้บริการตอบคําถาม ทั้งที่เป็นคําถามท่ัว ๆ ไปและคําถาเฉพาะเจาะจง 
ที่ต้องศึกษาตอบคําถาม ห้องสมุดอาจให้บริการนี้ถามจากหนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ ห้องสมุดอาจ 

ให้บริการนี้ภายในห้องสมุด  ทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ 
3. บริการถ่ายเอกสารสํานาสิ่งพิมพ์ เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดให้เพื่อความสะดวก 

และประหยัดเวลาในการคัดลอกผู้ใช้ต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ห้องสมุดกําหนด 

4.บริการคู่มือการใช้ห้องสมุด ห้องสมุดจัดทําคู่มือการใช้ห้องสมุดเพ่ือให้ข้อมูล 

               ประวัตหิ้องสมุด วิธีการใช้วัสดุสารนเิทศและบรกิารต่างๆ พร้อมทัง้ระเบียบและเง่ือนไขในการใช้  

 5.บริการจอง วัสดุสารนิเทศของห้องสมุดบางอย่างมีจํากัด ไม่เพียงพอสําหรับ 

ให้บริการตามปกติ ผู้ใดประสงค์จะใช้มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่จัดการจองไว้ 
ให้วิธีการจองมักมีแจ้งไว้ในคู่มือห้องสมุด 
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 6.บริการแนะนําวิธีใช้ห้องสมุดหรือนําชมห้องสมุดเป็นบริการของ  

ห้องสมุดในสถาบันการศึกษา โดยผู้จัดสอนผู้ที่เรียนในปีแรกมีท้ังการสอนอย่างเป็นทางการคือ  

เป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรหรือเป็นการปฐมนิเทศให้ผู้ใช้ทราบบริการของห้องสมุด  โดยมีการ  

พาชมหรือฉายภาพยนตร์ แสดงแผนกงานที่ให้บริการ การสอนแบบไม่เป็นทางการคือ  

บรรณารักษ์แผนกบริการสารสนเทศสอนผู้ใช้ห้องสมุดรู้จักใช้บัตรรายการ ใช้หนังสืออ้างอิงหรือ  

ค้นคว้าจากหนังสือเป็นต้น  

 7.บริการจัดทําสาระสังเขปคือ การทําย่อเรื่องของบทความทางวิชาการ 

ตามท่ีผู้ใช้ต้องการหรือจัดทําเป็นประจําและพิมพ์ในรูปวารสาร 

8.บริการจัดทําดรรชนีบทความในวารสาร จัดทําในรูปแบบของบัตรรายการ 

หรือจัดพิมพ์ตามกําหนดเวลาเป็นรูปเล่ม 
9.นิทรรศการวันสําคัญของชาติและโลก เพื่อให้ข้อมูลความสําคัญและ 

ข้อควรปฎิบัติในวันสําคัญนั้นๆ 

10.บริการรวบรวมบรรณานุกรม คือทํารายชื่อ สิ่งพิมพ์หรือวัสดุการศึกษา 
อ่ืน ๆ สําหรับการใช้ประกอบการค้นคว้า วิจัยของนักศึกษา นิสิต อาจารย์และนักวิจัยในเรื่องใดเรื่อง 
หนึ่งเป็นบริการของห้องสมุดของสถาบันการศึกษา ห้องสมุดเฉพาะ หอสมุดแห่งขาติและศูนย์ 
สารนิเทศบางแห่ง 

11.บริการข่าวทันสมัย เป็นบริการที่จะช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดประเภทต่างๆ  
และศูนย์สารนิเทศได้ทราบ ข้อเท็จจริง  ข่าวสารหรือความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในสาขาหรือหัวข้อที่ 
เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด อาจดําเนินการดังนี้ 
         11.1 ถ่ายสําเนาสารบัญเรื่องในวารสารเล่มใหม่สุดที่ห้องสมุดได้รับ  
เผยแพร่แก่ผู้ใช้ อาจแปลชื่อบทความให้เป็นภาษาท่ีผู้ใช้เข้าใจง่ายขึ้น หรืออาจจะรวมหน้าสารบัญของ
วารสารในสาขาวิชาเดียวกันหรือหัวข้อเดียวกันเผยแพร่ไปด้วยกัน หรืออาจแยกออกตามหัวข้อย่อย 

          11.2 แจ้งรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับประจําวัน ให้ผู้สนใจทราบ
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและสถาบันบริการสารนิเทศบางแห่งมีศักยภาพในการบริการจะใช้
คอมพิวเตอร์จัดทําเพื่อความรวดเร็ว 

          11.3 หมุนเวียนเอกสารเล่มใหม่ ให้ผู้ใช้จัดส่งต่อ  ๆ กันไปตาม
รายชื่อ ผู้ใช้ซึ่งมีอยู่ในปูายติดไว้ที่หน้าปกวารสาร ผู้ที่อ่านแล้วจะขีดชื่อตนออกและส่งต่อไปตาม
กําหนดเวลา 
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    11.4 ออกสิ่งพิมพ์โดยสม่ําเสมอ เสนอรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่  ๆ เป็น
ประจําพร้อมกับรายงานขาวหรือความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ของสถาบันบริการสารนิเทศ บริการข่าวสาร
ทันสมัยนี้มีในห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดแผนกวิชาของมหาวิทยาลัยบางแห่งและศูนย์สารนิเทศ                  
บางแห่ง 
  12.  บริการยืมระหว่างห้องสมุด คือ บริการที่ห้องสมุด สถาบันบริการสารนิเทศของ
สถาบันการศึกษาจัดยืมหนังสือหรือวัสดุที่ไม่มีจากห้องสมุดอ่ืน เพ่ือนํามาให้แก่ผู้ใช้ซึ่งมีความต้องการ
ใช้หนังสือหรือวัสดุนั้น ๆ เป็นบริการที่ร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดและสถาบันบริการสารนิเทศของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ สถาบันบริการสารนิเทศอ่ืน ๆ บางแห่งมีบริการนี้ด้วย 

  13. บริการให้ความรู้แก่ชุมชน ห้องสมุดท่ีมีห้องประชุม เช่น ห้องสมุดประชาชน 
หองสมุดมหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น อาจจัดปาฐกถา อภิปราย โต้วาที ฉายภาพยนตร์สาร
คดีให้ประชาชนเข้าฟังหรือชมเป็นการเพิ่มพูนความรู้ นอกจากบริการดังกล่าวแล้ว ห้องสมุดเฉพาะ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  สถาบันบริการสารนิเทศท่ีทันสมัยบางแห่ง ยังจัดบริการต่อไปนี้ 
 

5. บทสรุป 

 แหล่งสารสนเทศเป็นแหล่งที่เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปลักษณ์ท่ีหลากหลายไว้
ให้บริการ  โดยมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมให้บริการและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ต่อการสารสนเทศ
ในระดับต่าง ๆ กันแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่ง
สารสนเทศสื่อมวลชนและแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต ประเภทของสถาบันบริการสารสนเทศ เป็น
แหล่งที่จัดตั้งขึ้นจัดตั้งเพื่อจัดหา รวบรวมวัสดุสารสนเทศชนิดต่าง  ๆ มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  
เพ่ือให้บุคคลมาศึกษาหาความรู้จากวัสดุสารสนเทศ เช่น ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล หอจดหมายเหตุ 
พิพิธภัณฑ์ สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์และแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบันที่สําคัญต่อ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ ห้องสมุดในยุคปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์
เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม ทั้งด้านการศึกษา การเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมจนเป็นที่กล่าว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตงาน
บริการของห้องสมุดมีหลากหลายในการให้บริการ เช่น บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศบริการ
ข่าวสารที่ทันสมัย บริการวารสาร บริการแนะนําวิธีใช้ห้องสมุดหรือนําชมห้องสมุด บริการถ่ายเอกสาร
สํานาสิ่งพิมพ์  บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืมระหว่างห้องสมุด   
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงบอกความหมายของแหล่งสารสนเทศตามความเข้าใจ 

2. จงยกตัวอย่างแหล่งสารสนเทศท่ีท่านรู้จัก 10 แห่ง 
3.  จงบอกประเภทของแหล่งสารสนเทศมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

    4.   จงยกตัวอย่างบอกลักษณะการบริการของศูนย์สารสนเทศ 

 5.   จงยกตัวอย่างลักษณะการบริการของศูนย์ข้อมูล 

 6.   จงบอกการบริการของหอจดหมายเหตุ 
 7.   ยกตัวอย่างการบริการของพิพิธภัณฑ์ 

 8.   จงอธิบายลักษณะการบริการของสถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์พร้อมยกตัวอย่าง 
9.   จงสรุปความหมายของห้องสมุดตามความเข้าใจ 

          10.   จงสรุปความสําคัญของห้องสมุด  
         11.   อธิบายวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งห้องสมุด 

         12.   จงบอกลักษณะที่แตกต่างของห้องสมุดแต่ละประเภทของ 
         13.   ท่านเคยใช้บริการใดบ้างในสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
         14.   ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาแหล่งสารสนเทศในชุมชนที่น่าสนใจ และนําเสนอหน้าชั้น
เรียน 

         15.   ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดมความคิดในหัวข้อ  “ห้องสมุดมีชีวิต” และนําเสนอหน้าชั้น 
         16.   เข้าศึกษา www.tkpark.com ให้บริการอะไรบ้าง ประทับใจบริการส่วนไหน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 3 ทรัพยากรสารสนเทศ 

 1. ทรัพยากรสารสนเทศ  

1.1 วัสดุตีพิมพ์ 

   - หนังสือ 

    - วารสาร 

             - หนังสือพิมพ์ 

    - จุลสาร 

    -  กฤตภาค 
      1.2 วัสดุไม่ตีพิมพ์ 

     -  โสตทัศนวัสดุ 
     -  วัสดุย่อส่วน 

      1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    -  ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
    -  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

    - สื่อประสม 

    - เคเบิลทีวี         

 2. ส่วนประกอบของหนังสือ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  นักศึกษาสามารถบอกความหมายของทรัพยากรสารสนเทศได้ 
2.  นักศึกษาสามารถบอกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้  
3.  นักศึกษาสามารถบอกลักษณะสารสนเทศกับประเภททรัพยากรสารสนเทศได้ 
4.  นักศึกษาสามารถน าความรู้เรื่องทรัพยากรสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า  
    เพ่ิมเติมได้ 
5.  นักศึกษาสามารถอธิบายความส าคัญของส่วนประกอบของหนังสือได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 3 

1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 1.3 วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.4 วิธีการสอนแบบอภิปราย 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

  2.5 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเภททรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด น าเสนอรายงานหน้าชั้น  
                  สรุป อภิปรายผลรว่มกันถึงสิง่ท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 2.6 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 3 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004) 

2. Power pointและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 

4. วีดีทัศน์ 
5. ตัวอย่างหนังสือ 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียนและการอภิปราย 

2. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การท าใบงาน 

5. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  
6. การตอบค าถามในห้องเรียน



 

บทที่ 3 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 ทรัพยากรสารสนเทศมีการผลิตและถ่ายทอดสารสนเทศออกมาในปริมาณท่ีมากมาย 
มหาศาลและบรรจุอยู่ในทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันในหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุตีพิมพ์  วัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถแสวงหา
สารสนเทศทีมีคุณค่าในการให้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์พยานของวิวัฒนาการ
ทางการสื่อสารและอารยธรรม บางประเภทมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  สังคม  วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศิลปกรรมบางประเภทมีคุณค่าในการศึกษาวิจัย ทั้งหมดล้วนเป็นมรดกทรัพย์สิน
ทางปัญญาอันหาค่ามิได้ สถาบันบริการสารสนเทศซึ่งได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ ท าหน้าที่ เป็นสถานที่เก็บรักษา เผยแพร่และการถ่ายทอดสารสนเทศ 
ซึ่งสารสนเทศเหล่านั้นมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างมากมายและมีหลากหลายรูปแบบทั้งในรูปของ 
วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 

1. ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ 

ราชบัณฑิตยสถาน  (2546) ได้ก าหนดให้  อ่านว่า  สา-ระ-สน-เทด  หรือสาน -สน-เทด  

สารสนเทศ  หรือสารนิเทศ  ในภาษาอังกฤษใช้ค าเดียวกัน  คือ Information มีผู้ให้ความหมาย                  
ของทรัพยากรสารสนเทศ  ไว้ ดังนี้  คือ 

 สีปาน  ทรัพย์ทอง  (2546) ให้ความหมายของค าว่า ทรัพยากรสารสนเทศ  คือ วัสดุ
สารสนเทศที่มีคุณค่า  หรือข้อมูลข่าวสาร  ข้อเท็จจริงความรู้  ความคิด  ประสบการณ์ท่ีผ่าน
กระบวนการคัดสรร  กลั่นกรอง  วิเคราะห์และบันทึกไว้  โดยใช้ภาพ  สัญลักษณ์  รหัส  และอ่ืนๆ  

ลงบนวัสดุ  
อ าไพวรรณ  ทัพไทย  (2549) ให้ความหมายของค าว่า ทรัพยากรสารสนเทศ  คือ วัสดุ

หรือสื่อท่ีจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ต่าง  ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
สติปัญญา  อารมณ์และจิตใจของมนุษย์และถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในห้องสมุด  

ดังนั้น ทรัพยากรสารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ความคิด ประสบการณ์ ที่เป็น 

สาระส าคัญผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และบันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เป็นเสมือนตัวกลางที่ใช้ 
กระจายความรู้ มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสติปัญญา อารมณ ์และจิตใจของมนุษย์ 
 

 

 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_lifeenvironmentandtechnology/wiki/53a92/1_.html
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_lifeenvironmentandtechnology/wiki/53a92/1_.html
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1.1 วัสดุตีพิมพ์  
 วัสดุตีพิมพ์ (Printed material) อาจเรียกว่า ทรัพยากรสิ่งพิมพ์ หรือเรียกสั้น  ๆ สิ่งพิมพ์ 
หมายถึงวัสดุที่แสดงเรื้อหาสาระด้วยตัวอักษร เป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ใช้คุ้นเคยและรู้จักกันดี 
แบ่งออกเป็น  5 ชนิดคือ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสารและกฤตภาค แต่ละชนิดมีรายละเอียด
ดังนี้ หนังสือ (Book) คือ สิ่งพิมพ์ที่บันทึกความรู้ ความคิด ประสบการณ์ การศึกษาการค้นคว้าและ
การกระท าของมนุษย์ มีการเย็บรูปเล่มที่ถาวร (ชุติมา สัจจานันท์ ,2533)หนังสือเป็นสารสนเทศ
ประเภทหนึ่งที่มีปริมาณมากท่ีสุดในห้องสมุดและมีคุณค่าต่อผู้อ่านอย่างมากมายทั้งด้านการให้ความรู้  
ความคิด การศึกษาค้นคว้าและจรรโลงใจ นักวิชาการได้แบ่งประเภทของหนังสือออกหลายวิธี บ้างก็
แบ่งตามลักษณะของการเขียนว่า เป็นหนังสือสารคดี และหนังสือบันเทิงคดี บ้างก็แบ่งตามลักษณะ
การให้บริการของห้องสมุด เป็นหนังสือท่ัวไปและหนังสืออ้างอิง 
ในที่นี้จะจัดประเภทหนังสือตามลักษณะการให้บริการของห้องสมุด ดังนี้ (สุรัตน์ นุ่มนนท์  : 2528 ) 

 1.1.1 หนังสือ  

 หนังสือ  คือหนังสือที่ห้องสมุด น ามาให้บริการ ซึ่งมีทั้งหนังสือสารคดีและบันเทิงคดีหนังสือ
สารคดี  (Non-fiction) คือ หนังสือที่มุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นส าคัญความบันเทิงเป็น
ส่วนประกอบหรือเป็นผลพลอยได้  ความรู้ที่เขียนจะเป็นความรู้  วิชาการทุกเรื่องเก่ียวกับคน  สัตว์ พืช 

สิ่งของ ปรากฏการณ์  หรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ  เนื้อหาสาระนี้จะเป็นความรู้กว้าง  ๆ หรือ เป็นความรู้
ที่เฉพาะเจาะจง  หนังสือสารคดีบางเล่มจะได้สอดแทรกความบันเทิงเพ่ือให้ผู้อ่านได้รับความ
เพลิดเพลินพร้อมกับได ้รับความรู้ด้วย หนังสือสารคดี เช่น 
  1) หนังสือต ารา  (Textbook) เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ  มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อที่ก าหนดไว้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งอย่าง
ครบถ้วน มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น  หากเป็นระดับชั้นประถมศึกษาจะเรียก
หนังสือเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาว่า “หนังสือแบบเรียน” ส่วนในระดับอุดมศึกษาจะเรียกหนังสือ
ประเภทนี้ว่า  “เอกสารการสอน”ซึ่งจะมีเนื้อหาละเอียด  เจาะลึก กว้างขวาง ได้จากการศึกษาค้นคว้า  

วิจัย หรือผ่านการทดลองใช้    
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ภาพ  3.1   หนังสือต ารา 
 

  2) หนังสืออ่านประกอบ (External reading) เป็นหนังสือที่เขียนในเชิงวิชาการท่ี
ไม่ได้ยึดหลักสูตรเป็นหลัก จะมีเนื้อหาละเอียดพิสดาร เจาะลึก ส าหรับผู้ที่มีความสนใจได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ท าให้มีความรู้กว้างขวางขึ้น หรือใช้อ่านประกอบในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความรู้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หรือในต ารา  

 

 

 
 

ภาพ  3.2  หนังสืออ่านประกอบ 
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                 3) หนังสือความรู้ทั่วไป (General book) เป็นหนังสือที่นักเขียนต่างๆเขียนเรียบเรียง
ขึ้นตามความสนใจ เขียนจากการศึกษาค้นคว้า จากประสบการณ์การผจญภัยหรือการรวบรวม มิได้
มุ่งหวังจะใช้เป็นต าราส าหรับการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ลักษณะการถ่ายทอดความรู้จะมีหลายรูปแบบ  

 
 

 

ภาพ  3.3  หนังสือความรู้ทั่วไป 

 

   4) วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissertation) เป็นรายงานผลการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดลึกซ้ึงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ของนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก เพ่ือน าเสนอต่อสถาบันการศึกษานั้นThesis หมายถึง การท าวิทยานิพนธ์ในระดับ 

ปริญญาโท เป็นการท าวิจัยขั้นต้น เพ่ือให้นักศึกษารู้วิธีการ มีทักษะ และประสบการณ์ในการท าวิจัย 

Dissertationหมายถึง การท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก เป็นการวิจัยบริสุทธิ์ เพ่ือสร้างทฤษฎี 
หาความรู้ 
 

 
 

ภาพ  3.4  วิทยานิพนธ์ 
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  1.1.2 หนังสือบันเทิงคดี หรือหนังสืออ่านเล่น ( Fiction) คือหนังสือที่มุ่งเสนอความ
สนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นส าคัญ อาจจะแทรกการให้ความรู้ด้วยก็ได้  เช่น นวนิยาย ( Novel) 

เรื่องสั้น (Short Stories) หนังสือส าหรับเด็ก (Children Book or Easy Book) หนังสือฉบับกระเป๋า 
(Pocket Book) ฯลฯ หนังสือบันเทิงคดีเหล่านี้นิยมจัดหมวดหมู่ด้วยวิธีสัญลักษณ์พิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยง
การให้เลขหมู่ 
 

 

 
 

 

ภาพ 3.5 หนังสือนวนิยาย 
 

 1.1.3 หนังสืออ้างอิง 
   หนังสืออ้างอิง(Reference book) เป็นหนังสือที่ใช้ในการค้นคว้าเรื่องราวที่ต้องการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องอ่านตลอดทั้งเล่ม เนื้อหาของหนังสืออ้างอิง จะรวบรวมความรู้
หลากหลายสาขาวิชาไว้ อาจจะเป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคัญของแต่ละสาขาหรือหลายวิชาในหนังสือชุด 

มักจะมีรูปเล่มหนา ขนาดใหญ่ มีหลายเล่มจบ ห้องสมุดจะจัดหนังสืออ้างอิงแยกไว้ต่างหากไม่รวมกับ
หนังสือทั่วไป และให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น โดยมีสัญลักษณ์ก ากับไว้ที่สันหนังสือ คือ อ (อ้างอิง) 
หรือ Ref (Reference) หนังสืออ้างอิงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
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1.) หนังสืออ้างอิงที่ให้ค าตอบหรือข้อเท็จจริงโดยตรง ได้แก่ พจนานุกรม  
สารานุกรม หนังสือรายปี อักขรานุกรมชีวประวัติ หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์และนามานุกรม  

2.) หนังสืออ้างอิงที่แนะแหล่งความรู้  ให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องราวที่ต้องการ 

นั้นๆ จะหาได้จากหนังสือเล่มใด  หนังสืออ้างอิงที่แนะแหล่งความรู้ได้แก่ บรรณานุกรมและดรรชนี  
  หนังสืออ้างอิงที่ควรรู้จักมีดังนี้  

1) พจนานุกรม (Dictionaries) เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ทางภาษา 

ทั่วไปและค าศัพท์เฉพาะวิชา ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการสะกดค า ค าอ่าน การเน้นเสียง ชนิดของค า 
ความหมาย ประวัติของค า ค าตรงกันข้าม จัดเรียงตามล าดับตัวอักษร 

 

 

 
 

 

ภาพ 3.6  พจนานุกรม 

 

2) สารานุกรม  ( Encyclopedias) เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทั้งความรู้พื้นฐาน  

ทั่วไปและความรู้เฉพาะวิชาเนื้อหาแต่ละเรื่องเขียนเป็นบทความนับแต่ความหมายประวัติความ  

เป็นมาไปจนถึงลักษณะความส าคัญของเรื่องนั้นๆ ครอบคลุมทุกเรื่องท้ังเรื่องทั่วๆไป ได้แก่บุคคล สัตว์  

สถานที่ เหตุการณ์ส าคัญ ความรู้เกี่ยวกับชื่อวิชาต่างๆ มีการปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการ  

จัดท าฉบับเพ่ิมเติมรายปีทุกปี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สารานุกรมทั่วไป (General Encyclopedias)  

มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา และสารานุกรมเฉพาะวิชา (Subject Encyclopedias) ให้ความรู้ใน  

สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจจะจัดท าเป็นชุดหลายเล่มหรือเล่มเดียวจบ  มีการจัดเรียงตามล าดับ  

อักษรของเรื่อง  มีดรรชนีค้นเรื่องอยู่ท้ายเล่มหรือท้ายชุด  
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ภาพ 3.7  สารานุกรม 

 

  3) หนังสือรายปี   (Yearbooks,Almanac,Annuals) เป็นหนังสือทีรวบรวมความรู้
และข้อเท็จจริงต่างๆ ในรอบปี จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นรายปี แบ่งเป็น  3 ประเภทได้แก่ 

   3.1) หนังสือรายปีฉบับเพิ่มเติมของสารานุกรม (Encyclopedia 

Supplement) จัดท าขึ้นเพ่ือปรับปรุงสารานุกรมแต่ละชุดให้มีเนื้อหาทันสมัย   มีการเรียบเรียง
เนื้อหาตามสารานุกรมชุดเดิม 

   3.2) สมพัตรสร (Almanac)   เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราว  เหตุการณ์
ส าคัญ ข้อเท็จจริง สถิติด้านต่างๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา  

   3.3) รายงานประจ าปี (Annual Report) เป็นหนังสือที่หน่วยงานราชการ 
องค์การและสถาบันต่างๆ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานในแต่ละรอบปีมีสารบัญหรือดรรชนีเป็นเครื่องมือ  

ช่วยค้นเนื้อหาภายในเล่มหรือในชุด 
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ภาพ  3.8  หนังสือรายปี 

  4) อักขรานุกรมชีวประวัติ  ( Biographical Dictionaries)  เป็นหนังสือที่รวบรวม
ชีวประวัติของบุคคลส าคัญท่ัวไป และบุคคลเฉพาะสาขาอาชีพใดอาชีพหนึ่งมีทั้งชีวประวัติบุคคลในท้องถิ่น  
บุคคลระดับชาติและบุคคลระดับนานาชาติ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตแล้ว ข้อมูลที่ให้ไว้มี ชื่อ สกุล ปี
เกิด ปีตาย ภูมิล าเนา คุณวุฒิ  ต าแหน่ง อาชีพ  ผลงาน อักขรานุกรมชีวประวัติแบ่งเป็น 3 

ประเภทคือ อักขรานุกรมชีวประวัติรวม 1 รวบรวมประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วไปไม่จ ากัดเชื่อ
ชาติ ศาสนาและอาชีพ  อักขรานุกรมชีวประวัติบุคคลในชาติใดชาติหนึ่ง 1 รวบรวมเฉพาะวิชา
ชีวประวัติบุคคลในประเทศใดประเทศหนึ่ง  อักขรานุกรมชีวประวัติบุคคลในสายอาชีพ 1  

รวบรวมประวัติบุคคลเฉพาะอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เช่น นักวิทยาศาสตร์ ครู ศิลปิน  
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ภาพ  3.9  อักขรานุกรมชีวประวัติ  

 

 5) หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Sources) เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทาง          
ด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ สถานที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศของสถานที่ต่างๆ อาจจ าแนกเป็น
ทวีป ภูมิภาค ประเทศ รัฐ แคว้น มณฑล เขต  จังหวัด หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์แบ่งตามเนื้อหา
ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้                                                                                                      
   5.1) อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ( Gazetteer) เป็นหนังสือรวบรวมชื่อทาง
ภูมิศาสตร์เรียงตามล าดับตัวอักษร ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือชนิดชื่อนั้นๆ พร้อมทั้ง
อธิบายอย่างสังเขปได้แก่ ชื่อทวีป ภูมิภาค ประเทศ รัฐ แคว้น มณฑล เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน เมือง ภูเขา เทือกเขา  ที่ราบสูง  มหาสมุทร  ทะเล  อ่าว หาด หมู่เกาะ  แม่น้ า อุทยาน
แห่งชาติ เป็นต้น  

                  5.2) หนังสือน าเที่ยว (Guide Books) เป็นหนังสือให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรันัก
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ได้แก่ ที่ตั้ง เส้นทางคมนาคม แผนที่ตัวเมือง ภูมิอากาศ 
ประวัติศาสตร์ ต านาน ร้านอาหาร สถานที่พัก โบราณวัตถุ โบราณสถาน  ภาษา  เงินตรา 

         5.3) หนังสือแผนที่ ( Atlases) เป็นหนังสือที่แสดงลักษณะพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของ
โลกภูมิภาค ประเทศ ภาค จังหวัดเมืองใดเมืองหนึ่ง โดยการใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายสี เพ่ือบอกที่ตั้ง 
อาณาเขต สภาพภูมิประเทศ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น  ซึ่งค าที่ใช้เรียกวัสดุ
เกี่ยวกับแผนที่ม ี2 ค าคือ Map ใช้เรียกแผนที่เป็นแผ่น ๆ และ Atlases ใช้เรียกแผนที่เป็นเล่ม 
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ภาพ 3.10 หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ 

  6) นามานุกรม เป็นหนังสือท่ีรวบรวมรายชื่อบุคคล นิติบุคคล เช่น หน่วยงาน
ราชการ กระทรวง กรม กอง องค์การ สมาคม หน่วยงาน บริษัท  ห้างร้าน ธนาคาร วัด สถานศึกษา 
ฯลฯ  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ชื่อเว็บไซต์ของบุคคลและนิติบุคคล ถ้าเป็น
นิติบุคคลอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืน  ๆ เช่น ปรัชญา พันธกิจ  วัตถุประสงค์ รายนามผู้บริหาร  
ลักษณะการด าเนินงาน นามานุกรมมีการจัดท าเป็นหลายขอบเขตตามเนื้อหา เช่นนามานุกรมท้องถิ่น 
นามานุกรมสถาบัน นามานุกรมรัฐบาล นามานุกรมการค้าและธุรกิจ ฯลฯ ส่วนใหญ่จัดเรียงตามล าดับ
อักษรของชื่อบุคคลหรือชื่อหน่วยงานเหล่านั้น บางครั้งเรียกธรรมเนียบนาม หรือนามสงเคราะห์ 
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ภาพ 3.11 หนังสือนามานุกรม 
 

 

7.) บรรณานุกรม  (Bibliographies) เป็นหนังสือรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
ต่างๆ ให้รายละเอียดบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ เช่นบรรณานุกรมหนังสือ  
ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งท่ีพิมพ์ พิมพ์ลักษณ์ บรรณลักษณ์ บางเล่มอาจมีสาระสังเขป บทคัดย่อ  

 

 

 
 

 

ภาพ 3.12 บรรณานุกรม 
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     8.) หนังสือดรรชนี ( Index) เป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อบทความพร้อม
รายละเอียดทางบรรณานุกรม ใช้เป็นเครื่องมือค้นหาบทความว่ามีบทความใดอยู่ในวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์ฉบับใดบ้าง ดรรชนีจึงเป็นหนังสืออ้างอิงที่แนะน าแหล่งความรู้เช่นเดียวกันกับ
บรรณานุกรม มีวิธีการจัดเรียงตามชื่อผู้เขียน หัวเรื่องหรือหัวข้อ ชื่อเรื่อง ชื่อวาสาร แบ่งออกเป็น  2  

ประเภทได้แก่ 

      8.1) หนังสือดรรชนีวารสาร ( Periodical Index) รวบรวมรายชื่อผู้เขียน  ชื่อ
บทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปี และอาจมีสาระสังเขปด้วย 

      8.2) หนังสือดรรชนีหนังสือพิมพ์  ( Newspaper Index) รวบรวมรายชื่อผู้เขียน 
ชื่อบทความ ชื่อหนังสือ วันที่ เดือน  ปีที่พิมพ์และเลขหน้า 

 

 

 
 

 

ภาพ 3.13 หนังสือดรรชนี 
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 1.1.2. วารสาร 
  วารสาร ( Periodicals) เป็นสิ่งพิมพ์ที่เสนอเนื้อหาเป็นบทความ จัดพิมพ์ออก  

อย่างต่อเนื่องมีการก าหนดออกเป็นสาระที่แน่นอนได้แก่  รายสัปดาห์ ( Weekly) รายปักษ์ 
(Fortnightly) รายเดือน ( Monthly) รายสองเดือน ( Bi-monthly) รายสามเดือน ( Quarterly)  

รายสี่เดือน รายหกเดือน รายปี ( Annually) เป็นต้น หากพิจารณาตามเนื้อหาวารสารแบ่งได้ 4 

ประเภทดังนี้ 
  1) วารสารวิชาการ ( Journal)  เป็นวารสารที่มุ่งเสนอบทความ ( Article) เรื่องราว
และความรู้ทางวิชาการ ( Knowledge) บทความเหล่านี้เรียกว่าบทความวิชาการบ้าง  บทความวิจัย
บ้าง บทความสารคดีประเภทต่างๆ บ้าง ซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย 
อาจารย์ นักการศึกษา นักค้นคว้า ตัวอย่างวารสารวิชาการได้แก่  วารสารคณิตศาสตร์  วารสาร
วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  การศึกษาไทย  พัฒนาเทคนิคศึกษา  วารสารห้องสมุด  เมืองโบราณ  
สารคดี  คอมพิวเตอร์  การเงินการธนาคาร  หมอชาวบ้าน  ศิลปากร  ความรู้คือประทีป  วารสาร
ประเภทนี้มีจุดมุ่งหายเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ  เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีประโยชน์มีความจ าเป็นต่อ
การศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษามาก 

  2) วารสารทั่วไปหรือนิตยสาร (Magazine) เป็นวารสารที่มุ่งเสนอเรื่องราวเพ่ือความ
สนุกสนานบันเทิง นวนิยายที่ลงเป็นตอนๆ เรื่องสั้น เรื่องชวนหัว ความรู้รอบตัว อาจจะมีบทความ
วิชาการบ้างและเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วไปบ้าง  ส่วนใหญ่มักเป็นนิตยสารที่จัดท าเพ่ือจ าหน่ายเชิงธุรกิจ 
เช่น สกุลไทย ขวัญเรือน ดิฉัน แพรว เที่ยวรอบโลก ฯลฯ นิตยสารจึงมีประโยชน์ในแง่ส่งเสริมการอ่าน
ให้นันทนาการแก่ผู้อ่าน อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนิยมแฟชั่น  
กลุ่มกีฬาแต่ละประเภท กลุ่มสุภาพบุรุษ กลุ่มนิยมพระเครื่อง กลุ่มท่องเที่ยว 
  3) วารสารข่าวเชิงวิจารณ์ ( News and Reviews Magazine) เป็นสารนิเทศที่เน้น
น าเสนอบทวิเคราะห์ข่าว รวมทั้งสารคดีต่างๆ เป็นบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง  
เศรษฐกิจ ธุรกิจ  สังคม การทหาร การเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา กีฬา  

วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ เพ่ือให้ผู้อ่านทันต่อเหตุการณ์และ
นักวิเคราะห์ข่าวมีเวลาพอส าหรับการวิเคราะห์จึงมักออกจ าหน่ายเป็นรายสัปดาห์ ตัวอย่างวารสาร
ข่าวเชิงวิจารณ์ในปัจจุบันได้แก่ มติชนสุดสัปดาห์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เนชั่นสุดสัปดาห์  
ฐานเศรษฐกิจ สัปดาห์วิจารณ์ อาทิตย์ใหม่ เป็นต้น วารสารประเภทนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษา
นักวิชาการท่ัวไปเพราะช่วยให้เข้าใจสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในสังคมอย่าง 
รอบด้าน 
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  4) จดหมายข่าว ( Bulletin) เป็นวารสารที่มุ่งเผยแพร่กิจกรรมและความเคลื่อนไหว
ภายในหน่วยงานหรือองค์การแห่งใดแห่งหนึ่ง  เป็นเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน
และเผยแพร่ทั่วไป  เช่น  จดหมายข่าว คณะครุศาสตร์  ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จ าแนกส่วนประกอบของวารสารที่แตกต่างจากหนังสือ 

อย่างเด่นชัดไว้ดังนี้ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2548) 

  ปก แสดงข้อมูลส าคัญคือ ชื่อวารสาร ( Title) ปีที่ (Volume) ฉบับที่ (Number) วัน 
เดือน  ปีที่ออก  ราคาและเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร ( ISBN International Standard 

Serial Number) 

  สารบัญ เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากหน้า ปก ให้ข้อมูลรายชื่อบทความและคอลัมน์ต่างๆ ใน
ฉบับ พร้อมชื่อผู้เขียนและเลขหน้า นอกจากนี้อาจจะมีข้อมูลที่ผู้อ่านควรทราบ เช่นวัตถุประสงค์ใน
การจัดท า ก าหนดออก อัตราค่าสมาชิก สถานที่ติดต่อบอกรับ และรายชื่อบุคคลในกองบรรณาธิการ  
วารสารบางชื่อเรื่องหากปรากฏชื่อวารสารส่วนต่าง ๆ แตกต่างกัน ให้ถือเอาชื่อวารสารที่ปรากฏใน
หน้าสารบัญนี้เป็นชื่อวารสารที่ถูกต้อง ให้ถือเสมือนว่า หน้าสารบัญเป็นปกในของวารสาร 
  เนื้อหา ประกอบด้วยบทความ คอลัมน์ เรื่องราว ความรู้ นวนิยายเป็นตอนๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดท าวารสารแต่ละประเภท แต่ละเรื่องอาจจะจบในฉบับหรือต่อเนื่องไป 

หลาย ๆ ฉบับ 

 

 

 
 

ภาพ 3.14 วารสาร นิตยสาร 
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 1.1.3.หนังสือพิมพ์ 
  หนังสือพิมพ์ ( Newspaper) เป็นสิ่งพิมพ์ที่รายงานข่าว เหตุการณ์และความ
เคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและปัญหาด้านต่าง  ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  เป็นทรัพยากรที่ใช้ในการติดตามเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง  ๆ ที่
เกิดข้ึนในสังคม 

  หนังสือพิมพ์พิมพ์ด้วยกระดาษขนาดใหญ่ซ้อนกันเป็นฉบับ  ไม่เย็บกันเป็นเล่ม  

แสดงข้อมูลส าคัญในหน้าแรก ได้แก่ ชื่อหนังสือพิมพ์ ( Title) ปีที่ (Volume) ฉบับที่ (Number) วันที่ 
เดือน ปีที่ออก ( Date) ราคา (Price) เลขมาตรฐานสากลประจ าสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ( ISSN) พาดหัวข่าว 
(Headlines) แสดงหัวข้อข่าวที่ส าคัญและน่าสนใจ  มักใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่และสะดุดตากว่า
ข้อความอ่ืนๆ น าข่าว  (Leads) แสดงเนื้อข่าวโดยสรุปต่อจากพาดหัวข่าว ภาพข่าว บทความ คอลัมน์ 
ทั้งท่ีเป็นคอลัมน์ประจ าไม่ประจ า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เขียนคอลัมน์และผู้อ่านแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนทัศนะ ความรู้ ความคิดเห็นในด้านต่าง  ๆ รวมทั้งมีโฆษณา การแจ้งเรื่องราวต่าง  ๆ ไปถึง
ผู้อ่านด้วย 

  วิธีน าเสนอข่าวบนหน้า 1 ของหนังสือในเมืองไทยน ามาแยกประเภทของ
หนังสือพิมพ์เป็น 4 ประเภท   คือ 

  1.) หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ ( Quality Newspaper) เป็นหนังสือพิมพ์ที่เขียนข่าว
ด้วยภาษาท่ีสั้นกระชับชัดเจนตรงไปตรงมา เน้นน าเสนอข่าวหนัก  (Hard News) ที่หน้า 1 ซึ่งเป็นข่าว
ที่เก่ียวข้องกับสังคมส่วนรวม มีผลกระทบต่อผู้คนจ านวนมาก ได้แก่ ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง  
การเกษตร การศึกษา ความมั่นคง การต่างประเทศ สุขภาพ เป็นต้น หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพที่วาง
จ าหน่ายในปัจจุบันได้แก่ สยามรัฐ มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เป็นต้น 

  2.) หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณหรือหนังสือพิมพ์ประชานิยม (Quantity or Popular 

Newspaper) เป็นหนังสือพิมพ์ที่เขียนข่าวด้วยส านวนภาษาท่ีน่าตื่นเต้นเร้าใจ พรรณนาให้ผู้อ่านเกิด
ภาพพจน์เกิดอารมณ์คล้อยตาม และอยากติดตามอ่าน เน้นน าเสนอข่าวเบา (Soft News) ที่หน้า 1 

ซึ่งเป็นข่าวที่ประชาชนทั่วไปอยากรู้อยากเห็น ได้แก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวดารา ข่าวแปลกประหลาด
มหัศจรรย์ มีภาพประกอบมากมาย หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณท่ีวางจ าหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ไทยรัฐ 
เดลินิวส์ ข่าวสด บ้านเมือง คมชัดลึก เป็นต้น 
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  3.) หนังสือพิมพ์เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะสาขา  ( Specialized Newspaper) เป็น
หนังสือพิมพ์ที่เน้นน าเสนอข่าวเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งที่หน้า 1 เช่น ข่าวด้านเศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม การกีฬา ฟุตบอล คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์เฉพาะสาขาที่วางจ าหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ 
ผู้จัดการรายวัน ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬารายวัน ฟุตบอลสยาม สมัครด่วน แรงงาน  
วัฎจักรการศึกษา เป็นต้น 

                   4.) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (Local Newspaper) เป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นน าเสนอข่าวใน
ท้องถิ่นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง  หรือในเขตจังหวัดใกล้เคียงกัน 3-5 จังหวัด หนังสือพิมพ์ประเภทนี้
มักจะท าเป็นหนังสือพิมพ์ขนาดแทบลอยด์ (Tabloid Newspaper) มีขนาดเล็กประมาณครึ่งหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์ขนาดมาตรฐาน และส่วนใหญ่ก าหนดออกเป็นรายปักษ์  ออกวางจ าหน่ายในตอนเย็นวัน
ลอตเตอรี่ออก เพ่ือตีพิมพ์เลขรางวัลลอตเตอรี่ หวังจ าหน่ายให้ผู้นิยมลอตเตอรี่ซื้อหนังสือพิมพ์ไปตรวจ
เลขรางวัลด้วย ตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
  การอ่านหนังสือพิมพ์ได้ประโยชน์สูงสุดคือ อ่านทุกวัน อ่านทุกหน้า อ่านทุกข่าว 
อ่านหลายฉบับ อ่านหนังสือพิมพ์ทุกประเภท โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพและหนังสือพิมพ์เชิง
ปริมาณ อ่านบทบรรณาธิการด้วยทุกฉบับ ทั้งนี้ให้อ่านด้วยวิธีอ่านตรวจและอ่านจับใจความส าคัญหาก
ตองการเนื้อหาอย่างละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงอ่านอย่างละเอียดในเรื่องนั้น อ่านแล้วควรน ามา
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 

 

 

 
 

 

ภาพ 3.15 หนังสือพิมพ์ 

 

 



95 

 

 1.1.4. จุลสาร 
  จุลสาร( Pamphletsจุลสารสามารถจ าแนกประเภทตามลักษณะกว้าง ๆ ได้ดังนี้  
(สุรัตน์ นุ่มนนท์.,2539) 

1.) จ าแนกตามลักษณะหน่วยงาน การจัดท าจุลสารเป็นการจัดท าของหน่วย  

ราชการหน่วยงานธุรกิจ สถาบันองค์การต่าง  ๆ เป็นการจัดท าสิ่งพิมพ์ย่อยลงมาจากหน่วยงาน
ใหญ่ เช่นในระดับกอง รองลงมาจากระดับกรมในหน่วยราชการ หรือเป็นการจัดท าสิ่งพิมพ์ย่อย
ลงมาจากสิ่งพิมพ์อ่ืน เช่น หน่วยงานหนึ่ง มีวารสารหน่วยงานอยู่แล้ว แต่จ าเป็นจะต้องมีการ
เสนอเนื้อหาสาระเฉพาะเรื่องเพ่ืออ่านในหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไปก็ออกจุลสารขึ้นมาอีกฉบับ
หนึ่ง เช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีจุลสารการท่องเที่ยว นอกเหนือไปจากอนุสาร อ.ส.ท. 

เพ่ือเผยแพร่วิชาการและผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นต้น 
        2.) จ าแนกตามลักษณะของเนื้อหา การจัดท าจุลสาร อาจเสนอเนื้อหาในลักษณะของข่าวสาร 
เช่น  จุลสารโคกระบือของศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือแห่งชาติ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตกระบือส าหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาการ
ผลิตกระบือและโคของประเทศ และเพ่ือเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างเกษตรกรและนักวิจัยในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ในการพัฒนาการผลิตกระบือแห่งชาติ เป็นต้น 

3.) การจ าแนกตามลักษณะการจัดพิมพ์ การจัดพิมพ์จุลสารนั้นพิมพ์โดยการโรเนียว 
หรืออาจจะใช้เครื่องพิมพ์ แล้วแต่งบประมาณการจัดท าของหน่วยงานนั้น  ๆ ทางด้านรูปร่าง  

มีการจัดท าในลักษณะต่า ง ๆ กัน ในขนาดของหนังสือ วารสาร หรือขนาดเล่ม หรือขนาดอ่ืนๆ  

ไม่จ ากัดมีทั้งการเย็บเล่มและวางพับซ้อน ตลอดจนสามารถท าเป็นแผ่นพับก็ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดท าขึ้นอยู่กับงบประมาณการใช้จ่ายตลอดจนถึงกลุ่มคนที่
หน่วยงานจัดท าจุลสารต้องการแจกจ่าย  

 

 

ภาพ  3.16 จุลสาร 



96 

 

 

1.1.5.กฤตภาค 

กฤตภาค (Clipping) เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดขึ้นโดยตัดข่าว บทความ รูปภาพที่น่าสนใจ 

และมีคุณค่าทางการศึกษา จากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ผนึกลงบนกระดาษแล้วให้หัวเรื่อง   
จัดใส่แฟ้มเรียงตามล าดับอักษรหัวเรื่อง เก็บไว้ในตู้กฤตภาค (Clipping Files) เช่นเดียวกับจุลสาร 

 

 
 

 

ภาพ 3.17  กฤตภาค 
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 การจ าแนกสิ่งพิมพ์อาจจ าแนกตามลักษณะอ่ืนได้อีกดังที่ (คณาจารย์ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ,2548)  จ าแนกไว้
ตามล าดับความน่าเชื่อถือหรือล าดับการเกิดของข้อมูลดังนี้ 
  สิ่งพิมพ์ปฐมภูมิ  ( Primary Source) เป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน  
เป็นผลงานของผู้คิดผู้เขียนผลงานนั้นโดยตรง จัดเป็นเอกสารชั้นต้นที่มีความส าคัญและมีประโยชน์ 
ต่อการค้นคว้าวิจัย  เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รายงานทางเทคนิค วารสารวิจัย สิทธิบัตร 
เอกสารมารฐาน บันทึกประจ าวัน (Diary) ฯลฯ 

  สิ่งพิมพ์ทุติยภูมิ ( Secondary Source) เป็นสิ่งพิมพ์ที่น าเอาเนื้อหามาจาก 

เอกสารปฐมภูมิมาเรียบเรียงใหม่ ไม่ใช่สิ่งที่ค้นพบใหม่ เช่น หนังสือวิชาการ ต ารา หนังสืออ้างอิง  
วารสารปริทัศน์ สาระสังเขป ฯลฯ 

  สื่อพิมพ์ตติยภูมิ ( Tertiary Source) เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนเพื่อใช้ค้นสิ่งพิมพ์ 

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  เช่น บรรณานุกรม  ดรรชนีวารสาร นามานุกรมหรือท าเนียบนาม 

 

     1.2 วัสดุไม่ตีพิมพ์  

  วัสดุไม่ตีพิมพ์  ( Non- Printed Materials) คือวัสดุที่บันทึกเนื้อหาลงในวัสดุ
ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากสิ่งพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (รัถพร  ซังธาดา.,2536) 

  1.2.1 โสตทัศนวัสดุ   (Audio – visual Materials)   ได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ 
ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง เทปโทรทัศน์หรือวีดีโอ แผ่นเสียง แผ่นซีดี ภาพนิ่ง ภาพเลื่อน หุ่นจ าลอง  
ของจริงของตัวอย่าง ลูกโลก ฯลฯ  

1.2.2 วัสดุย่อส่วน  (Microform  Materials)  คือวัสดุที่ถ่ายย่อจากต้นฉบับเดิมของ 

สิ่งพิมพ์บันทึกลงในวัสดุขนาดเล็ก  เพื่อประหยัดเนื้อท่ีในการเก็บ  และการยืดอายุของต้นฉบับสิ่งพิมพ์   

เมื่อต้องการอ่าน  ต้องอ่านด้วยเครื่องอ่านวัสดุมีหลายชนิด  ได้แก่ 

       1.)  ไมโครฟิล์ม (Microfilm) เป็นฟิล์มม้วนขนาดมีความยาวประมาณ 100 ฟุต   

บรรจุข้อความได้ม้วนละ 1,200 – 1,500 หน้า ถ้าย่อจากต้นฉบับเดิมประมาณ 15 – 40 เท่า 
       2.) ไมโครฟิช (Microfiche)  เป็นฟิล์มแผ่นขนาด 4x6 นิ้ว บรรจุข้อความได้แผ่น
ละ 30 – 100 หน้า อัตราการย่อ 15 -40 เท่า ถ้าย่อลงด้วยอัตราส่วน  90 – 500 เท่า เรียกว่า อุล
ตราฟิช (Ultrafiche) ซึ่งจะบรรจุข้อความได้มากถึงแผ่นละ 2,000 – 4,000 หน้า 
      3.) ไมโครโอเปค (Micro – opague) เป็นการถ่ายย่อสิ่งพิมพ์ลงบนกระดาษทึบ
แสงหรือกระดาษอัดรูป เรียกชื่อแตกต่างกันไปตามชื่อทางการค้า เช่น ไมโครคาร์ด ไมโครพรินต์  
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                   4.)  ไมโครคาร์ด (Micro-card) เป็นบัตรขนาด 3x5 นิ้ว และ 4x6 นิ้ว  
ถ่ายย่อลงในอัตราส่วน20เท่า บรรจุข้อความได้บัตรละ 40 หน้า 
                        5.) ไมโครพรินต์ ( Microprint) เป็นบัตรขนาด 6x9 นิ้ว  ใช้ไมโครฟิล์ม
เป็นต้นฉบับพิมพ์ด้วยหมึกในระบบออฟเซตบรรจุข้อความได้แผ่นละ 100 หน้า 
 

1.3 สื่ออิเล็กทรอกนิกส์ 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medias) เป็นสื่อที่บันทึกและสืบค้นสารสนเทศโดยระบบแสง
เลเซอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  สามารถบันทึกเนื้อหาเป็นตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ สัญลักษณ์ 
ภาพเคลื่อนไหว  มีลักษณะเป็นแผ่นออพติคัล ( Optical Disk) เช่น แผ่นซีดี (Audio Compact Disk) 

แผ่นดีวีดี  (Digital Vedio Disk) และซีดี -รอม (CD-ROM : Compact Dise – Read Only 

Memory) นอกจากนี้ยังมีการจัดท าในรูปฐานข้อมูลออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบริการ
ด้านรับ - ส่ง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic File) และบริการด้าน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บนเครือข่าย (Network) 

 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ที่ให้สารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น วารสา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-newspaper) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

book) วีดีโอคลิป ฯลฯ 

 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ยกตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ 4 ประเภท
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.,2538) 

  1.) ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ( Computerized Databases) เป็นสารสนเทศท่ีบันทึก
อยู่ในสื่อซึ่งคอมพิวเตอร์อ่านได้มีโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล  ท าให้สะดวกและรวดเร็วในการ 

ค้นคืนสารสนเทศ ฐานข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้นใช้เอง ( In-houses 

Databases) เช่น ฐานข้อมูลหนังสือในห้องสมุด ฐานข้อมูลท้องถิ่น ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยหรือ
อาจจะได้ฐานข้อมูลจากแหล่งอื่น  ๆ เช่นฐานข้อมูลออนไลน์โดยการบอกรับเป็นสมาชิก ฐานข้อมูล
ส าเร็จรูป 

     2.) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นสารสนเทศท่ีจัดบริการแบบเวิลด์ไวด์เว็บ  
(WWW) ซึ่งสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ทุกที่ที่มีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต เนื้อหามีท้ังด้าน  

วิชาการ ด้านความรู้ทั่วไป ด้านข่าว และด้านบันเทิง 
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3.) สื่อผสม (Multimedia) สารสนเทศประเภทนี้บันทึกไว้หลายรูปแบบ เช่น  

แผ่นดิสก์ (Diskette, Floppy Disk) จานคอมแพกต์ (Compact Disk ) ได้แก่ CD,CD-ROM,DVD  

ฯลฯ 

  4.) เคเบิลทีวี (Cable Television) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการน ามาใช้ส าหรับจัด
การศึกษาในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษจัดเป็นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์การสอน ( Instruction 

Media Center) ส าหรับประเทศไทยน ามาใช้ในการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชทาน  จากการ
สอนที่โรงเรียนไกลกังวลไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
นอกจากนี้ยังมีการสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกและเสียค่าบริการให้แก่ผู้ผลิตจัดจ าหน่าย ส่งสัญญาณถึง
ผู้รับตามบ้านเรือน ส านักงานและห้องสมุดโดยสายเคเบิลคู่ ห้องสมุดอาจใช้สื่อประเภทนี้เป็นสื่อเสริม
ทรัพยากรสารสนเทศให้บริการเพิ่มเติมข้ึนนอกเหนือจากทรัพยากรประเภทอ่ืนของห้องสมุด 

 

2. ส่วนประกอบของหนังสือ 

 หนังสือแต่ละเล่มมีส่วนประกอบที่จะช่วยให้ใช้หนังสืออย่างสะดวก รวดเร็วเอ้ือประโยชน์แก่
ผู้อ่าน  (ชุติมา สัจจานันท์,2533) ได้อธิบายไว้ดังนี้ 

1. ใบหุ้มปก ( Book Jacket, Dust Jacket,Jacket ) เป็นกระดาษท่ีหุ้มปก  

แข็งของหนังสือไว้ชั้นหนึ่ง มีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ส่วนพับของใบหุ้มปกด้านหน้าและด้านหลัง  

มักจะเขียนถึงเนื้อหาของหนังสือพร้อมทั้งประวัติย่อและผลงานการประพันธ์ของแต่ละผู้แต่ง  

และอาจมีภาพผู้แต่งด้วย  

2. ปก (Binding, Cover)  ปกหนังสือมีท้ังที่เป็นปกแข็งและปกอ่อน บนปกมี  

ชื่อหนังสือและผู้แต่ง ถ้าเล่มหนามากท่ีสันหนังสือ ( Spine) จะมีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือคือ ชื่อผู้  

แต่ง ชื่อหนังสือและชื่อส านักพิมพ์ ถ้าเป็นหนังสือของห้องสมุดก็จะมีเลขเรียกหนังสือ ( Call 

Number) เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งส่วนด้วย เพื่อให้การค้นหาง่าย มองเห็นง่ายเมื่อหนังสือเรียงอยู่บนชั้น  

หนังสือ  

3. ใบรองปก  (End Paper,Flyleaves) ใบรองปกมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วย 

ยึดปกกับสันให้ติดกันแน่นหนา ท าด้วยกระดาษท่ีหนาและเหนียว เพื่อให้หนังสือใช้งานได้นาน  

หนังสือบางเล่มอาจมีภาพเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นที่ใบรองปกนี้ด้วย หรืออาจเป็นภาพผู้แต่ง 
พร้อมคุณวุฒิ ตัวอย่างเช่น หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. หน้าชื่อเรื่อง (Half Title Page) เป็นห้าที่อยู่ถัดจากใบรองปก มีชื่อเรื่องปากฎ 

อยู่เพียงอย่างเดียวไม่มีข้อความอ่ืน มีประโยชน์ส าหรับเน้นชื่อเรื่องเท่านั้น  นอกจากนี้หนังสือบางเล่ม
อาจจะมีหน้าลักษณะเช่นนี้แทรกอยู่ภายในเล่ม มีข้อความบอกว่า “ตอนที่ 1” “ภาคผนวก” 
“ดรรชนี” หน้าเหล่านี้เรียกว่า “หน้าบอกตอน” หรือ “Half Title Page” เช่นเดียวกับหน้าชื่อเรื่อง 
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  5. หน้าปกใน ( Title Page) เป็นหน้าส าคัญท่ีให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมท่ี
สมบูรณ์ที่สุดและถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง บรรณารักษ์ใช้ข้อความจากหน้านี้เป็นหลักในการท า
รายการและผู้อ่านต้องใช้ส าหรับเขียนบรรณานุกรม หน้าปกในข้อมูลส าคัญ ๆ 5 ประการได้แก่ 
   5.1 ชื่อผู้แต่ง บอกท้ังชื่อต้น ชื่อกลาง ชื่อสกุล ถ้ามีผู้แต่งหลายคนก็จะบอก
ครบถ้วนทุกคนเช่นกัน นอกจากนี้อาจบอกวุฒิและสถานที่ท างานของผู้แต่งนั้น ๆ 

   5.2 ชื่อเรื่องท่ีสมบูรณ์ หนังสือบางเล่มมีทั้งชื่อเรื่องหลัก และชื่อเรื่องขยาย  
ซึ่งอาจจะยาวกว่าชื่อเรื่องท่ีสันหนังสือ 

   5.3 ชื่อผู้จัดพิมพ์ เป็นชื่อส านักพิมพ์ ชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่จัดพิมพ์หนังสือ
นั้น ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จ าหน่ายจ่ายแจกหรือเผยแพร่ โรงพิมพ์ที่รับจ้างพิมพ์ไม่ใช่ชื่อของผู้จัดพิมพ์  

         5.4 สถานที่พิมพ์ คือชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดที่ตั้งของผู้จัดพิมพ์ ถ้าเป็นส านักพิมพ์
ที่สาขาอยู่หลายเมืองก็จะพิมพ์ชื่อเมืองไว้ทุกเมือง โดยเอาชื่อเมืองที่ผลิตหนังสือนั้นขึ้นเป็นชื่อแรก  

              5.5 ครั้งที่พิมพ์ (Edition) หากเป็นหนังสือท่ีพิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 

จะระบุครั้งที่พิมพ์ไว้ด้วยเพื่อบอกถึงความทันสมัยของหนังสือ  

  นอกจากรายละเอียดอื่น  ๆ เช่น ผู้วาดภาพ บรรณาธิการ ผู้รวบรวม ปีพิมพ์ ระบุไว้ที่ 
หน้าปกใบนี้ด้วย (ปัจจุบันนิยมระบุปีพิมพ์ไว้ที่หน้าลิขสิทธิ์) 
  6. หน้าลิขสิทธิ์ ( Copyright Page) อยู่ด้านหลังของหน้าปกในบอกปีท่ีจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์และผู้ถือลิขสิทธิ์หนังสือ  ข้อมูลส าหรับท ารายการของห้องสมุด ( Cataloging in Publication 

Data) และเลขสากลประจ าหนังสือ (IBBN : International Standard Book Number) 

  7. หน้าอุทิศ (Dedication Page) อยู่ถัดจากหน้าลิขสิทธิ์ บางเล่มอาจจะมีหรือไม่ก็ได้
เป็นข้อความประกาศอุทิศผลงาน เช่น แด่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ข้าพเจ้า 
หรือ To Charle E. Clark 

  8. ค าน า (Preface, Foreword) หน้านี้อยู่ถัดจากหน้าอุทิศซึ่งผู้เขียนชี้แจงแก่ผู้อ่าน
เป็นเบื้องแรกก่อนอ่านเนื้อหา อาจกล่าวถึงจุดประสงค์ในการเรียบเรียงหนังสือบนชั้น วิธีการใช้
หนังสือนั้นเนื้อหาคร่าว  ๆ ของหนังสือนั้น ข้อตกลงเบื้องต้นบางประการที่ผู้อ่านควรท าความเข้าใจ 
และตอนท้ายอาจประกาศคุณูปการ หรือขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการเรียบเรียงหนังสือนั้น 

  9. บทน า ( Introduction) อยู่ถัดจากค าน า อาจมีในบางเล่ม เป็นการกล่าวถึง
เรื่องราวเนื้อหาที่เป็นเรื่องท่ัวไป หรือความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งเนื้อหาในบทน านี้ผู้เขียน
ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบเสียก่อนเพื่อให้ใจตรงกัน ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง 
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  10. สารบัญ (Table of Contents) เป็นบัญชีเรื่องหรือหัวข้อส าคัญซึ่งเรียงตามล าดับ
พร้อมระบุเลขหน้าแรกของเรื่องนั้นๆ ใช้ส าหรับพิจารณาเลือกอ่านหรือค้นหาเรื่องท่ีต้องการ 

  11. บัญชีภาพประกอบ ตาราง แผนที่ และแผนภูมิ (List of Illustration, 

Table,Map and Chart) อยู่ถัดจากสารบัญ จัดท าไว้ในกรณีที่มีภาพประกอบตาราง แผนที่และ
แผนภูมิจ านวนมาก เป็นส่วนที่ช่วยให้ค้นหาอย่างรวดเร็วในลักษณะเดียวกับสารบัญและจัดเรียง
รายชื่อ ตาราง แผนที่แผนภูมิตามล าดับที่ปรากฏในเนื้อหาพร้อมเลขหน้า 

  12.  เนื้อหา (Text or Body of Book) เป็นส่วนส าคัญท่ีสุดของหนังสือเนื้อหาคือเนื้อ
เรื่องท้ังหมด เริ่มตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายถ้าเป็นนวนิยาย เรื่องสั้นและนิทานคือเนื้อเรื่องตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบเรื่อง ถ้าเป็นหนังสือประเภทพจนานุกรม สารานุกรมคือตั้งแต่อักษร ก ถึง ฮ หรือ A ถึง 
Z 

  ในเนื้อหานี้อาจมีภาพประกอบ ตาราง แผนที่ แผนภูมิ และการอ้างอิงแรกอยู่ 
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหายิ่งขึ้น มีความน่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 

  13. บรรณานุกรม ( Bibliography) เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้เขียน
อ้างอิงหรือใช้ประกอบการเรียบเรียงหนังสือเล่มนั้นหรือต้องการให้ผู้อ่านค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งอาจ
มีรายการหนังสือ บทความวารสาร สื่อโสตทัศน์อื่น  ๆ บางครั้งใช้ค าว่า หนังสืออ้างอิง  
(References) หรือหนังสืออุเทศ หนังสือสารคดีจ าเป็นต้องมีบรรณานุกรม  ส่วนหนังสือบันเทิง
คดีจะมีหรือไม่มีบรรณานุกรมก็ได้  

  14. ภาคผนวก ( Appendix) เป็นส่วนเพิ่มเติมเนื้อหาที่ช่วยให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวถึง หรือแนะน าให้ผู้อ่านดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ภาคผนวกจะมีหรือไม่ข้ึนอยู่กับวิธี
เขียนหรือจุดมุ่งหมายของผู้เขียน 

  15. อภิธานศัพท์ ( Glossary) อยู่ถัดจากภาคผนวกเป็นบัญชีศัพท์ยาก ศัพท์เฉพาะ 
ศัพท์เทคนิคซึ่งใช้ในหนังสือเล่มนั้นพร้อมความหมาย หรือค าอธิบายอย่างสังเขปช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
แจ่มแจ้งข้ึน นิยมเรียงตามล าดับตัวอักษร มักจะพบในหนังสือสารคดี 
         16. ดรรชนี ( Index) เป็นบัญชีค าส าคัญท่ีปรากฏในเนื้อเรื่องจัดไว้ในส่วนท้ายสุดของ
เล่มถ้าเป็นหนังสือชุดหลากหลายเล่มจบดรรชนีอาจอยู่ที่เล่มสุดท้ายของชุด ค าส าคัญเหล่านี้จัดเรียง
ตามล าดับอักษร  พร้อมระบุเลขหน้า ใช้ส าหรับค้นหาค าท่ีต้องการภายในเล่มหรือในชุด  บางครั้งจึง 
เรียกว่า บัญชีค้นค า บางเล่มอาจแยกเป็นดรรชนีชื่อบุคคล (Name Index) และดรรชนีเรื่อง 
(Subject Index) 
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3.บทสรุป 

 ทรัพยากรคือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่เป็นแก่นหรือเนื้อหาส าคัญที่
ได้จ าแนก ชี้แจง แสดงออกมาให้ปรากฏ โดยการกลั่นกรองเรียบเรียงและประมวลไว้โดยใช้ภาษา 
สัญลักษณ์ รูปภาพ รหัส และอ่ืนๆ รวมทั้งบันทึกลงบนวัสดุหลายชนิด เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  วัสดุตีพิมพ์ เช่น   หนังสือ วารสาร รายงานประจ าปี  วัสดุไม่ตีพิมพ์  
เช่น  แถบบันทึกเสียง  ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิชและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 หนังสือประกอบด้วยส่วนต่าง  ๆ  การศึกษาส่วนประกอบของหนังสือนั้น มีความจ าเป็นมาก
ส าหรับผู้อ่าน  นอกเหนือจากการอ่านเนื้อเรื่องของหนังสือแล้ว ผู้อ่านควรที่จะทราบส่วนประกอบ 
ของหนังสือ เนื่องจากแต่ละส่วนของหนังสือ  จะบอกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนั้น ๆ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกซื้อ หรือใช้ประกอบการอ้างอิงได้หรือเพ่ือประโยชน์ ใน
การอ่านหนังสือได้เข้าใจยิ่งขึ้น  ซึ่งหนังสือประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่  ๆ ดังนี้ ส่วนปก  ส่วนประกอบ
ตอนต้น ส่วนเนื้อเรื่องและส่วนประกอบตอนท้าย  
          หนังสือแต่ละเล่มที่ผลิตออกมานั้น ล้วนแล้วแต่มีส่วนประกอบต่าง  ๆ ที่มากน้อย แตกต่างกัน
ไป อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ ปัจจัยการผลิตหลายประการ ซึ่งไม่ถือว่า
เป็นสิ่งผิด เพราะไม่มีหนังสือเล่มใดในโลก ที่มีส่วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ 
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ค าถามท้ายบท 

 

 1. ทรัพยากรสารสนเทศหมายถึง 
 2. จงอธิบายประเภทของทรัพยากรสารสนเทศมีก่ีประเภท พร้อมยกตัวอย่าง 
 3. จงอธิบายความหมายและยกตัวอย่างวัสดุตีพิมพ์ที่ท่านรู้จัก 10 ชื่อเรื่อง 
 4. หนังสือสารคดีมีความส าคัญอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 5 ชื่อเรื่อง 
 5. หนังสือสารคดีมีความส าคัญอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 3 ชื่อเรื่อง 
 6. จงสรุปและเปรียบเทียบข้อแตกต่างของหนังสืออ้างอิงที่ท่านรู้จักอย่างน้อย 4  ชื่อเรื่อง 
 7. จงบอกลักษณะของวารสารวิชาการ พร้อมยกตัวอย่าง 5 ชื่อเรื่อง 
 8. จงบอกความหมายของจุลสาร พร้อมยกตัวอย่าง 3  ชื่อเรื่อง 
 9. จงอธิบายลักษณะการให้บริการของกฤตภาค    
10. จงสรุปความหมายของวัสดุไม่ตีพิมพ์ พร้อมยกตัวอย่าง 
11. จงสรุปความหมายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมยกตัวอย่าง  
12. จงอธิบายส่วนประกอบของหนังสือมีก่ีส่วนประกอบ อะไรบ้าง  
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 พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น  : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 

อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย. (2549). การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด. กรุงเทพฯ : 

 โอเดียนสโตร์. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 
 

เนื้อหาประจ าบทที่ 4 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

 1. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

     1.1 ความส าคัญของการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

     1.2 ขั้นตอนในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

     1.3 ประโยชน์ในของการจัดหมู่หนังสือ 
         2.  การจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี 

     2.1 ประวัติและความเป็นมาของระบบทศนิยมดิวอี้ 
     2.2 ข้อดีของการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ 
     2.3 ข้อจ ากัดของการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ 
     2.4 การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี 

 3. การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

     3.1 ประวัติพัฒนาการของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

     3.2 ความส าคัญของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

     3.3 ข้อดีของการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

     3.4 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
 4. เลขเรียกหนังสือ 

     4.1 ความหมายของเลขเรียกหนังสือ 

     4.2 ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ 

     4.3 การก าหนดและเรียกเลขหนังสือและสัญลักษณ์  
 5. การจัดเรียงหนังสือบนชั้น  
 6. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ของห้องสมุด 

 7. บทสรุป 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสรุปความหมายของการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศได้ 
2. นักศึกษาบอกความส าคัญของการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศได้ 
3. นักศึกษาอธิบายขั้นตอนในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศได้ 
4. นักศึกษาสรุปประโยชน์ในของการจัดหมู่หนังสือได้ 
5. นักศึกษาสามารถบอกข้อดีการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ีได้ 
6. นักศึกษาอธิบายข้อจ ากัดของการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ได้ 
7. นักศึกษาสรุปความส าคัญการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ีได้ 
8. นักศึกษาบอกข้อดีของการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

9. นักศึกษาบอกความหมายของเลขเรียกหนังสือได้ 
10. นักศึกษาอธิบายส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือได้ 
11. นักศึกษาสรุปประโยชน์ของเลขเรียกหนังสือได้ 
12. นักศึกษาอธิบายการจัดเรียงหนังสือบนชั้นในห้องสมุดได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 4 

1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 1.3 วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.4 วิธีการสอนแบบอภิปราย 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

  2.5 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเภททรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด น าเสนอรายงานหน้าชั้น    
                  สรุป อภิปรายผลรว่มกันถึงสิง่ท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 2.6 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 4 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004) 

2. Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 

4. วีดีทัศน์ 
5. ผังพยัญชนะ ก-ฮ และสระภาษาไทย 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียนและการอภิปราย 

2. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การท าใบงาน 

5. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทั้งในและนอกห้องเรียน  
6. การตอบค าถามในห้องเรียน 
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บทที่ 4 

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

 ทรัพยากรสารสนเทศมีการผลิตและถ่ายทอดสารสนเทศออกมาในปริมาณท่ีมากมายมหาศาล
และบรรจุอยู่ในทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นวัสดุตีพิมพ์  วัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถแสวงหาสารสนเทศทีมีคุณค่า                  
ในการให้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน เป็นประจักษ์พยานของวิวัฒนาการทางการสื่อสารและอารยธรรม             
บางประเภทมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปกรรมบางประเภท                  
มีคุณค่าในการศึกษาวิจัย ทั้งหมดล้วนเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาอันหาค่ามิได้ สถาบันบริการ
สารสนเทศซึ่งได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศอ่ืน  ๆ ท าหน้าที่เป็นสถานที่เก็บ
รักษา เผยแพร่และการถ่ายทอดสารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศเหล่านั้นมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างมากมายและ
มีหลากหลายรูปแบบทั้งในรูปของ วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นสถาบัน
บริการสารสนเทศจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดเก็บและการให้บริการอย่างเป็นระบบเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

 

1. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1 ความส าคัญของการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

ปัจจุบันห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศหลายแห่งจะมีนโยบายในการจัดเก็บและ 

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเปลี่ยนไปจากเดิม คือไม่เน้นจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือน ามา 
จัดเก็บไว้ในห้องสมุด แต่สามารถสรรหาหรือชี้แนะแหล่งหรือสารสนเทศมาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

แก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่ของห้องสมุดและสถาบัน 

บริการสารสนเทศในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ในห้องสมุด ก็ยังมีความ 

จ าเป็น เพราะผู้ใช้สะดวกท่ีจะใช้สื่อที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่า โดยเฉพาะสื่อที่จับต้องได้เมื่อห้องสมุดจัดหา 

ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เข้ามาเพ่ือให้บริการภายในห้องสมุดทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมาก  
ทั้งหลากหลายและแตกต่างกันทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหารวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป  
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ใช้และนโยบายของห้องสมุดแต่ละแห่ง การจัดเก็บทรัพยากรสารน
เทศจึงมีผลและความส าคัญ 2 ลักษณะ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2548) 

 

 

 

 

 
 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_lifeenvironmentandtechnology/wiki/53a92/1_.html
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_lifeenvironmentandtechnology/wiki/53a92/1_.html
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  1) ความเป็นระบบระเบียบ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 

ทุกแห่งมีเป้าหมายส าคัญคือ การจัดเก็บเป็นระบบถูกที่ เป็นระเบียบและดูสวยงาม 
   2) การน ามาใช้ประโยชน์ การรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมี 

จุดมุ่งหมายส าคัญคือ  เก็บไว้เพ่ือการน ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือการให้บริการและ 

เพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงานและการอ้างอิง ซึ่งล้วนแล้วแต่เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดเก็บเข้าที่ได้ถูกต้องรวดเร็วด้วย 

 

1.2 ขั้นตอนในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศมีขั้นตอนที่ส าคัญคือ  การประเมินและการจ าแนก
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ ( Neelameghan,2003 ; ชุติมา  สัจจานันท์
,2547) 

   1) การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ  ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศจ าเป็น 
ต้องอาศัยปัจจัยในการด าเนินการหลายอย่าง ทั้งบุคลากร แรงงาน เวลา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และ
พ้ืนที่ในการจัดเก็บ ซึ่งห้องสมุดแต่ละแห่งมักมีพ้ืนที่จ ากัด จึงจ าเป็นต้องใช้เนื้อที่ในห้องสมุดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการประเมินทรัพยากรสารสนเทศในขั้นตอนแรก จึงเป็นการพิจารณาใ น
ภาพรวมของห้องสมุด ว่าจะมีนโยบายในการคัดสรรทรัพยากรสารสนเทศที่จะน ามาจัดเก็บแล ะ
ให้บริการอย่างไร และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 

  2) การจ าแนกแยกแยะ เป็นการจ าแนกทรัพยากรสารสนเทศด้วยการแยกแยะ            
ในด้านรูปลักษณ์ เนื้อหา และภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการจ าแนกท าได้หลายรูปแบบเช่น  

   2.1) จ าแนกตามรูปลักษณ์ของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น แบ่งกลุ่มเป็น สื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ ภาพ แถบบันทึกภาพ ภาพยนตร์ 
แถบบันทึกเสียง เป็นต้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม ดิสก์เก็ต เป็นต้น 

   2.2)  จ าแนกเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น  การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศโดยใช้การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ ระบบหอสมุดรับสภาอเมริกัน เป็นต้น การจ าแนกตาม
เนื้อหาจะต้องอาศัยกระบวนการในการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ เพ่ือก าหนดสัญลักษณ์แทนเนื้อหา
แล้วจึงน าไปจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนใดต่อไป 

   2.3) จ าแนกตามภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ เช่นการแยกกลุ่ม
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เช่น ในห้องสมุดบางแห่งจะมีการจัดเก็บหนังสือโดยแยกหนังสือท่ีเป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศออกจากกัน เพื่อให้สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น  
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   2.4) จ าแนกตามภูมิศาสตร์โดยพิจารณาสถานที่ตั้งเป็นหลัก  เช่น การ
จัดเก็บโดยพิจารณาประเทศ ภาค จังหวัด หรือ ทวีป ภูมิภาค ประเทศ เป็นต้น 

   2.5) จัดเก็บระบบท่ีมีผู้คิดค้นได้แล้วปัจจุบันห้องสมุดส่วนใหญ่นิยมจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศในระบบทีมีการคิดไว้แล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดระบบทั้งนี้
ห้องสมุดแต่ละแห่งจะพิจารณาเลือกระบบการจัดเก็บแบบใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น ระบบ 

ทศนิยมดิวอ้ี เหมาะส าหรับการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดขนาดเล็กและขนาดกลาง 
เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เหมาะส าหรับการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุดขนาดใหญ่ เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน 

 

1.3 ประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่หนังสือ 

 เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นแยก  

ได้ดังนี้ 
1.3.1 ประโยชน์ส าหรับสถาบันบริการสารสนเทศและผู้ให้บริการ 

1.) ท าให้สามารถน าสารสนเทศท่ีได้มาใหม่เข้าท่ีวางได้อย่างเหมาะสม  
คือวางเก็บไว้ได้ตรงตามหมวดหมู่ของเนื้อหาที่มีสารสนเทศเดิมอยู่แล้วหรือวางต่อเนื่องสัมพันธ์กับ
หมวดหมู่ที่มีสารสนเทศเดิมอยู่แล้ว นั้นคือจะไม่เกิดปัญหาวางสารสนเทศท่ีได้มาใหม่ทิ้งทับถมกัน 
เนื่องมาจากไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ใด     

                               2.) ท าให้สามารถน าสารสนเทศเดิมที่ผู้ใช้น าออกมาใช้กลับคืนที่เดิมได้             
เพ่ือจะได้ให้บริการได้ตลอดเวลา ไม่เกิดความสับสนหรือวางสารสนเทศเกะกะทับซ้อนปะปนภาย 

ในสถาบันบริการสารสนเทศ    สถาบันบริการสารสนเทศก็จะมีประสิทธิภาพสูงด้านบริการให้ยืม
หมุนเวียน 

                    3.) ท าให้ทราบจ านวนสารสนเทศในแต่ละหมวดหมู่ ว่ามากน้อยเพียงใด 

เพียงพอส าหรับการบริการหรือไม่ อันจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานจัดหาสารสนทศของห้องสมุด 

              4.) การจัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นมีผลอย่างยิ่งต่อการบ ารุงรักษาเพราะ 

หากมีการจัดระบบจัดเก็บที่ดี สารสนเทศแต่ละชิ้นก็จะวางเป็นหมวดหมู่ตามล าดับ ไม่ทับซ้อนปะปน 

ค้นหาง่ายไม่ฉีกขาดเพราการรื้อค้น เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นสภาพการช ารุดของทรัพยากร 

สารสนเทศแต่ละชิ้นได้อย่างชัดเจน 

              1.3.2 ประโยชน์ส าหรับผู้ใช้บริการ 

                                   1) ท าให้สามารถค้นหาสารสนเทศได้ด้วยตนเอง โดยการใช้หลักเกณฑ์และ
เครื่องมือช่วยค้นที่สถาบันบริการสารสนเทศได้จัดท าไว้ให้ประโยชน์ 
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                   2) ท าให้สามารถเลือกใช้สารสนเทศได้อย่างอิสระตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล เพราะสถาบันบริการสารสนเทศจัดเก็บและเรียบเรียงทรัพยากรอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ 
เป็นระเบียบและต่อเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด 

                   3) การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นระบบจะท าให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการใช้สารสนเทศที่ต้องการ ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่จะท าให้ผู้ใช้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง 
  ทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุดมีหลายชนิด ได้แก่ วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ ห้องสมุดแต่ละแห่งจะมีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศแต่ละชนิดไม่
เหมือนกัน ผู้ใช้บริการห้องสมุดจึงควรเข้าใจระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ปัจจุบันระบบการ
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศมีหลายระบบ ๆ ที่นิยมเช่น ระบบทศนิยมดิวอ้ี (DDC หรือ DC) และ
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) 

 

2. ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอ้ี 

 2.1 ประวัติและความเป็นมาของระบบทศนิยมดิวอ้ี 
 ระบบทศนิยมดิวอี้เป็นระบบการแบ่งหมวดหมู่ความรู้  ซึ่งมีโครงสร้างของการแบ่งที่แสดง
ถึงความสัมพันธ์ของหมวดวิชาความรู้ตามพัฒนาการของมนุษย์  โดยผู้คิดค้นระบบใช้สัญลักษณ์เป็น
ตัวเลขอารบิคอย่างน้อย 3 หลัก  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีจดจ าได้ง่าย  แบ่งความรู้ออกเป็น 10 หมวด   
มีการแบ่งหมวดหมู่แยกย่อยไปจนสามารถก าหนดเลขหมู่ให้สอดคล้องกับเนื้อหา การจัดระบบทศนิยม
ดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification) หรือเรียกย่อ ๆ ว่าระบบดิวอี้  หรือระบบ D.D.C หรือ D.C. 

คิดค้นขึ้นโดย เมลวิล  ดิวอ้ี  ( Melivil Dewey,ค.ศ.1851-1931) ชาวอเมริกัน ดิวอ้ีเกิดเม่ือวันที่ 10 

ธันวาคม ค.ศ. 1851 เมื่ออายุประมาณ  21 ปี ขณะที่เป็นนักศึกษาในวิทยาลัยแอมเฮิร์สท์ ได้เข้า
ช่วยงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ระหว่าปี  ค.ศ. 1873 – 1876 และได้รับประสบปัญหาในการจัด
หนังสือในห้องสมุด  จึงได้พยายามคิดระบบการจัดหมู่หนังสือข้ึนใหม่  โดยพิจารณาท่ีเนื้อหาใน
หนังสือ  ก าหนดเลขอารบิคและทศนิยมเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือ  ปรากฏว่าการแบ่ง
หนังสือระบบนี้มีความคล่องตัวในการใช้งานเป็นอย่างดี จึงมีการตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ.

1876 ภายใต้การด าเนินการของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน  ( American Library Association : ALA) 

ซึ่งดิวอี้ได้ร่วมก่อตั้งสมาคมนี้โดยระหว่างปี ค.ศ. 1876 – 1890 ดิวอ้ีได้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
ของสมาคมห้องสมุดอเมริกันและด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการสมาคมในระหว่างปี  ค.ศ. 1890 –
1893 ดิวอ้ีมีส่วนในการบรรณาธิการก่อตั้งวารสาร “  Library Journal” ทั้งยังเป็นผู้ร่วมสนับสนุน
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และริเริ่มก าหนดให้มีมาตรฐานห้องสมุด ( Library Standard) ขึ้นเป็นครั้งแรก รวมทั้งเป็นผู้บุกเบิก
การเปิดโรงเรียนสอนด้านบรรณารักษศาสตร์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ดิวอ้ีเคยด ารงต าแหน่งเป็น 

บรรณารักษ์และหัวหน้าห้องสมุดในห้องสมุดหลายแห่งเช่น ห้องสมุดนิวยอร์กสเตทในอัลบานีห้องสมุด
วิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กเป็นต้น และมีส่วนช่วยปรับปรุงและพัฒนาระบบห้องสมุดให้กับสถาบัน
และหน่วยงานต่าง ๆ จึงท าให้มีประสบการณ์ในการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดป็นอย่างดี โดยได้
ร่วมปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดหมู่ทศนิยมดิวอ้ี  ซึ่งเขาเป็นผู้คิดค้นมาตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งแรก จนถึง
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 18 จนดิวอ้ีเสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1931 รวมอายุ 80 ปี 
(OCLC,2005ก) 

 

 2 .2 ข้อดีการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี 

  ระบบทศนิยมดิวอ้ี  เป็นระบบที่ใช้สัญลักษณ์บริสุทธิ์ได้แก่ ตัวเลข  ในการแบ่งหมวดหมู่
ซึ่งมีส่วนท าให้จดจ าได้ง่าน การแบ่งตัวเลขเริ่มจากตัวเลขหลักใหญ่แล้วกระจายให้ย่อยลงไปจนกระทั่ง
เป็นทศนิยม  ลักษณะที่กล่าวในเบื้องต้นเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ระบบทศนิยมดิวอ้ี  มีข้อดี หลาย
ประการ (พวา พันธุ์เมฆาและพรทิพย์ สุวันทารัตน์,2546) 

   1.) ตารางเลขหมู่มีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมเนื้อหาในทุกสาขาวิชา 

   2.) การแบ่งหมวดหมู่เป็นไปตามล าดับเหตุผล และลักษณ์มีล าดับขั้นลดหลั่นกัน
อย่างมีความสัมพันธ์ท าให้เข้าใจง่ายขึ้น 

   3.) การจัดล าดับตัวเลขท าให้ง่ายต่อการเรียงล าดับหนังสือ  หรือทรัพยากร
สารสนเทศบนชั้น  เพราะเป็นระบบตัวเลขที่จัดเรียงได้ง่าย 

   4.) ใช้สัญลักษณ์บริสุทธิ์ประกอบด้วยตัวเลขอารบิคล้วน ๆ ซึ่งท าให้เข้าใจง่ายและ
เป็นระบบสากล 

   5.) เลขหมู่ที่ก าหนดสามารถยืดหยุ่นได้คือ สามารถขยาย ดัดแปลง แก้ไข ตัดทอน
เพ่ิมเติม 

   6.) มีค าอธิบายวิธีใช้ในส่วนที่เป็นค าน าของตารางอย่างละเอียด ในตารางเลขหมู่มี
หมายเหตุอธิบายขอบเขต (Scope Note) ของเลขหมู่แต่ละหมวด รวมทั้งอธิบายเพิ่มเลขจากตาราง
ต่าง  เข้ากับสัญลักษณ์ในตารางเลขหมู่ 
   7.) เลขหมู่ในระบบทศนิยมดิวอ้ีมีเลขช่วยความจ า (Mnemonic or Memory Aids) 

ที่ช่วยให้ง่ายต่อการจดจ าหรือสังเกตเลขหมู่ ท าให้การสร้างเลขหมู่ท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

      8.) มีดรรชนีหรือดรรชนีสัมพันธ์ที่ท าให้ความสะดวกในการค้นหาสัญลักษณ์ในตาราง
เลขหมู่หรือตาราง โดยมีการเรียงดรรชนีที่มีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกันไว้ใกล้กัน  
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        9.) ระบบทศนิยมดิวอ้ีเป็นระบบที่มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่อย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบ
มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของสรรพวิทยาการ 

                  10.) เป็นระบบที่สามารถน ามาใช้ในการจัดหมวดหมู่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศทุกภาษา และเป็นระบบที่มีความ
น่าเชื่อถือสูงเพราะเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วโลก 

                11.) มีการจัดท าแผนการจัดหมวดหมู่ในฐานข้อมูลซีดีรอมและฐานข้อมูลออนไลน์               
ท าให้ผู้จัดหมู่สามารถเข้าใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ง่ายโดย             
ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ที่ได้จัดท าไว้ 

 

 2.3 ข้อจ ากัดของการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี 

  เนื่องจากในปัจจุบันความสรรพวิทยาการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงและขยายออกไป
อย่างกว้างขวางระบบทศนิยมดิวอ้ีมีข้อจ ากัดบางประการที่อาจเป็นอุปสรรคในการน าไปใช้กับ
ห้องสมุดหรือแหล่งบริการสารสนเทศที่มีทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมาก สรุปได้ดังนี้  
(พวา พันธุ์เมฆาและพรทิพย์ สุวันทารัตน์,2546 ; Chan,1981) 

   1) การใช้ตัวเลขจ านวน 3 หลักเป็น 10 หมวดใหญ่ไม่สามารถขยายเพิ่มได้อีก  
เป็นปัญหาท าให้แต่ละหมวดมีเนื้อหาสาขาวิชาต่าง ๆ แน่นเกินไป 

   2)  ความก้าวหน้าทางวิชาการของบางสาขาวิชาเป็นผลท าให้โครงสร้างของแต่
ละหมวดไม่เท่ากัน บางหมวดมีรายละเอียดของเลขหมู่ค่อนข้างมาก  

   3) เลขหมู่ที่ก าหนดส าหรับวิชาการต่าง ๆ สามารถขยายให้ละเอียดได้ด้วย              
การเติมเลขหลังทศนิยม แต่ไม่สามารถเพ่ิมเลขใหม่ ๆ ระหว่างหมู่ได้ 
   4) เลขหมู่ใหม่ ๆ ที่ก าหนดให้หนังสือแต่ละเล่มค่อนข้างยาวท าให้ไม่สะดวกต่อ
การจัดเรียงหนังสือหรือการเขียนสัน ส่งผลต่อการค้นหาหนังสือบนชั้นด้วย 

   5) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตารางเลขหมู่ใหม่อยู่เสมอเป็นปัญหาต่อ
การวิเคราะห์เลขหมู่ของห้องสมุด ซึ่งจะต้องติดตามแก้ไขเลขหมู่ใหม่เม่ือมีแผนการจัดหมู่ฉบับพิมพ์
ครั้งใหม่ออกมานับเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติ 
             6) รายละเอียดในตารางเลขหมู่บางหมวด เนื้อหาเน้นเฉพาะประเทศในแถบ
ตะวันตกท าให้เกิดปัญหาการให้เลขหมู่ส าหรับประเทศในแถบตะวันออก  

        7) เนื้อหาที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันในบางสาขาวิชาถูกแยกออกจากกันท าให้เกิด
ปัญหาในการวิเคราะห์เลขหมู่และการค้นหาสารสนเทศ เช่น หมวด 400 ภาษา  กับหมวด  800 

วรรณคดี  เป็นต้น 
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     8)  ในหมวด 800 วรรณคดี งานประพันธ์ของผู้แต่งคนเดียวกันจะกระจัดกระจายไปอยู่
ตามเลขหมู่ต่าง ๆ ตามรูปแบบหรือลักษณะการประพันธ์ ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดงาน
ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

    9)  ในหมวด 000 ความรู้ทั่วไป เริ่มเกิดปัญหาเลขหมู่ค่อนข้างแน่นเนื่องจากมี
หลากหลายสาขาวิชาที่เกิดขึ้นใหม่  เช่น บรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์และ           
ชื่อหมวดหมู่ไม่สามารถระบุให้ทราบถึงเนื้อหาวิชาที่อยู่ในหมวดหมู่ได้ 
 10)  เนื่องจากความก้าวหน้าของวิทยากรต่าง ๆ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการจัดพิมพ์สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน เลขหมู่ในระบบมาสามารถรองรับเนื้อหาวิชาที่มี
ลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ได้ดีและละเอียดมากพอจึงท าให้ห้องสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมาก
เริ่มหันไปใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ที่มีขอบเขตกว้างขวางกว่า เช่น ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน   
 

 2.4 การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี 
 ระบบการจัดหมวดหมู่แบบทศนิยมดิวอ้ี เป็นระบบที่นิยมใช้แพร่หลายในห้องสมุดขนาดเล็ก
หรือขนาดกลางที่มีหนังสือทั่ว ๆ ไปหลายประเภท ไม่จ ากัดเฉพาะสาขาวิชาใด เช่น ห้องสมุดโรงเรียน 
หรือ ห้องสมุดประชาชน เรียกกันย่อย ๆ ว่าระบบดิวอี้หรือระบบ DDC หรือระบบ DC 

 ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้ได้ชื่อตามนายเมลวิล ดิวอ้ี ( Melvil Dewey : 

2394-2474)บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน คิดระบบดิวอ้ีนี้ขึ้นระหว่างที่เขาท างานเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์
ห้องสมุดของวิทยาลัย แอมเฮร์สท์ (Amherst College) 

 แผนการจัดหมู่ หนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี พิมพ์ออกเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.  2419 และ
ต่อจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอีกเรื่อยมา แม้เมื่อดิวอ้ีสิ้นชีวิตลงแล้วก็คงมีคณะกรรมการจัดท าหนังสือ
ท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข และควบคุมการจัดท าสืบต่อ นับถึงปัจจุบันหนังสือดังกล่าวได้รับการจัดพิมพ์
เป็นครั้ง21 (21 

th edition) 
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  ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้ สัญลักษณ์ของการจัดหมู่หนังสือระบบนี้เป็น
แบบบริสุทธิ์( Pure Notation ) มีเฉพาะตัวเลขอารบิคล้วน ๆ โดยมีสัญลักษณ์เป็นเลขอารบิคตั้งแต่ 
000-999 และทศนิยมไม่จ ากัดต าแหน่ง แบ่งสรรพวิยาการในโลกออกเป็น 10 หมวดใหญ่ คือ 100 , 

200, 300, 400,500,600,700,800,900 และ 000 โดยดิวอ้ีก าหนดให้เลขหลักร้อยเป็นสัญลักษณ์ของ
เนื้อหาของหนังสือ 10 หมวดพร้อมทั้งมีการอธิบายในแต่ละหมวดไว้ดังนี้  
  

หมวด 000  ความรู้ทั่วไป (Generalities) 

หมวด 100 ปรัชญาและวิชาที่เก่ียวข้อง ( Philosophy & psychology) 

หมวด 200 เป็นศาสนา  ( Religion) 

หมวด 300 สังคมศาสตร์  ( Social sciences) 

หมวด 400 ภาษา (Language) 

หมวด 500  วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  ( Natural sciences & mathematics) 

หมวด 600 เทคโนโลยีประยุกต์  ( Technology Applied Sciences ) 

หมวด 700 ศิลปะ ( The arts) 

หมวด 800 วรรณคดีและประพันธศาสตร์ (Literature & rhetoric )  

หมวด 900 ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์  ( Geography & history) 

    

 เมื่อแบ่งวิชาความรู้ออกเป็น 10 หมวดใหญ่นี้แล้ว ในแต่ละหมวดใหญ่ก็แบ่งเป็นหมวดย่อย  

10 หมวด เรียกว่า การแบ่งครั้งท่ีสอง สัญลักษณ์ของการแบ่งครั้งท่ีสองนี้คือตัวเลขหลักสิบนั่นเอง เช่น  

 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี 
  610 แพทย์ศาสตร์ 
  620 วิศวกรรมศาสตร์ 
  630 เกษตรศาสตร์ 
  640 คหกรรมศาสตร์ 
  650 ธุรกิจและการจัดการธุรกิจ 

  660 อุตสาหกรรมเคมี 
  670 โรงงานอุตสาหกรรม 

  680 โรงงานผลิตสิ่งเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

  690 การก่อสร้าง 
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 แต่ละหมวดย่อยแบ่งเป็นหมู่ได้ ดังเช่น  

  650 การจัดการธุรกิจ 

651 งานส านักงาน 

652 การสื่อสารทางธุรกิจ 

653 ชวเลข 

654 ไม่ได้ก าหนดใช้ 
655 ไม่ได้ก าหนดใช้ 
656 ไม่ได้ก าหนดใช้ 
657 การบัญชี 
658 การบริหารจัดการองค์การ 
659 การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์ 

    

 แต่ละหมู่แบ่งเป็นหมู่ย่อยและหมู่ย่อย  ๆ ได้  เช่น 

 658 การบริหรจัดการองค์การ 

   658.1  การจัดองค์การและการเงิน  

   658.2  การจัดการด้านสถานที่อาคาร อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความ สะดวก  

   658.3  การบริหารจัดการด้านบุคคล  

    658.31 องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการด้านบุคคล 

     658.311 คัดเลือกบุคคลเข้าท างาน  

     658.312 การก าหนดชั่วโมงท างาน  การฝึกงานเพ่ิม  การเลื่อนต าแหน่ง 

ฯลฯ 
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3. การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

 3.1 ประวัติพัฒนาการของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
 หอสมุดรัฐสภาอมริกันเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอเมริกัน มีการ
ด าเนินงานอย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1790 จนกระท้ังรัฐสภาย้ายไปอยู่ ณ กรุงวอชิงตันดีซี  สภาได้ผ่าน
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งหอสมุดข้ึนเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ.1800 เริ่มต้นจากหนังสือจ านวน  243 

เล่ม หนังสือเพ่ิมจ านวนขึ้นทุกปี มีบรรณารักษ์คนแรกคือ จอหน์  เบคเลย์  ( John Beckley) ท า
หน้าที่บริหารงานห้องสมุด เขาได้คิดค้นวิธีจัดแยกหนังสือตามขนาดหน้ายกและแยกประเภทตาม เลข
ทะเบียนหนังสือ  ในปี ค.ศ. 1812 หนังสือเริ่มเพ่ิมจ านวนเป็น  3,000 เล่ม จึงจ าเป็นต้องมีระบบการ
จัดหมู่หนังสือ ในขณะนั้นแบ่งหนังสือออกเป็น 18 หมวดใหญ่ โดยยึดหลักการแบ่งตามแบบ The 

Library of company Philadelphia ของ เบนจามิน  แฟรงคิน ( Benjamin Frankin) ซึ่งระบบนี้
เริ่มใช้ประมาณปี ค.ศ. 1787 

  ค.ศ. 1814 ทหารอังกฤษได้เผาตึกรัฐสภา หนังสือถูกไฟไหม้หมด ท าให้ต้องเริ่มต้นสร้าง
ห้องสมุดใหม่  ประธานาธิบดี โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) ได้เสนอขายห้องสมุดส่วนตัว
ให้กับรัฐสภา  รัฐสภาได้อนุมัติให้ซื้อหนังสือจ านวน  6,487 เล่มในราคา 23,950 ดอลล่าร์สหรัฐเมื่อ
วันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1815  หนังสือชุดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของหอสมุดรัฐสภาอเมริกาอีกครั้งหนังสือ
เหล่านี้ได้จัดหมู่ตามท่ีเจฟเฟอร์สันคิดข้ึน จากการน าแนวทางของระบบเบคอนมาดัดแปลงโดยแบ่ง
วิชาออกเป็น 44 หมวด เช่น หมวดที่ 1 เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยโบราณ หมวดที่  2 ประวัติศาสตร์
ใหม่  หมวดที่ 7 การเกษตร หมวดที่ 8  เคมี  หมวดที่ 9 การศัลยกรรม  หมวดที่ 10 การแพทย์  เป็น
ต้น  การแบ่งหมู่ที่กล่าวมานี้ใช้อยู่จนถึงปลายศตวรรษที่  19 ประมาณ ค.ศ.  1890 จึงเริ่มมีการคิดค้น
ระบบใหม่ข้ึนเพื่อให้เหมาะกับขนาดของห้องสมุดที่จ านวนหนังสือเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนล้านเล่ม 

 มีการขยายห้องสมุดรัฐสภาอเมริกาโดยสร้างตึกโทมัส  เจฟเฟอร์สัน  เปิดให้ประชาชนใช้ใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1897  การจัดหมู่ระบบหอสมุดอเมริกันที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ได้เริ่มในสมัย
ที่เฮอร์เบิร์ต พุตนัม  (Herbert  Putnum) เป็นบรรณารักษ์ ใน ค.ศ.  1899 – 1940  ขณะนั้นหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันมีหนังสือประมาณ 2 ล้านเล่ม และมีจ านวนเพิ่มขึ้น เรื่อย  ๆ  หลังจากได้ศึกษาและ
พิจารณาการจัดหมู่ที่มีอยู่ในขณะนั้นคือ  ระบบ  Dewey  Decimal Classification ของ Melvil 

Dewey ระบบ Expansive Classification ของ Charles Ammi Cutter กับระบบ Halle Schema 

ของ Otto Hartwing พุตนัมและบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่ซึ่งมี ชาร์ล  มาร์แตล  (Charles Martel) เป็น
หัวหน้าจึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาสร้างการจัดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน  ( Library 

of Congress Classification Systems) ของ Otto Hartwing  พุทนัมและบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่ซึ่ง
มีชาร์ล มาร์แตล  ( Charles Martel) เป็นหัวหน้าจึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาสร้าง
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การจัดหมู่ระบบรับสภาอเมริกัน ( Library of Congress  Classification  Systems) ขึ้น โดยการน า
หลักการมาใช้เป็นโครงสร้างและสัญลักษณ์ของระบบ  Expansive Classification มาเป็นต้นแบบ  
หมวดที่เริ่มท าเป็นหมวดแรกคือหมวด Z (เสร็จ ค.ศ.1902) 

 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง เพราะเป็น
การก าหนดหมวดจากจ านวนหนังสือที่มีอยู่ในหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยบรรณารักษ์ฝ่ายจัดการ          
หมู่เป็นผู้ก าหนดหมวดหมู่ใหญ่ ส่วนการก าหนดหมวดหมู่ย่อยในแต่ละสาขาวิชาเป็นผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ดังนั้นหมวดหมู่ย่อยในแต่ละสาขาจึงมีมากน้อยบ้างตามจ านวนหนังสือ          
ในหอสมุดรับสภาอเมริกันและตามความเหมาะสมทางทฤษฎีของแต่ละสาขานั้น 

 3.2 ความส าคัญของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

 จากการพัฒนาการของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สรุปลักษณะส าคัญได้ดังนี้  

  1) เป็นระบบการจัดหมู่ที่ไม่ได้ด าเนินไปตามทฤษฎี (Theoretical system) แต่เกิดจาก
การปฏิบัติงานจริงตามจ านวนหนังสือท่ีมีอยู่ในหอสมุดรับสภาอเมริกัน ทังนั้นการแบ่งย่อยในแต่ละ
หมวดหมู่จึงมีสัดส่วนไม่เท่ากัน เพาะจะแบ่งตามความเหมาะสมของหนังสือในแต่ละสาขาวิชาท าให้
ต้องมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์อยู่เสมอ หรือเม่ือมีวิชาการใหม่เกิดข้ึน ห้องสมุดท่ีใช้การจัด
หมู่ระบบนี้จึงจ าเป็นต้องติดตามข่าวสารการเพ่ิมและแก้ไขสัญลักษณ์ในแต่ละหมวดออกไปโดยไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักของระบบทั้งหมด 

  2)  เนื่องจากการพัฒนาการของระบบมีหลักส าคัญท่ีจะสร้างแผนการจัดหมู่ให้ได้
เหมาะสมกับนโยบายและหนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การล าดับเนื้อหาทางวิชาการในแต่ละ
หมวดจึงแสดงถึงการแยกรายละเอียดและระบุถึงเนื้อหาสาระมากว่าการสรุปรวมความ  แม้แต่ 
การแบ่งหมวดใหญ่และหมู่ย่อยในแต่ละหมวดก็มีการระบุไว้โดยละเอียด การจัดหมู่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันจึงเหมาะส าหรับห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่มีหนังสือจ านวนมากหรือห้องสมุดเฉพาะที่เป็น           
สหสาขาวิชา เช่นห้องสมุดกฎหมาย 

  3)  หนังสือคู่มือของระบบมีลักษณะเป็นหนังสือรวมแผนการจัดหมู่เฉพาะสาขา เพราะ
ในการสร้างระบบใช้วิธีมอบหลักการให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ท าให้ขาดดรรชนีรวม ซึ่งเป็น
เครื่องมือช่วยค้นที่ส าคัญของแผนการจัดหมู่ทั้งระบบ แม้ว่าแต่ละหมวดจะมีดรรชนีอย่างละเอียด  
ยกเว้นหมวด P วรรณคดีบางตอนคือ PA Supplement กับ PQ, PT แต่การโยงข้อความไปยัง              
สาวิชาที่เก่ียวข้องในหมวดอื่นยังไม่ดีพอ ดังนั้นจึงต้องศึกษาโครงร่างของการจัดหมู่ระบบหอสมุดรับ
สภาอเมริกันทุกหมวดหลักในกลุ่มของวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ว่าครอบคลุมด้าน
ใดบ้าง จึงจะช่วยแก้ไขปัญหาไม่มีดรรชนีรวมได้ 
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  การใช้ตัวอักษรโรมันกับเลขอารบิก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ผสมแทนเนื้อหาของหนังสือ            
การมีโครงสร้างกว้างแต่สามารถใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีการเพิ่มเติมแก้ไขสม่ าเสมอท าให้ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกันใช้ได้ดีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่วิชาการใหม่ ๆ และข้อมูลข่าวสารเกิดข้ึนมาก 

อีกท้ังยังมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในห้องสมุด 

 

 3.3 ข้อดีของการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  เป็นการจัดระบบหมู่หนังสือที่นิยมใช้กัน 

อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะระบบนี้ได้มีการแบ่ง
หมวดหมู่หนังสือไว้อย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีอยู่ทั้งหมดในโลก ซึ่งสรุปข้อดีของ            
การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ได้ดังนี้ 
  1) ระบบหอสมุดรับสภาอเมริกันเป็นระบบที่มีการจัดหมวดหมู่ที่มีขอบเขตกว้างขวาง
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เป็นระบบที่เหมาะกับห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่และห้องสมุดที่มีหนังสือเน้น
เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
  2) สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนหมวดหมู่หนังสือเป็นสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย เป็นสัญลักษณ์ผสม
ระหว่างตัวอักษรและตัวเลข  ง่ายต่อการค้นหาและจัดเก็บเรียงขึ้นชั้น 

  3) เลขหมู่ของทุกสาขาแบ่งอย่างละเอียด และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วย 
การออกฉบับ Addition and changes  ทุก 3 เดือนและรวมเล่ม 1 ปี 
  4) เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสามารถขยายและเพ่ิมเติมเลขหมู่ได้โดยเพิ่มตัวอักษร 
ตามความเหมาะสมหรือการน าตัวอักษร ตัวเลขที่ยังไม่ได้ใช้มาเพ่ิมเติมได้ ( I O W X Y)  และยังมีการ
ใช้เลขคัตเตอร์ในการขยายเลขหมู่ได้ด้วย 

  5) มีตารางลอย ตารางภายในและตารางช่วยท าให้สามารถก าหนดเลขหมู่ของหนังสือ
แต่ละเล่มได้เฉพาะเจาะจงตรงตามเนื้อหาของหนังสือ 

  6) หนังสือแผนการจัดแยกแต่ละหมู่ออกจากกัน  ท าให้การวิเคราะห์และการจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละหมวดท าได้สะดวก 

  7) มีหนังสือหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน คือ  Library of Congress Subject 

Heading (LCSH) ซึ่งเป็นดรรชนีสัมพันธ์น าไปสู่เลขหมู่ได้ 
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 3.4 การจัดหมู่หนังสือแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
 ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน( Library of Congress Classification) หรือ ระบบ L.C. 

เป็นระบบที่ใช้การจัดหมู่หนังสือท่ีหอสมุดรัฐสภาอเมริกันซึ่งเป็นหอสมุดรัฐสภาอเมริกันซึ่งเป็น หอสมุด
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกัน แต่เดิมนั้นหอสมุดรัฐสภาจัดหมู่หนังสือตามระบบของโทมัส เจฟเฟอร์สัน 
(Thomas Jefferson) แต่ระบบดังกล่าวไม่เหมาะที่จะใช้กับสภาพของหนังสือในแห่งนั้น ดังนั้นเมื่อ 
ดร. เฮอร์เบิร์ต พุตนัม ( Herbert Putnum) ได้เป็นบรรณารักษ์ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน จึงได้คิด
ระบบใหม่ข้ึนใช้เมื่อปี ค.ศ. 1899 เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของหนังสือใน
ขณะนั้นที่มีอยู่ประมาณ 1 ล้านกว่าเล่มระบบนี้จึงได้ชื่อตามห้องสมุดแห่งนั้น  ปัจจุบันระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันเป็นที่นิยมใช้ส าหรับจัดหนังสือในห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่มีหนังสือท่ัว  ๆ ไปทุกประเภท
เป็นจ านวนมากๆ และเหมาะกับห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชา เป็นจ านวนมากและละเอียดลึกซ้ึง 
 ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันเรียกย่อ ๆ ว่ารัฐสภาฯ หรือระบบ LC 

สัญลักษณ์ของการจัดหมู่หนังสือระบบนี้เป็นแบบผสม ( Mixed Notation) คือมีทั้งตัวอักษร (โรมัน) 

และตัวเลข(อารบิค)ผสมกัน การแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาวิชาแบ่งออกเป็น 20 หมวดใหญ่โดยใช้อักษร 21 

ตัว คือ อักษร A-Z (ยกเว้น I,O,W,X และ Y) และตัวเลข 1-9999 กับทศนิยมไม่จ ากัดต าแหน่งเป็น
สัญลักษณ์แสดงเนื้อหาของหนังสือ ดังนี้ 
  หมวด A  ความรู้ทั่วไป ( General Works)  

  หมวด B  ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา ( Philosophy Psychology, Religio) 

  หมวด C  ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทั่วไป ( Auxiliary sciences of 

history) 

  หมวด D   เรื่องท่ัวไปและประวัติศาสตร์เก่าแก่  ( History : general and old 

word) 

  หมวดE-F  ประวัติศาสตร์ : อเมริกา  (History : America) 

  หมวด G  ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา  นันทนาการ
(Geography,Maps,Anthropology,Recreation) 

  หมวด H  สังคมศาสตร์ ( Social Sciences) 

  หมวด J  รัฐศาสตร์ ( Political Sciences) 

  หมวด K  กฎหมาย  ( Law) 

  หมวด L  การศึกษา ( Education) 

  หมวด M  ดนตรี  (Music) 

  หมวด N  ศิลปกรรม ( Fine Arts) 

  หมวด  P  ภาษา และวรรณคดี ( Languages and Literatures) 
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  หมวด  Q  วิทยาศาสตร์ ( Science) 

  หมวด  R  แพทยศาสตร์  (Medicine) 

  หมวด  S  เกษตรศาสตร์ ( Agriculture) 

  หมวด  T  เทคโนโลยี   ( Technology) 

  หมวด  U  ยุทธศาสตร์  ( Military science) 

  หมวด  V  นาวิกศาสตร์  ( Naval science) 

  หมวด  Z    บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography,Library science) 

 

 ในการแบ่งครั้งที่ 2  เป็นการแบ่งเป็นหมวดย่อย ( subclass) ตามสาขาวิชาโดยใช้อักษร
โรมันตั้งแต่ 2 ตัวถึง 3 ตัว เป็นสัญลักษณ์และใช้หลักการเรียงล าดับตามอักษร A-Z ยกเว้นหมวด Z 

จะไม่มีการแบ่งครั้งที่ 2 เช่น หมวด Q แบ่งออกเป็นหมวดย่อย 12 หมวดดังนี้คือ 

  Q  วิทยาศาสตร์ ( Science) 

  QA คณิตศาสตร์  ( Mathen, atics) 

  QB     ดาราศาสตร์  (Astronomy) 

  QC ฟิสิกส์  (Physics) 

   QD เคมี  (Chemistry) 

   QE  ธรณีวิทยา  (Geology) 

   QH ธรรมชาติวิทยา  (Natural History) 

   QK   พฤกษศาสตร์  (Botany) 

   QL     สัตววิทยา  (Zoology) 

   QM   กายวิภาคศาสตร์  (Human Anatomy) 

   QP    สรีรวิทยา  (Physiology) 

   QR   จุลชีววิทยา (Microbiology) 

 จากตัวอย่างข้างต้นแบ่งไว้ถึงตัว  R ยังเหลือตัวอักษรอ่ืน ๆ ได้แบ่งย่อยต่อไปอีกได้เมื่อ
ต้องการขยายเลขหมู่เพ่ิมในภายหลัง 
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 การแบ่งครั้งที่ 3 คือ การแบ่งออกเป็นหมู่ (division) โดยใช้ตัวเลขอารบิกตั้งแต่1-9999 

ประกอบตัวอักษรโรมัน ในแต่ละหมู่จะมีจ านวนการแบ่งเป็นหมู่ย่อยไม่เท่ากันเช่น หมวด LA             

จะแบ่งเป็น LA –LA 2397 หรือหมวด  HV จะแบ่งเป็น HV 1–HV 9920 หรือหมวด HX จะแบ่งเป็น 
HX 1-HX 970  เป็นต้น  ส่วนเลขท่ียังเหลืออยู่ในแต่ละหมวด สามารถที่จะน ามาใช้ขยายเลขหมู่
ส าหรับวิชาการท่ีจะมีเพ่ิมใหม่ การแบ่งครั้งท่ี 3  มี 2 ลักษณะ คือ 

1) การแบ่งโดยใช้เลขทศนิยมคือ  การน าเอาเลขทศนิยมมาขยายเลขย่อยในกลุ่ม 

นั้นๆ ให้ได้เลขหมู่เพิ่มขึ้นส าหรับเนื้อหาวิชาที่ควรจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
2) การแบ่งโดยใช้เลขคัตเตอร์คือ  การใช้อักษรและตัวเลขส าหรับการแบ่งย่อย 

เนื้อหาที่ละเอียดลงไปอีก เช่น การแบ่งย่อยตามชื่อทางภูมิศาสตร์ การแบ่งย่อยตามรายชื่อเนื้อหาวิชา
เฉพาะและการแบ่งตามคัตเตอร์ส ารองที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
  

4. เลขเรียกหนังสือ 

 4.1 ความหมายของเลขเรียกหนังสือ 

 ได้มีผู้ให้ความหมายของเลขเรียกหนังสือไว้หลากหลายดังนี้ 
 บุญฑา  วิศวไพศาล (2546) กล่าวว่า เลขเรียกหนังสือ หมายถึง สัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึง 
ตัวทรัพยากรสารสนเทศแต่ละชิ้นแต่ละเล่มที่จะบอกถึงต าแหน่งที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศนั้น 

ในแหล่งจัดเก็บ 

 นาวา วงษ์พรม (2551) กล่าวว่า เลขเรียกหนังสือ คือสัญลักษณ์ประจ าหนังสือแต่ละเล่ม
ประกอบด้วยเลขหมู่ ( Call Number) และเลขหนังสือ( Book umber) หรือเลขผู้แต่ง  ( Author 

Number) เลขเรียกหนังสือแต่ละเล่มใช้แสดงต าแหน่งการจัดเก็บหนังสือ  ประกอบด้วยเลขหมู่ซึ่งใช้
แทนเนื้อหาของหนังสือ  และเลขหนังสือหรือเลขผู้แต่งที่ใช้แทนชื่อผู้แต่งหรือรายการหลักของหนังสือ
นั้น ๆ ในการก าหนดเลขหนังสือเลขผู้แต่ง  ห้องสมุดแต่ละแห่งต้องมีการก าหนดที่ชัดเจนและใช้คู่มือ
ในการก าหนดเลขหนังสือ เพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็นแบบแผนเดียวกัน 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า  เลขเรียกหนังสือ  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือแต่ละเล่ม  

ซึ่งจะสามารถบ่งบอกถึงต าแหน่งที่อยู่ของหนังสือว่าอยู่ต าแหน่งไหนในการให้บริการในห้องสมุด 
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 4.2 ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ 

   1.)   เลขหมู่หนังสือ 

   เลขหมู่หนังสือคือสัญลักษณ์ท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือใช้แทนเนื้อหาสาระความรู้ต่าง  ๆ ของ
หนังสือ  ซึ่งอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างผสมกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้คิดค้น ห้องสมุดสามารถก าหนดเลขหมู่หนังสือได้โดยเปิดในแผนการ
จัดหมู่หนังสือระบบต่าง ๆ เช่นระบบทศนิยมดิวอ้ี ระบบหอสมุดรับสภาอเมริกันหรืออาจเป็นระบบที่
ติดค้นข้ึนใช้เองเพ่ือก าหนดเลขหมู่ให้กับทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม  

ยกตัวอย่างเช่น 

    ตัวอย่างเลขหมู่หนังสือ    การวางแผนการศึกษา 
    ระบบทศนิยมดิวอ้ี     371.207 

    ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน   LC71.2 

   2.) เลขหนังสือหรือเลขผู้แต่ง 

   เลขผู้แต่ง (author number) หรือเลขหนังสือ (book number) คือ เป็นสัญลักษณ์
ที่ก าหนดขึ้นโดยใช้อักษรตัวแรกของชื่อหรือชื่อสกุลของผู้แต่งผสมกับเลขประจ าผู้แต่ง สัญลักษณ์  
ใส่ไว้ในบรรทัดจากเลขหมู่หนังสือ เพื่อให้ทราบคร่าว ๆ ว่า หนังสือเล่มนั้นใครเป็นผู้แต่งและในกรณี 

ที่ผู้แต่งคนเดียว แต่งหนังสือหลายเล่มก็จะเพ่ิมอักษรย่อตัวแรกของชื่อหนังสือไว้ข้างหลังเลขผู้แต่งด้วย
เป็นการหลีกเลี่ยงมิให้หนังสือในห้องสมุดมีเลขเรียกหนังสือซ้ ากัน ในกรณีที่หนังสือหลายเล่มอาจมี
เลขหมู่เดียวกัน อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งซ้ ากันและแต่งหนังสือหลายเล่ม (เกสร เจริญรัตน์และ  

ผกายวรรณ  เจียมเจริญจานันท์. 2538)  

    ตัวอย่างเช่น หนังสือเรื่อง จิตวิทยาการศึกษาของอาจารย์เดโช สวนานนท์ จะมี
เลขหนังสือดังนี้       ด82จ 

    ด    คือ   อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง   เดโช  

    82  คือ  เลขผู้แต่ง  

    จ  คือ  อักษรตวัแรกของชื่อเรื่อง  จิตวิทยาการศึกษา  
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   หนังสือเรื่อง Linguistics เขียนโดย Mary E. Saramit จะมีเลขเรียกหนังสือ 

    410    หรือ   410 

    Sa               Sa243L 

    410……………………………เลขหมู่หนังสือ 

    Sa ……………………………... อักษรสองตัวแรกของชื่อสกุลผู้แต่ง Saramit 

    243...........................................เลขประจ าผู้แต่ง 

    L ............................................... อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง Linguistics 

 

 4.3 การก าหนดเลขเรียกหนังสือและสัญลักษณ์ 

   1.) หนังสือประเภทที่ห้องสมุดไม่นิยมให้เลขหมู่เป็นสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะเป็น
หนังสือประเภทบันเทิงคดี เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการจัดหมู่หนังสือ ห้องสมุดส่วนมากนิยมใช้
อักษรเป็นสัญลักษณ์แทนการให้เลขหมู่หนังสือ เพราะห้องสมุดพิจารณาเห็นว่าหนังสือประเภทนั้น ๆ 
ผู้อ่านมิได้ให้ความสนใจสาระทางวิชาการของหนังสือเท่ากับการใช้ถ้อยค าภาษาตลอดจนวิธีการ
ด าเนินเรื่อง ดังนั้นห้องสมุดจึงจัดเก็บหนังสือเหล่านี้ไว้เป็นหมวดหมู่พิเศษ  ไม่รวมไว้กับหนังสือ
ประเภทสารคดีมีการก าหนดตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์ไว้แทน  เช่น 

ประเภทหนังสือ    สัญลักษณ์ 

นวนิยาย  น หรือ นว 

นวนิยายภาษาอังกฤษ  F หรือ Fic (Fiction) 

หนังสือส าหรับเยาวชน  ย 

หนังสือส าหรับเยาวชนภาษาอังกฤษ J (Juvenile Literature)  

หนังสือพอคเก็ตบุคส์ พ 

พอคเก็ตบุคส์ภาษาอังกฤษ P (Pocket Books) 

หนังสือชีวประวัติ  ช 

หนังสือชีวประวัติภาษาอังกฤษ B (Biography) 
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  2) หนังสือที่ใช้อักษรก ากับเหนือเลขหมู่ส่วนใหญ่ห้องสมุดบางแห่งจะจัดเก็บหนังสือที่มี
ลักษณะพิเศษแยกไว้เป็นกลุ่มไม่ปะปนกับหนังสือทั่ว  ๆ ไปด้วยการเติมอักษรที่แสดงลักษณะพิเศษ
ของหนังสือก ากับไว้เหนือเลขหมู่ของหนังสือประเภทนั้น ๆ ดังนี้ 
 

ประเภทหนังสือ อักษรก ากับเหนือเลขหมู่หนังสือ 

           รายงานผลการวจิัย                   วจ 

                  สิง่พิมพ์รฐับาล                   สร 
                  วิทยานพินธ ์                 วพ,Th 

                 หนงัสอือ้างอิง                  อ,R 

                 อุดรคดศึีกษา                  อศ 

 

5.การจัดเรียงหนังสือบนชั้น 

 การจัดเรียงหนังสือบนชั้นในห้องสมุดมีการจัดเรียงอย่างมีหลักเกณฑ์  ดังนี้   

(รัถพร  ซังธาดา,2536) 

1. เรียงตามล าดับเลขหมู่จากน้อยไปหาเลขหมู่มาก จากซ้ายมือ ไปขวามือ  
จากด้านบนลงด้านล่างดังตัวอย่าง 

 

025.33 103 294.303 398.6510 741.66 

796.03 823 860.17 910 978.12 

 

2. ถ้าเลขหมู่เหมือนกันจะเรียงตามล าดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง ดังตัวอย่าง 

370.15 

ก55จ 

370.15 

ด82จ 

370.15 

ต82พ 

370.15 

บ75ก 
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   3. ถ้าเลขหมู่เหมือนกันให้จัดเรียงตามอักษรชื่อผู้แต่งและรูปสระที่เกาะอยู่ที่
พยัญชนะตัวนั้น เช่น 

   กงจักร  ทนุชาติ 

   กอบชัย จุติเทพ  

   กอบศักดิ์    ศรีรักษา  

   กีรติ    บุญเจือ  

   เกียรติชัย    บุญศักดา  

     เขมรัฐ รัตนนาคินทร์  

   ประชา   พูนวิวัฒน์ 

4. ถ้าเลขหมู่และชื่อผู้แต่งเหมือนกันให้จัดเรียงตามล าดับของชื่อเรื่อง หากตัวอักษร 

เหมือนกันให้จัดเรียงตามรูปสระที่เกาะอยู่ที่พยัญชนะตัวนั้น ตัวอย่าง 

  370.15  เดโช  สวนานทท์  จิตวิทยา  

  ด82จ 

  370.15  เดโช  สวนานทท์  จิตวิทยาส าหรับครูและผู้ปกครอง  

  ด 82จ 

5. ถ้าผู้แต่งคนเดียวกันชื่อเรื่องเดียวกันให้เรียงตามล าดับปีที่พิมพ์ โดยเอาปีล่าสุดเรียง 

ไว้ก่อน 

   370.15  เดโช  สวนานทท์  จิตวิทยาส าหรับครูและผู้ปกครอง  พิมพ์ครั้งที่ 3 

       ด 82จ 

   370.15  เดโช  สวนานทท์  จิตวิทยาส าหรับครูและผู้ปกครอง  พิมพ์ครั้งที่ 2 

       ด 82จ 

   370.15  เดโช  สวนานทท์  จิตวิทยาส าหรับครูและผู้ปกครอง  พิมพ์ครั้งที่ 1 

       ด 82จ 
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  6. หากเลขหมู่ เลขผู้แต่ง ผู้แต่ง ชื่อเรื่องและปีที่พิมพ์หรือครั้งท่ีพิมพ์เหมือนกันให้จัด
ตามล าดับเลขเล่ม (ล) หรือ  Volume (V)  ตัวอย่างเช่น 

น 

ช93ผ 

ล.1 

น 

ช93ผ 

ล.2 

น 

ช93ผ 

ล.3 

น 

ช93ผ 

ล.4 

  7. หากเลขหมู่ เลขผู้แต่ง ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์หรือครั้งท่ีพิมพ์และเล่มที่เหมือนกันให้
จัดเรียงตามล าดับเลขฉบับ (ฉ) หรือ Copies (c)   ตัวอย่าง 

น 

ช93ผ 

ล.1ฉ.1 

น 

ช93ผ 

ล.1ฉ.2 

น 

ช93ผ 

ล.2 ฉ.1 

น 

ช93ผ 

ล.2 ฉ.2 

6. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ของห้องสมุด 

 6.1 การจัดเก็บวารสาร 

  ห้องสมุดจะแยกวารสารฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลาออกจากกัน  2 ลักษณะ ดังนี้
   1)  วารสารฉบับปัจจุบัน (Current Issues) วารสารฉบับปัจจุบันที่ลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้วสามารถน ามาจัดเก็บได้ด้วยวิธีต่าง ๆ กันดังนี้ 

     1.1) จัดเรียงตามล าดับอักษรชื่อวารสารคือ การจัดเรียงวารสารตามล าดับอักษร 

ชื่อวารสาร  โดยไม่ก าหนดรหัสก ากับ  หรืออาจมีรหัสก ากับเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ  

   1.2 ) จัดเรียงตามรหัสก ากับวารสาร  วิธีการก าหนดรหัสก ากับวารสาร 

 2) วารสารฉบับย้อนหลังเมื่อมีวารสารฉบับใหม่เข้ามาแทนท่ี วารสารฉบับปัจจุบัน 

จะเป็นฉบับย้อนหลัง  ซึ่งต้องน ามาจัดเก็บแยกจากวารสารฉบับใหม่โดยทั่วไปนิยมน าวารสารฉบับ
ย้อนหลัง  มาจัดเรียงในกล่องใส่วารสารชื่อและจัดเรียงบนชั้นหนังสือตามระบบกับการจัดเรียงวารสาร
ฉบับปัจจุบัน 

3) วารสารเย็บเล่ม วารสารฉบับย้อนหลังที่มีคุณค่าเม่ือครบปี จะน ามาเย็บรวมเป็น 

เล่มและน ามาเรียงบนชั้นตามอักษรชื่อวารสาร  



129 

 

 

 6.2 การจัดเก็บจุลสาร 
 การพิจารณาเลือกวิธีเก็บจุลสารนั้น มีปัจจัยที่จะต้องค านึงถึงดังนี้  

  1.) วัตถุประสงค์ของสถาบันบริการสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ให้บริการจุลสา รมาก
น้อย กว้างขวางลึกซ่ึงเพียงใด 

  2.) ประเภทของสถาบันบริการสารสนเทศ ถ้าเป็นสถาบันบริการสารสนเทศประเภท  

การวิจัย จะจัดเก็บสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ด้วยและเน้นการใช้ประโยชน์จากจุลสารค่อนข้างมาก  
ดังนั้นจึงจะเก็บจุลสารรวมไว้กับหนังสือ โดยมีการจัดหมวดหมู่และท าบัตร แค่ถ้าเป็นห้องสมุด
ประชาชนขนาดเล็กจะพิจารณาว่าจุลสารมีความส าคัญน้อย จึงจัดเก็บเฉพาะสารสนทศส าคัญที่เป็น
ปัจจุบันจัดเก็บด้วยวิธีง่าย ๆ โดยให้หัวเรื่องและเก็บใส่กล่องไว้ 
  3.) ขอบเขตและขนาดของจุลสาร ถ้าได้มีการก าหนดขอบเขตไว้กว้างและปริมาณ  

ที่จัดเก็บมีจ านวนมาก จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการท าบัตรรายการและการจัดหมวดหมู่ 
  4.) จ านวนเจ้าหน้าที่และจ านวนสิ่งพิมพ์ที่ยังไม่จัดหมู่และท าบัตรรายการหากสถาบัน
บริการสารสนเทศมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและมีสิ่งพิมพ์ที่มิได้จัดหมู่และท าบัตรรายการมากการจัดเก็บ
จุลสารจะต้องท าอย่างง่าย โดยวิธีการก าหนดหัวเรื่องแทนการจัดหมวดหมู่ 

 6.3 การจัดเรียงวัสดุไม่ตีพิมพ์ 
  วัสดุไม่ตีพิมพ์ มีหลายประเภทห้องสมุดโดยทั่วไปนิยมจัดเก็บโดยแยกประเภทแล้ว
ก าหนดสัญลักษณ์แทนวัสดุแต่ละประเภทแล้วจัดเรียงตามล าดับเลขทะเบียน โดยผู้ใช้จะเป็นคนเลือก
รายการต่าง ๆ จากสมุดทะเบียนรายชื่อแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะเป็นผู้หยิบให้  
   ตัวอย่างสัญลักษณ์วัสดุโสตทัศนวัสดุ  

CT แถบบันทึกเสียงชนิดตลับ Cassette Tap 

VC วีดี ทัศน์ Video Cassette Tape 

CD ซีดี Compact Disc  

MA แผนที่ Map 

F ภาพยนตร์ Film 

MF ไมโครฟิล์ม Microfilm 

SL สไลด์ Slide 
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7. บทสรุป 

 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศจ าเป็นต้องอาศัยการจัดให้เป็นระบบ การวิเคราะห์เนื้อหา
อย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดจะช่วยให้
ผู้ใช้บริการทราบว่า หนังสือเล่มที่ต้องการจัดวางอยู่ที่ต าแหน่งใดในห้องสมุด ท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการค้นหา นอกจากนี้ผู้อ่านยังจะพบหนังสือท่ีมีเนื้อหาเหมือนกันคล้ายคลึงกันอยู่ในหมวด
วิชาเดียวกันรวมอยู่ด้วย ท าให้ผู้อ่านมีโอกาสเลือกหนังสือเล่มที่ดีท่ีสุดที่ผู้อ่านต้องการ ท าให้สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้กว้างข้ึนละเอียดมากยิ่งขึ้น 

 การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้แบ่งออกเป็น 10 หมวดหลัก ๆ เป็นการแบ่งความรู้ได้กว้างขวาง  
ครอบคลุมวิชาการทุกแขนง  สามารถแบ่งย่อยได้อีกถึง 3 ครั้ง ข้อดีของระบบนี้คือเป็นระบบที่ใช้
สัญลักษณ์ บริสุทธิ์จึงท าให้จดจ าง่าย การแบ่งตัวเลขเริ่มจากหลักใหญ่แล้วกระจายให้ย่อยลงไป
จนกระท่ังเป็นทศนิยมตามลักษณะการกระจายของเนื้อหาแต่ละสาขา โดยเริ่มจากเนื้อหากว้างไป               
สู่เนื้อหาที่เฉพาะลงไป ท าให้เห็นความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ความรู้จากกว้างไปสู่แคบได้ชัดเจน 

 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันแบ่งออกเป็น 21 หมวดและแบ่งหมวดย่อยใช้ตัวเลข
ตั้งแต่  1 - ถึง 1999 ในหมวดใหญ่ใช้ตัวอักษรตั้งแต่  A  -  Z  ยกเว้น  I O W X Y ที่ไม่ได้น ามาใช้ 
ลักษณะการจัดหมู่ของของระบบนี้เหมาะส าหรับห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่มีจ านวนหนังสือเยอะอีกท้ัง
นิยมใช้กับห้องสมุดเฉพาะ 

 เลขเรียกหนังสือเป็นสิ่งที่สื่อไปยังผู้ใช้บริการในการค้นหาหนังสือที่ตนเองต้องการได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว ซึ่งจะสร้างความสะดวกในการใช้บริการ ซึ่งการก าหนดเลขเรียกหนังสือ สัญลักษณ์
เฉพาะในห้องสมุดให้กับทรัพยากรที่ให้บริการ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศหมายถึง 
2. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศมีความส าคัญอย่างไร 

3. อธิบายขั้นตอนในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศตามความเข้าใจ 

4. การจัดหมู่หนังสือมีประโยชน์อย่างไร 

5. บอกข้อดีการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี 

6. จงอธิบายข้อจ ากัดของการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ 
7. สรุปความส าคัญการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี 

8. บอกข้อดีของการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

9. เลขเรียกหนังสือหมายถึง 
10. อธิบายส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือพร้อมยกตัวอย่าง  5 ตัวอย่าง 
11. เลขเรียกหนังสือมีประโยชน์อย่างไร 

12. อธิบายการจัดเรียงหนังสือบนชั้นในห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
13. เขียนพยัญชนะ ก-ฮ (บรรทัดละ 4 ตัว รวม 11 บรรทัด ห้ามลบหรือขีดฆ่าใดๆ ทั้งสิ้น) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 5 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

1. การสืบค้นข้อมูลจากบัตรรายการ 

2. การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC 

3. เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

4. ประเภทของการสืบค้น 

5. การสืบค้นโดยใช้ Search Engine 

6. การสืบค้นด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 

7. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
8. จริยธรรมในสังคมสารสารสนเทศ 

9. บทสรุป 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถสรุปความหมายของการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้  
2. นักศึกษาสามารถบอกรูปแบบ ส่วนประกอบ ของบัตรรายการได้  
3. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC ได้ 
4. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลโปรแกรม Liberty ได้ 
5. นักศึกษาสรุปเทคนิคการสืบค้นโดยใช้ Search Engine ได้ 

          6.  นักศึกษาสามารถบอกการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้  
          7.  นักศึกษาสามารถสรุปขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
          8.  นักศึกษาสามารถบอกวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลที่มีให้บริการในศูนย์วิทยบริการได้ 

9.  นักศึกษาสามารถสรุปความส าคัญของจริยธรรมในสังคมสารสารสนเทศ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 5 
1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
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 1.3 วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.4 วิธีการสอนแบบอภิปราย 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

 2.5 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับสารสนเทศ น าเสนอรายงานหน้าชั้น สรุป     
         อภิปรายผลรว่มกันถึงสิง่ท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 2.6 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 5 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004) 

2. Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 

4. วีดีทัศน์ 
5. แผ่นพับแนะน าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
6. บทความเก่ียวกับการสืบค้น 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียนและการอภิปราย 

2. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การท าใบงาน 

5. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทั้งในและนอกห้องเรียน  
6. การตอบค าถามในห้องเรียน 



 

 

บทที่  5 

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดแต่ละแห่งจัดเก็บไว้นั้น มีอยู่เป็นจ านวนมาก ยิ่งถ้าเป็น
ห้องสมุดขนาดใหญ่ ทรัพยากรสารสนเทศก็ยิ่งทวีจ านวนมากมายมหาศาลขึ้นไปด้วยยากท่ีจะจดจ า 

และค้นหาว่ามีอะไร เก็บไว้ที่ใดบ้าง บรรณารักษ์จึงต้องจัดท าเครื่องมือส าหรับค้นหาทรัพยากร 
สารสนเทศในห้องสมุด ซึ่งนอกจากจะท าไว้เพ่ือบอกว่ามีอะไรบ้าง จัดเก็บไว้ที่ไหนบ้างแล้ว ยังใช้
ประโยชน์แง่อ่ืนด้วยเช่น ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม บอกรูปร่างลักษณะ บอกเนื้อหาของ
ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละชื่อเรื่อง ฯลฯ ซึ่งผู้ใช้ห้องสมุดใช้ในการพิจารณาเลือกอ่านได้ด้วย  
เครื่องมือส าหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้อสมุดนี้มี 2 ประเภทใหญ่  ๆ ได้แก่ เครื่องมือช่วยค้น
ที่ห้องสมุดท าข้ึนใช้ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นรายการหรือบัญชีรายชื่อ ซึ่งอาจจะมี
รูปแบบเป็นบัตรรายการ คือ บัตรรายการ บัตรรายการดรรชนี มีรูปแบบเป็นเล่มคือ รายการแบบเล่ม
และหนังสือบรรณานุกรม เป็นต้น เครื่องมือค้นแบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือช่วยค้นที่ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาแทนแบบดั้งเดิม ท าให้ค้นได้ด้วยระบบออนไลน์เรียกว่า โอแพก ( OPAC : Online 

Public Access Catalog) ซึ่งนอกจากจะสืบค้นได้ด้วยคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดแล้วยังสามารถให้ค้น
บนเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจะเรียกว่า WebOPAC หรือ WebPAC หรือ iPAC เป็นต้น 

 

1. การสืบค้นข้อมูลจากบัตรรายการ 
 บัตรรายการ (Catalog Card) เป็นบัตรขนาด  3 x5  นิ้วบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมและ
ข้อมูลที่จ าเป็นในการค้นหาและการใช้หนังสือแต่ละชื่อเรื่อง ห้องสมุดส่วนใหญ่จัดเก็บบัตรรายการ
แยกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มบัตรผู้แต่ง ( Author Card) กลุ่มบัตรชื่อเรื่อง ( Title Card) และกลุ่มบัตรชื่อ
เรื่อง (Subject  Card) แต่ละกลุ่มจัดเรียงตามล าดับอักษรของข้อความบนบรรทัดแรกตามแบบ
พจนานุกรมข้อมูลในบัตรรายการแต่ละบัตรมี  10 – 11 ส่วนดังนี้ 
           1) เลขเรียกหนังสือ (Call Number) เป็นส่วนบอกที่จัดเก็บหนังสือในห้องสมุด 

           2) รายการหลัก (Main Entry) ได้แก่ ผู้แต่งท่ีเป็นบุคคล  ( Author) หรือหน่วยงาน 
(Corporate Body) ซึ่งเป็นผู้สร้างผลงานนั้น ๆ หรืออาจจะเป็นชื่อเรื่องก็ได้ 
  3) ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ (Title) ตามด้วยผู้รับผิดชอบเนื้อหาของหนังสือนั้น ได้แก่ 
ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม ผู้แปล บรรณาธิการ ผู้วาดภาพ ผู้รวบรวม ฯลฯ 
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  4) ครั้งที่พิมพ์ (Edition) เป็นส่วนที่บอกความนิยมของหนังสือ หากไม่ระบุครั้งที่
พิมพ์ถือเป็นการพิมพ์ครั้งที่แรก 

  5) ส่วนการพิมพ์และการเผยแพร่หรือพิมพ์ลักษณ์ ( Imprint) ได้แก่ สถานที่พิมพ์ 
(Place of Publication) ผู้จัดพิมพ์ (Publisher) และปีพิมพ์ (Date of Publication)   

  6) บรรณลักษณ์หรือลักษณะทางกายภาพของหนังสือ ( Collation or Physical 

Description) เป็นส่วนที่บอกลักษณะของหนังสือได้แก่ ความหนาบอกเป็นจ านวนหน้า หรือจ านวน
เล่ม ภาพประกอบ ตาราง แผนที่ แผนภูมิ แผนสถิติและความสูง 
   7) ชื่อชุด (Series) เป็นชื่อรวมของหนังสือหลาย ๆ ชื่อที่อยู่ภายใต้ชุดเดียวกัน 

  8) หมายเหตุ ( Notes) เป็นส่วนที่บอกลักษณะพิเศษของหนังสื อนอกเหนือ จากที่
ระบุไว้แล้ว เช่น มีบรรณานุกรม ดรรชนี ภาคผนวก ลักษณะพิเศษ รางวัลดีเด่น ฯลฯ  
  9) เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) 

  10) ราคา (Cost) 

  11) แนวสืบค้น (Tracing) เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ใช้พบหนังสือเล่มอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้องกัน
หรือช่องทางที่ช่วยให้พบหนังสือชื่อชื่อใดชื่อหนึ่งหลาย  ๆ ช่องทาง เช่น ค้นด้วยรายการหัวเรื่อง  
รายการเพิ่ม ผู้แต่ง รายการชื่อเรื่องและรายการชื่อชุด 

  บัตรรายการเป็นเครื่องมือช่วยค้นที่บอกให้ทราบว่าห้องสมุดมีหนังสือและทรัพยากร
สารสนเทศชื่อใดบ้าง  แต่ละชื่อเหล่านั้นจัดเก็บไว้ที่ใดในห้องสมุด  ส่วนที่บอกให้ทราบที่จัดเก็บคือเลข
เรียกหนังสือนั่นเอง 
 

 

ภาพ 5.1 บัตรผู้แต่ง 

          371.102  ประยุกต์  ประทุมทิพย์ 
           ป361ส        31 เคล็ดลับสู่การเป็นครูมืออาชีพ /ประยุกต์  ประทุมทิพย์ 
        ถวิล มนสัน้อม, บรรณาธิการ. — พิมพ์ครั้งที่ 2. –กรุงเทพ ฯ : 

    ต้นอ้อ  แกรมมี่,2539. 

          167  หน้า ; 20  ซม. 

                    ISBN 974-519-690-8  : 110 บาท.   

1. คร ู2.การสอน  3.ถวิล มนัสน้อม,บรรณาธิการ  

                            4.  ชื่อเรื่อง 
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 บัตรดรรชนีวารสาร  

  บัตรดรรชนีวารเป็นเครื่องมือส าหรับสืบค้นบทความในวารสาร  รายละเอียดในบัตร
เป็นข้อมูลทางบรรณานุกรมของบทความซึ่งได้แก่  ผู้เขียน  ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร เลขปีที่ เลขฉบับ
ที่ วันเดือนปี เลขหน้า เรื่องย่อ (ในกรณีที่ชื่อบทความไม่สื่อความหมาย) และแนวสืบค้น บัตรดรรชนี 
ที่มีขนาดเท่ากันกับบัตรรายการคือ 3 x5   นิ้วตัวอย่งบัตรดรรชนีของวารสาร 

 

บัตรดรรชนีผู้แต่ง 
 

 

 

    รุ่งอนันต์  เดชผ่อง “ท าอย่างไรไม่ให้นักเรียนติดยา” ใกล้หมอ  23, 9 

  (กันยายน) 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5.2 บัตรดรรชนีผู้แต่ง 
 

2. การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC 

 ระบบโอแพก  (OPAC :  Online Public Access Catalog) เป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ
แบบอัตโนมัติที่น ามาใช้แทนการสืบค้นด้วยบัตรรายการ ท าให้การสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็วมาก  
โดยมีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์และซอฟแวร์ หน้าจอหลักและ
หน้าจอที่แสดงผลการสืบค้นจะมีลักษณะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรม
ห้องสมุดท่ีใช้ในประเทศไทยมีหลายระบบ ได้แก่ VTLS, TINLIB, Horizon, INNOPAC, Alice for 

Windows, Liberty เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศทุกชนิดที่ปรากฏ 
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บนหน้าจอ ก็ยังคงเป็นรายละเอียดเช่นเดียวกับท่ีปรากฏในบัตรรายการและบัตรดรรชนี นอกจากนี้ 
อาจมีรายการที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย เช่น หนังสือเล่มนั้นอยู่ในห้องสมุดใด ใครจอง ใครยืม 
ก าหนดคืนเมื่อใด ฯลฯ และมีช่องทางการสืบค้นที่หลากหลายขึ้น กล่าวคือ นอกจากจะสืบค้น 

ด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อชุด และหัวเรื่องแล้ว ยังค้นได้ด้วยเลขหมู่ เลขทะเบียน รหัสบาร์โค้ด                 
ค าส าคัญ หัวข้อ  จัดพิมพ์ ฯลฯ และยังน าขึ้นเว็บไซต์ให้สืบค้นทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกอีกด้วย 

 การเข้าสืบค้นของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ศูนย์วิทยบริการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปัจจุบันใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty สามารถเข้าที่ 
http://www.library.udru.ac.th  แล้วเลือกที่   ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty  ดังภาพแสดง
หน้าจอหลักของส านักวิทยบริการ (ศูนย์วิทยบริการ 

 
ภาพ 5.3 หน้าจอหลักศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 
ภาพ 5.4 หน้าจอการสืบค้นศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ช่องทางท่ี 1 
คลิกเพ่ือท่ีจะเขา้สู่

วธีิการสืบคน้ OPAC 
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ภาพ 5.5 ระบบสืบค้นออนไลน์ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 
 

ภาพ 5.6 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 

 

 
สามารถ 

สืบคน้ทรัพยากร
สารสนเทศจากเมนู 

ท่ีเลือกได ้
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ภาพ 5.7 วิธีการสืบค้นระบบ Liberty ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

          การยืมต่อหนังสือออนไลน์ 

การยืมต่อหนังสือออนไลน์จ าเป็นต้องใช้ User และ Password ในการใช้งาน กรุณาติดต่อ 
เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 และ ชั้น 4 เพื่อขอ User และ Password 

 

เงื่อนไขการยืมต่อ 

1.  นักศึกษา User ให้ใช้รหัสนักศึกษาเท่านั้น 

2.  อาจารย์และพนักงาน User ใช้รหัสตามบัตรสมาชิกห้องสมุด 

3.  ไม่สามารถยืมต่อได้ ติดต่อกันสองครั้งและยืมต่อได้รายการละ 1 ครั้งเท่านั้น และ
รายการนั้นต้องไม่เกินก าหนดส่ง 

4.  จะสามารถยืมต่อได้อีกครั้งจะต้องน าหนังสือมาคืนที่ห้องสมุดก่อน 

5.  ในกรณีที่หนังสือที่จะยืมต่อมี การจอง ต้องให้สิทธิ การจอง ก่อน 
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ขั้นตอนการใช้งานยืมต่อหนังสือออนไลน์ 

1. เปิด Internet Explorer ช่อง Address ระบ:ุ liberty.udru.ac.th คลิกท่ี Login มุม
ขวา 

 
 

ภาพ 5.8 ภาพหน้าจอยืมหนังสือออนไลน์ 
 

2. หน้า Login ใส่ User และ password จากนั้นกด Login (ไม่มีรหัสผ่านติดต่อเจ้าหน้าที่)  
3. จากนั้นก็เข้าสู่ระบบสืบค้น ( OPAC)จากนั้นคลิกในส่วนของเมนู Current Loan จะมี 

(1)คือจ านวนหนังสือท่ีเราได้ยืมปัจจุบันมีทั้งหมด 1 รายการ 
4. จะแสดงรายการหนังสือที่เรายืมทั้งหมดมี 1 รายการ ช่อง [Title คือ รายการหนังสือ] , 

[Date out คือ วันที่ยืม], [Date due คือ วันที่คืน], [Renew คือ ยืมต่อ] 

 

    คือ ยืมต่อเฉพาะรายการที่เลือก 

    คือ ยืมต่อท้ังหมด 

ในรายการนี้ ยืมวันที่ 18 October, 2013 ส่งวันที่ 19 October, 2013 ในการยืมต่อนั้น 
คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง Renew แล้วกด 
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5. จะแสดงรายการหนังสือที่ท าการยืมต่อ โดยวันที่ส่งจะเปลี่ยนเป็น 25 October, 2013 

คือ นับจากวันที่ยืมต่อไปอีก 7 วัน 

 

 
 

ภาพ 5.9 หน้าจอก าหนดส่งหนังสือออนไลน์ 
           การจองหนังสือออนไลน์ 

1.  การจองหนังสือ Online 

2.  การจองผ่านเคาน์เตอร์บริการ 
ในการจองหนังสือ Online จ าเป็นต้องใช้ User และ Password ในการใช้งาน กรุณาติดต่อ 

เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 และ ชั้น 4 เพื่อขอ user และ password 

*หมายเหตุ 
1) นักศึกษา User ให้ใช้รหัสนักศึกษาเท่านั้น 

2) อาจารย์และพนักงาน User ใช้รหัสตามบัตรสมาชิกห้องสมุด 

ขั้นตอนการใช้งานการจอง 

1.  เปิด Internet Explorer ช่อง Address ระบ:ุ liberty.udru.ac.th 

 
 

ภาพ 5.10 หน้าจอการจองหนังสือออนไลน์ 
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 2.  คลิกท่ี Login และใส่ User และ Password จากนั้นกด Login 

 

 
 

ภาพ 5.11 กรอกรายละเอียดการจองหนังสือออนไลน์ 
 

3.  จากนั้นก็เข้าสู่ระบบสืบค้น (OPAC)ในหน้านี้สามารถตรวจสอบรายการยืม-คืน การค้าง
หนังสือ และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

 

 

ภาพ 5.12 รายละเอียดข้อมูลการยืม คืน การค้างหนังสือและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  

 

4.  กรอกชื่อหนังสือท่ีต้องการที่ช่อง [ General search term ... enter here] แล้วกด Go 

หรือ Enter 

 
  

ภาพ 5.13 กรอกรายชื่อหนังสือที่ต้องการจองออนไลน์ 
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 5. จะแสดงรายการหนังสือ 

 

 
 

ภาพ 5.14 รายชื่อหนังสือที่ต้องการ 

 

 6. จากนั้นเลือกรายการหนังสือท่ีต้องการจอง 

 

 

ภาพ 5.15 การเลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการ 

 

 7. หลังจากเลือกรายการแล้วคลิก เพื่อก าหนดการจองหนังสือ ช่อง [ Copy being 

reserved] เลือกเล่มท่ีต้องการ แล้วกด บันทึก 

 

 
 

ภาพ 5.16 เลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการ 
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3. เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 การสืบค้นสารสนเทศให้ได้ตรงตามต้องการนั้น มีเทคนิคที่จะช่วยค้นได้สะดวกและรวดเร็ว  

อยู่ 2 ระดับด้วยกัน คือเทคนิคการสืบค้นอย่างง่าย  (Simple Search) และเทคนิคการสืบค้นชั้นสูง 
 (Advance Search (สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,2555) 

3.1 เทคนิคสืบค้นอย่างง่าย 

  การสืบค้นอย่างง่ายเป็นวิธีการสืบค้นด้วยค าโดด ๆ หรือค าผสมที่ไม่ต้องสร้าง  

ประโยคที่ยุ่งยากซับซ้อน  ใช้ค้นได้ทั้งเครื่องมือระบบดั้งเดิมและระบบอัตโนมัติ ค าที่ใช้ค้นได้แก่  

ค าประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
1.)  ผู้แต่ง (Author) เป็นการค้นด้วยชื่อ สกุลของผู้แต่งหรือผู้เขียนรวมถึงผู้ที่ 

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมด เช่น ผู้แต่งร่วม ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณาธิการ ผู้วาดภาพ ฯลฯ 

   ผู้แต่งชาวไทย ค้นที่ชื่อ เช่น  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค้นที่   
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ 

พระยาอนุมานราชธน  ค้นที่  อนุมานราชธน,พระยา 
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  ค้นที่  เกษม  วัฒนชัย 

ศ.ดร. ชุติมา สัจจานันท์  ค้นที ่ ชุติมา  สัจจานันท์ 
ม.ล. จ้อย  นันทิวัชรินทร์  ค้นที ่ จ้อย  นันทิวัชรินทร์,  ม.ล. 

ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต  ค้นที่  แม้นมาส  ชวลิต,คณหญิง 
ผศ.ร้อยเอกวราวุธ  ผลานันต์ ค้นที่  วราวุธ ผลานันต์,ร.อ. 

   ผู้แต่งชาวต่างชาติ  ค้นที่นามสกุล เช่น  

Theodore D. Fuller ค้นที่ Fuller, Theodore D. 

William Shakespeare  ค้นที ่Shakespeare, William 

ลอรา อิงกัลลส์ ไวล์เดอร์  ค้นที่  ไวล์เดอร์,ลอรา อิงกัลลส์ 
             ผูแ้ตง่เปน็นติบิคุคล  ไดแ้ก่ หน่วยงาน  กระทรวง  ทบวง  กรม  สถาบัน  

องค์การ  สมาคม  ชมรม บริษัท  ธนาคาร  มหาวิทยาลัย  โรงเรียน  ศูนย์  ฯลฯ ค้นที่หน่วยงานนั้น ๆ 
เช่น 

กระทรวงศึกษาธิการ  ค้นที่  กระทรวงศึกษาธิการ 

กองอนามัยครอบครัว  กรมอนามัย  ค้นที่  กรมอนามัย.กองอนามัย 

ครอบครัว   
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กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ค้นที่    
กรมวิชาการเกษตร 

ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี   
ค้นที่  ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ค้นที่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ค้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.สาขาวิชาภาษาไทย 

    UNESCO ค้นที่  UNESCO 

   The Committee on Allied Health ค้นที ่Committee on Allied  

Health 

  2.)  ชื่อเรื่อง (Title)  เป็นการค้นด้วยชื่อเรื่อง  หรือชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความ  
ใช้สืบค้นในกรณีที่ทราบชื่อดังกล่าว  ตัวอย่างการค้นด้วยชื่อหนังสือ 

หนังสือชื่อ  ชีวิตโลก – ชีวิตธรรม  ประวัติชีวิตธรรมดาของ   
รัญจวน อินทรก าแหง  ค้นที่  ชีวิตโลก – ชีวิตธรรม  ประวัติชีวิตธรรมดาของ  รัญจวน อินทรก าแหง 

หนังสือชื่อ ทักษะการรู้สารสนเทศ  ค้นที่  ทักษะการรู้สารสนเทศ   
หนังสือชื่อ  The American Heritage Diction of English Language 

 ค้นที่  American Heritage Diction of English Language 

3.) ชื่อชุด (Series) เป็นการต้นด้วยชื่อชุด  ซึ่งเป็นชื่อรวมของหนังสือหลาย ๆ  
ชื่อเรื่องท่ีจัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในจุดมุ่งหมายหนึ่งหรือวาระหนึ่ง  เมื่อสืบค้นที่ชื่อชุดนั้นแล้ว  จะพบรายชื่อ
หนังสือทุกชื่อเรื่องในชุดนั้น เช่น  ค้นที่ชื่อ  หนังสือชุดบ้านเล็ก จะพบรายชื่อหนังสือ  7 ชื่อเรื่อง  ดังนี้ 
1) บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านเล็กในทุ่งกว้าง  2) เด็กชายชาวนา  3) บ้านเล็กริมห้วย  4) ริมทะเลสาบสี
น้ าเงิน 5) ฤดูหนาวอันแสนยาวนาน   6) เมืองเล็กในทุ่งกว้าง และ 7) ปีทองอันแสนสุข 

3.1) หัวเรื่อง (Subject) เป็นการค้นด้วยค าท่ีบรรณารักษ์ก าหนดขึ้นให้ตรงกับ 

เนื้อหาในเล่มของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง ช่วยให้พบหนังสือทุกรายชื่อที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกัน  เช่น ค้น
ที่หัวเรื่อง สารสนเทศศาสตร์ จะพบรายชื่อหนังสือดังนี้ 
  ระบบสารนิเทศทางธุรกิจ/ นันทา  วิทวุฒิศักดิ์  

  สารนิเทศศาสตร์ / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู  

  เอกสารประกอบการสอนวิชา  412102 การรู้สารสนเทศ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ค าที่เป็นหัวเรื่อง  ได้แก่  ค านาม  วลี  เช่น ชื่อวิชา  ชื่อบุคคล  หน่วยงาน  พืช  สัตว์  สิ่งของ  

สถานที่และอาจจะตามด้วยขีด (--) หัวเรื่องย่อย  เพ่ือชี้เฉพาะเนื้อหาที่แคบลง  หัวเรื่องต่อไปนี้ 
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  การคลัง.  

  การจัดการคุณภาพน้ า  

  เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า  

  เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า  – การติดตั้ง 
  ไทย --ความเป็นอยู่แลประเพณี 
  ไทย --ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์—รัชกาลที่ 5. 

  ไทย—ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว 

3.2) ค าส าคัญ (Keyword) หรือค าค้น หรือหัวข้อ  (Topic) เป็นค าง่าย ๆ สั้น ๆ 

 ไม่ซับซ้อนเท่าหัวเรื่อง  ก าหนดขึ้นจากชื่อเรื่อง  หรือจากเนื้อหาก็ได้  ค าส าคัญในภาษาอังกฤษมักจะ  

มาจากค าในชื่อเรื่องยกเว้น a  an  the  in  on  at  of  with  out  and  or  under   

ส่วนภาษาไทยอาจจะเป็นค าส าคัญในชื่อเรื่อง หรือจากเนื้อหาก็ได้  ดังตัวอย่างหนังสือต่อไปนี้ 
  The American Heritage Dictionary of English Language ค าค้นคือ  

American, Heritage, Dictionary,  English และ Language 

  ชีวิตโลก –ชีวิตธรรม ประวัติธรรมดาของรัญจวน  อินทรก าแหง  ค าค้นคือ   

ชีวิตโลก,ชีวิตธรรม, ชีวประวัติและรัญจวน  อินทรก าแหง   
3.2 เทคนิคสืบค้นขั้นสูง 
การสืบค้นให้ได้รายการที่เฉพาะเจาะจงตรงกับความต้องการมากที่สุด ตัดรายการที่ไม่

เกี่ยวข้องออกไปโดยอัตโนมัตินั้น ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงได้แก่ 
  1.) ตรรกบูลีน  (Boolean  Logic) เป็นการใช้ค าเชื่อม  3 .ส าหรับก าหนดค าสั่ง 

สืบค้น  คือ AND  OR NOT  ใช้เชื่อมค าที่จะสืบค้น เช่น  ค้นเรื่องเก่ียวกับ Administration กับ
InformationAdministration  AND Informationใช้  OR  เชื่อม  หมายถึงต้องการรายการที่มี
เนื้อหา  Administration อย่างเดียวก็ได้  มีเนื้อหา Information อย่างเดียวก็ได้  มีทั้ง  2 เรื่องใน
เล่มเดียวกันก็ได้  ผลการสืบค้นจะได้รายการเพิ่มขึ้นAdministration  NOT Information แต่ไม่มี
เนื้อหา Information ผลการสืบค้นจะได้รายการน้อยลง  
   2.) เทคนิคการตัดปลายค า   (Truncation) เป็นการสืบค้นด้วยค าท่ีมีอักษรต้นๆ เหมือนกัน 
โดยเติมเครื่องหมายตามท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นแต่ละโปรแกรมจะก าหนด เช่น  * # $ 

? ตัวอย่างเช่น Chemi* ผลการสืบค้นจะได้ทั้ง Chemical, Chemist และChemistry  
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   3.) เทคนิคการจ ากัดขอบเขต  (Limit Search) เป็นการสืบค้นโดยจ ากัดลักษณะให้แคบ
หรือเจาะจงบางประการ  เช่น  จ ากัดภาษาใดภาษาหนึ่ง  จ ากัดปีใดปีหนึ่ง  หรือช่วงปีหนึ่ง ๆ จ ากัด
ประเภทสิ่งพิมพ์  ประเภทวัสดุ ฯลฯ ตามท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นจะก าหนดซึ่งจะมี
ค าแนะน าเฉพาะโปรแกรม 

 

4.  ประเภทของการสืบค้น 

 ประเภทของเสิร์ชเอนจิน มี  3 ประเภท  ดังนี้  (ณัฐพล  บัวอุไร : 2556 ) 

1.) Keyword Index (ค้นตามค าส าคัญ) เป็นการค้นหาข้อมูลโดยการค้นจากข้อความในเว็บ 

เพจที่ได้ผ่านการส ารวจมาแล้ว จะอ่านข้อความ  ข้อมูลอย่างน้อยๆ ประมาณ  200 - 300 ตัวอักษร
แรกของเว็บเพจนั้นวิธีค้นหาของเสิร์ชเอนจิน  ประเภทนี้จะให้ความส าคัญกับการเรียงล าดับข้อมูล
ก่อน – หลัง  และความถี่ในการน าเสนอข้อมูลนั้นๆ การค้นหาข้อมูลโดยวิธีการนั้นจะมีความรวดเร็ว
มาก  แต่มีความลพเอียดในการแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อย  เนื่องจากไม่ได้ค านึงถึง
รายละเอียดของเนื้อหาเท่าที่ควร เว็บที่ให้บริการเสิร์ชเอนจิน แบบ  Keyword Index ได้แก่  http 

://www.google.com/ และhttp ://www.lycos.com/ เป็นต้น 

2.) Subject  Directories (ค้นตามหมวดหมู่)การจ าแนกหมวดหมู่ข้อมูล  เสิร์ชเอนจิน 

ประเภทนี้จะจัดแบ่งโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  รายละเอียดของแต่ละเว็บเพจว่ามีเนื้อหาเก่ียวกับอะไร  
โดยการจัดแบ่งนี้จะให้แรงงานคนในการพิจารณาเว็บเพจ  ซึ่งท าให้การจัดหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับ 

วิจารญาณของคนจัดหมวดหมู่แต่ละคนว่าจะจัดเก็บข้อมูลนั้น  ๆ  อยู่ในเครือข่ายข้อมูลอะไรเว็บที่
ให้บริการเสิร์ชเอนจินแบบ  Subject  Directories ได้แก่  เว็บ http ://www.yahoo.com/ และ 

http ://www.sanook.com เป็นต้น 

3.) Metasearch Engines  (ค้นหาด้วยตัวเอง) จุดเด่นของการค้นหาด้วยวิธีการนี้คือ   
สามารถเชื่อมโยงไปยังเสิร์ชเอนจินประเภทอ่ืน  ๆ และยังมีความหลากหลายของข้อมูล แต่การค้นหา
ด้วยวิธีการนี้มีจุดด้อยคือวิธีการนี้จะไม่ให้ความส าคัญกับขนาดของตัวอักษรและมักจะไม่รองรับ
ประเภท  Natural Language (ภาษาพูด) และท่ีส าคัญ Search Engine แบบ Metasearch 

Engines  ส่วนมากไม่รองรับภาษาไทย  เว็บที่ให้บริการเสิร์ชเอนจิน แบบ  Metasearch Engines  

ได้แก่ http ://www.kartoo.com/ และ http ://www.oneseek.com  
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5. การสืบค้นโดยใช้ Search Engine 

 การสืบค้นข้อมูลจะผู้ใช้จะต้องศึกษาเทคนิคการสืบค้น  เพ่ือช่วยให้สามารถสืบค้นได้อย่าง 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยมีเทคนิคในการสืบค้นดังนี้ (ชาริณี เชาวน์ศิลป์. 2554) 

  1.) ใช้ค าส าคัญที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ (Unique Keyword) ค าส าคัญท่ี 

เฉพาะเจาะจงตรงกับเรื่องท่ีต้องการที่สุดเหมาะสมมากที่สุดในการค้นหาข้อมูลจาก Search Engine  

ใหญ่ๆ ค าส าคัญเหล่านี้อาจท าให้ได้ข้อมูลที่มากเกินไป ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ลองเลี่ยงไปใช้ชื่อสามัญ 

ทางยา หรือเลขทะเบียนของยา หรือสารเคมี ฯลฯ จะท าให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตรงกับความ  

ต้องการและปริมาณท่ีพอเหมาะ 

  2.) ในวลีในการค้น  การใช้วลีจะท าให้ได้เรื่องที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น   
เช่นถ้าข้อมูลเกี่ยวกับปลาปักเป้า ถ้าค้นที่ค าว่า ปักเป้า จะได้ข้อมูลนับพันรายการ แต่ถ้าค าว่า   
ปลาปักเป้าจะได้ข้อมูล  10 รายการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากกว่า 
  3.) ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) เพ่ือรวมค าค้นที่เป็นวลีหรือค าค้นที่มีหลายค า
เข้าด้วยกัน วิธีนี้จะท าให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากกว่า เช่น ถ้าต้องการค้นเรื่อง  Local 

Area Network ก็ควรใส่ค านี้ไว้ด้วยในเครื่องหมายอัญประกาศ คือ “ Local Area Network” เพราะ
ถ้าไม่ใส่เครื่องหายัญประกาศ Search Engine ก็จะค้นหาเอกสารที่มีค าว่า Local หรือ  Areaหรือ 

Network มาให้ซึ่งไม่เก่ียวข้องระบบ LAN ที่เราต้องการ 

  4.) ระบุข้อมูลของข้อมูล  วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการค้นหาข้อมูลจาก  

Search Engine ใหญ่ๆเขตข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากในการช่วยค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงคือ  
ชื่อเรื่องและยูอาร์แอล ผู้ใช้อาจจ าได้ว่าเคยอ่านข้อมูลนี้ในยูอาร์แอลใด ก็ให้ระบุเขตข้อมูลที่จะค้นว่า
ให้ค้นจากเฉพาะยูอาร์แอลนั้น จะท าให้ใช้เวลาค้นน้อยลงและได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ 

  5.) จ ากัดการค้น  หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสายการบิน TWA ถ้าระบุเพียงแค่นี้ 
ก็จะท าให้ผลการสืบค้นกว่าพันรายการซึ่งมากเกินไป  แต่ถ้ากัดเวลาในการค้นว่าต้องการเฉพาะข้อมูล
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือต้องการเฉพาะข้อมูลใหม่ล่าสุด  หรือจ ากัดสถานที่ เช่น ต้องการเฉพาะ
ข้อมูลของสายการบินนี้เฉพาะประเทศไทยจะท าให้ผลการค้นแคบลงแต่ตรงกับความต้องการมากขึ้น 

  6.) ใช้เครื่องหมายดอกจัน  (Asterisks) ในการตัดท้ายค า  เพื่อค้นหาที่มีการลงท้าย
แตกต่างกันไป  เช่น  Communicat* กลไกจะสืบค้นค าท่ีขึ้นต้นด้วย Communicat ทั้งหมด เช่น 
Communication , Communications, Communicating, Communicative และ 

Communicatior เป็นต้น 
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7.) ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กตามความเหมาะสม  ถ้าใช้ตัวอักษร 

ตัวพิมพ์เล็กหมดก็จะได้ข้อมูลที่เก่ียวกับค านั้นทั้งที่เขียนเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่  
แต่ถ้าใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตามตัวพิมพ์เล็กจะได้ข้อมูลที่เก่ียวกับค านั้นที่สะกดตามท่ีค้น 

 เช่น ถ้าค้นด้วยค าว่า bill ก็จะได้ข้อมูลค าว่า bill, Bill  และ BILL แต่ถ้าค้นหาด้วย ค าว่า Bill ก็จะได้ 
เฉพาะข้อมูลที่มีค าว่า Bill 

8.) ใช้ Exact Matches Only ในการค้นหาค าหรือข้อความ โดยทั่วไป  

Search  Engine จะค้นหาค าหรือข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกับค าที่ก าหนดให้  เช่น  ให้ค้นค า 
ว่า Stock จะได้ข้อมูลเกี่ยวหัวเรื่อง Stocks,Stockbrokers, Stockeyard, Soupstock, Stock  

Exchange ฯลฯ ดังนั้นพิจารณาด้วยว่า Search  Engine ที่ใช้งานอยู่นั้นมีตัวเลือกให้ค้นเฉพาะค าท่ี 

ก าหนดหรือไม่  ถ้ามีให้เลือกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้เอกสารไม่ตรงกับความต้องการ 
  9.) ใช้การสะกดค าหลาย ๆ รูปแบบ ค าบางค าสามารถเขียนได้หลายแบบ เช่น  
Color อาจเขียน Colour ก็ได้  ดังนั้นถ้าจะค้นเรื่องนี้ควรใช้ค าค้นที่สะกดทั้งสองแบบ 

  10.) ใช้ค าเหมือน ค าบางค าที่มีชื่อเรียกได้หลายอย่างในการค้นควรใช้ชื่อทุกชื่อที่
เป็นเหมือนกัน เผื่อกรณีผู้เขียนใช้ชื่อเรียกต่าง ๆ กัน 

  11.) ใช้ความพยายามและความอดทนถึงแม้จะใช้กลยุทธ์เทคนิคที่ดีเหมาะสมและ
ถูกต้องเพียงใด การจะประสบความส าเร็จในการค้นหาข้อมูลเวิลด์ไวด์เว็บก็ยังจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ความพยายามและความอดทนอย่างมาก เพราะการค้นครั้งแรกมักจะไม่ได้เอกสารที่ต้องการทันทีแต่
จะ ค่อย ๆ เชื่อมโยง ไปยังแหล่งข้อมูลที่มี 
  12.) ใช้กลยุทธ์และเทคนิคหลายๆ วิธีผสมกัน ไม่มีวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการค้นหา
บางเรื่องอาจจะต้องใช้เทคนิคหรือวิธีค้นหลาย ๆ วิธี จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการใน
ปริมาณเหมาะ 

  13.) ใช้  Search  Engine มากกว่า 1 ตัว ดังได้กล่าวมาแล้วว่า  Search  Engine 

แต่ละตัวครอบคลุมเอกสารต่างกัน หากค้นโดยใช้ Search  Engine นี้ไม่พบก็ให้ลองตัวอื่น 

  14.) เมื่อผู้ใช้ลองใช้ Search  Engine 2-3 ตัว ที่ผู้ใช้ชอบใช้งานอยู่เสมอแล้ว ลองใช้ 
Search  Engine หลาย ๆ ตัวพร้อมกัน โดยความช่วยเหลือของเว็บไซต์ Metasearch  ดูบ้าง เว็บไซต์
ประเภทนี้มักจะท างานได้รวดเร็วกว่าเว็บไซต์เดี่ยว เว็บไซต์ส่วนใหญ่ยอมให้เลือกได้ว่าจะใช้ Search  

Engine ตัวใดบ้าง แถมบางเว็บไซต์ เช่น  Dogpile ยังยอมให้ก าหนดช่วงเวลาสูงสุดในการคอยผลการ
สืบค้นได้ด้วย 
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  15.) ส าหรับการเชื่อมค าต่อที่ช้า เว็บไซต์  Matasearch  อาจใช้เวลาส่งผลลัพธ์นาน
กว่าวิธีแก้ไขโดยการน าโมเด็มที่มีความเร็วกว่ามาใช้งานแทน ก็สามารถจะเร่งความเร็วของการสืบค้น
และเพ่ิมจ านวนผลลัพธ์ได้ ด้วยการให้บริการของ Express จาก Infoseek  สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
จาก express.infoseek.com โปรแกรมนี้จะท างานภายในบราวเซอร์  (Navigator หรือ IE 3.0 หรือ
สูงกว่า) และยอมให้สอบถามไปยังเว็บไซต์สืบค้นหลักๆ ได้ทุกเว็บไซต์ผู้ใช้สามารถสร้างจะสร้าง
รายการผลลัพธ์ที่ต้องการได้  โดยคลิกที่กรอบหน้ารายการนั้น ๆ เว็บเพจจะโหลดได้เร็วขึ้นเพราะจะ
ดาวน์โหลดในฉากหลังขณะที่คลิกเลือกรายการ ค าส าคัญที่ใช้สืบค้นจะปรากฏเป็นแถบสว่างอยู่ในทุก
เว็บเพจ 

  16.) การเปิดหน้าต่างหลายหน้าต่าง การเปิดหน้าต่างบราวเซอร์หลายๆ หน้าต่าง
ในขณะสืบค้นจะช่วยประหยัดเวลา  เพราะผู้ใช้สามารถท างานหลายงานพร้อมกันได้ สมมุติว่าได้
รายการผลการสืบค้นในหน้าต่างที่ 1 ถ้าต้องการตรวจสอบลิงค์ท่ีเห็นว่าน่าสนใจ  โดยไม่อยาก
เสียเวลาคลิกกลับไปกลับมาก็ควรเปิดหน้าต่างเพิ่มอีกสัก 2-3 หน้าต่าง 

  17.)  การสนทนาเครื่องมือสืบค้นหลายชุด  รวมทั้ง  Ask Jeeves 

(www.askjeeves.com),Excite.com) และ Lycos Pro (lycospro.lycos.com) ต่างสนับสนุน 

การสอบถามด้วยภาษาธรรมชาติ กล่าวคือสามารถจะป้อนค าถามต่าง ๆ เข้าไปได้เหมือนการสนทนา
ภาษาอังกฤษปกติ 
  18.) ผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลนั้นผลลัพธ์ 10 อันดับแรกหรือ 20 อันดับแรกจะเป็น
ข้อมูลที่แม่นย าที่สุด  ผู้ใช้ไม่จ าเป็นที่จะต้องดูไปจนถึง 100 อันดับที่ค้นหาได้ซ่ึงจะท าให้ผู้ใช้สามารถ
ค้นหาสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ตได้ง่ายข้ึน และไม่สับสนเมื่อรู้จักวิธีการใช้งานของตัวค้นหา
ข้อมูลเหล่านี้    
 

6. การสืบค้นด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ต( Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่าย
ย่อยๆ หลายๆ เครือข่ายประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกันท าให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 
(น้ าทิพย์ วิภาวิน,2547) 

การเข้าถึงสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตมีเครื่องมือสืบค้นที่จะช่วยให้เป็นไปได้ตรงต่อความ
ต้องการอย่างง่ายและสะดวกมีอยู่ 2ประเภท ได้แก่ นามานุกรม และกลไกการสืบค้น 
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การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ Google 

Google เป็นเครื่องมือในการ ค้นหาข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา , 

ข่าว, โปรแกรม หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เราต้องการจะค้นหา เทคนิค วิธีการ Search Google ให้ได้
ประสิทธิภาพสูงกันและคงมีหลายเทคนิ ค การสืบค้นโดยใช้ Google การใช้ค าค้นหาใน Google นั้น
ไม่มีกฎเกณฑ์ก าหนดตายตัว แต่ถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพในการค้นหาจะต้องเลือกค าท่ีเหมาะสม
เพ่ือให้สามารถค้นหาผลลัพธ์ที่ต้องการได้ดีที่สุด ดังนี้ 

1. ไม่ค านึงถึงรูปแบบตัวอักษร โดย Google จะไม่ถือว่าต้องพิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวพิพม์เล็ก
หรือพิมพ์ใหญ่ สามารถค้นหาได้เลย เพราะผลลัพธ์ที่ได้คือตัวเดียวกันไม่จ าเป็นต้องพิมพ์ให้มีหลาย
รูปแบบ 

2. ควรใช้ค าท่ีหลากหลาย การใช้ค าท่ีหลากหลายในการค้นหาจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 
สามารถหาข้อมูลที่ใกล้เคียงกันที่สุดได้  

3. ไม่ควรใช้ค าท่ีค้นหาเกิน 32 ค า 
4. การใช้เครื่องหมายค าพูดเพ่ือรวมค า เมื่อต้องการค้นหาที่เป็นประโยค หรือกลุ่มค าที่มี

การเว้นช่องว่าง เช่น ชื่อ และนามสกุล สามารถท าได้โดย ใช้เครื่องหมายค าพูดที่ต้องการรวม 

ตัวอย่าง  การพิมพ์ค าต้องการค้นหา เช่น น้ าทิพย์ วิภาวิน  โดยไม่มีเครื่องหมายค าพูด
ก าหนดได้ผลลัพธ์ดังภาพ 

 
 

ภาพที่ 5.17 สืบค้นจากไม่มีเครื่องหมายค าพูด  

https://www.google.co.th/ 

 

https://www.google.co.th/
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ถ้าใช้เครื่องหมายค าพูด (“”) เช่น “น้ าทิพย์ วิภาวิน” Google จะค้นหาค าโดยท าให้ค าต่อกัน
เป็นประโยคดังรูป ท าให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงท่ีสุด 

 
 

ภาพที่ 5.18 สืบค้นจากโดยท าให้ค าต่อกัน https://www.google.co.th 

 

7. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ฐานข้อมูลเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้หรือสารสนเทศท่ีจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  

ซึ่งสารสนเทศท่ีจัดเก็บไว้นั้นทุกเรื่องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันโดยรวบรวมไว้ด้วยระบบการ
จัดการดิจิทัล สามารถสืบค้นสารสนเทศมาใช้โดยใช้คอมพิวเตอร์ สารสนเทศที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล 

ซึ่งฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Thesis) หรืองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Research)  

เป็นฐานข้อมูล  ดุษฏีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  งานวิจัย และบทความวารสาร โดยส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้บริการค้นหาวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของไทยและต่างประเทศ  ดังนี้  
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ภาพที่ 5.19  ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ให้บริการhttp://library.udru.ac.th 

 

1.)  TDC (ThaiLIS)  เป็นฐานข้อมูล  ดุษฏีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  
งานวิจัย   บทความวารสาร และหนังสือหายาก  (ฉบับภาษาไทย ) ในรูปแบบของเอกสารเต็มฉบับ
เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของ รัฐ/เอกชน/สถาบัน  ใช้งานได้เฉพาะ
เครือข่ายเท่านั้น  

2.) ProQut  Dissertations & Theses เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก  ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกทุกสาขา  ให้ข้อมูลบรรณานุกรม ปี ค .ศ 1861- ปัจจุบัน  
สาระสังเขป ปี ค.ศ 1980-ปัจจุบัน 

3.) ProQuest  Dissertation  Full  Text เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก  จากสถาบันต่างๆ  ที่มีชื่อเสียง  ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค .ศ 19917- ปัจจุบัน   
มีบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม  ของวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3,850 ชื่อเรื่อง 
  4.) Dissertation Abstracts Online (DAO) / Digital Dissertation       

เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา อังกฤษ และออสเตรเลีย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไห้ข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขป
ตั้งแต่ปี 1861 ถึงปัจจุบัน 
  5.) ERIC Educational Database  เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา เป็นบทคัดย่อของ 
เอกสาร บทความในวารสาร ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทุกด้าน ไห้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป  
มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1966  จนถึงปัจจุบัน 
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  6.)  ABI/INFORM  เป็นฐานข้อมูลวารสารภาษาต่างประเทศทางด้านบริหารธุรกิจ 
การบัญชี การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ การตลาด เทคโนโลยีและ
โทรคมนาคม ไห้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปวารสาร 1916 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปี1971 ถึงปัจจุบัน  
มีเอกสารเต็มรูปกว่า 919 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปี 1991 เป็นต้นมา 

7.)  IEEE  Xplore  เป็นฐานข้อมูลวารสารภาษาต่างประเทศทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ไห้เอกสารเต็มรูปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ประยุกต์และสาขาที่เก่ียวข้อง 
  8.)  ACM   Digital Database เป็นฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  9.) Encyclopedia Americana Online เป็นสารานุกรมที่รวบรวมความรู้ 
ในทุกแขนงวิชาไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 

 

8. จริยธรรมในสังคมสารสารสนเทศ 

 ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งสังคมสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร  ท าให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ                
ถูกเผยแพร่ในสังคมสารสนเทศอย่างรวดเร็ว  ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือเท็จก็ได้
ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังใช้สารสนเทศและมีวิจารญาณในการใช้ชีวิตในสังคมสารสนเทศด้วยความ
ระมัดระวังและเราควรทราบถึงจริยธรรมและมารยาทในสังคมสารสนเทศ  ดังต่อไปนี้  
 จริยธรรมในสังคมสารสนเทศการใช้ชีวิตในสังคมสารสนเทศจะต้องค านึงถึงจริยธรรมและการ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขในการใช้ชีวิตในสังคมสารสนเทศ(สุขุม เฉลย
ทรัพย์.2555) จริยธรรมเป็นแบบแผนความประพฤติหรือมีความมีสามัญส านึกรวมถึงหลักเกณฑ์ที่คน
ในสังคมตกลงร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันต่อสังคมในทางท่ีดี ซึ่งอาจจะไม่มี
กฎเกณฑ์ตายตัว  ขึ้นอยู่กับกลุ่มสังคมหรือการยอมรับในสังคมนั้น ๆ เป็นหลักซึ่งจริยธรรมจะ
เกี่ยวข้องกับการคิดและการตัดสินใจ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องอยู่บนพื้นฐาน  4 

ประเด็นด้วยกันที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า  PAPA  คือ 

  1.) ความเป็นส่วนตัว ( Information Privacy) คือสิทธิที่จะอยู่ตามล าพังและเป็น
สิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้อื่น สิทธินี้ใช้ได้
ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล  กลุ่มบุคคลและองค์กรอื่น ๆ ที่จะคงไว้ซึ่งสารสนเทศท่ีมีอยู่ในการใช้เพื่อ
การเผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  หากมีการกระท าใดๆ ในข้อมูลส่วน
บุคคล เจ้าของลิขสิทธิ์ควรจะได้รับรู้  ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหรือ
ผู้ใช้บริการสารสนเทศก็พึงตระหนักถึงจริยธรรมในความเป็นส่วนตัว  หากเราเป็นผู้ใช้ระบบก็ไม่ควร
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ละเมิดสิทธิ์ของผู้ให้บริการเจาะระบบเพ่ือแฮก (Hack) เอาข้อมูลในระบบมาใช้ในทางท่ีมิชอบและถ้า
หากเราอยู่ในฐานะของผู้ให้บริการ เช่น  เป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ใด ๆ แล้วก็ไม่ควรละเมิดสิทธิ์
ความเป็นส่วนตัว อาทิใช้โปรแกรมติดตามและส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราการน า
อีเมล์ของสมาชิกในเว็บไซต์ไปจ าหน่ายให้กับบริษัทรับท าโฆษณาออนไลน์หรือแอบเอาข้อมูลส่วนตัว
ของสมาชิกไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ 

  2.) ความถูกต้องแม่นย า (Information Accuracy) ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต นับว่าต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่อย่าง
รวดเร็ว  และเข้าถึงได้ง่าย  ดังนั้นจริยธรรมส าหรับผู้ท าหน้าที่เผยแพร่หรือน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ จึง
ควรตระหนักถึงความถูกต้องแม่นย ามีการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลก่อนท าการน าเสนอและ
พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ  กับผู้น าไปใช้  นอกจากนี้ผู้ท าการเผยแพร่
ต้องมีความรอบคอบในการน าเสนอข้อมูลมีการปรับปรุงข้อมูลต่าง  ๆ ให้เป็นปัจจุบันและพร้อมที่จะ
รับผิดชอบต่อการน าเสนอหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น 

  3.) ความเป็นเจ้าของ (Information Property) ควรเป็นเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ใน
การถือครองทรัพย์สิน  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และท่ีจับต้องไม่ได้  เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา  บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงสามารถสร้างสรรค์งานในรูปแบบดิจิทัลตลอดจน
มีการน าเสนอข้อมูลทางออนไลน์ได้โดยง่าย  ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์การท าซ้ า ลอกเลียนแบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การส าเนาซีดีเพลง VCD  DVD  ภาพยนตร์ต่าง ๆ ท าให้เกิดผลเสียแก่เจ้าของ
ผลงานหรือผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นการขาดจริยธรรมโดยไม่ค านึงถึงความเป็นเจ้าของ
ผลงานนั้น ๆ  
  4.) การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) การเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
การยินยอมนั้น ถือเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัว  เพราะบางครั้งในการ
เข้าถึงข้อมูล  การเข้าใช้บริการระบบหรือเว็บไซต์ในหน่วยงานหรือองค์กร  จะมีการก าหนดสิทธิ์ว่า
ใครมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีหรือผู้บุกรุกที่พร้อมจะโจมตีระบบเครือข่ายของ
องค์กรตลอดจนการลักลอบเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อน าไปใช้ประโยชน์อื่นที่อาจก่อให้ 
เกิดความเสียหายให้แก่องค์กร  ดังนั้นผู้ใช้สารสนเทศจึงควรค านึงถึงจริยธรรมในการเข้าถึงข้อมูลไม่
ลักลอบไปใช้ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่พยายามเจาะระบบเครือข่ายของผู้อื่นอันก่อให้เ ค
ความเสียหาย  รวมถึงการปกป้องไม่ให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของตนไปให้แก่ผู้อ่ืน เพราะท าความ
เสียหายให้แก่องค์กรได้ 
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9. บทสรุป 

 บัตรรายการเป็นบัตรขนาด 3 X 5 นิ้วบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมและข้อมูลที่จ าเป็น          
ในการค้นหาหนังสือในบัตรรายการจะบันทึกรายการส าคัญของรายละเอียดหนังสือไว้ เช่น  

เลขเรียกหนังสือ รายการหลัก ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ลักษณ์ หมายเหตุ เลขมาตรฐานสากลหนังสือ
และแนวสืบค้น หนังสือหนึ่งเล่มสามารถท าบัตรรายการได้หลายบัตร เช่น บัตรหลัก บัตรชื่อเรื่อง บัตร
หัวเรื่อง บัตรแจ้งหมู่หรือบัตรทะเบียน ส าหรับวารสารสามารถท าบัตรดรรชนีในการสืบค้นได้ 3 บัตร 
คือบัตรดรรชนีผู้แต่ง บัตรดรรชนีหัวเรื่องและบัตรดรรชนีชื่อเรื่อง 

 ระบบโอแพก เป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศแบบอัตโนมัติที่น ามาใช้แทนแบบดั้งเดิมท าให้  

การสืบค้นได้อย่างรวดเร็วมาก โดยมีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบห้องสมุดและอุปกรณ์ซอฟแวร์ 
หน้าจอหลักและหน้าจอที่แสดงผลการสืบค้นจะมีคุณลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบแต่สิ่งที่ยัง
คงไว้ในรายละเอียดเช่นเดียวกับท่ีปรากฏในบัตรรายการ นอกจากนี้ยังมีรายการที่เป็ นประโยชน์
เพ่ิมข้ึน เช่น หนังสือเล่มนี้อยู่ชั้นไหนในห้องสมุด  ใครจอง ใครยืม ก าหนดคืนเมื่อใดและยังมีช่องทาง
การสืบค้นที่หลากหลายขึ้น นอกจากจะสืบค้นด้วยชื่อผู้แต่ง  ชื่อเรื่อง  ชื่อชุดและหัวเรื่องแล้ว ยังค้นได้
ด้วยเลขหมู่ เลขทะเบียน รหัสบาร์โค้ด  ISBN ค าส าคัญ หัวข้อ ผู้จัดพิมพ์ ฯลฯ  และยังน าข้ึนเว็บไซต์
ให้สืบค้นทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกอีกด้วย 

 Search Engine เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ในการ
ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว สามารถค้นหาข้อมูลแบบเจาะลึกได้ สามารถค้นหาเว็บไซต์
เฉพาะทางท่ีมีการจัดท าไว้ มีความหลากหลายและรองรับการค้นหาด้วยภาษาไทย  

 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ต้อง
สืบค้นสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หากเป็นการสืบค้นเพื่อ Download ข้อมูลผู้ใช้ต้องสมัคร
เป็นสมาชิกก่อน  ส่วนผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล
ทางเว็บไซต์ของห้องสมุด ด้วยรหัสผ่านของสมาชิกห้องสมุดก็จะ Download ข้อมูลได้ทันทีฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่น่าสนใจจะปรากฏที่หน้าจอสืบค้นของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจริยธรรมในสังคม  

สารสนเทศเป็นเรื่องเก่ียวกับทางเลือกของบุคคล เมื่อเผชิญในการปฏิบัติ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นทาง  

เลือกที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องอยู่บนพื้นฐาน 4 ประเด็นคือ 
ความเป็นส่วนตัว ความถูกต้องแม่นย า ความเป็นเจ้าของและการเข้าถึงข้อมูล   
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหมายถึง 
2. บัตรรายการหมายถึง 
3. บัตรรายการประกอบด้วยรายละเอียดส่วนประกอบอะไรบ้าง  
4. เขียนบัตรรายการหลักจากหนังสือในห้องสมุดจ านวน 3 เล่ม 

5. จงบอกวิธีการสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
6. สืบค้นหนังสือและบอกวิธีจากโปรแกรม Liberty จ านวน  3 เล่ม 

7. บอกความหมายสถานะของหนังสือในห้องสมุด ดังต่อไปนี้ 
  7.1  On Shelf 

  7.2  On Process 

  7.3  Disposed/ Missing 

  7.4 Binding 

8. เทคนิคการสืบค้นโดยใช้ Search  Engine มีอะไรบ้าง 
9. บอกความเหมือนและความแตกต่างของการเลือกใช้ข้อมูล ตรรกบูลีน ว่ามีอย่างไรบ้าง 

พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

          8.   วิธีการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

          9.   สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คนละ 2 บทความพร้อมสรุป 

         10.   สืบค้นฐานข้อมูลที่มีให้บริการในศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคนละ 2   

       ฐานข้อมูล  

         11. จริยธรรมในสังคมสารสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

การเรียบเรียงและการท ารายงาน 

 

เนื้อหาประจ าบทที่  6  การเรียบเรียงและการท ารายงาน 

          1.  การบันทึกเชิงวิชาการ 

          2.  การเขียนรายงานทางวิชาการ 

 3.  ลักษณะของรายงานที่ดี  
 4.  ขั้นตอนการท ารายงาน 

 5.  ข้อปฏิบัติในการเขียนและพิมพ์รายงาน 

 6.  ส่วนประกอบของรายงาน 

 7.  การเขียนโครงการวิชาการ 

 8.  การเขียนบทความวิชาการ 

 9.  การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยลายลักษณ์อักษร 

        10.  บทสรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 1.   นักศึกษาสรุปความหมายของรายงานได้ 
2. นักศึกษาอธิบายประเภทของรายงานได้ถูกต้อง 
3. นักศึกษาบอกประเภทของการน าเสนอรายงานได้ถูกต้อง 
4. นักศึกษาสรุปลักษณะของรายงานที่ดีได้ถูกต้อง 
5. นักศึกษาบอกข้ันตอนการท ารายงานได้ถูกต้อง 
6. นักศึกษาอธิบายส่วนประกอบของรายงานได้ถูกต้อง 
7. นักศึกษาเขียนโครงการได้ถูกต้อง 
8. นักศึกษาเขียนบทความวิชาการได้ถูกต้อง 
9. นักศึกษาน าเสนอรายงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 
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วิธีสอนกิจกรรมการสอนประจ าบทท่ี  6 

1. วิธีสอน 

1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

1.3 วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
1.4 วิธีการสอนแบบอภิปราย 

 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและตัวอย่างรายงานที่ถูกหลักวิชาการ 

2.2  แบ่งกลุ่มนักศึกษาเขียนโครงร่างหัวข้อรายงาน โดยการระดมสมอง 
2.3  น าเสนอผลงานจากการเขียนโครงร่างรายงานและอภิปรายซักถาม 

2.4  ให้นักศึกษาเขียนหัวข้อโครงร่างรายงาน 

2.5  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันบรรยายสรุป 

2.6 ท าแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

   

 1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE 20004) 

2. Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ตัวอย่างรายงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4. ตัวอย่างโครงการ 

5. ตัวอย่างรายงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

6. แบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจในการเรียนการสอน 

2. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

3. สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่มการมีส่วนร่วม 

4. ตรวจผลงานจากการน าเสนอการสรุปโครงร่างรายงานและแบบฝึกหัด 

5. การตอบค าถามในห้องเรียน



 

บทที ่6 

การเรียบเรียงและน าเสนอรายงาน 

 การฟัง พูด อ่าน และเขียนจัดเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการสื่อสารของบุคคลในทุกระดับส าหรับ
การศึกษา  การเขียนรายงานทางวิชาการหรือการเขียนบทความเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝุรู้ในวิทยาการต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในโลกไร้พรมแดน การเรียนในระดับอุดมศึกษานอกจากผู้เรียนจะต้องเข้าห้องเพ่ือฟังค าบรรยาย
และจดจ าเรื่องราวที่อาจารย์ชี้แนะและท าแบบฝึกหัดหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ยังไม่
เพียงพอ  ผู้เรียนยังต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งสารสนเทศต่าง  ๆ เพื่อให้มีความรอบรู้  
รู้จักคิดพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล ดังนั้นในบางรายวิชาจึงก าหนดให้ผู้เรียนต้องท า
รายงานทางวิชาการประกอบการเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกท้ังยังสามารถน าเอา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาระดับสูงต่อไป  

 

1. การบันทึกเชิงวิชาการ 

 การเขียนบันทึกเชิงวิชาการเป็นการเขียนหรือจดเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทาวิชาการ  
เช่น น าข้อมูลไปเขียนรายงานหรือเขียนบทความอาจมีรูปแบบการบันทึกได้หลายแบบ  (ประภาวดี  
สืบสนธ์, 2541) ได้แบ่งการบันทึกตามแหล่งที่มาเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
 1.1 การบันทึกจากการฟัง การฟังค าบรรยาย การประชุม การสัมมนา การอภิปราย เมื่อฟังต้องมี
การจดบันทึก  วิธีการจดบันทึกมี 2 ขั้นตอนขั้นแรกจดสาระที่ได้จากการฟังย่อ ๆ ขั้นที่สองน าสิ่งที่จดในขั้น
แรกมาเขียนเรียบเรียงให้สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 1.2 การบันทึกจากการอ่าน หลังจากการอ่านอย่างละเอียดจนเข้าใจถ่องแท้แล้ว ต้องจดบันทึกสิ่ง
ที่ได้จากการอ่านวิธีจดบันทึกมี 3 แบบด้วยกันได้แก่ 

  1.) แบบที่ 1 การจดบันทึกแบบสรุปความเป็นการจดอย่างย่อจดแต่สาระส าคัญของเรื่อง
ที่อ่านมักใช้ส าหรับการอ่านเอกสารที่มีค าอธิบายมีรายละเอียดเป็นจ านวนมากมีการยกตัวอย่าง  

หลาย ๆ ตัวอย่างเช่น  เอกสารประวัติความเป็นมา  เอกสารอธิบายวิธีท ากับข้าวอย่างละเอียด  เอกสาร
อธิบายวิธีสอนแต่ละแบบ  ยกตัวอย่างแผนการสอนแต่ละเรื่อง เอกสารพรรณนาความงามของธรรมชาติ 
เอกสารพรรณนาความเจริญรุ่งเรื่องของมหานครนิวยอร์ก ฯลฯ 

  2.) แบบที่ 2 การจดบันทึกถอดความ  เป็นการจดบันทึกที่ผู้จดเรียบเรียงใจความข้ึนใหม่
ด้วยส านวนภาษาของผู้จดบันทึกเองได้ใจความครบตามเรื่องที่อ่าน  ซึ่งอาจจะเป็นการถอดจากร้อยกรอง
เป็นร้อยแก้ว  การแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งหรือแก้ไขส านวนเดิมจากต้นฉบับ 

 



162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

  3.) แบบที่ 3 การจดบันทึกแบบคัดลอกความ  เป็นการคัดลอกข้อความตอนใดตอนหนึ่ง
เพ่ือใช้ในการอ้างอิง  โดยใส่ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศซึ่งเรียกว่า อัญประภาษ  การจดบันทึกแบบนี้
เหมาะส าหรับการจดบันทึกข้อความที่มีความส าคัญมาก ข้อความที่ชัดเจน  สละสลวยถูกต้องดีแล้ว  
ข้อความที่ต้องการตรวจสอบ ข้อความท่ีต้องการตีความเช่น ทฤษฎี  สูตร  สมการ  นิยาม  ข้อกฎหมาย  
พระบรมราโชวาท  สุนทรพจน์ 
 1.3 บันทึกการสังเกต  ท าได้ในลักษณะคล้ายคลึงกับบันทึกการฟังและการอ่านโดยผู้จดบันทึก
ต้องรู้จักสังเกตสิ่งส าคัญ  ๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง  ๆ แล้วบันทึกตามที่สังเกตเห็น ทั้งนี้ต้องระบุหัวข้อ
เรื่องท่ีบันทึก  วัน เวลา สถานที่  ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาที่ได้จากการสังเกต 

 การเรียบเรียงบันทึกทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวจะต้องบันทึกรายการที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ 

  1.) หัวข้อ   อาจจะเป็นหัวข้อใหญ่หรือหัวข้อย่อยจากโครงเรื่อง  หัวข้อนี้ควรเขียนไว้ที่
มุมบนซ้ายของบัตรบันทึกซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บ การวิเคราะห์  การสังเคราะห์และการเรียบเรียง
รายงาน 

  2.) แหล่งที่มาของเรื่อง  ถ้าเป็นบันทึกจากการอ่านให้เขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรม  
พร้อมเลขหน้าที่มาของข้อความ  ถ้าเป็นการฟังหรือการสัมภาษณ์ให้เขียนข้อมูลของผู้บรรยายหรือผู้
สัมภาษณ์  เขียนไว้ที่ส่วนบนของบัตรบันทึกถัดจากหัวข้อลงมา 

  3.) เนื้อเรื่อง เป็นเนื้อความที่ได้จากการอ่าน  การฟังและการสังเกต โดยการบันทึกเป็น
ย่อหน้าถัดจากแหล่งที่มาของเริ่มลงมา 
 นอกจาก  3 ส่วนนี้แล้ว หากมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีจดบันทึกนี้ให้จดเพิ่มไว้ย่อหน้าถัดไปด้วย  
หากเป็นความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลจะเกิดประโยชน์มากในการเขียนรายงานต่อไป 

 

2. การเขียนรายงานทางวิชาการ 

 รายงานหมายถึงบทนิพนธ์หรือข้อเขียนที่เสนอผลของการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการในวิชาใดวิชา
หนึ่ง  โดยรวบรวมเรียบเรียงที่ได้ศึกษาค้นคว้ามานั้นให้ได้ใจความต่อเนื่องเป็นล าดับ ง่ายต่อการท าความ
เข้าใจของผู้อ่าน  นอกจากนี้ยังต้องมีส่วนที่เป็นความคิดเห็นอันเกิดจากการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ
การประเมินค่าของผู้ศึกษาและเขียนรายงานนั้นแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ของผู้เขียน
รายงาน  รายงานทางวิชาการอาจแบ่งเป็นประเภทได้หลายประเภท (ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์, 2548)  

แบ่งไว้เป็น  5  ประเภทดังนี้ 
   2.1 รายงาน (Report)  เป็นงานเรียบเรียงจากผลการศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่อง 

หนึ่งตามที่ผู้สอนของผู้เรียน  เพื่อใช้ประกอบการศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่ง  รายงานอาจท าเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มก็ได้  ใช้เวลาส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาเท่านั้น 
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2.2 ภาคนิพนธ์ (Term Paper) มีลักษณะเช่นเดียวกับรายงาน แต่เรื่องท่ีศึกษาค้นคว้ามี 
ขอบเขตกว้างขวางและละเอียดลึกซ้ึงกว่ารายงาน   ต้องใช้เวลาท ามากกว่ารายงาน  มีปริมาณเนื้อหา
มากกว่ารายงาน  และมีก าหนดระยะเวลาท ามากกว่ารายงาน  คือประมาณ  1 ภาคการศึกษา 

2.3 สารนิพนธ์ (Master’s Project) เป็นผลงานที่เรียบเรียงมาจากการศึกษาค้นคว้า 
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท  (แผน  ข) ผู้เรียนไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
           2.4 วิทยานิพนธ์  (Thesis or Dissertation) เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย   
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท (แผน ก) หรือระดับปริญญาเอก หัวข้อที่ท า
วิทยานิพนธ์จะมีขอบเขตกว้างขวางลึกซึ้งกว่าสารนิพนธ์  มีระเบียบวิธีการศึกษาที่เชื่อถือได้มีระเบียบแบบ
แผนเกี่ยวกับวิธีการจัดพิมพ์ที่ละเอียดเข้มงวดกว่าประเภทที่ 1-3   

2.5 รายงานการวิจัย  (Research  Paper) เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยของ 

อาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการ  หรือผู้ปฏิบัติงานที่ท าการวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ 
  ในบทนี้จะกล่าวถึงการท ารายงานทางวิชาการ (Report) เฉพาะรายงานที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษารายวิชาการรู้สารสนเทศเท่านั้น 

 

3. ลักษณะของรายงานที่ดี 
 รายงานทางวิชาการท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ ( อ าไพวรรณ  ทัพเป็นไทย,2553) 

 3.1  เนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่องหรือชื่อเรืองรายงาน  ครอบคลุมครบถ้วนตามขอบเขต (โครงเรื่อง) 
ที่ก าหนด 

 3.2  เนื้อหาที่มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ท ารายงานและผู้อ่าน 

 3.3  เนื้อหาถูกต้องเที่ยงตรงกล่าวคือ  ต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือและมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ถูกต้องตามรูปแบบการอ้างอิง  

 3.4  ควรมีรูปภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายชัดเจนยิ่งขึ้น 

 3.5  มีรูปแบบการเขียนหรือพิมพ์ถูกต้องเป็นระบบเดียวกันตลอดท้ังเล่มมีส่วนประกอครบถ้วน
สมบูรณ์ตามข้อก าหนดของรายงานแต่ละประเภท  รูปเล่มเรียบร้อย สะอาดสวยงาม ขนาดเป็นสากล 
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4. ขั้นตอนการท ารายงาน 

 การท ารายงานต้องมีการวางแผนแลด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
4.1 การเลือกเรื่องหรือหัวข้อที่จะศึกษา เป็นขั้นตอนแรกของการท ารายงานผู้เรียนอาจได้รับ  

มอบหมายหัวข้อหรือเรื่องจากผู้สอนโดยตรงหรือบางครั้งผู้สอนอาจให้ผู้เรียนก าหนดหัวข้อเรื่องด้วยตนเอง  
หากผู้เรียนมีโอกาสเลือกหัวข้อด้วยตนเองให้พิจารณาเลือกเรื่องดังนี้ 

1.) เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับวิชาที่เรียน 

2.) เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ  หรือคาดว่ามีผู้ในใจ เป็นที่สนใจในสังคมปัจจุบัน 

3.) ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ พอสมควร 

4.) มีแหล่งสารสนเทศให้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ 

 เมื่อเลือกเรื่องได้แล้วให้ก าหนดชื่อเรื่องให้เหมาะสมชื่อเรื่องตรงกับเนื้อหาเป็นชื่อเรื่องท่ีสื่อ
ความหมายชัดเจนว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไรตั้งชื่อเรื่องให้สั้นกระชับชัดเจนอย่าให้เป็นประโยค  อย่าให้เป็น
ค าโฆษณาเชิญชวน  อย่าให้มีค าว่าและอย่าให้มีค าว่าหรืออย่าใส่วงเล็บภาษาอังกฤษกับตัวอย่างผู้เรียน
ก าหนดหัวข้อที่จะศึกษาเรื่องการอ่านกับการพัฒนาตนเอง 

  4.2 การส ารวจแหล่งสารสนเทศและรวบรวมสารสนเทศ มีวิธีส ารวจแหล่งสารสนเทศและ
รวบรวมสารสนเทศดังนี้ 
  1.) คิดค าส าคัญส าหรับการสืบค้นในกรณีนี้คือค าว่า การอ่านและพัฒนาตนเอง  

  2.) การวางแผนสืบค้น  โดยใช้เครื่องมือช่วยค้นที่มีในห้องสมุด ได้แก่ โอแพก  
บัตรรายการ ดรรชนีวารสาร  หนังสือบรรณานุกรม  หนังสือดรรชนี  ฐานข้อมูลต่าง ๆ 

  3.) ปฏิบัติการสืบค้น โดยใช้ค าในข้อ  (1) สืบค้นด้วยเครื่องมือต่างๆ ในข้อ (2)  

  4.) เมื่อพบว่ามีหนังสือเล่มใดและบทความใดมีเนื้อเรื่องตรงกับเรื่องที่ศึกษาให้จด
รายละเอียดทางบรรณานุกรมพร้อมที่จัดเก็บแล้วจึงไปหยิบตัวเล่ม อ่านตัวเล่มอย่างคร่าว  ๆ จากค าน า 
สารบัญ หรือหัวข้อส าคัญเพ่ือประเมินคัดแยกเล่มที่เนื้อหาไม่ตรงกับเรื่องท่ีเขียนรายงานหรือไม่น่าเชื่อถือ  
คัดกรองไว้เฉพาะที่ต้องการและน่าเชื่อถือ 

 อ่านหัวข้อคร่าวๆ ในขั้นตอนนี้จะท าให้ทราบว่า  การอ่านกับการพัฒนาตนเองควรมีเนื้อหาเป็น
หัวข้อย่อยใดบ้างเพ่ือน าไปใช้ส าหรับวางโครงเรื่องในขั้นต่อไป การเริ่มอ่านหัวข้อคร่าวๆ  นี้ นับเป็นการ
เริ่มต้นวิเคราะห์สารสนเทศ 
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 ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสือเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน  ซึ่งสืบค้นด้วยค าว่า  การอ่าน   

กรมวิชาการ.(2546).  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน.  พิมพ์ครั้งที่  3. กรุงเทพฯ   :  กรมวิชาการ 

 ( 028.9 ก636ก)  

สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง  มณีกาญจน์.(2539). หลักนักอ่าน. พิมพ์ครั้งที่  2. กรุงเทพฯ  :  
 ต้นอ้อแกรมมี่.   (028 ส636ห)  

ภูริภัทร  ทิศร. “การอ่านมีประโยชน์โปรดมารักการอ่าน,” วิชาการ. 3,7 (กรกฎาคม 2543) : 

 10 -14. 

ศุภจฉรีย์  จันทนา. “รักการอ่าน พฤติกรรมมีสังคมที่ต้องร่วมสร้าง,” สานปฎิรูป. 4,43  

 (ตุลาคม 2544) : 78 -80 

 6.4.3 การวางโครงเรื่อง โครงเรื่องรายงานคือล าดับหัวข้อของรายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตั้งแต่
หัวข้อแรกไปจนถึงหัวข้อสุดท้าย  นั่นคือเมื่อศึกษาเรื่องใดก็ตามย่อมต้องวิเคราะห์ส่วนประกอบของเรื่อง
เหล่านั้นออกมาให้ได้ว่าแบ่งเป็นหัวข้อได้กี่หัวข้อใหญ่ได้กี่หัวข้อแต่ละหัวข้อใหญ่อาจจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อย
ได้อีกด้วยค าว่าหัวข้อใหญ่นี้อาจจะเปลี่ยนเป็นบทก็จะท าให้เข้าใจง่ายขึ้นรายงานเรื่องหนึ่ง  ๆ   
ควรประกอบไปด้วยหลาย ๆ บท  ควรแบ่งเป็นหัวข้อแยกย่อยออกไปด้วยเพื่อแจกแจงเนื้อหาให้เป็น
ประเด็นจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 

 การแบ่งบทหรือหัวข้อนี้ให้ใช้แนวคิดและหัวข้อที่ได้จากการอ่านมาก าหนดกรอบหรือขอบข่ายของ
เรื่อง  โดยจัดล าดับเนื้อหาแต่ละหัวข้อให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างสมเหตุสมผลมุ่งเอาความ
ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์และให้อ่านเข้าใจง่ายเป็นหลักการวางโครงเรื่องมีดังนี้  
  1.) แบ่งเนื้อหาเป็นบท โครงเรื่องที่ดีควรจัดแบ่งให้ได้ประมาณ 5-7 บท 

  2.) บทที่ 1  ของรายงานต้องท าหน้าที่เป็นบทน า  (ห้ามตั้งชื่อว่า  บทน า)  มีเนื้อหา               
ปูพื้นฐานเรื่องนั้น ๆ แก่ผู้อ่านก าหนดชื่อบทให้กระชับชัดเจนชื่อบทต้องมีความหมายครอบคลุมทุกหัวข้อ
ในบท  ข้อความท่ีเป็นชื่อบทให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการตั้งชื่อเรื่องรายงาน  

  3.) แต่ละบทความควรมีความยาวใกล้เคียงกัน 

  4.) แต่ละบทต้องแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ แต่ละหัวข้อใหญ่แบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้            
ชื่อชองหัวข้อต้องมีความหมายครอบคลุมเนื้อหาภายในหัวข้อนั้น ๆ หากหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งมีการแบ่ง
หัวข้อย่อยจะต้องมีหัวข้อย่อยตั้งแต่  2 หัวข้อย่อยข้ึนไป 

  5.) บทสุดท้ายของรายงานต้องท าหน้าที่เป็นบทสรุป (ห้ามตั้งชื่อว่า  บทสรุป)  เนื้อหา
ของบทสรุปไม่ได้หมายถึงการย่อเนื้อหาจากบทที่ 1 ถึงบทสุดท้ายแต่หมายถึงเนื้อความต้องมีลักษณะการ
ขมวดจบอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้อ่านเห็นแนวทางท่ีจะน าความรู้จากรายงานนี้ไปใช้ประโยชน์ในแง่ใดจะน าไป
พัฒนาอย่างไรต่อไปจะแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกับรายงานนี้อย่างไรมีบุคคลหรือหน่วยงานใดจะต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใดต่อไปบ้าง เป็นต้น 
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  6.) หัวข้อในแต่ละบทจะต้องใส่เลขหน้าก ากับก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลขข้อหรืออักษร
ก ากับหัวข้อเหล่านั้นจะช่วยจัดล าดับความคิดให้แก่ผู้อ่านหรือไม่หากช่วยท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นก็ควรใส่
วิธีการใส่มี  2 รูปแบบคือ แบบตัวเลขล้วนกับแนวตัวเลขสลับตัวอักษร 

 

แบบตัวเลขล้วน  แบบตัวเลขสลับตัวอักษร 

1. ....................................................................... 1.  …………………………………………………………….…. 
    1.1  ………………………………………………………      ก.  ............................................................... 

   1.2  ...........................................................      ข.  ............................................................... 

      1.2.1.  ....................................................            1)   ....................................................... 

      1.2.2.  ...................................................            2)   .......................................................... 

2. ................................................................... 2. ......................................................................... 

    2.1  …………………………….……………………      ก.  .................................................................. 

    2.2  …………………………………………….....       ข.  .................................................................. 

       2.2.1.  ................................................            1)   .................................................... 

          2.2.1.1.  ..............................................                  ก)   ............................................... 

          2.2.1.2.  ..............................................                  ข)   .................................................. 
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ตัวอย่างโครงเรื่อง  การอ่านกับการพัฒนาตนเอง 

 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน 

  ประเภทของการอ่าน  

  ระดับของการอ่าน  

  กระบวนการอ่าน  

  ลักษณะของการอ่านท่ีดี  

  ประโยชน์ของการอ่าน  

 บทที่ 2  ความพร้อมทางการอ่าน 

  องค์ประกอบของความพร้อมทางการอ่าน  

1. องค์ประกอบทางสมอง 

2. องค์ประกอบทางร่างกาย 

3. องค์ประกอบทางอารมณ์และสังคม  

4. องค์ประกอบทางประสบการณ์และสังคม  

 บทที่  3  การอ่านกับการพัฒนาตนเอง 
  ความส าคัญของการพัฒนาตนเอง  

  การอ่านในชีวิตประจ าวัน 

1.  การอ่านหนังสือพิมพ์ 

2. การอ่านต ารา 

3. กาอ่านสารคดี 
4. การอ่านบันเทิงคดี 

 บทที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน 

1.   ปัญหาด้านความสนใจในการอ่าน 

2.   ปัญหาด้านจิตวิทยาการอ่าน 

3.    ปัญหาด้านสังคมการอ่าน 

4. แนวทางการแก้ปัญหาเก่ียวกับการอ่าน 

 บทที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  นิสัยรักการอ่าน  

  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

  รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

  เทคนิคการส่งเสริมการอ่าน  

 บรรณานุกรม  
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4.4 การอ่านอย่างละเอียดจะต้องอ่านอีก  2 รอบคือรอบแรกการอ่านจับใจความส าคัญ 

และรอบสองการอ่านอย่างใช้วิจารณญาณ การอ่านรอบแรกจะได้แนวคิดหลักกับสาระส าคัญท าความ
เข้าใจเนื้อหาอย่างคร่าว ๆ บางข้อความอาจจะยังเคลือบแคลงยังไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็ให้อ่านผ่านไป
ก่อนแล้วจึงจดบันทึกเป็นขั้นที่ 5 

4.5 การจดบันทึก เมื่ออ่านอย่างเข้าใจถี่ถ้วนแล้วต้องจดบันทึกเนื้อหาสารสนเทศท่ีตรง  

กับความต้องการไว้ในบัตรบันทึกหรือกระดาษบันทึกที่ตัดให้มีขนาดเท่ากันใช้วิธีการจดบันทึกตามที่กล่าว
แล้วมาตัดในต้นบท  รายการที่จะต้องจดบันทึกคือหัวข้อตามโครงเรื่อง เลขเรียกหนังสือที่จัดเก็บเอกสาร
รายละเอียดทางบรรณานุกรม  เลขหน้าที่ปรากฏเนื้อหาและเนื้อหาของสารสนเทศ (อาจมีความคิดเห็น
ของผู้จดบันทึกเพ่ิมเติมเป็นอีกย่อหน้าหนึ่งด้วยก็ได้) 
 

ตัวอย่างบัตรบันทึกแบบย่อความและแบบคัดลอก 

 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการอ่าน 

028.9  ไพพรรณ  อินทนิล.การส่งเสริมการอ่าน. ชลบุรี  :  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
พ982ก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546. 

หน้า  4 

 

 การอ่านหมายถึงเข้าใจข้อความที่อ่าน  การท าความเข้าใจเนื้อหาส่วนรวมของเรื่องหรือหนังสือซึ่ง
จัดเป็นหัวใจของการอ่าน 
 

 

 

ภาพ  6.1  ตัวอย่างบัตรบันทึกอย่างย่อความ 
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ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการอ่าน 

459.913    ราชบัณิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. กรุงเทพ ฯ : 
 ร421พ                 นานมีบุ๊คส์,2546.หน้า 1405. 

 

   “การอ่าน  ก.  ว่าตามตัวหนังสือ,ถ้าออกเสียงด้วย  เรียกว่าอ่านออกเสียง, ถ้าไม่ต้องออกเสียง เรียกว่า  
อ่านในใจ  ;  สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ  เช่น  อ่านสีหน้า  อ่านริมฝีปาก                          
อ่านในใจ  ;   ตีความ  เช่น อ่านรหัส  อ่านลายแทง ; คิด, นับ (ไทยเดิม)” 

 

 

ภาพ 6.2  ตัวอย่างบัตรบันทึกแบบคัดลอกความ 
 

 หลังจากจดบันทึกแล้ววิเคราะห์สิ่งที่อ่านและจดบันทึกได้ทั้งหมดเรื่องใดเป็นหัวข้อเดียวกันจะต้อง
จัดไว้ด้วยกันจัดเรียงล าดับบัตรบันทึกท้ังหมดตามล าดับหัวข้อในโครงเรื่อง  หัวข้อใดยังไม่มีรายละเอียด
ต้องอ่านและบันทึกเพ่ิมเติมจนครบหากไม่สามารถหารายละเอียดให้ครบถ้วนหรือหาได้ไม่เพียงพอก็
จะต้องปรับโครงเรื่องใหม่ให้เหมาะสมกับรายละเอียดที่หามาได้ 
     4.5 การสังเคราะห์สารสนเทศน าบัตรบันทึกท่ีวิเคราะห์ไว้แล้วมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ให้เนื้อความ
ระหว่างบัตรบันทึกแต่ละใบมีใจความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นเนื้อเดียวกันโดยให้มีลักษณะเป็นงานเขียน
เฉพาะของผู้เขียนรายงานเองใช้ส านวนของภาษาของผู้เขียนรายงานเอง ส่วนใดที่เป็นความคิดของผู้อื่นก็
จะต้องอ้างอิงไว้ให้ชัดเจน 

     4.6.การเรียบเรียงและจัดท าส่วนประกอบอื่น ๆ ของรายงานควรด าเนินการตามล าดับต่อไปนี้ 
   1.) น าบัตรบันทึกและบัตรที่สังเคราะห์มาจัดเรียงล าดับตามหัวข้อในโครงเรื่อง 

   2.) เริ่มเขียนทีละหัวข้อตามโครงเรื่องโดยอาศัยเรื้อความตามบัตรบันทึกและ 

บัตรที่สังเคราะห์เป็นหลักใช้ต าสันธานในการเชื่อมโยงข้อความให้สละสลวยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
มีการอ้างอิงอย่างครบถ้วนและถูกต้อง รายการที่อ้างอิงแล้วทั้งหมดจะต้องน าไปเขียนเป็นบรรณานุกรม 

   3.) ควรสอดแทรกความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นตามความเหมาะสม  

   4.) เมื่อเรียบเรียงรายงานเสร็จแล้วต้องอ่านทบทวนและจัดท าส่วนประกอบอื่น ๆ 
ของรายงานให้ครบถ้วนได้แก่ หน้าปก หน้าปกใน  ค าน า  สารบัญ  สารบัญตาราง  (ถ้ามี) สารบัญ
ภาพประกอบ  (ถ้ามี) เนื้อหาบทท่ื1 – จบบทสุดท้าย บรรณานุกรม  ภาคผนวก  (ถ้ามี) และปกหลัง 
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  4.7. การตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยผู้เขียนรายงานจะต้องอ่านตรวจทาน
ความถูกต้องเรียบร้อยของการเขียนหรือพิมพ์ ตัวสะกดการันต์ต่าง  ๆ และตรวจสอส่วนประกอบอื่น ๆ 
ของรายงานรวมทั้งการจัดเรียงล าดับหน้าให้ถี่ถ้วนจนมั่นใจว่าถูกต้อง 

  4.8 การเข้าเล่มรายงานเมื่อจัดเรียงและตรวจสอบส่วนประกอบต่าง ๆ ของรายงาน
เรียบร้อยแล้วให้เย็บเล่มเข้าปกแล้วส่งผู้สอน 
 

5. ข้อปฏิบัติในการเขียนและการพิมพ์รายงาน 

 การเขียนรายงานมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  จึงก าหนดอนุโลมตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีดังนี้ 

5.1 ตัวพิมพ์ การพิมพ์รายงานควรใช้อักษรแบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 

5.2 ขนาดกระดาษใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัดขนาดมาตรฐาน A 4 ให้ใช้เพียงหน้าเดียว 

5.3 การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ การจัดเตรียมกระดาษเพ่ือพิมพ์รายงานควรก าหนดที่ว่าง  

ของขอบกระดาษ 

   5.3.1 ขอบด้านหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษ  1.5  นิ้ว 
   5.3.2 ขอบด้านหลังกระดาษห่างจากขอบกระดาษ   1    นิ้ว 
   5.3.3 ขอบด้านบนกระดาษห่างจากขอบกระดาษ   1.5   นิ้ว 
   5.3.4 ขอบด้านล่างกระดาษห่างจากขอบกระดาษ   1     นิ้ว 
 5.4  การเว้นระยะในการพิมพ์ การเว้นระยะในการพิมพ์ระยะระหว่างบรรทัดให้เว้น 2 ช่วง
บรรทัดพิมพ์เดี่ยว  โดยการย่อหน้าให้เว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร  โดยเริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่  8 และเว้น
ระยะหว่างบรรทัดเพิ่มขึ้นอีก  1 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว 

 5.5 ข้อความที่คัดลอกมาไม่เกิน    3 บรรทัดให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อความนั้นได้เลยไม่ต้องขึ้นบรรทัด
ใหม่  และให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“..........................”) ถ้าข้อความที่คัดลอกมาเกิน   3 บรรทัด  
ไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ แต่ให้เพิ่มขึ้นบรรทัดใหม่ย่อหน้าเว้นระยะ 4 ช่วงตัวอักษรจากขอบด้าน
ซ้ายมือ โดยให้เริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 5 ความกว้างระหว่างบรรทัดให้เว้น 1.5 ช่วงบรรทัดพิมพ์เดี่ยวใน
กรณีท่ีมีย่อหน้าภายในข้อความที่คัดลอกมาก็ให้เพ่ิมย่อหน้าเข้ามาอีก  2 ช่วงตัวอักษรหรือเริ่มพิมพ์ช่วง
ตัวอักษรที่ 7 
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 5.6 การจัดล าดับเลขหน้า 
   5.6.1 การล าดับหน้าตอนต้นของรายงานตั้งแต่ค าน าเป็นต้นไปให้เลขหน้าได้  

2 วิธีคือ  

          - ให้เป็นตัวอักษร  เช่น  ก ข ค หรือให้เลขหน้า  A B C  

          - ให้เลขหน้าเป็นเลขโรมัน เช่น i ii iii เป็นต้น 

   5.6.2 ส่วนของเนื้อเรื่องและตอนท้ายของรายงาน ให้เลขหน้าเป็นตัวเลข 
12345  ต่อเนื่องกันไปจนถึงหน้าสุดท้าย  

      5.6.3 ต าแหน่งการลงเลขหน้าให้ลงที่กรอบบนห่างจากขอบกระดาษลงมา  
1   นิ้ว  และห่างจากขอบด้านขวา  1 นิ้วและถ้าหน้าใดมีชื่อบทหรือชื่อเรื่องอยู่กลางหัวกระดาษหน้านั้น 

ไม่ต้องลงเลขหน้าแต่ให้นับเลขหน้าต่อเนื่องกันไป ( วัลลภ  สวัสดิวัลลภและคนอื่น ๆ, 2544) 
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ภาพ 6.3  ตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อหน้าปกรายงาน 

 

ชื่อเรื่องรายงาน 

 

 

 

 

 

ชื่อ -สกุลผู้จัดท ารายงาน  

 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา........................ 

ภาคเรียนที่ ........ปีการศึกษา...............  

มหาวิทยาลัย................. 

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวิชา........................

ภาคเรียนท่ี ........ปีการศึกษา...............

มหาวิทยาลยั.................

1.5” 

1.5” 

1” 

1” 
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ภาพ  6.4  การพิมพ์หัวข้อรายงาน 

ชื่อบทหรือชื่อเร่ือง 

 

หัวข้อใหญ่ 

(////////เริ่มพิมพ์เนื้อหา..........................................................)  

///////////หัวข้อรอง..................................................................  

............................................................................................  

/////////////หัวข้อย่อย...............................................................  

 

หัวข้อใหญ่ 

(////////เริ่มพิมพ์เนื้อหา..........................................................)  

///////////หัวข้อรอง..................................................................  

............................................................................................  

/////////////หวัขอ้ย่อย................................................................  

1.5” 

1.5” 

1” 

1” 
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6. ส่วนประกอบของรายงาน 

 รายงานมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  ส่วนประกอบตอนต้น  ส่วนเนื้อเรื่องหรือ
เนื้อหาและส่วนประกอบตอนท้าย 

6.1 ส่วนประกอบตอนต้นคือส่วนที่อยู่ต้นเล่มของรายงานก่อนถึงเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย  

1) ปกนอก เป็นส่วนที่หุ้มรายงานทั้งหมดที่มีทั้งปกหน้าและปกหลังควรใช้กระดาษ                  
ที่ใช้พิมพ์เนื้อหาในตัวเล่มเล็กน้อย  ไม่หนาหรือแข็งจนเปิดอ่านยาก  ผิวเรียบ สีสุภาพไม่มีลวดลาย  
การพิมพ์หรือเขียนหน้าปกให้แบ่งเนื้อที่บนกระดาษปกเป็น  3  ส่วนเท่า ๆ กัน  ส่วนบน ส่วนกลางและ
ส่วนล่างแต่ละส่วนใส่ข้อความไว้ที่ก่ึงกลางดังนี้ 
  ส่วนบน  ชื่อเรื่องรายงาน  ใส่เฉพาะชื่อ  ไม่ใส่ค าว่า  รายงานเรื่อง  

  ส่วนกลาง  ชื่อ สกุลผู้ท ารายงาน หากมีผู้ท ารายงานหลายคนให้ใส่ชื่อทุกคนเรียงลงมา
ตามล าดับอักษร 

  ส่วนล่าง ข้อความระบุว่าเป็นรายงานของการศึกษาวิชาใด  สถาบันการศึกษาใด   

ภาคการศึกษาใดและปีการศึกษาใด 

2) หน้าปกใน เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากปกหน้าเข้าไปมีรายละเอียดข้อความเหมือน  

หน้าปก  ยกเว้นส่วนกลางให้เพ่ิมหมู่เรียนและเลขที่  ถ้าเป็นรายงานในส านักวิชาศึกษาท่ัวไปให้ระบุหมู่
เรียนและเลขท่ีตามล าดับใน Section นั้น   

                3)  ค าน า เป็นส่วนที่ผู้ท ารายงานชี้แจงเกี่ยวกับรายงาน ซึ่งเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน  
หรือผู้อ่านควรทราบก่อนอ่านเนื้อหาของรายงานนี้เช่นวัตถุประสงค์ ขอบเขตของรายงาน 
แนวเนื้อหา ลักษณะพิเศษ แหล่งข้อมูลส าคัญ ข้อจ ากัด  ค าขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือในการท ารายงาน
ซึ่งไม่ใช่ผู้สอนวิชานี้และไม่ใช่เพื่อนร่วมกลุ่มของรายงานนี้พื้นความรู้ก่อนที่จะอ่านรายงานนี้เนื้อหาที่ผู้อ่าน
ควรศึกษาเพ่ิมเติม ฯลฯ เนื้อความในค าน านี้หากกล่าวถึงหลายประเด็นควรแยกเป็นย่อหน้าละประเด็น 
ส่วนท้ายของค าน าให้ลงชื่อ  ผู้ท ารายงานพร้อมระบุวัน เดือน  ปี ถ้าเป็นรายงานกลุ่มให้ลงว่า  “คณะ
ผู้จัดท า” แทนชื่อก็ได้ 
        4)  สารบัญ  เป็นชื่อบทต่าง ๆ พร้อมทั้งหัวข้อใหญ่  หัวข้อรองและหัวข้อย่อยในแต่ละบท
ของรายงาน เรียงตามล าดับเนื้อหาจากบทที่  1  - บทสุดท้ายพร้อมระบุเลขหน้าแรกของบทหรือหน้าแรก
ของหัวข้อนั้นๆ  ในกรณีที่มีตารางหรือภาพประกอบจ านวนมากในเนื้อหาจะท าสารบัญตาราง  สารบัญ
ภาพต่อจากหน้าสารบัญก็ได้ 
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 6.2 ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงานประกอบไปด้วยเนื้อหาตั้งแต่บทแรกไป  

จนจบบทสุดท้าย  ส่วนประกอบในเนื้อหามีดังนี้ 
  1.) เนื้อหาเป็นสารสนเทศที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าที่ได้เรียบเรียงแล้วน าเสนอไว้ใน
ส่วนนี้  โดยเขียนตามล าดับโครงเรื่องที่ผู้เขียนได้ก าหนดไว้เนื้อหาที่น ามาเขียนเรียบเรียงจะต้องประกอบ
ไปด้วย  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุปโดยแบ่งเป็นหัวข้อหรือเป็นบทแต่ละบทประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ แต่ละ 

บทมีปริมาณเนื้อหาใกล้เคียงกัน  บทแรกท าหน้าที่เป็นบทน าและบทสุดท้ายท าหน้าที่เป็นบทสรุป  

  2.) ส่วนประกอบในเนื้อหา ประกอบไปด้วยการอ้างอิง  ตารางและภาพประกอบตาม
ความเหมาะสม การน าความรู้ความคิดอ่ืนมาใส่ในเนื้อหาของรายงานทางวิชาการจ าเป็นต้องมีการอ้างอิง
ทุกครั้ง ผู้เขียนจะต้องระบุการอ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้อ่านที่ต้องการจะศึกษา
เพ่ิมเติมและเพ่ือแสดงถึงความมีมารยาททางวิชาการของผู้เขียนด้วย   
           3.) ส่วนประกอบตอนท้ายประกอบด้วยบรรณานุกรมและภาคผนวกดังนี้ 

              3.1) บรรณานุกรม  เป็นรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททั้งหนังสือ  วารสาร  
หนังสือพิมพ์  จุลสาร  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การสัมภาษณ์  วีดีทัศน์  ซีดีรอม  
เว็บไซต์  ฐานข้อมูล  ฯลฯ  ที่ผู้เขียนใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าแลได้อ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง   
               3.2) เป็นส่วนที่น ามาเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมให้เนื้อหาในรายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาโดยตรงแต่เป็นส่วนที่ได้กล่าวถึงในเนื้อเรื่อง  ซึ่งไม่เหมาะที่จะใส่ส่วนที่กล่าวถึงนั้นใน  

เนื้อเรื่อง จึงน ามาเพิ่มเติมไว้ที่ส่วนประกอบตอนท้ายเพื่อให้ผู้สนใจดังกล่าวได้อ่านเพิ่มเติมรายงานจะมี
ภาคผนวกหรือไม่มีขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายงานแต่ละเรื่อง  
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ขั้นตอนการท ารายงานสรุปเป็นแผนภูมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6.5  ขั้นตอนการท ารายงาน 

 

1.เลือกเร่ืองหรือหัวข้อที่จะศึกษา 

3.วางโครงเร่ือง 

 

บรรณานุกรม
ภาคผนวก 4.อ่านและจดบันทึก 

 

บรรณานุกรม
ภาคผนวก 5. สังเคราะห์ข้อมูล 

 

บรรณานุกรม
ภาคผนวก 6.เรียบเรียงและจัดท า

ส่วนประกอบ 

บรรณานุกรม
ภาคผนวก 

7.ตรวจสอบความถูกต้องและเข้า
เล่มรายงานและน าเสนอ 

บรรณานุกรม
ภาคผนวก 

2.ส ารวจและรวบรวมอ่านตรวจสอบ 
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ภาพ 6.6 ส่วนประกอบของรายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบ 

ของรายงาน 

ส่วนประกอบตอนต้น 

ปกนอก 

หน้าปกใน 

ค าน า 
สารบัญ 

สารบัญตาราง 
สารบัญภาพ 

ส่วนเนื้อเรื่อง 
บทน า 

เนื้อหา 

บทสรุป 

(การอ้างอิง ตาราง 
ภาพประกอบ) 

ส่วนประกอบตอนท้าย 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 
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ตัวอย่างปกนอก 

การอ่านกับการพัฒนาตนเอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายขยัน  หมั่นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
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ตัวอย่างปกใน 

 

การอ่านกับการพัฒนาตนเอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

นายขยัน  หมั่นเรียน 

หมู่  01 รหัส 57040420118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
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ตัวอย่างค าน า 

 

ค าน า 
 

  การพัฒนาตนเองเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลของการเรียนรู้  การเรียนรู้คือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น  กล่าวคือเป็นพฤติกรรมที่สังคมยอมรับสังคมชื่นชมยกย่องสามารถประกอบ
อาชีพเพ่ือยังชีพได้อย่างดีไม่ฝืดเคืองสามารถพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ท าให้มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

  ส าหรับการเรียนรู้นั้นเกิดข้ึนได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่  เรียนรู้จากครูเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเรียนรู้โดยบังเอิญเป็นต้น บางวิธีต้องต้องอาศัยผู้อื่นบางวิธี 
ต้องสมัครเรียนต้องช าระค่าเล่าเรียนต้องสะสมเวลาไปเรียนแต่ยังมีวิธีเรียนรู้ที่ประหยัดทั้งเวลาประหยัด
ค่าใช้จ่ายและไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยรบกวนผู้อ่ืนนั่นคือการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่าน  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
มนุษย์จึงสามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองได้ 

  รายงานฉบับนี้จึงรวบรวมเรียบเรียงเก่ียวกับการอ่านเพ่ือให้ผู้อ่านรายงานนี้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของการอ่านในแง่ที่จะน ามาพัฒนาตนเอง อันจะน ามาซึ่งเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขและมี
ความเจริญก้าวหน้า 

 

 

 

นายขยัน  หมั่นเรียน 

                15  มกราคม  2558 
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ตัวอย่างสารบัญ 

 

สารบัญ 

 

บทที่           หน้า  
 

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน  ............................................................................... 1 

     ประเภทของการอ่าน .................................................................................... 1 

     ระดับของการอ่าน  ..................................................................................... 2 

      กระบวนการอ่าน  ...................................................................................... 3 

     ลักษณะของการอ่านท่ีดี  .................................................................................   4 

     ประโยชน์ของการอ่าน  ................................................................................   5 

2 องค์ประกอบของความพร้อมทางการอ่าน...........................................................   8 

      2.1 องค์ประกอบทางสมอง .........................................................................   9 

      2.2  องค์ประกอบทางร่างกาย .................................................................... 12 

      2.3  องค์ประกอบทางอารมณ์และสังคม......................................................   15 

      2.4 องค์ประกอบทางประสบการณ์และอ่ืน ๆ...............................................    17 

      2.5 การเตรียมความพร้อมทางการอ่าน................................................................. 19 

3 การอ่านกับการพัฒนาตนความพร้อมทางการอ่าน................................................ 22 

      3.1 ความส าคัญของการพัฒนาตน  ...................................................................... 24 

      3.2 การอ่านในชีวิตประจ าวัน........ .......................................................................   27 

      3.3 การอ่านหนังสือพิมพ์   ......................................................................... 29 

      3.4 การอ่านต ารา ...................................................................................... 32 

      3.5 การอ่านสารคดี ....................................................................................    34 

      3.6  การอ่านบันเทิงคดี .............................................................................   36 
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สารบัญ(ต่อ) 

 

บทที่           หน้า  
 

4 ปัญหาเกี่ยวการอ่าน ......................................................................................................  38 

     4.1 ปัญหาด้านความสนใจในการอ่าน  ...................................................................   40 

     4.2 ปัญหาด้านจิตวิทยาการอ่าน  ...........................................................................     43 

     4.3 ปัญหาด้านสังคมการอ่าน  ..............................................................................     45 

     4.5 แนวทางการแก้ปัญหาสังคมการอ่าน  .............................................................   47 

5 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน................................................................................................ 49 

      5.1 นิสัยรักการอ่าน................................................................................................ 51 

      5.2 การการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน....... ...................................................   53 

      5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  .................................................. 55 

     5.4 เทคนิคการส่งเสริมรักการอ่าน........................................................................ 57 

     

 บรรณานุกรม ................................................................................................................   60 
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 7. การเขียนโครงการวิชาการ 

โครงการคือ  แผนหรือเค้าโครงที่ก าหนดไว้ว่าจะกระท าโดยมีแผนปฏิบัติที่เรียบเรียงอย่าง
รอบคอบเป็นขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุระสงค์  โครงการมีหลายประเภท (ประภาวดี  สืบสนธ์, 2541) 

จ าแนกไว้ตามลักษณะผู้เสนอโครงการเป็น 3 ประเภทได้แก่  โครงการที่เสนอโดยตัวบุคคล  โครงการ               
ที่เสนอโดยกลุ่มและโครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน 

7.1 โครงการที่เสนอโดยตัวบุคคลหมายถึง โครงการที่ริเริ่มขึ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

อาจเกิดความคิดริเริ่มของตัวผู้เขียนโครงการเองหรือการมอบหมายจากผู้อื่นให้เขียนโครงการ  

7.2 โครงการที่เสนอโดยกลุ่มหมายถึง โครงการที่ริเริ่มโดยบุคคลมากกว่า  2 คนขึ้นไป             
ที่เห็นพ้องกันในวัตถุประสงค์  วิธีการและมีเจตนาที่ท างานร่วมกันจึงเขียนโครงการขึ้นและควรมีการ
อภิปรายในเรื่องของโครงการเพ่ือให้ได้การยอมรับของกลุ่ม  

7.3 โครงการที่เสนอโดยหน่วยงานหมายถึง โครงการที่จัดท าในนามของหน่วยงานจึงมี 
ลักษณะเป็นโครงการใหญ่มีความสมบูรณ์แบบมากกว่าโครงการที่เสนอโดยบุคคลและกลุ่มส่วนประกอบ
ของโครงการมีดังนี้ 

1.) ชื่อโครงการ เขียนให้ชัดเจน  ให้รู้ว่าจะท าอะไร  เช่น  โครงการน าชม 

ห้องสมุด โครงการฝึกทักษะการอ่าน 

2.) ชื่อผู้เสนอหรือผู้ด าเนินโครงการ  ระบุชื่อบุคคล  ชื่อกลุ่มหรือชื่อหน่วยงาน 

เจ้าของโครงการ 

3.) ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ  อาจเรียกว่า หลักการและ 

เหตุผล  เขียนให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องท าโครงการหรือระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งต้องแก้ไขด้วยการท า
โครงการนี้เช่น นักศึกษาใหม่ยังไม่รู้จักห้องสมุดจึงไม่ได้เข้าใช้ห้องสมุด  ผู้เข้าใช้ห้องสมุดก็ยังใช้ห้องสมุดไม่
เป็นท าให้นักศึกษาเสียประโยชน์จากห้องสมุดหากจัดกิจกรรมน าชมห้องสมุด แนะน าการใช้ห้องสมุดก็จะ
เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนของนักศึกษาใหม่และง่ายส าหรับการสอนของอาจารย์ 

4.) วัตถุประสงค์ระบุว่าเพื่ออะไรเป็นข้อ ๆ 

   5.)  วิธีด าเนินโครงการเขียนขั้นตอนการท ากิจกรรมเป็นล าดับพร้อมทั้งระบุ 
วัน  เวลา 
   6.) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรืออาจรียกว่า  เปูาหมายระบุเป็นเชิงปริมาณ  
หรือเป็นเชิงคุณภาพหรือระบุท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็ได้  
   7.) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและแหล่งสนับสนุนทางการเงินระบุเป็นค่าวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ์  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  เช่น ค่าจ้างท า  ค่าจ้างพิมพ์ 

   8.) รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่นแบบแปลน  แผนผัง  แผนภูมิ  
ก าหนดการ ฯลฯ 
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ตัวอย่างโครงการ 

 

โครงการส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านกกปลาซิว 

 

หลักการและเหตุผล 

 สภาพสังคมปัจจุบันมีบรรยากาศท่ีเอ้ือให้นักเรียนอ่านหนังสือน้อยลงท าให้นักเรียนไม่เห็นคุณค่า
ของการอ่านและการศึกษาค้นคว้าเป็นผลให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้รับความรู้และความบันเทิงจาก  

การอ่านซึ่งถือว่าเป็นวิธีลงทุนน้อยแต่ให้ประโยชน์สูงสุด  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและช่วยจูงใจให้
นักเรียนหันมาสนใจการอ่านยิ่งข้ึนและหากจัดอย่างต่อเนื่องก็จะยังส่งผลให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน
และการศึกษาค้นคว้าได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนอ่านหนังสือมากขึ้น 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการอ่านหนังสือและการร่วมกิจกรรม  

ส่งเสริมการอ่าน 

 

วิธีด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  ประกาศเสียงตามสายของโรงเรียนโปสเตอร์ 

ประชาสัมพันธ์ติดปูายประกาศต่าง ๆ ในโรงเรียน  ท าบันทึกข้อความถึงครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชาให้
แจ้งนักเรียน  โดยครูบรรณารักษ์และกรรมการชมรมห้องสมุด  ในเดือนมิถุนายน 2557 

2. เตรียมอุปกรณ์และหนังสือท่ีจะใช้ประกอบการจัดกิจกรรมและของรางวัล  

2.1 กิจกรรมที่จะจัดได้แก่  เล่าเรื่องหนังสือ  เล่านิทาน  การแข่งขันเปิดพจนานุกรม  
สารานุกรม  ตอบปัญหาจากการอ่าน   ยอดนักอ่าน  แนะน าหนังสือใหม่  ละครหุ่นโดยครูบรรณารักษ์  
ครูกรรมการห้องสมุดและกรรมการชมรมห้องสมุดในเดือนมิถุนายน 2557 

      2.2 ของรางวัลที่จะต้องจัดเตรียมได้แก่  กระเป๋าผ้า  หนังสือดีน่าอ่านส าหรับเด็ก  กล่อง
เครื่องเขียน  ขนม  เกียรติบัตร ฯลฯ  โดยครูบรรณารักษ์ ครูกรรมการห้องสมุดและกรรมการชมรม
ห้องสมุดในเดือนมิถุนายน 2556 

3. จัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดในข้อ 2  ในสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน  วันที่ 11-15 สิงหาคม 2557  

ณ ห้องสมุดและหอประชุมโรงเรียนบ้านกกปลาซิว ดังนี้ 
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3.1 การเล่าเรื่องหนังสือการเล่านิทาน เล่าโดยครูบรรณารักษ์และครูภาษาไทย   
เล่าสลับกันชั่วโมงละกิจกรรมในภาคเช้า 09.00 -12.00 น. บนเวทีหอประชุม 

3.2 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม- สารานุกรมโดยครูบรรณารักษ์และกรรมการชมรม  
ในภาคบ่าย เวลา  13.00 -14.30 น. บนเวทีหอประชุม 

3.3 การแสดงละครหุ่นโดยสมาชิกชมรมห้องสมุด  เวลา 15.00 -15.45 น. บนเวที 
หอประชุม 

  3.4 กิจกรรมยอดนักอ่าน ตอบปัญหาขากการอ่านและแนะน าหนังสือใหม่โดยครู
บรรณารักษ์และครูกรรมการห้องสมุดจัดค าถามไว้ที่ปูายนิทรรศการในห้องสมุดให้นักเรียนส่งค าตอบแต่ละ
วันที่ห้องสมุด  ส่งบันทึกการอ่านที่ห้องสมุดมีการเฉลยนับคะแนนประจ าวันเวลา   15.30 น. มอบรางวัล 

ประจ าวันเวลา   16.00 น.  และรวมคะแนนผู้ชนะเลิศคะแนนรวมในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 

 

งบประมาณ 

1. ค่าวัสดุส าหรับจัดกิจกรรม เช่น หนังสือ  กระดาษ สี กาว  4,000 บาท 

2. ค่าวัสดุส าหรับเป็นรางวัลเช่น หนังสือ  กระเปา เครื่องเขียน 3,000 บาท 

                                                 รวม       7,000 บาท 

 ทั้งนี้ขออนุมัติใช้งบประมาณจากค่าบ ารุงห้องสมุด 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ครูบรรณารักษ์  ครูกรรมการห้องสมุดและกรรมการชมรมห้องสมุด  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากวันละ 100 คนเป็น  14 คน 

2. สถิติการยืมหนังสือของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากวันละ  60 เล่มเป็น 150 เล่ม 

3. นักเรียนได้รับความรู้จากการร่วมกิจกรรม  ประเมินได้จากการบันทึกการอ่านและการ  

ร่วมกิจกรรมเปิดพจนานุกรม –สารานุกรมและการร่วมตอบปัญหาจากการอ่าน 

4. นักเรียนได้รับความสนุกสนานสังเกตได้ขณะที่นักเรียนชมการแสดงหุ่นละครการฟัง  

นิทานการเล่าเรื่องหนังสือ 
การประเมินผล 

1. พิจารณาการเพ่ิมข้ึนของสถิติการใช้ห้องสมุดและการยืมหนังสือของนักเรียน  

ระหว่าง 15 สิงหาคม - 15 กันยายน  2557 

2.  พิจารณาจากบันทึกการอ่านการร่วมตอบปัญหาจากการอ่าน  
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8. การเขียนบทความวิชาการ 

 บทความวิชาการเป็นข้อเขียนที่เสนอเนื้อหาและแนวคิดใหม่ ๆ ที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร  การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีระบบและมีเนื้อหาซึ่งให้ประโยชน์ทาง
วิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ โดยเฉพาะวารสารวิชาการท่ีจัดพิมพ์โดยสถาบันการศึกษา  
สมาคมทางวิชาชีพ   
 บทความทางวิชาการประกอบไปด้วยส่วนต่าง  ๆ  4 ส่วนดังนี้ 

1.) ชื่อบทความและข้อความเกี่ยวกับผู้เขียนได้แก่  ชื่อผู้เขียนชื่อผู้เขียนร่วม (ถ้ามี)  

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนและสถานที่ท างานชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียนมักลงเป็นข้อความแรกของบทความ 
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนและสถานที่ท างานมักเขียนเป็นเชิงอรรถท้ายหน้า 

2.) บทคัดย่อหรือสาระสังเขปเป็นเนื้อหาสาระของบทความท้ังหมดอย่างย่อโดย  

ไม่มีการตีความหรือวิจารณ์เพ่ิมเติม 

3.) เนื้อหาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1)  บทน า เขียนเป็นข้อความย่อหน้าแรก กล่าวเกริ่นถึงที่มาของเรื่อง  

ประเด็นหรือปัญหาที่ต้องการน าเสนอ 

  3.2) เนื้อเรื่อง เป็นส่วนเนื้อหาสาระหลักของบทความเขียนเนื้อความอย่าง  

ละเอียดเป็นล าดับไปตามโครงเรื่อง 

  3.3) บทสรุป เป็นส่วนสรุปสาระของเนื้อเรื่องรวมถึงข้อคิด  ข้อสังเกตและ 

ข้อเสนอแนะ 

การเขียนเนื้อหาของบทความใช้วิธีการเดียวกับการเขียนรายงาน กล่าวคือก าหนดชื่อ 

เรื่องรวบรวมสารสนเทศ วางโครงเรื่องอ่านจดบันทึกวิเคราะห์สังเคราะห์เรียบเรียงพิมพ์และตรวจสอบ  

ความถูกต้อง ส่วนที่แตกต่างกันคือบทความมีเนื้อหาน้อยกว่าไม่ต้องแบ่งเป็นบทไม่ต้องเย็บเล่มและไม่ต้อง
มีส่วนประกอบอย่างเล่มรายงาน 

4.) บรรณานุกรมเป็นส่วนที่บอกถึงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 

9. การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

 การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นการน าเสนอสารสนเทศท่ีได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างมีระบบและได้สารสนเทศที่ถูกต้องแล้วซึ่งมีวิธีน าเสนอ 2 วิธีใหญ่ ๆ คือการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยวาจาและการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยลายลักษณ์อักษร 

9.1 การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวาจา 

การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวาจาคือ การพูดให้คนฟังรู้เรื่องและเข้าใจผู้น าเสนอ  

จะต้องเตรียมตัวอย่างมากทั้งเตรียมตนเอง เตรียมเนื้อหาและเตรียมวิธีการน าเสนอ  



189 

 

 

1.) การเตรียมตนเอง 
1.1) การบรรยายคือการพูดอธิบายเรื่องราวเหตุการณ์ ความเป็นมาของสิ่งใด  

สิ่งหนึ่งรวมถึงการชี้แจงแสดงสมเหตุสมผลตลอดจนเสนอข้อมูลการยกตัวอย่าง การอ้างสถิติการล าดับ  

ความยกหลักฐานอ้างอิง การเปรียบเทียบ การกล่าวซ้ าการให้ค าจ ากัดความรวมไปถึงการใช้โสตทัศนวัสดุ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น เพาเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยาย 

   1.2) การอภิปรายคือการพูดของบุคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นการร่วมกัน
พิจารณาปรึกษาประชุมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อหาแนวทางข้อเสนอแนะและ  

วิธีการแก้ไขปัญหา การอภิปรายแบ่งออกเป็น  2 ประเภทใหญ่คือ การอภิปรายกลุ่มและการอภิปราย 

ในที่ประชุม 

2.) การเตรียมเนื้อหาผู้พูดควรเลือกเนื้อเรื่องท่ีตนถนัดและมีความรู้ในด้านนั้นจริง ๆ  
เนื้อเรื่องที่เตรียมต้องเหมาะสมกับผู้ฟัง  สถานการณ์ในการฟังและผู้พูดควรเป็นนักอ่านที่ดีและเป็นผู้ฟังท่ีดี
ด้วย เพื่อจะได้น าส่วนที่ดีของคนอ่ืนมาปรับใช้ส าหรับการพูดของตน   

       2.1) การเตรียมวิธีการน าเสนอสื่อหรืออุปกรณ์ท่ีจะเป็นเครื่องมือช่วยในการน า 

เสนอต้องเหมาะสมกับลักษณะของงานที่จะน าเสนอด้วยจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนูปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
หรือสื่อผสมร่วมกันหลายรูปแบบสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือผู้น าเสนอต้องมีทักษะการใช้สื่อประเภทนั้น ๆ  
อย่าคล่องแคล่วใช้ด้วยความมั่นใจเช่น การน าเสนอด้วยเพาเวอร์พอยต์ ซึ่งยังเป็นที่นิยมกันอย่าแพร่หลาย  

ต้องทดลองใช้เสียก่อนจนแน่ใจจะไม่มีข้อผิดพลาด 

9.2 การน าเสนอผลการศึกษาด้วยลายลักษณ์อักษร  

การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยลายลักษณ์อักษรคือการเขียนให้คนอ่านรู้เรื่องและเข้าใจง่าย 
ซึ่งเป็นงานที่ผู้เขียนต้องเรียนรู้หลักการเขียนมีความรู้เรื่องการใช้ค าประโยค วลี ข้อความ การเขียนย่อหน้า  
การเว้นวรรคตอน การเรียบเรียงข้อความให้ต่อเนื่องกันเป็นล าดับไม่สับสนวกวนและเนื้อหาที่น ามาเขียน
นั้นต้องเป็นสารสนเทศท่ีค้นคว้ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีการอ้างอิงบรรณานุกรมที่ถูกต้องเพราะงานเขียน
เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถเก็บเป็นหลักฐานที่สะดวกต่อการใช้งานหรืออ้างอิงในวันข้างหน้า  

ปัจจุบันการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่วนมากจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  ผู้สอนจะท าหน้าที่เพียงผู้ให้ทฤษฎีและแนวความคิดเป็นหลักแล้วชี้น าหรือเสนอแนะให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บทบาทของผู้เรียนที่นั่งฟัง จด จ า  ต้องเปลี่ยนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการฟัง 
การอ่านการแสวงหาประสบการณ์จากท่ีอ่ืน ๆ และเพ่ือเป็นหลักฐานน่าเชื่อถือแล้ว  งานเขียนนั้นยังต้อง
แสดงให้ผู้สอนเห็นว่าผู้เขียนเกิดความคิดหรือเกิดความรู้ใหม่หรือเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือเห็นช่องทาง
ที่จะน าความรู้เหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 
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การน าเสนอสารสนเทศหรือน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้านี้เป็นการน าเสนอสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาการรู้สารสนเทศหากผู้เรียนฝึกปฏิบัติได้ดีจนเกิด
ทักษะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท้ังในการเรียนและการท างาน 

 

10. บทสรุป 

ในยุคข้อมูลข่าวสารซึ่งมีเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างกว้างขวางจึงไม่มีใครสามารถเรียนรู้ทุกสิ่ง 
ทุกอย่างในชั้นเรียนได้ได้หมด  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติมนอกห้องเรียนจากแหล่ง 
สารสนเทศต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

ในรูปแบบของการเขียนรายงานทางวิชาการจึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาในปัจจุบัน 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษา ซึ่งผู้เขียนรายงานจะต้องเรียบเรียงเนื้อหาล าดับ 

เรื่องราวของรายงานให้สัมพันธ์กัน ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลเริ่มจากการก าหนดเรื่องขอบเขตของเนื้อหา  
วางโครงเรื่อง การส ารวจแหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงน าเสนอจัดท าอย่างถูกต้องแบบ 

แผน  มีหลักฐานการอ้างอิงอย่างชัดเจน อีกท้ังจะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบแผนของทางมหาวิทยาลัย 
 การเขียนโครงการจะต้องมีความชัดเจน เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง เป็นที่เข้าใจง่าย                    
ชื่อโครงการโดยทั่วไปควรจะแสดงออกถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ รูปแบบของการเขียนโครงการที่ดีจะ
สามารถตอบค าถามสิ่งเหล่านี้ได้  โครงการอะไร หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของโครงการวิธีการ
ด าเนินการ ระยะเวลาในการด าเนินงานงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ผู้รับผิดชอบ บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายหรือไม่ เมื่อสิ้นสุดโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับรวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การบันทึกเชิงวิชาการ หมายถึงอะไร 

2. การบันทึกเชิงวิชาการแบ่งออกเป็นก่ีประเภท  อะไรบ้าง 

3. รายงานทางวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

4. ลักษณะของรายงานที่ดี หมายถึง 
5. ขั้นตอนการท ารายงานมีก่ีขั้นตอน  
6. การเลือกหัวข้อประกอบการท ารายงานควรค านึงอะไรบ้าง  

7. การจดบันทึกหมายถึง 
8. บัตรจดบันทึกมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

9. ส่วนประกอบของรายงานประกอบด้วยอะไรบ้าง 

10.บอกความแตกต่างของการเรียบเรียงสารสนเทศในรูปแบบของการเขียนรายงาน และบทความ 

    ทางวิชาการ 
11.เขียนโครงเรื่องที่จะท ารายงาน 1 เรื่องเพ่ือท ารายงานทางวิชาการ ปฏิบัติตามข้ันตอนมีส่วน 

     ประกอบต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วนส่งสัปดาห์ที่ 15  

12. แบ่งกลุ่มเขียนโครงการทางวิชาการ  1 โครงการ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 

เนื้อหาประจ าบทที่ 7 การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

 1. หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิง 

2. หลักการเขียนอัญพจน์   
          3. หลักการเขียนเชิงอรรถขยายความและเชิงอรรถโยง 

4. ความหมายของบรรณานุกรม 

5. ความส าคัญและประโยชน์ของบรรณานุกรม 

6. การเขียนบรรณานุกรม 

7. 7การจัดเรียงบรรณานุกรม 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาอธิบายหลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงได้ 
2. นักศึกษาสรุปหลักการเขียนอัญพจน์ได้ 
3. นักศึกษาสามารถบอกหลักการเขียนเชิงอรรถขยายความและเชิงอรรถโยงได้  
4. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของบรรณานุกรมได้ 
5. นักศึกษาสรุปความส าคัญและประโยชน์ของบรรณานุกรม 

7. นักศึกษาอธิบายรูปแบบการลงบรรณานุกรมได้ 
8. นักศึกษาบอกวิธีการจัดเรียงบรรณานุกรม 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 7 
1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 1.3 วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.4 วิธีการสอนแบบอภิปราย 
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 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

 2.5 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมน าเสนอรายงานหน้าชั้น                        
        สรุปอภิปรายผลรว่มกันถึงสิง่ท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 2.6 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 7 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004) 

2. Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 

4. วีดีทัศน์ 
5. หนังสือและบทความเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าท ารายงาน 

6.  แผนผังความคิด โครงเรื่องรายงาน 

7. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ่มการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและการอภิปราย 

2. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การน าเสนอรายงาน 

5. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมความร่วมมือทั้งในและนอกห้องเรียน  
6. การตอบค าถามในห้อง 
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บทที่ 7 

การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 

 เมื่อผู้เขียนรายงานหรือได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศต่าง  ๆ น ามา 
วิเคราะห์  สังเคราะห์และเรียบเรียงเป็นเนื้อหาของรายงานเนื้อหาส่วนใดที่สรุปมาหรือถอดความมาหรือ
คัดลอกมาจากความรู้ความคิดของผู้อื่นก็จะต้องอ้างอิงให้ผู้อ่านทราบถึงแหล่งที่มาของข้อความส่วนนั้น ซึ่ง
เรียกว่าการอ้างอิงต้องรวบรวมแหล่งที่อ้างอิงทั้งหมดมารวบรวมไว้ท้ายรายงานจัดท าเป็นบรรณานุกรม ซึ่ง
การเขียนอ้างอิงที่สมบูรณ์จะต้องชัดเจนและจะต้องเขียนให้ผู้อ่านทราบว่าจะอ้างอิงเรื่องอะไรของใครส่วน 

การเขียนบรรณานุกรมเป็นการน ารายละเอียดจากหน้าปกในหรือหน้าลิขสิทธิ์มาเขียนเพื่อเป็นการตรวจ  

สอบรายละเอียดแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามีความเชื่อถือได้ มีการเรียงล าดับตามตัวอักษร  
ของการเขียนบรรณานุกรม 
 

1. หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิง   

 ในการเขียนรายการอ้างอิงจากเอกสารหนึ่งเรื่องที่เขียนโดยผู้เขียนคนเดียว   สองคนสามคนหรือ
มากกว่าสามคนหรือกรณีเป็นหนังสือแปลหรือหนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งรวมทั้งการอ้างอิงจากเอกสารหลาย
เรื่องโดยผู้เขียนหลายคนพร้อมกันมีหลักเกณฑ์การเขียนที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้   
 1.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิง น ามาจากเอกสารหนึ่งเรื่องที่เขียนโดยผู้เขียนคนเดียวให้เขียน 

ดังตัวอย่าง 
 

                 สารสนเทศ หมายถึง “ข้อเท็จจริง  เหตุการณ ์ ที่ผ่านกระบวนการประมวลผล  มีการถ่ายทอดและการ
บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  รายงาน  โสตทัศนวัสด ุ เทปคอมพิวเตอร ์ ตลอดจน
ถ่ายทอดในรูปแบบอื่นๆ  เช่น ค าพูด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับสารได้ทราบ”  (ประภาวด ี สืบสนธิ,์  

2543: 6) 

 

 2.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิง  น ามาจากเอกสารหนึ่งเรื่องที่เขียนโดยผู้เขียน 2 คน  เอกสาร
ภาษาไทยให้เชื่อมชื่อและนามสกุลของผู้เขียนคนแรกกับผู้เขียนคนที่สองด้วยค าว่า   “และ” ส าหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศใช้ค าว่า “and”   ดังตัวอย่าง    
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                  นอกจากน้ันผลงานทางวิชาการควรจะเป็นงานเขียนท่ีมุ่งสื่อสาระความรู้แก่ผู้อ่านมากกว่าจะมุ่ง
ประโยชน์ทางความรู้สึก  อารมณ ์ หรือความบันเทิง  คุณค่าผลงานทางวิชาการอยู่ที่เนื้อหาสาระที่ถูกต้อง  เที่ยงตรง 
คมคาย  กว้างขวาง  ลึกซึ้ง  รวมทั้งเสนอประเด็นแก้ปัญหาที่กระจ่างแจ้งเป็นท่ีพอใจแก่ผู้อ่าน  กระตุ้นให้เกิดความคิด
ใหม่และใฝ่รู้ต่อไป  (กุลวนิดา  มาสุปรีดิ์และวัฒนา  บางโพธิ์, 2531: 83) 
 

 

               Today, the customers of our information services have higher 

expectations  

than has ever been the case.  As a result they impose even tighter deadlines,  

demand the use of a wider range of information sources and want the results 

to be  

delivered in a variety of formats in order to meet the effect of these same 

pressures  

on their own tasks.  (Pantry and Griffiths, 1999: 3) 

 

3.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากเอกสารหนึ่งเรื่องที่เขียนโดยผู้เขียน  3 คน เอกสารทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใช้ เครื่องหมายจุลภาค  (,)  คั่นระหว่างชื่อผู้เขียนคนที่หนึ่งกับคนที่สอง 

และใส่ค าว่า “และ” หรือ “and” ระหว่างชื่อผู้เขียนคนที่สองกับคนที่สามส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษใช้
เครื่องหมายจุลภาคค่ันระหว่างชื่อผู้แต่งคนที่สองกับค าว่า and ด้วยดังตัวอย่าง  

 
                  

                       สาคิตณ ์ จันทโนทก, นภาพร ณ เชียงใหม ่และกวี  วงศ์พุฒ (2527: 121-135)  …. 
    ได้กล่าวถึงปัญหาการวางแผนงบประมาณว่า……………………………………………… 

          

                       The qualifications needed to be able to work at a professional level 

in the information industry are…(Carph,  Dundee, andSmith, 1999: 25) 
 

 4.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากเอกสารหนึ่งเรื่องที่เขียนโดยผู้เขียนมากกว่า3  คนให้เขียน 

เฉพาะชื่อผู้เขียนคนแรกและตามด้วยค าว่า  “และคณะ”   หรือ  “และคนอื่น ๆ” ส าหรับเอกสาร
ภาษาไทยส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศใช้ค าว่า “and others”  หรือ  “et al.”  ดังตัวอย่าง 
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           ในภาพรวมของการท างานทางวิชาการนั้น  ประกอบ คุปรัตน ์และคณะ (2533: 25-30)   

ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ บทบาท  และภารกิจด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

พอสรุปได้ว่า……………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

……………………………………………(Carph, et al., 1999: 50)…………………………... 
 

 

     5.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากเอกสารหนึ่งเรื่องที่อาจเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวหรือหลาย
คนแต่มีหลายเล่มจบให้ระบุเฉพาะหมายเลขของเล่มที่ต้องการอ้างอิงเท่านั้น ดังตัวอย่าง   

 
 

 

   ..........(เติมศักดิ ์ กฤษณามระและคนอ่ืนๆ, 2532: 2: 21-25)......................  

   ..........(Roley,  et al.,1988: 1: 89-90)........................................................................ 

  

 

6.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงสรุปมาจากเอกสารหลายเรื่องท่ีเขียนโดยผู้แต่งคนเดียวกันแต่ปีพิมพ์
ต่างกันให้ระบุนามผู้แต่งครั้งเดียวและจัดเรียงปีพิมพ์ตามล าดับโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างปี
พิมพ์ ดังตัวอย่าง 

 

  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2539: 44-47, 2541: 51-53)                                      

                        (Frost and Moore,1988: 17, 1993: 31-32) 

 

7.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิง  สรุปมาจากเอกสารหลายเรื่องท่ีเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันและปีพิมพ์
ซ้ ากันให้ใช้อักษร  ก ข ค ตามหลังปีพิมพ์ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ  a b c   ส าหรับเอกสารภาษา 

ต่างประเทศโดยมีหลักว่าให้ดูชื่อเรื่องของหนังสือเป็นหลักเรียงชื่อเรื่องตามล าดับอักษรแล้วใช้อักษร  ก ข ค 

หรือ a b c ก ากับปีพิมพ์ ตามล าดับก่อนหลังดังตัวอย่าง  
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                          กมล  ทองมาก (2529ก:18)  เสนอแนวคิดไว้ว่า.......................  
                          กมล  ทองมาก (2529ข: 44-45)  เสนอแนวคิดไว้ว่า.................  
 

 

                 อธิบาย : จากตัวอย่างข้างต้น อธิบายได้ว่า ผู้เขียนรายงานได้อ้างหนังสือ  2 เล่ม คือการท า
ฟาร์มกุ้ง และเศรษฐกิจฟาร์มกุ้งที่แต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ในปีเดียวกัน  คือ 2529 เพ่ือไม่ให้เกิด
ความสับสนในการอ้างอิง ผู้เขียนรายงานได้ใช้ตัวอักษร  "ก"  และ "ข" ก ากับไว้ที่ปี พ.ศ. โดยได้จัดเรียงชื่อเรื่อง
ของหนังสือ ตามล าดับอักษรก่อนซึ่งปรากฏ ดังนี้  
                              การท าฟาร์มกุ้ง    2529 ก  

                              เศรษฐกิจฟาร์มกุ้ง  2529 ข  

   อนึ่งในการเขียนบรรณานุกรมท้ายบทความ ตัวเลข พ.ศ.  ก็ยังคงมีตัวอักษรก ากับอยู่เช่นเดิม 
 

 8.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงสรุปมาจากเอกสารหลายเรื่องท่ีเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวหรือหลายคน   

ให้เรียงชื่อผู้เขียนตามล าดับอักษรและใส่เครื่องหมายอัฒภาค (;)  (semi-colon) คั่นเอกสารแต่ละเรื่อง       
ดังตัวอย่าง  
 
 

 

…………(กรกช  ด ารงนิตย์,2541: 1-3;  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  คณะอักษรศาสตร์, 2540: 50;   

พิมลพร  ศิริสกุลและนุชวด ี สุทธิศิลป,์ 2542: 7-8; อาจหาญ  ไชยศร,ี 2539ก: 8)………………. 
 

        

 

 

        …………………………..(Feather and Frank1999: 145; Gray, 1988a: 88-89; Miski, 1990: 5) 

 

  

9.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้เขียน   ให้ใส่ชื่อเรื่อง (Title)  

ของเอกสารนั้น เช่น  ชื่อเรื่องของหนังสือหรือชื่อเรื่องจุลสารหรือชื่อบทความในวารสารหรือชื่อหัวข้อข่าว
หรือชื่อบทความในหนังสือพิมพ์ ดังตัวอย่าง 
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ช่ือเรื่องของหนังสือ 

       ………………………………(เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการศึกษา, ม.ป.ป.: 11-12) 

 ………….the book The Impact of New Technology on Libraries and Information  

 Centres  (1982: 16-17)………………………………………………………………..…... 
 

ช่ือบทความในวารสาร/หนังสือพิมพ์ 
  (“เปิดมิติธุรกิจขายข้อมูล ความต้องการแห่งยุคสมัย.”, 2534: 39-44) 

  (“Information Brokers.”, n.d.: 15) 

 

 

10.)  ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากเอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนแต่มีชื่อบรรณาธิการหรือ
ชื่อผู้รวบรวม  ให้ใส่ชื่อบรรณาธิการ  (Editor)  หรือ ชื่อผู้รวบรวม (Compiler)  ดังตัวอย่าง 

 

        ………………(รุ่งโรจน ์ ศรีสุบรรณ, บรรณาธิการ, 2538: 30)………………………. 
                       ……………….(ชมเพลิน  จันทร์เรืองเพ็ญ, ผู้รวบรวม, 2540: 1-2)…………………  
                      …………………………..(Lawrence, ed., 2000: 25)…………………….. …………….. 

       …………………..(GootnickandKents, eds., 1997: 29-30)………………………….. 
 

11.) กรณีข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากหนังสือแปล  ให้ระบุชื่อผู้เขียนที่เป็น 

เจ้าของเรื่องถ้าไม่ทราบจึงใส่ชื่อผู้แปล   ดังตัวอย่าง 
 

……………………เมทซ ์(2540: 11-17)  กล่าวถึง………………………………………        
…………………………………(แม็คเมอรี่ย,์ เชฟเฟอร์และเนฟวิลล,์ 2542: 101)……  

       ………………………………(ยุพเรศ  วินัยธร, ผู้แปล, 2530: 15-16)……………………. 
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12.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากเอกสารที่ผู้แต่งใช้นามแฝง   ให้ใช้นามแฝง ตามท่ี 

ปรากฏ  เช่น  
 

         ……………………(สิงห์สนามหลวง,2539: 122)……………………               
                       ……………………….(ประสก, 2530: 1-3)………………………….           
                       ………………………..(เสฐียรโกเศศ, 2511: 234)……………………                                        
                      ……………………….(Dr.Y, 1968: 33-39)…………………………. 
                             

 

 

13.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากเอกสารที่เป็นบทวิจารณ์ให้ใส่ชื่อผู้วิจารณ์                          
ดังตัวอย่าง  

 
 

                         คุณสุภาว ์ จุลนาพันธ ์(2530: 28-35)  ได้วิจารณ.์............................  

                                    .......................   (Nicol, 1987: 4-9)................................................. 
                                      

 

14.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากส่วนหนึ่งของหนังสือที่รวมบทความ  หรือผลงานรวมเรื่องของ
ผู้เขียนหลายคน และมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมหรือท าหน้าที่บรรณาธิการต่างหาก ซึ่งอาจเป็นผู้หนึ่งที่เขียน
บทความบางบทในหนังสือเล่มนั้น หรือเป็นบุคคลอ่ืนก็ตามในการเขียนรายการอ้างอิงให้ระบุเฉพาะชื่อผู้เขียน
บทความ   ในกรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความให้ใช้ชื่อเรื่องแทนดังตัวอย่าง   

 
 

   ..........(ลือชัย  จุลสัย, 2528: 78).......................  

    ..........(กุณฑลวด ี ภาสวงศ,์ 2528: 11)..............  

    ..........(Rokeach, 1988: 17-20)................................................... 
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15.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากเอกสารที่ผู้เขียนเป็นหน่วยงาน   ดังตัวอย่าง 
 

 (กรมสรรพากร, กองนโยบายและแผน, ฝ่ายเอกสารเผยแพร่และแนวปฏิบัติ, 2542: 90) 

 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, ภาควิชาบริหารธุรกิจ, 2540: 71-79) 

 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2542: 10-15) 

 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2542: 58) 

 (สมาคมประกันวินาศภัย, คณะอนุกรรมการค้นคว้าและวิชาการ, 2542: 1) 

       (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542: 10-25) 

 (Library Association,  1999: 1-2)           

       (Oxford University Press, 1999: 8-12)      

 

 

 16.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากหนังสือหรือเอกสารที่ไม่ปรากฏปีพิมพ์ ดังตัวอย่าง 
 
 

  (สุนันท์  จักราวรศุข, ม.ป.ป.: 11) 

  (Joseph, n.d.: 3-15) 

   

  

         17.)  ข้อความที่ต้องการอ้างอิงได้ถูกอ้างถึงในเอกสารอื่น  หมายความว่าผู้เขียนบทความต้องการอ้าง 

ข้อความที่ถูกอ้างอิงไว้แล้วในเอกสารนั้น  ๆ โดยไม่ได้อ่านจากงานเขียนนั้นโดยตรงในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการ
อ้างเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น ซึ่งไม่ใช่การอ้างถึงเอกสารนั้นโดยตรงการเขียนรายการอ้างอิงในกรณีนี้มี
หลักการเขียน  ดังนี้ 
  17.1.) ให้ระบุนามผู้เขียนของเอกสารทั้งสองรายการ โดยระบุนามผู้เขียนและปีพิมพ์ของ 

เอกสารอันดับแรกมาก่อนตามด้วย  ค าว่า  “อ้างถึงใน” ส าหรับเอกสารภาษาไทยหรือ “cited in”ส าหรับ 

เอกสารภาษาต่างประเทศแล้วระบุนามผู้เขียนของเอกสารอันดับรองและปีพิมพ์   เช่น 
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  ………….ได้มีการศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างความรู้ของบรรณารักษ์ในเรื่องนวตกรรมกับ 

  ระดับของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่าจ านวนบรรณารักษ์มากกว่า 
  ครึ่งหนึ่ง (55.1 เปอร์เซ็นต์) รู้สึกตื่นเต้นและต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน 

  ห้องสมุด…(Yaghmai, 1981: 11-20 cited in Weeks, 1983: 45-50) 

 

 

 
 

  17.2.) ถ้ากล่าวถึงนามเจ้าของเอกสารอันดับแรกในเนื้อหาอยู่แล้ว ก็ลงแต่ปีพิมพ์และเลขหน้า 

(ถ้ามี) ของเอกสารอันดับแรกและรายการอ้างอิงของเอกสารอันดับรองไว้ในวงเล็บ  (  )  เช่น 
 

        ส าหรับ Fine (1983: 10 cited in French, 1985: 19)  เชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริง 
  ของการต่อต้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ คือ ความกลัว (Fear)  ซึ่งพอจะจ าแนกประเภทของ 
  ความกลัวได้ 2 ประเภท คือ 

           1.  กลัวที่จะสูญเสียความเป็นส่วนตัว และสูญเสียอ านาจในการท างาน 

           2.  กลัวว่าคอมพิวเตอร์จะท าลายความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานท าให้กลุ่ม 

  ของตนไม่ใกล้ชิดสนิทสนมอย่างเดิม 

 

   

   สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงรายงานถึงจ านวนหนังสือไทยที่มีอยู่ 
  ในหอพระสมุดส าหรับพระนคร ในป ีพ.ศ. 2459 ดังนี้คือ …(2459: 60 อ้างถึงใน แม้นมาส   

  ชวลิต, 2509: 24) 

 

    

 

 

   Cohen (Miller, 1997: 34)  stated ……………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

      เอกสารอนัดบัแรก 



203 

 

 

  17.3.)  ถ้าเอกสารอันดับรองไม่ได้ระบุปีพิมพ์และเลขหน้าของเอกสารอันดับแรกให้เขียน
รายการอ้างอิง  ดังนี้ 
 

   

                          ………….(พระยาอนุมานราชธน อ้างถึงใน สายจิตต์  เหมินทร์, 2507: 25-26) 

                   ………….(Bradford, cited in Deutsch, 1943: 43) 
 

 

  

 

               18.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากเอกสารพิเศษและโสตทัศนวัสดุ เอกสารพิเศษ เช่น  

ต้นฉบับตัวเขียน รายการวิทยุโทรทัศน์ ปาฐกถา เป็นต้นหรือโสตทัศนวัสดุเช่น  สไลด์  ฟิล์มสตริป  เทป
บันทึกเสียง แผนที่ เป็นต้น ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง, ผู้ผลิตหรือชื่อเรื่อง (กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง) เว้นหนึ่งระยะตามด้วย
ปี  ดังตัวอย่าง 
                     (ด ารงศักดิ์  ชัยสนิท, 2554) 

    (Killough, 2013) 

                                 (รายการตามหาแก่นธรรม, 2554) 

             19.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิงน ามาจากการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล  

อาจเป็นจดหมาย บันทึก การสนทนา การสัมภาษณ์ ฯลฯ ให้ระบุชื่อท่ีผู้เขียนสื่อสารด้วยพร้อมวันที่ (ถ้ามี)   

เช่น 
 

    (ปรีดี  พนมยงค,์ จดหมาย, 10 มกราคม 2524) 

    (อานันท์  ปันยารชุน, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2555) 

    (Wichai  Nakorntap, interview, September 1, 2014) 

    Milton Friedman (personal communication, April 26, 2013) 
             

       20.) ข้อความที่ต้องการอ้างอิง น ามาจากข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลหรือในเว็บไซต์วิชาชีพ 

(Information Database or Professional Web Site) โครงการวิชาการออนไลน์ (Online Scholarly 

Project)   ให้ระบุชื่อผู้จัดท าเว็บไซต์หากไม่มีให้ระบุชื่อเว็บไซต์หรือชื่อโครงการหรือฐานข้อมูลแทนและวัน
เดือนปีที่จัดท าเว็บไซต์หรือวันเดือนปีที่เข้าใช้ข้อมูล  
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                       ระบบสายอากาศที่ใช้ในตัวดาวเทียมมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ  ได้แก ่ แบบ Wire,  Horn,  Reflector  และ        

         Array…(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุร,ี 2 กันยายน 2544) 

                  

   

 

 

             21.) หากเป็นบทความวารสารจากเว็บไซต์ที่เหมือนบทความวารสารที่ตีพิมพ์ให้ใส่ชื่อผู้เขียน
บทความ(หรือชื่อบทความถ้าไม่มีชื่อผู้เขียน)  เดือน, ปีพิมพ์และเลขหน้าเช่นเดียวกับฉบับตีพิมพ์  เช่น  

                      (Marriott, et al., 2012, February: 902-911)                     

 

               22.)  บทความจากวารสารออนไลน์(ที่ไม่มีฉบับตีพิมพ์)  ให้ใส่ชื่อผู้เขียนบทความ  

(หรือชื่อบทความถ้าไม่มีชื่อผู้เขียน)  และปีท่ีผลิตหรือจัดท า  เช่น 

           ( Wheelright, 2013, September) 

                           (“Expenditures for Health Care Plans,” 1998) 
 

หมายเหตุ 
  การเขียนรายการอ้างอิงแทรกปนไปในเนื้อหาของข้อมูลจากเว็บไซต์หรือข้อมูลออนไลน์จะใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันกับการเขียนรายการอ้างอิงเอกสารคือ ชื่อผู้เขียนหรือผู้จัดท าทั้งท่ีเป็นบุคคลและหน่วยงาน
กับปีที่ผลิตหรือจัดท าข้อมูลหรือวันเดือนปีที่เข้าใช้ข้อมูลเป็นส าคัญ ส่วนรายละเอียดอื่นๆท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 
จะต้องใช้เขียนบรรณานุกรมท้ายบทความหรือเอกสาร 
 

2. หลักการเขียนอัญพจน์  (Direct Quotation)  

            อัญพจน์  คือ  ข้อความหรือค าพูดที่คัดลอกมา  ซึ่งข้อความใดท่ีผู้เขียนคัดลอกมาโดยตรงจากหนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์ใด  ๆ เพ่ือใช้ประกอบการเขียนรายงาน  ผู้เขียนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเขียนรายการอ้างอิง
ประกอบข้อความนั้นทันทีเพ่ือเป็นการบอกถึงแหล่งที่มาของข้อความนั้น  ๆ และเพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เป็น
เจ้าของความคิดรวมทั้งยังเป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้แก่รายงานการเขียนอัญพจน์ในเนื้อหารายงานมี
หลักการเขียนดังนี้  
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1.) อัญพจน์ต้องเหมือนต้นฉบับเดิมทุกประการ  กรณีท่ีอัญพจน์เป็นความเรียงและมีความ 

ยาวไม่เกิน 4 บรรทัดหรือเป็นร้อยกรองที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัดให้เขียนหรือพิมพ์ต่อจากข้อความใน
รายงานได้ โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ และต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศก ากับข้อความเหล่านั้นด้วย  หากเป็น
ร้อยกรองให้ใส่เครื่องหมายทับ ( / )  ตรงค าสุดท้ายของข้อความแต่ละบรรทัด  และเว้น 1 ระยะก่อนพิมพ์
ข้อความต่อไป    เช่น  

 
 

  

              รัชนัย  อินทุใส  (2538: 3)  กล่าวว่า “ดาวเทียมมีช่วงของวงโคจรที่ใหญ่มาก 

แต่ไม่ได้ใช้ทุกช่วงของวงโคจรส าหรับการสื่อสาร  วงโคจรที่ส าคัญที่ใช้งานกันอยู่จะใช้เวลาใน
การโคจรรอบหนึ่ง 24 ชั่วโมง ที่ความสูง 35,786 กิโลเมตร จากพ้ืนผิวโลก ณ จุดเส้นศูนย์
สูตร   เป็นวงโคจรที่ใช้มากที่สุดส าหรับดาวเทียมสื่อสาร  เช่น  ดาวเทียม INTELSAT,  

EUTELSAT,  INMARSAT  เป็นต้น” 

 

 

 

ตัวอย่าง การเขียนอัญพจน์ที่เป็นบทร้อยกรองทีมีความยาวไม่เกิน 3  บรรทัด 
 

 

The writer frames the poem with a sense of  reality: "All things within this world are 

illusion/ Everything is not ourself/3But the world."  (Elizabeth, 1987: 10-11) 

………………………………… 

 

 

 

2.) กรณีอัญพจน์ที่เป็นความเรียงมีความยาวเกิน 4 บรรทัด  หรือเป็นร้อยกรองที่มีความ 

ยาวเกิน  3 บรรทัด ไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ  ("……….")  ก ากับข้อความเหล่านั้น  แต่ให้พิมพ์ขึ้น
บรรทัดใหม่ โดยย่อหน้าเข้ามาอีก 10 ระยะตัวพิมพ์ หรือประมาณ 1 นิ้วจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือ 

ในกรณีที่มีย่อหน้าภายในอัญพจน์ก็ให้ย่อหน้าเข้ามาอีก  3 ระยะตัวพิมพ์ ดังตัวอย่าง 
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การใช้ดาวเทียมสื่อสารในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยมีจ านวนมากขึ้นโดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การ INTELSAT  เมื่อปี
พ.ศ. 2509  และเร่ิมการส่ือสารผ่านดาวเทียมในป ี พ.ศ. 2510  ปัจจุบันประเทศไทยใช้ดาวเทียม  TELSAT, PALAPA และ ASIASAT  ใน
การใช้ดาวเทียม  ประสิทธิ ์ ทีฆพุฒิ  (2537: 189)  อธิบายว่า 
 การใช้ดาวเทียมเหล่านี้จะใช้ในกิจการทั้งของราชการและเอกชน   ซ่ึงการใช้งานเหล่านี้มีปริมาณ 

                                   การใช้เพิ่มขึ้นอย่างมาก   คณะรัฐมนตรีได้  มีมติให้มีการท าสัญญาส่งดาวเทียมของประเทศไทย 

                                   ขึ้นสู่วงโคจรโดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อ 11 กันยายน 2534   โครงการดาวเทียมสื่อสารดาวแรก 

                                   นี้จะเป็นตัวสร้างและสานต่อบริการทางการส่ือสารโทรคมนาคมให้สมบูรณ์ขึ้น โดยสามารถ 

                                   ประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้ทั้งทางด้านข้อมูลเสียงและภาพ  เนื่องจากหลักในการท างานดาวเทียม 

                                   แต่ละดวงเหมือนกัน 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

   

 

ตัวอย่าง การเขียนอัญพจน์ที่เป็นบทร้อยกรองทีมีความยาวเกิน 3  บรรทัด 
 

 

……………………(ข้อความเนื้อหา)………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
มาเร็วเกลอ!               แล่นเรือ               ไปด้วยข้า 
                           อรุณใหม ่                 นาฬิกา                 อ้าปีกหน ี

                           เราจะขึ้น                   ก้อนเมฆผล็อย     ลอยเมฆ ี

                           ร้องสดุด ี                 'อนันตชีพ'            พลางรีบไป    (สิริวยาส, ผู้แปล, 2542: 

174) 

                                  

 

ข้อสังเกต :  มีการใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ('………')  คร่อมค าว่า   อนันตชีพ  ไว้เพราะ
จากต้นฉบับเดิมจะมีเครื่องหมายอัญประกาศคู่ก ากับค าดังกล่าว 

3.) เมื่อตัดข้อความที่คัดลอกออกบางส่วนเนื่องจากไม่สัมพันธ์กับเรื่องที่ต้องการอ้างอิง  

มีหลักการดังนี้ 
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  3.1.)  กรณีข้อความที่ต้องการตัดออกมีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัดให้ใส่จุด 3 

จุดไว้ตรงส่วนที่ตัดออก  ดังตัวอย่าง  
 

 

  “การควบคุมต าแหน่งของดาวเทียมเป็นสิ่งส าคัญเพื่อท่ีจะให้จานสายอากาศของดาวเทียมซึ่งเป็นชนิดที่มี
บีม (Beam) แคบ ให้ช้ีมายังโลกในต าแหน่งบริเวณที่ถูกต้อง...  นอกจากน้ีแล้วสนามโน้มถ่วงต่าง ๆ ซึ่ง
กระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”  (ประสิทธ์ิ  ทีฆพุฒิ, 2537: 25) 

 

          3.2 ) ถ้าต้องการละข้อความหนึ่งย่อหน้า  (Paragraph)  หรือมากกว่าให้ใช้จุดไข่
ปลา  1  บรรทัด  ส่วนข้อความที่คัดลอกต่อมาให้ขึ้นบรรทัดใหม่ดังตัวอย่าง 
 

  

                  ท่านพุทธทาสภิกขุ (2530: 18) เสนอแนวคิดในการปลูกฝังเรื่องการไม่ยึดมั่น 

           ถือมั่นเพ่ือปลอ่ยวางอัตตาหรอืความยึดถือในความมแีละความเป็นแหง่ตวัตนของมนุษย์ 
           ไว้วา่ 
น่าจะมีวัฒนธรรมใหม่ท่ีประดิษฐ์ขึ้นมาสั่งสอนลูกเด็ก ๆ อย่าสอนเขาให้ยึดมั่น 

          อะไรเป็นตัวกู เป็นของก ูมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนัก สอนให้รู้จักว่าควรท าอย่างไร 

           ในการที่จะไม่มีความทุกข์ในข้อน้ี ควรกินอย่างไร ควรนอนอย่างไร ควรเล่น 

          อย่างไร ควรอะไร อย่างไร อย่าไปยึดถือโดยความเป็นตัวกูของกู มันก็จะมี 
          ปัญหาน้อยลงสักหน่อย 

          ………………………………………………………………………………... 
          ไปท่ีร้านอาหารที่อร่อยที่สุด จะกินอะไรจะซื้อให้… ไม่ได้ บอกว่าลูกเอ๋ย 

           ทั้งหมดนี้เขามีไว้ส าหรับให้เราโง่นะลูกเอ๋ย ไม่มีใครบอกอย่างนี้ นี้เรียกว่า 
           พ่อแม่นั้นแหละเริ่มสอนความมีตัวตน มีของตนให้แก่ลูกเด็ก ๆ 

 

 

           หนังสือ   สิ่งพิมพ์  โสตทัศนวัสดุ/สื่อโสตทัศน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ก็ตามที่ผู้เขียน
บทความได้เขียนอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อหาของบทความ (ในลักษณะการอ้างอิงแทรกปนไปในเนื้อหา)  หนังสือ
เหล่านั้นทุกเล่ม / ชิ้น จะต้องน ามาเขียนเป็นบรรณานุกรมท้ายฉบับของบทความ  
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3. หลักการเขียนเชิงอรรถขยายความและเชิงอรรถโยง 
 1.) ใช้เครื่องหมายดอกจัน  ( * ) หรือเครื่องหมาย  กริช [dagger ( †  )] ก ากับค า หรือข้อความที่
ต้องการอธิบายเพิ่มเติมหรือโยง  ทั้งในส่วนเนื้อหาและในส่วนเชิงอรรถขยายความหรือเชิงอรรถโยง   ซึ่งอยู่ท้าย
หน้า 
  การใช้เครื่องหมายดอกจันหรือเครื่องหมายกริช  ส าหรับการอธิบายความหรือขยายความหรือ
โยงข้อความในแต่ละหน้านั้นก าหนดให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 จ านวน กล่าวคือ ล าดับ 1 ดอกจัน 1 ดอก ( * )  ล าดับ 2 

ดอกจัน 2 ดอก ( ** ) ล าดับที่ 3 ดอกจัน 3 ดอก ( *** ) ล าดับที่ 4 กริช 1 อัน  

( †  ) และล าดับที ่5 กริช 2 อัน (  ††   ) 
 2.) ให้จัดแยกข้อความของเชิงอรรถขยายความหรือเชิงอรรถโยงออกจากตัวเนื้อหาโดย 

ขีดเส้นคั่นขวางยาวประมาณ  2.5 นิ้ว จากขอบซ้ายของกระดาษ   ซึ่งเว้นไว้แล้ว  1.5 นิ้ว เส้นขวางนี้ห่างจาก
บรรทัดสุดท้ายของเนื้อหา  2 บรรทัด เมื่อขีดเส้นคั่นขวางนี้แล้ว  บรรทัดต่อมาให้พิมพ์ข้อความของเชิงอรรถได้
เลยโดยไม่ต้องเว้นบรรทัดอีก 

  3.) เครื่องหมายดอกจันหรือเครื่องหมายกริชประจ าเชิงอรรถต้องตรงกับเครื่องหมายดอกจันหรือ
กริชของค าหรือข้อความที่ต้องการอธิบายหรือโยงในส่วนเนื้อหา  โดยให้ยกระดับสูงเหนือตัวอักษรตัวแรกของ
ข้อความในส่วนเชิงอรรถ 

  4.) บรรทัดแรกของเชิงอรรถขยายความหรือเชิงอรรถโยง  อยู่ตรงย่อหน้าของเนื้อหาหรือนับจาก
ขอบกระดาษด้านซ้ายซึ่งเว้นไว้แล้ว  1.5 นิ้ว เข้ามา 8 ระยะตัวอักษรหรือประมาณ  1 นิ้ว แล้วเริ่มพิมพ์ที่
ตัวอักษรที่ 9  ถ้ารายละเอียดของเชิงอรรถมีมากกว่า 1 บรรทัด บรรทัดต่อมาให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย  

ซึ่งเว้นไว้แล้ว 1.5 นิ้ว ทุกบรรทัดจนจบข้อความของเชิงอรรถนั้น ๆ  

  5.) กรณีในหน้านั้น  ๆ  มีเชิงอรรถขยายความหรือเชิงอรรถโยงมากกว่า  1 รายการ (แต่ต้องไม่เกิน  

5   รายการ) ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ส าหรับเชิงอรรถแต่ละรายการและบรรทัดสุดท้ายของข้อความในเชิงอรรถจะอยู่
ห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว 

  6.) เชิงอรรถในหน้าใด ต้องจบในหน้านั้น ไม่ให้พิมพ์ในหน้าถัดไปดังนั้นเส้นคั่นขวางตามข้อ 2   

จึงต้องเลื่อนสูงขึ้นหรือเลื่อนต่ าลงตามแต่ความมากน้อยของรายละเอียดในเชิงอรรถ 
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เวน้ 1.5 น้ิว 

เวน้ 1.5 น้ิว เวน้ 1 น้ิว 

ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถขยายความและเชิงอรรถโยง 
  

 

             

  

 

    พฤติกรรมมนุษย์ท่ีมีต่อเทคโนโลยีใหม่  ๆ 

 

          ทัศนคติเป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกของมนุษย์ท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

            บุคคล  สิ่งของการกระท าหรือสถานการณ์ในลักษณะยอมรับหรือปฏิเสธเมื่อมนุษย์มี 
            ทัศนคติอย่างใดแล้วก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาให้เป็นท่ีสังเกตได้  (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ,  

             2520:1,9)   การศึกษาครั้งน้ีต้องการทราบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีปฏิกิริยา 

            อย่างไรต่อเทคโนโลยีสารนิเทศ* จึงท าโดยวัดทัศนคติของกลุ่มบุคคลดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้ 
            ทราบว่าบรรณารักษ์ยอมรับหรือต่อต้านเทคโนโลยีสารนิเทศ 

          อน่ึง เทคโนโลยีสารนิเทศก็จัดเป็นนวัตกรรม**  เช่นกันและเรียกว่าเป็น “นวัตกรรมทาง 
            เทคโนโลยี” เพราะเทคโนโลยีสารนิเทศยังเป็นสิ่งใหม่ส าหรับห้องสมุดและเป็นวิธีการหรือ 

            แนวคิดที่มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงานท่ีห้องสมุดก าลัง 
            ประสบอยู่ในปัจจุบัน…………………………….…………………………………………… 

            …………………………ควรเข้าใจถึงกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรม***   เพราะ………… 

 

   

                          

                       **นวัตกรรม หมายถึง วิธีการ หลักปฏิบัติ และแนวคิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งบุคคล 

            เห็นว่าเป็นสิ่งใหม่ อาจเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน อาจเป็นของเก่าใช้ไม่ได้ผลในอดีต  

            แต่น ามาปรับปรุงใหม่หรือเป็นของปัจจุบันท่ีคิดหรือท าหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยมีการน า 

            วิธีการจัดระบบมาใช้ก่อนจะท าการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เป็นนวัตกรรมนั้นจะยังไม่เป็นส่วน 

            หนึ่งของระบบงานปัจจุบัน (วสันต์  อติศัพท์,2524:14;สันทัด  ภิบาลสุขและพิมพ์ใจ   

            ภิบาลสุข,2525:5) 

                   ***กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรม เป็นกระบวนการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือ 

            ปฏิเสธนวัตกรรม 

 

 

 

 

เว้น 1 น้ิว 

เว้น 2 บรรทัด 

ยาว 2.5 น้ิว 

เว้น 1 บรรทัด 

7 
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4. ความหมายของบรรณานุกรม 
 บรรณานุกรม หมายถึง รายการหนังสือที่ให้รายชื่อหนังสือประเภทต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าในแต่
ละสาขาได้ผลผลิตทรัพยากรสารสนเทศออกมาในรูปใดบ้าง เช่น ผลิตเป็นสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุหรือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และผู้ใช้ต้องการจะค้นหาได้จากท่ีใด ซึ่งรายละเอียดทางบรรณานุกรมและบอกชื่อ
ผู้ผลิต สถานที่ ปีที่พิมพ์ตลอดจนบอกให้ทราบลักษณะของทรัพยากรสารสนเทนั้น ๆ ว่าเป็นรูปแบบใด  
อันจะช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นให้กับผู้ต้องการใช้ทรัพยากรนั้นเป็นอย่างมาก (พิมลพรรณ 
ประเสริฐ์วงษ์  เรพเพอร์, 2542) 

 บรรณานุกรม หมายถึง รายชื่อหนังสือที่น ามาเรียงล าดับกันนั่นเอง (บุญศรี ไพรัตน์,  2540) 

 บรรณานุกรม หมายถึง รายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้าหรือบัญชีรายชื่อหนังสือในหัวข้อ
ใดหัวข้อหนึ่ง  ยุคใดยุคหนึ่งหรือของผู้เขียนคนใดคนหนึ่ง มักจะมีรายละเอียดหรือบทวิจารณ์สั้น ๆ 
ประกอบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525)  

  

5. การเขียนบรรณานุกรม  

            บรรณานุกรม  เป็นรายชื่อหนังสือ  สิ่งพิมพ์และสื่อประเภทอ่ืน  ๆ ทั้งหมดทุกประเภทแม้แต่ข้อมูลที่ได้
จากอินเทอร์เน็ตที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนบทความหรือเอกสาร  ในที่นี้จะขอแยกกล่าวเป็น  2 หัวข้อคือ  

ขั้นตอนการเขียนบรรณานุกรมและแบบแผนของบรรณานุกรม  

             5.1  ขั้นตอนการเขียนบรรณานุกรม  

                          1.) การเขียนบรรณานุกรมนั้นจะมีรูปแบบและหลักเกณฑ์การเขียนแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ  

                          2.) การเขียนบรรณานุกรมต้องเขียนอย่างถูกต้องตามแบบแผนสากลแล้วจัดเรียง
ตามล าดับอักษรตัวแรกของแหล่งข้อมูลทั้งนี้มักจะเป็นชื่อผู้แต่ง หรืออาจเป็นชื่อหนังสือ  ชื่อบทความบ้างก็ได้
หากไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  
                อนึ่ง มีข้อควรพิจารณาเพ่ิมเติมคือ ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้แยก
บรรณานุกรมออกเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แล้วจึงจัดเรียงตามล าดับอักษรตัวแรก
ของรายการแรกของบรรณานุกรมแต่ละรายการ  

                ในการเขียนหรือพิมพ์บรรณานุกรมนั้นจะต้องเริ่มต้นรายการแรก  โดยเขียนหรือพิมพ์ 

ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายที่เว้นระยะ 1.5 นิ้วไว้แล้ว และหากข้อความยังไม่จบตอน บรรทัดต่อไปให้ย่อหน้า 
เข้ามา 7 ระยะตัวอักษร โดยเขียนหรือพิมพ์ที่ตัวอักษรที่  8  การเว้นระยะมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
 

 

 



211 

 

 

             หลังเครื่องหมาย มหัพภาค   (. period)                   เว้น  2  ระยะ   

             หลังเครื่องหมาย อัญประกาศ (“___” quotation)          เว้น  2  ระยะ  

             หลังเครื่องหมาย จุลภาค      (, comma)                  เว้น  1  ระยะ  

             หลังเครื่องหมาย อัฒภาค     (; semi-colon)            เว้น  1  ระยะ  

             หลังเครื่องหมาย มหัพภาคคู่  (: colons)                  เว้น  1  ระยะ  

 

5.2)  แบบแผนของบรรณานุกรมมีท้ังหมด  16  รูปแบบ  ดังนี้  
                 1.)  หนังสือมีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการตามล าดับ    ดังนี้   
 

แบบแผน  ผู้แต่ง. ปีพิมพ์. ชื่อหนังสือ. จ านวนเล่ม(ถ้ามี). ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี). ชื่อชุด 

  หนังสือและล าดับที่(ถ้ามี). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
 

 

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ 

            1.1)  เครื่องหมาย  " "  ในที่นี้แสดงถึงการเว้นระยะในการพิมพ์หรือเขียนไม่ต้องใส่
เครื่องหมายลงไป 

              1.2)  หากรายการใดไม่มีก็ไม่ต้องลงรายละเอียดในบรรณานุกรมให้ลงรายการถัดมาได้เลย  

              1.3)  การลงรายการผู้แต่งมีหลักการเขียน คือ ผู้แต่งอาจเป็นบุคคลหรือสถาบันก็ได้ 
         -  ถ้าเป็นบุคคลประเภทสามัญชนให้ตัดค าน าหน้านามต่อไปนี้ทิ้งไป   คือ   

ค าน าหน้านามแสดงเพศ  (นาย, นาง, นางสาว) ค าน าหน้านามแสดงคุณวุฒิ  (ดร.)  ค าน าหน้านามแสดงอาชีพ  

(เช่น นายแพทย์) ค าน าหน้านามแสดงยศทางทหาร (เช่น พล.อ.)และค าน าหน้านามแสดงต าแหน่งทางวิชาการ  

(ผศ., รศ., ศ.)        

         -  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ  ให้เขียนชื่อสกุลขึ้นก่อน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค   

ตามด้วยชื่อต้น  (First name) และชื่อกลาง  (ถ้ามี) 

                         -  ถ้าผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์หรือสมณศักดิ์ กลับเอาบรรดาศักดิ์ ฯลฯ    

ไว้หลังชื่อกับนามสกุล คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)  

                  -  ถ้าผู้แต่งเป็นสถาบัน  ให้บันทึกชื่อสถาบันนั้น ๆ  โดยเรียงล าดับจากหน่วยงานใหญ่
ไปหาหน่วยงานย่อย  ในกรณีเป็นหน่วยงานของรัฐบาลอย่างน้อยต้องอ้างถึงระดับกรม  หรือเทียบเท่าระหว่าง
ชื่อหน่วยงานคั่นด้วยเครื่องหมายมหัพภาค  (.)  
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          1.4)  การลงรายการปีพิมพ์ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงรายการปีพิมพ์ในรายการอ้างอิง
แทรกปนไปในเนื้อหา 

          1.5)  การลงรายการชื่อหนังสือ มีหลักการเขียน  ดังนี้ 
                        -  ชื่อหนังสือให้พิมพ์ด้วยตัวหนาและไม่ขีดเส้นใต้  
            -  ชื่อหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นอักษรตัวแรกของทุกค าด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
ทุกค า ยกเว้นกลุ่มค าประเภท บุพบท (Prepositions) สันธาน (Conjunctions) และค าน าหน้านาม (Articles) 

ยกเว้นน าหน้าชื่อเรื่องหรือน าหน้าชื่อเรื่องรอง (ถ้ามี) และกรณีมีชื่อเรื่องรอง ให้พิมพ์ตามหลังเครื่องหมาย
มหัพภาคคู่ (:)  เช่น 
    The American Revolution, 1775 – 1783: An Encyclopedia. 

    New Jersey: A Guide to Its Past and Present. 

                      1.6)  การลงรายการจ านวนเล่ม มีหลักการเขียน ดังนี้ 
             -  ลงรายการจ านวนเล่มหรือหมายเลขเล่มของหนังสือในกรณีเป็นหนังสือที่มีหลายเล่มจบ 

             - กรณีใช้เพียงเล่มเดียว ให้ระบุหมายเลขเล่มต่อท้ายชื่อหนังสือหรือชื่อบรรณาธิการ           

(กรณีเป็นหนังสือรวมเรื่องที่ต้องการระบุชื่อผู้เขียนเป็นรายการแรก ) หรือชื่อผู้แปล (กรณีเป็นหนังสือแปลที่มี
ชื่อผู้แต่งเดิม) คั่นด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 

                          - กรณีใช้เพียงเล่มเดียว และแต่ละเล่มมีชื่อเรื่องประจ าเล่ม ให้เขียนบรรณานุกรม 

เสมือนเป็นหนังสือ 1 เล่ม โดยไม่ต้องใส่หมายเลขเล่มใด ๆ 

                   -  เป็นหนังสือหลายเล่มจบและใช้อ่านประกอบตั้งแต่ 2 เล่มเป็นต้นไปในการอ้างอิงให้
ระบุจ านวนเล่มทั้งหมดต่อท้ายชื่อหนังสือ 

           1.7)  การลงรายการครั้งที่พิมพ์ ให้ลงรายการตั้งแต่การพิมพ์ครั้งที่ 2  เป็นต้นไป    

เช่น  พิมพ์ครั้งที ่2,  พิมพ์ครั้งที ่3   เป็นต้น 

          1.8) การลงรายการชื่อชุดหนังสือและล าดับที่กรณีหนังสือชื่อเรื่องนั้นเป็นเล่มหนึ่งใน
หนังสือชุด  (A book in a series) และอ้างเพียงเล่มเดียวในการเขียนบรรณานุกรมให้เขียนชื่อเรื่องของ
หนังสือเล่มที่อ้างถึงในส่วนชื่อหนังสือและระบุชื่อเรื่องของชุดและหมายเลขชุด  ต่อท้ายจากรายการชื่อหนังสือ    

ชื่อบรรณาธิการ(ถ้ามี) หรือชื่อผู้แปล(ถ้ามี)   หรือจ านวนเล่ม(ถ้ามี)   หรือครั้งท่ีพิมพ์(ถ้ามี)   เช่น 

    ชุดส่งเสริมการท่องเที่ยว.  เล่ม 2. 

    Approaches to Teaching World Literature.  47. 
    Twayne's Wold Authors Series.  679. 
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          1.9)  การลงรายการสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ 
          -  สถานที่พิมพ์ (Place of publication) หมายถึง ชื่อเมือง หรือจังหวัด ถ้าชื่อเมืองไม่
เป็นที่รู้จักแพร่หลายหรืออาจท าให้สับสนกับเมืองอ่ืนให้ระบุชื่อย่อของรัฐหรือประเทศท่ีส านักพิมพ์นั้นตั้งอยู่
ก ากับไว้ด้วยจากนั้นตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) โดยไม่ต้องเว้นระยะ  เช่น 

    New York: 

    Reston, VA: 

    Princeton, NJ: 

                -    ถ้าในเอกสาร  ส านักพิมพ์ (Publisher) ตั้งอยู่ในเมืองมากกว่า 1 เมือง ให้เลือก           
เมืองแรก 

            - ถ้าในเอกสารปรากฏส านักพิมพ์มากกว่า 1 แห่ง ให้ระบุชื่อส านักพิมพ์ทุกแห่ง โดยใช้
เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นระหว่างส านักพิมพ์แต่ละแห่ง  เช่น 

    London: Benn; New York: Barnes.  เป็นต้น 

             -  ให้ใส่ชื่อเฉพาะของส านักพิมพ์ โดยตัดค าขยายชื่อเฉพาะ   เช่น ส านักพิมพ์,  

ห.จ.ก.,  บริษัท, Publishers,  Co.,  Co.Ltd.  หรือ  Inc.       เช่น 

    ดวงกมล. 

    ดอกหญ้า. 
    McGraw-Hill. 

    University of Tokyo Press. 

  -  ถ้าไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์  แต่มีโรงพิมพ์ให้ลงรายการด้วยโรงพิมพ์   เช่น   

โรงพิมพ์ ส.ธรรมภักดี  เป็นต้น 

- ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ หรือส านักพิมพ์ และโรงพิมพ์ให้ระบุ  ม.ป.ท. หรือ n.p. 

ซึ่งย่อมาจาก ค าเต็มว่า ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ หรือส านักพิมพ์ และ no place of publication หรือ 

no publisher แทนในรายการสถานที่พิมพ์ หรือส านักพิมพ์แล้วแต่กรณี 
ตัวอย่าง หนังสือที่เขียนโดยผู้แต่งคนเดียว  

ศุภกิจ  ไชยวิรัตน์.  2542.  ประเพณีผีตาโขน: การละเล่นพื้นบ้านของไทย.  10 เล่ม.  ถึงปัจจุบัน. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นวการพิมพ์. 

สุภาพรรณ  ณ บางช้าง.  2535.  ขนบธรรมเนียมประเพณี.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : 

 สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Herren, R.V.  1994.  The Science of Animal Agriculture.  Albany, NY: Delmar.     
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ตัวอย่าง หนังสือที่เขียนโดยผู้แต่ง 2 คน 

ปัจจัย  บุนนาค และสมคิด  แก้วสนธิ.  2529.  จุล-เศรษฐศาสตร์.  กรุงเทพฯ  :  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

Makay, John J., and Fetzer, Ronald C.  1985.  Business Communication Skills  : 

Principle and Practice.  2nd ed.  Englewood  Cliffs, NJ: Prentice-Hall.                      
  

ตัวอย่าง หนังสือที่เขียนโดยผู้แต่ง 3 คน  

สาคิตณ์  จันทโนทก, นภาพร ณ เชียงใหม่ และกวี  วงศ์พรม.  2537.  การวางแผนงบประมาณ.                   

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอเซีย. 

Cutlip, Scott M., Center, Allen H., and Broom, Glen M.  1995.  Effective Public Relations.  

6th ed.  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.                           
 

ตัวอย่าง หนังสือที่เขียนโดยผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป  

ด ารงศักดิ์  ชัยสนิท และคณะ.  2539.  การวิจัยตลาด.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง.  
Huseman, Richard C., et al.  1990.  Business Communication.  Chicago: The Dryden Press.  
                           

ตัวอย่าง หนังสือที่ผู้แต่งเป็นสถาบัน  

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย.  2538.  ศัพท์บัญญัติการตลาดอังกฤษ -ไทย.  กรุงเทพฯ :  

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ.  ภาควิชาบริหารธุรกิจ.  2526.    

กฎหมายลิขสิทธิ์กับธุรกิจวิดีโอในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
กรมสรรพากร.  กองนโยบายและแผน.  ฝ่ายเอกสารเผยแพร่และแนวปฏิบัติ.  2542.  รายงานประจ าปี 

2542.  กรุงเทพฯ  : กรมสรรพากร. 

                          

ตัวอย่าง หนังสือที่เขียนโดยผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์และสมณศักดิ์  
ประดิษฐ์มนูธรรม, หลวง.   2517.  เค้าโครงเศรษฐกิจ.  กรุงเทพฯ  :  สังคมการพิมพ์.   

วิจิตรวาทการ, หลวง.  2498-2501.  ศาสนาสากลเปรียบเทียบ  ศาสนา ลัทธิและปรัชญาต่าง ๆ  

ทั่วโลก.  5 เล่ม.   พิมพ์ครั้งที่ 2.  พระนคร : โรงพิมพ์ ส. ธรรมภักด.ี                           
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ตัวอย่าง หนังสือที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง   ให้ลงชื่อเรื่องได้เลย  

ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2530.  2530.  กรุงเทพฯ : ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.  

สมเด็จพระปิยมหาราชกับนักเขียนฝรั่งเศส.  ม.ป.ป.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค. 

Thailand Executives.  1985.  Bangkok: Tawanna Holdings.  
  

ตัวอย่าง หนังสือที่ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง  แตมี่ชื่อบรรณาธิการ (Editor)หรือผู้รวบรวม (Compiler) 

สมจิตร  พรมเดช, บรรณาธิการ.  2538.   เศรษฐกิจภาคเหนือประเทศไทยปัจจุบันและอนาคต.   

พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ  : ศรีสมบัติการพิมพ์.                             

Gootnick, David E., ed.  1984.  The Standard Handbook of Business Communication.  New                 

York  :  The Free Press.  
 

ตัวอย่าง  หนังสือหลายเล่มจบ  หนังสือของผู้แต่งคนเดียวหรือหลายคน ชื่อเรื่องเดียวกัน แต่มีหลาย
เล่มจบกรณีที่อ้างมากกว่า 2 เล่มในการเขียนบรรณานุกรมให้ระบุจ านวนเล่มทั้งหมดไว้หลังชื่อหนังสือ               

แต่ถ้าหากอ้างเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง ในการเขียนบรรณานุกรมให้ระบุเฉพาะเล่มที่อ้างต่อจากชื่อหนังสือ        

ดังตัวอย่าง  
 

เติมศักดิ์  กฤษณามระและคนอื่น ๆ.  (2526).  หลักการบัญชีข้ันต้น.  2 เล่ม.   พิมพ์ครั้งที่ 2.   

 กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช.    

เติมศักดิ์  กฤษณามระและคนอื่น ๆ.  (2526).  หลักการบัญชีข้ันต้น.  เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 2.   

 กรุงเทพฯ   :  ไทยวัฒนาพานิช.   

Fletcher, Ronald.  1981.  Handbook of Marketing.  2 vols.  2nd ed.  New York: McGraw-Hill.  

Fletcher, Ronald.  1981.  Handbook of Marketing.  Vol 1.  2nd ed.  New York: McGraw-Hill.  

 2.  หนังสือแปลมี   2  กรณี  คือ 

  2.1  หนังสือแปลที่มีชื่อผู้แต่งเดิมปรากฏมีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการตามล าดับ     

ดังนี้ 
 

แบบแผน  ผู้แต่ง. ปีพิมพ์. ชื่อหนังสือ. แปลโดยชื่อผู้แปล. ครั้งที่พิมพ์.  

  สถานที่พิมพ์:ส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์. 
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 ตัวอย่างเช่น 

รีส, อัล.  (2527).  กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์.  แปลโดย ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ.  กรุงเทพฯ :  

                ซเีอ็ดยเูคชั่น.  

สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม.  (2536).  นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ.  ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

              ภูมิพลอดุลยเดชฯ. กรุงเทพฯ  : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง. 
Grimal, Pierre.  (1986).  Love in Ancient Rome.  Translated by Arthur Train, Jr.  Norman:   

University of  Oklahoma Press. 

2.2. หนังสือแปลที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งเดิม  แต่มีชื่อผู้แปล ให้ลงรายการผู้แต่งด้วยชื่อ 

ผู้แปลแล้วระบุค าว่า ผู้แปล หรือ tr. หรือ trs. (ย่อมาจากค าเต็มว่า Translator หรือ Translators) ตามหลัง
ชื่อผู้แปล โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น 

 ตัวอย่างเช่น 

ยุพเรศ  วินัยธร, ผู้แปล.  (2530).  ภาษากายธุรกิจและชีวิตประจ าวัน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :    
              รวมทรรศน์. 
ศิระ  โอภาสพงษ์, ผู้แปล.(2542).  สุดยอดต านานธุรกิจสะท้านฟ้า.  กรุงเทพฯ    :  
 เอ  อาร์ บิซิเนส เพรส. 

Coulson, Jessie, tr.  1964.  Crime and Punishment.  New York: Norton. 

 

 3. หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ  เช่น หนังสืออนุสรณ์งานศพ งานวันสถาปนาหรืออ่ืน ๆ  ที่ถือเป็น
เอกสารอ้างอิงที่ส าคัญ ให้ลงรายการเหมือนหนังสือธรรมดา โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของหนังสือดังกล่าวไว้ใน
วงเล็บท้ายรายการดังตัวอย่าง  
กัลยานุกูล, พระครู.  2525.  "ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)."  ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนาย 

จ าเนียร  บุญพละ, หน้า 1-95.  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์ส านักเลขาธิการ.                           

ขจร  สุขพานิช.  2497.  เมื่อเซอร์ยอนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี.  พระนคร  : 

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.  (มหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์ถวาย ม.จ.ชัชวลิต  เกษมสันต์   
ในมงคลสมัยมีพระชนม์ 5 รอบ 12 มิถุนายน 2497). 

 

 

 

 

 



217 

 

 

                4.  บทความหรือบทหนึ่งในหนังสือ    

เป็นการอ้างอิงที่ไม่ได้ใช้หนังสือทั้งเล่มประกอบแต่ใช้เพียงบทใดบทหนึ่งหรือเรื่องเรื่ อง 
หนึ่งของหนังสือหรือการอ้างอิงจากหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคนแบ่งกันเขียนเป็นเรื่อง  ๆ โดยมีบรรณาธิการ 

เป็นผู้รับผิดชอบ การเขียนบรรณานุกรมในลักษณะดังกล่าวมีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายกาตาม  

ล าดับ    ดังนี้  
 

แบบแผน  ผู้เขียนบทความ. ปีพิมพ์. ”ชื่อบทความ." ในชื่อบรรณาธิการ(ถ้ามี), 

  ชื่อหนังสือ,เลขหน้า.สถานที่พิมพ์:ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 

    

    ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการบทความในหนังสือ 

   1.  เครื่องหมาย  " "  ในที่นี้แสดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลงไป 

   2. หากรายการใดไม่มี (เช่น ชื่อบรรณาธิการ) ก็ไม่ต้องลงรายละเอียด 

ในบรรณานุกรม 

   3.  ผู้เขียนบทความอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับบรรณาธิการหรือไม่ใช่บุคคลเดียวกันก็ได้  
   4.  ชื่อบทความ ก็คือชื่อบท ๆ หนึ่งในหนังสือ ให้เขียนไว้ภายใต้เครื่องหมายอัญประกาศ  

("…..")  โดยเมื่อเขียนชื่อบทความจบแล้วต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) จบรายการชื่อบทความแล้วใช้
เครื่องหมายอัญประกาศปิดท้าย  เช่น   “การรับรู้และการตัดสินใจ.”     “Personality: Theory, Research, 
and Assessment.”   เป็นต้น 

   5.  การลงรายการชื่อบรรณาธิการ ให้เขียนชื่อต้น ชื่อกลาง(ถ้ามี) และตามด้วยชื่อสกุล
ตามล าดับ โดยระบุค าว่า "(บรรณาธิการ)" หรือ "(ed.)" หรือ "(eds.)" ภายในวงเล็บหลังชื่อ เพ่ือให้รู้ว่าบุคคล
นั้นเป็นบรรณาธิการ 

   6.  เลขหน้า หมายถึง เลขหน้าที่ปรากฏเนื้อหาของบทนั้น ๆ  โดยให้ใส่ค าว่า  "หน้า" หรือ 

"p." หรือ "pp."  ก ากับตัวเลขของเลขหน้าด้วยตัวอย่างเช่น 
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ชวินทร์  ธัมมนันท์กุล.  2541. “การรับรู้และการตัดสินใจ.”  ใน มันทนี  ยมจินดา (บรรณาธิการ),  

  มนุษย์กับธรรมชาติ , หน้า 12-36.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ  

                    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 

ชัยวุฒ ิ ชัยพันธุ์.  2539.  “ทฤษฎีเครือข่าย.”  ใน การวิจัยข้ันด าเนินงาน  : ทฤษฎีและปฏิบัติ  
 พร้อมด้วยโปรแกรมภาษาเบสิก, หน้า 122-155.  กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ      

   คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Weiten, Wayne.  1995.  “Personality: Theory, Research, and Assessment.”  In Psychology :   

             Themes and Variations, pp. 471-513.  3rd ed.  Pacific Grove, CA: Brooks /Cole. 

 5.  รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ     

  การเขียนบรรณานุกรมรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มีวิธีการเขียน 3 แบบ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดท าและการใช้รายงานการประชุมดังกล่าวประกอบการเขียนรายงาน  กล่าวคือ 

   1.  ในการอ้างอิงหรือการอ่านประกอบการเรียบเรียงเนื้อหาของรายงาน   ผู้เขียนใช้ข้อมูลจาก
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังเล่มในกรณีนี้ให้เขียนบรรณานุกรมในลักษณะเดียวกับหนังสือและ
เพ่ิมรายละเอียดที่เก่ียวข้องที่จะเป็นการระบุให้ทราบว่าเป็นรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  (กรณีชื่อ
เรื่องไม่บ่งบอก แต่ถ้าชื่อเรื่องบ่งบอก รายละเอียดส่วนนี้ก็ไม่จ าเป็นต้องมีตัวอย่างเช่น 

Freed, Barbara F., ed.  1991.  Foreign Language Acquisition Research and the Classroom.   

Proceeding of  Consortium for Language Teaching and Learning Conference, 

October 1989, University of  Pennsylvania.  Lexington: Heath. 

Hall, Kira, Meacham, Michael, and Shapiro, Richard, eds.  1989.  Proceedings of the  

 Fifteenth Annual Meeting  of the Berkeley Linguistics Society, February 18-20, 

1989: General Session and Parasession  on theoretical Issues in Language 

Reconstruction.  Berkeley  : Berkeley Linguistic Society. 

2. กรณีการอ้างอิงใช้เพียงบางบท ให้ลงรายการในลักษณะเดียวกับบทความใน 

หนังสือ   ดังตัวอย่าง 
นฤมล  กิจไพศาลรัตนา.  2537.  “First Search: บริการข้อสนเทศระบบออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุด .”   
 ใน  ยุพดี  ต่อบุณย์ ศุภชัย และพิมพ์ร าไพ  เปรมสมิทธ์ (บรรณาธิการ), เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 

งานห้องสมุด (Appropriate Technology and Library Work)  : เอกสารวิชาการจัดพิมพ์
เนื่องในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2537สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 14-17 ตุลาคม 2537 ณ 

โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร, หน้า 67-76.  กรุงเทพมหานคร: สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ. 
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สมทรวง  จันทร์นิต.  2538.  “การสืบค้นสารนิเทศออนไลน์.”  ใน รายงานการสัมมนาเรื่อง  
 การค้นคืนสารนิเทศในยุค  โลกาภิวัฒน์, หน้า 15-40.  กรุงเทพฯ ก  : สมาคมห้องสมุด 

 แห่งประเทศไทยฯ . 

Paitoon Sinlarat.  1995.  “Success and Failure of Faculty Development in Thai University.”  
 In Somwang  Pitiyanawat, et al.  (eds.), Preparing Teachers for All the World’s  
 Children: An Era of Transmission, Proceedings of International Conference,  

 Bangkok, 1992, pp. 217-233. Bangkok:  UNICEF. 

  3.  รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มีการพิมพ์เผยแพร่สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี              
ให้เขียนบรรณานุกรมในลักษณะเดียวกับบทความในวารสาร  ดูตัวอย่าง 
Thumin, F.J., Craddick, R.A., and Barclay, A. G.  1973.  “Meaning and Compatibility of a  
 Proposed Corporate  Name and Symbol.”  Proceedings of the 81th Annual  

 Convention of the American Psychological  Association 8: 835-836 
 

                 6.  บทความในวารสาร มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการตามล าดับดังนี้  
 

 แบบแผน         ผูเ้ขียนบทความ. ปีพิมพ์. "ชื่อบทความ.” ชื่อวารสารปีที่หรือเล่มที่, 
   ฉบับที่: เลขหน้า. 

 

  ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักการลงรายการบรรณานุกรมบทความในวารสาร 

  1.  เครื่องหมาย “  ”  ในที่นี้แสดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลงไป 

  2.  การลงรายการชื่อผู้เขียนบทความ และชื่อบทความ ใช้หลักการเดียวกับการลงรายการ
บทความในหนังสือ 

  3.  ถ้าไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ ให้ลงชื่อบทความเป็นรายการแรกแทนชื่อผู้เขียนบทความ โดย
ล าดับดังนี้ 
 

  “ชื่อบทความ.” ปีพิมพ์. ชื่อวารสารปีที่หรือเล่มที่, ฉบับที่: เลขหน้า. 

 

  4.  การลงรายการชื่อวารสาร 

   1.)  ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกในของวารสาร 

   2.) เขียนชื่อเต็มโดยใช้ตัวใหญ่ตัวแรกทุกตัวหรือในกรณีที่ใช้ชื่อย่อต้องเป็นชื่อย่อท่ี
นักวิชาการในสาขาวิชานั้นยอมรับ เช่น Journal ใช้ตัวย่อ J  เป็นต้น 
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   3.)  ชื่อวารสารพิมพ์ตัวหนา แล้วไม่ต้องขีดเส้น 

   4.)  หลังชื่อวารสารไม่มีเครื่องหมายใด ๆ 

  5.)  การลงรายการปีที่หรือเล่มที่ (Volume) 

   1.)  วารสารที่มีท้ังปีที่หรือเล่มที่ และฉบับที่ (Number) ให้ระบุให้ครบถ้วน 

   2.)  วารสารที่ไม่มีปีที่หรือเล่มที่ มีแต่ฉบับที่ให้ใช้ “ฉบับที่” หรือ “No.” เช่น ฉบับที่ 4   

หรือ   No.7     เป็นต้น 

   3.)  กรณีท่ีวารสารไม่มีปีที่หรือเล่มที่และฉบับที่ แต่มีเดือนและปีพิมพ์ ให้ใช้ชื่อเดือน
ตามหลังปีพิมพ์  (กรณีเป็นวารสารภาษาอังกฤษ) 

  6.  การลงรายการเลขหน้า 

   1.)  ระบุหน้าที่บทความนั้นตีพิมพ์ว่าเริ่มจากหน้าใดถึงหน้าใด โดยไม่ต้องมีค าว่า “หน้า” 

   2.)  ถ้าบทความพิมพ์ต่อในหน้าอื่นของวารสารฉบับเดียวกันให้ระบุเลขหน้าที่ปรากฏ
ทั้งหมด โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น 

 

 ตัวอย่างเช่น 

ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ.  2518.  “ข้อสังเกตเก่ียวกับการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย .”  วารสาร 
                    มนษุยศาสตร์  ฉบับที่ 2: 35-40. 

นฤตย์  กิจไชยวัฒนะ.  2543.  “การอ้างอิงแหล่งสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์.”  วารสารห้องสมุด 27, 2: 14-28. 

“เปิดมิติธุรกิจขายข้อมูล ความต้องการแห่งยุคสมัย.”  2534.  คลังสมอง ฉบับที่ 96: 39-66. 

Brown, Bruce, and Brown, Marge.  2000.  “Customize Your Browser.”  PC Magazine 19, 

  4: 115-120. 

Garder, H.  1981, December.  “Do Babies Sing a Universal Song.”  Psychology Today: 70-76. 
 

 

7.  บทความหรือข่าวในหนังสือพิมพ์   มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการตามล าดับ   ดังนี้  
 

แบบแผน  ผู้เขียนบทความ. วัน เดือน ปี. "ชื่อบทความหรือชื่อข่าว.” ชื่อหนังสือพิมพ์: 
  เลขหน้า. 
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  ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการบทความหรือข่าวในหนังสือพิมพ์  
  1.  เครื่องหมาย “ ” ในที่นี้แสดงถึงการเว้นระยะ   ในการพิมพ์ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลงไป 

  2.  การเขียนบรรณานุกรมบทความหรือข่าวในหนังสือพิมพ์จะคล้ายกับบทความในวารสาร         

แตกต่างกันตรงที่ไม่มีการระบุปีที่หรือเล่มที่ และฉบับที่แต่ระบุวันที่ของหนังสือพิมพ์เพ่ิมเติม 

  3.  กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ ให้ลงรายการแรกด้วยชื่อบทความหรือชื่อข่าว โดยล าดับ     

รายการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

  “ชื่อบทความหรือข่าว.” วัน เดือน ปี. ชื่อหนังสือพิมพ์: เลขหน้า. 
 

  4.  ชื่อหนังสือพิมพ์ให้พิมพ์ตัวหนาหรือพิมพ์ตัวธรรมดาและขีดเส้นใต้  
  5.  การลงรายการวัน เดือน ปี 
   5.1. ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยให้ลง วัน เดือน ปี ตามล าดับ  เช่น  17 เมษายน 2543 

   5.2. ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ให้ลง ปี, เดือน วัน   ตามล าดับ  เช่น  

2013, July 21.  เป็นต้น 

  6.  การลงรายการเลขหน้า 

   61. ให้ระบุหมายเลขหน้า โดยไม่ต้องใส่ค าว่าหน้าลงไป 

   6.2. กรณีเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ที่มีการแบ่งเนื้อหาเป็นส่วน/ตอน (Section) โดยแต่ละ
ส่วนจะแยกหน้าออกจากกันโดยเด็ดขาด ไม่ได้เรียงเลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ ในการแบ่งนั้นจะแบ่งเป็นส่วน A, 

B, C และ D และในแต่ละส่วนก็จะมีเลขหน้าของตนเอง เช่น A1, B1, C5 หรือ D3 ในการลงรายการเลขหน้า
ให้เขียนตามท่ีปรากฏ 
   6.3. กรณีบทความเริ่มที่หน้า 1 หรือหน้าอื่นใดก็ตาม แล้วมีเนื้อหาต่อข้ามไปหน้าอ่ืน เช่น    

เริ่มที่หน้า 1 และต่อที่หน้า 16 ให้เขียนเฉพาะหน้าแรกที่ปรากฏบทความนั้นตามด้วยเครื่องหมายบวก (+) เช่น 

1+.  หรือ  A1+.  เป็นต้น 

 

 ตัวอย่างเช่น 

“ผ่าแผนบุกดาวอังคาร ความลับจักรวาล.”  26 มิถุนายน 2543.  มติชน: 7. 

อัครพงศ์  ผ่องสุวรรณ.  22-25 มิถุนายน 2543.  “อินเทอร์เน็ต 2000 มิติใหม่แห่งเทคโนโลยีและบริการ.”   
                   ประชาชาติธรุกจิ: 26-27. 

“The Decade of the Spy.”  1994, March 7.  Newsweek: 26-27. 

Kadri, Francoise.  2000, June 24.  “Banks Join up to Trade Bounds Online.” 

   Bangkok Post: B3. 
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Natee Vichitsorasatra.  2000, July 21.  “Thailand to Lose Clout in Net Decisions.”  
  Nation: A1-A2. 

Macintyre, Donald.  2000, April 3.  “Verdict on Kim.”  Time: 14-18. 

Siriporn Chanjindamanee.  2000, July 21.  “SET Decision Called Bid to Decentralise.”   
 Nation: B1+. 
 

8.  บทความในสารานุกรม มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการตามล าดับ   ดังนี้  
  การเขียนบรรณานุกรมบทความในสารานุกรมจะคล้ายกับการเขียนบรรณานุกรมบทความ  

ในวารสาร ยกเว้นไม่มีการลงรายการฉบับที่ (Number) และในกรณีท่ีสารานุกรมชื่อเรื่องนั้นมีเล่มเดียวจบ   

ก็ไม่ต้องลงรายการเล่มที่และให้เขียนเครื่องหมายและเลขหน้า ต่อจากรายการชื่อสารานุกรมได้เลยบทความ 

ในสารานุกรม มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการดังนี้ 
 
 

แบบแผน  ผู้เขียนบทความ. ปีพิมพ์. “ชื่อบทความ.” ชื่อสารานุกรมเล่มที่: เลขหน้า. 

 

 

 ตัวอย่างเช่น 

เจริญ  อินทรเกษตร.  2515-2516.  “ฐานันดร.”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11: 6912-6930. 

“องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ.”  2539.  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราช 

 ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  21: 293-321. 

Kaplan, L.  1975.  “Library Cooperation in the United States.”  Encyclopedia of Library  

 and Information  Science 15: 241-244. 

Zuk, William.  1989.  “Bridge.”  Encyclopedia Americana 4: 522-537. 
 

 

                 9.  บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร     มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการตามล าดับ   

ดังนี้  
 

แบบแผน  ผู้เขียนบทวิจารณ์ . ปีพิมพ์. วิจารณ์เรื่องชื่อหนังสือที่วิจารณ์, โดย                                                            

ชื่อผู้แต่งหนังสือ. ชื่อวารสารปีที่หรือเล่มที่, ฉบับที:่ เลขหน้า. 
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 ตัวอย่างเช่น 

วัชรียา  โตสงวน และชูศรี  มณีพฤกษ์.  2527.  วิจารณ์เรื่อง แนววิวัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์,  
 โดย โกวิท โปษยานนท์. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 2, 4: 198-206. 

Broxis, Peter.  1999.  Review of  Health on the Internet, by Denis Anthony.  Journal 

  of Librarianship and  Information Science 31, 9: 181-182 

                 10.  วิทยานิพนธ์     มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการ ดังนี้ 
 

แบบแผน     ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. ปีพิมพ์. “ชื่อวิทยานิพนธ์.” ระดับวิทยานิพนธ์ชื่อสาขาวิชา 

       หรือภาควิชาคณะชื่อมหาวิทยาลัย. 
  

 

 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการวิทยานิพนธ์ 
  1.  เครื่องหมาย  “  ” ในที่นี้แสดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลงไป 

  2.  การลงรายการระดับวิทยานิพนธ์ 
   2.1.  ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้ใช้ค าว่า “วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

หรือ Master’s Thesis” หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนตามที่สถาบันการศึกษาใช้ 
   2.2.  ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้ใช้ค าว่า “วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต หรือ Doctoral dissertation” 

 

 ตัวอย่างเช่น 

บุญทิวา  สุขสงเคราะห์.  2530.  “ศึกษาการใช้หนังสืออ้างอิงของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .”    
 ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย   

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร. 

เบ็ญจรัช  เวชวิรัช.  2541.  “การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าการให้สินเชื่อเพ่ือการส่งออก   

 และน าเข้าของสถาบันการเงินไทย.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์   
 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 

Ubonrat Klinhowhan.  1999.  “Monetary Transmission Mechanism in Thailand.”  Master’s 
Thesis, Faculty of  Economics, Graduate School, Thammasat University. 
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 11.  จุลสาร  และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์  การเขียนบรรณานุกรมใช้แบบเดียวกับหนังสือ และให้    
วงเล็บค าว่าอัดส าเนา (Mimeographed) หรือพิมพ์ดีด (Typewritten) หรือเอกสารไม่ตีพิมพ์ (Unpublished 

Manuscript) แล้วแต่กรณีพิมพ์ไว้ท้ายสุดของรายการ   ดังตัวอย่าง 
 ตัวอย่างเช่น 
บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จ ากัด.  2520.  แบบต่าง ๆ ของไมโครฟิล์มเพื่อความเหมาะสมกับเอกสารแต่ละ 

                   ประเภท.  กรุงเทพฯ : โกดักประเทศไทย.  (อัดส าเนา). 

กรมแรงงาน.  2517.  แนะแนวอาชีพบรรณารักษ์.  กรุงเทพฯ  : กรมแรงงาน.  (อัดส าเนา). 

ศิริชัย  สาครรัตนกุล.  2536.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าในต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ  : ม.ป.ท.   

 (อัดส าเนา). 
 

                12.  การสัมภาษณ์     การเขียนบรรณานุกรมการสัมภาษณ์ มีวิธีการเขียน 2 แบบ คือ 

  1.  ผู้เขียนรายงานเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง      มีแบบแผน    ดังนี้ 
 

  ผู้ให้สัมภาษณ์.วัน เดือน ปี(ที่สัมภาษณ์).ต าแหน่ง(ถ้ามี).สัมภาษณ์. 
 

 

 ตัวอย่างเช่น 

ปัจจัย  บุนนาค.  10 กันยายน 2530.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  สัมภาษณ์. 

แม้นมาส  ชวลิต, คุณหญิง.  11 มีนาคม  2537.  นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.  สัมภาษณ์. 

วิภาวรรณ  มนุญปิจุ.  27 ธันวาคม 2528.  หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล.   

 

 สัมภาษณ์. 

Jantarangs Jaturong.  1998, June 7.  Chief, Monetary and Exchange Affairs Section, Economic 

Research Department, Bank of Thailand.  Interview. 

  2.  เป็นการเขียนบรรณานุกรมการสัมภาษณ์ที่ได้จากสื่อสิ่งพิมพ์  ให้ระบุชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ก่อนตามด้วยวันเดือนปีของเอกสารที่ตีพิมพ์การสัมภาษณ์นั้นชื่อผู้สัมภาษณ์  (กรณีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง) 
พร้อมต าแหน่ง (ถ้ามี) และชื่อเรื่องของการสัมภาษณ์ใส่ไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ถ้าไม่มีชื่อเรื่อง 
ให้ใส่ว่าสัมภาษณ์ หรือ Interview และท้ายสุดเป็นรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารหรือวารสาร 

หรือหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์นั้น ๆ ดังตัวอย่าง 
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สุภาวด ี บุญสันติสุข.  2538.  สัมภาษณ์โดย อนุชิต  ศิมะโรดม.  “วิธีการโฆษณาเพ่ือขยายตลาดด้าน 

                    อสังหาริมทรัพย.์”  วารสารนักบริหาร 17, 8: 10-15. 

Gordimer, Nadine.  1991, October 10.  Interview.  New York Times.  late ed.: C25. 
William, K.  1997, October 1.  Interview with Simon Buck.  “The Internet of Thailand.”  Times: 7-9. 

  

     13.  เอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอ่ืน       

  การเขียนบรรณานุกรมเอกสารที่ผู้เขียนไม่ได้เคยอ่านเอกสารเรื่องนั้นจากตัวเล่ม    (เรียกว่า
เอกสารอันดับแรก)  แต่อ่านจากเอกสารอื่น (เรียกว่าเอกสารอันดับรอง)  ที่มีการกล่าวถึงเนื้อหาหรือแนวคิด
ของเอกสารอันดับแรกไว้และผู้เขียนได้ท าการอ้างอิงแนวคิดต่าง  ๆ เหล่านั้นไว้ การเขียนบรรณานุกรมเอกสาร
ที่อ้างถึงในเอกสารอื่นนี้  มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการ ดังนี้ 
 

   รายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารอันดับแรก . อ้างถึงในรายละเอียดทาง 
   บรรณานุกรมของเอกสารอันดับรอง. 
 

  ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการลงรายการเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอ่ืน 

  1.  เครื่องหมาย  “  ” ในที่นี้แสดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลงไป 

  2.  รายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารอันดับแรกและอันดับรอง  อาจเป็นหนังสือ 

บทความในหนังสือ บทความในวารสาร วิทยานิพนธ์ ฯลฯ 

  3.  กรณีเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ ค าว่า “อ้างถึงใน” ใช้เป็น “Cited in” 

 

 ตัวอย่างเช่น 

เรืองศรี  กฤษมาตร.  2540.  ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

 นวการพิมพ์ .   อ้างถึงใน สมศรี  อิงคนุช.  2542.  จิตวิทยาวัยรุ่น.  กรุงเทพฯ  : ดวงกมล. 

วิรัช  อภิรัตนกุล.  2527.  “ผลิตภัณฑ์ใหม่กับการยอมรับของผู้บริโภค.”  กลยุทธ์การตลาด 3, 4 : 32-34.  

อ้างถึงใน ธานินทร์  กูมาโล่ห์.  2528.  “ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ 
ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานการค้า.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

                   บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Weihrich, Heinz, and Koontz, Harold.  1993.  Management: A Global Perspective.  10th ed.  

New York :  McGraw-Hill.  Cited in Charles W.L. Hill and Gareth R. Jones.  1998.  

Strategic Management :  An  Integrated Approach.  Boston: Houghton Mifflin. 
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     14.  เอกสารพิเศษ   การเขียนบรรณานุกรมเอกสารพิเศษต่าง ๆ  เช่น  ต้นฉบับตัวเขียน  
จดหมาย  การบรรยาย อนุทิน เป็นต้น มีแบบแผนการเขียน ดังตัวอย่าง 
ประเวศ  วะสี.  29 มีนาคม 2554.  จุดประกายการสร้างสรรค์ปัญญา.  โรงแรมอิมพิเรียลควีนส์ปาร์ค.  

                  การอภิปราย. 

ปรีดี  พนมยงค์.  20 มกราคม 2530.  จดหมาย. 

พรชัย  พัชรินทร์รัตนะชัย.  28 กุมภาพันธ์ 2555.  ไขจักรวาลสู่จิตมนุษย์.  หอประชุมเล็ก   

                   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.์  การบรรยาย. 

Lennon, John.  1945-1950.  Diary.Samson, Timmy.  1986, August 31.  Letter to John Ball. 
 

 15.  โสตทัศนวัสดุ    การเขียนบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ    เช่น   สไลด์    เทปบันทึกเสียง  
เทปบันทึกภาพ  ฟิล์ม (ภาพยนตร์)   ฟิล์มสตริป   แผนที่   แผนภูมิ  ฯลฯ    มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลง
รายการ ดังนี้ 
 

แบบแผน  ชื่อผู้จัดท า. (หน้าที่รับผิดชอบ-ถ้ามี). ปีที่เผยแพร่. ชื่อเรื่อง [ลักษณะ 

  ของโสตทัศนวัสดุ]. สถานที่ผลิต: หน่วยงานที่เผยแพร่. 
 

 

 

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการลงรายการโสตทัศนวัสดุ 
 1.  เครื่องหมาย “  ” ในที่นี้แสดงการเว้นระยะ  ในการพิมพ์ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลงไป 

 2.  หน้าที่รับผิดชอบ ถ้ามีจึงระบุ เช่น เป็นผู้ผลิต (Producer)   ผู้ก ากับ (Director)   ผู้บรรยาย 

(Speaker)    เป็นต้น 
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 3.  ลักษณะของสื่อโสตทัศน์ ให้ใช้ดังนี้ 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

[สไลด์] 
[เทปบันทึกเสียง] 
[เทปบันทึกภาพ] 

[ฟิล์ม] 

[ฟิล์มสตริป] 

[แผนที่] 
[แผนภูมิ] 
[แผนภาพ] 

[รายการวิทยุ] 
[รายการโทรทัศน์] 

[Slides] 

[Audiocassette] 

[Videocassette] 

[Film] 

[Filmstrip] 

[Map] 

[Chart] 

[Diagram] 

[Radio program] 

[Television program] 

 
  

 ตัวอย่างเช่น 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  ส านักงานนครราชสีมา.  ม.ป.ป.  แผนที่จังหวัดนครราชสีมา [แผนที่].   
                    นครราชสีมา  :   ส านักงานนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 

เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง.  (ผู้ด าเนินรายการ).  20 กุมภาพันธ์ 2553.  ตามหาแก่นธรรม: นิพพาน   

 [รายการโทรทัศน์].   กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศน์สีช่อง 9. 

โจเซฟ, ไฮเดนเบิร์ก.  2539.  ท่องอียิปต์ [ฟิล์ม].  35 มม., สี, 45 นาท.ี  กรุงเทพมหานคร: หน้าต่างโลก. 

ถนอมวงศ์  ล้ ายอดมรรคผล.  (ผู้บรรยาย).  2538.  การพัฒนานิสัยรักการอ่าน [เทปบันทึกภาพ].  28 นาท.ี   

                    นนทบรุี  :   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปรารมภ์รัตน์  โชติกเสถียร.  2554.  ระบบเสียงภาษาอังกฤษ [เทปบันทึกเสียง].  60 นาท.ี   

 กรุงเทพฯ : โครงการต ารา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พจน์  สารสิน.  13 เมษายน 2553.  ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย [รายการวิทยุ].  กรุงเทพฯ  :               

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย . 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  2554.  เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต [เทปบันทึกภาพ].  

  45 นาที.   กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 
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สมควร  ชื่นจิตต์.  2540.  ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการ [เทปบันทึกเสียง].  90 นาที.  กรุงเทพฯ  :  

                   โพสท์บุค๊ส.์ 

Breyer, Pamela, and Stempleski, Susan.  1992.  Hello-America: A Video English Course 

  Unit 4  [Videocassette].  60 min., col., sd.  Danbury, CT: Grolier. 

Crystal, L.  (Executive Producer).  1993, October 11.  The MacNeil/Lehrer News Hour 

[Television program].  New York and Washington, DC: Public Broadcasting Service. 

The First Aid Card [Chart].  1988.  n.p.: Papertech. 

Harrison, J.  (Producer), and Schmiechen, R.  (Director).  1992.  Changing Our Minds: The  

 Story of Evelyn  Hooker [Film].  New York, NY: Changing Our Minds. 

Mihalyi, Louis J.  1975.  Lanscape of Zambia [Slides].  col., 20 fr.  Santa Barbara, CA: Visual    

 Education. Sattellite Imagemap of the World [Map].  1999.  London: Derling 

Kindersley. 

Siegel, Robert, and Wertheimer, Linda.  (Narrators).  1994, April 6.  All Things Considered:  

 Shakespearean  Putdowns [Radio program].  National Public Radio.  New York: 

WNYC. 

Sinclair, Barbara.  (Speaker).  1996.  Activate Your English: Preintermediate Class 

  [Audiocassette].  60 min.  Cambridge: Cambridge University Press. 

 

                    16.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  เป็นการเขียนบรรณานุกรมข้อมูลที่อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในที่นี้จะอธิบายเฉพาะบาง
สื่อ  ได้แก่ ซีดีรอม (CD-ROM) แผ่นดิสก ์(Diskette) เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) และฐานข้อมูลออนไลน์ 
(Online Databases) ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลจากเวิลด์ไวล์เว็บ (World Wide Web) ด้วย 

  การเขียนบรรณานุกรมของสื่อดังกล่าวข้างต้น มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการ
แตกต่างไปตามวิธีการอ้างถึงข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้  
  1.  การเขียนบรรณานุกรมข้อมูลที่อยู่ในสื่อประเภทซีดีรอม แผ่นดิสก์ และเทปแม่เหล็ก  

โดยข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสือ เพียงแต่จัดท าในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ลงรายการ 

คล้ายกับหนังสือ แต่ระบุประเภทของสื่อต่อท้ายจากชื่อเรื่อง  (คือ ชื่อเรื่องของแฟ้มข้อมูล) ดังแบบแผนต่อไปนี้ 
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แบบแผน   
 

  

 

  

  

 ตัวอย่างเช่น 

คลาร์ก, จอห์น.  2541.  การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วยไมโครซอฟต์วิชัวล์เบสิก 6.0   

 ภาคปฏิบัติ  [ซีดีรอม].  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

พิภพ  ลลิตาภรณ์.  2542.  การจัดหาท าเลที่ตั้งและการวางผังโรงงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 [แผ่นดิสก์].  กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

Dye, Charles.  1999.  Oracle Distributed System [Diskette].  Beijng: O'Reilly. 

English Poetry Full-Text Databases [Magnetic tape].  1993.  Cambridge: Chadwyck. 

  2.  กรณีอ้างอิงข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหลาย  ๆ  

แหล่ง ในการลงรายการให้เขียนบรรณานุกรมแบบบทความในหนังสือหรือบทความในวารสารหรือหนังสือพิมพ์   

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของสิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง โดยระบุประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อท้ายชื่อเรื่องของ
แฟ้มข้อมูลหรือชื่อเรื่องของสื่อนั้น ๆ ดังตัวอย่าง 
 

"Albatross."  1992.  The Oxford English Dictionary [CD-ROM].  2nd ed.  Oxford: Oxford  

 University Press. 

"Bronte, Emiley."  1992.  Dicovering Authors [CD-ROM].  Vers. 1.0.  Detroit: Gale. 

United states.  Department of State.  1993.  "Industrial Outlook for Petroleum and 

Natural Gas."   National Trade  Data Bank [CD-ROM].  United States: Department of 

Commerce, United States. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก. ปีที่จัดท า. ชื่อเรื่องของแฟ้มข้อมูล [ประเภทของ 

                                สื่ออิเล็กทรอนิกส์]. ครั้งที่พิมพ์/เวอร์ชั่น(ถ้ามี). สถานที่ผลิต: 

        ชื่อส านักพิมพ์ผู้ผลิต. 
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 17.  แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

  17.1  กรณีเป็นบทความจากวารสารออนไลน์หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Journal) จะมีแบบแผน และหลักเกณฑ์การลงรายการ ดังนี้ 
    17.1.1  หากมีท้ังฉบับที่เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฉบับตีพิมพ์ 
 

แบบแผน  ผู้เขียนบทความ. ปีที่เผยแพร่. "ชื่อบทความ." [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. 
  ชื่อวารสาร, ฉบับที่:  เลขหน้า. 
 

 ตัวอย่างเช่น 

Marriott,  L.K.,  Hauss-Wegzyniak,  B.,  and  Benton,  R.S.  (2002).   “Long-Term Estrogen 

  Theraphy Worsens  the Behavioral and Neuropathological  Cosequences  

 of Chronic  Brain Inflamation.”    [Electronic  version].   Behavioral Neuroscience,  

 116:  902-911. 

 

   17.1.2  หากมีแต่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว 

 

แบบแผน    ผู้เขียนบทความ. ปีที่เผยแพร่. "ชื่อบทความ." ชื่อวารสาร, ปีที่หรือเล่มที่, ฉบับที่ 
                        สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน ปี, จากแหล่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต .                           

          

 

ตัวอย่างเช่น 

Indick,W.   (2012).   “Gender Differences  in  Moral  Judgement:  Is Non-Consequential   

                  Reasoning  a Factor?”  Current Research in Social Psychology,  5, 2 Retrieved  

                  November11, 2012, from http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp5.2.htm 

 

ข้อสังเกตบางประการในการเขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์   
  เมื่อจบข้อความบรรทัดสุดท้ายของรายการบรรณานุกรมแต่ละรายการไม่ต้องใส่เครื่องหมาย
มหัพภาค (.) 

 

 

 

http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp5.2
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17.2 หนังสือออนไลน์ 
   ให้ใส่  1. ชื่อผู้เขียน 2. ปีพิมพ์  3. ชื่อหนังสือ.  4. วันที่สืบค้น  5 .  ชื่อแหล่งสารสนเทศ
(Website) และ 6.  ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 

 

 ตัวอย่างเช่น 

Buxhoeveden, S.  (n.d.)  The Life and tragedy of Alexandra  Feodorvna,  

 empress of  Russia.  Retrieved January 15, 2002,  from  the Russian History   

 Web site:  http://www.alexanderpalace.org    
 

 

 17.3     หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
    ให้ใส่  1.ชื่อผู้เขียนตามหลักเกณฑ์  2.  วันที่เดือน ปีในวงเล็บกลม  

          3. ชื่อบทความ  4. ชื่อหนังสือพิมพ์ 

 

 
                     
 

 

  ตัวอย่างเช่น 

Rodriguez, C.  (2001, January 9).  “Amid dispute, plight of illegal workersrevisited.” 

             Boston Globe.Retrieved January 10, 2002, from 

 http://www.boston.com/dailyglobe2/ 

             010/nation/Amid_dispute_plight_of_illegal_workers_revisited+.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแผน    ผูเ้ขียนบทความ. (วนัท่ีเดือนปี). "ช่ือบทความ." ช่ือหนังสือพมิพ์  

                        สืบคน้เม่ือวนัท่ี เดือน ปี, จากแหล่งท่ีอยูบ่นอินเทอร์เน็ต .                      
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6.บทสรุป 

 การอ้างอิงหมายถึงการบอกรายละเอียดของแหล่งสารสนเทศท่ีใช้ในการอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า
ซึ่งน าเสนอในรูปแบบของรายงาน ภาคนิพนธ์ บทความ หนังสือวิชาการและรายงานการวิจัย ความส าคัญของ
การอ้างอิงคือเพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มาศึกษาค้นคว้าสามารถตรวจสอบหรือติดตามเพ่ิมเติมได้ เพื่อให้เกียรติ
เจ้าของผลงานที่แต่งสารสนทศที่ใช้ในการอ้างอิงซึ่งถือเป็นมารยาททางวิชาการท่ีไม่ควรละเลย อีกทั้งยังสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่อ่าน หากมีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ จ านวนมาก ทันสมัยและตรงตามเนื้อหา  

 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมจะปรากฏอยู่ทั้งส่วนของเนื้อหาและท้ายเล่มคือ  

1.) ส่วนเนื้อหาจะมีรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้อยู่โดยทั่วไป 3 รูปแบบได้แก่  แบบเชิงอรรค 

แบบอ้างอิงท้ายบทและแบบแทรกในเนื้อหา 

2.) ส่วนท้ายเล่ม คือบรรณานุกรม ซึ่งได้แก่ รายละเอียดของแหล่งสารสนเทศท่ีใช้อ้างอิง  

ในเนื้อหาทุกรายการ ทั้งที่ปรากฏชัดเจน โดยเขียนอ้างอิงไว้และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจนแต่อาจเป็นเพียง  

การรวบรวมความคิดหลายๆ แนวแล้วน ามาเรียบเรียงใหม่ 
 บรรณานุกรม คือบัญชีรายการหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทชื่อเรื่องท่ีอ้างอิงใน
รายงานและน ามาใช้ประกอบการเขียนรายงาน เป็นการให้รายละเอียดแหล่งอ้างอิงเพ่ิมเติมของทรัพยากร
สารสนเทศซึ่งอ้างอิงไว้ในเนื้อหาเพ่ือช่วยให้ผู้อ่านติดตามถึงแหล่งที่มาของสารสนเทศ แหล่งอ้างอิงทุกรายการ
ที่อ้างอิงในรายงานจ้องรวบรวมไว้ที่บรรณานุกรมท้ายเล่มอย่างครบถ้วนตามแบบแผนกาพิมพ์บรรณานุกรม
ตามรูปแบบของทางมหาวิทยาลัยก าหนด  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การอ้างหมายถึง 
2. การอ้างอิงมีก่ีรูปแบบพร้อมยกตัวอย่าง 
3. การเขียนอ้างอิงมีความส าคัญอย่างไร 
4. ยกตัวอย่างหลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงจ านวน  2 รายการ 
5. ยกตัวอย่างหลักเกณฑ์การเขียนอัญพจน์  
6. บอกหลักการเขียนเชิงอรรถขยายความและเชิงอรรถโยงได้ 
7. บรรณานุกรมหมายถึง 
8. บรรณานุกรมมีความส าคัญและประโยชน์อย่างไร 

9. จงเขียนรูปแบบการลงบรรณานุกรมของหนังสือจากรายงานที่ศึกษาจ านวน 3 เล่ม 
10.จงเขียนรูปแบบการลงบรรณานุกรมของวารสารยกตัวอย่าง   3 รายการ 
11.จงเขียนรูปแบบการลงบรรณานุกรมของฐานข้อมูลออนไลน์จ านวน   2 รายการ 
12.จงเขียนรูปแบบการลงบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ได้ในห้องสมุดจ านวน   3 รายการ 
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