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คาํนํา 
 

   เอกสารคําสอนรายวิชาการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ (IS30101) เล่มน้ีจะ 
ช่วยใหน้ักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัรายวชิาการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศดี
ยิง่ขึน้ และสามารถนําเอาทฤษฎไีปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานจรงิได ้ 
    ผูเ้ขยีนไดเ้รยีบเรยีงเน้ือหาใหค้รอบคลุมตามหลกัสตูรของรายวชิาทัง้หมด โดยได้
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 9 บท ประกอบดว้ย  บทนํา  หลกัการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ  
บรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ  การบรกิารตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  รูปแบบการ
บรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ  
ความร่วมมือเพื่อการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  การศึกษาความต้องการบริการ
สารสนเทศของผูใ้ช ้  และการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   เน้ือหาของเอกสารคําสอนเล่มน้ีเกิดจากการค้นคว้าเอกสาร ตํารา สื่อต่าง ๆ
ประกอบเพิม่เตมิ และประสบการณ์จากการสอนเพือ่ใหเ้น้ือหามคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ หวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่เอกสารคาํสอนเล่มน้ีจะสามารถชว่ยใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจไดด้ขีึน้   
            ขอขอบคุณเจา้ของผลงานที่นํามาประกอบการเขยีนในครัง้น้ีที่ช่วยใหเ้อกสารคํา
สอนเล่มน้ีสาํเรจ็ออกมาดว้ยด ี
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รหสัวิชา IS30101 

 

ช่ือวิชา  การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
  Information Services and Dissemination 

 

จาํนวนหน่วยกิต - ชัว่โมง 3(2-2-5) 

 

คาํอธิบายรายวิชา 
 

 ศกึษาความหมาย ความสําคญั หลกัการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ ประเภท 
และรปูแบบการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ ศกึษาลกัษณะและตอ้งการบรกิารสารสนเทศ
ของผูใ้ช ้การประเมนิผลการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ ฝึกปฏบิตักิารบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศ 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 

 1. เพือ่ใหผู้ศ้กึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศ 
 2. เพือ่ใหผู้ศ้กึษามคีวามรูแ้ละเกดิทกัษะในการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 3. เพือ่ใหผู้ศ้กึษาเขา้ใจกระบวนการศกึษาความตอ้งการบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศ 
 4. เพือ่ใหผู้ศ้กึษาสามารถประเมนิผลการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 5. เพือ่ใหผู้ศ้กึษาสามารถจดักจิกรรมการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 6. เพือ่ใหผู้ศ้กึษามแีนวคดิสรา้งสรรคแ์ละสามารถฝึกปฏบิตักิารบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศ 
 7. เพือ่ใหผู้ศ้กึษามคีุณธรรมและจรยิธรรมในการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
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   มนุษยสมัพนัธใ์นงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   การประชาสมัพนัธใ์นงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
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บทที ่ 2  หลกัการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
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   ขอ้ควรคาํนึงการจดับรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   บทสรปุ 
 

บทที ่ 3  บรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   บรกิารยมื - คนื  ทรพัยากรสารสนเทศ 
   บรกิารสารสนเทศทนัสมยั 
   บรกิารสาระสงัเขป 
   บรกิารรวบรวมบรรณานุกรม 
   บรกิารแปล 
   บรกิารแนะนําการใชแ้หล่งบรกิารสารสนเทศ 
   บทสรปุ 
 

บทที ่ 4  การบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ 
   ความหมายของบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ 
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   วตัถุประสงคข์องการบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ 
   กระบวนการบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ 
   แหล่งคน้ควา้ประเภทหนงัสอือา้งองิ 
   ลกัษณะสาํคญัของหนงัสอือา้งองิ 
   ประเภทหนงัสอือา้งองิ 
   สรปุลกัษณะของหนงัสอือา้งองิ 
   บทสรปุ 
 

บทที ่ 5  รปูแบบการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   รปูแบบการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศจากสิง่พมิพ ์

   รปูแบบการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศจากการพดู 
   รปูแบบกจิกรรมการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   บทสรปุ 
 

บทที ่ 6  เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   ความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   กรอบแนวคดิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรกิารและเผยแพร ่  
                        สารสนเทศ 
   ขอ้พจิารณาการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พือ่การบรกิารและเผยแพร ่
     สารสนเทศ 
   การดาํเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   ขอ้พจิารณาแหล่งบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ต 
   บทสรปุ 
 

บทที ่ 7  ความรว่มมอืเพือ่การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   ความหมายของความรว่มมอื 
   ความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 
    ความสาํคญัของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 
    ลกัษณะของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมุด 
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    รปูแบบของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมุด 
    องคป์ระกอบของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 
    ความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 
   เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 
   ความรว่มมอืเพือ่การยมืระหวา่งหอ้งสมุด 
   บทสรปุ 
 

บทที ่ 8  การศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ช ้
   ความตอ้งการสารสนเทศของกลุ่มผูใ้ช ้
   ประเภทความตอ้งการสารสนเทศ 
   พฤตกิรรมสารสนเทศ 
   ผูใ้ชก้บัความตอ้งการบรกิารสารสนเทศ 
   วตัถุประสงคข์องการศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศ 
  ปจัจยัทีต่อ้งศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ช ้
   การศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ช ้
   ความพงึพอใจของผูใ้ชต่้อการบรกิารสารสนเทศ 
   บทสรปุ 
 

บทที ่ 9  การประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   ความหมายของการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   ความสาํคญัของการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   ขอ้คาํนึงในการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   คุณภาพการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   การสรา้งคุณภาพการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   ปจัจยัทีม่ผีลต่อการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   องคป์ระกอบของการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   ขัน้ตอนการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   เครือ่งมอืการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   การประเมนิกบัการเปลีย่นแปลง 
   บทสรปุ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 1. บรรยาย 
 2. อภปิราย แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
 3. ศกึษาเอกสารคาํสอนและเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. แบ่งกลุ่มศกึษาคน้ควา้เน้ือหาเพิม่เตมิ นําเสนอเป็นรายงาน 
 5. ศกึษาคน้ควา้ และแสดงความคดิเหน็เป็นรายบุคคลโดยทาํรายงานและอภปิราย 
 6. การฝึกปฏบิตักิารบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 7. ตอบคาํถามทา้ยบท 
 8. ผูส้อนสรปุเน้ือหาเพิม่เตมิ 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารคาํสอน 
 2. หนงัสอื ตํารา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ (power point) 

 4. สือ่ฉายภาพสามมติ ิ (visualizer) 

 5. เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 6. แบบฝึกปฏบิตักิาร 
 

การวดัและประเมินผล 

 

 1. คะแนนระหวา่งภาคเรยีน    70 % 

  1.1  ความสนใจและการมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน 10 % 

  1.2  งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    20 % 

  1.3  การฝึกปฏบิตั ิ    20 % 

  1.4  การทดสอบ     20 % 

 2. คะแนนปลายภาคเรยีน    30 % 
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เกณฑก์ารประเมินผล 

 

 คะแนนระหวา่ง 80 - 100 ไดร้ะดบั A  ดเียีย่ม 
 คะแนนระหวา่ง 75 - 79 ไดร้ะดบั B+ ดมีาก 
 คะแนนระหวา่ง 70 - 74 ไดร้ะดบั B  ด ี
 คะแนนระหวา่ง 65 - 69 ไดร้ะดบั C+ ดพีอใช ้
 คะแนนระหวา่ง 60 - 64 ไดร้ะดบั C  พอใช ้
 คะแนนระหวา่ง 55 - 59 ไดร้ะดบั D+ ออ่น 
 คะแนนระหวา่ง 50 - 54 ไดร้ะดบั D  ออ่นมาก 
 คะแนนระหวา่ง  0 - 49 ไดร้ะดบั F  ตก 



 

แผนบริหารการสอนประจาํบทท่ี  1 

บทนํา 
 

หวัข้อเน้ือหาประจาํบท 

 

 1. ความหมายของการบรกิารเผยแพรส่ารสนเทศ 
 2. ความสาํคญัของการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 3. เทคนิคการใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 4. ปจัจยัการใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 5. คุณลกัษณะของผูใ้หบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 6. บุคลกิภาพของผูใ้หบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 7. ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารต่อผูใ้หบ้รกิาร 
 8. การสือ่สารในงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 9. มนุษยสมัพนัธใ์นงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 10. การประชาสมัพนัธใ์นงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 

 เพื่อศกึษา ความหมาย ความสําคญั เทคนิค และปจัจยัการใหบ้รกิารและเผยแพร่
สารสนเทศ อธิบายคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ ตลอดจนเข้าใจหลกัการ
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ และหลักการประชาสัมพันธ์ในงานบริการและเผยแพร่
สารสนเทศ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

 หลงัจากไดศ้กึษาเน้ือหาบทที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้ ผูศ้กึษาควรมพีฤตกิรรมดงัน้ี 
 1. อธบิายความหมาย ความสาํคญั ของการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
 2. อธบิายคุณลกัษณะ และบุคลกิภาพของผูใ้หบ้รกิารได ้
 3. จาํแนกรปูแบบการสือ่สารเพือ่บรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
 4. บอกหลกัการสรา้งมนุษยสมัพนัธใ์นงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
 5. บอกประเภทของการประชาสมัพนัธใ์นงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
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 6. ผูศ้กึษาปฏบิตัตินใหม้คีุณลกัษณะและบุคลกิภาพในวชิาชพีใหพ้รอ้มต่อบรกิาร 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 1. ปฐมนิเทศเพื่อแนะนําการเรยีนการสอน การวดัผล และประเมนิผลในรายวชิา
การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 2. บรรยายเน้ือหาประจาํบทที ่1 นําเสนอโดยใช ้power point 

 3. แบ่งกลุ่มผูศ้กึษาออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มศกึษาเพื่ออภปิรายประเดน็
ต่อไปน้ี 
  กลุ่มที ่1  ศกึษาคาํวา่  “การบรกิาร” และ “การเผยแพร”่ มคีวามหมายเหมอืนกนั
หรอืแตกต่างกนั 
  กลุ่มที ่2  ศกึษาวธิกีารสรา้งมนุษยสมัพนัธใ์นงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
  กลุ่มที ่3  ศกึษารปูแบบการประชาสมัพนัธใ์นงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 4. ผูศ้กึษาสง่ตวัแทนอภปิราย นําเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
 5. ผูศ้กึษารว่มอภปิราย ซกัถาม แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
 6. ผูส้อนสรปุ อภปิราย และใหค้าํแนะนําเพิม่เตมิ 
 7. ตอบคาํถามทา้ยบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(power point) 

 2. เอกสารคาํสอนบทที ่1 

 3. หนงัสอื ตํารา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. คาํถามทา้ยบท 
 

การวดัผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตความสนใจขณะทาํการบรรยาย 
 2. สงัเกตจากการมสีว่นรว่มในการบรรยาย 
 3. สงัเกตจากการอภปิรายผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 4. สงัเกตจากการตอบคาํถาม 
 5. ตรวจผลงานจากการตอบคาํถามทา้ยบท 
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บทท่ี  1 

 

บทนํา 
 

 การได้รบับรกิารเป็นสิง่ที่ทุกคนปรารถนา เพราะเป็นการได้รบัความสะดวกสบาย 
และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร ับบริการและผู้ให้บริการ อันจะมีผลให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หากด่านแรกที่มีการ
ตดิต่อสื่อสารระหว่างทัง้สองฝ่ายขึน้มปีญัหาย่อมส่งผลกระทบต่อความพงึพอใจและความ
ประทบัใจ ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารตอ้งมหีวัใจในการใหบ้รกิารอยา่งแทจ้รงิ ควรทาํดว้ยความเตม็ใจ 
บรสิุทธิใ์จ และควรจะมรีอยยิม้เพื่อแสดงมติรภาพทีด่ทีางสหีน้า เพื่อใหผู้ม้าขอรบับรกิารเกดิ
ความรูส้กึทีด่ ีมคีวามไวว้างใจ ลดภาวการณ์ประหม่า การบรกิารนบัเป็นกลยุทธใ์นการสรา้ง
ความสมัพนัธ์ทีใ่หเ้กดิขึน้ในระหว่างบุคคล การบรกิารกเ็ปรยีบเสมอืนการใหแ้ต่เป็นการให้
ความรูส้กึทีด่ต่ีอกนั 
 

ความหมายของการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

 การบรกิาร ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Service มคีวามหมายวา่ 
 S - Satisfaction   คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการเพราะการ

ใหบ้รกิารทีด่ถีอืเป็นหน้าทีโ่ดยตรง และตอ้งพยายามทําให้
ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้

 E - Enthusiasm   คอื ความกระตอืรอืรน้ทีค่อยสงัเกตผูใ้ชบ้รกิารตลอดเวลาวา่  
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการอะไรบา้งหรอืตอ้งการใหช้ว่ยเหลอือะไร 

 R - Rapidness   คือ ความรวดเร็วและมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการ
ใหบ้รกิาร 

 V - Values   คอื ความมคีุณค่าในการบรกิาร เป็นการทําทุกวถิทีางทีจ่ะ
ทําใหผู้ท้ี่มาใชบ้รกิารเกดิความรูส้กึเสมอว่าไม่ผดิหวงัและ
เหน็วา่บรกิารนัน้มคีุณคา่ 

 I - Impressive คอื ความประทบัใจ ทีผู่ใ้หบ้รกิารใหค้วามสนใจอยา่งจรงิจงั
ต่อผูใ้ชบ้รกิารในทุกระดบัและทุกคนโดยไม่เลอืกที่รกัมกัที่
ชงัหรอืแบ่งชัน้วรรณะ โดยปฏบิตัใิหเ้สมอภาคกนั 
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 C - Courtesy / Cleanliness คอื ความมไีมตรจีติ/ความสะอาด ผูใ้หบ้รกิารตอ้งให้
การต้อนรบัอย่างอบอุ่น แสดงความเป็นมิตรสุภาพอ่อน
น้อม และพร้อมที่จะฟงัผู้มาใช้บริการอย่างตัง้ใจ ใน
ขณะเดียวกันสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องสะอาด มี
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 E - Endurance คอื ความอดทนอดกลัน้ และการรูจ้กัควบคุมอารมณ์ 

 S - Smiling/Sincerity คอื การยิม้แยม้แจ่มใส/ความจรงิใจ โดยแสดงใหผู้ท้ี่มาใช้
บรกิารไดเ้หน็ทัง้โดยวาจาท่าทาง ตลอดจนสหีน้าและแวว
ตาวา่มคีวามจรงิใจทีจ่ะใหบ้รกิาร 

 การบริการ สรุปความหมายได้ว่า การกระทําที่คอยอํานวยความสะดวกสบาย
รวดเร็วหรือช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ด้วยจิตใจที่เป่ียมไปด้วยความปรารถนาดี
เพือ่ใหผู้ร้บัเกดิความประทบัใจ 
 การเผยแพร ่ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Dissemination มคีวามหมายว่า กจิกรรมหรอื
ปฏบิตักิารใดๆ ที่กลุ่มบุคคลหน่ึงสามารถนําเสนอใหอ้กีกลุ่มบุคคลหน่ึงรบัทราบจากแหล่ง
หน่ึงไปยงัอกีแหล่งหน่ึงในรูปแบบขอ้ความ ตวัเลข เสยีง ภาพ มลัติมเีดยี และเทคโนโลยี
ต่างๆ อาจจดัขึน้เป็นครัง้คราวหรอืประจําก็ไดเ้พื่อใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบั
กจิกรรม 
 สารสนเทศ ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Information มคีวามหมายว่า ข้อมูลข่าวสาร  
ขอ้เทจ็จรงิ เรื่องราว และความคดิต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากการสื่อสารบนัทกึ จดัพมิพห์รอืเผยแพร่ที่
ไดผ้า่นขัน้ตอนการประมวลผลเรยีบรอ้ยแลว้ 
 ดงันัน้ การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ จงึสรุปความหมายได ้คอื กจิกรรมหรอื
กระบวนการดําเนินงานทีผู่ก้ระทําตอ้งปฏบิตัใิหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และมุ่งหวงัใหบุ้คคลหรอื
กลุ่มบุคคลหน่ึงไดร้บัสารสนเทศทีถู่กตอ้งสมบูรณ์จากหลายหลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั โดย
ผู้กระทําต้องการตอบสนองความต้องการด้วยการช่วยเหลือเอาใจใส่ คอยอํานวยความ
สะดวกสบายเพื่อให้เกิดความพงึพอใจ ความประทบัใจความรูส้กึที่ดใีนอนัที่จะทําให้ผูอ้ื่น
ไดร้บัความสขุ และเกดิทศันคตทิีด่ ี
 

ความสาํคญัของการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การบรกิารเป็นสิง่สําคญัในทุกงานทัง้ในภาครฐั และเอกชน เพราะการบรกิารเป็น
การช่วยเหลอืหรอืดาํเนินการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่นการใหบ้รกิารทีด่ ีและมคีุณภาพจากตวั
บุคคลภายในองค์กรหรอืหน่วยงานนัน้จะต้องอาศยัทกัษะความมไีหวพรบิ ความเชื่อมัน่มี
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ความบรสิุทธิใ์จ ยนิดต่ีอการใหบ้รกิาร การบรกิารที่ดจีะเป็นเครื่องมอืช่วยใหผู้ม้าใชบ้รกิาร
เกดิความเชื่อถอื ศรทัธา และเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ต่อบุคคล และองคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี
 การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศจงึเป็นกลยทุธอ์ยา่งหน่ึงทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศ
จดัใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย และเป็นบรกิารทีผู่ร้บับรกิารหรอืผูใ้ชไ้ดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิาร  
  การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศจงึมคีวามสาํคญัดงัน้ี (ประภาวด ี สบืสนธิ,์ 2546) 

 1. การบรกิารเป็นภารกจิหลกัของแหล่งบรกิารสารสนเทศซึ่งจะต้องจดัใหม้ขีึน้ ณ  

จุดใดจุดหน่ึงขององค์กรหรอืหลายจุดตามนโยบายขององค์กร โดยองค์กรอาจจดัตัง้ให้มี
หน่วยงานทาํหน้าทีใ่หบ้รกิาร โดยเฉพาะบางองคก์รอาจมอบหมายใหบุ้คลากรรบัผดิชอบการ
ดาํเนินงานบรกิาร 
 2. การสรา้งภาพลกัษณ์ขององค์กร การบรกิารเป็นกจิกรรมทีใ่หป้ระโยชน์แก่การ
รบับรกิาร คอื ทําใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีค่วรรูห้รอืทีต่้องการรู ้การบรกิารจงึถอื
เป็นส่วนหน่ึงของการประชาสมัพนัธ์ องค์การที่จดัให้แก่กลุ่มเป้าหมายทัง้ภายใน และ
ภายนอกองค์การ  การจดับรกิารที่มปีระสทิธภิาพจะช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีหก้บัองค์กร
ดว้ย 
 3. การบริการเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหาร และดําเนินงานขององค์กร
ประสทิธภิาพ และความสําเรจ็ขององค์กรอาจพจิารณาจากการบรกิารที่องค์กรได้จดั และ
ความพงึพอใจที่ผูใ้ช้ได้รบัจากการบรกิาร  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการประกนัคุณภาพ การ
บรกิารจะเป็นตวับ่งชีว้ดัทีส่าํคญัประการหน่ึง 
 4. การไดร้บัการสนับสนุนจากบุคคล และหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก การที่
ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บับรกิารตามทีค่าดหวงั และเกดิความพงึพอใจ  อนัเน่ืองมาจากการจดับรกิาร
ทีด่มีปีระสทิธภิาพย่อมก่อใหเ้กดิการยอมรบั และศรทัธาในองคก์ร และนําไปสู่ความร่วมมอื
และการใหก้ารสนบัสนุนจากผูใ้ชท้ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
 นอกจากน้ียงัพจิารณาความสาํคญัของการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศไดอ้กี  
2  ลกัษณะ (สมติ  สชัฌกุร, 2542) คอื 
 1. บรกิารทีด่ ีจะสง่ผลใหผู้ร้บับรกิารมทีศันคต ิไดแ้ก่ ความคดิ และความรูส้กึทัง้ต่อ
ตวัผูใ้หบ้รกิาร และองคก์รทีใ่หบ้รกิารเป็นไปทางบวก คอื ความชอบ ความพงึพอใจ  ดงัน้ี 
  1.1 มคีวามชื่นชมในตวัผูใ้หบ้รกิาร 
  1.2 มคีวามนิยมในองคก์รทีใ่หบ้รกิาร 
  1.3 มคีวามระลกึถงึ และยนิดมีาขอรบับรกิารอกี 
  1.4 มคีวามประทบัใจทีด่ ี
  1.5 มกีารบอกเล่าไปยงัผูอ้ื่นแนะนําใหม้าใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
  1.6 มคีวามภกัดต่ีอองคก์รทีใ่หบ้รกิาร 
  1.7 มกีารพดูถงึผูใ้หบ้รกิารและองคก์รในทางทีด่ ี
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 2. บรกิารทีไ่มด่ ีจะส่งผลใหผู้ร้บับรกิารมทีศันคตทิัง้ต่อตวัผูใ้หบ้รกิาร และองคก์รที่
ใหบ้รกิารเป็นไปในทางลบมคีวามไมช่อบและความไมพ่งึพอใจ 
  2.1 มคีวามรงัเกยีจตวัผูใ้หบ้รกิาร 
  2.2 มคีวามเสือ่มศรทัธาในองคก์รทีใ่หบ้รกิาร 
  2.3 มคีวามผดิหวงั และไมย่นิดมีาใชบ้รกิารอกี 
  2.4 มคีวามประทบัใจทีไ่มด่ ี
  2.5 มกีารบอกกล่าวไปยงัผูอ้ื่นไมแ่นะนําใหม้าใชบ้รกิารอกี 
  2.6 มกีารพดูถงึผูใ้หบ้รกิารและหน่วยงานในทางทีไ่มด่ ี
 

เทคนิคการให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 แหล่งบรกิารสารสนเทศซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาค้นคว้าหรอืเป็น
ศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นอกจากนัน้ยงัเป็นแหล่งที่ให้การ
พกัผ่อนหย่อนใจไดด้สีําหรบัผูข้อรบับรกิาร ดงันัน้งานใหบ้รกิารและเผยแพร่สารสนเทศจงึ
เป็นสิ่งสําคญัที่จะทําให้ผู้ใช้บรกิารได้ค้นพบกบัสิง่ที่ต้องการ เมื่อเป็นเช่นน้ีแหล่งบริการ
สารสนเทศจะประสบผลสาํเรจ็หรอืลม้เหลว หรอืประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารมากน้อยเพยีงไรนัน้ 
ผูใ้ห้บรกิารจงึจะต้องมหีลกัการหรอืรู้จกัเทคนิคเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดต้รงกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ ควรจะทําความเขา้ใจความตอ้งการของผูข้อรบั
บรกิารและเขา้ใจธรรมชาติของบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคลในแง่จติวทิยาบุคคลมี
ความต้องการทีจ่ะเป็นในการดําเนินชวีติ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื (จติตนิันท ์ เดชะคุปต์, 
2547) 

 1. ความตอ้งการในการดาํรงชวีติ เป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐานใหช้วีติอยูร่อด 
 2. ความตอ้งการความสะดวกสบาย เป็นความตอ้งการลดภาระความยุง่ยากในชวีติ 
 3. ความต้องการรูปแบบชีวิตหรือความมีเอกลักษณ์ เป็นความต้องการเสาะ
แสวงหาความสุขหรอืเป้าหมายสงูสุดในชวีติดว้ยความสามารถเผชญิกบัสิง่รอบตวัตามหลกั
จติวทิยาเป็นความตอ้งการของมนุษยท์ุกคน แต่ผูใ้หบ้รกิารควรศกึษา และเขา้ใจพฤตกิรรม
ของบุคคลเพื่อจะได้เขา้ถึงจติใจของผู้ใช้บรกิารได้ และสามารถนําไปประยุกต์เขา้กบัการ
ปฏบิตังิานได ้ผูใ้หบ้รกิารจะต้องมหีลกัของการใหบ้รกิารและเผยแพร่สารสนเทศทีด่ ีเช่น มี
การเตรยีมการเพื่อใหบ้รกิารกําหนดระดบั และขอบเขตของการใหบ้รกิาร จดัทําเครื่องมอื
สบืคน้สารสนเทศอย่างมคีุณภาพ  จดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบง่ายต่อการ
เขา้ถึง มทีรพัยากรสารสนเทศที่เพยีงพอจดัเตรยีมสถานที่ใหบ้รกิาร และมผีูใ้หบ้รกิารที่มี
ความรูค้วามสามารถ 
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ปัจจยัการให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของแหล่งบรกิารสารสนเทศ คอื รปูแบบของทรพัยากร
สารสนเทศที่เปลี่ยนจากหนังสอืมาเป็นรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศ จนถึงรูปแบบการใหบ้รกิารสารสนเทศ เป็นรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ แต่ในทาง
ปฏบิตัมินุษยย์งัเป็นกลไกสาํคญัทีเ่ป็นผูค้วบคุมดูแลองคก์รเพื่อใหก้ารบรกิารเป็นทีด่งึดูดใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ  ดงันัน้ผู้ให้บริการควรศึกษาปจัจยัที่ส่งผลให้การบริการและเผยแพร่
สารสนเทศประสบผลสําเร็จ เพราะผู้ให้บริการเป็นสื่อกลางที่ทําให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง
สารสนเทศไดอ้ย่างสะดวก ปจัจยัที่สนับสนุนใหก้ารบรกิารเป็นทีพ่งึพอใจ คอื การทํางานที่
ร่วมมอืร่วมใจกนัทํางานเป็นทมีทุ่มเทต่อการปฏบิตังิานโดยมวีตัถุประสงคเ์ดยีวกนัเป็นการ
รวมตวัโดยอาศยัความเขา้ใจ  ประสานความสมัพนัธ์ ซึ่งผูใ้หบ้รกิารเพยีงคนใดคนหน่ึงจะ
พฒันาแหล่งสารสนเทศแต่เพยีงผู้เดียวนัน้เป็นไปได้ยากจะต้องมกีารทํางานเป็นทีมเพื่อ
ความก้าวหน้าอย่างมคีุณภาพของแหล่งบรกิารสารสนเทศ  องค์ประกอบที่สําคญัของการ
ทาํงานเป็นทมี คอื (สนิุษา  ขนันุ้ย, 2549) 

 1. มเีป้าหมายเดยีวกนั  โดยผูใ้หบ้รกิารตอ้งตระหนกัถงึปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์
ของสถาบนับรกิารสารสนเทศว่าจดัตัง้ขึน้มาโดยมวีตัถุประสงค์อะไร เพื่อที่จะได้วางแผน 
การดาํเนินงาน และลงมอืปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายเดยีวกนั 
 2. มคีวามเป็นผูนํ้า  ต้องมภีาวะความเป็นผูนํ้าแก่ผูใ้ช้บรกิารในการใหค้ําแนะนํา
ชว่ยเหลอืมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และกลา้แสดงออก 
 3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม ผู้ให้บริการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองได ้ โดยมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในการออกความเหน็หรอืการลงมตใินเรือ่งต่าง ๆ 

 4. มคีวามเชื่อมัน่และเคารพในตนเอง  ผูใ้หบ้รกิารจะต้องตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองที่มต่ีอแหล่งบรกิารสารสนเทศมคีวามเชื่อมัน่ว่าสามารถปฏบิตัิงานตามภาระหน้าที่
ของตนเองทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ และเตม็ความสามารถของตนเอง 
 5. การสื่อสารที่เปิดกวา้ง การทํางานร่วมกนั สมาชกิจะต้องมกีารสื่อสารกนัอย่าง
ต่อเน่ืองหลากหลายรูปแบบทัง้ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร การ
สือ่สารดว้ยวาจาหรอืการสือ่สารทีแ่สดงถงึการยอมรบั   
 6. การตดัสนิใจทุกฝ่ายยอมรบั เป็นการเหน็ชอบร่วมกนักบัเสยีงส่วนใหญ่แต่กร็บั
ฟงัความคดิเหน็ของเสยีงสว่นน้อยเพือ่ทีจ่ะไดไ้มเ่กดิปญัหาความขดัแยง้กนัในการทาํงาน 
 7. เคารพและไวว้างใจ  พึง่พาซึง่กนัและกนั ผูใ้หบ้รกิารต้องมคีวามไวว้างใจกบัให้
ความชว่ยเหลอื พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 



8 

 

 8. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพราะแต่ละคนมีความถนัดและ
ความสามารถในการทาํงานทีแ่ตกต่างกนั ควรแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหเ้หมาะสมกบัแต่
ละบุคคล 
 9. สรา้งทศันคต ิ การทํางานเป็นทมีต้องมคีวามเชื่อมัน่ในทมีงานของตนเองว่ามี
ความสามารถทีจ่ะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รได ้
 

คณุลกัษณะของผูใ้ห้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การใหบ้รกิารทีด่แีละมคีุณภาพจะตอ้งอาศยักลยทุธท์กัษะต่างๆทีจ่ะทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
เกดิความประทบัใจ เชื่อถอื ศรทัธา และสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีหแ้ก่องคก์รได ้การใหบ้รกิาร
บางอย่างจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย  ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารจะต้องพฒันาตนเองเพื่อเพิม่พูนศกัยภาพอยู่เสมอ ผูใ้หบ้รกิาร
ควรจะมคีุณลกัษณะ ดงัน้ี (สมติ  สชัฌกุร, 2542 ; วาณ ี ฐาปนวงศศ์านต,ิ 2543) 

 1. มีจิตใจรกังานบริการ  ควรทาํงานดว้ยความทุม่เทแรงกายแรงใจใหแ้ก่สิง่นัน้ 
 2. มีความรู้ในงานท่ีจะบริการ งานบรกิารตอ้งการความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์
ผูท้ํางานบรกิารในเรื่องใดจําเป็นต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในงานทีต่นจะต้องใหบ้รกิารอย่าง
ถูกต้องแท้จริง มิฉะนัน้จะก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียหายแก่งาน ผู้ให้บริการจึงต้อง
ขวนขวายหาความรูใ้นงานเฉพาะนัน้ใหรู้แ้จง้รูจ้รงิอยา่งถ่องแท ้เพื่อใหม้คีุณลกัษณะเพยีงพอ
แก่การเป็นผูใ้หบ้รกิารในงานทีต่นรบัผดิชอบ 

 3. มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตน ผู้ให้บริการจะต้องติดต่อสัมพันธ์
เกีย่วขอ้งกบับุคคลหรอืองคก์รต่าง ๆ การวางตนจงึเป็นสิง่สาํคญั หากการปฏบิตัตินเป็นผล
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารพงึพอใจกด็ไีป แต่ถา้ในทางตรงกนัขา้มการปฏบิตัตินเป็นผลใหผู้ร้บับรกิารเกดิ
ความไมพ่อใจกย็อ่มจะสง่ผลเสยีต่องานบรกิารได ้การปฏบิตัตินเป็นเรื่องทีต่อ้งระมดัระวงัทัง้
ทางกายและวาจา เน่ืองจากเป็นสิง่ที่ปรากฏให้เหน็ได้ง่ายทัง้จากการแต่งกาย การแสดง
กริยิามารยาท การพดู การสือ่สารทัง้ทีใ่ชถ้อ้ยคาํ 
 4. มีทศันคติต่องานบริการดี ผูท้าํงานบรกิารเป็นผูใ้หจ้งึตอ้งมคีวามคดิความรูส้กึ
ต่องานบรกิารในทางทีช่อบและเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร ถา้บุคคลใดมทีศันคตต่ิองานบรกิารดกี็
จะใหค้วามสาํคญัต่องานบรกิาร และปฏบิตังิานอยา่งเตม็ทีเ่ป็นผลใหง้านบรกิารมคีุณค่า และ
นําไปสูค่วามเป็นเลศิ 
 5. มีจิตใจมัน่คงไม่โลเล  ผูใ้หบ้รกิารจะต้องมคีวามมัน่คงในจติใจหากมอีารมณ์
ออ่นไหวเกดิเหตุการณ์ใดมากระทบจติใจทาํใหเ้กดิปฏกิริยิาในทางรา้ยอยา่งรุนแรงยอ่มจะทาํ
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ให้การบริการมผีลเสยีไปด้วย ผู้ให้บรกิารจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายหรอืวตัถุประสงค์ที่
กาํหนดไว ้
 6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ผูใ้หบ้รกิารควรมแีนวคดิใหม่ๆ  อยูเ่สมอไมค่วรยดึ
ตดิอยู่กบัการใหบ้รกิารที่เคยปฏบิตัมิาควรจะเป็นผูม้ลีกัษณะเฉพาะในการคดิเปลี่ยนแปลง
ใหมใ่หด้กีวา่เดมิ และสรา้งจนิตนาการจากประสบการณ์นํามาใชใ้นการสรา้งสรรคง์านบรกิาร
ใหด้ขีึน้ 
 7. มีความช่างสงัเกต  ผูใ้หบ้รกิารจะต้องมลีกัษณะเฉพาะตวัเป็นคนช่างสงัเกต  
เพราะหากมีการรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการต้องนํามาคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดบริการที่ดียิ่งขึ้น เกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากยิง่ขึน้ 
 8. มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา  ผูใ้หบ้รกิารจะต้องสมัพนัธ์ทัง้โดยทางตรง
และโดยทางออ้มกบับุคคลต่าง ๆ ซึง่มภีมูหิลงัทีห่ลากหลายต่างกนั ผูใ้ชบ้รกิารบางคนอาจนํา
ปญัหามาใหท้ัง้ทีเ่ป็นปญัหาทีเ่กดิจากผูใ้ชบ้รกิารทําขึน้ ลว้นเป็นปญัหาทีผู่ใ้หบ้รกิารจะต้อง
สามารถวเิคราะหส์าเหตุของปญัหาหรอืคดิหาวธิแีกป้ญัหา และเลอืกทางแกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ 
 9. มีความเป็นนักพฒันา  จะตอ้งมกีารพฒันาตนเองใหม้คีวามรอบรูใ้ฝห่าความรู้
ตลอดเวลามทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ  ใหเ้กดิประโยชน์ในการดําเนินงานใหท้นัต่อ
การเปลีย่นแปลง 
 10.  มีความเป็นนักการตลาด  ซึง่ผูท้ําหน้าทีใ่หบ้รกิารตอ้งบรกิารเชงิรุกแทนการ
ตอบสนองผู้ใช้ในเชงิรบั โดยต้องรู้ว่าผู้ใช้บรกิารต้องการอะไรแล้วดําเนินการจดัหามาให้
พรอ้มทัง้กระตุน้สง่เสรมิใหเ้กดิการใชบ้รกิาร 
 11.  มีความเป็นนักวิจยัและประเมินผล  เพราะไมเ่พยีงแต่มหีน้าทีบ่รกิารเท่านัน้
แต่จําเป็นต้องเป็นนักวจิยัด้วย เพื่อนําผลการวจิยัมาปรบัปรุงแก้ไขพฒันางานให้ทนัสมยั
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช ้ตลอดจนรูจ้กัประเมนิผลงานทัง้ส่วนตวัและของผูร้่วมงาน
เพือ่การพฒันางานใหม้คีุณภาพ 

 

บคุลิกภาพของผูใ้ห้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การใหบ้รกิารเพือ่ใหผู้ใ้ชเ้กดิความประทบัใจหรอืพงึพอใจนัน้ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งมกีาร
ปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมกบังาน ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารควรมบุีคลกิภาพ ดงัน้ี 
 1. การแสดงออกทางสีหน้าและสายตา  เป็นลักษณะการแสดงออกของ
ความรูส้กึนึกคดิทางใบหน้าและสายตา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรูส้กึต่างๆ เวลาจะสือ่ออกมา
ใหเ้หน็ไดท้างสายตา เชน่ การมองดว้ยความรกั ความเมตตา เกลยีด เหยยีดหยาม ดหูมิน่ ดู
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แคลน ผูใ้หบ้รกิารจงึต้องระวงับุคลกิภาพในดา้นน้ี อย่าใหค้วามรูส้กึทีไ่ม่ดแีสดงออกมาทาง
สายตา ดงันัน้วธิกีารมองผูใ้ชบ้รกิารควรจะสุภาพเรยีบรอ้ยใชส้ายตาทีนุ่่มนวลอ่อนโยนและ
เป็นมติร 
 2. การแต่งกาย  ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสะอาดและรู้จกัใช้สีที่ถูกต้อง
เหมาะสมแก่กาลเทศะ ตลอดจนการแต่งหน้าตา ปาก ควรทําใหพ้อดอีย่าใหม้ากเกนิไปจน
กลายเป็นสิง่ทีน่่าเกลยีด 
 3. การใช้ถ้อยคํา  การพูดและการใช้ถ้อยคําผู้ให้บริการต้องมีศิลป์ในการพูด  
สามารถที่จะทําให้ชนะใจผู้ฟงัได้จะต้องใช้คําพูดที่มีเหตุผล สุภาพเรียบร้อย ไพเราะ
ออ่นหวานทีจ่ะทาํใหผู้ท้ีม่าใชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 
 4. ท่วงท่าในการเดิน  การเดนิควรเดนิตวัตรงอกผายไหล่ผึง่มที่าทางทีส่งา่ผา่เผย  
ซึง่ลกัษณะทา่เดนิทีด่นีัน้จะชว่ยสง่เสรมิบุคลกิภาพได ้
 5. การแสดงออก   การแสดงท่าทางต้องระมดัระวงัอย่าใหม้ที่าทางทีไ่ม่สวยงาม  
หรอืไม่น่าดูเกดิขึน้ควรใชท้่าทางทีสุ่ภาพน่าดูน่าชม เช่น ท่าทางในการพูดควรพูดใหสุ้ภาพ
อยา่ใหม้กีารแสดงออกประกอบมากเกนิไปจนน่าเกลยีด 
 6. ความเป็นมืออาชีพ   การใหบ้รกิารเป็นงานที่ต้องใช้ทกัษะเป็นอย่างมากจงึ
ตอ้งปฏบิตัใิหเ้หน็เดน่ชดัมทีา่ทางและความชาํนาญสามารถทาํไดแ้คลว่คลอ่งวอ่งไวมลีกัษณะ
ทีด่ดูทีาํใหผู้ท้ีร่บับรกิารเกดิความเชื่อถอื 
 7. สขุภาพ  ผูใ้หบ้รกิารควรจะตอ้งเป็นผูท้ีม่สีขุภาพดรีา่งกายแขง็แรงไมม่โีรคภยัไข้
เจบ็ดงันัน้จงึตอ้งดแูลรกัษาใหเ้ป็นผูท้ีม่สีขุภาพสมบรูณ์อยูเ่สมอ 
 

ความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการต่อผูใ้ห้บริการ 
 

 ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสาํคญัมากต่อผูใ้ชบ้รกิารทัง้การชว่ยเหลอืคน้หาสารสนเทศหรอืให้
คาํปรกึษา ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารจงึมคีวามคาดหวงัต่อผูใ้หบ้รกิาร ดงัน้ี 
 1. ทศันคติท่ีดี  หมายถงึ สิง่ทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการมาก คอื รอยยิม้และอธัยาศยัอนั
ดใีนเวลาทีพ่วกเขาตอ้งการมารบับรกิาร ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ลกัษณะพืน้ฐานของผูใ้หบ้รกิารนัน้
ดว้ย 
 2. ความรบัผิดชอบในคาํตอบท่ีถกูต้อง หมายถงึ ความคาดหวงัทีผู่ร้บับรกิารจะ
ได้รบัคําตอบในปญัหาอนัเน่ืองมาจากบรกิารนัน้ๆ โดยสิง่ที่พวกเขาต้องการมากที่สุด คอื 
หวงัทีจ่ะไดร้บัความช่วยเหลอื และไดร้บัคําตอบ ตลอดจนขอ้แนะนําต่างๆ จากผูท้ีท่ําหน้าที่
ใหบ้รกิารอย่างถูกต้อง และเต็มไปดว้ยความรบัผดิชอบซึ่งความรบัผดิชอบในทีน้ี่ หมายถงึ
ความละเอยีดชดัเจนของคาํตอบ 
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 3. ความพร้อมของผู้ให้บริการ  หมายถึง ความคาดหวงัที่ผูร้บับรกิารต้องการ
เหน็  คอื ผูใ้หบ้รกิารมกีารแต่งการสุภาพเรยีบรอ้ย สะอาด ตลอดจนมบุีคลกิภาพทีเ่หมาะสม
และมคีวามทีจ่ะพรอ้มทีใ่หบ้รกิาร 
 4. ความมีทกัษะและการได้รบัการฝึกฝน หมายถงึ ความคาดหวงัทีผู่ร้บับรกิาร
ต้องการใหผู้้ให้บรกิารที่เป็นผู้มคีวามรู้ มทีกัษะความชํานาญในงานบรกิารนัน้ๆ หรอือาจ
เรยีกไดว้า่ความเป็นมอือาชพี มคีวามเชีย่วชาญและไดร้บัการฝึกฝนมาอยา่งด ี
 5. ความตรงต่อเวลา หมายถึง ความคาดหวงัที่ผู้รบับรกิารว่าจะทําให้ตนเอง
ไดร้บัการบรกิารทีท่นัใจ และตรงเวลาซึง่ถอืเป็นสิง่สาํคญั การผดินดักบัผูร้บับรกิารเป็นเรื่อง
ทีบ่างครัง้อาจสรา้งความเสยีหายต่อองคก์รกไ็ด ้
 

การส่ือสารในงานบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

 การสื่อสารเป็นสิ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการในสถาบันบริการ
สารสนเทศ  เพราะเป็นส่วนในการสรา้งความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น โดยเฉพาะผูใ้ช้บรกิารหาก
ผูใ้ชบ้รกิารไม่ไดร้บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของแหล่งบรกิารสารสนเทศ อาจมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น ผู้ใช้บรกิารไม่เขา้ใจขัน้ตอนการใช้ หรอืผู้ใช้บรกิารเกิดปญัหาจากการ
สื่อสารไม่ตรงกนั อาจจะเป็นปญัหาเล็กน้อย ซึ่งก็สามารถโยงใยไปสู่ทศันคติที่ไม่ดีของ
ผูใ้ช้บรกิารต่อภาพลกัษณ์ทัง้หมดของแหล่งบรกิารสารสนเทศได้ ดงันัน้การสื่อสารจงึเป็น
ปจัจยัเอื้อหนุนให้การปฏิบตัิงานของผู้ให้บรกิารมคีวามสําเรจ็ได้ หากผู้ให้บรกิารเล็งเหน็
ความสาํคญัของการสื่อสาร เขา้ใจหลกัของการสื่อสาร งานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศจะ
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ลดปญัหาการขดัแยง้ลงได ้ผูใ้หบ้รกิารควรรูจ้กัเลอืกกลยุทธ์การ
สื่อสารระหว่างผูใ้ชใ้นแต่ละกลุ่มใหเ้หมาะสม อนัจะช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจซึ่งกนัและกนัได้
เป็นอยา่งด ี
 

 ประเภทการส่ือสารเพ่ือบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 การสือ่สารเพือ่การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คอื 
(สมุน  อยูส่นิ, 2545) 
 1. การส่ือสารภายใน หมายถงึ การแลกเปลี่ยนข่าวสารหรอืสารสนเทศระหว่าง
บุคคลระดบัต่างๆ มวีตัถุประสงค์เพื่อประสานใหก้ารดําเนินงานในองค์กรเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั  เป็นการสรา้งความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนัของบุคลากรสรา้งความสนิทสนมคุน้เคย
กนัทัง้ดา้นการงานและสว่นตวั การสือ่สารภายใน แบ่งไดด้งัน้ี 
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  1.1 เรื่องเกีย่วกบังาน (Task messages) เป็นการสื่อสารเพื่อใหบุ้คลากรได้
ทราบภารกจิเกีย่วกบังาน เช่น เป้าหมายการทาํงาน กระบวนการทาํงาน และกจิกรรมต่างๆ 

ขององคก์ารรวมถงึการจดัใหม้กีารประชุม การสมัมนา การฝึกอบรม การสื่อสารเกีย่วกบังาน
มคีวามจําเป็นเพราะจะช่วยกระตุ้นใหบุ้คลากรตระหนักถึงภาระหน้าที่และเอาใจใส่ในการ
ปฏบิตังิาน และเป็นการสรา้งบรรยากาศในการทาํงาน 
  1.2 เรื่องเกีย่วกบันโยบายระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ (Policy and regulation  

messages) เป็นการสือ่สารใหบุ้คลากรไดท้ราบถงึนโยบายขององคก์ร ระเบยีบขอ้บงัคบั 
ต่าง ๆ ตลอดจนการควบคุมและการติดตามการปฏิบตัิงาน การสื่อสารเกี่ยวกบันโยบาย
ระเบยีบและขอ้บงัคบั จะทําใหบุ้คลากรไดท้ราบทศิทางขององคก์ร และสรา้งความมรีะเบยีบ
วนิยัในการทาํงาน 
  1.3 เรือ่งเกีย่วกบัคน (Human messages) การสือ่สารเกีย่วกบัคนถอื 
เป็นพืน้ฐานขององคก์ร ไดแ้ก่ เรื่องทีเ่กีย่วกบัทศันคต ิค่านิยม ความชอบ อาจมกีารรวมกลุ่ม
ระหว่างบุคลากร เพื่อพบปะสงัสรรค ์เพื่อแสดงความคดิเหน็แสดงพลงัในการเจรจาต่อรอง 
นอกจากน้ียงัรวมถงึการบรหิารความขดัแยง้การใหค้ําปรกึษา และการทํากจิกรรมทางสงัคม
ต่าง ๆ 

  1.4 เรื่องเกีย่วกบันวตักรรม (Innovative messages) เป็นการสื่อสารเรื่องราว
ทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นของสงัคม รวมถงึการนําเสนอโครงการใหม่ๆ  

หรอืบรกิารใหม่ๆ  และการวางแผนงานในอนาคต 
 2. การส่ือสารภายนอก หมายถึง การติดต่อหรือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง
องคก์รต่อองคก์ร สว่นใหญ่จะเป็นการสื่อสารทีเ่ป็นไปโดยภาระหน้าที ่เช่น การตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างแหล่งบรกิารสารสนเทศของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงกบัมหาวทิยาลยัอกีแห่งหน่ึงเพื่อ
บรกิารยมืหนังสอืระหว่างกนั การสัง่ซื้อหนังสอืหรอืวสัดุอุปกรณ์ การประชุมกบัเครอืข่าย
สมาชกิ เป็นต้น การสื่อสารภายนอกมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกนั
และกนัเพือ่ทราบความเคลื่อนไหวของสภาพแวดลอ้มภายนอก 
 

 รปูแบบการส่ือสารเพ่ือบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 รปูแบบของการสือ่สารทีใ่ชเ้พือ่บรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ สามารถแบ่งได ้
2 ประเภท  คอื 
 1. การส่ือสารเชิงวจันะหรือการใช้ถ้อยคาํ (Verbal communication) เป็นการ
สือ่สารโดยใชภ้าษาพดู ภาษาเขยีนเพือ่ตดิต่อขอ้มลูขา่วสารระหวา่งกนั 
 2. การส่ือสารเชิงอวจันะหรือมิได้ใช้ถ้อยคาํ (Nonverbal communication) เป็น
การสื่อสารโดยใช้รหสัหรอืสญัลกัษณ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่ภาษาพูดหรอืภาษาเขยีนเช่น การใช้
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อากปักิริยาท่าทางเรียกว่าภาษากาย การสื่อสารในงานบริการที่เป็นเชิงอวจันะมีหลาย
ประการ คอื 
  2.1 การแสดงออกทางใบหน้า  การใหบ้รกิารโดยแสดงออกทางใบหน้าหรอืสี
หน้าเป็นสื่อสําคญัที่แสดงถึงลกัษณะอารมณ์ความรู้สกึของผู้ให้บรกิาร เพราะเป็นส่วนที่
สงัเกตเห็นง่ายที่สุด ลกัษณะอาการที่แสดงออกทางใบหน้า เช่น ความโกรธ ความสงสยั 
ความสุข ความกลวั โดยสงัเกตไดจ้ากส่วนต่างๆ บนใบหน้า เช่น คิ้ว ปาก จมูก หน้าผาก 
เป็นตน้ ซึง่ผูใ้หบ้รกิารตอ้งมคีวามระมดัระวงั เพราะบางทอีาการต่างๆ อาจแสดงออกมาโดย
ทีเ่ราไมรู่ส้กึตวักไ็ด ้
  2.2 การแสดงออกทางตา จากคํากล่าวที่ว่า “ดวงตา  คือ หน้าต่างของ
หวัใจ”  เป็นการสะท้อนให้เหน็ความรู้สกึที่แท้จรงิที่มต่ีอคนอื่น เพราะการแสดงออกทาง
สายตาเช่น การมอง การสบตา การจอ้ง การชําเลอืง ล้วนเป็นการใชส้ายตาจงึมกีารนําไป
เป็นสาํนวนเปรยีบเทยีบขึน้ ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งคํานึงหากเมื่อมกีารสื่อสารดว้ยสายตา เพราะ
จะเป็นการบ่งบอกถงึเจตคตทิัง้ทางด ีและไมด่ต่ีอผูใ้ชบ้รกิารได ้ในการใหบ้รกิารจงึตอ้งมกีาร
ฝึกใชส้ายตาใหเ้หมาะสม ควรจะสบตาผูใ้ชบ้รกิารอย่างไรเพื่อไม่ใหเ้สยีมารยาท หรอืการใช้
สายตาอย่างไรเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเกรงใจ สิง่เหล่าน้ีผู้ให้บรกิารต้องฝึกฝน และใช้การ
แสดงออกทางใบหน้าใหถู้กสถานการณ์และเกดิความเหมาะสมทีส่ดุ 
  2.3 การแสดงอากัปกิริยาท่าทาง เป็นลักษณะการใช้อวัยวะในร่างกาย
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น การยกัไหล่ การกวกัมอื การแกว่งแขน เป็นต้น สิง่
เหล่าน้ีผูใ้หบ้รกิารต้องระมดัระวงัตวัอยู่เสมอเพราะภาพลกัษณ์ทีแ่สดงออกอาจมผีลกระทบ
ต่อองคก์รทัง้ทางตรงและทางออ้มกไ็ด ้
  2.4 การใชเ้สยีง  เป็นการใชอ้ารมณ์และความรูส้กึแสดงออกมาในการพดูเสยีง
ของบุคคลกจ็ะแตกต่างกนัในเวลาทีม่อีารมณ์ต่างกนั เช่น ความดงัหรอืความแผ่วเบา เสยีง
สัน้หรอืยาว ดงัหรอืไม่ดงั พดูมหีางเสยีงหรอืไม่ม ีการหยุดระยะหรอืเวน้ช่วงหายใจ เป็นต้น 
ผู้ให้บริการจะต้องเข้าใจคุณลกัษณะของตัวเองและศึกษาหาความรู้เพื่อฝึกฝนตนเองให้
สามารถนํามาปรับพฤติกรรมและบุคลิกในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการให้เกิดความ
ประทบัใจ 
  2.5 สิ่งของเครื่องใช้ของผู้ให้บริการ เป็นส่วนประกอบที่ผู้ให้บริการต้อง
พจิารณา เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดบั เครื่องสาํอาง แว่นตา กระเป๋า ลปิสตกิ รองเทา้ 
เป็นตน้  สิง่ของจาํพวกน้ีสามารถบ่งบอกสถานภาพของบุคคล บุคลกิลกัษณะของบุคคล เช่น 
รสนิยม  นิสยัใจคอ  ภารกจิกจิกรรมทีจ่ะปฏบิตั ิดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารถงึจะตอ้งระมดัระวงัควรจะ
มคีวามพถิพีถินัขึน้ เพราะจะส่งผลไปถงึการปฏบิตังิาน เช่น ความน่าเชื่อถอื ความไวว้างใจ 
การยอมรบั  ความเชื่อมัน่ เป็นตน้ ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งปลูกฝงัใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิทศันคตทิีด่อียู่
ตลอดเวลา 
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 หลกัการส่ือสารเพ่ือบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 การสื่อสารเป็นพฤติกรรมของบุคคลในการถ่ายทอด ข้อมูลข่าวสาร ความคิด  
ความรูส้กึ จากบุคคลหน่ึงไปยงัอกีบุคคลหน่ึง หรอืจากฝา่ยหน่ึงไปยงัอกีฝา่ยหน่ึง ผูใ้หบ้รกิาร
ในแหล่งบรกิารสารสนเทศจะตอ้งมกีารศกึษาเรยีนรูเ้พื่อนําไปยดึเป็นแนวทางก่อนการปฏบิตัิ
เพื่อให้ลดปญัหาที่จะตามมาให้น้อยที่สุด ดังนัน้ผู้ให้บริการควรมีหลักการสื่อสารกับ
ผูใ้ชบ้รกิาร คอื (สรุกุล  เจนอบรม, 2547) 

 1. มีหลักของการส่ือสารท่ีดี  การสื่อสารจําเป็นต้องไตร่ตรองให้รอบคอบ
พิจารณาความเหมาะสม ข้อมูลข่าวสาร ช่องทาง ปฏิกิริยาย้อนกลับจากผู้รบัสารหรือ
ผูใ้ชบ้รกิาร การสือ่สารทีด่มี ี 7  ประการ  คอื 
  1.1 พดูใหช้ดัเจน (Clear) 

  1.2 พดูใหไ้ดใ้จความถูกตอ้ง (Correct) 

  1.3 พดูใหส้ัน้ (Concise) 

  1.4 พจิารณาวา่ผูอ้ื่นทาํตามไดห้รอืไม ่(Consider) 

  1.5 สภุาพ (Courteous) 

  1.6 พยายามใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ เดาใหไ้ด ้(Concrete) 

  1.7 ขอ้ความตอ้งสมบรูณ์ ครบถว้น (Complete) 

 2. รู้จกัองคป์ระกอบของการส่ือสาร องคป์ระกอบสาํคญัในการสือ่สารเพื่อบรกิาร
ทีม่ปีระสทิธภิาพ มดีงัน้ี 
  2.1 ตวัผูส้่งสาร ต้องเป็นผูใ้หบ้รกิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และทศันคตทิีด่ี
ต่อการใหบ้รกิาร 
  2.2 ตัวผู้รบั เป็นผู้มาติดต่อรบับริการที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ตดิต่อสือ่สารได ้
  2.3 สื่อ  เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่ผู้ให้บริการใช้ในการถ่ายทอดไปยัง
ผูร้บับรกิาร  ซึง่ตอ้งเป็นสือ่ทีม่คีุณภาพ 

  2.4 การวางแผนทีด่เีป็นการเตรยีมการใหบ้รกิารทีด่มีกีารเตรยีมการไว้
ล่วงหน้า 
  2.5 วิธีการและเทคนิค  เป็นวิธีการและเทคนิคในการให้บริการที่สะดวก
รวดเรว็ ถูกตอ้งสภุาพ และเป็นธรรม 
  2.6 การตดิตามประเมนิผล  เป็นการตดิตามประเมนิผลทีใ่หบ้รกิารไปแลว้ว่า
เป็นอยา่งไร ดหีรอืไม ่หากมปีญัหาจะไดแ้กไ้ขไดท้นัท ี
 3. ความล้มเหลวในการส่ือสาร  สาเหตุทีเ่ป็นปจัจยัใหก้ารสื่อสารลม้เหลวมกัเกดิ
จากปจัจยัต่อไปน้ี 
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  3.1 ตวัผูส้ง่หรอืผูใ้หบ้รกิาร เชน่ มทีศันคตไิมด่ต่ีอผูใ้ชบ้รกิารขาดความรูท้กัษะ  
และเทคนิคในการสง่สารหรอืใหบ้รกิาร 
  3.2 ตวัผู้รบัหรอืผู้ใช้บรกิาร เช่น มทีศันคติไม่ดต่ีอผู้ให้บรกิารมคีวามรู้ และ
ประสบการณ์พืน้ฐานเกีย่วกบัเรื่องทีต่อ้งการไมเ่พยีงพอชอบสรุปความคดิเหน็สว่นตวัโดยใช้
อารมณ์มากกวา่ขอ้มลู 
  3.3 ขอ้มลูขา่วสาร เชน่ ขอ้มลู ขา่วสารไมท่นัสมยั มกีฎระเบยีบซบัซอ้น 
 4. เทคนิคในการส่ือสาร   ก่อนการสื่อสารผูใ้หบ้รกิารคาดคาํนึงถงึผลรบัทีเ่กดิขึน้  
เมื่อมกีารสื่อสารเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการให้บรกิารผู้ให้บรกิารควรรู้จกัเทคนิคในการ
สือ่สาร  ดงัน้ี 
  4.1 คาํนึงถงึกาลเทศะ สถานที ่บุคคล 
  4.2 มคีวามเป็นกนัเอง ใหค้วามสนใจ 
  4.3 ในการโต้ตอบต้องใช้เทคนิคการฟงัมากกว่าการพูด ในการฟงัต้องใหไ้ด้
เน้ือหาสาระและความรูส้กึของผูพ้ดู 
  4.4 ตอ้งหมัน่ตรวจสอบความเขา้ใจของผูใ้ชบ้รกิาร 
  4.5 มกีารเน้นยํา้เน้ือหาตามความจาํเป็นอยูเ่สมอ 
 

 ข้อคาํนึงการส่ือสารในงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการจําเป็นจะต้องใช้การสื่อสารที่มี
คุณภาพเพื่อใหส้ามารถสนองตอบความต้องการผูใ้ชไ้ดม้ากที่สุด แต่การสื่อสารเป็นส่วนให้
การทาํงานประสบผลสาํเรจ็หรอืลม้เหลวกไ็ดส้ง่ผลทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิาร
จงึควรคาํนึงถงึปจัจยัต่อไปน้ี (อจัฉรา  นวจนิดา, 2542) 

 1. การใช้ภาษากายท่ีดี เช่น การยิ้มทกัทาย การสบตา การใช้น้ําเสยีง เพราะ
ภาษากายสาํคญัเป็นอนัดบัแรก การยิม้ทีจ่รงิใจจะชว่ยบอกมติรไมตร ีและสรา้งความสบายใจ
ใหเ้กดิขึน้ และน้ําเสยีงจะเป็นตวัสือ่ความมัน่ใจ ความจรงิใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารไดด้ ี
 2. ความมัน่ใจในการเร่ิมสนทนากบัผู้ท่ีเราสร้างความสมัพนัธ์ด้วย จะต้อง
รูจ้กัใชค้ําถามใหเ้หมาะสม เพราะจะเป็นการเริม่ตน้การสนทนาทีด่ ีเช่น มอีะไรใหช้่วยเหลอื
ไหมคะ  และพยายามหลกีเลี่ยงหวัขอ้สนทนาที่อาจก่อปญัหา เช่น เรื่องการเมอืง ศาสนา 
เป็นตน้ 
 3. การให้ความสนใจในเพ่ือนมนุษยด้์วยกนั  พฤตกิรรมทีผู่ใ้หบ้รกิารควรแสดง
ต่อผูใ้ชบ้รกิาร ดว้ยการใสใ่จและใหค้วามสาํคญัแก่ผูท้ีเ่ราจะสรา้งความสมัพนัธด์ว้ยจะเป็นสิง่
ทีส่ามารถผกูใจคนทีเ่ราตอ้งการสรา้งความสมัพนัธด์ว้ย 
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 4. การเป็นผู้รบัฟังท่ีดี  ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งพจิารณาถงึโอกาสหรอืจงัหวะทีค่วรจะ
สนทนากบัผู้ใช้บริการ เพราะผู้ใช้บริการมีความหลากหลายแต่คนที่ฟงัเป็นจะเป็นคนที่
ไดเ้ปรยีบคนอื่น 
 5. การสนทนาเป็น  ผู้ให้บรกิารควรรู้จกัเลือกหวัขอ้เรื่องในการสนทนา และดู
บุคลกิลกัษณะหรอืนิสยัใจคอของผูใ้ชบ้รกิารเพื่อเลอืกประเดน็สนทนาใหเ้หมาะสม แต่ในการ
สนทนากบัใครกต็าม ทัง้ 2 ฝ่ายควรมโีอกาสไดแ้ลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนัทัง้ 2 ฝ่าย และ
ควรพยายามหาความสนใจรว่มกนั 
 6. ข้อควรระวงัในการพูดสนทนากบัผู้อ่ืน  ผู้ให้บรกิารควรจะต้องระมดัระวงั 
เช่น  พูดให้ตรงประเด็นไม่เยิน่เย้อให้เวลาอกีฝ่ายหน่ึงพูดบ้างอย่าพูดเกินเลยข้อเท็จจรงิ
เปิดเผยความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิในเวลาอนัควร 
 7. การปิดฉากสนทนา   ผู้ให้บรกิารควรรู้จกัจงัหวะในการปิดฉากสนทนาควร
เกดิขึน้เมื่อทัง้ 2 ฝ่ายรูส้กึว่าไดส้นทนา แสดงออก หรอืพูดถึงเรื่องที่ต้องการควรแก่เวลาที่
ตอ้งหยดุสนทนาแลว้ 
   

 ปัญหาการส่ือสารในงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 การให้บริการเป็นงานที่คอยอํานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ โดย
พยายามให้ผู้ใช้มีทัศนคติที่ดี รวมทัง้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดซึ่ง
ผูใ้ช้บรกิารจะต้องมปีฏิภาณไหวพรบิเพื่อแก้ปญัหาต่างๆ ได้อย่างมสีติและรอบคอบ โดย
ปญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคในงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ มดีงัน้ี 
 1. ปัญหาด้านตวับคุคล ไดแ้ก่ ผูส้ง่สาร(ผูใ้หบ้รกิาร) และผูร้บัสาร(ผูใ้ชบ้รกิาร) 
มดีงัน้ี 
  1.1 ขาดทกัษะในการสือ่ความ เชน่ พดูไมช่ดัเจน ไมม่มีารยาทในการพดู   
  1.2 ใชภ้าษา และถอ้ยคาํทีย่ากเกนิไปหรอืใชภ้าษาต่างประเทศปนภาษาไทย 
  1.3 มอีคต ิคอื มคีวามลาํเอยีงเพราะรกัหรอืเกลยีด 
  1.4 ไม่เขา้ใจเรื่องทีพู่ดดพีอ ผูส้่งทีไ่ม่เขา้ใจเรื่องทีพ่ดูจะไม่สามารถอธบิายให้
ผูฟ้งัเขา้ใจได ้
  1.5 ผูส้ง่สารมเีจตนาบดิเบอืนขา่วสารเพือ่ผลประโยชน์บางประการ 
  1.6 ผูส้่งสารเป็นคนเงยีบขรมึจนเกนิไปจงึไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอธบิายทําใหค้น
ฟงัไมอ่าจเขา้ใจได ้
  1.7 พดูผดิ  ผูพ้ดูพดูผดิโดยไม่เจตนาหรอืใชภ้าษาไม่ถูกตอ้งทําใหผู้ฟ้งัเขา้ใจ
ผดิได ้
  1.8 ขาดศรทัธาในการฟงั ไมส่นใจ และไมม่สีมาธใินการฟงั 
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  1.9 อารมณ์ไมด่ ีอาจจะเป็นไดท้ัง้ผูส้ง่สารและผูร้บัสาร ถา้ผูส้ง่สารอารมณ์ไมด่ี
กจ็ะพดูเสยีงหว้น ไมอ่ธบิายขยายความถา้ผูร้บัสารอารมณ์ไมด่กีจ็ะไมส่นใจฟงั 
  1.10 ความแตกต่างระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบัสารในเรื่องฐานะเศรษฐกิจ และ
สงัคม บทบาทตําแหน่ง และหน้าที ่
  1.11 ผูร้บัสารจะเลอืกฟงัสิง่ทีต่นสนใจเทา่นัน้ 
  1.12 ความบกพรอ่งของอวยัวะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อสือ่สาร 
 2. ปัญหาด้านข่าวสาร ข้อมลู 

  2.1 ข่าวบดิเบอืน ข่าวมกัจะถูกบดิเบอืนเพราะผูส้่งสารมเีจตนาบดิเบอืนหรอื
อาจเป็นเพราะสง่ผา่นบุคคลหลายคน 
  2.2 ขอ้มลูคลุมเครอื ผูพ้ดูพดูคลุมเครอื 
  2.3 ขอ้มลูยากแก่การเขา้ใจ คอืไมเ่หมาะกบัผูฟ้งั 
 3. ปัญหาด้านส่ือ 

  3.1 คาํพดูคาํเดยีวมหีลายความหมาย 
  3.2 ภาษาถิน่ อาจทาํใหเ้ขา้ใจผดิ และนําไปสูค่วามไมพ่อใจซึง่กนัและกนัได ้
  3.3 ภาษากาย เป็นการแสดงสหีน้าแววตา กริยิาท่าทางต่างๆ เป็นการแสดง
ความรูส้กึภายในทีผู่ส้ง่สารอาจกาํลงัคดิอะไรอยูแ่ลว้แสดงออกมาโดยไมต่ัง้ใจ 
  3.4 สัญลักษณ์  สัญลักษณ์หลายอย่างเป็นสากลที่มีคนเข้าใจกันอย่าง
กวา้งขวาง  แต่การเขา้ใจสญัลกัษณ์นัน้ขึน้อยู่กบัคนบางกลุ่มเท่านัน้ ถ้านําไปใชก้บัคนกลุ่ม
อื่นอาจไมเ่ขา้ใจหรอืเขา้ใจผดิได ้
 4. ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

  4.1 เสยีงรบกวน  เสยีงทีด่งัรบกวนยอ่มทาํใหข้อ้มลูจากการฟงับดิเบอืน 
  4.2 แสง  แสงทีจ่า้เกนิไปหรอืมดืจนเกนิไปจะทําใหข้า่วสารบดิเบอืนไดถ้้าสื่อ
นัน้เป็นรปูภาพ สญัลกัษณ์ หรอืกริยิาทา่ทาง 
  4.3 อุณหภูม ิอากาศทีห่นาวหรอืรอ้นจนเกนิไปย่อมมผีลต่อผูส้่งสารและผูร้บั
สารขณะสง่และรบัสารไดเ้ชน่กนั 
  4.4 ระยะทางของการสื่อสาร  ถ้าผูส้่งสารหรอืรบัสารอยู่ห่างไกลกนัมากและ
ตอ้งอาศยัคนกลางสง่ขอ้มลูยอ่มทาํใหข้อ้มลูบดิเบอืนได ้
 

มนุษยสมัพนัธใ์นงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การมมีนุษยสมัพนัธ์ระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารยงัเป็นปจัจยัสําคญั เพราะผู้
ใหบ้รกิารต้องทําหน้าทีเ่ป็นสื่อกลางใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดพ้บกบัสารสนเทศ นอกจากนัน้ยงัต้อง
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ตดิต่อสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานหรอืแหล่งบรกิารสารสนเทศอื่นๆ ซึง่ผูใ้หบ้รกิารจาํเป็นจะตอ้ง
เขา้ใจหลกัการใช้มนุษยสมัพนัธ์ในงานบรกิารเพื่อก่อใหเ้กดิความร่วมมอืด้วยความเต็มใจ 
และรู้สกึเป็นสุขด้วยกนัทัง้สองฝ่าย เพราะมนุษยสมัพนัธ์เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ที่ว่าด้วย
ความสามารถของคนทีจ่ะทําอย่างไรใหผู้อ้ื่นยอมรบั และสามารถปฏบิตังิานใหต้นเอง และ
สว่นรวมดว้ยความเตม็ใจอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 องคป์ระกอบของมนุษยสมัพนัธใ์นงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 องคป์ระกอบทีผู่ใ้หบ้รกิารตอ้งทาํความเขา้ใจเป็นพืน้ฐานไว ้เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิาน 
ใด ๆ สําเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และเกิดประสิทธิภาพได้ โดย
องคป์ระกอบของมนุษยสมัพนัธจ์าํแนกได ้3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี (สจุติรา  พรมนุชาธปิ, 2549) 

 1. การเข้าใจตนเอง  เป็นการรู้จกัตัวเองอย่างถ่องแท้ว่าตนเป็นใครมีความรู้
ความสามารถทกัษะประสบการณ์เพยีงใด ระดบัใด มจุีดแขง็ คอื ความเก่ง และจุดอ่อนคอื  
ความไมเ่ก่งในดา้นใด เรื่องใดบา้ง การเขา้ใจตนทาํใหบุ้คคลยอมรบัคุณค่าแหง่ตนเอง นบัถอื
ตนเอง และรูจ้กัเขา้ใจสทิธเิสรภีาพ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนเอง สิง่สาํคญัในการเขา้ใจ
ตนเองจะชว่ยใหเ้รารูจ้กัปรบัตวัเขา้กบับุคคลอื่นไดด้มีากขึน้ 
 2. การเข้าใจผู้อ่ืน  เป็นการเรยีนรูธ้รรมชาตขิองคน ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
แรงจูงใจของบุคคล มคีวามรูค้วามสามารถทกัษะและประสบการณ์ทางดา้นใดอยู่ในระดบัใด  
ชอบหรอืไมช่อบในสิง่ใด 
 3. การเข้าใจส่ิงแวดล้อม  เป็นการเรยีนรูธ้รรมชาตขิองสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตวัเรา  
และบุคคลอื่นมอีทิธพิลต่อการดาํเนินชวีติประจาํวนัสิง่แวดลอ้มเป็นสาเหตุและเป็นผลทีท่าํให้
มนุษยม์ทีัง้พฤตกิรรมส่วนตวัและพฤตกิรรมในสงัคมทีแ่ตกต่างกนั สิง่แวดลอ้มมอีทิธพิลต่อ
ความรู้สกึอารมณ์ และสร้างนิสยัของมนุษย์ได้ สิง่แวดล้อมมสี่วนประกอบที่สําคญั ได้แก่ 
บุคคล ดินฟ้าอากาศ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ เจตคติทางสังคม ระเบียบกฎหมาย  
การเมอืง เป็นตน้ 
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                    มนุษยสมัพนัธ ์

 

         เข้าใจตนเอง         เข้าใจผูอ่ื้น                  เข้าใจส่ิงแวดล้อม 

 

  วิเคราะหพ์ฤติกรรม          วิเคราะหค์วามต้องการ    วิเคราะหส่ิ์งแวดล้อม 

           แห่งตน         ของคนอ่ืน   ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมคน 

 

  ปรบัปรงุพฤติกรรม              พิจารณาความแตกต่าง     ปรบัปรงุส่ิงแวดล้อม 

 ของตน         ของคนอ่ืน 

 

       พฒันาตนเองให้เข้ากบัคนอ่ืนและส่ิงแวดล้อม 

 

      สร้างแรงจงูใจให้เกิดมนุษยสมัพนัธ ์

 

    ตนเองเป็นสขุ          คนท่ีสมัพนัธด้์วยเป็นสขุ             เกิดส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นสขุ 

 

ภาพที ่ 1.1  องคป์ระกอบของมนุษยสมัพนัธ ์
ทีม่า  (พรรณราย  ทรพัยะประภา, 2529) 

 

 หลกัการสร้างมนุษยสมัพนัธใ์นงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 การสรา้งมนุษยสมัพนัธ์เพื่อใชใ้นการบรกิารและเผยแพร่ โดยผูใ้หบ้รกิารตอ้งเขา้ใจ
หลักการก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อก่อประโยชน์ทัง้ส่วนตนและองค์กร เพราะแหล่งบริการ
สารสนเทศต่าง ๆ มกีลยทุธใ์นการบรกิารทัง้เชงิรบัและเชงิรุก ดงันัน้ ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งมกีาร
ตดิต่อสื่อสารสมัพนัธ์กบับุคคลหรอืองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยจะมวีธิกีารอย่างไรให้
ผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัและพงึพอใจไดจ้งึมหีลกัการสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์ดงัน้ี (พณิคาํ 
โรหติเสถยีร, 2551) 
 1. การเป็นมิตรต่อผู้อ่ืน  จะตอ้งมคีวามรูส้กึ และทศันคตทิีด่ ีและเป็นมติรต่อทุก
คนทีม่าใชบ้รกิารไมต่อ้งเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลอยา่งไม่เท่าเทยีมกนั ควรปฏบิตัต่ิอทุกคนดว้ย
ความเตม็ใจและบรสิทุธิใ์จโดยไมห่วงัผลตอบแทนประการใด 
 2. การให้ความสาํคญัแก่ผูอ่ื้นเสมอ  การใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารควรคํานึงเสมอ
วา่บุคคลเหล่านัน้มเีกยีรตแิละศกัดิศ์รเีหมอืนกนั โดยจะตอ้งกระทาํดว้ยความสุภาพเรยีบรอ้ย
ออ่นน้อมไมแ่สดงอาการใดๆ ทีเ่ป็นการหมิน่หรอืไมใ่หเ้กยีรต ิ
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 3. การรู้จกัพูดคุยด้วยความสุภาพและเป็นประโยชน์  การพูดคุยเจรจากบั
บุคคลใดกต็าม ผูใ้หบ้รกิารต้องใชว้าจา และท่าททีี่สุภาพไม่พูดจาดูหมิน่หรอืเหยยีดหยาม
โดยเดด็ขาด เรือ่งทีพ่ดูตอ้งเป็นเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4. การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยบริสุทธ์ิใจ  ผูใ้หบ้รกิารจําเป็นต้องมพีืน้ฐาน
จติใจทีอ่ยากช่วยเหลอืผูอ้ื่น ตอ้งการใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขสมหวงัในสิง่ทีเ่ขาตอ้งการโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน และผูใ้หบ้รกิารควรกระตอืรอืรน้ และพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารอยูเ่สมอ 
 5. การเป็นคนท่ีอดทน อดกลัน้ และหนักแน่น  การใหบ้รกิารบางครัง้ต้องพบ
กบัปญัหาอุปสรรคหลายประการผูใ้หบ้รกิารต้องมคีวามอดทนไม่ต้องถอืเป็นเหตุโกรธเคอืง
หรอืกระทาํโตต้อบดว้ยอารมณ์รุนแรงควรหาวธิกีารแกไ้ขดว้ยเหตุผล และความสามารถและ
คลีค่ลายปญัหาและสรา้งบรรยากาศทีด่ใีหเ้กดิขึน้ 
 6. เป็นนักฟังท่ีดี  ผูใ้หบ้รกิารทีพ่บผูใ้ชบ้รกิารประเภทช่างพดู ช่างเจรจา หรอืพดู
ได้ทุกเรื่อง ผู้ให้บริการต้องอดทนรับฟงั แต่ควรพยายามหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
หลกีเลีย่งหรอืยตุกิารพดูและฟงันัน้ในเวลาและจงัหวะทีเ่หมาะสม 
 7. การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการติดต่อสมัพนัธแ์ละให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ               
ผูใ้หบ้รกิารต้องพยายามสรา้งบรรยากาศของการใหบ้รกิารทีก่่อใหเ้กดิความรูส้กึอบอุ่นเป็น
กนัเองเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความมัน่ใจ และพงึพอใจทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป 
 8. การธาํรงไว้ซ่ึงประเพณีวฒันธรรมอนัดี  ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งสรา้งความ
ประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร เชน่ การยิม้แยม้ การทกัทาย การไหว ้เป็นตน้ เพราะเป็นเทคนิคที่
จะทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความรูส้กึสบายใจไมป่ระหมา่ และเป็นกนัเอง 
 

 ประโยชน์ของมนุษยสมัพนัธใ์นการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 มนุษยส์มัพนัธ์เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัมากในการอยู่ร่วมกนักบัผูอ้ื่น โดยเฉพาะผู้
ปฏบิตัิหน้าที่ใหบ้รกิารจําเป็นต้องพบปะ พูดคุย ประสานงานกบัผูใ้ช้บรกิารหรอืผูร้่วมงาน
เป็นประจาํ แต่สาเหตุทีผู่ใ้หบ้รกิารมกัไมป่ระสบผลสาํเรจ็ในการสรา้งมนุษยสมัพนัธม์ใิช่เรื่อง
ประเดน็สาํคญั สาเหตุมกัเกดิจากเรื่องเลก็ๆน้อยๆ เช่น คดิว่าคนอื่นไม่สาํคญั ไม่เขา้ใจ และ
ไมพ่ยายามปรบัความเขา้ใจ ชอบเอาแต่ใจตวัเองเป็นใหญ่ เหน็แก่ตวั คดิว่าตนเองดคีนเดยีว
อารมณ์ไมด่ ี นิสยัเคยชนิ เป็นตน้ แต่หากผูใ้หบ้รกิารนึกถงึประโยชน์สว่นรวมเป็นหลกั ตอ้ง
พยายามปรบัปรุงหรอืเปลีย่นแปลงตวัเราโดยไม่ตอ้งรอใหค้นอื่นปรบัเขา้หา และใหค้ํานึงถงึ
ข้อดีหรือหรอืประโยชน์ของการมีมนุษยสมัพนัธ์ที่ทําให้สามารถเข้ากบัผู้อื่นได้ อีกทัง้ยงั
สามารถกระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมงานหรอืผูใ้ชบ้รกิารมคีวามตอ้งการทาํงานและใชบ้รกิารจากเรา
ได ้โดยไมเ่กดิความขดัแยง้หรอืสรา้งปญัหาแก่กนัและกนั ผูใ้หบ้รกิารควรคํานึงถงึประโยชน์
ของการมมีนุษยสมัพนัธท์ีส่ง่ผลต่อตนเองและองคก์ร  คอื 
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 1. ทําใหเ้ขา้ใจธรรมชาตขิองมนุษยเ์ขา้ใจตนเองเขา้ใจผูอ้ื่น และเกดิการยอมรบัใน
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 2. ทําให้สามารถปรบัตวัให้เหมาะสมกบัผู้อื่น และสามารถปฏิบตัิงานด้วยความ
ราบรืน่ในการอยูร่ว่มกนัได ้
 3. ทําให้ช่วยลดปญัหาความขดัแย้งระหว่างบุคคล และการแบ่งพรรคในการอยู่
รว่มกนัและปฏบิตังิานรว่มกนัได ้
 4. ทาํใหเ้กดิความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน มกีารรว่มมอืรว่มใจในการทาํกจิกรรม 
ต่าง ๆ  ได ้
 5. ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน รกังาน และสนุกกบัการทาํงานสง่ผลถงึการ
รกัเพือ่นรว่มงาน และรกัองคก์ร 
 6. ทําให้มีความพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้นจากการได้แลกเปลี่ยนความคิด และ
ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
 7. ทําใหเ้กดิความรูส้กึว่าตนมคีุณค่าจากการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น และไดร้บัการ
ยอมรบั 
 8. ทาํใหเ้กดิความรกัใครศ่รทัธา เชื่อถอืซึง่กนัและกนั  อนัจะนํามาซึง่ความสามคัค ี
 

การประชาสมัพนัธใ์นงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปจัจุบัน การ
ประชาสมัพนัธจ์งึเป็นการสือ่สารอกีรปูแบบหน่ึงทีเ่กดิขึน้ โดยมวีตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายใน
การโน้มน้าวชกัจูงใจใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั เกดิภาพลกัษณ์ทีด่หีรอืเกดิความร่วมมอื
รว่มใจในการดําเนินงานเพื่อใหอ้งคก์รมกีารพฒันาศกัยภาพในทุก ๆ ดา้นโดยผูใ้ชเ้กดิความ
ไวว้างใจต่อองคก์ร 
 การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศจําเป็นต้องนําหลกัการประชาสมัพนัธ์เขา้มาร่วม
ดว้ย เพื่อใหง้านบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศบรรลุตามวตัถุประสงค์ที่กําหนดไวโ้ดยการ
ประชาสมัพนัธ์ เป็นการสื่อสารสองทางระหว่างองค์กรกบักลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร 
หรอืเป็นการสือ่สารระหวา่งองคก์รกบัองคก์ร หรอืบุคคลกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อทีจ่ะสง่ขา่วสาร
เป็นการสือ่สารแบบสองทางเพือ่เผยแพรว่ตัถุประสงค ์นโยบาย และกจิกรรมใหบุ้คคลอื่นๆได้
ทราบ (Haywood,1987) การประชาสมัพนัธ์ซึ่งเป็นลักษณะการดําเนินงานที่ต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถรวมทัง้ประสบการณ์ และทกัษะต่างๆ ของผู้ปฏิบตัิงานบรกิารและ
เผยแพร่สารสนเทศ แหล่งบรกิารสารสนเทศแต่ละแห่งต่างมคีวามมุ่งหวงัที่จะเสรมิสร้าง
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ความสมัพนัธ์ความร่วมมอื และความเขา้ใจอนัดรีะหว่างองคก์รและผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากที่สุด 
เพราะการประชาสมัพนัธถ์อืวา่เป็นการสรา้งชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์รได ้
 โดยสรุป การประชาสมัพนัธ์ในงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศจงึ หมายถงึการ
ดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ ที่แหล่งบรกิารสารสนเทศจดัทําขึน้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย แล้วใชก้าร
ประชาสมัพนัธ์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกบัผู้ให้บริการ ผู้ใช้บรกิาร สถาบนั และ
องคก์รอื่น ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจนโยบายวตัถุประสงค ์และกจิกรรมทีจ่ะดําเนินงานการบรกิารและ
เผยแพรส่ารสนเทศ 
 

 ประเภทของการประชาสมัพนัธใ์นงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 การประชาสมัพนัธใ์นงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศสามารถจาํแนกได ้ 
2 ประเภท คอื 
 1. การประชาสมัพนัธภ์ายใน (Internal public relations) หมายถงึ กลุ่มบุคคล
ที่ปฏบิตัิงานในแหล่งบรกิารสารสนเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องอาศยัความร่วมมอืร่วมใจ
หรอืสรา้งความเขา้ใจความสมัพนัธใ์หเ้กดิความรกัความสามคัค ีความจงรกัภกัด ีจงึจะทําให้
องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า กลุ่มบุคคลภายในที่จะต้องประชาสมัพนัธ์ เช่น ผู้บริหาร 
บรรณารกัษ์ นักเอกสารสนเทศ เจา้หน้าที ่เป็นตน้ สื่อทีใ่ชป้ระชาสมัพนัธ ์เช่น จดหมายขา่ว 
หนงัสอืเวยีน ป้ายประกาศ เสยีงตามสาย เป็นตน้ 
  รปูแบบกิจกรรมการประชาสมัพนัธภ์ายในคอื (ปิยพกัตร ์ สนิบวัทอง, 2542) 

  1. ซึง่การพบปะสงัสรรคจ์ะทาํใหบุ้คลากรทีป่ฏบิตังิานภายใน ไดม้โีอกาสพดูคุย
บอกเล่าถงึขอ้ด ีขอ้บกพร่องที่พบเหน็จากการปฏบิตังิานร่วมกนั หากทุกคนนําขอ้วพิากษ์
ของบุคคลอื่นไปปรับปรุงแก้ไข จะทําให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบุคลากรก็จะมี
ความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัมากขึน้ และแต่ละบุคคลจะเป็นบุคคลทีเ่ปิดใจกวา้งยอมรบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่นมากขึน้ 
  2. การใหร้างวลับุคลากรดเีด่นในรอบปี  เป็นการสง่เสรมิกําลงัใจแก่บุคลากรที่
มีผลการปฏิบตัิงานดี สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่บุคคลอื่นได้ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึก
ภาคภมูไิด ้สง่ผลใหบุ้คคลอื่นมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทาํงานยิง่ขึน้ 
  3. การจดัอบรมหรอืทศันศึกษา  เป็นการเพิม่พูนความรู้ประสบการณ์ให้แก่
บุคลากรในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งจะทําให้บุคลากรมีวิส ัยทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นก่อ
ประโยชน์ต่อองคก์ารนําองคค์วามรูม้าพฒันาองคก์ารได ้
  4. การจดัแข่งกฬีาประจําปี  เป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิความสามคัค ีสนุกสนาน 
และสขุภาพของบุคลากร ซึง่เป็นวธิกีารผอ่นคลายความเครยีดจากการปฏบิตังิาน 
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 2. การประชาสมัพนัธภ์ายนอก (External public relations) หมายถงึ กลุ่ม
บุคคลหรอืองคก์รอื่นทีอ่ยูภ่ายนอกแหล่งบรกิารสารสนเทศ เป็นกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการสรา้ง
ความเขา้ใจ และความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างแหล่งบรกิารสารสนเทศ และบุคคลหรอืองค์กร
อื่นๆ เพื่อใหก้ลุ่มดงักล่าวเกดิความรูค้วามเขา้ใจและส่งผลต่อการใหค้วามร่วมมอืที่ด ีกลุ่ม
บุคคลหรอืองค์กรภายนอกที่จะต้องประชาสมัพนัธ์ เช่น นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทัว่ไป 
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน เป็นต้น สื่อที่ใช้ประชาสมัพนัธ์ เช่น อินเทอร์เน็ต วารสาร 
จดหมายขา่ว เป็นตน้ 
  รูปแบบกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ภายนอก คอื (ปิยพกัตร์  สนิบวัทอง, 
2542) 

  1. การเผยแพร่ข่าวสาร  เป็นวธิกีารประชาสมัพนัธ์ที่ได้นําไปใช้เป็นกลยุทธ์
เพื่อทําความเข้าใจและรู้จกัองค์กรมากขึ้น ซึ่งการเผยแพร่ข่าวสารสามารถทําได้หลาย
รปูแบบ ดงัน้ี 
   1.1 จดัทาํสิง่พมิพใ์นการเผยแพร ่เชน่ แผน่พบั ใบปลวิ ใบแทรก เป็นตน้ 
   1.2 เขยีนบทความ เพื่อเผยแพร่ทางหนังสอืพมิพ ์วารสาร นิตยสารต่างๆ 

ทีค่าดวา่กลุ่มเป้าหมายจะอา่น 
   1.3 จดหมายขา่ว การเผยแพร่น้ีสามารถทําไดท้ัง้ภายในและภายนอก ทํา
ใหท้ราบความเคลื่อนไหวและผลงานไดเ้ป็นอยา่งด ี
  2. สือ่มวลชนสมัพนัธ ์  เป็นการประชาสมัพนัธท์ีต่อ้งมขีอ้มลูหรอืขา่วทีน่่าสนใจ    
มคีุณค่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น การประชุมแถลงข่าว การรวบรวมข้อมูลข่าวให้
หนงัสอืพมิพ ์

  3. ชุมชนสมัพนัธ ์  เป็นกลุ่มบุคคลทัว่ไปทีอ่ยูแ่วดลอ้มแหล่งบรกิารสารสนเทศ 
เพื่อให้เกิดทศันคติที่ดีต่อองค์กร ซึ่งขอ้คดิจากชุมชนย่อมมอีทิธิพลต่อองค์กรอนัจะส่งผล
กระทบต่อภาพลกัษณ์ได ้เช่น จดัตัง้มุมหนังสอืไวท้ีศู่นยก์ลางของชุมชน ทอดผา้ป่าหนังสอื
ใหแ้ก่ชุมชน ดงันัน้ การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดต่ีอชุมชนจงึเป็นกจิกรรมการประชาสมัพนัธท์ี่
ด ี
  4. การจดักจิกรรมพเิศษ  เป็นกจิกรรมหรอืเหตุการณ์ทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศ
จดัให้มขีึ้นเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ก่อประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก โดยเปิดโอกาสให้
บุคคลทัว่ไปมสี่วนร่วมกจิกรรมถอืเป็นการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหว ผลงาน
ต่าง ๆ  รวมทัง้ให้ความรู้ความเขา้ใจ และความบนัเทงิด้วย ได้แก่ การจดัวนัและสปัดาห์
พิเศษ การจัดการแสดงและนิทรรศการ การจัดงานวันครบรอบปี การเปิดให้เยี่ยมชม
หน่วยงาน สถาบนั การจดังานประกวด การใหก้ารสนบัสนุนแก่องคก์รต่าง ๆ เป็นตน้ 
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ภาพที ่ 1.2  ป้ายประกาศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.3 บุคลากรใหค้าํแนะนําผูเ้ขา้เยีย่มชม 
 

 

                           ภาพที ่ 1.2  บุคลากรใหค้าํแนะนําผูเ้ขา้เยีย่มชม 
 

 

 

 

      

     

 

                                     ภาพที ่ 1.4  บรกิารวชิาการแก่สงัคม 
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ภาพที ่ 1.5 จดักจิกรรมในวนัสาํคญั 

 

 หลกัการประชาสมัพนัธใ์นงานบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 การประชาสมัพนัธ์เป็นยุทธวธิีอย่างหน่ึงที่แหล่งบรกิารสารสนเทศต้องพงึกระทํา  
เพราะมหีน้าทีใ่หบ้รกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารแก่บุคคล ซึง่การประชาสมัพนัธน์ัน้ตอ้งมหีลกัการ
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ภาระหน้าที่ กิจกรรมต่าง ๆ และผลงานของแหล่งบริการ
สารสนเทศดาํเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยหลกัของการประชาสมัพนัธใ์นงานบรกิารและ
เผยแพรส่ารสนเทศ มดีงัน้ี (สมุน  อยูส่นิ, 2545) 
 1. ศกึษาสถานการณ์และสภาพปญัหา คอื ผูว้างแผนต้องเขา้ใจสภาพและปญัหา  
เขา้ใจภมูหิลงั และภาพลกัษณ์ของแหล่งบรกิารสารสนเทศ จากการศกึษาหลากหลายวธิแีลว้
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในไดแ้สดงความคดิเหน็เพื่อจะไดท้ราบปญัหา และรว่มกนัหาแนว
ทางแกไ้ข 
 2. กําหนดวตัถุประสงค์ของแผนงาน คือ ผู้วางแผนและผู้ปฏิบตัิงานต้องทราบ
ทิศทางของแผนว่ามุ่งไปในเรื่องใดมีขอบเขตเพียงใดและโดยวิธีใดซึ่งการกําหนด
วตัถุประสงคส์ามารถกาํหนดไว ้ 2  ลกัษณะ คอื (ศริพิร (ชติพนัธ)์ศรเีชลยีง, 2542) 

  2.1 การกาํหนดวตัถุประสงคเ์พือ่การประชาสมัพนัธภ์ายใน  ดงัน้ี 
   2.1.1   เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
ดาํเนินงาน 
   2.1.2  เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดม้บีทบาทและแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
   2.1.3 เพือ่ใหข้า่วสารความรูค้วามเขา้ใจ ขอ้มลูทีจ่าํเป็นกบัผูป้ฏบิตังิาน 
   2.1.4 เพือ่สรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพอนัด ีการยกยอ่งนบัถอื 
  2.2 การกาํหนดวตัถุประสงคเ์พือ่การประชาสมัพนัธภ์ายนอก ดงัน้ี 
   2.2.1 เพือ่แจง้ขา่วสาร ความรูค้วามเขา้ใจ และกจิกรรมต่างๆ ของสถาบนั
บรกิารสารสนเทศ 
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   2.2.2 เพือ่เสรมิสรา้งชื่อเสยีง เป็นการเผยแพรก่จิกรรมหรอืเกยีรตคิุณของ
สถาบนับรกิารสารสนเทศใหแ้ก่ชุมชน และสงัคมไดท้ราบ 
   2.2.3 เพือ่ใหทุ้กคนมทีศันคตทิีด่ต่ีอสถาบนับรกิารสารสนเทศ 
 3. กําหนดเป้าหมาย คอื กําหนดสิง่ทีค่าดว่าตอ้งการใหเ้กดิขึน้หลงัจากดาํเนินตาม
แผนแลว้ 
 4. กําหนดกลุ่มเป้าหมาย คอื ผูว้างแผนและผูป้ฏบิตังิานตอ้งกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ใหเ้ด่นชดัไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก หรอืกลุ่มเป้าหมายหลกัและรองโดยแต่
ละกลุ่มเป้าหมายตอ้งศกึษาตวัแปรทีส่าํคญั เชน่ เพศ วยั การศกึษา อาชพีรายได ้ภมูลิาํเนา 
เป็นตน้  เพราะมผีลการยอมรบัหรอืปฏเิสธได ้
 5. กําหนดกลยุทธก์ารใชส้ื่อ คอื การเลอืกประเภทของสื่อเพื่อใชส้าํหรบัการดําเนิน
กจิกรรมโดยต้องคํานึงถึงพฤติกรรมการรบั ความสามารถในการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยผู้วางแผนจะต้องแสวงหากลยุทธ์ในการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นจํานวนมากทีสุ่ด แต่จะตอ้งพจิารณาเรื่องงบประมาณ และความคุม้ค่า
จากการใชง้าน 
 6. กําหนดงบประมาณ คอื การกําหนดค่าใชจ้่ายขณะดําเนินกจิกรรม เช่น ค่าจา้ง  
ค่าตอบแทน ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยจะต้องใหเ้กดิความเหมาะสม 
และคาํนึงถงึความประหยดัและความคุม้คา่ 
 7. การประเมนิและติดตามผล คอื การติดตามผลการดําเนินกิจกรรมที่จดัขึ้นว่า
เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้หรอืไม่ เพื่อผู้ปฏิบตัิงานและผู้เกี่ยวข้องจะได้นําผลจากการ
ดําเนินงานการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งการประเมนิผลต้องกําหนดวธิ ีขอบเขต ระยะเวลา 
และทรพัยากรทีใ่ชใ้นการประเมนิ โดยจะตอ้งดาํเนินการทัง้ระหว่างการดาํเนินงานและสิน้สุด
การดาํเนินงาน 
 

            ส่ือประชาสมัพนัธใ์นงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 การประชาสมัพนัธจ์ะสาํเรจ็หรอืลม้เหลวนัน้ สือ่ทีเ่ลอืกใชเ้พือ่การประชาสมัพนัธย์อ่ม
มีบทบาทสําคัญเพราะสื่อนั ้นเ ป็นตัวกลางให้ผู้ส่งและผู้ร ับได้สื่อสารถึงกันได้ สื่อ
ประชาสมัพนัธใ์นงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ สาํคญัดงัน้ี 
 1. ส่ือบคุคล คอื บุคคลทีท่าํหน้าทีถ่่ายทอดขอ้มลูขา่วสาร เรือ่งราว ความรู ้ภารกจิ  
และผลงานต่าง ๆ  สู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสื่อบุคคลเป็นสื่อที่มบีทบาทสําคญัใน การชกัชวน 
โน้มน้าวจติใจใหก้ลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้ใจยิง่ขึน้ โดยสื่อบุคคลจะนําเสนอโดยลกัษณะต่าง ๆ 

เช่น การสนทนาพบปะพูดคุย การประชุม การอภิปราย การสอน การให้สมัภาษณ์ การ
ปาฐกถา และการพดูในโอกาสพเิศษต่าง ๆ เป็นตน้ 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.6 เคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธใ์นแหล่งบรกิารสารสนเทศ 
 

 2. ส่ือส่ิงพิมพ์  คือ สื่อที่แหล่งบริการสารสนเทศเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปสู่
กลุ่มเป้าหมายโดยมีการผลิตและรูปแบบของสิ่งพิมพ์ที่แตกต่างกนั สื่อสิ่งพมิพ์เป็นสื่อที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากรู้จ ักนําเสนอเน้ือหาให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  รปูแบบของสื่อสิง่พมิพท์ีไ่มไ่ดเ้ยบ็เล่ม เช่น จดหมายขา่ว แผ่นพบั โปสเตอร ์
ใบปลิว เป็นต้น  รูปแบบของสื่อสิง่พมิพ์ที่เยบ็เป็นเล่ม เช่น วารสาร เอกสารการสมัมนา 
รายงานประจาํปี  หนงัสอืในโอกาสพเิศษ  เป็นตน้ 
 3. ส่ือโสตทศัน์ คอื สือ่ทีผู่ร้บัสามารถรบัไดท้ัง้ภาพหรอื และเสยีง เน่ืองจากสื่อโสต
ทศัน์เป็นสื่อที่น่าสนใจมคีวามคงทนถาวรนํามาใช้ได้บ่อยครัง้ และสามารถทําสําเนาเพื่อ
นําไปใชท้ีอ่ื่นไดง้า่ย เชน่ รปูภาพ ของตวัอยา่ง เทปบนัทกึเสยีง สไลด ์วดีทิศัน์ ซดีรีอม  
เป็นต้น ปจัจุบนัสื่อทีส่ามารถดงึดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างด ีและเป็นสื่อทีไ่ดร้บัความนิยม
อยา่งกวา้งขวาง คอื คอมพวิเตอรเ์พราะเป็นสื่อทีใ่ชส้ื่อผสม (Multi - media) กระทาํไดท้ัง้
ภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหว เสยีง และไดม้กีารนําสื่อน้ีมาประยุกต์ใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ โดย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สื่อน้ีจึงมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและในงาน
ประชาสมัพนัธท์าํใหร้บัรูข้อ้มลูขา่วสาร ความรูไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 
 4. ส่ือมวลชน  คือ สื่อที่ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้  สู่กลุ่มเป้าหมายได้เป็นจํานวนมากพร้อมกนัในเวลาเดยีวกนัอย่างรวดเรว็ ได้แก่ 
หนงัสอืพมิพ ์ นิตยสาร วทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน์ ภาพยนตร ์เป็นตน้ 
 5.   ส่ือสมยัใหม่  คอื สือ่ทีนิ่ยมใชก้นัในยุคยุคสารสนเทศเป็นสื่อทีเ่ขา้ถงึผูร้บัไดโ้ดย
ไม่จํากดักลุ่มและสถานที่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดต้ลอดเวลาผูร้บัจะรบัไดท้ัง้ขอ้ความ ภาพ 
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และเสียง โดยต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อทําให้การ
ประชาสมัพนัธเ์ป็นไปดว้ยความรวดเรว็ เชน่ อนิเทอรเ์น็ต ดาวเทยีม เป็นตน้ 
 6. ส่ือกิจกรรม คือ สื่อที่สามารถสื่อถึงความรู้สึกนึกคิดความรู้อารมณ์ และ
เรื่องราวต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได ้สื่อกจิกรรมมหีลายรูปแบบ เช่น การสมัมนา การจดั
ประชุม การจดันิทรรศการ การแถลงขา่ว การสาธติ การจดัแสดง  เป็นตน้ 
 

   
                                                                

                               ภาพที ่ 1.7  การจดันิทรรศการวถิชีวีติไทย 
 

    
 

                           ภาพที ่ 1.8  นิทรรศการแนะนําทรพัยากรสารสนเทศ 
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            ข้อคาํนึงการประชาสมัพนัธใ์นงานบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 ปจัจยัทีผู่ว้างแผนหรอืผูร้บัผดิชอบในการประชาสมัพนัธ ์ตอ้งพจิารณาคาํนึงถงึเพือ่ 
กาํหนดแนวทางการประชาสมัพนัธใ์นงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ มดีงัน้ี (สริพิร 
  ทวิะสงิห,์ 2549) 

 1. ผูใ้หส้ารหรอืผูร้บัผดิชอบการประชาสมัพนัธ์ต้องมคีวามรูค้วามสามารถในการ
พดู ฟงั อ่าน เขยีน ในเรื่องทีจ่ะประชาสมัพนัธเ์ป็นอย่างด ีและควรมคีุณสมบตัทิีด่ขีองผูท้ีท่ํา
หน้าทีป่ระชาสมัพนัธด์ว้ย เชน่ 
  1.1 มบุีคลกิด ี
  1.2 มมีนุษยสมัพนัธด์ ี
  1.3 มคีวามรูแ้ละรอบรู ้ทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 

  1.4 มคีวามกระตอืรอืรน้ วอ่งไว กระฉบักระเฉง 
  1.5 มคีวามปรารถนาดต่ีอผูอ้ื่นเสมอ 
  1.6 มคีวามจาํด ีและมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคด์ ี
 2. สารหรอืเน้ือหาที่ต้องการถ่ายทอดจะต้องมคีวามเที่ยงตรงถูกต้องชดัเจน และ
ทนัสมยั 
 3. กลุ่มเป้าหมาย เป็นการระบุขอบเขตของการประชาสมัพนัธใ์หเ้ฉพาะเจาะจงมาก
ขึน้ 
 4. ชอ่งทาง เป็นชอ่งทางทีใ่ชส้ง่สารหรอืเน้ือหาไปยงัผูร้บัสารหรอืกลุ่มเป้าหมาย 
 5. เครื่องมอื ในการประชาสมัพนัธ์ควรเลอืกเครื่องมอืที่เหมาะสมกบัลกัษณะของ
เน้ือหากลุ่มเป้าหมายชอ่งทางในการเผยแพร ่และความคุม้คา่ 
 6. การประเมินผล เป็นการวัดเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือผลของการ
ดาํเนินงาน  ตลอดจนปญัหาและอุปสรรค  เพือ่นําผลมาปรบัปรงุการดาํเนินงานใหด้ยีิง่ขึน้ 
 

บทสรปุ 

 

 การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศเป็นกจิกรรมทีต่้องปฏบิตัโิดยใหค้วามช่วยเหลอื   
การเอาใจใส่ด้วยความเต็มใจบรสิุทธิใ์จเพื่อให้ผู้มาขอรบับรกิารเกิดความรู้สกึที่ดมีคีวาม
ไวว้างใจ ก่อเกดิความประทบัใจในอนัทีจ่ะทําใหผู้อ้ื่นไดร้บัความสุขและเกดิทศันคตทิีด่ ีการ
บรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิขึน้กบัองคก์ร โดยบุคลากร
ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมอืที่ดต่ีอกนั โดยเฉพาะผู้ที่มบีทบาทต่อการบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศจะต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่พร้อมต่อการให้บริการ และต้องเข้าใจ
หลกัการสรา้งมนุษยสมัพนัธ์ ในงานการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศนัน้จะทําไดด้จีะต้อง



30 

 

อาศัยหลักของการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การบริการและเผยแพร่มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ แหล่งบรกิารสารสนเทศจงึต้องมกีลยุทธใ์นการบรกิารทัง้เชงิรบัและเชงิ
รกุเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งรวมสรรพวทิยาการทีม่คีุณคา่ต่อบุคคลและสงัคม 
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คาํถามท้ายบทท่ี  1 

 

1. การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศมคีวามหมายวา่อยา่งไร 
2. การบรกิารทีด่จีะสง่ผลใหผู้ร้บับรกิารมทีศันคตทิีด่อียา่งไรบา้ง 
3. ผูใ้หบ้รกิารควรจะมคีุณลกัษณะอยา่งไร 
4. การสือ่สารทีแ่สดงออกทางใบหน้าหรอือากปักริยิาทา่ทางเป็นการสือ่สารรปูแบบใด 
5. หลกัการสือ่สารของผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัใดบา้ง 
6. ปญัหาและอุปสรรคของการสือ่สารของการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศมอีะไรบา้ง 
7. ประโยชน์ของการสรา้งมนุษยสมัพนัธใ์นการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศมอีะไรบา้ง 
8. รปูแบบของกจิกรรมการประชาสมัพนัธภ์ายในมอีะไรบา้ง 
9. มกีารจดัทาํสือ่สิง่พมิพป์ระเภทวารสารเพือ่เป็นสือ่เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์จงบอกชื่อ 
วารสารทางวชิาการทีจ่ดัทาํโดยแหล่งบรกิารสารสนเทศต่าง ๆ  มาสกั 3 รายการ 

10. การกาํหนดแนวทางในการประชาสมัพนัธ ์จะตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัหลกัใดบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทท่ี  2 

หลกัการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

หวัข้อเน้ือหาประจาํบท 

 

 1. ขอ้คดิการจดัการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 2. ขัน้ตอนการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 3. องคป์ระกอบของการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 4. ขอ้ควรคาํนึงการจดับรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 

 เพื่อศกึษาหลกัการและขัน้ตอนการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศไดอ้ย่างถูกวธิมีี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคป์ระกอบของการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ และสามารถ
วเิคราะหก์ารจดับรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

 หลงัจากไดศ้กึษาเน้ือหาบทที ่ 2  เรยีบรอ้ยแลว้ ผูศ้กึษาควรมพีฤตกิรรม ดงัน้ี 
 1. อธบิายหลกัการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
 2. กาํหนดขัน้ตอนการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
 3. บอกองคป์ระกอบของการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
 4. จาํแนกประเภทของแหล่งบรกิารสารสนเทศได ้
 5. สามารถยกตวัอยา่งประเภททรพัยากรสารสนเทศได ้
 6. อธบิายประเภทของผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศได ้
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 1. บรรยายเน้ือหาประจาํบทที ่ 2 นําเสนอโดยใช ้power point 

 2. ผูศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากสือ่ต่าง ๆ นํามาอภปิรายรว่มกนั 
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 3. แบ่งกลุ่มนักศกึษาเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 - 6 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มจดัทีน่ัง่เป็นรูป
วงกลม  โดยใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละกลุ่มรว่มอภปิรายปญัหาการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 4. ตวัแทนกลุ่มอภปิรายนําเสนอผลการสรปุหน้าชัน้เรยีน 
 5. ใหผู้ศ้กึษาซกัถาม และแสดงความคดิเหน็รว่มกนั 
 6. ผูส้อนสรปุเน้ือหาเพิม่เตมิ 
 7. ตอบคาํถามทา้ยบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(power point) 

 2. เครือ่งฉายภาพสามมติ ิ(visualizer) 

 3. เอกสารคาํสอนบทที ่2 

 4. หนงัสอื ตํารา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 5. คาํถามทา้ยบท 
 

การวดัผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตความสนใจขณะทาํการบรรยาย 
 2. สงัเกตความสนใจจากการทาํงานกลุ่ม 
 3. สงัเกตจากการมสีว่นรว่มอภปิราย ซกัถาม 
 4. ตรวจผลงานจากการตอบคาํถามทา้ยบท 
 



 

บทท่ี  2 

 

หลกัการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

 แหล่งบรกิารสารสนเทศนบัวา่เป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีส่าํคญัของสงัคมซึง่ในยคุปจัจุบนั  
การให้บรกิารและเผยแพร่สารสนเทศจะต้องปรบัเปลี่ยนตามบรบิทของสงัคมโดยเฉพาะ
บรบิทดา้นการใหบ้รกิารจําเป็นตอ้งเสาะแสวงหาขอ้มลู ความรูท้รพัยากรสารสนเทศต่างๆที่
ผู้ใช้บรกิารมคีวามต้องการเพื่อให้ผู้ใช้บรกิารเกิดความพงึพอใจ การให้บรกิารของแหล่ง
บริการสารสนเทศสามารถบ่งบอกเป็นตัวชี้ว ัดที่เป็นรูปธรรมได้ ดังนัน้แหล่งบริการ
สารสนเทศจงึตอ้งกําหนดยุทธศาสตรไ์วท้ัง้เชงิรบัและเชงิรุก โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความ
ตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่จะนําไปสูก่ารประเมนิผลการดาํเนินงาน
อยา่งเป็นระบบ และมปีระสทิธผิลต่องานบรกิารไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

ข้อคิดการจดัการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

 การจัดการบริการและเผยแพร่สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะกับ
สภาพแวดล้อมของแต่ละแห่งนัน้ขึ้นอยู่กบัองค์ประกอบหลายประการ ดงันัน้เพื่อให้การ
จดัการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศบรรลุวตัถุประสงค์ จงึสรุปขอ้คดิการจดับรกิารและ
เผยแพรส่ารสนเทศดงัน้ี (นิธวิด ี ทาเวยีง และนิศาชล  จาํนงศร,ี 2546) 

 1.  การจดับริการและเผยแพร่สารสนเทศตามปัญหาท่ีผูใ้ช้พบ คอื 
  1.1  การส่ือสารข้อมลู   

    1.1.1 ระหว่างคนกบัคน ผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศสามารถถามตอบ
กนัไดโ้ดยตรงซกัถามขอ้มูลเพิม่เตมิได ้ประกอบกบัการสงัเกตกริยิาท่าทางของทัง้สองฝ่าย
ปญัหา คอื ไม่มเีวลาที่จะพบกนัโดยตรงอุปสรรคดา้นระยะทางที่อยู่ห่างไกลกนั และผูใ้ช้มี
ความกังวลและไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือกับผู้บริการสารสนเทศ ไม่ชอบวิธีการใช้
สารสนเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากวธิทีีเ่คยใช ้และไม่ยอมรบัในเรื่องของการขาดความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศที่ต้องการศึกษา การหวงความรู้เกรงว่าผู้อื่นจะรู้มากกว่า 
นอกจากน้ีผู้ใช้ยงัขาดความรู้เกี่ยวกบัแหล่งสารสนเทศ คอื ไม่ทราบว่าจะหาสารสนเทศที่
ต้องการไดจ้ากที่ใดบา้ง ทําใหเ้กดิความล่าชา้ในการหาเอกสารอา้งองิเพื่อแก้ปญัหาเฉพาะ
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เรื่องได้อย่างรวดเรว็ ส่วนผู้ให้บรกิารอาจเขา้ใจผู้ใช้ไม่ดพีอ และไม่ทราบความต้องการที่
แทจ้รงิของผูใ้ช ้
    1.1.2 ระหว่างคนกบัเครื่องจกัร  ผู้ใช้ไม่ทราบขดีความสามารถในการ
ทาํงานของระบบการจดัเกบ็และคน้คนืสารสนเทศ รวมทัง้ไมท่ราบวธิกีารในการใชง้านระบบ
และปญัหาที่สําคญัคอื ผูใ้ชข้าดความรูเ้กี่ยวกบัแนวคดิในการคน้คนืสารสนเทศที่จดัเกบ็ใน
ฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งผูใ้ชจ้ําเป็นต้องไดร้บัการฝึกอบรมทัง้การใช ้และเทคนิควธิกีาร
ในการเขา้ถงึสารสนเทศ และตวัระบบสารสนเทศตอ้งออกแบบใหม้ลีกัษณะเป็นมติรกบัผูใ้ช ้
ใชง้า่ย และไมต่อ้งใชเ้วลามากเพือ่เรยีนรูก้ารใชง้านระบบ 
  1.2  ภาษา  
  สารสนเทศที่ผลิตออกมาจากภูมิภาคต่างๆ ของโลกมีมากมายหลายภาษา
โดยเฉพาะสารสนเทศทีผ่ลติออกมาเพื่อเผยแพรค่วามรูใ้นแขนงวชิาต่างๆ ซึง่ความแตกต่าง
ดา้นภาษานับเป็นอุปสรรคสําคญัในการแลกเปลี่ยนความรูข้องนักวชิาการทีอ่ยู่ต่างภูมภิาค
กนั อุปสรรคดา้นภาษาไม่ไดม้ผีลต่อการพฒันาวชิาการเท่านัน้ แต่ยงัมผีลต่อดา้นอื่นๆ เช่น 
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการพฒันาประเทศดว้ย หากนําสารสนเทศในภาษาทีไ่ม่สดัทดัไป
ใช ้ผูใ้ชอ้าจตอ้งใชเ้วลา แรงงาน และค่าใชจ้่ายมาในการถ่ายทอดสารสนเทสออกเป็นภาษาที่
เขา้ใจซึง่บางครัง้อาจไมท่นักบัความตอ้งการใชใ้นขณะนัน้ โดยเฉพาะการตดัสนิใจทางธุรกจิ
ทีต่อ้งการอาศยัขอ้มลูทีร่วดเรว็และเทีย่งตรงเพื่อการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งฉบัไว ดงันัน้อุปสรรค
ด้านภาษาจึงส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถนําสารสนเทศนัน้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ 

1.3  รปูแบบการนําเสนอ 

  การทําความเขา้ใจสารสนเทศในบางเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องทีเ่ป็นรูปธรรม การ
อธบิายดว้ยตวัอกัษรอาจทาํใหไ้ดภ้าพทีไ่มช่ดัเจนเท่ากบัการนําเสนอดว้ยภาพประกอบ เพื่อ
ป้องกนัการเขา้ใจคลาดเคลื่อน นอกจากรูปแบบของเน้ือหาทีนํ่าเสนอแลว้ รูปแบบของสื่อที่
จดัเก็บกส็่งผลต่อการนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เช่นกนั เช่น สารสนเทศที่จดัเก็บในรูป
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาพยนตร์ ไมโครฟิล์ม ฐานขอ้มูลคอมพวิเตอร์ เป็นต้น หากขาด
อุปกรณ์สําหรบัเครื่องนัน้ ๆ แล้วจะไม่สามารถนําสารสนเทศที่จดัเก็บในสื่อเหล่าน้ีออกมา
ใชไ้ด ้
  1.4  การผลิตเกินพิกดั 

  การเกดิภาวะทะลกัทะลายของสารสนเทศ (Information explosion) หมายถงึ 
ภาวะที่สารสนเทศเพิม่ปรมิาณขึ้นอย่างรวดเร็วทัง้ในรูปของบทความการตีพมิพ์ซํ้า และ
สาระสงัเขปของตน้ฉบบัเดมิ ทัง้น้ีเป็นผลเน่ืองมาจากการทุ่มเทดา้นการวจิยัและพฒันาความ
ตอ้งการสารสนเทศของนกัวจิยั ความตอ้งการบรโิภคสารสนเทศของคนในสงัคมสภาพเช่นน้ี
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ก่อใหเ้กดิปญัหาแก่ผูใ้ชส้ารสนเทศทัง้ในการเขา้ถงึและการเลอืกใช ้คอื ผูใ้ชต้อ้งการใชค้วาม
พยายามและค่าใชจ้่ายมากขึน้เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศทีต่อ้งการ เน่ืองจากสารสนเทศมใีหเ้ลอืก
จํานวนมาก ยากแก่การตดิตามคน้ควา้อย่างทัว่ถงึ ปญัหาอกีประการหน่ึงทีเ่ป็นผลสบืเน่ือง
จากการเพิม่พนูขึน้อย่างรวดเรว็ของสารสนเทศ คอื ความลา้สมยัของสารสนเทศยิง่อตัราใน
การผลติเรว็ขึน้เท่าไรอตัราความลา้สมยักเ็รว็ขึน้เท่านัน้ ดงันัน้ในการแกป้ญัหาเฉพาะดา้นที่
ตอ้งการขอ้มลูทีท่นัสมยั ผูใ้ชส้ารสนเทศตอ้งอาศยัวจิารณญาณในการเลอืก 
  1.5  การใช้ศพัทเ์ฉพาะกลุ่มอาชีพ 

  ศพัท์เฉพาะกลุ่มอาชีพมกัใช้กนัเฉพาะนักวิชาการหรอืนักวิจยัจึงยากสําหรบั
บุคคลทัว่ไปทีจ่ะทราบความหมายทีแ่ทจ้รงิทีผู่พู้ดหรอืผูเ้ขยีนต้องการจะสื่อสารศพัทเ์หล่าน้ี
ไดแ้ก่ ศพัทพ์อ้ง ศพัทท์ีส่รา้งขึน้ใหม ่คาํยอ่ เป็นตน้ 

1.6  เวลา 
  สารสนเทศจะมปีระโยชน์ต่อผูใ้ชก้ต่็อเมื่อผูใ้ชไ้ดร้บัสารสนเทศนัน้ทนัเวลาและ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้นอกจากความถูกตอ้งของเน้ือหาแลว้เงื่อนไขดา้นเวลากม็คีวาม 
สาํคญัในการนําสารสนเทศไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ คอื ถูกตอ้ง ถูกที ่ถูกเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่สารสนเทศดา้นการตดัสนิใจ การตดัสนิใจทีฉ่ับไวจากขอ้มูลทีถู่กต้องย่อมไดเ้ปรยีบ
การดาํเนินการเกีย่วกบัสารสนเทศทีอ่าจเกดิความล่าชา้จนสง่ผลใหไ้มส่ามารถนําสารสนเทศ
นัน้ไปใชไ้ดท้นัท่วงท ีไดแ้ก่ การจดัพมิพ ์การแปล การดําเนินการเพื่อใหบ้รกิาร การคน้คนื 
การเขา้ถงึตวัสารสนเทศ การจดัสง่สารสนเทศ การประเมนิคา่สารสนเทศโดยผูใ้ช ้ เป็นตน้ 

1.7  ค่าใช้จ่าย   

  การที่จะได้สารสนเทศที่ด ีและมคีุณภาพต้องมกีารลงทุนทัง้ค่าใช้จ่ายทางตรง
และคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะในปจัจุบนัทีม่กีารนําเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาใช้
เพือ่ใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้สง่ผลใหส้ถาบนับรกิารสารสนเทศตอ้งคดิคา่บรกิาร 

1.8  วฒันธรรม 

  ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมเป็นอุปสรรคสําคญัประการหน่ึงในการเรยีนรูแ้ละ
เขา้ใจสารสนเทศทีม่าจากต่างวฒันธรรมกนัขึน้อยูก่บับรบิทในแต่ละสงัคม ความรูท้ีเ่กดิขึน้ใน
สงัคมทีแ่ตกต่างกนับางครัง้ไมส่ามารถนํามาใชร้ว่มกนัได ้

1.9  ระยะทาง 
  จําเป็นต้องอาศัยระบบการสื่อสารและการโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากระยะทางเป็นอุปสรรคสําคญัในการเขา้ถงึสารสนเทศ ผูใ้ชไ้ม่ทราบว่าสารสนเทศที่
ตอ้งการกระจายอยูท่ีใ่ดบา้ง และเกดิปญัหาในการจดัสง่สารสนเทศใหผู้ใ้ชอ้าจล่าชา้   
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   จากปญัหาสารสนเทศที่ผูใ้ช้พบสามารถกําหนดแนวทางในการจดับรกิารและ
เผยแพรส่ารสนเทศได ้ดงัน้ี 
 

 ลกัษณะท่ีเป็นปัญหาของ
สารสนทศ 

ความยุ่งยากท่ีเกิดกบั
ผูใ้ช้ 

แนวทางการจดับริการและ
เผยแพร่สารสนเทศ 

ผูผ้ลติและผูใ้ชส้ารสนเทศอยู่
หา่งไกลกนั 

ทาํอยา่งไรจงึจะรูว้า่มี
สารสนเทศทีต่อ้งการ 

1. บรกิารสารสนเทศทนัสมยั 
2. บรกิารภายนอกแบบเชงิรกุ 
3. เอกสารเผยแพร ่
4. ประชาสมัพนัธ ์

มกีารสัง่สมสารสนเทศ
ปรมิาณมาก 

มสีารสนเทศมากเกนิไป
จาํเป็นตอ้งคดัออก 

1. ระบบจดัหมูแ่ละจดัเกบ็ 
2. บรกิารตอบคาํถามและชว่ย
การคน้ควา้ 

มคีวามหลากหลายในการใช้
ภาษา 

รูเ้พยีงภาษาเดยีวหรอือยา่ง
มาก 2-3 ภาษาเทา่นัน้ 

บรกิารแปล 

มมีาตรฐานแบบแผนในการ
นําเสนอสารสนเทศอยา่ง
กวา้งขวาง 

ผูใ้ชแ้ต่ละคนใชไ้ดเ้พยีงบาง
รปูแบบและบางมาตรฐาน
เทา่นัน้ 

การคดัเลอืกหรอืนําเสนอ หรอื
จดัทาํสารสนเทศสาํเรจ็รปูให้
อยูใ่นรปูทีเ่หมาะกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้

มคีุณภาพและความถูกตอ้ง
ใหเ้ลอืกมาก 

ยุง่ยากและไมม่เีวลา
เพยีงพอสาํหรบัเลอืกและ
ประเมนิ 

บรกิารวเิคราะหแ์ละประเมนิ
สารสนเทศและขอ้มลู 

การจดัสง่เอกสารทีต่อ้งการ
ไปใหม้คีวามล่าชา้ 

ไมส่ะดวกในการรบัเอกสาร
ทีต่อ้งการ 

1. บรกิารจดัหาตวัเอกสารที่
ตอ้งการ 
2. บรกิารถ่ายเอกสาร 

 

  

2. การจดับริการและเผยแพร่สารสนเทศตามความต้องการของผูใ้ช้ 

 ผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท เชน่ อาจารย ์นิสติ 
นกัศกึษา นกัเรยีน นกับรหิาร นกัวจิยั นกัวชิาการ ผูใ้ชท้ัว่ไป เป็นตน้  กลุ่มผูใ้ชเ้หล่าน้ีมทีัง้
กลุ่มทีม่าใชบ้รกิารเป็นประจาํ (Regular users) คอื ผูใ้ชจ้ะทราบบรกิารต่างๆ ของแหล่ง
บรกิารสารสนเทศและทราบวา่จะสามารถใชบ้รกิารใดไดบ้า้งและกลุม่ทีม่าใชไ้มบ่อ่ย 
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(Occasion users) เป็นกลุ่มทีน่านๆ มาใชค้รัง้หรอืมาใชเ้ป็นครัง้แรกจะไมท่ราบลกัษณะการ
ใหบ้รกิารและไม่ทราบว่าจะใชบ้รกิารได้อย่างไร โดยผูใ้ช้แต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่างกนัไป
ตามสถานภาพและบทบาทในสงัคม ดงันัน้การทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศจะประสบผลสาํเรจ็
ดา้นการใหบ้รกิารและเผยแพร่สารสนเทศไดน้ัน้ จําเป็นอย่างยิง่จะต้องรูจ้กัและทราบความ
ตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อทีจ่ะไดจ้ดับรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสมการทราบถงึ
ความตอ้งการของผูใ้ชอ้าจทาํไดโ้ดยการสมัภาษณ์ การสาํรวจ การพดูคุยกบัผูใ้ชอ้ยา่งไมเ่ป็น
ทางการซึง่จะชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์ยิง่ขึน้   
 จากความตอ้งการของผูใ้ชส้ามารถกาํหนดแนวทางการจดัการบรกิารและเผยแพร ่
สารสนเทศได ้ดงัน้ี 
 

ประเภทความต้องการ ส่ิงท่ีต้องการ แนวทางการจดับริการและ
เผยแพร่สารสนเทศ 

ตอ้งการสารสนเทศ
ทนัสมยั 

1. ตอ้งการเป็นผูท้นัต่อ
เหตุการณ์ 

2. ตอ้งการอา่นบทความหรอื
หนงัสอืทีใ่หม ่
3. ตอ้งการทราบความ
เคลื่อนไหวล่าสดุเกีย่วกบั
วชิาชพี 

1. จกับรกิารสารสนเทศทนัสมยั 
 

2. ถ่ายเอกสารหน้าสารบญัวารสาร 
   เวยีนใหก้บัผูใ้ช ้
3. จดัแสดงหนงัสอืใหม ่

ตอ้งการอา่น ความรูท้ ัว่ไป และความ
บนัเทงิ 
 

 

1.จดัหาสารสนเทศใหก้วา้งขวางทัง้
ทางดา้นความรูแ้ละนนัทนาการ 
2. จดัแสดงนิทรรศการหนงัสอืที ่
    น่าสนใจในสาขาวชิาต่าง ๆ  

3. จดัทีน่ัง่อา่นใหเ้หมาะสม 
4. บรกิารยมื - คนื   

ตอ้งการขอ้เทจ็จรงิ         ตอ้งการขอ้มลูทีส่ามารถ
นําไปใชไ้ดท้นัทหีรอืตอ้งการ 
ขอ้มลูทีส่ามารถนําไปใช้
อา้งองิได ้

1. จดัหาหนงัสอือา้งองิทีส่ามารถ 
      ตอบคาํถามได ้ 
 2. เตรยีมคาํตอบไวส้าํหรบัคาํถาม 
     ทีผู่ใ้ชม้กัถามอยูเ่สมอ 
 3. บรกิารตอบคาํถามและชว่ยการ  
      คน้ควา้ผา่นเวบ็ไซต ์
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ประเภทความต้องการ ส่ิงท่ีต้องการ แนวทางการจดับริการและ
เผยแพร่สารสนเทศ 

ปญัหาเฉพาะบุคคล ตอ้งการใหแ้กไ้ขปญัหา 1. เตรยีมสารสนเทศทีจ่ะชว่ยใหค้าํ 
    แนะนําหรอืแกป้ญัหาในเรือ่งทีผู่้
    ใชต้อ้งการ 
 2. แนะนําหน่วยงานทัง้ในภาครฐั 
  และเอกชนทีจ่ะสามารถชว่ยแก ้ 
  ปญัหา 

ตอ้งการพฒันาตนเอง 1.ตอ้งการพฒันาความรูเ้ดมิ  
  ทีม่อียูใ่หท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
2.ตอ้งการเพิม่เตมิความรูใ้น 
   สิง่ทีย่งัไมรู่ ้

1.เตรยีมทรพัยากรสารสนเทศ 
  ประเภทต่าง ๆ ทีจ่ะชว่ยให ้
 ผูใ้ชส้ามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

ตอ้งการใหท้าํวจิยั ชว่ยทาํวจิยัหรอืงานอื่นๆ ทีม่ี
ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

1. จดัเตรยีมงานวจิยัในสาขาวชิา 
   ต่างๆ ของแต่ละสถาบนัที ่ 
   เกีย่วขอ้ง 
2. แนะนําหน่วยงานทีส่ามารถ 
   ใหบ้รกิารดา้นการทาํวจิยัได ้

 

     

 3.  การจดับริการและเผยแพร่สารสนเทศตามประเภทของแหล่งบริการ   
      สารสนเทศ 

 การจดัใหม้บีรกิารและเผยแพร่สารสนเทศตามประเภทของแหล่งบรกิารสารสนเทศ
นัน้มกัคํานึงถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่เป็นหลัก ว่าจัดตัง้ขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ชก้ลุ่มใด และต้องการตอบสนองความต้องการสารสนเทศ
ดา้นใดเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศทัง้ในส่วน
ของการกําหนดประเภทบรกิาร และรปูแบบของการใหบ้รกิาร ตลอดจนการวางแผนในการ
จดัการทรพัยากรเพื่อรองรบัการให้บริการทัง้ทรพัยากรบุคคลและทรพัยากรสารสนเทศ 
รวมทัง้การจดัหาเครื่องมอื อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีีจ่ะช่วยอํานวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ 

เพือ่ใหก้ารบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศประสบความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้
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ขัน้ตอนการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 เมื่อแหล่งบรกิารสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มบีทบาทในการบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศ หรอืช่วยเสรมิสร้างการเรยีนรู้ให้แก่ผูใ้ช้บรกิารหรอืสงัคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ไม่ไดค้ดิกําไร ขาดทุน เหมอืนองคก์รอื่นๆ แหล่งบรกิารสารสนเทศจะประสบผลสาํเรจ็ หรอื
ล้มเหลวจงึขึ้นอยู่กบัประสทิธิภาพของการจดับรกิาร ดงันัน้ ผู้ให้บรกิารจําเป็นต้องศึกษา
วิธีการดําเนินงานให้เกิดความชัดเจนซึ่งการดําเนินกิจกรรมการบริการและเผยแพร่
สารสนเทศมขีัน้ตอนทีส่าํคญัดงัน้ี (สมพร  พทุธาพทิกัษ์ผล, 2546ก) 
 1. การกาํหนดนโยบาย วตัถปุระสงคแ์ละการวางแผน  การกําหนดนโยบายทาํ
ขึน้เพื่อเป็นกรอบในการจดักจิกรรมบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศโดยนโยบายถือว่าเป็น
แนวทางดําเนินการของหน่วยงานหรือเป็นตัวชี้นําให้มีการกระทําต่างๆ เกิดขึ้นตามมา 
ดงันัน้การกําหนดนโยบายจะตอ้งมกีารกําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีช่ดัเจน และตอ้ง
เป็นแนวทางที่สามารถนําไปปฏบิตัใิหบ้รรลุผลสําเรจ็ได ้ซึ่งแหล่งบรกิารสารสนเทศย่อมมี
นโยบายการดําเนินงานแตกต่างกนั เช่น มุ่งในการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารแก่
ชุมชน และการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม เป็นตน้ ดงันัน้การใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ
จาํเป็นตอ้งมกีารกาํหนดนโยบายใหส้นองรบักบัองคก์รดว้ย   
 การกําหนดวัตถุประสงค์ถือได้ว่าเป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตเป็น
จุดมุ่งหมายหรอืการกระทําที่จําแนกออกมาในรูปแบบต่างๆ สะท้อนใหเ้หน็ถึงจุดมุ่งหมาย
ของกจิกรรมอย่างชดัเจนและแสดงใหเ้หน็ถงึผลงานที่คาดหมายว่าจะเกดิขึน้ ดงันัน้ในการ
กําหนดวตัถุประสงค์ต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการนําไปปฏบิตัิและการเป็นที่ยอมรบั
ของผูป้ฏบิตัไิมข่ดักบัความรูส้กึ ค่านิยมทางสงัคม ความเชื่อถอื และวฒันธรรมอนัดงีามของ
ผู้ที่ปฏิบัติ หากวัตถุประสงค์มีความชดัเจน และเป้าหมายที่แน่นอนก็จะทําให้ทราบถึง
สภาพการณ์อนาคตที่ต้องการบรรลุถึงเป้าหมายได้ เช่น มนีโยบายให้บรกิารแก่ อาจารย ์
นักศึกษา และบุคลากรภายในองค์กร ดงันัน้นโยบายจึงเป็นสิ่งที่ทําขึ้นเพื่อให้บรรลุถึง
วตัถุประสงค ์
 แหล่งบรกิารสารสนเทศทุกแห่งควรมนีโยบายของตนเองโดยยดึถอืเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ของการบรกิาร ทัง้น้ีเพื่อให้การบรกิารดําเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั บุคลากรผูใ้หบ้รกิารควรมคีวามรอบรูใ้นงานที่รบัผดิชอบและมแีนวทางใน
การปฏบิตัเิหมอืนกนั  
 เมือ่มกีารกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคเ์รยีบรอ้ยแลว้ ลาํดบัต่อไปผูใ้หบ้รกิารหรอื
ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง และผูบ้รหิารจําเป็นจะต้องมกีระบวนการวางแผนทีด่เีพื่อนํากจิกรรมการ
บรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศเขา้สูก่ลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม การวางแผน
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จงึเป็นกระบวนของความคดิและการตดัสนิใจทีผู่ป้ฏบิตังิานหรอืผูม้สีว่นรบัผดิชอบจะตอ้งคดิ
ใหร้อบคอบ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ และมวีสิยัทศัน์ การวางแผนถอืเป็นการกําหนด
วธิกีารหรอืทางเลอืกทีด่ทีี่สุดทีจ่ะสามารถนําไปปฏบิตัใิหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายทีก่ําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การวางแผนจึงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการตัดสินใจ
ล่วงหน้าในประเดน็ทีส่าํคญัคอื การกําหนดกจิกรรมออกมาว่าจะทาํอะไร ทาํไมตอ้งทาํ จะทาํ
ทีไ่หน เมื่อใด ใครจะเป็นผูก้ระทํา และจะทําอย่างไรเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ใหม้าก
ที่สุดภายใต้สภาวการณ์ที่เป็นอยู่ การวางแผนงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศจะต้อง
คาํนึงถงึทรพัยากรทีม่อียูแ่ละทีอ่าจจดัหาเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้กาํหนดแนวทางเพือ่ใหส้ามารถใช้
ทรพัยากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ 
  การวางแผนเป็นปจัจัยสําคัญที่จะชี้นําให้งานประสบผลสําเร็จหรือล้มเหลว 
ดงันัน้ผูบ้รหิาร ผูใ้หบ้รกิาร และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจาํเป็นตอ้งศกึษาประเภทของแผน ดงัน้ี  
(สนีุ  กาญจาํรญู, 2547) 

  1. การวางแผนเชงิกลยทุธ ์(Strategic plans) เป็นการวางแผนระยะยาวทีม่ี
การมุง่ถงึเป้าหมายสาํคญั กลยทุธข์ององคก์รจะดาํเนินไปในทศิทางใดขึน้อยูก่บัการวางแผน
เชงิกลยทุธจ์ะกาํหนดโดยผูบ้รหิารระดบัสงู 
  2. การวางแผนเชงิกลวธิ ี(Tactical plans) เป็นการวางแผนทีใ่ชเ้วลาสัน้กวา่ 
และมขีอบเขตแคบกวา่การวางแผนเชงิกลยทุธ ์
  3. การวางแผนการปฏบิตักิาร (Operational plans) เป็นวธิกีารทีใ่ชเ้พือ่ให้
บรรลุเป้าหมายการปฏบิตักิารในแต่ละฝา่ยงาน โดยจะมรีะยะเวลาทีส่ ัน้กวา่แผนยทุธวธิเีรยีก
อกีวา่ แผนการดาํเนินงาน 
  ลกัษณะของแผนทีด่ ีคอื (บาํเพญ็  โรจน์ปรชีา, 2545) 

  1. มลีกัษณะชีเ้ฉพาะมากกว่าลกัษณะกวา้งหรอืทัว่ๆไป เพื่อความชดัเจนและ
โอกาสดาํเนินตามแผนอยา่งถูกตอ้ง 
  2. ตอ้งทาํดว้ยความเขา้ใจภารกจิ บทบาท และหน้าทีข่ององคก์ร 
  3. ตอ้งมเีหตุผลและสามารถนําไปปฏบิตัไิด ้
  4. มลีกัษณะยดืหยุน่สามารถปรบัตวัและพฒันาได ้เพราะเมื่อนําแผนมาใชต้อ้ง
เหมาะสมกบัสภาพการณ์การดาํเนินงานต่าง ๆ 

  5. ตอ้งเป็นทีย่อมรบัของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่ความรว่มมอืในการปฏบิตังิาน 
  6. ตอ้งสอดคลอ้งและเสรมิบทบาทของนโยบายขององคก์าร 
  7. แผนงานทีจ่ดัทาํไวเ้ป็นเอกสาร ตอ้งระบุขัน้ตอนการทาํงานใหช้ดัเจน 
 การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศเป็นการช่วยลดปญัหาด้านต่างๆ ในการเขา้ถึง
สารสนเทศทีม่คีุณคา่ของผูใ้ช ้ดงันัน้แหล่งบรกิารสารสนเทศจงึตอ้งทาํการรวบรวมและสาํรวจ
ขอ้มูล เพื่อใหท้ราบอุปสรรคและปญัหาในการเขา้ถึงและการใช้สารสนเทศของผูใ้ช้บรกิาร 
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และเป็นพืน้ฐานสําคญัในการกําหนดวตัถุประสงค ์นโยบาย และการวางแผน โดยแผนงาน
การใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศควรใหร้ายละเอยีดสาํคญัดงัน้ี 
   7.1  ลกัษณะของงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   7.2  ความสาํคญัของงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   7.3  ผูใ้ชแ้ละผูร้บัประโยชน์ซึง่หมายถงึผูใ้ชท้ัง้จากภายในและภายนอก 
   7.4  จุดมุง่หมาย และวตัถุประสงคข์องงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
   7.5  วธิกีารดาํเนินงานอาจแบ่งเป็นโครงการยอ่ยกาํหนดขอบเขต และ 
จุดมุง่หมายทีช่ดัเจน รวมทัง้ระบุระยะเวลาการดาํเนินงานดว้ย 
   7.6  ขัน้ตอนการดาํเนินงาน ซึง่แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งงาน หรอื
โครงการยอ่ยต่าง ๆ พรอ้มระบุเวลา 
   7.7  รายละเอยีดกาํลงัคน เกีย่วกบัจาํนวนคนทีใ่ช ้สาขาวชิาชพี และ
ระยะเวลาทีใ่ชข้องแต่ละบุคคล 
   7.8  รายละเอยีดงบประมาณตามหมวดรายจา่ยต่าง ๆ  

   7.9  แหล่งงบประมาณสนบัสนุน 
  2. กาํหนดประเภทของบริการ  ต้องพจิารณาว่าจะจดับรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศอะไรเพือ่จะไดอ้าํนวยประโยชน์และเหมาะสมกบัผูใ้ช ้โดยจะตอ้งคาํนึงถงึนโยบาย
ขององคก์รว่ามุ่งบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศแก่ใคร สิง่ใดบา้งทีต่อ้งการทํา โดยจะต้องมี
การเตรยีมการเพื่อใหบ้รกิาร และจะตอ้งกําหนดระดบัและขอบเขตของการใชบ้รกิาร เช่น จะ
ใหบ้รกิารกบัใคร ระดบัใด จะเปิดใหบ้รกิารเฉพาะคนภายในหรอืคนภายนอกด้วย และมุ่ง
ใหบ้รกิารและเผยแพร่สารสนเทศแก่ชุมชนหรอืไม ่ควรกําหนดประเภทของบรกิารใหเ้ด่นชดั 
เชน่ บรกิารพืน้ฐานไดแ้ก่ บรกิารยมื - คนื บรกิารอา่น บรกิารวารสารและหนงัสอืพมิพ ์ 

เป็นตน้ บรกิารพเิศษ ไดแ้ก่ บรกิารหอ้งสมดุเคลื่อนที ่บรกิารสารสนเทศผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
      3. กาํหนดวิธีการจดับริการ  ควรมกีารกําหนดวธิีการจดับรกิารอย่างเป็น
ระบบ และมขีอ้พจิารณาดงัน้ี 
       3.1  ขอ้มลูทีจ่าํเป็นในการใหบ้รกิาร เช่น สถติกิารใชบ้รกิารของผูใ้ช ้บรกิาร
จองทรพัยากรสารสนเทศ บรกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุ เป็นตน้ 
   3.2  ขัน้ตอนการให้บรกิารอย่างเป็นระบบ การให้บรกิารแต่ละฝ่ายงานที่
ใหบ้รกิารอาจมกีารกําหนดขัน้ตอนการใหบ้รกิารที่ชดัเจนแก่ผูป้ฏบิตัิงาน เช่น แสดงในรูป
ของผงังาน (flowchart) เพื่อแสดงลําดบัขัน้ตอน และวธิกีารใหบ้รกิาร คู่มอืการปฏบิตังิาน 
แบบฟอรม์หรอืระบบกรอกขอ้มลูต่างๆ ทีจ่ําเป็นในการใหบ้รกิารแต่ละประเภท เช่น การยมื
ระหวา่งหอ้งสมดุ  บรกิารสบืคน้สารสนเทศ 
   3.3  กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในการใหบ้รกิาร  และเผยแพรส่ารสนเทศ 
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    3.4 การรวบรวมสถิติการดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  การ
จดัเก็บสถิติ การใหบ้รกิารไว้เป็นประจํา อาจเป็นการรวบรวมปญัหาและอุปสรรคของการ
ใหบ้รกิารและการใชบ้รกิารกไ็ด ้เช่น บรกิารตอบคําถามและช่วยการคน้ควา้ บรกิารสบืคน้
สารสนเทศ บรกิารสารสนเทศทนัสมยั  เป็นตน้ 
 4. กาํหนดบคุลากรผูร้บัผิดชอบในการให้บริการ  ผูป้ฏบิตังิานบรกิารตอ้งมกีาร
กําหนดใหเ้กดิความชดัเจนในการรบัผดิชอบต่อหน้าที ่หากกําหนดไม่ชดัเจนอาจเกดิความ
สบัสนในหน้าที่รบัผดิชอบของตน หรอืการเกี่ยงงานก็ได ้ในแหล่งบรกิารสารสนเทศขนาด
ใหญ่ควรคํานึงว่าบรกิารใดควรจดับุคลากรประเภทผูม้วีชิาชพี หรอืบรกิารใดควรใชป้ระเภท
กึ่งวชิาชพีหรอืประเภทสนับสนุน เพราะการใหบ้รกิารและเผยแพร่สารสนเทศมหีลายระดบั
และประเภท  ดงันัน้อาจมทีัง้ซบัซ้อนและไม่ซบัซ้อน เช่น บรกิารตอบคําถามและช่วยการ
ค้นคว้า การทําดรรชนี จําเป็นต้องใช้บุคลากรวชิาชพี บรกิารยมื - คนื บรกิารลงทะเบยีน
ทรพัยากรสารสนเทศ  เหมาะกบับุคลากรกึง่วชิาชพี และการประชาสมัพนัธอ์งคก์าร บรกิาร
โสตทศันวสัดุ  เหมาะกบับุคลากรสนบัสนุน เป็นตน้  ซึง่การกําหนดบุคลากรนัน้ในหน่วยงาน
บรกิารขนาดใหญ่อาจจดัใหม้หีน่วยงานย่อย และกําหนดหวัหน้าหน่วยงาน และผูป้ฏบิตังิาน
แต่ละดา้นใหช้ดัเจน และคํานึงถึงความเหมาะของบุคลากรแต่ละประเภทเพื่อใหเ้กดิความ
คุม้คา่ในการปฏบิตังิานในหน้าที ่การกําหนดบุคลากรผูร้บัผดิชอบตอ้งพจิารณาถงึจาํนวนคน
ทีต่อ้งการความเชีย่วชาญหรอืทกัษะทีต่อ้งการเพื่อใหก้ารดําเนินกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ จงึ
ตอ้งเตรยีมความพรอ้มของบุคลากร ซึง่ก่อใหเ้กดิการกําหนดงานในหน้าทีข่องบุคลากรอยา่ง
เดน่ชดั 
 5.  กาํหนดงบประมาณดาํเนินการ   ควรมกีารกําหนดแผนทางงบประมาณ
ทัง้หมดทีต่อ้งการเพือ่ประโยชน์ในการคาํนวณหรอืประมาณการ อุปกรณ์และสิง่อาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการดําเนินงานใหอ้อกมาเป็นตวัเงนิ และครอบคลุมระยะเวลาของการ
ทาํงาน ในชว่งเวลาทีก่าํหนด ประมาณรายรบัรายจา่ยใหเ้หน็ชดัเจน  
 6. การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ การจดัเตรยีมสถานที่และอุปกรณ์เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มในการใหบ้รกิารแต่ละประเภทตามลกัษณะของบรกิารทีก่ําหนดใหแ้ก่ผูใ้ช ้
การจดัสถานที่หรอืพื้นที่ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ เป็นการสรา้งจุดดงึดูดความสนใจและเป็น
การสรา้งความสะดวกในการขอใชบ้รกิาร รวมทัง้บรรยากาศในการใหบ้รกิารโดยรวมพืน้ทีใ่น
การใหบ้รกิารตอ้งเป็นพืน้ทีท่ีผู่ใ้ชส้งัเกตเหน็และเขา้ถงึไดง้า่ย เช่น เคาน์เตอรใ์หบ้รกิารยมื - 
คนื  นิยมจดัไวใ้กลก้บับรเิวณประตูเขา้ - ออก เพื่อความสะดวกในการใหแ้ละใชบ้รกิาร สว่น
บรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้นิยมจดัเป็นจุดแรกทีผู่ใ้ชเ้หน็ และบรกิารโสตทศันวสัดุ
นิยมจดัแยกจากบรกิารทรพัยากรสารสนเทศทัว่ๆไป มกัจดัเป็นสดัสว่นสงัเกตไดง้า่ย  ควรมี
การจดัเตรยีมครภุณัฑแ์ละอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัระบบการใหบ้รกิาร เช่น เคาน์เตอรบ์รกิาร 
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คูม่อื  โทรศพัท ์โทรสาร คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์เชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เครื่องถ่าย
เอกสาร  เป็นตน้ ดงันัน้ สถาบนับรกิารสารสนเทศจะตอ้งพจิารณาสถานทีห่รอืพืน้ทีค่รุภณัฑ์
ให้มีความเหมาะสมที่สุด การวางผังพื้นที่บริการควรทําความเข้าใจปจัจัยพื้นฐานและ
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีแล้วยังมี
ส่วนประกอบอื่น ๆ อีกหลายอย่างที่จะเป็นการดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้ใช้ เช่น ป้าย
สญัลกัษณ์ จะเป็นการช่วยสื่อสารให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดของการ
ใหบ้รกิาร การจดัภูมทิศัน์จะเป็นการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการอ่านหนังสอื มอุีณหภูมขิอง
อากาศทีเ่หมาะสม (ทพิวรรณ  บุณยเ์พิม่, 2545) 

 7. จดัทําตารางการให้บริการและประชาสมัพนัธ์งานบริการ  เมื่อกําหนด
กิจกรรม วิธีการ ผู้รบัผิดชอบ จดัเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการ
สารสนเทศควรจดัทําประกาศเพื่อประชาสมัพนัธ์กําหนดการจดับรกิารต่างๆ เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ด้
ทราบตารางกําหนดการ อาจทําในลกัษณะป้ายประกาศแสดงกิจกรรมประจําวนั ประจํา
สปัดาห ์จดหมายขา่ว หนงัสอืเวยีนภายในหน่วยงาน เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 8. ติดตามและประเมินผลการจดับริการ มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบบรกิารทัง้
ในเชงิคุณภาพ ปรมิาณ และความเหมาะสมต่างๆ จงึควรกระทาํเป็นประจําเพื่อแกป้ญัหาใน
การให้บรกิารรวมทัง้ปรบับรกิารต่างๆ ในกรณีที่จดับรกิารเป็นครัง้คราว ควรติดตามและ
ประเมนิผลในแต่ละครัง้ที่จดั หากเป็นบรกิารประจําควรตดิตามและประเมนิผลเป็นระยะๆ 

ตามความจาํเป็น และนําผลจากการตดิตามและประเมนิผลนัน้มาพจิารณาปรบัปรุงบรกิารให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละองคก์ารยิง่ขึน้ 
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                                                          ปฏกิริยิาตอบกลบั 
 

ภาพที ่ 2.1 ขัน้ตอนการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 

องคป์ระกอบของการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ  มอีงคป์ระกอบสาํคญั  4  ประเภท  คอื 
 1. แหล่งบรกิารสารสนเทศ 
 2. ทรพัยากรสารสนเทศ 
 3. ผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศ 
 4. ผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศ 
 

 แหล่งบริการสารสนเทศ 

 

 เป็นหน่วยงาน องค์กรที่รวบรวมสารสนเทศประเภทต่างๆ มกีารจดัเก็บอย่างเป็น
ระบบใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศตามความตอ้งการของผูใ้ช ้แหล่งบรกิารสารสนเทศมี
ความหมายครอบคลุมถงึ หอ้งสมดุ ศนูยข์อ้มลู ศนูยเ์อกสาร หน่วยงานสถติ ิหอจดหมายเหตุ 

กาํหนดวตัถุประสงค ์ นโยบาย  และวางแผน 

  กาํหนดประเภทบรกิาร 

 กาํหนดวธิกีารจดับรกิาร 

กาํหนดบุคลากรรบัผดิชอบ 

จดัเตรยีมสถานทีแ่ละอปกรณ์ 

จดัทาํตาราง  และประชาสมัพนัธก์ารใหบ้รกิาร 

ตดิตามและประเมนิผล 

   งบประมาณดาํเนินการ 
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เป็นต้น แหล่งบรกิารสารสนเทศประเภทต่างๆ  มกีารทําหน้าที่ในทํานองเดยีวกนั คอื มุ่ง
รวบรวมจดัเกบ็และใหบ้รกิาร มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาประยกุตใ์นการปฏบิตังิาน 
มกีารส่งเสรมิการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง มุ่งพฒันาการใหบ้รกิารเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บั
สารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการสามารถนําไปพฒันาปญัญาและจติใจได ้
  ประเภทของแหล่งบริการสารสนเทศ 

  แหล่งบรกิารสารสนเทศมคีวามสําคญัในสงัคมยุคข่าวสารที่ช่วยทําให้บุคคล
ทนัสมยัอยู่เสมอ ช่วยพฒันาด้านการศกึษาทําใหต้้องมสีารสนเทศที่หลากหลายสาขาวชิา 
และผู้ใช้ก็มคีวามต้องการใช้สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ จึงต้องมกีารจดัตัง้แหล่งบรกิาร
สารสนเทศหลายประเภท ซึง่สามารถจาํแนกไดต้ามขอบเขตหน้าที ่และวตัถุประสงคข์องการ
ใหบ้รกิาร ดงัน้ี  (ฉววีรรณ  คหูาภนินัทน์, 2542) 

  1. ห้องสมุด (Library) เป็นแหล่งรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศทุกสาขาวชิา
และสื่อทุกประเภทมทีัง้สื่อสิง่พมิพ ์สื่อโสตทศัน์วสัดุ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หน้าทีห่ลกัในการ
ใหบ้รกิาร คอื บรกิารยมื - คนื บรกิารตอบคําถามและช่วยคน้ควา้ และหอ้งสมุดยงัแบ่งออก
ได ้ดงัน้ี 
   1.1 ห้องสมดุโรงเรียน (School library) คอื หอ้งสมดุทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมธัยมศึกษา ทําหน้าที่ให้บริการ
ทรพัยากรสารสนเทศ สือ่การศกึษาคน้ควา้ และสือ่การเรยีนการสอนใหแ้ก่ครแูละนกัเรยีน 
   1.2 ห้องสมดุวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั  (Academic library) คอื  
ห้องสมุดที่ตัง้อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสารสนเทศอย่าง
กวา้งขวาง และลกึซึง้เน้นการสอน การคน้ควา้วจิยัทัง้ของอาจารย ์นิสติ นักศกึษา หอ้งสมุด
อาจมชีื่อเรยีกแตกต่างกนั เช่น สํานักหอสมุด สถาบนัวทิยบรกิาร สํานักวทิยบรกิาร ศูนย์
บรรณสารและสือ่การศกึษา สาํนกับรรณสารการพฒันา เป็นตน้ 
   1.3 ห้องสมดุเฉพาะ (Special library) คอื หอ้งสมดุทีใ่หบ้รกิาร
ทรพัยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา สงักดัอยูใ่นหน่วยงาน สมาคม และองคก์รเฉพาะดา้น 
เชน่ หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์หอ้งสมดุกฎหมาย หอ้งสมดุธนาคาร หอ้งสมดุศาสนา   
เป็นตน้ ทาํหน้าทีจ่ดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรในหน่วยงานนัน้ ๆ นอกจากน้ีหอ้งสมดุเฉพาะอาจจดัตามลกัษณะและประเภท
ของวสัดุหรอืสือ่ เชน่ หอ้งสมดุแผนที ่หอ้งสมดุภาพ และหอ้งสมดุของเล่น เป็นตน้ 
   1.4 ห้องสมดุประชาชน(Public library) คอื หอ้งสมดุทีจ่ดัตัง้เพื่อบรกิาร
ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั อาชพี ทุกระดบัความรูเ้พือ่สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และพฒันา
ความเป็นอยูร่วมทัง้คุณภาพชวีติในชุมชนใหด้ขีึน้ 
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   1.5 หอสมดุแห่งชาติ (National library) คอื หอสมดุทีท่าํหน้าทีร่วบรวม  
สะสมรกัษาทรพัยากรสารสนเทศของชาตไิวท้ีเ่ป็นตน้ฉบบัตวัเขยีน โสตทศัน์วสัดุทีผ่ลติขึน้ใน
ประเทศ โดยสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่ผลิตในประเทศจะต้องส่งให้หอสมุดแห่งชาติตาม
พระราชบญัญตักิารพมิพ ์หอสมุดแห่งชาตมิวีตัถุประสงค์เหมอืนกบัหอ้งสมุดประชาชน คอื 
ทําหน้าที่ให้บริการประชาชนทุกเพศ ทุกวยัไม่จํากดัระดบัการศึกษา นอกจากน้ีหอสมุด
แหง่ชาตยิงัมสีาขาตามต่างจงัหวดัในแต่ละภมูภิาค เชน่ สงขลา เชยีงใหม ่สงิหบุ์ร ีสุพรรณบุร ี 
นครราชสีมา  บุรีร ัมย์ เ ป็นต้น  ปจัจุบันหอสมุดแห่งชาติมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า 
สาํนกัหอสมดุแหง่ชาต ิ สงักดักรมศลิปากร  กระทรวงวฒันธรรม 
  2. ศูนย์เอกสารหรือศูนย์สารสนเทศ (Documentation center หรือ  
Information center) เป็นแหล่งใหบ้รกิารสารสนเทศเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาวชิาใหแ้ก่ผูใ้ช้
เฉพาะกลุ่มหรอืเฉพาะหน่วยงาน มลีกัษณะคลา้ยหอ้งสมดุเฉพาะ สารสนเทศสว่นใหญ่ใชเ้พื่อ
การคน้ควา้ การวจิยั และการปฏบิตังิานโดยตรง ซึ่งหอ้งสมุดทัว่ๆ ไปหรอืหอ้งสมุดเฉพาะ
บางแห่งไม่อาจตอบสนองความต้องการของผูใ้ชใ้นหน่วยงานนัน้ๆ ได ้เพราะเป็นใหบ้รกิาร
สารสนเทศในขัน้สงู เช่น ขอ้มลูการวจิยั สถติต่ิาง ๆ ศูนยเ์อกสารหรอืศูนยส์ารสนเทศใหก้าร
สนับสนุน และสง่เสรมิผูใ้ชส้ารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา เช่น นักวทิยาศาสตร ์นักวจิยั แพทย ์
นกัวชิาการเกษตร ไดแ้ก่ 
   2.1 ศนูยเ์อกสารการพฒันา  สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
   2.2 ศนูยเ์อกสารประเทศไทย 
   2.3 ศนูยเ์อกสารสถาบนัวจิยัสงัคม  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
   2.4 ศนูยเ์อกสารองคก์รอนามยัโลก 
   2.5 ศนูยส์นเทศทางกระบอืนานาชาต ิ
   2.6 ศนูยส์ารสนเทศ  กรมสง่เสรมิการเกษตร 
  3. ศนูยข้์อมูล (Data center) เป็นแหล่งรวบรวมและบรกิารขอ้มลู ตวัเลข 
สถติต่ิางๆ ทัง้ขอ้มลูดบิทีท่นัสมยัเป็นขอ้มลูสาํคญัทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและการคน้ควา้วจิยั 
ศนูยข์อ้มลูน้ีจะสงักดัอยูใ่นสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั และหน่วยงานต่างๆ ทัง้ของรฐับาล 
และเอกชน ทาํหน้าทีจ่ดัเกบ็รวบรวมสารสนเทศ และเผยแพร่ขอ้มลูแก่ผูใ้ชใ้นหน่วยงานหรอื
บุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ 
   3.1 ศนูยข์อ้มลู สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ
   3.2 ศนูยข์อ้มลูธุรกจิหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
   3.3 ศนูยข์อ้มลูพลงังานแหง่ประเทศไทย 
   3.4 ศนูยข์อ้มลูมตชิน 
   3.5 ศนูยข์อ้มลูสมนุไพร กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
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  4. หน่วยงานสถิติหรือหน่วยทะเบียนสถิติ (Statistical office) เป็น
หน่วยงานทีร่วบรวมจดัเกบ็ขอ้มลูทางสถติติวัเลขต่าง ๆ เป็นตวัเลขเฉพาะดา้นหรอืเฉพาะ
สาขาวชิาอาจเป็นหน่วยงานทีส่งักดัอยูใ่นกระทรวง กรม กอง หรอืเป็นหน่วยงานสถติขินาด
ใหญ่ ไดแ้ก่ 
   4.1 สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ
   4.2 ศนูยส์ถติกิารพาณชิย ์ กระทรวงพาณชิย ์
   4.3 ศนูยส์ถติกิารเกษตร  สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
   การจดัเก็บสถิติ ตวัเลข ขอ้มูลต่างๆ ยงัหน่วยงานที่ทําหน้าที่จดทะเบียน
รายชื่อสนิคา้ เครือ่งหมายการคา้ สิง่ประดษิฐ ์ประวตัคินไข ้ลขิสทิธิ ์ทะเบยีนราษฎร ์เพื่อเกบ็
รวบรวมสถิติ ตวัเลข และหลกัฐานการจดทะเบียน หรอืลงทะเบียนทัง้ของรฐัและเอกชน 
ได้แก่ กรมทะเบียนการค้า กรมทรพัย์สินทางปญัญา กรมการขนส่ง กรมการปกครอง 
โรงพยาบาล  สถาบนัการศกึษา  เป็นตน้ 
  5. ศนูยวิ์เคราะหส์ารสนเทศ (Information analysis center) ทําหน้าที่
รวบรวม และใหบ้รกิารสารสนเทศเฉพาะวชิา โดยนํามาคดัเลอืก วเิคราะห ์ประเมนิ สรุปย่อ 
และจดัเกบ็ในลกัษณะของแฟ้มขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตอบคาํถามและบรกิารสารสนเทศทนัสมยั
แก่ผูส้นใจ บุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นศนูยว์เิคราะหส์ารสนเทศจะเป็นนกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ 

และผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาต่างๆ เน่ืองจากต้องประเมนิผลและวเิคราะหส์ารสนเทศ จงึมี
ประโยชน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะสาขาวชิาทีส่นใจเท่านัน้ เช่น สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศ
ไทย 
  6. ศนูยป์ระมวลและแจกจ่ายสารสนเทศ (Information clearing house)  

เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทําหน้าที่แนะนําแหล่ง
สารสนเทศทีเ่หมาะสม หรอืบางครัง้ยงัรวบรวมสารสนเทศและทีจ่ดัทําขึน้เองเอาไวแ้จกจ่าย
สารสนเทศไปยงัผูท้ีส่นใจ หรอืตดิต่อขอทรพัยากรสารสนเทศจากผูผ้ลติเพื่อรวบรวมใหเ้ป็น
ระบบสะดวกต่อการค้นคว้า และแนะนําแหล่งสารสนเทศเช่น ดรรชนี บรรณานุกรม  
สาระสงัเขป เป็นตน้ หน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นศูนยป์ระมวลผลและแจกจ่ายสารสนเทศไดแ้ก่ 
หอสมดุแหง่ชาต ิหอสมุดรฐัสภาอเมรกินั หอสมุดแหง่ชาต ิประเทศองักฤษ หอ้งสมุดยเูนสโก 
เป็นตน้ 
  7. ศนูยแ์นะแหล่งสารสนเทศ (Referral center) เป็นหน่วยงานทีท่าํหน้าที่
รวบรวมสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัแหล่งขอ้มลู หรอืแหล่งสารสนเทศอยา่งกวา้งขวางในสาขาวชิา
ที่ศูนย์รบัผดิชอบสามารถแนะนําแหล่งสารสนเทศที่เหมาะสมและตรงกบัความต้องการได้
โดยศูนยจ์ะรวบรวมจดัทําปรบัปรุงสารสนเทศ และจดัทําเอกสารเพื่อเผยแพร่สารสนเทศที่
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ทนัสมยั ไดแ้ก่ รายชื่อทรพัยากรสารสนเทศใหม่ บรรณานิทศัน์ ดรรชนีวารสาร สาระสงัเขป 
เป็นตน้ 
  8. หอจดหมายเหต ุหรือหน่วยงานจดหมายเหตุ  (Archive) เป็นหน่วยงาน
ทีท่าํหน้าทีจ่ดัเกบ็เอกสารทางราชการ หรอืเอกสารทางประวตัศิาสตรไ์ดแ้ก่ ระเบยีบขอ้บงัคบั  
คําสัง่ บนัทกึ รายงาน แบบพมิพ ์แผนที่ แผนผงั แบบแปลน พมิพเ์ขยีว ภาพถ่าย เป็นต้น 
เพื่อใช้เป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าและวจิยั โดยหอจดหมายเหตุ
จาํแนกออกได ้ 5  ประเภท  คอื 
   8.1 หอจดหมายเหตุแหง่ชาต ิ
   8.2 หอจดหมายเหตุสว่นภมูภิาคและทอ้งถิน่ 
   8.3 หอจดหมายเหตุของสถาบนัการศกึษา 
   8.4 หอจดหมายเหตุของวดั  และสถาบนัศาสนา 
   8.5 หอจดหมายเหตุของสถาบนัธุรกจิและอุตสาหกรรม 
  9. สถาบนับริการสารสนเทศเชิงพาณิชย ์ (Commercial information  

service center) เป็นหน่วยงานทีค่ดิค่าบรกิารสารสนเทศจากผูม้าขอใชบ้รกิารสารสนเทศ  
โดยเก็บในลกัษณะของสมาชกิหรอืตามอตัราค่าบรกิารที่กําหนดไว้ เช่น ศูนย์สารสนเทศ
ต่างๆ เพราะปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศมีความเจรญิก้าวหน้า กอปรกบัผู้ใช้ต้องการ
สารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว โดยผู้ใช้มกัต้องการสารสนเทศทางด้านธุรกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะเชน่ ศนูยข์อ้มลู มตชิน  บรษิทัโอ ซ ีแอล ซ ี บรษิทัยไูนเตด็  
บรอดแบนทเ์ทคโนโลย ี(ยบูที)ี เป็นตน้  
         

 ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อบนัทกึความรูใ้นรูปแบบเก่าจนปจัจุบนัมสีื่อ
สิง่พมิพส์มยัใหมท่ีจ่ดัเกบ็ในรปูฐานขอ้มลูซึง่ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมกีารบนัทกึขอ้มลูอยา่ง
เป็นระบบ ทรพัยากรสารสนเทศ (Information resources) เป็นสื่อประเภทต่างๆ หลาย
รปูแบบทีม่อียู่ในแหล่งบรกิารสารสนเทศ นับว่าเป็นหวัใจสาํคญัของแหล่งบรกิารสารสนเทศ 
เพราะเป็นแหล่งความรู ้ความบนัเทงิทีด่งึดดูใจใหผู้ใ้ชต้อ้งการเขา้มาใชบ้รกิาร 
 ทรพัยากรสารสนเทศ หมายถงึ สื่อประเภทต่างๆ ที่ใชบ้นัทกึสารสนเทศไว้โดยใช้
ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ ภาพ เสยีงทัง้ทีเ่ป็นกระดาษ ฟิลม์ เทปแมเ่หลก็ ฐานขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ 
เป็นตน้  
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  ประเภทของทรพัยากรสารสนเทศ 

  ทรพัยากรสารสนเทศทีม่คีวามสาํคญัเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
(ระเบยีบ  สภุวริ,ี 2547) 

  1. ส่ือสารสนเทศตีพิมพ ์ (Printed materials) 

   1.1  หนังสือ (Books) ในยคุปจัจุบนัขอ้มลูขา่วสารเกดิขึน้อยา่ง 
รวดเรว็  มากมายและกวา้งขวาง มนุษยจ์าํเป็นตอ้งปรบัปรุงใหท้นัเหตุการณ์ และสามารถใช้
ขอ้มูลข่าวสารใหเ้กดิประโยชน์ต่อการดํารงชวีติ หนังสอืจงึเป็นสื่อสารสนเทศทีม่กีารบนัทกึ
ความรู ้ความคดิ ความเชื่อ และประสบการณ์ออกมาในรปูลกัษณะตวัอกัษรทีส่ื่อสารเขา้ใจได ้
มกีารจดัทําเป็นรูปเล่มที่แขง็แรงหรอืรูปแบบที่แตกต่างกนั นับเป็นทรพัยากรสารสนเทศที่
ยงัคงมคีวามสําคญัอยู่เหมอืนเดมิแม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเพยีงใด โดยทัว่ไปหนังสอืมี
จุดมุ่งหมายเพื่อนําเสนอความรูเ้พื่อใหบุ้คคลได้อ่านศกึษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา หนังสอืมี
หลายประเภท ไดแ้ก่ 
     1.1.1 หนงัสอืตํารา (Textbooks) 

     1.1.2 หนงัสอือา้งองิ (Reference books) 

     1.1.3 หนงัสอืความรูท้ ัว่ไป (books) 

     1.1.4 วทิยานิพนธ ์(Thesis or dissertations) 

     1.1.5 สิง่พมิพร์ฐับาล (Government publications) 

   1.2  วารสาร (Periodicals) เป็นสิง่พมิพท์ีเ่ผยแพรค่วามรู ้
ทฤษฎี แนวความคิด ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยใีหม่ ๆ มีการจดัพิมพ์อย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจําและแน่นอน เช่น รายสปัดาห ์รายปกัษ์ รายเดอืน รายสองเดอืน เป็นตน้ ภายในเล่ม
ประกอบด้วยเน้ือหาที่เหมาะกับผู้อ่านตามกลุ่มที่สนใจ มีทัง้เน้ือหาทัว่ไป และเฉพาะ
สาขาวชิา นําเสนอสาระความรูใ้นรปูแบบของบทความเขยีนโดยผูแ้ต่งหลายๆ คนทีม่คีวามรู ้
และประสบการณ์ มกีารบอกเลขทีข่องปีที ่ฉบบัที ่วนั เดอืน ปี และมกัมเีลขมาตรฐานสากล
ประจาํวารสารดว้ย วารสารมหีลายประเภทไดแ้ก่ 
     1.2.1  วารสารวชิาการ (Journals) 

     1.2.2  วารสารทัว่ไปหรอืนิตยสาร (General magazine) 

     1.2.3  วารสารเชงิวจิารณ์ (Review) 

   1.3  หนังสือพิมพ ์(Newspapers) เป็นสิง่พมิพต่์อเน่ืองทีม่กีาํหนด 
ออกแน่นอนเป็นประจําสมํ่าเสมอ ส่วนใหญ่มกัมีกําหนดออกเป็นรายวนั ไม่จํากดัผู้อ่าน 
สามารถทําความเขา้ใจไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ มจุีดมุ่งหมายเพื่อเสนอข่าวสดทีท่นัเหตุการณ์ 

และเรือ่งราวทีน่่าสนใจทัว่ ๆ ไป เชน่ ขา่วการเมอืงการปกครอง ขา่วเศรษฐกจิ ขา่วสงัคม  
ขา่วกฬีา และขา่วต่างประเทศ เป็นตน้ หนงัสอืพมิพม์หีลายประเภทไดแ้ก่ 
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     1.3.1  หนงัสอืพมิพป์ระเภทขา่วทัว่ไป (General newspaper) 

     1.3.2  หนงัสอืพมิพป์ระเภทขา่วธุรกจิ (newspaper) 

     1.3.3  หนงัสอืพมิพป์ระเภทเฉพาะกลุ่ม (Specialized newspaper) 

   1.4  จลุสาร (Pamphlets) เป็นสิง่พมิพท์ีม่ขีนาดเลก็มลีกัษณะเป็นเล่มปก
อ่อน แผ่นพบัหรอืเป็นแผน่ หากเป็นเล่มจะมจีํานวนหน้าไมม่ากนกั ทําใหส้ะดวกต่อการอ่าน  
มกัจดัทําโดยหน่วยงานราชการ องค์กร สถาบนั สมาคมต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
นําเสนอความรู ้เรื่องราว ขา่วสาร ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่
ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์เป็นเรือ่งทีบุ่คคลทัว่ไปกาํลงัใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก มเีน้ือหาที่
ส ัน้กระชบัแต่ไดใ้จความ ใชภ้าษาทีง่า่ย ทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเรว็ มกัมภีาพประกอบ 
   1.5  กฤตภาค (Clippings) เป็นการคดัเลอืกเน้ือหาสาระความรูท้ ัว่ๆ ไป 
ทีเ่ป็นประโยชน์จากสิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอืพมิพ ์วารสาร นิตยสาร แยกตามเน้ือหาของเรื่อง 
โดยกําหนดหวัเรื่องเพื่อความสะดวกต่อการค้นคว้า และบอกแหล่งที่มาของเอกสารนัน้ 
ปจัจุบนัแหล่งบรกิารสารสนเทศมกีารจดัทาํในรปูฐานขอ้มลูกฤตภาคออนไลน์ซึง่จะทาํใหก้าร
คน้ควา้มคีวามสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
   1.6  เอกสารมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม  

(Standard publication) เป็นเอกสารมาตรฐานทีจ่ดัทาํขึน้จากความเหน็ชอบขององคก์รที่
ไดร้บัการรบัรองเพือ่ประโยชน์ในการใชร้ว่มกนั และใหใ้ชใ้นกรณต่ีาง ๆ โดยมกีฎระเบยีบ 
แนวทาง หรอืลกัษณะเฉพาะสาํหรบักจิกรรม 

   1.7  สิทธิบตัร (Patent) เป็นหนงัสอืสาํคญัทีร่ฐัออกใหเ้พือ่คุม้ครอง 
การออกแบบผลติภณัฑ ์หรอืการประดษิฐค์ดิคน้ ซึง่เป็นการออกแบบผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะ
ตามทีก่ฎหมายกําหนดเพื่อคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาแก่ผูป้ระดษิฐ์โดยกฎหมายบญัญตัิ
ให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จากการออกแบบ
ผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัสทิธบิตัร เช่น การผลติ และจําหน่าย เป็นต้น โดยสทิธจิะมอียู่เพยีงช่วง
ระยะเวลาทีจ่าํกดัชว่งหน่ึงเทา่นัน้ 
  2. ส่ือสารสนเทศไม่ตีพิมพ ์ (Non - printed materials) 

   2.1 ภาพ (Pictures) เป็นสือ่สารสนเทศทีแ่สดงใหเ้หน็หรอืเขา้ใจเน้ือ 
หารายละเอยีดของเรื่องใดเรื่องหน่ึง เช่น บุคคลสาํคญั สถานทีส่ําคญั ภาพเหตุการณ์สาํคญั  

ต่าง ๆ ทําใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยยิง่ขึน้รปูภาพอาจเป็นลกัษณะภาพถ่าย ภาพวาด ภาพเขยีน ภาพ
พมิพ ์เป็นตน้ 
   2.2  วสัดกุราฟิก (Graphic materials) เป็นสือ่ทีผ่สมผสานสือ่ประเภท
ลายเสน้ ภาพวาด สญัลกัษณ์ ตวัอกัษร ตวัเลข ไดแ้ก่ 
     2.2.1 แผนภมู ิ(Charts) 
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     2.2.2 แผนภาพ (Diagrams) 

     2.2.3 แผนสถติ ิ(Graphs) 

     2.2.4 ภาพชุด (Flipcharts) 

   2.3  แผนท่ี (Cartographic materials) เป็นสือ่ทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่เป็น
สญัลกัษณ์แทนบางสว่น หรอืทัง้หมดของโลก มกัแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัทาํเลทีต่ ัง้ของสถานที ่ 
ทรพัยากร ภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ เสน้ทางคมนาคม ไดแ้ก่ 
     2.3.1 แผนที ่(Maps) 

     2.3.2 ลกูโลก (Globe) 

   2.4  สไลด ์(Slides) เป็นสื่อทีม่กีารบนัทกึภาพลงบนแผน่ฟิลม์ ภาพแต่ละ
ภาพจะหุม้ดว้ยพลาสตกิหรอืกระดาษแขง็ตอ้งอาศยัเครือ่งฉายดภูาพมลีกัษณะเป็นภาพน่ิง 
   2.5  ฟิลม์สตริป (Filmstrip) เป็นภาพน่ิงโปรง่แสงมกีารบนัทกึภาพลงบน
ฟิล์มต้องใช้กบัเครื่องฉายเน้ือหาความรูเ้รยีงลําดบัเรื่องราวอย่างต่อเน่ืองมหีวัเรื่องและคํา
บรรยายภาพต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 
   2.6  วสัดบุนัทึกภาพและเสียง (Sound and pictures recordings) 

เป็นสือ่ทีบ่นัทกึภาพและเสยีงลงบนเทปแมเ่หลก็บรรจุในตลบัภาพและเสยีงใชบ้นัทกึความรู้
ต่าง ๆ เชน่ ภาพเหตุการณ์ การสมัภาษณ์ การบรรยาย เป็นตน้ สือ่บนัทกึภาพและเสยีง
ไดแ้ก่ 
     2.6.1 แผน่เสยีง (Record) 

     2.6.2 เทปบนัทกึเสยีง (Tape record) 

     2.6.3 วดีทิศัน์ (Video record) 

  3. วสัดยุ่อส่วน (Microforms) เป็นสือ่สารสนเทศทีไ่ดจ้ากการถ่าย 
ภาพสิง่พมิพ์ต้นฉบบัใหม้ขีนาดเล็กลงจนไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้เครื่องอ่าน
วสัดุยอ่สว่นนัน้ ๆ นิยมเกบ็ขอ้มลูประเภทหนงัหายาก ตน้ฉบบัตวัเขยีน เอกสารหนงัสอืพมิพ ์

ไดแ้ก่ 
   3.1  ไมโครฟิลม์ (Microfilms) 

   3.2  ไมโครฟิช (Microfiche) 

   3.3  ไมโครคารด์ (Microcard) 

  4. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic medias) เป็นการนําเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชใ้นการบนัทกึหรอืจดัเกบ็สารสนเทศไดเ้ป็นจาํนวนมากโดยสารสนเทศจะจดัเกบ็ในรปู
ดจิติอล สามารถบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ มดีงัน้ี 
   4.1  ฐานข้อมลูคอมพิวเตอร ์(Computerized database) เป็นแหล่ง
รวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ โดยใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยจดัการขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ สามารถ
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สบืคน้สารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ มทีัง้ฐานขอ้มลูทีส่ถาบนับรกิารสารสนเทศ
พฒันาขึน้ใชเ้อง และฐานขอ้มลูเพือ่การคา้ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูวารสาร ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ ์
ฐานขอ้มลูการวจิยั ฐานขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ 
     4.1.1  ฐานขอ้มลูออนไลน์ (Online database) เป็นฐานขอ้มลูสาํหรบั
สบืคน้สารสนเทศทีอ่ยูห่า่งไกล เป็นการตดิต่อโดยตรงผา่นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นศนูย ์
กลางของฐานขอ้มลู (Host computer) กบัผูส้บืคน้โดยขอ้มลูจะถูกสง่ในระบบโทรคมนาคม
และคอมพวิเตอรท์ีศ่นูยก์ลางจะประมวลผลทนัททีีไ่ดร้บัคาํสัง่ ดงันัน้ผูส้บืคน้จงึสามารถ
โตต้อบกนัไดต้ลอดเวลา 
     4.1.2  ฐานขอ้มลูซดีรีอม (Compact disc read only memory) เป็น
สื่อทีใ่ชบ้นัทกึและจดัเกบ็สารสนเทศในรปูฐานขอ้มลู มลีกัษณะเป็นแผ่นวงกลมใชร้ะบบแสง
เลเซอรใ์นการอ่านขอ้มลูเป็นการสบืคน้สารสนเทศในระบบออฟไลน์ (Off-line) ผูใ้ชส้ามารถ
สบืคน้ไดจ้ากสถาบนับรกิารสารสนเทศทีใ่หบ้รกิารฐานขอ้มลู 
     4.1.3  ฐานขอ้มูลที่สถาบนับรกิารสารสนเทศเป็นผูจ้ดัทําขึน้เองเป็น
ฐานข้อมูลที่รวบรวมจากรายการของหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ 
โสตทศันวสัดุ ทีม่ใีหบ้รกิารในสถาบนับรกิารสารสนเทศนัน้ ๆ 

   4.2  หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic book) เป็นหนงัสอืทีถู่กบนัทกึ  
จดัเก็บให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ผู้อ่านสามารถอ่านขอ้มูลได้จากเครื่องคอมพวิเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือบนัทึกลงบนแผ่นซีดีรอมสามารถจดัทําข้อมูลให้อยู่ในรูปของ
ตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ลกัษณะทีโ่ตต้อบกนัได ้
   4.3  วารสารอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic journal) เป็นการบนัทกึ
บทความวารสารทางวชิาการทีผ่ลติและเผยแพรสู่ผู่ใ้ชโ้ดยระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นวารสารที่
สถาบนับรกิารสารสนเทศบอกรบัโดยเสยีคา่บรกิารผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ในเวลาเดยีวกนัหลายคนโดยไมจ่าํกดัเวลา สถานที ่
   

 ผูใ้ช้บริการสารสนเทศ 

 

 ในฐานะเป็นหน่วยงาน องคก์รทีใ่หบ้รกิารสารสนเทศจาํเป็นตอ้งแสวงหารปูแบบการ
ให้บรกิารที่สอดคล้องกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อพฒันาประสทิธิภาพของการ
ปฏิบตัิงาน และพฒันาไปสู่การเป็นองค์กรที่ทนัสมยัให้เป็นที่ยอมรบัของบุคคลในสงัคม 
ผู้ใช้บรกิารมลีกัษณะการใช้บรกิารทัง้เข้ามาใช้ที่แหล่งบริการสารสนเทศโดยตรงและใช้
บรกิารผ่านระบบเครอืข่ายไม่ว่าจะใช้บรกิารแบบใดถือเป็นความสําเร็จของแหล่งบรกิาร
สารสนเทศ เพราะผูใ้ชบ้รกิารตอ้งพจิารณาแลว้วา่เป็นแหล่งความรูท้ีส่ามารถตอบสนองความ
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ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดผู้ใ้ชบ้รกิารมกัจะมหีลากหลายประเภท ทัง้อาชพี การศกึษา เพศ 
อายุ ความสนใจสิง่เหล่าน้ี ผูใ้ชจ้ะเป็นผูป้ระเมนิเองว่าจะใชบ้รกิารในแหล่งบรกิารสารสนเทศ
แห่งใดถึงจะเหมาะกบัระดบัความต้องการของตนเองซึ่งความต้องการสารสนเทศ ความรู ้
ต่าง ๆ แหล่งบรกิารสารสนเทศแต่ละแหง่ต่างพฒันาองคก์รใหส้ามารถตอบสนองผูใ้ชใ้หม้าก
ทีส่ดุ 
  

  ประเภทของผูใ้ช้บริการสารสนเทศ 

  ผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศสามารถจดัแบ่งออกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี (จริวรรณ ภกัดบุีตร  
และสมพร  พทุธาพทิกัษ์ผล, 2546) 

  1. กลุ่มนักบริหาร หมายถึง กลุ่มบุคคลผู้นําในองค์กรเป็นผู้ดําเนินงาน
รบัผดิชอบในการวนิิจฉัย ตดัสนิใจ สัง่การ และควบคุมดูแลใหก้ารดําเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซึง่กลุ่มผูใ้ชร้ะดบันกับรหิาร สามารถจาํแนกได ้
3 กลุ่ม คอื 
   1.1  กลุ่มนักบรหิารระดบัสูง หมายถงึ กลุ่มผูนํ้าทีม่ตีําแหน่งสูงสุดเป็นผูท้ี่
สามารถตดัสนิใจ สัง่การ วนิิจฉยัได ้และมบีทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย และวางแผน
ได ้
   1.2  กลุ่มนักบรหิารระดบักลาง หมายถงึ กลุ่มทีม่หีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบใน
การดาํเนินการและจดัการ  ใหม้กีารปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนทีก่าํหนดไว ้
   1.3  กลุ่มนักบรหิารระดบัปฏบิตักิาร หมายถงึ กลุ่มทีม่หีน้าทีค่วบคุมดูแล
การปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนทีผู่บ้รหิารระดบัสงูและกลางกาํหนดไว ้
   กลุ่มนักบรหิารมลีกัษณะการใชบ้รกิารสารสนเทศเป็นครัง้คราวตามความ
จาํเป็นอาจใชน้้อยหรอืมากขึน้อยูก่บัการใชส้ารสนเทศเพื่อประกอบการวางแผนหรอืนโยบาย  
และตดัสนิใจเป็นกลุ่มทีไ่ม่มเีวลามาใชบ้รกิารมากนกั เน่ืองจากภารกจิและการบรหิารงานแต่
อาจใหผู้อ้ื่นเป็นผูจ้ดัหาสารสนเทศให ้
  2. กลุ่มนักธุรกิจ  หมายถึง  กลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพการค้า ธุรกิจ
อุตสาหกรรมทัง้ในภาครฐัและเอกชน เช่นสถาบนัการเงนิ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท 
ธนาคาร และสถานประกอบการอื่นๆ กลุ่มนกัธุรกจิเป็นกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการสารสนเทศตอ้ง
ตดิตามความเคลื่อนไหวทางธุรกจิอย่างตลอดเวลาและต่อเน่ือง เพราะมกีารแขง่ขนัสงูตอ้งมี
การตื่นตวัทางขอ้มลูขา่วสารตลอดเวลา แต่กลุ่มนักธุรกจิมลีกัษณะการใชบ้รกิารสารสนเทศ
คล้ายกับกลุ่มนักบริหาร คือ ไม่มีเวลามาใช้บริการด้วยตนเองมกัจะให้บุคคลอื่นค้นหา
สารสนเทศทีต่อ้งการให ้
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  3. กลุ่มนักวิชาการ หมายถงึ กลุ่มทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบหรอืปฏบิตังิานวชิาการ  
ทัง้ดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั และการทดลองต่างๆ ในทุกสาขาวชิาเช่น ครู อาจารย ์ 
นกัวชิาการ นกัวจิยั เป็นตน้ มลีกัษณะงานทางดา้นการคน้ควา้และวจิยัทางวชิาการมากกว่า
การบรหิาร เป็นกลุ่มทีม่คีวามต้องการสารสนเทศเหมอืนกลุ่มอื่นๆ แต่เป็นกลุ่มทีม่เีวลาเขา้
มาใช้บรกิารสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ เป็นกลุ่มที่รู้จกัเครื่องมอืสบืค้นสามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดเ้ป็นอย่างด ีและรูจ้กัแหล่งสารสนเทศทีจ่ะใหบ้รกิาร เน่ืองจากกลุ่มนักวชิาการตอ้ง
ตดิตามความเคลื่อนไหวในวงการวชิาการตอ้งหมัน่ศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
นํามาใช้ประกอบการเรยีนการสอน การทดลอง การวจิยั และการสรา้งสรรค์ผลงานต่างๆ 

เป็นตน้ 
  4. กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา หมายถึง กลุ่มที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่มีความจําเป็นต้องใช้บริการ
สารสนเทศเพื่อนํามาประกอบการศกึษาตอ้งคน้ควา้เพิม่เตมิอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหก้ารศกึษา
มผีลสมัฤทธิท์ี่ด ี เป็นกลุ่มที่มคีวามต้องใช้บรกิารสารสนเทศมากเน่ืองจากต้องนําไปใช้
ประกอบการเรียน กลุ่มน้ีจะมีเวลามากในการเข้าใช้บริการ อาจจะแตกต่างกนัในระดบั
การศกึษา แต่กลุ่มน้ีจะตอ้งรูจ้กัวธิกีารสบืคน้เครื่องมอืการสบืคน้ แหล่งสารสนเทศ โดยกลุ่ม
น้ีจะตอ้งศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  5. กลุ่มประชาชนทัว่ไป  หมายถึง กลุ่มบุคคลทัว่ไปที่ประกอบอาชีพ
หลากหลายสาขาอาชพี มรีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสนใจเขา้ใชบ้รกิารสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองตามแหล่งสารสนเทศที่ตนสนใจ เป็นกลุ่มที่เขา้ใช้
บรกิารสารสนเทศตามความสนใจของตนเอง ซึง่เป็นการศกึษาคน้ควา้เพื่อนําสารสนเทศไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือเข้าใช้บริการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนันทนาการโดยมีการนํา
สารสนเทศไปใชต้ามวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั 
 

  ปัจจยัสนับสนุนการใช้บริการของกลุ่มผูใ้ช้บริการสารสนเทศ 

  กลุ่มผู้ใช้บรกิารสารสนเทศมพีฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศแตกต่างกนับาง
กลุ่มใชบ้รกิารสารสนเทศเป็นประจําสมํ่าเสมอ เช่น นักเรยีน นิสติ นักศกึษา กลุ่มผูใ้ชน้ี้จะมี
ความคุน้เคยกบัวธิกีารสบืคน้ เครื่องมอืการสบืคน้ แหล่งสารสนเทศ และบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร
อกีดว้ย หรอืบางกลุ่มมกีารใชบ้รกิารสารสนเทศเป็นครัง้คราวตามความจําเป็นหรอืน้อยครัง้
มาก เช่น ผูบ้รหิาร นักธุรกจิ โดยทัว่ไปจะมขีอ้จํากดัในดา้นเวลาทําใหเ้สยีโอกาสในการใช้
บรกิารสารสนเทศ ซึ่งเหตุผลดงักล่าวจะเป็นการช่วยใหแ้หล่งบรกิารสารสนเทศจะต้องหา
แนวทางแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนกลวิธีในการให้บริการสารสนเทศต่อผู้ใช้ให้มีความ
หลากหลายยิง่ขึน้ ปจัจยัทีส่นบัสนุนการใชบ้รกิารของผูใ้ช ้สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
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  1. อาชีพและหน้าท่ีการงาน  คุณลกัษณะของอาชพีและหน้าที่การงานเป็น
ตัวชี้วดัอย่างหน่ึงของการเข้าใช้บริการสารสนเทศ เพราะบางอาชีพมีความจําเป็นและ
ต้องการสารสนเทศที่ใหม่ทนัสมยัอยู่เสมอเพื่อพฒันาความก้าวหน้าในวชิาชพี เช่น แพทย ์
นกัธุรกจิ นกัการเมอืง นกัขา่ว เป็นตน้ 
  2. ระดบัการศึกษาของผู้ใช้  กลุ่มผู้ใช้จะมีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกัน 
ไดแ้ก่ มธัยมศกึษา ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก เป็นตน้  การใชบ้รกิารจะมรีะดบั
แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการคน้หาและใชส้ารสนเทศ ระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้จะมกีาร
ใชส้ารสนเทศทีลุ่่มลกึและลกึซึง้เจาะลกึในประเดน็ทีต่อ้งการ 
  3. สภาพพื้นฐานของผู้ใช้  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศมคีวามแตกต่างกนัใน
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ฐานะทางเศรษฐกจิ สงัคม อาย ุความสนใจสว่นตวั คา่นิยมในการดาํเนิน
ชวีติ  สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้ใชบ้รกิารสารสนเทศของผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก 
  4. แหล่งสารสนเทศ  เมื่อผูใ้ชบ้รกิารมคีวามสนใจและต้องการศกึษาคน้ควา้  
ควรที่จะมแีหล่งสารสนเทศที่เข้าถึงได้อย่างง่ายไม่ห่างไกลมากนัก เช่น ศูนย์สารสนเทศ  
พพิธิภณัฑ ์ สถาบนับรกิารสารสนเทศ ทีท่าํใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งสะดวกทาํใหผู้ใ้ชม้ี
แรงจงูใจเกดิความกระตอืรอืรน้ในการแสวงหาสารสนเทศทีต่อ้งการ 
  5. การเข้าถึง  การใชส้ารสนเทศไดง้่าย สะดวก และรวดเรว็ สถาบนับรกิาร
สารสนเทศต้องอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เพื่อให้ผูใ้ช้เกดิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร
สารสนเทศ และบุคลากรทีท่าํหน้าทีใ่หบ้รกิารควรมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอผูใ้ช ้
 

 ผูใ้ห้บริการ 
 

 แหล่งบรกิารสารสนเทศจะมบุีคลากรผูใ้หบ้รกิารและเผยแพร่สารสนเทศแก่ผูใ้ชค้อย
ทาํหน้าทีอ่ํานวยความสะดวกในการเขา้ใชบ้รกิาร และเป็นผูป้ฏบิตังิานดา้นสารสนเทศมกีาร
จดัแบ่งภาระงานทีร่บัผดิชอบอยา่งเดน่ชดัโดยเฉพาะแหล่งบรกิารสารสนเทศทีม่ขีนาดใหญ่ ผู้
ให้บริการเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการสารสนเทศภายใน แหล่งบริการสารสนเทศมี
บทบาทหน้าทีเ่กี่ยวกบัการพจิารณาคดัเลอืก จดัหา วเิคราะห ์ทรพัยากรสารสนเทศ จดัการ
และพฒันาเครือ่งมอืช่วยคน้ดว้ยระบบมอื และระบบอตัโนมตั ิใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชใ้นรปูแบบต่างๆ ใหก้ารศกึษาแก่ผูใ้ชแ้ละสง่เสรมิการใชบ้รกิารใหเ้กดิประสทิธภิาพ เป็นผู้
ประสานหรือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กบัทรพัยากรสารสนเทศ เป็นผู้ให้คําแนะนําหรือ
ชว่ยเหลอืผูใ้ชใ้หส้ามารถคน้หาสารสนเทศไดอ้ยา่งงา่ย สะดวก และรวดเรว็ 
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  ประเภทของผูใ้ห้บริการสารสนเทศ 

  ผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศทีป่ฏบิตังิานในแหล่งบรกิารสารสนเทศ สามารถจดัแบ่ง
ตามกลุ่มไดด้งัน้ี (พมิลพรรณ  เรพเพอร,์ 2546) 

  1. กลุ่มผูมี้ความรู้ทางวิชาชีพ (Professional)คอื บุคลากรทีส่าํเรจ็การศกึษา
ในระดบัปรญิญาตรเีป็นอยา่งตํ่าทางบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์กลุ่มผูม้คีวามรู้
ทางวชิาชพีอาจมตีําแหน่งหรอืชื่อเรยีกแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิจงึแบ่งได้
ดงัน้ี 
   1.1  นักสารสนเทศหรือนักเอกสารสนเทศ (Documentalist) เป็น
บุคลากรผูใ้หบ้รกิารและเผยแพร่สารสนเทศในศูนยส์ารสนเทศหรอืหอ้งสมุดเฉพาะ เพราะ
สถาบนับรกิารสารสนเทศเหล่าน้ีมคีวามเฉพาะเจาะจงในเนื้อหาวชิาทาํใหบุ้คลากรผูใ้หบ้รกิาร
ตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะสาขาวชิาเฉพาะจงึมลีกัษณะเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการจดัหาและ
คดัเลือกวิเคราะห์หมวดหมู่ การทําเครื่องมือช่วยค้น ตลอดจนการบริการและเผยแพร่
สารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้รกิาร มกีารเรยีกบุคลากรกลุ่มผูม้คีวามรูท้างวชิาชพีในชื่อต่าง ๆ  

เชน่ นกัวเิคราะหส์ารสนเทศ (Information analyst) นกัเผยแพรส่ารสนเทศ  
(Information distributor) นกัการศกึษาสารสนเทศ (Information educator) และผูจ้ดัการ
สารสนเทศ (Information manager) 

   1.2  บรรณารกัษ์  (Librarian)เป็นบุคลากรที่ปฏิบตัิงานทางวิชาชีพใน
หอ้งสมดุ บรรณารกัษ์เป็นชื่อเรยีกตําแหน่งทีร่าชการกาํหนดใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานทางวชิาชพีใน
ห้องสมุดทุกประเภทมีหน้าที่ดําเนินงานห้องสมุดมีการวางแผนกําหนดเป้าหมาย และ
วตัถุประสงค์ของการบรกิาร เป็นผูส้ามารถตดัสนิใจวเิคราะหค์วามต้องการของหน่วยงาน
และของผูใ้ช้ บรรณารกัษ์อาจทําหน้าที่บรหิาร หรอืเป็นหวัหน้างานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ
ตามลักษณะงาน และหน้าที่ที่ได้ร ับมอบหมาย เช่น บรรณารักษ์อ้างอิง (Reference  

librarian)  บรรณารกัษ์จดัหา (Acquisition) บรรณารกัษ์ระบบ (System librarian) 

   1.3  นักจดหมายเหต ุ(Archivist) เป็นบุคลากรทีป่ฏบิตังิานจดหมายเหตุ
มหีน้าทีร่วบรวมเรื่องราว และเอกสารทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์สําคญัๆ ของหน่วยงานหรอืของ
ชาติ รบัผดิชอบการบรหิารงานจดหมายเหตุกําหนดนโยบายพจิารณาประเมนิคุณค่าและ
จดัทําหลักฐานของเอกสาร เช่น การจดัทําเครื่องมือช่วยค้น บญัชีเอกสาร คู่มือแนะนํา
เอกสาร กาํกบัดแูลจดัเกบ็ บรกิารและสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ 
   1.4  นักวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ (Subject specialist) เป็น
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในสาขาวชิาต่าง ๆ ทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศตอ้งการ และ
มอบหมายใหค้ดัเลอืก วเิคราะห ์รวบรวม บรกิาร และเผยแพรส่ารสนเทศ นกัวชิาการในกลุ่ม
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น้ีเรียกตามสาขาวิชาชีพ เช่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
นกัวชิาการการเงนิ นกัวชิาการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
  2. กลุ่มผูส้นับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ (Sub- professional หรือ Supportive  

หรือSemi - profesional หรือPara - professional) เป็นกลุ่มบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะ
กึง่วชิาชพีทีท่าํงานในแหล่งบรกิารสารสนเทศเป็นบุคคลทีม่คีวามรูว้ชิาชพีในระดบัตน้ กลุ่มน้ี
อาจได้ร ับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ทําหน้าที่เป็นพนักงาน ต่าง ๆ เช่น การสัง่ซื้อ
ทรพัยากรสารสนเทศ ทาํรายการค่าใชจ้่าย บรกิารยมื - คนื การเขยีนสนัหนงัสอื การทาํป้าย
นิเทศ กลุ่มผูส้นับสนุนกจิกรรมวชิาชพี ได้แก่ พนักงานหอ้งสมุด เจ้าที่หอ้งสมุด พนักงาน
ธุรการ เจา้หน้าทีธุ่รการ ชา่งศลิป์ ชา่งเทคนิค ผูด้แูลอุปกรณ์ทางเทคโนโลย ี เป็นตน้ 
 ผูใ้ห้บรกิารสารสนเทศเป็นบุคคลที่จะต้องติดต่อสื่อสารกบับุคคลหลากหลายกลุ่ม 
การมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอบุคคลทีแ่วดล้อมย่อมไดร้บัความเชื่อถอืก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่กบั
ตนเอง  ความเชื่อมัน่ในตนเองเป็นการสง่ผลใหบุ้คคลมคีวามพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สิ่งที่สนับสนุนผู้ให้บริการสารสนเทศมีความเชื่อมัน่ในตนเองยิ่งขึ้น คือ 
บุคลกิภาพ เพราะบุคลกิภาพเป็นสื่อที่ทําให้รูจ้กัคนใดคนหน่ึงในภาพรวมทัง้หมดได้ ซึ่งผู้
ใหบ้รกิารควรมบุีคลกิภายนอก เช่น ลกัษณะของรา่งกาย การแต่งกาย กริยิาท่าทาง การพดู 
เป็นตน้ บุคลกิภาพภายใน เช่น อารมณ์ อุดมคต ิความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ ความจรงิใจ 
ความทรงจาํ ความถนดั ความรอบรูเ้ป็นตน้ หากผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศมบุีคลกิภาพภายนอก
และภายในดยีอ่มสง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

 คณุสมบติัของผูใ้ห้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

          ควรจะมคีุณสมบตัเิฉพาะทีส่าํคญัดงัน้ี (กฤตกิา จวิาลกัษณ์, 2547) 

 1. ความรู้ความสามารถและทกัษะทางวิชาชีพ 

  1.1   มคีวามรูค้วามสามารถดา้นการจดัการสารสนเทศ  ผูใ้หบ้รกิารตอ้งมทีกัษะ
ในวิชาชีพสําหรับการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีเข้าใจกระบวนการของงานที่ต้องปฏิบัติ
โดยเฉพาะการจดัการคดัเลอืก วเิคราะห ์และการบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 
  1.2  มีความรู้ความสามารถในเน้ือหาวิชาเฉพาะ ผู้ให้บริการที่ทํางานใน
สาขาวชิาเฉพาะ เช่น ศูนย์สารสนเทศทางด้านเกษตร  ศูนย์สารสนเทศทางด้านกฎหมาย 
ศูนยข์อ้มูลเศรษฐศาสตรผ์ูใ้หบ้รกิารตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานในเน้ือหาวชิาเฉพาะเพื่อประโยชน์
ต่อการปฏบิตังิาน 
  1.3  มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการต้อง
ปฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นการจดัหา จดัเกบ็ วเิคราะห ์สบืคน้ และ
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การบรกิารเผยแพร่สารสนเทศ ตลอดจนความรูเ้กี่ยวกบัฮารด์แวร ์และซอฟต์แวร ์เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพของงานใหท้นัสมยั และทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีมยัใหม ่
  1.4  ความรู้ความสามารถทางด้านภาษา เน่ืองจากทรัพยากรสารสนเทศ  
ฐานข้อมูลต่างๆ การเชื่อมโยงข้อมูลมีการใช้ภาษาต่างประเทศบันทึก หรือเผยแพร่ ผู้
ใหบ้รกิารสารสนเทศจงึต้องมคีวามรู ้และทกัษะดา้นภาษาในการปฏบิตังิาน และช่วยเหลอื
ผูใ้ชใ้นการสบืคน้หาสารสนเทศ 
  1.5  ความรูค้วามสามารถทางดา้นการวจิยั  เน่ืองจากทรพัยากรสารสนเทศมี
การผลิตขึ้นมาอย่างมากมาย ทําให้แหล่งบรกิารสารสนเทศต้องพจิารณากลัน่กรองอย่าง
รอบคอบเพื่อใหต้รงกบัผูใ้ชม้ากทีสุ่ดหากผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจหลกัการวธิกีารทําวจิยักจ็ะทําให้
การปฏบิตังิานมคีวามงา่ยยิง่ขึน้ และไดข้อ้มลูทีต่รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากทีสุ่ด หรอืมี
ความสามารถในการอา่น วเิคราะห ์ตคีวาม ผลงานการวจิยัได ้
  2. ความรูค้วามสามารถด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
       2.1  ความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารผู้ให้บริการจะต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารและพบปะพูดคุย หรอืแนะนําผู้ใช้บรกิารเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอนัดี
ระหวา่งบุคคล และเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
       2.2  ความรูค้วามสามารถดา้นจติวทิยา ผูใ้หบ้รกิารต้องมกีารปฏสิมัพนัธ์
กบัผู้ใช้ที่มคีวามแตกต่างกนัทัง้การศกึษา อาชพี อายุ เป็นต้น และต้องทํางานร่วมกนักบั
เพือ่นรว่มงานจงึตอ้งอาศยัหลกัจติวทิยาพืน้ฐาน 
       2.3  ความรูค้วามสามารถดา้นการตลาด สารสนเทศบางชนิดมกีารกําหนด
ราคา หรือจําหน่าย ผู้ให้บริการต้องเข้าใจหลกัการตลาดเพื่อนํามาใช้กบัสถาบันบริการ
สารสนเทศ 
       2.4  ความรูค้วามสามารถดา้นการบรหิารจดัการ ผูใ้หบ้รกิารควรมทีกัษะ
เรื่องภาวะผูนํ้า การสรา้งแรงจูงใจ การสื่อสาร การบรหิารงบประมาณ การจดัสรรบุคลากร 
เป็นตน้  เพราะหากมคีวามรูค้วามสามารถดา้นบรหิารจดัการจะทําใหก้ารดําเนินงานเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ข้อควรคาํนึงการจดับริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การจดัให้บรกิารและเผยแพร่สารสนเทศจะต้องมหีลกัการหรอืกําหนดกจิกรรมให้
เด่นชดั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัริว่มกนัในองคก์ร โดยลกัษณะของการบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศจะตอ้งใชท้ัง้เชงิรบั คอื จากผูใ้ชบ้รกิารรอ้งขอตามทีผู่ใ้ชใ้หค้วามสนใจ แต่ทัง้น้ี
ต้องอยู่ในขอบเขตทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศจดัใหบ้รกิาร และการใหบ้รกิารเชงิรุก คอื จาก
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การศึกษาหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้เพื่อเป็นการคาดการณ์ความ
ตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยไม่จําเป็นตอ้งรอใหผู้ใ้ชร้อ้งขอใช ้ดงันัน้ขอ้ควรคํานึงการจดับรกิารและ
เผยแพรส่ารสนเทศ มปีจัจยัสาํคญัดงัน้ี (สมพร  พทุธาพทิกัษ์ผล, 2546ข ; สมทรวง   
พฤตกุิล  และพรทพิย ์ สวุนัทารตัน์, 2547) 

 1. การจดัการ  การจดัการเป็นปจัจยัทีนํ่าไปสู่ความสาํเรจ็หรอืลม้เหลวได ้ซึง่การ
บรกิารและเผยแพร่สารสนเทศจําเป็นจะต้องมกีารจดัการที่ด ีเช่น มกีารกําหนดนโยบาย 
วสิยัทศัน์ แผนงาน วตัถุประสงค์ การจดัสรรงบประมาณ กําหนดวธิีการปฏิบตัิ  และการ
ตดิตามประเมนิผลของการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 2. กลุ่มเป้าหมาย  ตอ้งพจิารณาถงึคุณลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทที่
มกีารใชส้ารสนเทศ เช่น เพื่อความบนัเทงิ การตดัสนิใจ การปฏบิตังิาน การดํารงชวีติ การ
พฒันาตนเอง เป็นต้น ดงันัน้จะต้องใหค้วามสนใจและทําความเขา้ใจโดยวธิกีารศกึษา เช่น  
แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การสงัเกต สถติ ิเป็นตน้ 
 3. สารสนเทศ  สารสนเทศทีนํ่ามาใหบ้รกิารควรมลีกัษณะเป็นสารสนเทศทีถู่กตอ้ง  
น่าเชื่อถือ ครบถ้วน สมบูรณ์ และนํามาใช้ได้ทนัทีที่ต้องการ ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึง่แหล่งบรกิารสารสนเทศตอ้งรูเ้ท่าทนัสารสนเทศและสื่อสารสนเทศเพื่อจะ
ไดนํ้าสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ และมคีวามทนัสมยัมาบรกิารแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งทนัทว่งท ี
 4. วิธีการให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ  ต้องคํานึงความสะดวกในการใช้
บรกิารของผูใ้ช ้ดงัน้ี  (จารวุรรณ  สนิธุโสภณ, 2527) 

  4.1  ต้องให้โอกาสแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภทได้
อยา่งอสิระ หากมขีอ้จาํกดัตอ้งหาทางอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้
  4.2  บรกิารที่จดัขึน้ต้องใหโ้อกาสแก่ผูใ้ช้ได้มโีอกาสใช้ทัง้ในและนอกสถานที่
บรกิาร และเปิดโอกาสใหผู้้ที่ไม่สามารถมาใช้บรกิารได้ด้วยขอ้จํากดัต่างๆ ได้มโีอกาสใช้
บรกิาร 
  4.3  ตอ้งจดัใหม้บีรกิารแนะนําช่วยเหลอืผูใ้ชใ้หไ้ดพ้จิารณาเลอืกใชส้ารสนเทศ
ที่เหมาะสม เพราะผูใ้ช้บางกลุ่มไม่คุ้นเคยกบัการใช้ทรพัยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

หรอืไมคุ่น้เคยกบัระบบการใชบ้รกิาร 
  4.4  บริการที่จ ัดขึ้นต้องอํานวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่ และ
สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมในการใชบ้รกิาร 
  4.5  บรกิารทีจ่ดัขึน้ต้องใหค้วามสําคญัในการจดับรกิารแก่ผูใ้ช ้ทัง้ทีใ่ชบ้รกิาร
อยูแ่ลว้หรอืผูท้ีจ่ะมาใชบ้รกิาร และผูท้ีค่วรจะใชบ้รกิาร 
 5. เทคโนโลยี และวสัดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง เมื่อเทคโนโลยเีป็นปจัจยัสนบัสนุนที่
อํานวยความสะดวกรวดเร็วทําให้การบรกิารมปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น สามารถใช้ทรพัยากร
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สารสนเทศร่วมกนัไดห้ลายองคก์รพรอ้มๆ  กนั และทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถบรกิารตนเอง
ได้  ดงันัน้การจดับรกิารจะต้องคํานึงถงึเทคโนโลยแีละวสัดุอุปกรณ์ที่มคีวามเหมาะสมกบั
รูปแบบทีใ่ชจ้ดักจิกรรมการบรกิาร เช่น เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โทรศพัท ์
โทรสาร เครือ่งถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
 การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ ถอืวา่เป็นหน้าทีห่ลกัของแหล่งบรกิารสารสนเทศ
ทีต่้องปฏบิตั ิซึ่งผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต้องสามารถใหบ้รกิาร
อย่างถูกต้อง มคีวามน่าเชื่อถอื กระทําดว้ยความเต็มใจ มกีารปฏบิตัิต่อผูใ้ช้ดว้ยความเท่า
เทยีมและเสมอภาคกนั ไมเ่ลอืกปฏบิตัสิาํหรบัเฉพาะบางกลุ่ม หรอืมกีารบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
โดยผูใ้หบ้รกิารควรมจีติวญิญาณในการใหบ้รกิารพรอ้มทีจ่ะยอมรบัขอ้ผดิพลาด หรอืรบัฟงั
คาํตชิม ขอ้เสนอแนะเพื่อนํามาปรบัปรุงลดขอ้ผดิพลาดใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด ซึง่หากผูใ้หบ้รกิาร
ใหค้วามสาํคญักบัสิง่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ สามารถนําพาองคก์รบรรลุผลตามวตัถุประสงคท์ี่
กาํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

บทสรปุ 

 

 หลกัการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของงานบรกิารและ
เผยแพร่สารสนเทศซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยขัน้ตอนการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ
องค์ประกอบการบริการและเผยแพร่สารสนเทศที่สําคัญ คือ แหล่งบริการสารสนเทศ 
ทรพัยากรสารสนเทศ ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ การจดัการงานบริการและเผยแพร่
สารสนเทศจะต้องเข้าใจองค์ประกอบของระบบงานเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ได้ แหล่งบรกิารสารสนเทศจะต้องมกีารจดัการเชงิกลยุทธ์ในการบรกิารและ
เผยแพร่สารสนเทศ มกีารวางแผน การดําเนินการ และการประเมนิผลตามแนวทางของกล
ยุทธ์ เพื่อใหก้ารจดัการบรกิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสามารถเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลศิดา้นการบรกิารได ้
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คาํถามท้ายบทท่ี  2 

 

1. การจดับรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศของแหล่งบรกิารสารสนเทศ จะตอ้งพจิารณาถงึ
อะไรบา้ง 

2. ขัน้ตอนการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ การวางแผน มคีวามสาํคญัอยา่งไร 
3. ศนูยเ์อกสารหรอืศนูยส์ารสนเทศมวีตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม และใหบ้รกิาร
สารสนเทศอยา่งไร 

4. สือ่อเิลก็ทรอนิกสม์คีวามหมายอยา่งไร และจงอธบิายสือ่อเิลก็ทรอนิกสต่์อไปน้ี 
  4.1  Electronic Book 

  4.2  Electronic Journal 

5. ประเภทของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศ แบ่งออกเป็นกีก่ลุ่ม และมกีลุม่ใดบา้ง 
6. ระดบัการศกึษาของผูใ้ชเ้ป็นปจัจยัสาํคญัต่อการจดับรกิารสารสนเทศอยา่งไร 
7. กลุ่มนกับรหิารมลีกัษณะการใชส้ารสนเทศอยา่งไร 
8. ผูใ้หบ้รกิารกลุม่ผูม้คีวามรูท้างวชิาชพีกบักลุ่มผูส้นบัสนุนกจิกรรมวชิาชพีแตกต่างกนั
อยา่งไร 

9. ผูใ้หบ้รกิารควรมคีวามรูค้วามสามารถ และควรพฒันาทกัษะดา้นใดบา้ง 
10. ขอ้ควรคาํนึงการจดับรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ มปีจัจยัสาํคญัอะไรบา้ง  
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แผนบริหารการสอนประจาํบทท่ี  3 

บริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

หวัข้อเน้ือหาประจาํบท 

 

 1. บรกิารยมื - คนืทรพัยากรสารสนเทศ 
 2. บรกิารสารสนเทศทนัสมยั 
 3. บรกิารสาระสงัเขป 
 4. บรกิารรวบรวมบรรณานุกรม 
 5. บรกิารแปล 
 6. บรกิารแนะนําการใชแ้หล่งบรกิารสารสนเทศ 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 

 เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัความหมาย ความสําคญัของบรกิาร 
ต่าง ๆ  ที่แหล่งบรกิารจดัขึ้น ตลอดจนส่งเสรมิให้ผู้ศึกษาได้ฝึกปฏิบตัิการบรกิารจนเกิด
ทกัษะสามารถนําไปใชไ้ด ้
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

 หลงัจากไดศ้กึษาเน้ือหาบทที ่ 3  เรยีบรอ้ยแลว้ ผูศ้กึษาควรมพีฤตกิรรมดงัน้ี 
 1. บอกความหมายและความสาํคญัของบรกิารยมื - คนืได ้
 2. อธบิายการจดัการบรกิารยมื - คนืได ้
 3. อธบิายรปูแบบการจดับรกิารสารสนเทศทนัสมยัได ้
 4. สามารถจดัทาํสาระสงัเขปจากสือ่สิง่พมิพ ์และรปูแบบจากสือ่อื่น ๆ ได ้
 5. อธบิายประเภทของบรรณานุกรมได ้
 6. สามารถฝึกปฏบิตังิานบรกิารสารสนเทศได ้
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 1. บรรยายเน้ือหาประจาํบทที ่ 3  นําเสนอโดยใช ้power point 
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 2. อภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
 3. ผูศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากสือ่ต่าง ๆ  นํามาอภปิรายรว่มกนั 
 4. ผูส้อนทาํการสาธติการยมื - คนืดว้ยโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมตั ิ
 5. มอบหมายให้ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติงานบริการยืม  - คืนที่ศูนย์วิทยบริการ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
 6. ตวัแทนกลุ่มอภปิรายนําเสนอผลการปฏบิตังิานหน้าชัน้เรยีน 
 7. ใหผู้ศ้กึษาซกัถาม และแสดงความคดิเหน็รว่มกนั 
 8. ผูส้อนมอบหมายใหผู้ศ้กึษาทาํใบงาน 
 9. ผูส้อนสรปุเน้ือหาเพิม่เตมิ 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(power point) 

 2. เอกสารคาํสอนบทที ่3 

 3. หนงัสอื ตํารา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. โปรแกรมหอ้งสมดุระบบอตัโนมตั ิ Liberty 

 5. เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 

การวดัผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตความสนใจขณะทาํการบรรยาย 
 2. สงัเกตความสนใจจากการซกัถามและอภปิรายรว่มกนั 
 3. สงัเกตความสนใจจากการทาํงานกลุ่ม 
 4. ตรวจผลงานจากใบงาน 
 



 

บทท่ี  3 

 

บริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

 การบรกิารถอืว่าเป็นการช่วยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารในการเขา้ถงึสารสนเทศในสาขาวชิา
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วซึ่งในอดีตการให้บริการมักจัดให้กับสมาชิกหรือบุคลากรของ
หน่วยงาน ต่อมามกีารเปลีย่นแปลงในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีท่นัสมยัขึน้ 
ดงันัน้การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศจงึจําเป็นตอ้งพฒันา และปรบัเปลีย่นอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ใช้บริการที่สามารถ
ติดต่อสื่อสาร สบืค้น แลกเปลี่ยนสารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ทําให้เกิดลกัษณะไร้
พรมแดน ปญัหาเรื่องระยะเวลา และระยะทางเริม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อผูใ้ชบ้รกิาร จงึส่งผลให้
แหล่งบรกิารสารสนเทศต่าง ๆ  มกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธก์ารบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ
ทัง้เชงิรบัและเชงิรกุทีผ่สมผสานของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเรว็ 
 

บริการยืม - คืนทรพัยากรสารสนเทศ 

 

 ความหมายของบริการยืม - คืน 

 บรกิารยมื - คนื คาํศพัทใ์นภาษาองักฤษ เรยีกวา่ Circulation service  

หรอื Borrowing service บรกิารยมื - คนืทรพัยากรสารสนเทศเป็นบรกิารพืน้ฐานทีแ่หล่ง
บรกิารสารสนเทศจดัขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศซึง่ตอ้งรบัผดิชอบดาํเนินการ
ในเรื่องเกี่ยวกบัการจดัทําทะเบยีนสมาชกิ การต่ออายุการเป็นสมาชกิ การกําหนดระเบยีบ
การยมื - คนื การใหย้มื - คนื การตดิตามทวงถาม การปรบั การตดัสทิธิก์ารยมื บรกิารจอง 
บรกิารสํารอง การเก็บสถิติการยมื - คนื เป็นต้น ซึ่งงานดงักล่าวถือว่าเป็นงานพื้นฐานที่
บรกิารยมื - คนืทรพัยากรสารสนเทศต้องดําเนินการ โดยแหล่งบรกิารสารสนเทศเกอืบทุก
แห่งต้องจดับรกิารใหผู้ใ้ชไ้ดย้มืทรพัยากรประเภทต่าง ๆ ตามที่ผูใ้ชบ้รกิารต้องการยกเว้น
ทรพัยากรบางรายการทีไ่ม่อนุญาตใหย้มืออกภายนอกหน่วยงานได ้การยมื - คนืทรพัยากร
สารสนเทศเป็นกจิกรรมทีผู่ใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารมกีารตดิต่อหรอืมปีฏสิมัพนัธก์นัโดยตรง
จงึเปรยีบไดว้่าการบรกิารเป็นหวัใจของแหล่งบรกิารสารสนเทศกว็่าได ้ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้ง
มคีวามรูเ้กีย่วกบัการรูส้ารสนเทศมาก่อนบา้งแลว้ การคน้หาและเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ
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จงึจะประสบผลสําเรจ็ในขณะเดยีวกนัผูใ้หบ้รกิารจะต้องไดร้บัการฝึกฝนดา้นการใหบ้รกิาร
อยา่งจรงิจงั และมใีจรกัในงานบรกิารพรอ้มจะชว่ยเหลอืผูใ้ชอ้ยูเ่สมอ  

 

 ความสาํคญัของบริการยืม - คืน 

 บริการยืม - คืน เป็นงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างผู้ให้บริการและ
ผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่บรกิารยมื - คนืของแหล่งบรกิารสารสนเทศทุกแหง่ต่างใหค้วามสาํคญัรว่มกนั 
คอื 
 1. เพือ่สามารถบอกไดว้า่ทรพัยากรสารสนเทศประเภทใดทีไ่ดร้บัการยมื 
 2. เพือ่ใหท้ราบวา่ทรพัยากรประเภทใดทีถ่กูยมืบ่อยครัง้ 
 3. เพือ่ใหท้ราบวา่บุคคลใดเป็นผูย้มื จาํนวน ประเภท และจะสง่คนืเมือ่ไร 
 4. เพือ่ใหท้ราบวนัเกนิกาํหนดสง่กลบัคนืมา 
 5. เพือ่ใหท้ราบสถติกิารใชท้รพัยากรสารสนเทศได ้
 6. เพือ่เป็นการบนัทกึขอ้มลูการยมื - คนืทีส่อดคลอ้งกบัระเบยีบการใชแ้หล่งบรกิาร
สารสนเทศ 
 7. เพือ่สามารถดาํเนินการจองทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการได ้
 8. เพื่อใหผู้บ้รกิารมขีอ้มลูและสถติต่ิาง ๆ ทีส่ามารถนํามาวางแผนเพื่อเพิม่กลยุทธ์
ในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 9. เพือ่เป็นหลกัฐานการประเมนิคุณภาพของแหล่งบรกิารสารสนเทศได ้
  

 องคป์ระกอบของการยืม - คืน 

 บรกิารยมื - คนื เป็นกจิกรรมทีต่้องบรกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารเพื่อเปิดโอกาสใหส้ามารถ
นําทรพัยากรสารสนเทศไปใช้ภายนอกแหล่งบรกิารสารสนเทศได้ ซึ่งการจะอํานวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร จงึต้องพจิารณาองค์ประกอบการยมื - คนื ดงัน้ี (กาญจนา ใจกว้าง  
และจุฑารตัน์  นกแกว้, 2546) 

 1. ทรพัยากรสารสนเทศ คอื รายการทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภทที่แหล่ง
บรกิารสารสนเทศจดัหาและคดัเลอืกตามสาขาวชิา และวตัถุประสงคข์องการใหบ้รกิารโดยจะ
ครอบคลุมทรพัยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิง่พมิพ ์สื่อโสตทศัน์ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะสามารถยมืออกนอกแหล่งบรกิารสารสนเทศได้ยกเว้นทรพัยากรบางรายการ 
เชน่  หนงัสอือา้งองิ  สิง่พมิพต่์อเน่ือง เป็นตน้ ทัง้น้ีกข็ึน้อยูก่บัระเบยีบการยมื - คนืของแต่ละ
แหง่ 
 2. ทะเบียนทรพัยากรสารสนเทศ  คือ รายการทรัพยากรสารสนเทศแต่ละ
รายการทีผ่่านกระบวนการวเิคราะหห์มวดหมู่ และทํารายการเรยีบรอ้ยแลว้โดยจะบนัทกึลง
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ในบตัรรายการหรอืฐานขอ้มูลของแหล่งบรกิารสารสนเทศ ส่วนใหญ่จะใหร้ายละเอยีดทาง
บรรณานุกรม เช่น  ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อเรื่อง สํานักพมิพ ์ปีพมิพ ์เลขเรยีกหนังสอื เป็นต้น เพื่อให้
ผู้ใช้และผู้ให้บริการใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาและเข้าถึงทรพัยากรสารสนเทศแต่ละ
รายการ 
 3. ผู้ให้บริการ  คอื บุคคลทีป่ฏบิตังิานอยู่ในแหล่งบรกิารสารสนเทศ และมหีน้าที่
รบัผดิชอบงานบรกิารยมื - คนืทรพัยากรสารสนเทศโดยได้รบัคดัเลอืกว่าเป็นผูท้ี่มคีวามรู ้ 
ความสามารถ เป็นผูใ้หบ้รกิารทีด่ ีมคีวามเขา้ใจในระบบงานยมื - คนืเป็นอยา่งด ีมคีวามตรง
ต่อเวลารบัผิดชอบงานตามที่ได้รบัมอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบ หน้าตายิ้มแย้ม
แจม่ใส สภุาพ ใจเยน็ ออ่นน้อม อดทน มมีนุษยสมัพนัธด์ ีความจาํด ีมคีวามยุตธิรรม ทาํงาน
รวดเรว็ และรอบคอบ ซึ่งบุคคลทีท่ํางานบรกิารยมื - คนืต้องมกีารพูดคุย พบปะหรอืตดิต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารอยา่งใกลช้ดิ ดงันัน้แหล่งบรกิารสารสนเทศจาํเป็นตอ้งคดัเลอืกหรอือบรมดา้นการ
ใหบ้รกิารเพื่อใหบุ้คคลมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบังานเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 
ซึง่แบ่งไดด้งัน้ี 
  3.1 ผูใ้หบ้รกิารระดบัวชิาชพี คอื ผู้ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการใหบ้รกิารยมื - 
คนือย่างเป็นระบบ และตอบสนองความต้องการของผูใ้ช ้และตดิตามหรอืแก้ปญัหาอนัเกดิ
จากการใหบ้รกิารจากผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิารในระดบัรองลงไป เช่น นกัสารสนเทศ นกัจดหมาย
เหตุ  บรรณารกัษ์  เป็นตน้ 
  3.2 ผู้ให้บริการระดับกึ่งวิชาชีพ คือ ผู้ที่ทําหน้าที่ให้บริการยืม - คืน และ
กจิกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารยมื - คนืเป็นผูท้ี่ต้องปฏสิมัพนัธ์กบัผูใ้ชบ้รกิาร
อยา่งสมํ่าเสมอ  เชน่ พนกังานหอสมดุ เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ เป็นตน้ 
 4. ผู้ใช้บริการ คอื ผู้ที่เขา้มาใช้บรกิารสามารถใช้บรกิารยมื - คนืได้ซึ่งอาจเป็น
อาจารย ์นกัศกึษา บุคลากรของหน่วยงาน และบุคคลทัว่ไปโดยเป็นผูท้ีส่มคัรเป็นสมาชกิของ
แหล่งบรกิารสารสนเทศ เมื่อผูใ้ชบ้รกิารมคีวามต้องการยมืทรพัยากรสารสนเทศต้องแสดง
หลกัฐานคอื บตัรประจาํตวัสมาชกิทีส่ามารถตรวจสอบสถานะของผูใ้ชไ้ด ้ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารแต่ละ
กลุ่มจะสามารถยมื - คนืทรพัยากรสารสนเทศแต่ละประเภทแตกต่างกนั ทัง้น้ีจะต้องขึน้อยู่
กบัระเบยีบการใชบ้รกิารยมื - คนืของแหล่งบรกิารสารสนเทศนัน้ ๆ 

 5. ระเบียบบริการยืม - คืน คอื กฎ ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัทีก่ําหนดขึน้เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการใหบ้รกิารยมื - คนืทรพัยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ควรมกีารกําหนดไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งผูใ้หบ้รกิาร และผูใ้ชบ้รกิาร ควร
ยดึหลกัพืน้ฐาน ดงัน้ี 
  5.1 อาํนวยความสะดวกและโอกาสในการใชท้รพัยากรสารสนเทศของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 
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  5.2 สง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศอยา่งคุม้คา่และมกีารใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 
  5.3 ควรกาํหนดประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ัน้ รดักุม และไมเ่ยิน่เยอ่ 
  5.4 ควรกาํหนดระเบยีบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารแต่ละ
ประเภท เชน่ จาํนวน ประเภท ความตอ้งการ เป็นตน้ 
  5.5 ควรกาํหนดระยะเวลาการยมืใหส้อดคลอ้งกบัทรพัยากรสารสนเทศและ
พจิารณาทรพัยากรบางประเภททีจ่ะตอ้งศกึษาคน้ควา้บางประเดน็จงึไมจ่าํเป็นตอ้งใหย้มื 
 6. ทะเบียนสมาชิก คอื  รายละเอยีดของผู้ใช้บรกิารที่ได้สมคัรเป็นสมาชกิของ
แหล่งบรกิารสารสนเทศซึ่งมวีิธีการบนัทึกรายละเอียดของผู้ใช้บรกิารลงในสมุดทะเบียน  
บัตรทะเบียนหรือฐานข้อมูลที่จ ัดเก็บในคอมพิวเตอร์งานทะเบียนสมาชิกจะรวบรวม
รายละเอยีดเกี่ยวกบัสมาชกิ เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ สาขาวชิา อาชพี ทีท่ํางาน เป็นต้น แหล่งบรกิาร
สารสนเทศจะเลอืกการทําทะเบยีนสมาชกิแบบใดนัน้จะต้องขึน้อยู่กบัสภาพความเหมาะสม
และวตัถุประสงคข์องแหล่งบรกิารสารสนเทศนัน้ ๆ การทาํทะเบยีนสมาชกิแบบสมุดทะเบยีน
และแบบบตัรทะเบยีนมกัจดัทาํดว้ยระบบมอืเพราะมคีา่ใชจ้า่ยตํ่า แต่การตรวจสอบขอ้มลูอาจ
ล่าช้าและไม่สะดวก หากแหล่งบริการสารสนเทศที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมตัิมกัจะทํา
ฐานขอ้มลูทะเบยีนสมาชกิไวใ้นระบบ ซึง่สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูสมาชกิกบับรกิารอื่น ๆ ได้
อยา่งสะดวกรวดเรว็ซึง่งา่ยต่อการคน้หาขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร 
 

 การจดัการบริการยืม - คืน 

 การจดัการบรกิารยมื – คนืของแหล่งบรกิารสารสนเทศแต่ละแหง่จะตอ้งมกีารจดัการ
เพื่ออํานวยประโยชน์และความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร บรกิารยมื - คนืเป็นบรกิารทีม่สี่วน
เกีย่วขอ้งกบัผูใ้ชโ้ดยตรงแต่หากมขีอ้จาํกดัดา้นสถานที ่ทีน่ัง่อ่าน ไมเ่พยีงพอ ระยะเวลาเปิด
บรกิารไม่สอดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร และผูใ้ชบ้รกิารมคีวามสะดวกที่จะนํา
ทรพัยากรไปค้นคว้าภายนอก ซึ่งปจัจัยเหล่าน้ีเป็นส่วนที่แหล่งบริการสารสนเทศต้อง
ดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความคล่องตวั โดยแหล่งบรกิารสารสนเทศจะต้อง
เตรยีมการกบัสิง่สาํคญั ดงัน้ี 
 1. บริเวณเข้า - ออก เป็นบรเิวณทีผู่ใ้ชบ้รกิารใชส้ญัจรเขา้-ออก โดยทัว่ไปจะแยก
เป็น 2 ทาง คอื เขา้และออก ทางเขา้มกัมกีารตดิตัง้ป้ายประกาศเพื่อประชาสมัพนัธก์จิกรรม
ต่าง ๆ หรอือาจจดัใหม้กีล่องหรอืตู้ที่รบัคนืทรพัยากรสารสนเทศนอกเวลาทําการไวใ้กลก้บั
บรเิวณทางเขา้ - ออก ส่วนบรเิวณทางออกขึน้อยู่กบัแหล่งบรกิารสารสนเทศแต่ละแห่งว่าจะ
จดัสถานที่ใช้สําหรบัเจา้หน้าที่ตรวจสอบทรพัยากรสารสนเทศที่ยมืออก หรอืจดัใหม้รีะบบ
ป้องกนัทรพัยากรสญูหายหรอืระบบการตรวจจบัขโมย (Theft detection system) ดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(กาญจนา ใจกวา้ง และจุฑารตัน์  นกแกว้, 2546) 
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ภาพที ่3.1 ประตูเขา้ - ออกอตัโนมตั ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2 เครือ่งตรวจอตัโนมตัป้ิองกนัทรพัยากรสารสนเทศสญูหาย 
 

 2. บริเวณยืม - คืน บรเิวณยมื - คนืมกัจดัเป็นเคาน์เตอรค์วรมกีารแบ่งพืน้ทีใ่หม้ี
ความเหมาะสมอยู่ในบรเิวณทีเ่หน็ไดง้่ายจากทางเขา้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อ และมี
ป้ายระบุส่วนงานอย่างชดัเจน ส่วนของเคาน์เตอรค์วรมกีารออกแบบใหเ้หมาะสมกบัการใช้
งานของแต่ละแห่งควรมตีู้จดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์บางอย่างทีส่ําคญัซึ่งต้องการควบคุมดูแลเป็น
พเิศษมพีืน้ทีส่ําหรบัวางอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกบัการยมื - คนื เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องลบ
สญัญาณ เครือ่งเพิม่สญัญาณ ตราประทบัวนักาํหนดสง่ เป็นตน้ 
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ภาพที ่3.3 เคาน์เตอรย์มื – คนื 
 

 3. บริเวณนัง่อ่าน  การจดับรเิวณนัง่อ่านสามารถจดัเป็นทีน่ัง่อ่านรวมหรอืจดัทีน่ัง่
อ่านตามแบบสบายหรอืมุมสบายและจดัใหม้หีอ้งนัง่อ่านคน้ควา้เฉพาะกลุ่มหรอืเฉพาะบุคคล
กไ็ด ้ บรเิวณพืน้ที่สําหรบันัง่อ่านไม่ควรจดัใหช้ดิกนัเกนิไปจะทําใหรู้ส้กึอดึอดัควรมกีารจดั
บรรยากาศภายในบรเิวณนัง่อา่นดว้ยกจิกรรมเพือ่เรา้ความสนใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร เชน่  
จดันิทรรศการ ตกแต่งใหด้แูปลกตา เป็นตน้ 
  

                                                       
    

ภาพที ่3.4 ทีน่ัง่อา่นรวม 
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ภาพที ่3.5 มุมสบาย 
 

 
 

ภาพที ่3.6 การตกแต่งบรรยากาศภายใน 
 

 4. บริเวณชัน้หนังสือ ทรพัยากรแต่ละประเภทมกัจดัแยกเป็นอสิระต่อกนัเพื่องา่ย
ต่อการศกึษาคน้ควา้ นิยมจดัเป็น 2 ประเภท คอื ชัน้เปิด เชน่ หนงัสอืทัว่ไป หนงัสอือา้งองิ 
นวนิยาย เป็นตน้ ชัน้ปิด เช่น หนงัสอืสาํรอง สื่อโสตทศัน์ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ การ
จดัชัน้หนงัสอืทัว่ไปควรมป้ีายระบุตําแหน่งทีช่ดัเจนไม่บงัพืน้ทีบ่รเิวณนัง่อ่าน อากาศถ่ายเท
ไดส้ะดวกมทีางเดนิระหว่างชัน้กวา้งขวางพอด ีและไม่เป็นจุดอบัซึง่อาจทาํใหส้ถานการณ์ไม่
ปลอดภยัต่อทรพัยากรสารสนเทศ ควรอยู่ในตําแหน่งทีผู่ใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึไดง้่ายมแีสงสว่าง
พอเหมาะ แต่แสงแดดสอ่งเขา้ไมถ่งึหนงัสอื 
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ภาพที ่3.7 การจดัชัน้หนงัสอืทีค่น้หาไดง้า่ย 
 

 บริการจองและบริการสาํรอง 
 บริการจอง (Request service) 

 เป็นบรกิารที่จดัขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บรกิาร โดยผู้ใช้บรกิารต้อง
แสดงความจํานงล่วงหน้าดว้ยการจองทรพัยากรสารสนเทศต่อจากผูท้ีย่มืไปก่อนหน้านัน้กบั
เจา้หน้าทีบ่รกิารยมื - คนื เมือ่ทรพัยากรสารสนเทศถูกสง่คนืเจา้หน้าทีบ่รกิารยมื - คนืจะแจง้
ใหผู้จ้องทราบหรอืผูใ้ชบ้รกิารตดิต่อกบัเจา้หน้าทีโ่ดยตรง เมื่อทรพัยากรสารสนเทศถูกสง่คนื
มาผูใ้ชบ้รกิารกส็ามารถยมืไดท้นัท ีและปจัจุบนัการจองสามารถทําไดด้ว้ยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ระบบจะดาํเนินการจองใหต้ามขัน้ตอนและเงือ่นไขของแต่ละระบบอตัโนมตัทิีแ่หล่ง
บรกิารสารสนเทศเลอืกใช ้ 
 

 
 

ภาพที ่3.8 แสดงหน้าจอการบรกิารจองหนงัสอืโปรแกรม Liberty 
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 บริการสาํรอง (reserve service) 

 เป็นการจัดทรพัยากรสารสนเทศที่มีจํานวนน้อย แต่มีผู้ต้องการใช้มากเพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิารไดม้โีอกาสใชท้รพัยากรสารสนเทศทีม่จีํานวนน้อยไดอ้ย่างทัว่ถงึกนั โดยการนํา
ทรพัยากรสารสนเทศจากชัน้เปิดมาจดัเกบ็และใหบ้รกิารเป็นชัน้ปิด และกําหนดช่วงเวลาให้
สัน้กว่าปกติ เช่น ช่วงเวลาทําการอาจกําหนดให้ยมืใช้เวลา 1 - 2 ชัว่โมง และจะอนุญาต
ใหย้มืออกภายนอกสถานทีไ่ดเ้มือ่ใกลเ้วลาปิดทาํการ โดยตอ้งนํามาสง่ในวนัรุง่ขึน้และภายใน
เวลาทีก่าํหนด หากสง่คนืไมต่รงตามกาํหนดเวลาจะถูกเรยีกคา่ปรบั  
 การดําเนินการบริการสํารอง โดยทัว่ไปผู้สอนเป็นผู้กําหนดรายการทรพัยากร
สารสนเทศทีป่ระกอบรายวชิาทีส่อนในแต่ละภาคการศกึษา แลว้แจง้ความจาํนงต่อเจา้หน้าที่
บรกิารยมื - คนื แลว้เจา้หน้าทีก่จ็ะดาํเนินการขัน้ตอนต่อไป คอื นําทรพัยากรสารสนเทศจาก
ชัน้เปิดมาจัดเก็บเป็นชัน้ปิด แล้วกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขของการให้บริการแก่
ผูใ้ช้บรกิารได้ทราบ การจดับรกิารสํารองยงัเป็นการเก็บสถิติการใช้ทรพัยากรสารสนเทศ
ใหแ้ก่บรกิารยมื - คนื  เพื่อเป็นขอ้มลูในการพจิารณาใหฝ้า่ยงานทีร่บัผดิชอบจดัหามาบรกิาร
แก่ผูใ้ชใ้หม้จีาํนวนมากยิง่ขึน้ และทัง้น้ีบรกิารสาํรองขึน้อยูก่บันโยบายและแนวปฏบิตัขิองแต่
ละแหง่ 
 

 
 

ภาพที ่3.9 บรกิารหนงัสอืสาํรอง 
 

 ระบบการยืม - คืน 

 การดําเนินงานบรกิารยมื – คนืทรพัยากรสารสนเทศจําเป็นตอ้งเลอืกระบบการยมื- 
คนืให้สอดคล้องกบัสภาพและเงื่อนไขของแต่ละแห่ง ต้องรู้ถึงลกัษณะข้อดี และข้อจํากดั
ปจัจยัสาํคญัต่างๆ เชน่ งบประมาณ บุคลากร จาํนวนทรพัยากรสารสนเทศ  ขนาดของแหล่ง
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บรกิารสารสนเทศ ผูใ้ช้บรกิาร เป็นต้น หากพจิารณาดูจากปจัจยัที่กล่าวมาจะทําให้แหล่ง
บรกิารสารสนเทศสามารถตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบการยมื – คนืไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพ
ของหน่วยงานได ้ดงันัน้จงึขอกล่าวถงึระบบการยมื - คนืทรพัยากรสารสนเทศ  2 ระบบ ดงัน้ี 
 1. ระบบการยืม – คืนด้วยมือ  แบ่งออกเป็น  2 ระบบ คอื 
  1.1 การยืม - คืนด้วยสมุดบนัทึกหลกัฐาน เป็นวธิกีารทีป่ระหยดัค่าใชจ้่าย
เหมาะกบัแหล่งบรกิารสารสนเทศทีม่ขีนาดเลก็ มจีาํนวนทรพัยากรสารสนเทศน้อย มจีาํนวน
สมาชกิไมม่ากนกั มกีารยมื - คนืไมม่าก มงีบประมาณ และบุคลากรจาํกดั การใชส้มุดบนัทกึ
หลกัฐานการยมืเป็นการจดบนัทึกรายละเอียดเกี่ยวกบัผู้ยมื ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เลขเรยีก
หนงัสอื วนัเดอืนปีทีย่มื กาํหนดสง่ เป็นตน้  
  1.2 การยืม - คืนด้วยบตัรหลกัฐาน เป็นวิธีการที่เหมาะกบัแหล่งบริการ
สารสนเทศขนาดเลก็หรอืขนาดกลางสะดวกในการคน้หาและตรวจสอบรายการทรพัยากร
สารสนเทศแต่ละรายการที่ถูกยมืไปใช้ ซึ่งการยมื - คนืระบบน้ีผูย้มืต้องกรอกรายละเอยีด
ต่างๆ ดว้ยตนเองการยมื - คนืดว้ยบตัรหลกัฐานมสีว่นประกอบ  ดงัน้ี 
   1.2.1 บัตรประจําตัวสมาชิก ที่ใช้บันทึกรายละเอียดของการยืม
ทรพัยากรสารสนเทศ เชน่ ชื่อ สกุล ทีอ่ยู ่ผูแ้ต่ง ชื่อหนงัสอื เลขเรยีกหนงัสอื กําหนดสง่ เป็น
ตน้ บตัรน้ีผูย้มืเป็นคนเกบ็รกัษาไวไ้มใ่หเ้กดิการสญูหาย 
   1.2.2 บัตรหนังสือหรือบัตรทะเบียน  เป็นบัตรที่บอกรายละเอียด
เกีย่วกบัเลขเรยีกหนงัสอื ผูแ้ต่ง ชื่อเรือ่ง ผูย้มื วนักาํหนดสง่ เลขทะเบยีน เป็นตน้ 
   1.2.3 บตัรกาํหนดสง่  เป็นบตัรทีม่ไีวบ้นัทกึกาํหนดสง่เพือ่เป็นการเตอืน
ความจาํแก่ผูย้มื 
 2.  การยืม - คืนด้วยระบบอตัโนมติั   

 โดยแหล่งบริการสารสนเทศได้นําโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library 

automation) เช่น Horizon  Innopac  VTLS  Alice for window  Magic Library  Liberty 

เป็นตน้ มาใชย้มื - คนืทรพัยากรสารสนเทศทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวก รวดเรว็และ
ทนักบัความตอ้งการสามารถลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานบางอยา่งลงได ้โดยแต่ละโปรแกรมจะ
มรีะบบยอ่ยงาน เชน่ การยมื - คนื (Circulation module) มอีงคป์ระกอบสาํคญั ไดแ้ก่ 
ฐานขอ้มูลสมาชกิ การกําหนดอายุสมาชกิ การกําหนดสทิธิใ์นการยมืทรพัยากรสารสนเทศ
แต่ละประเภท การกําหนดค่าปรบั การคดิค่าปรบั การทําจดหมายติดตามทวงถามเมื่อมี
หนังสือค้างส่ง  การจอง และการออกรายงานต่างๆ  ระบบน้ีเมื่อมีการยืมทรัพยากร
สารสนเทศผู้ให้บริการจะอ่านรหสัแท่งหรือบาร์โค้ดที่เป็นบตัรประจําตัวผู้ใช้บริการและ
ทรพัยากรสารสนเทศทีจ่ะยมืดว้ยปากกาแสงหรอืเครื่องอ่านดว้ยแสงคอมพวิเตอรจ์ะทํางาน
โดยอตัโนมตั ิ(Evans, Amodeo &Carter, 1992) โดยจะมกีารเชื่อมโยงขอ้มลูจากฐานขอ้มลู
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ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานไดโ้ดยอตัโนมตั ิ เช่น การคดิค่าปรบั เกนิกําหนดสง่ การจอง เป็นตน้ การ
ยมื - คืนด้วยระบบอตัโนมตัิเหมาะกบัแหล่งบรกิารสารสนเทศที่มขีนาดใหญ่มทีรพัยากร
สารสนเทศและผูใ้ชบ้รกิารจํานวนมาก ทําใหล้ดขัน้ตอนของผูใ้ชบ้รกิารทีต่อ้งกรอกหลกัฐาน
ในการยมื สว่นผูใ้หบ้รกิารกไ็มจ่าํเป็นตอ้งเรยีงบตัรหลกัฐาน ขอ้มลูการยมืของผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะ
ถูกบนัทึกไว้ในฐานข้อมูล ส่วนข้อจํากดัของการยืม - คืนอตัโนมตัิ มีค่าใช้จ่ายจํานวนสูง 
ไดแ้ก่ ค่าจดัซื้อโปรแกรม ค่าดูแลรกัษาระบบอุปกรณ์ฮารด์แวร ์ เครื่องอ่านรหสั  เครื่องลบ
สญัญาณ  เครื่องพิมพ์  เป็นต้น ตัวอย่าง หน้าจอที่แสดงเกี่ยวกบับริการยืม - คืนระบบ
อตัโนมตั ิโปรแกรม  Liberty 

 

 
 

ภาพที ่3.10 แสดงหน้าจอทะเบยีนสมาชกิ 
 

 
 

ภาพที ่3.11 แสดงหน้าจอการยมื 
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ภาพที ่3.12 แสดงหน้าจอการคนื 
 

 
 

ภาพที ่3.13 แสดงหน้าจอการปรบั 
 

 
 

ภาพที ่3.14 แสดงหน้าจอแจง้เกนิกาํหนดสง่ 
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 นอกจากน้ีปจัจุบนัมแีหล่งบรกิารสารสนเทศขนาดใหญ่หลายแหง่ไดนํ้าระบบการ 
ยมื – คนื ดว้ยเครื่องยมื - คนือตัโนมตัดิว้ยตนเอง (Automated self check - out machine) 

โดยการใชร้ะบบ RFID (Radio frequency Identification) เป็นเทคโนโลยคีลื่นความถีว่ทิยุที่
นํามาใชก้บับรกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ เป็นระบบทีเ่อือ้อํานวยความสะดวก รวดเรว็
แก่ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อ้งการยมื – คนืทรพัยากรสารสนเทศอยา่งเร่งด่วนดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งผ่าน
เจา้หน้าที ่ช่วยลดปรมิาณงาน ลดจาํนวนบุคลากรทีใ่หบ้รกิารยมื-คนื สรา้งความพงึพอใจแก่
ผูใ้ชบ้รกิาร และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองคก์ร 
  การยืมผู้ใช้บริการสามารถทําผ่านเครื่องยืมอตัโนมตัิ จากจอคอมพิวเตอร์แบบ
สมัผสัทีไ่ดแ้นะนําขัน้ตอนและวธิกีารยมื ดงัภาพที ่3.15  และ 3.16 

 

  
 

ภาพที ่ 3.15  เครือ่งยมือตัโนมตัดิว้ยตนเอง (Self Check) 

 

 
 

ภาพที ่ 3.16  ขัน้ตอนการยมืหนงัสอื 
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จากนัน้เครื่องพมิพจ์ะทาํการพมิพใ์บยนืยนัการยมืใหโ้ดยอตัโนมตั ิจะใหร้ายละเอยีด
เกีย่วกบั ชื่อหนงัสอื วนัเวลาทีย่มื และวนักาํหนดสง่ เป็นตน้ ดงัภาพ 3.17 

 

 
 

ภาพที ่3.17 เครือ่งพมิพใ์บยนืยนัการยมื 
 

  การคนืสามารถทาํไดโ้ดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถนําทรพัยากรสารสนเทศมาคนืไดท้ีช่่อง
รบัคนื โดยนําหนังสอืวางลงบนเครื่องอ่านรหสัที่ตดิตัง้ไว ้เมื่อเครื่องอ่านรหสัและจะออกใบ
ยนืยนัการคนืใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

  
ภาพที ่ 3.17  เครือ่งคนือตัโนมตั ิ(Book Drop) 

 

บริการสารสนเทศทนัสมยั 

 

 ในยคุสงัคมสารสนเทศ ขอ้มลูขา่วสาร เขา้มามบีทบาทต่อการดาํรงชวีติของมนุษยใ์น
สงัคมผูท้ีม่สีารสนเทศทีถู่กต้องและทนัเหตุการณ์ย่อมเป็นผูไ้ดเ้ปรยีบแต่ปจัจุบนัสารสนเทศ
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ปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆ อย่างมากมายหรอืมจีํานวนเพิม่ขึ้น และแพร่กระจายไปอย่าง
รวดเรว็ ทาํใหย้ากแก่การตดิตามไดค้รอบคลุมทัง้หมดสง่ผลใหแ้หล่งบรกิารสารสนเทศต่าง ๆ 

มกีารพฒันารูปแบบบรกิารสารสนเทศใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารทัง้เชงิรบัและเชงิรุกเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลเป็นการขจัดปญัหาในการเข้าถึง
สารสนเทศของผูใ้ชบ้รกิาร 
 

 ความหมายของบริการสารสนเทศทนัสมยั 

 บรกิารสารสนเทศทนัสมยั (Current awareness services - CAS) คอื บรกิารที่
แหล่งบรกิารสารสนเทศแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบถงึความรูห้รอืสารสนเทศใหม่ ๆ ตามความสนใจ
ของผูใ้ชใ้นทนัททีี่ไดร้บัทรพัยากรสารสนเทศ หรอืทราบว่ามสีารสนเทศเรื่องนัน้ ๆ เกดิขึน้ 
โดยมวีตัถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของผูใ้ช ้และผูใ้ชส้ามารถตดิตามสารสนเทศใน
เรื่องทีต่นสนใจทนัท่วงทเีพราะสารสนเทศมจีํานวนมากมาย และเกดิขึน้ใหม่อยู่ตลอดเวลา 
ซึง่สง่ผลใหไ้มม่ผีูใ้ดจะสามารถตดิตามไดท้นั ในปจัจุบนัเป็นยุคของสารสนเทศผูใ้ชจ้งึมคีวาม
ตอ้งการสารสนเทศทีท่นัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์  (มาล ี กาบมาลา, 2543) 

 

 ความสาํคญัของบริการสารสนเทศทนัสมยั 

 เมื่อการใหบ้รกิารสารสนเทศของแหล่งบรกิารสารสนเทศมกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบ 
การใหบ้รกิารโดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร และใหค้วามสําคญักบั
ผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ และเน้นการใหบ้รกิารแบบเชงิรุกทีส่ามารถเขา้ถงึผูใ้ชบ้รกิารและตดิตาม
ความสนใจของผูใ้ชบ้รกิารอยู่ตลอดเวลา ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศ 
ทุกแหง่ตอ้งจดัใหม้บีรกิารสารสนเทศทนัสมยัขึน้ซึง่เป็นบรกิารรปูแบบใหมเ่พื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
เกดิความพงึพอใจใหม้ากทีส่ดุ ซึง่การบรกิารสารสนเทศทนัสมยัมคีวามสาํคญั ดงัน้ี 
 1. ผู้ใช้บริการได้รบัสารสนเทศที่ตรงกบัความต้องการ สามารถนํามาใช้ในการ
ตดัสนิใจได ้
 2. ผูใ้ช้บรกิารประหยดัเวลาในการแสวงหาสารสนเทศเพราะผู้ใช้ไม่ต้องติดตาม
สารสนเทศทีม่จีาํนวนมากทุกรายการดว้ยตนเอง 
 3. ผูใ้ชบ้รกิารประหยดังบประมาณในการเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศใหม ่
 4. ผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัอนัเกดิจากการประสานงาน  
แลกเปลีย่นความคดิระหวา่งกนั 
 5. ไดร้บัความเชือ่ถอืและเพิม่ประสทิธภิาพต่อการบรกิารสารสนเทศแกผู่ใ้ชบ้รกิาร 
 6. เป็นการจดับรกิารสารสนเทศเชงิรกุสรา้งความศรทัธาและแรงจงูใจใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ 
 7. ชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารมทีศันคตทิีด่ต่ีอแหล่งบรกิารสารสนเทศ 
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 8. ชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะใชบ้รกิารสารสนเทศมากขึน้ 
 

 หลกัการจดับริการสารสนเทศทนัสมยั 

 การบรกิารสารสนเทศทนัสมยัเป็นการพฒันาบรกิารสารสนเทศให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร การจดับรกิารสารสนเทศทนัสมยัจงึเป็นการแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบ
ถงึสารสนเทศใหม่ ๆ ทีส่ถาบนับรกิารสารสนเทศไดร้บั หรอืทราบว่ามสีารสนเทศนัน้เกดิขึน้ 
จะเป็นการช่วยให้ผูใ้ช้บรกิารไม่สิ้นเปลืองเวลา และได้รบัความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึ้น การ
จดับรกิารสารสนเทศทนัสมยัมหีลกัสาํคญั  4 ประการ คอื (Hamilton, 1995) 

 1. รูว้า่เรือ่งทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งการนัน้มขีอบเขตเพยีงใด 
 2. รูว้า่ใครตอ้งการสารสนเทศอะไร 
 3. รูว้า่ทรพัยากรสารสนเทศทีใ่หมส่ดุทีจ่ะตอบคาํถามในเรือ่งนัน้มอีะไรบา้ง 
 4. สง่สารสนเทศเป็นประจาํและสมํ่าเสมอ 
 แม้ว่าในปจัจุบนัจะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจดัการ
สารสนเทศอย่างกว้างขวาง แต่การจดับรกิารสารสนเทศทนัสมยัยงัคงเป็นที่ต้องการ และ
ยงัคงอยู่ เพราะผูใ้ชไ้ดร้บัสารสนเทศที่ตรงกบัความต้องการ ซึ่งบรกิารสารสนเทศทนัสมยั
เป็นการจดัส่งสารสนเทศให้กบัผู้ใช้บริการ ถือเป็นหวัใจที่สําคญัอีกประการหน่ึงที่จะทํา
ใหบ้รกิารสารสนเทศทนัสมยัประสบผลสาํเรจ็ได ้
 

 รปูแบบการจดับริการสารสนเทศทนัสมยั 

 การบรกิารสารสนเทศทนัสมยัขึน้อยู่กบัสถาบนับรกิารสารสนเทศแต่ละแห่งว่าจะมี
วธิกีารใหบ้รกิารและมพีรอ้มมากน้อยเพยีงใด แต่การจดับรกิารสารสนเทศทนัสมยัมรีปูแบบ 
การจดัทีส่าํคญั ดงัน้ี 
 1. การจดัทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศใหม่ (Accession list หรอื 
Acquisition list) แหล่งบรกิารสารสนเทศจะมกีารรวบรวมรายชื่อทรพัยากรสารสนเทศที่
ไดร้บั ซึ่งอาจกระทําโดยจําแนกตามเน้ือหาสาขาวชิาหรอืจําแนกตามความสนใจของผูอ้่าน 
เป็นต้น การทํารายการทรพัยากรสารสนเทศใหม่มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์
ให้ผู้ใช้บรกิารทราบถึงรายการสารสนเทศใหม่ ๆ ที่ได้รบั และจะนําออกบรกิารเมื่อผ่าน
ระบบงานเรยีบรอ้ยแล้ว และจะทําการเผยแพร่สารสนเทศใหม่ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้
ภายในและภายนอก หรอืการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามบีทบาทในการเผยแพร่เพื่อ
ความรวดเรว็ และกวา้งขวาง เช่น อนิเทอรเ์น็ต อนิทราเน็ต เป็นตน้ การจดัทาํอาจมกีําหนด
ออกเป็นรายสปัดาห ์รายปกัษ์ รายเดอืนกไ็ด ้ แต่ควรจดัทําใหส้มํ่าเสมอเพื่อเป็นการกระตุน้
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ให้ผู้ใช้ติดตามอย่างต่อเน่ือง จดัทํารายการทรพัยากรสารสนเทศใหม่ จะมวีธิีการจดัเรยีง
เน้ือหาทรพัยากรสารสนเทศ  ดงัน้ี 
  1. จดัเรยีงตามหมวดหมูท่รพัยากรสารสนเทศ 
  2. จดัเรยีงตามลาํดบัอกัษรของชื่อผูแ้ต่ง 
  3. จดัเรยีงตามลาํดบัอกัษรของชื่อเรือ่ง 
  4. จดัเรยีงตามลาํดบัอกัษรของหวัเรือ่ง 
  วธิกีารจดัทํารายการทรพัยากรสารสนเทศใหม่ ผูจ้ดัทําต้องรูห้ลกัการรวบรวม 
และการจดัเรยีงไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็นระบบ การจดัทํารายการทรพัยากรสารสนเทศใหม่มี
ข ัน้ตอน ดงัน้ี (จนิตนา  เกษรบวัขาว, 2542) 

  1. กําหนดขอบเขตของการจดัทําว่าทรพัยากรสารสนเทศใหม่ทัง้หมด หรอื
เฉพาะทีน่่าสนใจ หรอืเฉพาะเรือ่ง หรอืแยกประเภททรพัยากรสารสนใหม ่
  2. กําหนดขอบเขตของบรรณานุกรม ผู้จ ัดทําต้องตัดสินใจว่าจะจัดทําใน
รปูแบบใด  มรีายละเอยีดมากน้อยเพยีงใดมแีต่รายละเอยีดทางบรรณานุกรม หรอืจะใหเ้น้ือ
เรือ่งยอ่ดว้ย 
  3. บนัทกึรายการทางบรรณานุกรม ตามรปูแบบทีถู่กตอ้งและเหมอืนกนั 
  4. ถ้ามเีน้ือเรื่องย่อที่เป็นบรรณนิทศัน์หรอืสาระสงัเขปต้องอ่านแล้วสรุปเรยีบ
เรยีงออกมา 
  5. นําไปจัดเรียงอย่างเป็นระบบ เช่น เรียงตามหมวดหมู่ของทรัพยากร
สารสนเทศ เรยีงตามลาํดบัอกัษรของผูแ้ต่ง ชื่อเรือ่ง หวัเรือ่ง เป็นตน้ 
 

 
                              

ภาพที ่3.19 แสดงการบรกิารรายการหนงัสอืใหม ่
             ทีม่า (สาํนกัทรพัยากรการเรยีนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีนุทร, 2556) 
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 2. บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบคุคล (Selective dissemination 

 of information service : SDI) เป็นการจดับรกิารใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารรายบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
โดยการคดัเลอืกหรอืจดัหาสารสนเทศใหม่ใหต้รงตามความต้องการและความสนใจของผูใ้ช้
ใหม้ากทีส่ดุสารสนเทศทีจ่ดับรกิารอาจอยูใ่นรปูแบบบรรณานุกรม สาระสงัเขป ดรรชนี  หรอื
สารสนเทศที่มีเน้ือหาสมบูรณ์ก็ได้บริการน้ีจะช่วยให้ผู้ใช้ร ับทราบความก้าวหน้าและ
พฒันาการล่าสุดของสารสนเทศในสาขาวิชาที่ตนสนใจ ตรงกับความต้องการในเวลาที่
รวดเรว็อย่างต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ (กิง่แกว้ ปะตติงัโข, 2549) การบรกิารน้ีเป็นบรกิารทีผู่้
ให้บริการต้องเสาะแสวงหาสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ยิ่งปจัจุบันอยู่ในยุค
สารสนเทศเพิม่พนูอย่างรวดเรว็และมจีํานวนมากผูใ้หบ้รกิารต้องอาศยัทกัษะ ประสบการณ์ 

และการฝึกฝนในการค้นหาสารสนเทศ หากขาดทักษะในการค้นหาจะทําให้เสียเวลา 
ค่าใช้จ่าย และกําลงัใจก็ได้ ผูใ้หบ้รกิารจงึต้องหมัน่พฒันาตนเองอยู่เสมอ ทัง้ทกัษะในการ
ปฏบิตังิานความรูใ้นสาขาทีผู่ใ้ชส้นใจ ทัง้น้ีตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากทุกฝา่ยของหน่วยงาน 
  

          ลกัษณะของบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบคุคล 

 ลกัษณะสาํคญัของบรกิารเลอืกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล มดีงัน้ี (มาลนีิ ศรพีสิุทธิ,์ 
2533) 

 1. เป็นบรกิารที่ศกึษาความต้องการของผูใ้ช้ก่อนแล้วเปรยีบเทยีบความต้องการ
หรอืความสนใจของผูใ้ชก้บัสารสนเทศใหมท่ีไ่ดร้บั 
 2. เป็นบรกิารทีส่ง่เสรมิใหผู้ใ้ชไ้ดพ้ฒันาตนเองทนักบัความกา้วหน้าทางวชิาการ
เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการคน้ควา้วจิยั การตดัสนิใจ และดา้นอื่น ๆ 

 3. เป็นบริการที่ช่วยประหยดัเวลาของผู้ใช้ในการค้นหาสารสนเทศ เพราะได้
กลัน่กรอง  คดัเลอืกสารสนเทศทีไ่มต่อ้งการออกไปแลว้ 
 4. เป็นบรกิารทีม่ลีกัษณะต่อเน่ืองในชว่งระยะเวลาหน่ึงไมส่ิน้สดุทนัท ี
 5. เป็นบรกิารทีผู่บ้รกิารเลอืกใหใ้นขัน้ตน้ในกรณทีีผู่ใ้ชไ้มส่ามารถกาํหนดไดแ้น่ชดั
วา่ตอ้งการสารสนเทศรายการใด 
 6. เป็นบรกิารทีม่กีารประเมนิผลโดยผูใ้ช ้ และปรบัปรุงรายการความตอ้งการของ
ผูใ้ชใ้หท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 

 แบบฟอรม์การใช้บริการ 
 การออกแบบฟอรม์การใชบ้รกิาร มขีอ้ควรคาํนึง ดงัน้ี (นิศาชล จาํนงศร,ี 2546) 
  1.1  แบบฟอรม์ตอ้งสัน้ และสามารถเกบ็ขอ้มลูทีต่อ้งการไดท้ัง้หมดควรใหจ้บใน  
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1 หน้ากระดาษเพื่อประหยดัเวลาในการกรอกขอ้มลู แบบฟอรม์ควรประกอบดว้ย ขอ้มลูสว่น
บุคคล เช่น ชื่อ สกุลของผูใ้ช ้หน่วยงานทีส่งักดั ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก หมายเลขโทรศพัท ์
โทรสาร อเีมล ์วุฒทิางการศกึษา ตําแหน่งหน้าที ่ เป็นตน้ 
        1.2  ความสนใจของผูใ้ช ้การสอบถามเรื่องทีผู่ใ้ชส้นใจนับเป็นหวัใจสําคญัของ
แบบฟอร์ม หรือแบบสมัภาษณ์ ควรสอบถามทัง้เรื่องหลกัที่สนใจ และความสนใจอื่น ๆ 

เพราะบางครัง้ความสนใจอื่น ๆ เหล่าน้ีอาจกลายเป็นความสนใจหลกัในเวลาต่อมาอาจบอก
เล่าด้วยสํานวนของผู้ใช้ และอธิบายความหมายของศพัท์เฉพาะอาจระบุคําสําคญั หรือ
สญัลกัษณ์ไวด้ว้ย การทราบความสนใจของผูใ้ชจ้ะชว่ยผูใ้หบ้รกิารสามารถจดัหาและคดัเลอืก 
รวมทัง้การคดัออกไดถู้กตอ้ง 
  1.3  แหล่งบรกิารสารสนเทศที่ใชเ้ป็นประจํา เช่น หนังสอื วารสาร อาจรวมถงึ
แหล่งสารสนเทศที่ไม่ค่อยได้ใช้จะช่วยลดปญัหาการจดัหาสารสนเทศซํ้าซ้อน คอืไม่ต้อง
จดัหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศทีผู่ใ้ชบ้รกิารใชอ้ยูเ่ป็นประจาํ 
  1.4  วนัเดอืนปีทีบ่นัทกึขอ้มูล วนัทีท่ีท่ําการบนัทกึจะช่วยเตอืนในการปรบัปรุง
ข้อมูล โดยทัว่ไปควรปรบัปรุงข้อมูลปีละครัง้ หรอืบางหน่วยงานอาจต้องปรบัปรุงข้อมูล
บ่อยครัง้ หรอืปรบัปรงุเป็นระยะตามลกัษณะ  
  1.5  การออกแบบสอบถามควรใหร้ดักุมและครอบคลุมขอ้มลูทีต่้องการทัง้หมด  
และใชภ้าษาทีช่ดัเจน  
    

 
 

ภาพที ่3.20 แสดงบรกิารเลอืกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล 
                       ทีม่า (สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2556) 
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แบบฟอรม์คาํขอใช้บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบคุคล (SDI) 

    กรณุากรอกข้อมลูส่วนตวัของท่าน  (Please fill your information)  

                 ชือ่ - นามสกุล (Full name)                   
 

 

                สถานภาพ (Status)    อาจารย ์ นกัวจิยั/นกัวชิาการ 

                 คณะ/หน่วยงาน (Faculty)                  
เลอืก

 

                 คณะ/สถาบนั/ศนูย/์วทิยาลยั                 

                 E-Mail                                           

                 โทรศพัท ์: ทีท่าํงาน                           

                 มอืถอื                                            

                 สาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ                          

       วตัถปุระสงคข์องการใช้บริการ 

        ขอใชเ้พือ่   งานวจิยั  ประกอบการเรยีบเรยีงตาํรา  เขยีนบทความ 

                      ประกอบการสอน ตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการ  มจีุดประสงคอ์ื่นๆ 

 

        ชือ่หวัขอ้งานวจิยัทีส่นใจปจัจุบนั ภาษาไทย              

        ชื่อหวัขอ้งานวจิยัทีส่นใจปจัจุบนั ภาษาองักฤษ          

ระบุหวัเรือ่ง (Topic) หรอื คาํสาํคญั (Keywords) ทีต่อ้งการ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)       

 

        ลกัษณะสารนิเทศทีต่อ้งการ บรรณานุกรม บรรณานุกรมและสาระสงัเขป 
        แหลง่สารสนเทศทีต่อ้งการ 

                 Web OPAC E-Thesis E-Journal   อื่น ๆ 

        ชว่งปีทีต่อ้งการ เริม่จาก       ชว่งปีทีต่อ้งการ ถงึ   

        ภาษาของขอ้มลูทีต่อ้งการ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ 

        ระยะเวลาสิน้สดุในการสง่สารสนเทศ (ระบุวนัเดอืนปี)   

 

ภาพที ่3.21 แบบฟอรม์คาํขอใชบ้รกิารเลอืกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI)      

ทีม่า (สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2556) 
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 3.  บริการสารบญัวารสารใหม่ (Current Content Service) 

 เป็นวธิีการส่งเสรมิให้ผู้ใช้บรกิารได้มโีอกาสเหน็สารสนเทศที่ตนเองต้องการหรอื
สนใจ เป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วยประหยดัเวลาของผู้ใช้บรกิาร และสามารถให้บรกิารแก่ผู้ใช้
จํานวนมากไปพรอ้มกนั และเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชใ้นดา้นการช่วยใหไ้ม่พลาดสารสนเทศที่
ต้องการ ปจัจุบนัการจดัทําบรกิารสารบญัวารสารใหม่เป็นที่นิยมปฏบิตักินัมากขึน้ โดยการ
ทาํสาํเนาสารบญัวารสารใหม ่และแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบโดยใหบ้รกิารบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
เป็นการเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องแหล่งบรกิารสารสนเทศ ซึง่ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยระบบ
ออนไลน์  
 

 ขัน้ตอนการให้บริการ 
 การใหบ้รกิารสารบญัวารสารใหม ่มขีัน้ตอนสาํคญั ดงัน้ี (ชชัวาล  วงษ์ประเสรฐิ และ
สปีาน  ทรพัยท์อง, 2546) 
 1.  คดัเลอืกรายชื่อวารสารทีม่เีน้ือหาสอดคลอ้งกบัหวัเรือ่งหรอืสาขาวชิานัน้ ๆ 

 2.  นําวารสารฉบบัใหม่มาถ่ายสําเนาหน้าสารบญัวารสาร โดยอาจจดัทําเป็นระยะ 
เชน่ รายสปัดาห ์รายเดอืน เป็นตน้ 
 3.  จดัเรยีงสําเนาหน้าสารบญัวารสารตามลําดบัอกัษรชื่อวารสาร หรอืเรยีงตาม
สาขาวชิา  
 4.  เผยแพรส่าํเนาหน้าสารบญัวารสารใหมแ่ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.22 แสดงการบรกิารหน้าสารบญัวารสารใหม ่
ทีม่า (สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2556) 
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 4.  บริการเวียนเอกสาร (Circulation periodical routing) 

 เป็นบริการที่จ ัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศโดยการ
ผลดัเปลี่ยนหมุนเวยีนกนัเป็นการช่วยอํานวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ช ้ซึ่งไม่มเีวลาเขา้มาใช้
บรกิาร บรกิารเวยีนเอกสารจะดําเนินการโดยจดัส่งเอกสารไปยงัผูใ้ชแ้ต่ละคน โดยผ่านจาก
คนหน่ึงไปยงัคนอื่น ๆ  ตามลําดบัทีป่รากฏในรายชื่อ แลว้ผูใ้ชค้นสุดทา้ยสง่เอกสารดงักล่าว
กลบัคนืมายงัแหล่งบรกิารสารสนเทศเดมิ 
 

 วิธีเวียนเอกสาร 
 การเวยีนเอกสารอาจจดัทาํได ้3 วธิ ี ดงัน้ี (พรรณณพ  บรูพฒัน์, 2535) 

 1. ส่งโดยตรงจากผู้ใช้ต่อ ๆ กันไป และส่งกลับมายงัแหล่งบริการเมื่อผู้ใช้คน
สดุทา้ยใชเ้สรจ็แลว้ 
 2. แบ่งผูใ้ชอ้อกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ กลุ่มละประมาณ 4 - 5  คน โดยจดักลุ่มผูใ้ชต้ามที่
อยู่  เมื่อเวยีนใชภ้ายในกลุ่มแลว้ใหส้่งกลบัมาทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศก่อนทุกครัง้ จากนัน้
จงึจดัสง่ไปยงักลุ่มอื่นต่อไป 
 3. จดัสง่โดยตรงไปยงัผูใ้ชแ้ต่ละคนโดยใหผู้ใ้ชส้ง่กลบัมาทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศ
ทุกครัง้ก่อนจะสง่ใหผู้ใ้ชค้นต่อไป 
 การกําหนดใหผู้ใ้ชส้่งเอกสารกลบัมายงัแหล่งบรกิารสารสนเทศบ่อย ๆ  จะสามารถ
ควบคุมการจดัส่งระหว่างผูใ้ชไ้ด ้เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารบางคนอาจเกบ็เอกสารไวจ้นลมื และ
เขา้ใจว่าตนส่งต่อไปยงัผูท้ี่อยู่ในลําดบัถดัไปตามกําหนดเวลาแล้วกว่าจะทราบกเ็ลยเวลาที่
ตอ้งสง่กลบัแหล่งบรกิารสารสนเทศ อยา่งไรกต็ามการกําหนดใหส้ง่กลบับ่อย ๆ เป็นการเพิม่
ภาระใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร และเพิม่ความเสีย่งต่อการชํารุดสูญหาย ดงันัน้การตดัสนิใจเลอืกใช้
วิธีการเวียนเอกสารวิธีใดต้องพิจารณาถึงสภาพการใช้และความรบัผิดชอบของสมาชิก
ประกอบดว้ย 
  

 ข้อควรปฏิบติัในการเวียนเอกสาร 
 1. ไมค่วรจดับรกิารน้ีแก่สมาชกิใหม ่จนกวา่จะแน่ใจวา่เป็นบรกิารทีส่มาชกิตอ้งการ
จรงิ ๆ 

 2. ไปเยี่ยมผูใ้ช ้ณ ที่ทํางานเป็นครัง้คราวเพื่อเป็นการกระตุ้นใหผู้ใ้ชส้่งเอกสารที่
นําไปหมนุเวยีนเรว็ขึน้ 
 3. จดัลําดบัใหผู้ใ้ช้ไดร้บัเอกสารก่อนหลงัสลบักนับ้าง เพื่อความเสมอภาคในการ
ไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่จดัใหค้นใดคนหน่ึงไดร้บัเอกสารลําดบัแรก หรอื
ลาํดบัสดุทา้ยเป็นประจาํ 
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 ข้อควรคาํนึงในการจดับริการ 
 1. จาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร โดยทัว่ไปการกําหนดจาํนวนผูใ้ชต่้อการจดับรกิารเอกสารไม่
ควรเกนิรายการละ 15 คน สาํหรบัทรพัยากรรายการทีม่ผีูต้อ้งการใชม้ากอาจพจิารณาจดัหา
เพิม่สาํหรบัใหบ้รกิาร ณ แหล่งบรกิารสารสนเทศ หรอืในกรณีทีม่งีบประมาณจาํกดัอาจใชว้ธิี
จดันิทรรศการแทน 
 2. อุปสรรคด้านระยะทางหรือความสะดวกในการติดต่อกับผู้ใช้หรือการติดต่อ
ระหวา่งผูใ้ชก้บัผูใ้ช ้
 3. ความเพยีงพอของจาํนวนเอกสารทีใ่หบ้รกิาร 
 4. ควรเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยในการจดับรกิารเวยีนเอกสารกบัการใหบ้รกิารใน
รปูแบบอื่น 
 5. เอกสารที่ไม่จําเป็นต้องเวยีน ได้แก่ เอกสารที่มผีู้ใช้มาก วารสารรายสปัดาห ์
หรอืรายวนั เอกสารทีม่กัไดร้บัจากองคก์รวชิาชพี หรอืมกัซือ้ไวใ้ชเ้อง 
 ข้อดีของการเวียนเอกสาร คือ เป็นการกระจายสารสนเทศไปสู่ผู้ใช้ที่แน่นอน  
โดยเฉพาะผูใ้ชท้ี่อยู่ห่างไกลจากแหล่งบรกิารสารสนเทศ หรอืผูท้ี่ไม่สามารถมาใชบ้รกิารที่
สถาบนับรกิารสารสนเทศด้วยตนเองไดเ้ป็นประจํา นอกจากน้ียงัเป็นการใหโ้อกาสผูใ้ช้ได้
เหน็เน้ือหาของเอกสารแต่ละรายการ รวมทัง้ขา่วหรอืโฆษณาในเอกสารบางรายการ ซึง่อาจ
มคีวามสาํคญัมากกวา่เน้ือหา เชน่ โฆษณาแนะนําอุปกรณ์ใหม ่ๆ 

 ขอ้ดอ้ย คอื ผูใ้ชท้ีไ่ดเ้อกสารคนสุดทา้ยอาจไดร้บัสารสนเทศทีล่า้สมยัแลว้ตอ้งจดัหา
เอกสารเพิม่สาํหรบัใหบ้รกิารทีส่ถาบนับรกิารสารสนเทศซึง่สิน้เปลอืงงบประมาณ นอกจากน้ี
ยงัเสีย่งต่อการชาํรดุ  สญูหายของเอกสาร  และเป็นการเพิม่ภาระงานมากขึน้ 
 

 แบบฟอรม์การเวียนเอกสาร 
 การจดัทําแบบฟอรม์การเวยีนวารสาร  อาจมลีกัษณะและรายละเอยีดแตกต่างกนั
ตามขนาดของแหล่งบรกิารสารสนเทศ และจาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ขนาดเลก็ทีม่ผีูใ้ชจ้าํนวน
น้อยอาจจดัทําเป็นแผ่นเลก็ๆ ลงขอ้มูลเกี่ยวกบัรายชื่อผูใ้ชแ้ละชื่อหน่วยงาน สําหรบัขนาด
ใหญ่ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากอาจกําหนดใหม้รีายละเอยีดมากขึน้ เช่น ชื่อและทีอ่ยู่ของผูใ้ช ้วนัที่
ผู้ใช้แต่ละคนได้รบัเอกสาร และวนัที่ส่งต่อไปยงัผู้ใช้ลําดบัถดัไป รวมทัง้มชี่องหมายเหตุ
สาํหรบัใหผู้ใ้ชบ้นัทกึขอ้ความไปยงัผูใ้ชค้นอื่น ๆ  และ/หรอืเป็นทีส่าํหรบัใชแ้จง้ความตอ้งการ
ใชเ้อกสารดว้ยกรณีทีผู่ใ้ชม้จีํานวนคงทีห่รอืเป็นกลุ่มสมาชกิเดมิอาจจดัพมิพแ์บบฟอรม์การ
เวยีนไวเ้ป็นจํานวนมาก  เพื่อไม่ตอ้งเขยีนรายชื่อผูใ้ชทุ้กครัง้ทีจ่ดัเวยีนเอกสาร แต่ในกรณีที่
ใชว้ธิเีวยีนแบบฟอรม์ใหส้่งกลบัมาเป็นระยะไม่ควรใส่รายชื่อผูใ้ชท้ัง้หมดควรใส่ครัง้ละกลุ่ม
เมือ่ไดร้บักลบัมาจงึใสร่ายชื่อกลุ่มต่อไป (นิศาชล  จาํนงศร,ี 2546) 
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ชื่อแหลง่บรกิารสารสนเทศ........................................................................ 
ชื่อเอกสาร.................................................................................................. 
ลาํดบัที ่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน วนัทีไ่ดร้บั วนัทีส่ง่ต่อ หมายเหตุ 
      

      

      

      

      

      

      

      
 

ภาพที ่3.23 แบบฟอรม์การเวยีนเอกสาร 
 

บริการสาระสงัเขป 

 

 การเพิม่จํานวนทรพัยากรสารสนเทศอย่างรวดเรว็ส่งผลใหแ้หล่งบรกิารสารสนเทศ
ต้องเพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิารสารสนเทศแก่ผูใ้ชใ้หส้ามารถตดิตามความเคลื่อนไหว
ทางวชิาการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ สาระสงัเขปจงึมคีวามสําคญัเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นเครื่องมือคอยช่วยเหลือผู้ใช้ให้ทําการคดัสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและ
ประหยดัเวลา 
 

 ความหมายของบริการสาระสงัเขป 

 บรกิารสาระสงัเขป (Abstracting service) คอืบรกิารเรือ่งยอ่ทีไ่ดก้ลัน่กรองสาระ 
สาํคญัจากเอกสารสิง่พมิพว์ชิาการ รวมทัง้เอกสารรายงาน งานวจิยั วทิยานิพนธ์ สทิธบิตัร 
บทความวารสาร ตลอดจนสารสนเทศในรูปแบบอื่น ๆ เน้นการให้สาระสําคญัตามลําดบั
เน้ือหาของเอกสารต้นฉบบั และให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้น
ต้นฉบับเดิมของเอกสารได้ มีวิธีการเขียนที่ส ัน้ กะทดัรดั ถูกต้อง โดยเน้นสาระสําคัญ
ตามลาํดบัเน้ือหาของเอกสารตน้ฉบบั 
 

 ประเภทของสาระสงัเขป 

 การจัดทําสาระสงัเขปเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
ชํานาญการเฉพาะ และความน่าเชื่อถือของผูจ้ดัทําดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารจงึต้องมคีวามรูค้วาม
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เข้าใจเกี่ยวกับสาระสังเขปเพื่อจะใช้จัดทําได้อย่างถูกต้อง  สาระสังเขปที่ใช้กันอย่าง
แพรห่ลายสามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท  คอื 
 1. สาระสงัเขปประเภทพรรณนาหรือช้ีแนะ (Descriptive or indicative abstract) 

คอื สาระสงัเขปทีเ่ขยีนอย่างสัน้ ๆ ระบุหวัขอ้วชิาหรอืเรือ่งทีส่าํคญัทีก่ล่าวไวใ้นงานเขยีนนัน้ 
เพื่อแนะนําผูใ้ชใ้หท้ราบว่าเอกสารต้นฉบบัเป็นเรื่องเกี่ยวกบัอะไรโดยใหผู้ใ้ชต้ดัสนิใจเองว่า
ตอ้งการอา่นเพิม่เตมิจากเอกสารตน้ฉบบัหรอืไมส่าระสงัเขปประเภทน้ีสามารถจดัทาํไดอ้ยา่ง
รวดเรว็และประหยดัคา่ใชจ้า่ยผูใ้ชม้กัเป็นบุคคลทัว่ไป 
 

 ตวัอย่าง  สาระสงัเขปประเภทพรรณนาหรอืชีแ้นะ 
 

สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต.ิ  (2551).  ประเพณีนิยมตามหลกัปรชัญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศ 
 ไทย.  107 หน้า. 
 

 หนงัสอืเล่มน้ีใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทีส่ามารถนําหลกัการ
ดงักล่าวมาประยุกต์ใชก้บัการจดักจิกรรมตามประเพณีนิยมของไทย ไดแ้ก่ ประเพณีปีใหม ่ 
สงกรานต์ ลอยกระทง บุญบัง้ไฟ การบวช การแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ ทอดกฐิน  
เพือ่ใหส้งัคมเกดิการตื่นตวั และตระหนกักบัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และใหรู้จ้กัคดิ วเิคราะห ์ และ
ไตรต่รอง และใชห้ลกัความพอประมาณ 

 

 

 2. สาระสงัเขปประเภทให้ความรู้ (Informative abstract) คอื สาระสงัเขปทีเ่ขยีน
ถงึประเดน็สําคญั ๆ จุดเด่นของเน้ือเรื่องเป็นการย่อเรื่องโดยกล่าวถงึต้นฉบบัอย่างสมบูรณ์ 

อาจมขีอ้มลูเกีย่วกบัตวัเลข เช่น สตูรการคํานวณค่าทางสถติ ิโดยทัว่ไปสาระสงัเขปประเภท
น้ีจะใหร้ายละเอยีดมากกวา่ประเภทแรก และเหมาะสาํหรบัผูใ้ชเ้ฉพาะสาขาวชิา ซึง่จะช่วยใน
การตดัสนิใจในการพจิารณาเลอืกอา่นเอกสารตน้ฉบบัไดม้ากขึน้ 
 

 รปูแบบการใช้บริการสาระสงัเขป 

 บรกิารสาระสงัเขป เป็นบรกิารทีจ่ดัขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อช่วย
ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ ซึง่ในการบรกิารสาระสงัเขป
ผูใ้ชจ้ําเป็นตอ้งรูจ้กัรปูแบบของสาระสงัเขปเพื่อความสะดวก และประหยดัเวลาในการคน้หา
รปูแบบการใชบ้รกิารสาระสงัเขป แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื (กุลธดิา  บุญอติ, 2546) 
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 1. สาระสงัเขปทีป่รากฏในเอกสาร  แบ่งไดด้งัน้ี 
  1.1  วารสารวิชาการ จะมีสาระสังเขปรวมอยู่กับบทความทุกเรื่อง เช่น 
บทความเกี่ยวกับทฤษฎี งานวิจัย เอกสารเกี่ยวกับการสอน เป็นต้น ส่วนใหญ่ผู้เขียน
บทความจะเป็นผูเ้ขยีนสาระสงัเขป 
  1.2  รายงานการวจิยัและวทิยานิพนธ์ ในรายงานการวจิยั และวทิยานิพนธ์ที่
ไดจ้ดัพมิพแ์ลว้ทุกฉบบัจะมสีาระสงัเขปรวมอยูด่ว้ย 
  1.3  รายงานการศกึษาและการประชุมสมัมนา หากเอกสารมเีน้ือเรื่องหรอืหวั
เรื่องเดียวกนัทัง้ชุด มกัจะมสีาระสงัเขปเพียง 1 รายการ แต่หากมเีน้ือเรื่องหรือหวัเรื่อง
ต่างกนั และเขยีนโดยผูแ้ต่งหลายคนกจ็ะมสีาระสงัเขปแยกเป็นแต่ละบท 
  1.4  รายละเอยีดเกี่ยวกบัสทิธบิตัร มคีวามจําเป็นสําหรบัผู้ที่ปฏิบตัิงานด้าน
สทิธบิตัร  เชน่  นกักฎหมาย  ผูบ้รหิารธุรกจิ บุคลากรดา้นวจิยัและพฒันา นกัประดษิฐ ์ เป็น
ตน้ 
 2. สาระสงัเขปทีไ่ดจ้ดัทาํขึน้เพือ่ใหบ้รกิารผูใ้ช ้แบ่งไดด้งัน้ี 
  2.1  สาระสงัเขปในรปูเล่ม จดัพมิพเ์ผยแพรเ่พือ่ประโยชน์สาํหรบั นกัวจิยั    
 นักวชิาการ ผูท้ีส่นใจตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการ สาระสงัเขปในรูปเล่มจะจดัทําจาก
บทความวารสาร วทิยานิพนธ์ รายงานผลการวจิยั เป็นต้น สาระสงัเขปดงักล่าวจะนํามา
เรยีบเรยีงไวเ้พือ่จดัพมิพเ์ป็นรปูเล่ม และเผยแพรต่่อไป เชน่ วารสารสาระสงัเขป สาระสงัเขป
วทิยานิพนธ์ บรรณานุกรมสาระสงัเขปเฉพาะเรื่อง สาระสงัเขปงานวจิยัและสิง่พมิพ์ของ
หน่วยงาน  เป็นตน้ 
  2.2  สาระสงัเขปในรปูสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ สาระสงัเขปในฐานขอ้มลูออนไลน์ 
ฐานข้อมูลซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีต่าง ๆ จาก
หลากหลายแหล่งที่มอียู่มากมาย ดงันัน้การบรกิารสาระสงัเขปในรูปสื่ออเิล็กทรอนิกส์จึง
สามารถชว่ยผูใ้ชใ้หเ้ขา้ถงึสารสนเทศทีท่นัสมยัและสะดวกรวดเรว็ 
 

 ประโยชน์ของสาระสงัเขป 

 สาระสงัเขปมจุีดมุง่หมายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ชจ้งึสามารถ
สรปุประโยชน์ของสาระสงัเขปไดด้งัน้ี  (จนิตนา  เกษรบวัขาว, 2542) 

 1. ช่วยขจดัอุปสรรคทางดา้นภาษา  ช่วยใหผู้ใ้ชซ้ึง่ส่วนมากอ่านภาษาต่างประเทศ
ได้เพียงสองหรือสามภาษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศจํานวนหลายสิบภาษาได้จาก
สาระสงัเขป ซึง่เขยีนเป็นภาษาสากล คอื ภาษาองักฤษ 

 2. ช่วยในการคดัเลอืกสารสนเทศทีซ่ํ้าซอ้นกนั เน่ืองจากมกีารผลติสื่อสารสนเทศ
เป็นจํานวนมากเกนิกว่าทีจ่ะอ่านไดห้มด สาระสงัเขปจะช่วยในการเลอืกอ่านเอกสารต่าง ๆ 

ได ้
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 3. สาระสงัเขปประเภทใหค้วามรู ้(Information abstract) สามารถใชแ้ทนเอกสาร
ต้นฉบบัได้ หรอืในกรณีที่ต้องการค้นวรรณกรรมยอ้นหลงัซึ่งต้นฉบบัสูญหายก็สามารถใช้
สาระสงัเขปเป็นเอกสารอา้งองิได ้
 4. ประหยดัเวลาในการอา่น เน่ืองจากไมต่อ้งอา่นเอกสารตน้ฉบบัทัง้หมดชว่ยผูอ้่าน
ในการประหยดัเวลาในการอ่านข้อความและจํานวนคําที่ไม่จําเป็น และผู้อ่านสามารถ
ตดัสนิใจเลอืกอา่นเอกสารตน้ฉบบัใหต้รงกบัความตอ้งการมากทีส่ดุ 
 5. สาระสงัเขปช่วยใหค้น้หาและรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ไดง้่ายขึน้ เพราะจดัเกบ็
ตามเรือ่ง (Subject) และรวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมูไ่ดง้า่ยกวา่การจดัเกบ็ตน้ฉบบั เชน่ หนงัสอื  
บทความวารสาร จุลสาร วทิยานิพนธ์ เป็นต้น ซึ่งมลีกัษณะแตกต่างกนัต้องแยกเกบ็จงึไม่
สะดวกทีจ่ะคน้ควา้รวบรวมสารสนเทศ 
 6. ชว่ยใหป้ระสทิธภิาพของการทาํดรรชนีดขีึน้เพราะการทาํดรรชนีจากสาระสงัเขป
จะรวดเรว็กวา่ทาํจากตน้ฉบบั เพราะขอ้ความจาํนวนน้อย และเป็นคาํสาํคญั ๆ ทีผู่ท้าํดรรชนี
สามารถเลอืกใชไ้ด ้และยงัสามารถรวบรวมสาระสงัเขปใหอ้ยู่ในรูปของรายงานหรอืวารสาร
สาระสงัเขปเพือ่ชว่ยผูใ้ชค้น้ควา้ไดอ้ยา่งสะดวก 
 7. ช่วยลดปญัหาในการจัดทําบรรณานุกรม โดยสามารถใช้สารสนเทศจาก
สาระสงัเขปมากกว่าที่จะใช้จากเอกสารต้นฉบบัและยงัสามารถจดัทําบรรณานุกรมเฉพาะ
สาขาพรอ้มบรรณนิทศัน์ไดจ้ากสาระสงัเขป 
 8. ช่วยในการเลอืกอ่านวรรณกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพราะถา้เลอืกจากชื่อเรื่องเพยีง
อย่างเดยีวบางครัง้ไม่สามารถเชื่อถือได้ เพราะชื่อเรื่องอาจทําใหเ้กิดความเขา้ใจเน้ือเรื่อง
ภายในผดิพลาดได ้
 9. ช่วยส่งเสรมิบรกิารสารสนเทศทนัสมยั เพราะเน้นบรกิารที่จําเป็นอย่างยิง่ต่อ
นักวจิยั และผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาเฉพาะต่างๆ เมื่อผูใ้หบ้รกิารจดับรกิารสาระสงัเขปของ
เอกสารเพือ่รายงานความกา้วหน้าในแต่ละสาขาวชิา  สาระสงัเขปจงึเป็นตวัแทนรปูแบบหน่ึง
ของการบรกิารสารสนเทศทนัสมยั ซึง่ชว่ยใหส้ามารถตดิตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา 
ต่าง ๆ ได ้
 

บริการรวบรวมบรรณานุกรม 

 

 การเข้าถึงสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และถูกต้องเป็นเป้าหมายของผู้ใช้บริการ  
ถงึแมว้่าในปจัจุบนัจะเป็นยุคของเทคโนโลยสีารสนเทศ  แต่กย็งัไม่สามารถทีจ่ะสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดท้ัง้หมดผูใ้หบ้รกิารจงึยงัตอ้งคดิหาเครือ่งมอืชว่ยคน้เพื่อใหส้ามารถ
เข้าถึงสารสนเทศที่ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดวิธีการหน่ึงคือการให้บริการ
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รวบรวมบรรณานุกรม ซึ่งจะชีแ้หล่งคน้หาทรพัยากรสารสนเทศไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็และ
ตรงประเดน็ 
 

 ความหมายของการบริการรวบรวมบรรณานุกรม 

 บรกิารรวบรวมบรรณานุกรม  (Bibliographic service) หมายถงึ การรวบรวมรายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าในแต่ละสาขาได้ผลิตทรัพยากร
สารสนเทศออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่นสิง่ตพีมิพ ์โสตทศันวสัดุ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เป็นต้น 
บรรณานุกรมมหีลกัเกณฑก์ารลงรายการของทรพัยากรสารสนเทศแต่ละประเภทและแต่ละ
ประเภทจะใหร้ายละเอยีดทางบรรณานุกรม จะบอกชื่อผูผ้ลติ สถานที่พมิพ์ ปีที่พมิพ์ แล้ว
นํามาเรยีงลาํดบัไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
 

 ประโยชน์ของการบริการรวบรวมบรรณานุกรม 

 บรกิารรวบรวมบรรณานุกรมเป็นการช่วยเหลอืผูใ้ชท้ี่อยู่ในยุคสงัคมสารสนเทศที่มี
การผลิตและเผยแพร่สารสนเทศออกมาอย่างหลากหลายรูปแบบ และกระจดักระจายอยู่
ตามที่ต่าง ๆ ทัว่โลกซึ่งผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถติดตามสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างทัว่ถึง
บรกิารรวบรวมบรรณานุกรมจงึมคีวามสาํคญัและประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ดงัน้ี 
 1. ผูใ้ชท้ราบรายละเอยีดทางบรรณานุกรม เชน่ ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อเรือ่ง สาํนกัพมิพ ์ 

ปีพมิพ ์  

 2. ผูใ้ชท้ราบแหล่งบรกิารสารสนเทศทีม่ทีรพัยากรสารสนเทศนัน้ ๆ 

 3. ผูใ้ชท้ราบวา่ในเรือ่งหน่ึง ๆ  มสีิง่พมิพอ์ะไรบา้ง 
 4. ผูใ้ชอ้าจจะทราบเน้ือเรือ่งยอ่ๆ จากสาระสงัเขปของทรพัยากรสารสนเทศนัน้ ๆ  

อนัจะชว่ยตดัสนิใจไดว้า่จะใชส้ิง่พมิพน์ัน้หรอืไม ่
 5. ผูใ้ชรู้จ้กัทรพัยากรสารสนเทศมากขึน้จากขอ้ความวเิคราะหว์จิารณ์เกีย่วกบั 
สารสนเทศนัน้ ๆ 

  

 วิธีการบริการรวบรวมบรรณานุกรม 

 แหล่งบรกิารสารสนเทศมแีนวทางในการใหบ้รกิารรวบรวมบรรณานุกรม ดงัน้ี  
(เอือ้มพร  ทศันประสทิธผิล, 2540) 

 1. ทาํบรรณานุกรมเสนอรายการทรพัยากรสารสนเทศทีเ่ขา้มาใหม่แจง้โดยทําเป็น
ขา่วเผยแพร ่
 2. เสนอสารบญัวารสารใหม ่โดยทาํสาํเนาสง่ไปยงัสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. จดัทาํบรรณานุกรมตามคาํรอ้งขอ 
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 4. เสนอบริการทางบรรณานุกรมโดยสอบถามไปยังบุคคลหรือหน่วยงานว่า
ตอ้งการใหช้ว่ยทาํบรรณานุกรมเรือ่งใด 
 5. ชว่ยนิสติ นกัศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา รวบรวมบรรณานุกรมทีเ่กีย่วขอ้งในการ
ทาํวทิยานิพนธ ์
 

บริการแปล 

 

 ทรพัยากรสารสนเทศในแหล่งบรกิารสารสนเทศมกัมดีว้ยกนัหลายภาษา ซึง่อาจเป็น
ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ที่ต้องการสารสนเทศแบบกว้างขวางและลึกซึ้งแต่ภาษาอื่น ๆ อาจเป็น
อุปสรรคทีท่ําใหผู้ใ้ชไ้ม่สามารถเขา้ถงึเน้ือหาความรูท้ีต่รงกบัความต้องการไดบ้รกิารแปลจงึ
เกดิขึน้เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้ขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 ความหมายของบริการแปล 

 บรกิารแปล (Translation service) คอื บรกิารทีจ่ดัขึน้เพื่อถ่ายทอดความรู ้จาก
ภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึงทัง้ภาษาพูดและภาษาเขยีนซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าถึง
สารสนเทศไดอ้ยา่งสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 

 ความสาํคญัของบริการแปล 

 ผู้ใช้บริการอาจไม่มคีวามถนัดด้านการเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นภาษาอื่น ๆ สิ่งที่
สถาบนับรกิารสารสนเทศจะอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศได ้คอื 
บรกิารแปล  ซึง่มคีวามสาํคญั  คอื 
 1. เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศอยา่งคุม้ค่า เพราะแหล่งบรกิารสารสนเทศ
มกัจดัหาทรพัยากรสารสนเทศทีด่แีละมปีระโยชน์ไวบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้หากผูใ้ชไ้มส่ามารถเขา้ถงึ
สารสนเทศเหล่านัน้ การลงทุนยอ่มสญูเปล่าอยา่งมาก 
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพราะทรัพยากร
สารสนเทศทีเ่ป็นภาษาอื่น ๆ มกัไมไ่ดร้บัความสนใจจากผูใ้ช ้เพราะภาษาเป็นอุปสรรคอยา่ง
ยิง่ 
 3. เพื่อส่งเสรมิให้มกีารศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆได้ดยีิง่ขึ้นเพราะปจัจุบนัเป็นยุค
เทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้มลู ขา่วสารในแต่ละเรื่องมจีาํนวนมาก และหลากหลายภาษา หาก
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศเหล่านัน้ไดย้อ่มเป็นบุคคลรูล้กึและกวา้งขวาง 
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 4. เพื่อลดอุปสรรคดา้นภาษา ทรพัยากรสารสนเทศที่ตพีมิพเ์ป็นภาษาอื่น ๆ ผูใ้ช้
อาจไม่รูภ้าษานัน้ ๆ  ย่อมทําใหพ้ลาดโอกาสในการเขา้ถงึสารสนเทศที่ดมีคีุณค่า และตรง
ตามความตอ้งการ 
 5. เพื่อช่วยประหยดัเวลาในการเขา้ถงึสารสนเทศของผูใ้ชเ้พราะผูใ้ชบ้างคนอาจมี
ความรูด้า้นภาษาอยูบ่า้งแต่ยงัไมด่พีออาจในเวลานานและเกดิขอ้ผดิพลาดได ้
 6. เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัสารสนเทศทีถู่กตอ้งและชดัเจน 
 

 การจดับริการแปล 

 บรกิารแปลนับว่าเป็นบรกิารที่มคีวามสําคญัต่อผูใ้ช้บรกิารเป็นอย่างมากแต่แหล่ง
บรกิารสารสนเทศทุกแหง่ไม่สามารถจดัใหม้บีรกิารน้ีไดท้ัง้หมด อาจเน่ืองจากขาดปจัจยัดา้น
บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นภาษาคอยทําหน้าทีบ่รกิารแปล แต่กพ็ยายามแกป้ญัหาใน
การเขา้ถงึสารสนเทศของผูใ้ชโ้ดยจดัหาเครื่องมอืทีช่่วยการแปล เช่น  หนังสอืพจนานุกรม 
สื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ หรอืผูใ้หบ้รกิารคอยแนะนําเมื่อมปีญัหาหากแหล่งบรกิารสารสนเทศ
ใดมคีวามพร้อมให้บรกิารแปลจําเป็นจะต้องกําหนดระเบียบการใช้บรกิารให้ชดัเจน เช่น 
ราคาค่าบริการ ขัน้ตอนการดําเนินการ กําหนดวันรับ เป็นต้นสิ่งเหล่าน้ีแหล่งบริการ
สารสนเทศแต่ละแหง่ยอ่มเขา้ใจปจัจยัพืน้ฐานของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดเีพื่อนํามาพจิารณาว่า
สมควรจะจัดให้มีบริการแปลหรือไม่ ซึ่งการจัดบริการแปลมีรายละเอียดที่สําคัญ คือ  
(ชชัวาลย ์ วงษ์ประเสรฐิ  และสปีาน  ทรพัยท์อง, 2546) 

 1. จดัหาเครื่องมอืชี้แนะสถาบนับรกิารงานแปล และสารสนเทศที่แปลแล้วได้แก่  
ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถาบนังานแปล  และจดัทําสาระสงัเขปหรอืดรรชนีงานแปลโดยสาระสงัเขป
จะชว่ยใหผู้ใ้ชต้ดัสนิใจไดว้า่ควรใชฉ้บบัแปลสมบรูณ์หรอืไม ่
 2. ใหบ้รกิารงานแปล หน่วยงานทีส่่งเสรมิและใหบ้รกิารการแปลทีม่มีาตรฐานส่วน
ใหญ่จะใหบ้รกิารงานแปลที่มกีารแปลไว้แล้ว โดยที่ไม่ต้องมผีูข้อใหแ้ปลแต่จะแจ้งข่าวงาน
แปลในรปูของขา่วสาร  หรอืบรรณานุกรมงานแปล 
 3. จดับรกิารแปล  อาจดําเนินงานโดยแหล่งบรกิารสารสนเทศเอง หรอืหน่วยงาน
ภายในหน่วยงานทีส่งักดั หน่วยงานแปลภายในอาจไมด่าํเนินการแปลเอง อาจสง่ไปใหแ้หล่ง
แปลภายนอก และผูแ้ปลภายในทําการตรวจสอบหรอืเรยีบเรยีงอกีครัง้หน่ึง ขอ้จํากดัของผู้
แปลภายใน คอื ไมส่ามารถแปลไดห้ลายภาษาหรอืเขา้ใจทุกสาขาวชิาในกรณีไมม่หีน่วยงาน
แปลโดยเฉพาะผู้ให้บริการอาจติดต่อผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ในหน่วยงานก่อนที่จะจดั
ใหบ้รกิารแปล  ผูใ้หบ้รกิารตอ้งสอบถามผูใ้ชใ้หแ้น่ใจว่าตอ้งการงานน้ีจรงิๆหรอืไม่โดยหากมี
สาระสงัเขปตรวจสอบก่อนแต่ถา้ตอ้งแปลไมค่วรตรวจสอบวา่ยงัไมเ่คยมกีารแปลมาก่อนดว้ย 
 4. ประสานงานการใชบ้รกิารจากแหล่งบรกิารสารสนเทศ มทีัง้ของรฐั เอกชนและผู้
แปลอสิระซึ่งผลงานแปลอาจไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้เหมอืนบรกิารแปลภายใน
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หน่วยงานแต่จะดใีนดา้นความหลากหลายของภาษา สาขาวชิา และความรวดเรว็ สําหรบัผู้
แปลอสิระอาจคดิค่าบรกิารถูกกว่าหน่วยงานแต่การตดิต่อ กําหนดเวลา หรอืคุณภาพทาํงาน
อาจไมแ่น่นอน แหล่งบรกิารสารสนเทศสามารถจดัใหบ้รกิารแปลได ้ดงัน้ี 
  4.1  จดัทาํรายชื่อหน่วยงานแปลและผูแ้ปลอสิระ 
  4.2  แนะนําแหล่งบรกิารสารสนเทศและประสานงานการใชบ้รกิาร 
 5. จดัหาทรพัยากรสารสนเทศในภาษาทีผู่ใ้ชรู้แ้ละคุน้เคย ผูใ้หบ้รกิารควรหาขอ้มลู
ว่าผูใ้ชส้่วนใหญ่ในสาขาต่าง ๆ มคีวามคุน้เคยกบัภาษาใด และจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ
ภาษานัน้เข้ามา แต่ถ้าผู้ใช้มีจํานวนมากและมีความถนัดในภาษาต่าง ๆ ควรจัดทํา
ภาษาสากล หรอืภาษาทีรู่ร้ว่มกนั 
 

บริการแนะนําการใช้แหล่งบริการสารสนเทศ 

 

 การใชแ้หล่งบรกิารสารสนเทศของผูใ้ช้ถอืได้ว่าเป็นกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
เพราะบุคคลจําเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา แหล่งบริการ
สารสนเทศจงึมหีน้าทีส่นับสนุนใหบุ้คคลสามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ย่างสะดวก 
การคน้ควา้หาสารสนเทศของผูใ้ชจ้ะพบอุปสรรคแตกต่างกนัหากผูใ้ชม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการรู้
สารสนเทศกจ็ะสามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็ และสะดวกยิง่ขึน้ ซึง่การใหบ้รกิาร
แนะนําการใช้จึงมีบทบาทต่อผู้ใช้ทุกระดบั ยิ่งหากผู้ใช้ขาดทกัษะในการใช้แหล่งบรกิาร
สารสนเทศโอกาสเขา้ถงึสารสนเทศยิง่มน้ีอยทรพัยากรสารสนเทศกจ็ะดอ้ยคุณค่าลง ความ
คุ้มค่ากบัการจดัหามาบรกิารก็ลดลง เพราะผู้ใช้ขาดทกัษะการรู้สารสนเทศ สิง่ที่กล่าวมา
ขา้งตน้จงึเป็นเหตุผลใหแ้หล่งบรกิารสารสนเทศตอ้งหาวธิกีารช่วยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารใหป้ระสบ
ปญัหาในการคน้หาสารสนเทศน้อยทีส่ดุ 
 

 วิธีแนะนําการใช้แหล่งบริการสารสนเทศ 

 ผู้ให้บริการจะมีบทบาทต่อผู้ใช้เป็นอย่างมากที่จะต้องคอยแนะนําวิธีการศึกษา
ค้นคว้า การใช้แหล่งบริการสารสนเทศ การใช้ทรพัยากรสารสนเทศ สิ่งเหล่าน้ีจึงเป็น
องค์ประกอบให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยตนเองเพราะการใช้สารสนเทศที่
หลากหลายรปูแบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ถอืว่าเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมากกบั
ยุคปจัจุบนัน้ี ซึ่งแหล่งบรกิารสารสนเทศต่างมวีธิกีารช่วยเหลอืผูใ้ชใ้นการเขา้ถงึสารสนเทศ 
ดงัน้ี (จริวรรณ ภกัดบุีตร และสมพร  พทุธาพทิกัษ์ผล, 2546) 
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 1. การปฐมนิเทศ  เป็นการแนะนําใหผู้ใ้ชรู้จ้กัแหล่งบรกิารสารสนเทศที่ผูใ้ชเ้ป็น
สมาชกิจะแนะนําและบอกให้ผูใ้ช้รูถ้ึงขอ้มูลและสารสนเทศทัว่ไป ในการปฐมนิเทศเหมาะ
สําหรับผู้ใช้บริการสารสนเทศเป็นครัง้แรกต้องแนะนําให้ผู้ใช้รู้จ ักสถานที่ โครงสร้าง
หน่วยงาน ทรพัยากรสารสนเทศ และบรกิารสารสนเทศ การปฐมนิเทศควรจดัใหม้ใีนระยะ
ตน้ปีการศกึษาหรอืภาคเรยีนแรกของปีการศกึษาก่อนเขา้เรยีน การปฐมนิเทศตอ้งคํานึงถงึ 
คอื ตอ้งพยายามสรา้งบรรยากาศทีเ่หมาะสมเพือ่ใหม้กีารสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพระหวา่งผูใ้ห้
และผูใ้ชบ้รกิาร พยายามใหผู้ใ้ชเ้หน็ภาพลกัษณ์ทีด่ ีซึง่การปฐมนิเทศมวีธิกีารและใชส้ือ่ ดงัน้ี 
  1.1  การนําชมโดยบุคคลของแหล่งบรกิารสารสนเทศ (Guided tour) อาจใชส้ื่อ
สิง่พมิพ ์สื่อโสตทศัน์ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และสื่อคอมพวิเตอรไ์วแ้นะนํา แลว้จงึนําชมสถานที่
จรงิ 
  1.2  การนําชมดว้ยตนเอง (Self - guided tour) ผูเ้ขา้รบัการปฐมนิเทศไม่
จาํเป็นตอ้งเขา้ฟงัการบรรยาย หรอืดสูื่อพรอ้มกนัทัง้กลุ่ม ผูใ้ชอ้าจเดนิชมดว้ยตนเอง โดยทํา
ตามคําแนะนําในคู่มอื และปจัจุบนัมกีารแนะนําแหล่งบรกิารสารสนเทศผ่านสื่อคอมพวิเตอร์
และเผยแพรบ่นอนิเทอรเ์น็ต (Online tour หรอื web tour) ทีเ่อือ้ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ชมแหล่ง
บริการสารสนเทศด้วยตนเอง โดยไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังแหล่งนัน้ ๆ ซึ่งทําให้
ประหยดัเวลาทัง้ของผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิาร 
  1.3  สือ่ทีใ่ชใ้นการปฐมนิเทศ  ไดแ้ก่ 
    1.3.1 ป้ายประกาศ เช่น ข้อแนะนําในการใช้บริการ ระเบียบปฏิบัต ิ
ทศิทางแนะนําสถานที ่แผนผงั เป็นตน้ 
    1.3.2 สิง่พมิพ ์จะแนะนําวธิกีารใชบ้รกิารสารสนเทศ  และเครื่องมอืใน
การคน้หาสารสนเทศ สถานทีต่ดิต่อ วธิกีารใช ้เป็นตน้ 
    1.3.3 สื่อคอมพิวเตอร์ ปจัจุบันนิยมใช้อย่างมากจะใช้ประกอบการ
บรรยาย สาธติ และนําชมดว้ยตนเองกไ็ด ้
 2. การสอนรายวิชาในหลักสูตร  เพื่อให้ผู้ ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้ เ รียนใน
สถาบนัการศกึษานัน้ไดรู้จ้กัแหล่งบรกิารสารสนเทศมากขึน้ ทัง้ในหลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษา 
กจ็ดัใหม้รีายวชิาทีเ่กีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุ และในระดบัอุดมศกึษาสว่นใหญ่กจ็ดัใหม้รีายวชิา
ไวใ้นหลกัสตูรโดยจะเรยีกชื่อวชิาแตกต่างกนั เชน่ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ชื่อวชิา การ
รูส้ารสนเทศ จดัเป็นวชิาบงัคบั สงักดัหมวดศกึษาทัว่ไป โดยทุกหลกัสูตรสาขาวชิาในระดบั
ปรญิญาตรนีกัศกึษาจาํเป็นตอ้งเรยีนทุกคน จงึทําใหน้ักศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิ
และเกดิประโยชน์ต่อการศกึษาทุกรายวชิา ซึง่การสอนอาจารยผ์ูส้อนอาจขอความรว่มมอืกบั
บรรณารกัษ์ เพือ่บรรยายวธิกีารศกึษาคน้ควา้ วธิกีารสบืคน้ และเครื่องมอืช่วยคน้ควา้ต่าง ๆ  

ได ้
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บทสรปุ 

 

 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศเป็นบทบาทในการบริการที่แหล่งบริการ
สารสนเทศต้องจดัให้มีขึ้น โดยแหล่งบริการสารสนเทศทําหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยง
ระหว่างทรพัยากรสารสนเทศกบัผูใ้ชบ้รกิารตอบคําถาม หรอืใชบ้รกิารต่าง ๆ ซึง่เป็นบรกิาร
พืน้ฐานแต่จําเป็นสาํหรบัผูใ้ชเ้พื่อช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัสารสนเทศหรอืมคีวามสะดวก รวดเรว็ต่อ
การใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจยั การดํารงชีวิต การจดัการและการ
วางแผนงานต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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คาํถามท้ายบทท่ี  3 

 

1. องคป์ระกอบของการยมื - คนืมอีะไรบา้ง 
2. การนําเครือ่งยมื - คนือตัโนมตัดิว้ยตนเองมาไวบ้รกิารแก่ผูใ้ชม้ขีอ้ดอียา่งไร 
3. การจดับรกิารสารสนเทศทนัสมยัมรีปูแบบอยา่งไรบา้ง 
4. การจดัทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศใหมม่ขี ัน้ตอนการจดัทาํอยา่งไร 
5. บรกิารเลอืกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) มปีระโยชน์ต่อผูใ้ชอ้ยา่งไร 
6. การออกแบบฟอรม์การใชบ้รกิารเลอืกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล มขีอ้พจิารณาอยา่งไร 
7. บรกิารเวยีนเอกสารแก่ผูใ้ชม้วีธิปีฏบิตัอิยา่งไร 
8. การกาํหนดแบบฟอรม์การเวยีนเอกสารควรมรีายละเอยีดใดบา้ง 
9. บรกิารต่อไปน้ีมคีวามสาํคญักบัผูใ้ชอ้ยา่งไร 
  9.1 บรกิารสาระสงัเขป 
  9.2 บรกิารรวบรวมบรรณานุกรม 
10. จงยกตวัอยา่งวธิแีนะนําการใชบ้รกิารแหล่งสารสนเทศมา 2 รปูแบบ และแต่ละวธิมี ี
     วธิกีารอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทท่ี  4 

การบริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า 
 

หวัข้อเน้ือหาประจาํบท 

 

 1. ความหมายของบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ 
 2. วตัถุประสงคข์องการบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ 
 3. กระบวนการบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ 
 4. แหล่งคน้ควา้ประเภทหนงัสอือา้งองิ 
 5. ลกัษณะสาํคญัของหนงัสอือา้งองิ 
 6. ประเภทหนงัสอือา้งองิ 
 7. สรปุลกัษณะของหนงัสอือา้งองิ 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 

 เพื่อศึกษาความหมาย ความสําคญัของบรกิารตอบคําถามและช่วยการค้นคว้ามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการบรกิารตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า และรู้จกั
แหล่งคน้ควา้สารสนเทศเพือ่บรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

 หลงัจากไดศ้กึษาเน้ือหาบทที ่ 4  เรยีบรอ้ยแลว้ ผูศ้กึษาควรมพีฤตกิรรม ดงัน้ี 
 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายความสาํคญัของบรกิารตอบคาํถามและ
ชว่ยการคน้ควา้ 
 2. อธบิายกระบวนการบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ได ้
 3. สามารถวเิคราะหป์ระเภทคาํถามของผูใ้ชบ้รกิารได ้
 4. สามารถแนะนําแหล่งการคน้หาคาํตอบได ้
 5. บอกประเภทลกัษณะของหนงัสอือา้งองิแต่ละประเภทได ้
 6. ปฏบิตังิานบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ได ้
 

 



108 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 1. บรรยายเน้ือหาประจาํบทที ่ 4  นําเสนอโดยใช ้power point 

 2. ผูศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากสือ่ต่าง ๆ นํามาอภปิรายรว่มกนั 
 3. แบ่งกลุ่มผูศ้กึษาออกเป็น 4 กลุ่ม โดยผูส้อนมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มคดิประเภท
ของคาํถาม  ดงัน้ี 
   กลุ่มที ่ 1  คาํถามประเภทแนะแนวทาง 
   กลุ่มที ่ 2  คาํถามประเภทตอ้งการขอ้เทจ็จรงิ 
   กลุ่มที ่ 3  คาํถามประเภทตอ้งการคน้ควา้เรือ่งใดเรือ่งหน่ึงเฉพาะ 
   กลุ่มที ่ 4  คาํถามประเภทคน้ควา้อยา่งลุม่ลกึ 
 4. ตวัแทนกลุ่มนําเสนอสรปุประเดน็ทีส่าํคญัหน้าชัน้เรยีน 
 5. ผูส้อนสาธติการใหบ้รกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้จากเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต 
 6. ใหผู้ศ้กึษาอภปิรายซกัถาม และแสดงความคดิเหน็รว่มกนั 
 7. ผูส้อนมอบหมายใหผู้ศ้กึษาทาํใบงาน 
 8. ผูส้อนสรปุเน้ือหาเพิม่เตมิ 
 9. ตอบคาํถามทา้ยบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ (power point) 

 2. เครือ่งฉายภาพสามมติ ิ (visualizer) 

 3. เอกสารคาํสอนบทที ่ 4 

 4. หนงัสอื ตํารา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 5. เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 

การวดัผลและประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจขณะทาํการบรรยาย 
 2. สงัเกตความสนใจจากการซกัถาม และอภปิรายรว่มกนั 
 3. สงัเกตความสนใจจากการทาํงานกลุ่ม  
 4. สงัเกตจากการนําเสนอผลงาน 
 5. ตรวจผลงานจากใบงาน 



 

บทท่ี  4 

 

การบริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า 
 

 ปจัจุบันแหล่งบริการสารสนเทศมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีจํานวนมากขึ้นและ
หลากหลายรูปแบบ เน่ืองจากมีผู้ผลิตสารสนเทศเป็นจํานวนมาก และต่างก็แข่งขนัผลิต
สื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ทําใหแ้หล่งบรกิารสารสนเทศต้องพยายามจดัหา
ทรพัยากรเหล่านัน้มาใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชม้ากที่สุด ทําใหก้ารค้นคว้าหาสารสนเทศของผูใ้ช้มี
ความยุ่งยากและลําบาก งานบรกิารตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้จงึยงัเป็นงานบรกิารทีม่ี
ความสําคญัต่อแหล่งบรกิารสารสนเทศที่จะช่วยผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัสารสนเทศที่ถูกต้อง และ
สมบูรณ์ นอกจากน้ียังทําให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้พบปะแลกเปลี่ยน แนะนํา 
ช่วยเหลอื ตอบขอ้คาํถามและปญัหาต่าง ๆ ของผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่เป็นการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ี
ระหวา่งกนัได ้
 

ความหมายของการบริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า 
 

 บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า มาจากคําภาษาอังกฤษว่า Reference  

service ในภาษาไทยเรยีกไวแ้ตกต่างกนั ไดแ้ก่ บรกิารอา้งองิ บรกิารตอบคําถาม บรกิาร
เพื่อการค้นคว้า เป็นต้น บรกิารตอบคําถามและช่วยการค้นคว้าเป็นบรกิารที่ผู้ให้บรกิาร
ตดิต่อกบัผูใ้ชโ้ดยตรงโดยการชว่ยเหลอืเพือ่สนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นตวักลางประสาน
ระหวา่งผูใ้ชก้บัทรพัยากรสารสนเทศ โดยการช่วยคน้ควา้แนะนําการใชแ้หล่งสารสนเทศการ
สอนการใชท้รพัยากรสารสนเทศ การบรกิารเผยแพร่แลกเปลีย่นสารสนเทศเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดร้บั
สารสนเทศที่ถูกต้องและครบถ้วน การใหบ้รกิารตอบคําถามและช่วยการคน้ควา้ของแหล่ง
บรกิารสารสนเทศมวีธิกีารหลายรูปแบบ เช่น มาตดิต่อโดยตรง ทางโทรศพัท ์ทางโทรสาร 
ทางจดหมาย ทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์และทางสือ่อื่น ๆ เป็นตน้ 
 บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้ามีลักษณะต่างจากบริการสารสนเทศ  
(Information service) เน่ืองจากบรกิารสารสนเทศจะเน้นในเรือ่งของการใหบ้รกิาร 
สารสนเทศทัว่ไปมคีวามหมายที่กว้างกว่าคําว่า บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
โดยทัว่ไปคุณลกัษณะของผูใ้หบ้รกิารตอบคาํถามจะมลีกัษณะเฉพาะ คอื เป็นผูม้คีวามรูท้าง
วชิาชพีต้องรูจ้กัทรพัยากรสารสนเทศทีม่ใีนแหล่งบรกิารสารสนเทศทัง้ภายในและภายนอก
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อย่างลกึซึ้งและกวา้งขวาง เพราะสารสนเทศบางเรื่องอาจแทรกอยู่ในวสัดุประเภทต่างๆ ที่
ผูใ้ชไ้ม่สามารถเขา้ถงึได ้ผูใ้หบ้รกิารตอบคาํถามตอ้งเสาะแสวงหามาใหบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้และผู้
ใหบ้รกิารตอบคาํถามตอ้งมทีกัษะในเรือ่งกระบวนการสบืคน้สารสนเทศเป็นอยา่งด ี
 

 
 

ภาพที ่4.1 เคาน์เตอรบ์รกิารตอบคาํถาม 
 

วตัถปุระสงคข์องการบริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า 
 

 งานบรกิารตอบคําถามและช่วยการคน้ควา้เป็นงานสําคญัทีผู่ใ้หบ้รกิารต้องมคีวาม
รบัผดิชอบใกล้ชดิกบัผู้ใช้บรกิารมากที่สุด และผู้ให้บรกิารจําเป็นต้องให้ผู้ใช้เกิดความพงึ
พอใจซึง่การบรกิารตอบคาํถาม และชว่ยการคน้ควา้มวีตัถุประสงคส์าํคญั คอื 
 1. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ร ับสารสนเทศ หรือความรู้ตรงกับความต้องการ 
เน่ืองจากปจัจุบนัมทีรพัยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ และมจีํานวนมากทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการสืบค้นของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือสืบค้น
สารสนเทศต่าง ๆ 

 2. เพือ่ชว่ยตอบคาํถามหรอืขอ้สงสยัทีเ่ป็นปญัหาของผูใ้ชบ้รกิารอาจเป็นปญัหาที ่
งา่ย ๆ หรอืลกึซึง้ทีต่อ้งอาศยัเวลาในการคน้หาและจากสือ่ทรพัยากรสารสนเทศรปูแบบ 
ต่าง ๆ 

 3. เพื่อช่วยประหยดัเวลาใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ขา้ถงึแหล่งสารสนเทศ หรอืความรูท้ี่ต้องการ
อย่างสะดวกเพราะผูใ้ชบ้างคน เมื่อมอุีปสรรคมกัเลกิลม้ความพยายามทีจ่ะคน้ควา้ต่อไป ผู้
ใหบ้รกิารจงึเป็นตวักลางเชื่อมใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดพ้บสารสนเทศทีต่อ้งการเรว็ยิง่ขึน้ 



111 

 

 4. เพื่อช่วยสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างแหล่งบรกิารสารสนเทศและผูใ้ชบ้รกิาร  
โดยผูใ้หบ้รกิารเป็นตวัแทนที่มกีารปฏสิมัพนัธ์กบัผูใ้ช้บรกิารเพื่อสรา้งความพงึพอใจ และ
สนองตอบความตอ้งการทีห่ลากหลาย 
 5. เพื่อช่วยพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บรกิารตัง้แต่การรู้จกับอกถึง
ความต้องการสารสนเทศได้ การรูจ้กัวธิกีารค้นคว้าสารสนเทศ รูจ้กัแหล่งสารสนเทศที่จะ
เข้าถึงได้ และรู้จกัเลือกประเมนิสารสนเทศที่ได้รบัได้ โดยผู้ให้บรกิารเป็นผู้ดูแล และให้
คาํแนะนํา 
 

กระบวนการบริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า 
 

 การบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้าเป็นงานที่ต้องพฒันาหรือตื่นตัวและ
ปรับปรุงวิธีการให้บริการตามการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้
(Knowledge economy) อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะผูใ้หบ้รกิารตอบคําถามจะต้องนําเสนอ
สารสนเทศทีท่นัสมยั ถูกตอ้ง รวดเรว็ ทนัเวลาจงึจะสามารถนําความพงึพอใจมาสูผู่ใ้ชบ้รกิาร
ไดก้ารบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ มกีระบวนการสาํคญัดงัน้ี 
 

 1.  การรบัคาํถามจากผูใ้ช้บริการ 
     การรบัคําถามจากผูใ้ชบ้รกิาร  ผูใ้หบ้รกิารตอบคาํถามตอ้งสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
ต่อผูใ้ชบ้รกิารเพราะการตดิต่อสื่อสารกบัผูใ้ชบ้รกิารทาํไดห้ลายลกัษณะ เช่น มาตดิต่อขอรบั
บรกิารโดยตรง โทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ ซึง่การรบัคาํถามจากผูใ้ช้
โดยตรงกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร ดงัน้ี 
  1.1  ชว่ยใหท้ราบถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูถ้ามได ้
  1.2  ช่วยใหไ้ดรู้จ้กัผูถ้ามมากขึน้ ว่าผูถ้ามมทีกัษะการรูส้ารสนเทศหรอืไม่และ
คุน้เคยกบัแหล่งบรกิารมากน้อยเพยีงใด 
  1.3  ทาํใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัผูใ้ชบ้รกิารเพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง
ไปยงัแหล่งของคาํตอบไดง้า่ยขึน้ 
 

  ข้อปฏิบติัของผูใ้ห้บริการต่อผูใ้ช้บริการ มดีงัน้ี 
  1. พยายามควบคุมการสนทนาใหอ้ยูใ่นขอบเขต เพื่อจะไดท้ราบขอ้ปญัหาของ
ผูใ้ชบ้รกิารเรว็ขึน้ 
  2. ไมค่วรเป็นฝา่ยพดูคนเดยีวและควรใหผู้ใ้ชบ้รกิารมโีอกาสพดูเพือ่ใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นขอ้คาํถามและเขา้ใจคาํถามมากยิง่ขึน้ 
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  3. ผูใ้หบ้รกิารต้องระวงัท่าทาง กริยิามารยาท เพื่อไม่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึว่าอยู่
เหนือผู้มาถาม และควรสงัเกตดูกริยิาท่าทางตลอดจนสหีน้าของผูถ้ามเพื่อนําไปประกอบ
พจิารณาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 
  4. ผูใ้หบ้รกิารควรทาํตวัใหเ้ป็นบุคคลทีน่่าเขา้ใกลโ้ดยมทีา่ทเีป็นมติรกบั
ผูใ้ชบ้รกิาร 
  เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารบางคนไม่รูจ้กัวธิกีารตัง้คําถามไม่เขา้ใจเรื่องที่ตนเองถาม  
ดงันัน้ ผูใ้หบ้รกิารควรตอ้งเป็นผูย้ํา้ความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
 

 2.  การวิเคราะหค์าํถาม 

 ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งคาํนึงถงึประเภทของคาํถาม สามารถแบ่งแยกประเภทของคาํถาม
ได้เพราะคําถามถือเป็นหวัใจของการบรกิารตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า ซึ่งการหา
คาํตอบทีถู่กตอ้งของคาํถามใหไ้ดย้อ่มเป็นเครือ่งชีว้ดัถงึความสาํเรจ็ของการใหบ้รกิารได ้การ
วเิคราะหค์าํถามจงึแบ่งออก คอื 
   2.1  ประเภทคาํถาม แบ่งไดด้งัน้ี  (Katz, 1992) 

    2.1.1  คาํถามประเภทแนะแนวทาง (Directional type) เป็นคําถามที่
ผูใ้ชบ้รกิารทราบว่าตนต้องการอะไรเพยีงแต่ผูถ้ามต้องการใหผู้ใ้หบ้รกิารช่วยใหค้ําแนะนํา
ชีแ้จงว่าสิง่ทีต่นต้องการนัน้อยู่ทีใ่ด เช่น สิง่พมิพร์ฐับาลอยู่ทีไ่หน จะหาหนังสอืเกี่ยวกบัการ
ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีได้ที่ไหน บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ช ัน้ใด คําถามประเภทน้ีผู้
ใหบ้รกิารจะชว่ยชีแ้นะบอกวา่สิง่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งการไดท้นัท ี
    2.1.2  คาํถามประเภทต้องการข้อเทจ็จริง (Ready reference type) เป็น
คําถามที่ผู้ถามต้องการคําตอบสัน้ ๆ ไม่ลกึซึ้ง และหาได้ทนัทโีดยไม้ต้องการค้นคว้ามาก 
เชน่ บัง้ไฟพญานาคมทีีจ่งัหวดัอะไร สิง่มหศัจรรยข์องโลกในเอเชยีมทีีใ่ดบา้ง เป็นตน้ มกัเป็น
คาํถามทีต่อ้งการคาํถามอยา่งรวดเรว็ 
    2.1.3 คําถามประเภทต้องการค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหน่ึงเฉพาะ 
(Specific search type) เป็นคาํถามทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งการความรูเ้พื่อเอาไปอา้งองิมากกว่าที่
จะไดค้าํตอบนัน้ ๆ แลว้นําไปสนบัสนุนความคดิเหน็ในการเอาไปอา้งองิ การอภปิราย 
เป็นต้น เช่น ต้องการคํานิยามเกี่ยวกบัการรูส้ารสนเทศ ต้องการทราบวธิกีาร...แบบดัง้เดมิ 
เป็นตน้ 
    2.1.4  คาํถามประเภทค้นคว้าอย่างลุ่มลึก (Research type) เป็นคาํถาม
ที่ต้องการหาขอ้เท็จจรงิและหลกัฐานประกอบการค้นคว้าอย่างลึกซึ้งจากแหล่งทรพัยากร
สารสนเทศหลากหลายประเภท เช่น ไบโอดเีซลเป็นเชื้อเพลงิที่มกีรรมวธิกีารผลติอย่างไร 
การปว่ยเป็นโรคมะเรง็ตบัเกดิจากสาเหตุใด เป็นตน้ 
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  การวเิคราะห์คําถามเป็นหน้าที่ของผู้ตอบคําถามที่จะต้องแยกแยะคําถามว่า
คาํถามใดเป็นคาํถามประเภททัว่ไปแบบงา่ยๆ (Ready reference) ทีผู่ใ้หบ้รกิารไมจ่าํเป็น 
ต้องใช้คู่มอืหรอืทําการคน้คว้า แต่สามารถตอบได้ทนัทผีูใ้หบ้รกิารควรหาคําตอบหรอืแนะ
แหล่งคําตอบให้ผู้ใช้บริการ แต่ถ้าเป็นคําถามทางวิชาการหรือคําถามที่จะต้องค้นคว้า 
(Research question) ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งทาํการสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้รกิารเพือ่ทีจ่ะสามารถ 
วเิคราะห์หาความต้องการที่แท้จรงิของผูใ้ช้บรกิารได้อย่างถูกต้อง คําถามประเภทน้ีจะใช้
เวลานาน โดยเฉพาะหวัขอ้คาํถามทีย่ากและลกึซึง้ ผูใ้หบ้รกิารควรดคูวามเหมาะสมของเวลา
ในการคน้หาคําตอบ ควรจะทําการนัดเวลาใหผู้ใ้ชบ้รกิารมารบัคําตอบในภายหลงั เวลาทีใ่ช้
คน้ควา้หาคําตอบในการตอบคําถามหน่ึง ๆ นานเท่าใดขึน้อยู่กบันโยบายของแหล่งบรกิาร
สารสนเทศว่าจะใหบ้รกิารแต่ละรปูแบบเป็นอยา่งไร จะใหบ้รกิารเพยีงเลก็น้อยหรอืใหบ้รกิาร
มากเท่าทีจ่ะทําได ้หรอืจะใหบ้รกิารผูใ้ชอ้ย่างเต็มที่ แต่เบื้องต้นผูใ้หบ้รกิารจะต้องรูจ้กัที่มา
ของคําถามต่าง ๆ ว่าอยู่ในรูปแบบใดเพราะปจัจุบันเป็นยุคที่มีการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานค่อนขา้งมากรวมทัง้การบรกิารตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้
กม็กีารเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั แหล่งบรกิารสารสนเทศต่างปรบัเปลี่ยนวธิกีารบรกิาร
ตอบคําถามและช่วยการค้นคว้าในลกัษณะเชิงรุกและเชิงรบั เพื่อจะได้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอยา่งเตม็ที ่และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
 

  2.2  การจาํแนกท่ีมาของคาํถาม ไดด้งัน้ี (มาล ี ลํ้าสกุล, 2546) 

   2.2.1  คาํถามท่ีผู้ใช้บริการมาถามด้วยตนเอง เป็นคําถามทีผู่ใ้ชบ้รกิาร
มาติดต่อถามผู้ให้บริการที่โต๊ะบริการตอบคําถามด้วยตนเองมกัเป็นการให้บริการแบบ
เผชญิหน้า (face to face) นบัว่าเป็นขอ้ดสีาํหรบัผูใ้หบ้รกิารเพราะเป็นโอกาสใหผู้ใ้หบ้รกิาร
ได้สอบถามความละเอยีดเพิม่เติมเกี่ยวกบัคําถามนัน้ ๆ ซึ่งเป็นวธิีที่ทําให้สามารถค้นหา
คําตอบใหต้รงกบัความต้องการของผูใ้ช้มากที่สุด สําหรบัคําถามที่ผูใ้ช้บรกิารมาถามด้วย
ตนเองจะมหีลากหลายประเภทคําถาม ผูใ้หบ้รกิารจะต้องรูว้ตัถุประสงค์ของผูใ้ชบ้รกิาร ผู้
ใหบ้รกิารตอ้งพยายามคน้หารวบรวมสารสนเทศทีต่รงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ในกรณีไม่
สามารถหาคําตอบให้ผู้ใช้ได้ควรถามผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ หรือแนะนําให้ผู้ใช้ไปถาม
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืแนะนําแหล่งทีจ่ะใหผู้ใ้ชไ้ปหาคาํตอบไดโ้ดยตรง การ
ที่ผูใ้ชบ้รกิารมาถามดว้ยตนเองนัน้ถือว่าเป็นการทา้ทายความสามารถของผูใ้หบ้รกิารที่จะ
สรา้งความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจใหก้บัผูใ้ช้บรกิารไดใ้นเวลาเดยีวกนั ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิาร
จะต้องมคีวามสามารถในการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารได ้แมว้่าผูใ้ชจ้ะไม่ไดร้บั
คาํตอบตามทีต่อ้งการกต็าม ดว้ยศาสตรแ์ละศลิป์ในการใหบ้รกิารทีส่รา้งความประทบัใจดว้ย
น้ําเสยีงทีอ่่อนโยน สุภาพ ท่าททีีจ่รงิใจ เตม็ใจช่วยเหลอือย่างเหน็ไดช้ดั และใหบ้รกิารผูใ้ช้
อยา่งเทา่เทยีมกนัดว้ยความเสมอภาค และการบรกิารตอบคาํถามโดยผูใ้ชม้าถามดว้ยตนเอง
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นัน้ผูใ้หบ้รกิารจะปฏบิตังิานประสบผลสําเรจ็นัน้ต้องอาศยัหลกัการสมัภาษณ์เขา้ช่วยถอืว่า
เป็นขัน้ตอนสาํคญัในกระบวนการบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ โดยเฉพาะผูใ้ชท้ีม่า
ตดิต่อดว้ยตนเองหากเป็นคาํถามประเภทแนะแนวทางไม่จําเป็นตอ้งมกีารสมัภาษณ์ผูใ้ชทุ้ก
ครัง้เสมอไปแต่หากเป็นคําถามประเภทต้องการข้อเท็จจรงิ หรอืค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหน่ึง
เฉพาะผูใ้หบ้รกิารจําเป็นต้องมกีารสมัภาษณ์เพื่อใหไ้ด้รายละเอยีดที่ชดัเจนยิง่ขึน้ ดงันัน้ผู้
ใหบ้รกิารควรรูจ้กัใชห้ลกัการสมัภาษณ์ ซึง่จะเป็นแนวทางไปหาแหล่งคาํตอบและตวัคําตอบ
ได ้
   การสมัภาษณ์ (Reference interview) หมายถงึ การสนทนาโตต้อบระหว่าง
ผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อร่วมกนักําหนดประเดน็ของปญัหาทีผู่ใ้ชต้อ้งการใหผู้ใ้หบ้รกิาร
ชว่ยคน้หาคาํตอบใหแ้ละเป็นการช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดส้ารสนเทศตามความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ หากม ี      
การสมัภาษณ์จะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิารได้แลกเปลี่ยนสนทนา
หวัขอ้คาํถาม จงึตอ้งรูว้ตัถุประสงคข์องผูใ้ชบ้รกิารใหแ้น่ชดั การสมัภาษณ์จงึเป็นสว่นทีส่รา้ง
ความเป็นกนัเองใหเ้กดิขึน้ช่วยใหไ้ดรู้จ้กัผูใ้ชม้ากขึน้ ซึง่ประโยชน์ของการสมัภาษณ์สรุปได้
ดงัน้ี 
   1. รูจ้กัความตอ้งการสารสนเทศทีแ่ทจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิาร 
   2. รูจ้กัจุดประสงคข์องการนําสารสนเทศไปใช ้
   3. รูจ้กัตัง้คาํถามใหช้ดัเจนตรงประเดน็ 
   4. รูจ้กัสรา้งทกัษะในการสือ่สาร ทัง้การฟงัและจบัใจความ 
   5. รูจ้กัการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูใ้ชบ้รกิารทุกคน เป็นการสรา้งมนุษยสมัพนัธ์
ทีด่ต่ีอกนั 
   2.2.2  คาํถามทางโทรศพัท ์(Telephone reference question) เป็นบรกิาร
ทีแ่หล่งสารสนเทศจดัใหก้บัผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางมาใชบ้รกิารไดด้ว้ยตนเองโดยไดเ้ลอืกใช้
โทรศัพท์เป็นช่องทางการติดต่อสอบถามปญัหาต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการมีความต้องการ
สารสนเทศ และต้องการคําแนะนําในเรื่องต่างๆ หรอืขอความช่วยเหลอืในการค้นคว้าหา
คําตอบได้ทางโทรศพัท์ การถามปญัหาทางโทรศพัท์ทําให้ผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิารไม่
สามารถเห็นกิริยาท่าทางของแต่ละฝ่ายได้ แต่ผู้ให้บริการสามารถซักถามรายละเอียด
เกีย่วกบัคาํถามตลอดทัง้สงัเกตจากน้ําเสยีง และการเลอืกใชค้าํขณะกาํลงัสนทนา จะสามารถ
ทราบปญัหาที่เป็นความต้องการที่แทจ้รงิของผูถ้ามไดเ้ช่นเดยีวกบัผูใ้ชม้าถามด้วยตนเอง 
ลกัษณะคําถามทางโทรศพัท์ควรไม่ซบัซ้อนเกินไป หากมีความซบัซ้อนผู้ให้บริการควร
แนะนําผูใ้ชใ้หม้าดว้ยตนเอง 
   การให้บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้าทางโทรศัพท์ของสถาบัน
บรกิารสารสนเทศขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละแห่ง และประสทิธภิาพของการจดับรกิารตอบ
คาํถามและช่วยการคน้ควา้  ขึน้อยูก่บัปจัจยัสาํคญั คอื ผูใ้หบ้รกิารตอบคาํถามตอ้งไดร้บัการ
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ฝึกฝนในการใหบ้รกิารทางโทรศพัทเ์ป็นอย่างด ีและมจีํานวนเพยีงพอมอุีปกรณ์โทรศพัทท์ีม่ ี
คุณภาพใช้การได้ดีและมีจํานวนเพียงพอต่อปริมาณของการให้บรกิาร และมีทรพัยากร
สารสนเทศเพื่อใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้อย่างเพยีงพอ สถานที่บรกิารตอบคําถามทางโทรศพัท์
ควรอยู่หา่งจากบรเิวณใหบ้รกิารคน้ควา้และทีน่ัง่อ่านเพราะเสยีงจากการพดูคุยทางโทรศพัท์
จะรบกวนสมาธผิูใ้ชภ้ายในพืน้ทีบ่รกิารอื่นได ้
   วธิกีารใหบ้รกิารเริม่จากผูใ้หบ้รกิารรบัโทรศพัทค์วรแจง้ชื่อหน่วยงานของตน  
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ตดิต่อมาถูกตอ้งจงึเริม่ซกัถามความตอ้งการโดยการบนัทกึคาํถามชื่อผูถ้าม ที่
อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และโทรสารของผูถ้ามลงในแบบฟอรม์ทีก่ําหนดเพื่อเป็นการเกบ็สถติิ
ต่าง ๆ  เช่น ลกัษณะของคําถาม จํานวนผูถ้าม เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิาน และหากไม่
สามารถหาคาํตอบไดใ้นขณะนัน้  ควรนดัเวลาเพือ่ตดิต่อใหค้าํตอบในภายหลงั 
   2.2.3 คาํถามทางโทรสาร (Reference question by facsimile) บรกิาร
ตอบคําถามทางโทรสาร มลีกัษณะคลา้ยกบับรกิารตอบคําถามทางโทรศพัท ์ซึ่งผูใ้ชบ้รกิาร
ไม่สามารถมาถามด้วยตนเองได้ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้้ใช้ที่เดนิทางมาด้วยตนเองไม่ได ้
หรืออยู่ห่างไกลแหล่งบริการสารสนเทศได้มีโอกาสใช้บริการ โดยลกัษณะคําถามควรมี
เน้ือความสัน้ ๆ ไมซ่บัซอ้น ซึง่เป็นขอ้จาํกดัทีผู่ใ้หบ้รกิารอาจไดร้บัคาํถามทีไ่มช่ดัเจน และไม่
มโีอกาสซกัถามเพิม่เตมิเหมอืนคําถามทีผู่ใ้ชบ้รกิารเขา้มาถามดว้ยตนเอง แต่เป็นช่องทาง
ตดิต่อระหว่างผูใ้หบ้รกิาร และผูใ้ชท้ีส่ะดวกรวดเรว็ การตอบคําถามทางโทรสารอาจจดัทํา
แบบฟอรม์กําหนดไวต้อบและคดิค่าใชจ้่ายในการถ่ายเอกสารและค่าจดัส่งโดยมกีารกําหนด
เงื่อนไขไว้แล้ว และแจ้งใหผู้ใ้ช้บรกิารรบัทราบ ซึ่งการบรกิารตอบคําถามทางโทรสารเป็น
บรกิารทีมุ่ง่ใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัคาํตอบโดยเรว็ 
   2.2.4 คาํถามทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์(Electronic mail question) 

การให้บริการตอบคําถามทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของแหล่งบริการสารสนเทศที่ใน
ปจัจุบนัแต่ละแห่งไดนํ้าเขา้มาประยุกต์ใชใ้นการปฏบิตังิาน โดยมเีทคโนโลยทีีอ่ํานวยความ
สะดวก และรวดเรว็แก่ผูใ้ช้บรกิารผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตเป็นการเพิม่ช่องทางใน
การเขา้ถงึและไดร้บัสารสนเทศของผูใ้ชม้ากขึน้ ทําให ้แหล่งบรกิารสารสนเทศจําเป็นต้อง
กําหนดนโยบายแนวทางในการปฏบิตั ิ ครอบคลุมแนวปฏบิตัทิี่ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร
ควรทราบ และควรแจง้ประกาศลงบนหน้าเวบ็เพจ นโยบายบรกิารตอบคาํถามทางไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกสค์วรประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 4  สว่น คอื (เทอดศกัดิ ์ ไมเ้ทา้ทอง, 2544) 

     2.2.4.1 วตัถุประสงค์ของการจดับริการ ควรกําหนดถึงเหตุผลและ
จุดมุ่งหมายทีจ่ดัใหม้บีรกิารน้ีแก่ผูใ้ชบ้รกิารเพื่อชีแ้จงใหผู้ใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารทราบถงึ
ขอ้กาํหนดต่างๆ ควรจะกาํหนดวตัถุประสงคอ์ยา่งกวา้ง ๆ 

    2.2.4.2 ผู้ใช้บริการ ควรกําหนดถึงผู้มีสิทธิใ์ช้บริการซึ่งจะต้องระบุ
รายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทของผูใ้ชบ้รกิารและขอ้จาํกดัต่าง ๆ 
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        2.2.4.3  คาํถาม ควรกําหนดถงึลกัษณะของคําถาม คําถามทีส่ามารถ
ตอบไดแ้ละคาํถามทีไ่มส่ามารถตองใหไ้ดค้าํถามประเภททีต่อ้งจาํกดัจาํนวนของคาํถาม 
    2.2.4.4  คาํตอบ ควรกําหนดถงึระยะเวลาในการคน้หาคําตอบ และการ
จดัส่งคําตอบให้กบัผู้ใช้บริการลกัษณะของคําตอบที่ควรตอบให้กบัผู้ใช้บริการตลอดจน
วธิกีารอื่นๆ ทีส่ามารถชว่ยเหลอืผูใ้ชใ้หไ้ดร้บัคาํตอบ 
   การบรกิารตอบคาํถามทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสผ์ูใ้ชส้ามารถจดัสง่คาํถาม
ไดต้ลอดเวลาโดยลกัษณะคาํถามตอ้งเป็นคาํถามทีต่อ้งการคาํตอบเป็นสารสนเทศขอ้เทจ็จรงิ 
มคีวามชดัเจนไมก่ํากวม โดยผูใ้ชบ้รกิารตอ้งม ีE - mail Address เป็นของตนเอง และตอ้ง
ทราบ  E - mail Address ของผูใ้หบ้รกิารหรอืเวบ็ไซต์ของแหล่งบรกิารสารสนเทศ ซึง่
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งกรอกขอ้มลูลงในแบบฟอรม์บนเวบ็ (web based form) การใหบ้รกิารตอบ
คาํถามทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ชื่อและนามสกุล E - mail Address หมายเลข
โทรศพัท ์สถานทีท่าํงาน สถานภาพ ผูใ้ชบ้รกิาร เช่น อาจารย ์นกัศกึษา นักวจิยั เป็นตน้ ใน
การขอใชบ้รกิารผูใ้ชจ้ะส่งคําถามใหก้บัผูใ้หบ้รกิารตอบคําถาม โดยปกตผิูใ้หบ้รกิารจะเปิด
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยวนัละครัง้แต่ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับนโยบายของแหล่งบริการ
สารสนเทศแต่ละแห่ง และถ้าผู้ให้บรกิารพบคําถามที่อ่านแล้วไม่เขา้ใจหรอืไม่ชดัเจน ไม่
ทราบว่าต้องการสารสนเทศเกี่ยวกบัอะไร หรอืมขีอบเขตเกี่ยวกบัเรื่องใด ผูใ้หบ้รกิารจะใช้
วธิีการสมัภาษณ์ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อซกัถามผู้ใช้บรกิารให้ทราบความ
ต้องการที่แทจ้รงิโดยผูใ้หบ้รกิารจะสอบถามประเดน็ที่สําคญั ไดแ้ก่ ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบั
ผูใ้ชบ้รกิาร คําถาม จุดมุ่งหมาย หรอืวตัถุประสงคข์องการนําสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ ซึ่ง
การรบัขอ้มูลเพิม่เตมิจากผูใ้ชบ้รกิารจะช่วยใหห้าคําตอบไดอ้ย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ การจดัใหม้ี
บรกิารอา้งองิทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็นัน้แหล่งบรกิารสารสนเทศจะตอ้งพจิารณา
ถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ในการจดับริการ ได้แก่ คุณสมบัติผู้ให้บริการ ความพร้อมด้าน
ทรพัยากรสารสนเทศ เวลา และกําลงัคนในการให้บริการ รวมทัง้เทคโนโลยเีทคโนโลยี
สารสนเทศทีจ่ะนํามาประยุกต์ใชก้บับรกิารเพื่อจะทําใหเ้กดิประสทิธภิาพและสรา้งความพงึ
พอใจใหเ้กดิขึน้กบัผูใ้ชบ้รกิารได ้
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ภาพที ่4.2 แสดงการบรกิารตอบคาํถามทาง E - mail          

ทีม่า (Cornell University Library, 2013) 

 

  นอกจากน้ีการบรกิารตอบคําถามและช่วยการคน้ควา้ยงัมรีะบบเควสชัน่พอยท ์ 
(Question point) ซึง่เป็นระบบความรว่มมอืหอ้งสมดุในการจดัใหบ้รกิารสารสนเทศใน 
ลกัษณะบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ผา่นระบบออนไลน์โดยเครอืขา่ยความรว่มมอื
หอ้งสมดุทัว่โลก (Virtue reference desk collaborative services) เควสชัน่พอยทเ์ป็นบรกิาร
ทีเ่กดิจากความรว่มมอืของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั (The Library of Congress : LC) และ 
โอซแีอลซ ี(Online Computer Library Center : OCLC) จากเมอืงดบัลนิ (Dublin) มลรฐั
โอไฮโอ (Ohio) ซึง่เป็นผูจ้าํหน่ายสารสนเทศรายใหญ่ของโลกการใชบ้รกิารซอฟตแ์วรข์อง 
เควสชัน่พอยท ์แหล่งบรกิารสารสนเทศตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิซึง่เควสชัน่พอยทม์คีุณลกัษณะ
สรปุไดด้งัน้ี (ชลลดา  พงศพ์ฒันาโยธนิ, 2547) 

   1. สามารถตอบคําถาม ติดตามและจดัการกบัคําถามจากผู้ใช้บรกิารผ่าน
เวบ็ไซต ์
   2. สามารถส่งคําถามและคําตอบในรูปของแบบฟอร์มคําถามในเว็บไซต ์
อเีมล ์หรอืการสนทนา (chat) 

   3. มเีทคนิควิธีในการจดัการกบัคําถามโดยอตัโนมตัิ คือส่งไปยงัห้องสมุด
ทอ้งถิน่ หอ้งสมดุสมาชกิอื่น ๆ หรอืหอ้งสมดุทีเ่หมาะสมในเครอืขา่ยอา้งองิทัว่โลกตามลาํดบั 
   4. สามารถระบุไดว้า่หอ้งสมดุใดมคีวามเชีย่วชาญในการตอบคาํถามสาขานัน้  
เพือ่ใหไ้ดค้าํตอบทีด่ทีีส่ดุ 
   5. สามารถบรูณาการเขา้กบัระบบหอ้งสมดุเดมิได ้
   6. เป็นการสรา้งความรว่มมอืในการใชท้รพัยากรรว่มกนั 
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   การใช้บรกิารซอฟต์แวร์เควสชัน่พอยท์ผู้ใช้บรกิารจะติดต่อเชื่อมโยงไปยงั
เวบ็ไซต์ของแหล่งบรกิารสารสนเทศที่ผูใ้ช้เป็นสมาชกิอยู่กรอกแบบฟอร์มผ่านเวบ็ไซต์ให้
ครบถ้วน ระบบจะทําหน้าที่ในการรบัขอ้มูลคําถาม จากนัน้ผูใ้หบ้รกิารจะค้นคว้าหาขอ้มูล 
และตอบคําถามใหก้บัผูใ้ช้บรกิาร แต่หากคําถามนัน้ไม่สามารถตอบคําถามนัน้ได้ระบบจะ
สามารถจดัสง่ขอ้คาํถามไปยงัหอ้งสมุดสมาชกิเพื่อหาคาํตอบทีเ่หมาะสมแก่ผูใ้ชโ้ดยอตัโนมตั ิ
หรอืส่งไปยงัเครอืขา่ยทัง้หมดกไ็ด ้หลงัจากนัน้คําตอบจะส่งกลบัไปยงัผูใ้ชท้างออนไลน์ผ่าน
ทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ผูใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ไวใ้นแบบฟอรม์การใชบ้รกิารในขัน้แรกโดย
ผูใ้ชบ้รกิารไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการใชบ้รกิาร นอกจากน้ี ซอฟต์แวรเ์ควชชัน่
พอยทย์งัมกีารสรา้งหน่วยความจาํของระบบในรปูของฐานความรู ้(Knowledge base) เป็น
ฐานความรู้ที่จดัเก็บคําถามและคําตอบอย่างสมบูรณ์ เมื่อพบคําถามที่ยากผู้ให้บริการ
สามารถสบืคน้และสาํรวจจากฐานความรูว้่ามคีําตอบอยู่แห่งใด หรอืทีไ่หนเคยตอบคําถามน้ี
ไปแลว้ 
    

 

 

  

 

 

 

   

ภาพที ่ 4.3  แสดงการบรกิารเควสชัน่พอยทใ์นต่างประเทศ 
ทีม่า (Online Computer Library Center, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4 แสดงการบรกิารเควสชัน่พอยทใ์นประเทศ 
ทีม่า (สาํนกังานวทิยทรพัยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555)                                                
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 3.  การค้นหาคาํตอบ 

     เป็นองคป์ระกอบสุดทา้ยของกระบวนการบรกิารตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้
ที่ได้ผ่านขัน้ตอนที่สําคญั ได้แก่ การรบัคําถามจากผู้ใช้และได้ทําการวิเคราะห์คําถามมี
กระบวนการสมัภาษณ์และทราบที่มาของคําถามต่างๆเพื่อจะได้ค้นหาคําตอบและทําการ
ส่งกลบัตามประเภททีม่าของคําถาม  ขัน้ตอนการคน้หาคําถามจะเริม่จากการเลอืกประเภท
ของแหล่งคาํตอบหรอืแหล่งสารสนเทศทีจ่ะสามารถหาคาํตอบใหผู้ใ้ชบ้รกิารได ้จากนัน้จงึหา
คําตอบจากแหล่งสารสนเทศนัน้ใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่การคน้หาแหล่ง
คําตอบผูใ้หบ้รกิารจะต้องพจิารณาว่าแหล่งที่จะใหค้ําตอบนัน้ควรมาจากใดควรจะใชค้ําคน้
หรอืหวัเรื่องใดที่เหมาะสมและสามารถนําไปสู่ทรพัยากรสารสนเทศประเภทต้นแหล่งหรอื
เว็บไซต์ของแหล่งคําตอบ ผู้ให้บริการจะต้องกําหนดคําศพัท์แทนประเด็นสารสนเทศที่
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการ และจดักลุ่มเป็นคําคน้ และพจิารณาเลอืกคําคน้ใหเ้หมาะกบัการคน้เช่น 
กว้างหรือแคบ เฉพาะเจาะจงหรือไม่เฉพาะเจาะจง ซึ่งขัน้ตอนการค้นหาคําตอบมี
รายละเอยีดสาํคญั คอื 
  3.1  ถา้มแีหล่งขอ้มลูหลายประเภท ผูใ้หบ้รกิารต้องตดัสนิใจว่าจะคน้อะไรก่อน
หรือตามลําดบัอย่างไร และจะค้นจากแหล่งสารสนเทศอะไรบ้างได้แก่ โอแพค เว็บไซต ์
หนงัสอื วารสาร เป็นตน้ 
  3.2  เมื่อคน้สารสนเทศไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ ผูใ้หบ้รกิารควรพจิารณาว่าเรื่องใดตรง
กบัความตอ้งการมากทีส่ดุ ความทนัสมยัของสารสนเทศ 
  3.3  ถ้าไม่พบคําตอบที่ต้องการ ผูใ้หบ้รกิารต้องควรลองค้นหาคําตอบใหม่อกี
ครัง้หรอืหาแนวทางอื่นที่ยงัไม่ทํา หรอืเลิกทําการค้นหาคําตอบ เพราะแน่ใจว่าไม่มขีอ้มูล 
หรอืแนะแนวทางอื่น ๆ แก่ผูใ้ชบ้รกิารต่อไป 
 เมื่อผูใ้หบ้รกิารดําเนินค้นหาคําตอบใหแ้ก่ผูใ้ช้บรกิาร ควรมกีารสอบถามความพงึ
พอใจในการตอบจากผู้ใช้บริการ และขัน้ตอนสุดท้ายควรมีการบนัทึกคําถาม และแหล่ง
คําตอบเกบ็ไวใ้นบตัรหรอืฐานขอ้มูลคอมพวิเตอร ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการตอบคําถามครัง้
ต่อไป และสามารถนํามาเป็นการประเมนิผลการบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ได ้
 

แหล่งค้นคว้าประเภทหนังสืออ้างอิง 
 

 หนงัสอือา้งองิ (Reference books) คอื หนงัสอืทีจ่ดัทาํขึน้เพื่อคน้ควา้หาความรู ้และ
ขอ้เทจ็จรงิบางอย่างหรอืใช้หาคําตอบในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ เหมาะที่จะใชเ้พื่อหา
คําตอบของคําถามทีต่้องการอา้งองิ มกีารจดัทําขึน้เป็นพเิศษ เขยีนขึน้โดยผูท้รงคุณวุฒ ิมี
การเรียบเรียงเน้ือหาหรือเรื่องราวต่างๆ อย่างมีระบบ เช่น ลําดบัตามตัวอกัษร สภาพ
ภูมศิาสตร์ เหตุการณ์ หมวดหมู่  เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการค้นหาสารสนเทศจึงมี
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เครือ่งมอืชว่ยคน้ เชน่ อกัษรนําเล่ม คาํนําทาง ดรรชนี เป็นตน้ และไมอ่นุญาตใหย้มืออกนอก
แหล่งบรกิารสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นหนงัสอืทีใ่ชอ้า่นเฉพาะตอนไมจ่าํเป็นตอ้งอ่านตลอดทัง้
เล่ม มกัมขีนาดใหญ่ มลีกัษณะเป็นชุด ราคาแพง ส่วนใหญ่มกัจดัแยกหนังสอือา้งองิไวเ้ป็น
แผนกหน่ึงอกีต่างหากเพื่อความสะดวกใช ้และใชต้วัอกัษร “R” หรอื “Ref” ย่อมาจากคําว่า 
“Reference books” เป็นสญัลกัษณ์แทนหนงัสอือา้งองิ  
 

ลกัษณะสาํคญัของหนังสืออ้างอิง 
 

 หนงัสอือา้งองิมลีกัษณะสาํคญัสรปุไดด้งัน้ี  
 1. จดัทาํขึน้เพือ่ใชค้น้ควา้หาขอ้เทจ็จรงิทีต่อ้งการในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงหรอืในหวัขอ้
ใดหวัขอ้หน่ึงไมว่า่จะเป็นความรูท้างวชิาการหรอืเกรด็ความรูท้ ัว่ไป เชน่ สารานุกรมและ
ปฏทินิเหตุการณ์รายปี 
 2. รวบรวมความรูเ้กีย่วกบัคาํทีใ่ชใ้นภาษาหน่ึงๆไวอ้ยา่งกวา้งขวาง เชน่  
พจนานุกรม 
 3. รวบรวมความรูห้ลายประเภทเขา้ไวด้ว้ยกนัเพือ่ประโยชน์ในการหาคาํตอบของ
ปญัหาทัว่ ๆ ไป เชน่ หนงัสอืรายปี สารานุกรม 
 4. มขีอบเขตกวา้งขวางครอบคลุมแขนงวชิาใหญ่ ๆ ทัว่ไป เชน่ สารานุกรม 
หนงัสอืรายปี 
 5. ใหร้ายละเอยีดของเรื่องราวหน่ึงๆ อย่างกวา้งๆ เป็นความรูพ้ืน้ฐานที่สําคญัใน
สาขาวชิาหน่ึง ๆ และเป็นจุดเริม่ของการคน้ควา้อยา่งลุ่มลกึต่อไป เชน่ สารานุกรม 
 6. เขยีนโดยผูท้รงคุณวุฒหิลายท่าน แต่ละท่านมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในเรื่องที่
เขยีนเป็นอยา่งด ีโดยเฉพาะสารานุกรม พจนานุกรม 
 7. นําเสนอเรื่องราวไวอ้ย่างกระชบัแต่ไดใ้จความ เพื่อมุ่งใหผู้อ้่านไดร้บัความรูแ้ละ
ขอ้เทจ็จรงิอย่างสะดวกและรวดเรว็ ส่วนมากอยู่ในรูปของบทความสัน้บา้งยาวบ้าง แลว้แต่
ความลุ่มลกึของหวัขอ้ทีก่ล่าวถงึ เชน่ สารานุกรม แหล่งสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์
 8. เรียบเรียงเรื่องราวอย่างมีระบบ เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลที่
ตอ้งการ เชน่ พจนานุกรม อกัขรานุกรมชวีประวตั ิ
 การใชบ้รกิารแหล่งคน้ควา้ประเภทหนงัสอือา้งองิ ทาํไดง้า่ยและสะดวกยิง่ขึน้ เพราะ
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้มาใชบ้รกิารในแหล่งบรกิารสารสนเทศไดห้ากมปีญัหากส็อบถามผูใ้ห้
บรกิารได้โดยตรง ซึ่งหนังสอือ้างองิจะให้สารสนเทศที่เชื่อถือได้ เน้ือหาสารสนเทศมกีาร
จดัเรยีงไวอ้ยา่งเป็นระบบสะดวกต่อการคน้ควา้ และปจัจุบนัยิง่เพิม่ความสะดวกสบายใหแ้ก่
ผู้ใช้บรกิาร เพราะความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศทําให้มกีารผลิตหนังสอื
อา้งองิอยูใ่นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์าง ๆ เช่น  ฐานขอ้มลูซดีรีอม ฐานขอ้มลูออนไลน์ เวบ็ไซต ์
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เป็นต้น ซึ่งการค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีข้อดี เช่น ให้ข้อเท็จจริงหรือความรู้ต่างๆ 

เช่นเดยีวกบัตวัเล่มของหนังสอือา้งองิ แต่ครอบคลุมขอ้มูลกวา้งขวางยอ้นหลงัไดห้ลายปีมี
การปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัอยูเ่สมอไดข้อ้มลูในลกัษณะทัง้ขอ้ความ ภาพ เสยีง ในลกัษณะ
เป็นมลัตมิเีดยี เป็นตน้ 
 การค้นคว้าหาสารสนเทศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ผู้ใช้บรกิารไม่ต้องเดนิทาง
มายังแหล่งบริการสารสนเทศก็สามารถค้นคว้าหาคําตอบที่ต้องการได้เหมือนกัน แต่
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเขา้ใจกระบวนการคน้หาคําตอบ หากมปีญัหากส็ามารถสอบถามผูใ้หบ้รกิาร
ช่วยแนะนําหรอืช่วยเหลอืได ้เพราะปจัจุบนัขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ ความรูต่้าง ๆ มกีาร
ผลิตและเผยแพร่ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ใช้บรกิารมกัประสบปญัหาจากสารสนเทศมี
ปรมิาณเพิม่มากขึน้ ทาํใหก้ารแสวงหาและเขา้ถงึสารสนเทศเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก 
 

ประเภทของหนังสืออ้างอิง 
 

 หนงัสอือา้งองิแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  คอื 
 1. หนงัสอือา้งองิประเภทใหส้ารสนเทศ  ไดแ้ก่ 
  1.1  พจนานุกรม  (Dictionary) 

  1.2  สารานุกรม (Encyclopedia) 

  1.3  หนงัสอืรายปี (Yearbook) 

  1.4  อกัขรานุกรมชวีประวตั ิ(Biographical dictionary) 

  1.5  หนงัสอือา้งองิทางภมูศิาสตร ์(Geographical source) 

  1.6  นามานุกรม (Directory) 

  1.7  หนงัสอืคูม่อื (Handbook and manuals) 

  1.8  สิง่พมิพร์ฐับาล (Government publication) 

 2. หนงัสอือา้งองิประเภทชีแ้หล่งสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
  2.1  บรรณานุกรม  (Bibliography) 

  2.2  ดรรชนี (Index) 

 

           หนังสืออ้างอิงประเภทให้สารสนเทศ 

 

 พจนานุกรม  (Dictionary) 

 พจนานุกรมเป็นหนังสือที่จ ัดทําขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคํา(Word)โดยให้
รายละเอียดเกี่ยวกับ การสะกดคํา วิธีการอ่าน การออกเสียงที่ถูกต้อง คําจํากัดความ 
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ความหมายของคํา ชนิดของคํา ประวตัิของคํา วิธีการใช้คํา ตวัอย่างประโยค คําพ้องคํา
เหมอืน คําตรงขา้ม คําย่อ คําสะแลง หนังสอืพจนานุกรมมกีารจดัเรยีงตามลําดบัอกัษรเพื่อ
ความสะดวกในการคน้ควา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื 
 1. พจนานุกรมภาษา  (General language dictionary) คอื พจนานุกรมทีใ่ห้
เรื่องราวเกี่ยวกบัคําหรือคําศพัท์ที่ใช้อยู่ทัว่ไปที่ใช้ในภาษาหน่ึงๆ มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับ
คาํศพัทใ์นดา้นต่างๆ อยา่งกวา้ง ๆ แบ่งยอ่ยได ้3 ประเภท คอื 
  1.1  พจนานุกรมภาษาเดยีว (Language dictionary) คอืพจนานุกรมทีร่วบรวม
คาํศพัท ์และใหร้ายละเอยีดต่าง ๆ เป็นภาษาเดยีว แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
    1.1.1 พจนานุกรมฉบบัสมบรูณ์ (Unabridged dictionary) คอื 
พจนานุกรมทีร่วบรวมคาํศพัทอ์ยา่งกวา้งขวางและอธบิายอยา่งละเอยีดลกึซึง้มทีัง้คาํเก่า  
คาํใหม ่คาํทีเ่ลกิใช ้คาํทีม่าจากภาษาอื่น เชน่ ความหมายของคาํ คาํเหมอืน คาํตรงกนัขา้ม 
คาํยอ่ เป็นตน้ เชน่ 
      Webster’s Third New International Dictionary of the English   

       Language 

      Webster’s Third New Standard Dictionary Funk and Wagnalls   

       New Standard Dictionary of the English Language 

    1.1.2 พจนานุกรมฉบบัยอ่ (Abridge dictionary) เป็นพจนานุกรมที่
รวบรวมคาํศพัทท์ีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนัทัง้คาํทัว่ไป และเฉพาะดา้นใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัคาํ
อยา่งสัน้ๆ ไมก่วา้งขวางและลกึซึง้เป็นไปอยา่งรวบรดั เชน่ 
      The Random House Webster’s College Dictionary 

      The American Heritage Dictionary of the English Language 

      Webster’s new World Investment and Securities Dictionary 

  1.2  พจนานุกรมสองภาษา (Bilingual dictionary) คอืพจนานุกรมทีร่วบรวม
คาํศพัทแ์ละใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคําและความหมายของคาํในภาษาหน่ึงและอธบิายคําศพัทน์ัน้
เป็นอกีภาษาหน่ึง เชน่ 
      New Model Thai - English Dictionary 

      English - Russian Dictionary 

      The Oxford - Harrap Standard German - English Dictionary 

  1.3  พจนานุกรมหลายภาษา (Polyglot dictionary) คอืพจนานุกรมทีร่วบรวม
คาํศพัทแ์ละใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคําและความหมายของคาํในภาษาหน่ึงและอธบิายคําศพัทน์ัน้
เป็นอกีหลายภาษาตัง้แต่สองภาษาขึน้ไป เชน่ 
      Dictionary Japanese – English – Thai 
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   German – Thai – English Dictionary 

   Chinese – English – Thai Dictionary 

 2. พจนานุกรมเฉพาะวิชา (Subject dictionary) คอื พจนานุกรมทีใ่หเ้รื่องราว
เกี่ยวกบัคําศพัท์เฉพาะในสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงส่วนใหญ่จดัทําโดยผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาวชิา
นัน้ๆ หรอืหน่วยงานต่าง ๆ เชน่ 
   The Cambridge Dictionary of Sociology 

   Dictionary for Library and Information Science 

   Webster’s new World Medical Dictionary 

   Webster’s new World Dictionary of Media and Communication 

 

ตวัอย่างพจนานุกรมออนไลน์ 

 

 
              ภาพที ่4.5 แสดงการบรกิารพจนานุกรมภาษาเดยีวฉบบัราชบณัฑติยสถาน 

ทีม่า (ราชบณัฑติยสถาน, 2556) 
  

 
ภาพที ่4.6 แสดงการบรกิารพจนานุกรมเฉพาะวชิา 

ทีม่า (Reitz, Joan M., 2013) 
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            สารานุกรม  (Encyclopedia) 

 สารานุกรมเป็นหนังสอืทีร่วบรวมความรูเ้กีย่วกบัเรื่องราว ขอ้เทจ็จรงิสิง่ต่างๆ ทัง้ที่
เป็นความรูท้ ัว่ไปหรอืความรูเ้ฉพาะสาขาวชิาอยา่งละเอยีดและกวา้งขวาง เช่น ประวตับุิคคล
สาํคญั ชื่อประเทศ เหตุการณ์ เรื่องราวทีส่าํคญั ๆ เป็นตน้ การเสนอเน้ือหาในสารานุกรมมกั
จดัทาํในรปูของบทความสัน้ ๆ มภีาพ ตาราง แผนทีป่ระกอบหรอืความรูแ้ละเรื่องราวต่าง ๆ  

จะมกีารสรุปความทีม่เีน้ือหาจบลงในตวัเอง เขยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขาวชิา และมี
การจดัเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรของหวัเรือ่งนัน้ ๆ สามารถแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คอื 
 1. สารานุกรมทัว่ไป (General encyclopedia) คอื สารานุกรมทีร่วบรวมความรู้
ขอ้เท็จจรงิในทุกสาขาวชิาไว้ในเล่มเดียวกนัหรอืชุดเดียวกนั โดยให้ความรู้พื้นฐานอย่าง    
กวา้ง ๆ สารานุกรมทัว่ไป แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
  1.1  สารานุกรมสาํหรบัผูใ้หญ่ (Adult encyclopedia) เชน่ สารานุกรมไทยฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน Encyclopedia Americana  The New Encyclopedia Britannica  

เป็นตน้ 
  1.2  สารานุกรมสาํหรบัเดก็ (Children encyclopedia) เชน่ สารานุกรมไทย
สาํหรบัเยาวชนโดยพระราชประสงคข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  The World Book 

Encyclopedia  Compton’s Encyclopedia and Fact Index เป็นตน้ 
 2. สารานุกรมเฉพาะวิชา (Subject encyclopedia) คอื สารานุกรมทีร่วบรวม
ความรูใ้นเรื่องนัน้หรอืในสาชาวชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ มคีําอธบิายเน้ือหาในสาขาวชิานัน้   
อยา่งละเอยีดลกึซึง้มากกวา่สารานุกรมทัว่ไป เช่น สารานุกรมประวตัศิาสตรไ์ทย สารานุกรม
วฒันธรรมไทยภาคกลาง สารานุกรมศกึษาศาสตร ์Encyclopedia of agricultural science     

Encyclopedia of computer science 

 

 ลกัษณะเฉพาะของสารานุกรม 

 สารานุกรมจะมลีกัษณะเฉพาะทีส่าํคญั สรปุไดด้งัน้ี 
 1. สารานุกรมจะเขยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขา 
 2. สารานุกรมจะมทีัง้เล่มเดยีวจบหรอืเป็นชุดหลายเล่มจบ และการใชแ้ต่ละชุดควร
ศกึษาถงึวธิกีารใชก่้อนเสมอ 
 3. สารานุกรมมกัมสีว่นประกอบทีส่าํคญั เช่น ภาพประกอบ แผนที ่แผนภูม ิตาราง  
เป็นตน้ 
 4. สารานุกรมมทีัง้ระดบัยาก - งา่ยตามลกัษณะของผูใ้ช ้และสาขาวชิานัน้ ๆ 

 5. สารานุกรมจะไดร้บัการปรบัปรงุเน้ือหาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอและสารานุกรมบาง
ประเภทมกีารจดัทาํอยา่งต่อเน่ือง 
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 6. มเีครือ่งมอืชว่ยคน้  เชน่ หากสารานุกรมเป็นชุดหลายเล่มจบจะมเีครือ่งมอื 
ช่วยคน้  เช่น อกัษรนําเล่มปรากฏอยู่บนสนัหนังสอื และมดีรรชนีทา้ยเล่มสาํหรบัคน้เล่มนัน้ 
หรอืดรรชนีทีแ่ยกออกเป็นเล่มต่างหาก โดยมากเป็นเล่มสดุทา้ยของหนงัสอืชุด 
  

              ตวัอย่างสารานุกรมออนไลน์ 

 

 
                     

ภาพที ่4.7 แสดงการบรกิารสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน 
ทีม่า (โครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน, 2555) 

 

 
                             

ภาพที ่4.8 แสดงการบรกิารสารานุกรมทัว่ไป 
ทีม่า (Encyclopedia Britannica, 2013) 
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                          ภาพที ่4.9 แสดงการบรกิารสารานุกรมเฉพาะวชิา 
ทีม่า (สาํนกังานหอพรรณไม,้ 2555) 

 

 หนังสือรายปี  (Yearbook) 

 หนังสอืรายปีเป็นหนังสอืที่รวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่
สําคญัในรอบปีที่ผ่านมา เช่น บุคคลที่มชีื่อเสยีง การเมอืง การปกครอง สงัคม เศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และสถติต่ิางๆ เป็นตน้ มกีารจดัพมิพอ์อกมาเป็นรายปี หนงัสอืรายปีมกีาร
นําเสนอเน้ือหาในรปูการพรรณนาความหรอืนําเสนอในรปูสถติ ิขอ้มลู เป็นตวัเลข และตาราง
ต่าง ๆ หนงัสอืรายปีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
 1. หนังสือรายปีของสารานุกรม (Encyclopedia yearbook) เป็นหนงัสอืรายปี
ทีท่ําขึน้เพื่อเพิม่เตมิเน้ือหาของสารานุกรมชุดนัน้ ๆ ใหท้นัอยู่เสมอเป็นเหตุการณ์ ข่าวสาร
ใหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในรอบปีทีผ่า่นมา เชน่ Americana annual   Britannica of the year เป็นตน้ 
 2. หนังสือรายปีท่ีสรปุข่าวและเหตุการณ์ (News summary) บนัทกึเหตุการณ์
สําคญัทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม โดยประมวลจากข่าวประจําวนั มกีารตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของขา่วจะนําเสนอเน้ือหาในรูปของการสรุปความออกเป็น
รายสปัดาห์มีแฟ้มสําหรบัจดัเก็บ และมดีรรชนีสําหรบัค้นหาเน้ือเรื่องอย่างละเอียด เช่น 
สยามจดหมายเหตุ 
 3. สมพตัสร (Almanac) เป็นหนังสอืรายปีทีร่วบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมกีารจดัเรยีงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปฏทินิ มตีาราง สถติิ ตวัเลข 
เกี่ยวกบัเศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง การศกึษา เป็นต้น ที่เป็นขอ้เทจ็จรงิ เชื่อถือได ้
เชน่ สยามออลมาแนค  World almanac and book of facts   Information please almanac 

เป็นตน้ 
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              ตวัอย่างหนังสือรายปีออนไลน์ 

 

 
 

ภาพที ่4.10 แสดงการบรกิารสยามจดหมายเหตุ 
ทีม่า (สยามบรรณ, 2555) 

 

          อกัขรานุกรมชีวประวติั  (Biographical dictionary) 

 อกัขรานุกรมชวีประวตัเิป็นหนังสอืทีร่วบรวมชวีประวตับุิคคลสําคญัในวงการต่างๆ 

ซึง่อาจเป็นชวีประวตับุิคคลทัว่ไป อาชพีใดอาชพีหน่ึง ชาตใิดชาตหิน่ึงหรอืภูมภิาคใดภูมภิาค
หน่ึง โดยจดัเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรของเจา้ของชวีประวตั ิจะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัปีเกดิ ปี
ตาย ภูมลิําเนา การศกึษา อาชพี  สถานภาพของครอบครวั หน้าทีก่ารงาน ผลงานทีส่าํคญั 

เป็นตน้  อกัขรานุกรมชวีประวตั ิแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
 1. อกัขรานุกรมชีวประวติับคุคลทัว่ไป  (Universal biographical dictionary)  

 จะรวบรวมชวีประวตัิของบุคคลทัว่ไปไม่จํากดัเชื้อชาติ ศาสนา อาชพี จะให้รายละเอยีด
เกี่ยวกบัชีวประวตัิอย่างสัน้ ๆ ของบุคคลที่ยงัมชีีวิตอยู่หรอืเสยีชีวิตแล้ว เช่น ชีวประวตัิ
บุคคลสาํคญัของโลก The International Who’s Who   Webster’s Biographical Dictionary     

 Who’s Who in the world 

 2. อกัขรานุกรมชีวประวติับคุคลในชาติใดชาติหน่ึง (National  regional   

biographical dictionary) จะรวบรวมชวีประวตัขิองบุคคลสาํคญัในชาตใิดชาตหิน่ึงหรอื
ภมูภิาคใดภมูภิาคหน่ึงโดยไมจ่าํกดัวา่เป็นบุคคลในอาชพีใด เชน่ บุคคลสาํคญัของไทยทีโ่ลก 
ยกยอ่ง  Who’s Who in Thailand   Who’s Who in America   Who’s Who in Japan 

 3. อกัขรานุกรมชีวประวติัในอาชีพใดอาชีพหน่ึง (Professional biographical  

dictionary) จะรวบรวมชวีประวตัขิองบุคคลสาํคญัเฉพาะอาชพีใดอาชพีหน่ึง เชน่ 
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ประวตันิกัเขยีนไทย Who’s Who in agriculture   A Biographical dictionary of artists     

Biographical dictionary of psychology 

 

            ตวัอย่างอกัขรานุกรมชีวประวติัออนไลน์ 

 

 
 

                    ภาพที ่4.11 แสดงการบรกิารอกัขรานุกรมชวีประวตับุิคคลทัว่ไป   
ทีม่า (International WHO’S WHO Historical Society, 2013) 

 

 
      

ภาพที ่4.12 แสดงการบรกิารอกัขรานุกรมชวีประวตัใินอาชพีใดอาชพีหน่ึง 
ทีม่า (สมาคมนกัเขยีนแหง่ประเทศไทย, 2555) 
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            หนังสืออ้างอิงทางภมิูศาสตร ์ (Geographical source) 

 เป็นหนังสือที่จ ัดทําขึ้นเพื่อให้ความรู้หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์
ลกัษณะทางกายภาพของแต่ละพืน้ที่ และสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตทิี่ปรากฏอยู่ในดนิแดน
หรอืสถานที่ต่าง ๆ ของโลกทัง้ที่เป็นลกัษณะทางธรรมชาติและมนุษยส์รา้งขึน้ เช่น แม่น้ํา 
ภเูขา ทะเล เกาะ มหาสมทุร ถนน เขือ่น เมอืง อาณาเขตของประเทศ เป็นตน้ หนงัสอือา้งองิ
ทางภูมิศาสตร์มีการรวบรวมความรู้โดยนําเสนอเรื่องราวในรูปแบบของบทความมีการ
จดัเรยีงอยา่งเป็นระบบ เชน่ เรยีงตามลาํดบัของตวัอกัษรหรอืเรยีงตามหวัเรื่องนัน้ ๆ หนงัสอื
อา้งองิทางภมูศิาสตร ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 
 1. แผนท่ีและหนังสือแผนท่ี (Map and Atlas) เป็นหนงัสอืทีใ่หร้ายละเอยีด 
เกีย่วกบัพืน้ผวิโลกทัง้ทีเ่ป็นอยูต่ามธรรมชาต ิและทีป่รบัแต่งขึน้จะแสดงลงในพืน้ทีแ่บบราบ
ดว้ยการยอ่ใหเ้ลก็ลงตามอตัราสว่นทีต่อ้งการโดยใชเ้ครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์กํากบัซึง่แผน
ทีจ่ะแยกเป็นแผน่ ๆ ไดแ้ก่ แผนทีท่างกายภาพ แผนทีเ่ฉพาะเรือ่ง แผนทีป่ระวตัศิาสตร ์แผน
ทีภู่มศิาสตรก์ารเมอืงการปกครอง เป็นตน้ สว่นหนงัสอืแผนทีจ่ะรวบรวมแผนทีห่ลายๆ แผ่น 
เยบ็ไวใ้นเล่มเดยีวกนั ไดแ้ก่ แผนทีท่ ัว่ไป แผนทีป่ระเทศ แผนทีแ่สดงเสน้ทางคมนาคม เช่น 
แผนทีท่ ัว่ไทย แผนทีท่างหลวงแหง่ประเทศไทย แผนทีป่ระเทศไทย 77 จงัหวดั The World 

book atlas  The National Geographical Atlas of the World 

 2. อกัขรานุกรมภมิูศาสตร ์(Gazetteer) เป็นหนงัสอืทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัชื่อและ
สถานทีต่่าง ๆ ทางภมูศิาสตรช์ว่ยใหท้ราบสถานทีต่ัง้ประวตัคิวามเป็นมา ภเูขา แมน้ํ่า  
ระยะทางหรอืลกัษณะทางกายภาพอื่น ๆ พรอ้มใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ การอา่นออกเสยีง
ทีถู่กตอ้ง มกีารอธบิายเน้ือหานัน้ๆพอสงัเขป และมกีารจดัเรยีงตามลาํดบัของตวัอกัษร เชน่  
อกัขรานุกรมภมูศิาสตรฉ์บบัราชบณัฑติยสถาน ภมูศิาสตรเ์อเชยี  Webster’s new  

geographic dictionary   Gazetteer of the world 

 3. หนังสือนําเท่ียว (Guidebook) เป็นหนังสือที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกบัสภาพ
ภูมศิาสตร์ต่าง ๆ ที่มเีน้ือหาเหมาะแก่นักท่องเที่ยวได้จะบอกรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเทศ
เมือง รฐั ภูมิภาค จงัหวดั และสถานที่สําคญัน่าสนใจ โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัต ิ
ประชากร ภาษา เศรษฐกจิ ประเพณี วฒันธรรม ระยะทาง เสน้ทางคมนาคม สภาพดนิฟ้า
อากาศ ที่พกั รา้นอาหาร เป็นต้น เช่น 77 จงัหวดัประเทศไทย ที่น่ีประเทศไทย:ท่องเที่ยว
ภาคใต ้ ของดเีมอืงเหนือ  The China guidebook   A  guide to Phnom Penh   U.S. and 

Canadian  travel  guide 
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              ตวัอย่างหนังสืออ้างอิงทางภมิูศาสตรอ์อนไลน์ 

 

 
 

                    ภาพที ่4.13  แสดงการบรกิารอกัขรานุกรมภมูศิาสตรไ์ทย 
ทีม่า (ราชบณัฑติยสถาน, 2555) 

 

 
                    

            ภาพที ่4.14  แสดงการบรกิารแผนที ่  
ทีม่า (The National Geographical, 2012) 
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       นามานุกรม  (Directory) 

 นามานุกรมหรอืทําเนียบนามเป็นหนังสอืที่รวบรวม และให้รายละเอียดเกี่ยวกบั
รายชื่อบุคคล องค์กร หน่วยงาน สถาบนั กระทรวง บรษิัท ห้างร้านต่างๆ มกีารจดัเรยีง
รายการตามลาํดบัอกัษร หรอืตามลําดบัหมวดหมู ่ถา้เป็นบุคคลจะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ 
นามสกุล ทีอ่ยู่ ตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน หมายเลขโทรศพัท ์สาํหรบัสถาบนัหรอืหน่วยงานจะ
ใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ สถานทีต่ัง้ หน้าที ่วตัถุประสงคก์ารดาํเนินงาน เป็นตน้ 
      

               ประเภทของนามานุกรม 

  นามานุกรมแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื 
  1. นามานุกรมท้องถ่ิน (Local directory) เป็นนามานุกรมทีใ่หร้ายละเอยีด
เกีย่วกบัสิง่ต่างๆ ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ เชน่ สมดุโทรศพัท ์ทาํเนียบนามโรงเรยีนในเขตการศกึษา  
เป็นตน้ 
  2. นามานุกรมของรฐั (Government directory) เป็นนามานุกรมทีร่วบรวม
โดยหน่วยงานของรฐัที่ใหร้ายละเอยีดเกี่ยวกบัรายชื่อหน่วยงานที่สําคญัของรฐับาล ได้แก่
กระทรวง กรม กอง เป็นต้น เช่น นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ทําเนียบข้าราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
  3. นามานุกรมสถาบนั (Institutional directory) เป็นนามานุกรมทีร่วบรวม
รายชื่อสถาบนั และทีอ่ยู่ที่สามารถตดิต่อได ้ไดแ้ก่ สมาคม มูลนิธ ิโรงพยาบาล พพิธิภณัฑ ์ 

หอ้งสมดุ มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
  4. นามานุกรมบคุคลในอาชีพใดอาชีพหน่ึง (Professional directory) 

เป็นนามานุกรมทีร่วบรวมรายชื่อบุคคลในอาชพีต่างๆ เชน่ ทาํเนียบแพทย ์บรรณารกัษ์  
วศิวกร นกับรหิาร นกัประพนัธ ์นกักฎหมาย เป็นตน้ 
  5. นามานุกรมด้านธรุกิจการค้า (Trade and Business directory) เป็น 
นามานุกรมทีร่วบรวมรายชื่อบรษิทั โรงงาน อุตสาหกรรม ธุรกจิการคา้ พรอ้มทีอ่ยูท่ีส่ามารถ
ตดิต่อและประสานงานได ้เชน่ ทาํเนียบโรงงานอุตสาหกรรม Thailand Manufactures and 

Exporters Directory เป็นตน้ 
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             ตวัอย่างนามานุกรมออนไลน์ 

 

 

                         

ภาพที ่4.15  แสดงการบรกิารนามานุกรมของรฐั 
ทีม่า (กรมประชาสมัพนัธ,์ 2556) 

 

 
 

ภาพที ่4.16  แสดงการบรกิารนามานุกรมธุรกจิการคา้ 
ทีม่า (ไทยแลนด ์เยลโล่เพจเจส, 2555) 

 

   หนังสือคู่มือ  (Handbook and manuals) 

 หนังสอืคู่มอืเป็นหนังสอืที่จดัทําขึน้เพื่อรวบรวมเรื่องราวหรอืขอ้เทจ็จรงิเฉพาะดา้น
แล้วใหค้ําแนะนําในด้านนัน้ ๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจด้านใดด้านหน่ึงหรอืเรื่องใน
สาขาวชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะอยา่งกวา้งๆ โดยใหร้ายละเอยีดอยา่งสัน้ ๆ กะทดัรดั 
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                  ประเภทหนังสือคู่มือ 

  หนงัสอืคูม่อืแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คอื 
  1. คู่มือปฏิบติังาน (Manuals) เป็นหนงัสอืทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอน
การปฏบิตังิานต่าง ๆ เชน่ คูม่อืการประกอบอาหาร คูม่อืเลีย้งสตัว ์คูม่อืการปฐมพยาบาล 
คูม่อืการประดดิประดอย คูม่อืการปลกูตน้ไม ้เป็นตน้ 
  2. หนังสือท่ีรวบรวมความรู้เบด็เตลด็ (Miscellany) เป็นหนงัสอืทีเ่สนอ
ความรูท้ีบุ่คคลต่างๆ ใครรู่ ้และเป็นสิง่ใหมท่ีส่ดุของสิง่ต่างๆ ไดแ้ก่ ใหญ่ทีส่ดุ เลก็ทีส่ดุ รวย
ทีส่ดุ สวยทีส่ดุ เชน่ หนงัสอืสิง่แรกในเมอืงไทย  Guinness world records เป็นตน้ 
  

             ตวัอย่างหนังสือคู่มือออนไลน์ 

 

 
 

ภาพที ่4.17 แสดงการบรกิาร Guinness world records 

ทีม่า (Guinness world records, 2012) 

 

 ส่ิงพิมพร์ฐับาล  (Government publication) 

 สิง่พมิพร์ฐับาลเป็นเอกสารสิง่พมิพท์ีห่น่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการจดัพิมพ์ขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหว และผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานเพือ่ใหป้ระชาชนรบัทราบ สิง่พมิพร์ฐับาลถอื
เป็นเอกสารของทางราชการทีม่คีุณคา่มากสามารถนําไปใชป้ระกอบการศกึษาคน้ควา้วจิยัได้
เป็นอยา่งด ีเพราะเป็นสิง่พมิพท์ีใ่หข้อ้เทจ็จรงิมขีอ้มลูทีท่นัสมยั เชน่ ราชกจิจานุเบกษา   
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ รายงานผลการดาํเนินของหน่วยงาน  เป็นตน้ 
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 ประเภทของส่ิงพิมพร์ฐับาล แบ่งออกเป็น 17 ประเภท คอื (เฉลยีว พนัธ์สดีา, 
2531) 

 1. รายงานการบริหาร เป็นการเสนอผลงานทีไ่ดป้ฏบิตัใินรอบ 1 ปี มกัจดัทําเป็น
หนงัสอืเล่ม เชน่ รายงานประจาํปี มรีปูภาพ สถติ ิแผนภมูปิระกอบ 
 2. รายงานสถิติ เป็นการเสนอขอ้มูลของรฐับาลจากหน่วยงานต่างๆ มกัเสนอใน
รปูแบบแผนภมู ิตาราง เป็นตน้ 
 3. รายงานของคณะกรรมการต่างๆ  เป็นการเสนอขอ้มูลที่ได้จากการประชุม
ของคณะกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าที่เรื่องใดเรื่องหน่ึง แล้วนําผลการประชุมที่
เป็นขอ้ยตุมิาพมิพเ์ผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบ 
 4. รายงานค้นคว้าวิจยั ทุกหน่วยงานจะมนีักวชิาการทําการศึกษาค้นคว้าวจิยั
เรือ่งต่าง ๆ  แลว้เขยีนรายงานการคน้ควา้ออกเผยแพร ่
 5. ร่างกฎหมายและมติต่างๆ ฝ่ายรฐัสภาจะนําร่างกฎหมายต่างๆ มาพิมพ์
เผยแพรใ่หป้ระชาชนทัว่ไปทราบ 
 6. ผลการพิจารณา คอื ผลการพจิารณาของรฐับาลในการประชุมรฐัสภาเกีย่วกบั
เรือ่งราวต่าง ๆ  ทีไ่ดถ้กเถยีงกนัในระหวา่งการประชุมมาเสนอเพือ่ใหป้ระชาชนทราบ 
 7. วารสารและรายงานการประชุม เป็นการเสนอบทความ สุนทรพจน์ข่าวที่
น่าสนใจ 
 8. กฎหมาย รวบบทกฎหมาย และประมวลกฎหมายต่าง ๆ เป็นการเสนอ
กฎหมายทีผ่า่นการประชุมรฐัสภาแลว้ 
 9. คําพิพากษาและความเห็นศาล  โดยเนติบณัฑิตยสภา นําคําตัดสินของผู้
พพิากษามาจดัพมิพเ์ผยแพร ่
 10. ระเบียบ กฎข้อบงัคบั และคู่มือต่าง ๆ หน่วยงานราชการจะออกระเบยีบกฎ  
คาํสัง่  พมิพใ์หบุ้คลากรทุกหน่วยงานทราบ 
 11. ทําเนียบนามและทะเบียน เป็นการรวบรวมชื่อบุคคล หน่วยงาน สถาบัน  
สถานทีต่่าง ๆ เพือ่อาํนวยความสะดวกในการตดิต่อประสานงาน 
 12. บรรณานุกรมและรายช่ือต่าง ๆ เป็นการรวบรวมชื่อหนังสอืและบทความที่
หน่วยราชการไดผ้ลติขึน้ 
 13. เรื่องราวและรายละเอียดต่างๆ เป็นการเสนอเรื่องราว ข่าวสาร และ
รายละเอียดต่าง ๆ ของราชการให้ประชาชนได้ทราบว่ารฐับาลทําหน้าที่รบัใช้ประชาชน
อยา่งไร และทาํงานอะไรไปแลว้บา้ง ยงัเสนอเรือ่งราวอื่น ๆ ทีป่ระชาชนทัว่ไปควรทราบ หรอื
ขอ้มลูและเรือ่งราวทีค่วรแก่การศกึษาคน้ควา้ของประชาชน 
 14. วารสาร หน่วยงานราชการจดัวารสารวชิาการออกเผยแพร ่
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 15. ข่าวท่ีให้แก่หนังสือพิมพ ์เป็นข่าวที่ทางราชการใหแ้ก่หนังสอืพมิพม์เีรื่องราว
เกี่ยวขอ้งกบัขอ้เท็จจรงิ นโยบาย ความคดิเหน็ และการดําเนินงานตามแผนพฒันา หรอื
โครงการทีก่าํหนดไว ้
 16. แผนท่ีและแผนภมิู หน่วยงานต่าง ๆ ของรฐับาลมกัจดัทาํไวเ้พื่ออาํนวยความ
สะดวกในการปฏบิตังิานในแต่ละหน่วยงาน 
 17. ภาพยนตรแ์ละอปุกรณ์โสตทศันวสัด ุไดแ้ก่ วสัดุไมต่พีมิพป์ระเภทต่างๆ เช่น  
รปูภาพ แผนภมู ิกราฟ การต์ูน โปสเตอร ์ภาพน่ิง วดีทีศัน์ รวมถงึของจรงิและแบบจาํลอง 
ต่าง ๆ ดว้ย 
 

             ตวัอย่างส่ิงพิมพร์ฐับาลออนไลน์ 

 

 
 

ภาพที ่4.18 แสดงการบรกิารราชกจิจานุเบกษา 
ทีม่า (ราชกจิจานุเบกษา, 2556) 

 

 

            หนังสืออ้างอิงประเภทช้ีแหล่งสารสนเทศ 

 

 บรรณานุกรม  (Bibliography) 

 บรรณานุกรมเป็นหนังสอืทีร่วบรวมรายชื่อหนังสอืหรอืสิง่พมิพป์ระเภทต่างๆ โดยมี
วิธีการจัดทําและเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ มีการจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรโดยให้
รายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ นามสกุลผูแ้ต่ง ชื่อเรื่อง ครัง้ทีพ่มิพ ์สถานทีพ่มิพ ์สาํนกัพมิพ ์และปี
ทีพ่มิพบ์างรายการอาจมสีาระสงัเขปประกอบเพือ่ประโยชน์ต่อการศกึษาคน้ควา้ 
 ประเภทของบรรณานุกรม  แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คอื 
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 1. บรรณานุกรมสากล (Universal bibliography) เป็นบรรณานุกรมทีไ่ม่จาํกดั
ขอบเขตดา้นประเทศผูผ้ลติ สาขาวชิา มกัรวบรวมรายชื่อสิง่พมิพท์ีม่ขีอบเขตกวา้งขวางโดย
ไมจ่าํกดัวา่อยูใ่นรปูแบบใด 
 2. บรรณานุกรมแห่งชาติ (National bibliography) เป็นบรรณานุกรมทีร่วบรวม
รายชื่อสิง่พมิพ์ที่จดัพมิพ์ขึ้นในประเทศใดประเทศหน่ึง หรอืมเีน้ือหาเกี่ยวกบัประเทศใด
ประเทศหน่ึง เช่น บรรณานุกรมแห่งชาติ จดัทําโดยหอสมุดแห่งชาต ิการทําบรรณานุกรม
แหง่ชาตมิวีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยควบคุมบรรณานุกรมของสิง่พมิพท์ีผ่ลติขึน้ในประเทศนัน้ ๆ 

 3. บรรณานุกรมเฉพาะวิชา (Subject bibliography) เป็นบรรณานุกรมที่
รวบรวมรายชื่อสิง่พมิพเ์กีย่วกบัสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ จดัทาํขึน้เพื่อใหน้กัวชิาการ
และนกัวจิยัทีต่อ้งการศกึษาคน้ควา้อยา่งลกึซึง้ในดา้นใดดา้นหน่ึงมคีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ 
 4. บรรณานุกรมเฉพาะบุคคล (Individual bibliography) เป็นบรรณานุกรมที่
รวบรวมสิง่พมิพท์ีเ่ป็นผลงานของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรอืงานเขยีนของผูอ้ื่นทีเ่ขยีนเกีย่วกบั
บุคคลนัน้ จดัทําขึน้เพื่ออํานวยความสะดวกในการศกึษาเกีย่วกบัชวีติผลงาน หรอืเพื่อเชดิชู
เกยีรตบุิคคลนัน้ ๆ 

 5. บรรณานุกรมเพ่ือการค้า  (Trade bibliography) เป็นบรรณานุกรมทีร่วบรวม
รายชื่อสิง่พมิพใ์หม่ จดัขึน้โดยบรษิทัผูจ้ดัจําหน่ายหรอืสาํนักพมิพเ์พื่อเผยแพร่ใหผู้ซ้ึง่ทราบ
รายละเอียดของรายการสิ่งพิมพ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
 6. บรรณานุกรมของบรรณานุกรม (Bibliography of bibliography) เป็น
บรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อสิง่พิมพ์บรรณานุกรมอีกทีหน่ึงเป็นบรรณานุกรมที่จดัทํา
เฉพาะ สาขาวิชาใดวชิาหน่ึง มจุีดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการค้นหาหนังสอืบรรณานุกรมใน
สาขาวชิาทีต่อ้งการ 
          ตวัอย่างบรรณานุกรมออนไลน์ 

 
ภาพที ่4.19  แสดงการบรกิารบรรณานุกรมเพือ่การคา้ 

ทีม่า (Books In Print, 2013) 
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 ดรรชนี  (Index) 

 ดรรชนีเป็นหนังสอืหรอืเครื่องมอืที่ช่วยค้นหาหนังสอืหรอืขอ้มูลนัน้โดยจะเป็นส่วน
หน่ึงของหนงัสอืทีม่กัจะอยูท่า้ยเล่ม หรอืเป็นรปูเล่มหนงัสอืต่างหากประโยชน์ของดรรชนีเพื่อ
เป็นการชี้แนะแหล่งขอ้มูลที่ผูใ้ชต้้องการว่าอยู่ที่ใด โดยจะใหร้ายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อบุคคล 
คําศพัท ์ หวัเรื่อง ชื่อเรื่อง หรอืรายการอื่น ๆ ที่มคีวามสําคญัว่าอยู่ในหน้าใดของหนังสอื 
วารสาร และสิง่พมิพอ์ื่น ๆ 

 

 ประเภทของดรรชนี  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 
 1. ดรรชนีของหนังสือ (Indexes of book) เป็นดรรชนีทีร่วบรวมคาํวลหีรอื 
คําสําคญัที่ปรากฏอยู่ในหนังสอื เพื่อเป็นเครื่องมอืช่วยใหผู้้ใช้สามารถค้นคว้าหนังสอืหรอื
เอกสารไดอ้ย่างสะดวกยิง่ขึน้ ดรรชนีหนงัสอืจะอยูใ่นรปูของหนังสอืเล่มต่างหาก และดรรชนี
ทีอ่ยูท่า้ยเล่มของหนงัสอื 
 2. ดรรชนีวารสาร (Periodical index) เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมชื่อบทความ 
ทางวชิาการในวารสารต่าง ๆ ดรรชนีวารสารจะใหร้ายละเอยีดของบทความซึง่ประกอบดว้ย 
ชื่อผู้เขยีนบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบบัที่ เลขหน้า เดือน ปี ของวารสาร 
ดรรชนีวารสารมกัจะจดัเรยีงรายการตามลําดบัตวัอกัษรของชื่อผูเ้ขยีนบทความ ชื่อบทความ 
หวัเรื่อง เป็นต้น ดรรชนีวารสารจะจดัทําในลกัษณะดรรชนีวารสารทัว่ไป ดรรชนีวารสาร
เฉพาะวชิา ดรรชนีวารสารเฉพาะเรือ่ง เป็นตน้ 

3. ดรรชนีหนังสือพิมพ ์(Newspaper index) เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมราย 
ชื่อบทความ หรอืข่าวสําคญัจากหนังสอืพมิพ์ ใช้เป็นเครื่องมอืในการค้นหาบทความจาก
หนงัสอืพมิพ ์ซึง่จะใหร้ายละเอยีดทีส่าํคญั เชน่ ชื่อหนงัสอืพมิพ ์ฉบบัที ่วนั เดอืน ปี เลขหน้า 
คอลมัน์ เป็นตน้ ดรรชนีหนงัสอืพมิพจ์ะมลีกัษณะ และรปูแบบคลา้ยดรรชนีวารสาร 
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   ตวัอย่างดรรชนีออนไลน์ 

 

 
 

ภาพที ่4.20 แสดงการบรกิารดรรชนีวารสารภาษาไทย 
ทีม่า (สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2555) 

 

 
               

ภาพที ่4.21 แสดงการบรกิารดรรชนีวารสารภาษาต่างประเทศ 
ทีม่า (Pro Quest, 2012) 
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สรปุลกัษณะของหนังสืออ้างอิง 
 

ประเภท ลกัษณะ ใช้ตอบปัญหา 
1.  พจนานุกรม ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั ใชค้น้หาความหมายของคาํ ประวตัทิีม่าของคาํ ตวัสะกด 
    (Dictionary) คาํ  โดยรวบรวม การอ่านออกเสยีง ชนิดของคาํ การใชค้าํ คาํเหมอืน   
 ตามลาํดบั คาํตรงขา้ม คาํยอ่ คาํแสลง เครือ่งหมาย สญัลกัษณ์ 

 ตวัอกัษร และศพัท-์บญัญตัจิากคาํภาษาต่างประเทศถา้เป็น 
  พจนานุกรมฉบบัสมบรูณ์จะมชีวีประวตับุิคคลประกอบ 
2.  สารานุกรม รวบรวมเรื่องราว ใชค้น้หาความรูพ้ืน้ฐานอยา่งกวา้ง ๆ  พรอ้มคาํจาํกดัความ 
    (Encyclopedia) ความรูต้่าง ๆ คาํอธบิายภมูหิลงั  ชวีประวตับุิคคล  ซึง่เป็นเรื่องทีอ่ยูใ่นความ 
 จากทุกสาขาวชิา สนใจของบุคคลทัว่ไป 
 โดยมกีารเรยีง  

 ตามลาํดบัตวั  

 อกัษร  

3.  หนงัสอืรายปี รวบรวมเรื่องราว ใชค้น้หาขอ้มลูเรือ่งราวขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ  อยา่งสัน้ ๆ 

    (Yearbook) ขอ้เทจ็จรงิที ่ เกีย่วกบัเรือ่งราวความเป็นไปในรอบปีใหต้วัเลข สถติทิี ่
 น่าสนใจในรอบปี สาํคญั และบางครัง้มชีวีประวตั ิ
 ทีผ่า่นมา  

4.  อกัขรานุกรมชวีประวตั ิ รวบรวมชวีประวตั ิ ใชค้น้เรือ่งเกีย่วกบัประวตับุิคคลสาํคญั ๆ ทีม่ชีื่อเสยีงใน 
  (Biographical Directory) ของบุคคลสาํคญั แต่ละดา้นหรอืชาตใิดชาตหิน่ึง 
5.  หนงัสอือา้งองิภมูศิาสตร ์ รวบรวมความรู ้ ใชค้น้เรือ่งราวเกีย่วกบัสถานทีท่างภมูศิาสตร ์เชน่ แมน้ํ่า 
  (Geographical Source) เกีย่วกบัชื่อทาง ภเูขา เมอืง ประวตัยิอ่ ๆ ของเมอืงหรอืสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
 ภมูศิาสตร ์ เชน่ พรอ้มกบัใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัตาํแหน่งทีต่ ัง้ ระยะทางและ 
 แมน้ํ่า  ภเูขา เกาะ แผนที ่
 มหาสมทุร    

6.  นามานุกรม รวบรวมความรู ้ ใชค้น้เรือ่งราวเกีย่วกบัชื่อบุคคล  องคก์รร  สถานฑตู 
    (Directory) เกีย่วกบันามของ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ โดยใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ 
 บุคคล หน่วย ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์
 ราชการ  สถาบนั  

 องคก์ารและ  

 หา้งรา้นต่าง ๆ  

7.  หนงัสอืคูม่อื รวบรวมเรื่องราว ใชค้น้เรือ่งราวเบด็เตลด็ใหข้อ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัตวัเลข  สถติ ิ
(Handbook and Manuals) ขอ้เทจ็จรงิ ใชต้อบปญัหาเฉพาะเรือ่งได ้หรอืเป็นคูม่อืในการปฏบิตังิาน 
 ตวัเลข สถติ ิฯลฯ  

 ทีน่่าสนใจเฉพาะ  

 ดา้นหรอืในสาขา  

 วชิาใดวชิาหน่ึง  
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ประเภท ลกัษณะ ใช้ตอบปัญหา 
8.  สิง่พมิพร์ฐับาล เป็นเอกสารทีจ่ดั ใชค้น้หาสิง่พมิพข์องหน่วยงานราชการ  รฐัวสิาหกจิ  
(Government publication) ทาํขึน้เพือ่ เพือ่ทราบความเคลื่อนไหว  และผลการปฏบิตังิาน 
 เผยแพรผ่ลงาน  

 ของหน่วยงาน  

 ราชการ  

 รฐัวสิาหกจิ  

9.  บรรณานุกรม รวบรวมรายชื่อ ใชค้น้หารายชื่อหนงัสอืเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง  ซึง่อาจจะมคีาํ 
    (Bibliography) หนงัสอืต่าง ๆ วจิารณ์ มบีรรณนิทศัน์ประกอบ ซึง่จะใหร้ายละเอยีดทาง 
 เรยีงตามลาํดบั บรรณานุกรม เชน่ ผูแ้ต่ง ชื่อหนงัสอื สถานทีพ่มิพ ์

 ตวัอกัษร สาํนกัพมิพ ์ ปีทีจ่ดัพมิพ ์ ฯลฯ 
10.  ดรรชนี  (Index) เป็นเครือ่งมอืใช ้ ใชค้น้หาหนงัสอื  หรอืบทความจากวารสาร  หนงัสอืพมิพ ์

 คน้หาหนงัสอืหรอื ใหร้ายละเอยีดทางบรรณานุกรม 
 บทความ  มกัจะ  

 อยูท่า้ยเลม่  หรอื  

 เป็นรปูเลม่  

 ต่างหาก  

 

 

บทสรปุ 

 

 บรกิารตอบคําถามและช่วยการคน้ควา้เป็นบรกิารใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูใ้ชท้ีจ่ดัให้
ผูใ้ช้โดยตรง โดยการช่วยเหลอืผูใ้ช้ให้สามารถค้นหาสารสนเทศที่ตนต้องการ โดยการให้
คําแนะนําหรอืมกีารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร จงึเป็นการ
สื่อสารเพื่อใหรู้ค้วามตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ชบ้รกิารอย่างชดัเจนและถูกตอ้ง การจดัใหม้ี
บรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้จงึเป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบและชว่ยใหก้ารคน้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในปจัจุบันมีการบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้าผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ชื่อมโยงผูใ้ชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารตอบคําถามไดส้นทนาโตต้อบกนั
ได้จงึมผีลใหผู้ใ้ชส้ามารถติดต่อกบัแหล่งบรกิารสารสนเทศเพื่อใชบ้รกิารได้หลายช่องทาง 
และการสบืค้นหาสารสนเทศประเภทหนังสอือ้างองิยิง่มคีวามสะดวกรวดเรว็มากเพราะมี
ใหบ้รกิารในระบบออนไลน์มากยิง่ 
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คาํถามท้ายบทท่ี  4 

 

1. บรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้มคีวามสาํคญัอยา่งไร 
2. กระบวนการบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้มกีระบวนการใดบา้ง 
3. จงอธบิายประเภทของคาํถามต่อไปน้ีวา่มลีกัษณะอยา่งไร 
  3.1  คาํถามประเภทแนะแนวทาง 
  3.2  คาํถามประเภทตอ้งการขอ้เทจ็จรงิ 
4. การสมัภาษณ์ผูใ้ชใ้นการบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้มวีตัถุประสงคเ์พือ่อะไร 
5. จงอธบิายขอ้ดขีองการบรกิารตอบคาํถามทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์
6. หนงัสอือา้งองิมคีวามสาํคญัต่อบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้อยา่งไร 
7. หนงัสอืสารานุกรมมลีกัษณะเฉพาะอยา่งไร 
8. จงบอกชื่อเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารสบืคน้พจนานุกรมออนไลน์มาอยา่งน้อย 3 รายการ 
9. เมื่อผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการแผนทีจ่งัหวดัอุดรธานี หนองบวัลําภู และหนองคายจะคน้ไดจ้าก
หนงัสอือา้งองิประเภทใด 

10. หนงัสอืรายปี แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท อะไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทท่ี  5 

รปูแบบการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

หวัข้อเน้ือหาประจาํบท 

 

 1. รปูแบบการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศจากสิง่พมิพ ์

 2. รปูแบบการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศจากการพดู 
 3. รปูแบบกจิกรรมการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 

 เพือ่ศกึษาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรปูแบบการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ
ในรปูแบบต่าง ๆ  ตลอดจนสามารถสรา้งสรรคก์จิกรรมการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศแก่
สงัคมได ้
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

 หลงัจากไดศ้กึษาเน้ือหาบทที ่ 5  เรยีบรอ้ยแลว้ผูศ้กึษาควรมพีฤตกิรรม ดงัน้ี 
 1. อธบิายรปูแบบการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศแต่ละประเภทได ้
 2. วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้จาํกดัของรปูแบบการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศแต่ละ
ประเภทได ้
 3. บอกความสาํคญัของการพดูเพือ่การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
 4. บอกประเภทของนิทรรศการได ้
 5. วเิคราะหข์ ัน้ตอนการดาํเนินงานหอ้งสมดุเคลื่อนทีไ่ด ้
 6. จดักจิกรรมเพื่อการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 1. บรรยายเน้ือหาประจาํบทที ่ 5 นําเสนอโดยใช ้ power point 

 2. ผูศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากสือ่ต่าง ๆ นํามาอภปิรายรว่มกนั 
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 3. แบ่งกลุ่มผู้ศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มโดยผู้สอนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มฝึก
ปฏบิตักิารจดันิทรรศการ กลุ่มละ 1 เรือ่ง 
 4. แบ่งกลุ่มผู้ศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม โดยผู้สอนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มฝึก
ปฏบิตักิารจดักจิกรรมบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศภายนอกมหาวทิยาลยั กลุ่มละ 1 แหง่ 
 5. ใหผู้ศ้กึษาอภปิราย ซกัถาม แสดงความคดิเหน็ และแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
 6. ผูส้อนสรปุเน้ือหาเพิม่เตมิ 
 7. ตอบคาํถามทา้ยบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(power point) 

 2. เอกสารคาํสอนบทที ่ 5 

 3. หนงัสอื ตํารา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. รปูภาพ 

 

การวดัผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตความสนใจขณะทาํการบรรยาย 
 2. สงัเกตความสนใจจากการทาํงานกลุ่ม 
 3. สงัเกตจากการมสีว่นรว่มอภปิราย ซกัถาม 
 4. ตรวจประเมนิผลงานจากการจดันิทรรศการ 
 5. ตรวจประเมนิผลงานจากการจดักจิกรรมบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 6. ตรวจผลงานจากการตอบคาํถามทา้ยบท 
 



 

บทท่ี  5 

 

รปูแบบการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

 การจดักจิกรรมเพื่อบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศของแหล่งบรกิารสารสนเทศเป็น
การจดัทําเพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ใช้ ซึ่งการจดักิจกรรม
จําเป็นต้องมรีูปแบบที่น่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ชใ้หม้ากที่สุด การ
บรกิารและเผยแพร่ถือเป็นการจดัส่งสารสนเทศไปยงัผูใ้ช้ โดยแหล่งบรกิารสารสนเทศได้
พยายามจดัทํากิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ที่เป็นชุมชนหรือ
ทอ้งถิน่ที่มขีอ้จํากดัดา้นระยะทาง และปจัจยัอื่น ๆ เพื่อใหส้อดคล้องและเหมาะสมกบักลุ่ม
ผูใ้ชใ้หม้ากทีสุ่ด และทุกกจิกรรมกต็อ้งสนองรบักบันโยบายของแหล่งบรกิารสารสนเทศดว้ย
เช่นกัน กิจกรรมทุกรูปแบบที่จดัขึ้นถือว่าเป็นการประชาสมัพนัธ์องค์กรทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม การที่แหล่งบริการสารสนเทศจะประสบผลสําเร็จหรือพบกบัความล้มเหลวนัน้
กจิกรรมการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศจงึเป็นตวัชีว้ดัไดเ้หมอืนกนั 
 

รปูแบบการบริการและเผยแพร่สารสนเทศจากส่ิงพิมพ ์

 

 วธิกีารบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศจากสิง่พมิพ ์มรีปูแบบสาํคญัดงัน้ี 
 1. วารสาร  (Journals) เป็นสือ่เพือ่การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร 
ต่าง ๆ ขององค์กรไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจ โดยวารสารจะเป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดความรู ้ความเขา้ใจต่าง ๆ เกีย่วกบันโยบาย วตัถุประสงคก์จิกรรมการดําเนินงาน
ใหก้ลุ่มเป้าหมายไดร้บัรูห้รอืเขา้ใจ เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอองค์กร และใชห้ลกัทาง
วชิาการเผยแพร่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อวชิาชพีโดยเน้ือหาภายในวารสารจะนําเสนอในลกัษณะ
บทความทางวิชาการ ผู้เขยีนบทความมกัเป็นผู้มีคุณวุฒทิางวิชาการหรือวิชาชีพ  ซึ่งมี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกบัเรื่องนัน้ ๆเป็นอย่างดี อาจจะเป็นบุคลากรภายในหรือ
ภายนอกกไ็ดว้ารสารจะมวีาระการพมิพท์ีแ่น่นอน และนิยมออกเป็นรายเดอืน เช่น รายเดอืน 
รายสองเดอืน รายสามเดอืน เป็นตน้ ตวัอย่างวารสารของแหล่งบรกิารสารสนเทศ เช่น โดม
ทศัน์ของสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  อินฟอร์เมชัน่ของสํานักวิทยบริการ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น   สาํนกัหอสมดุของสาํนกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ เป็นตน้ 
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  ประเภทของวารสาร 
  วารสารทีใ่ชเ้ป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คอื  (สพุณิ  ปญัญามาก และสมภพ  โรจนพนัธ,์ 2545) 

  1. วารสารท่ีเป็นวิชาการ วารสารประเภทน้ีมุ่งเผยแพร่วชิาการหรอืวชิาชพี
แต่เพยีงอยา่งเดยีวไมม่เีน้ือหาอยา่งอื่นรวมอยูใ่นเล่มนัน้เลย 
  2. วารสารท่ีเป็นทัง้วิชาการและข่าวสาร วารสารประเภทน้ีจะมบีทความ 
เชงิวชิาการ และขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความเคลื่อนไหวขององคก์ร 
  วตัถุประสงคก์ารทําวารสารเพื่อเผยแพรส่ารสนเทศของแหล่งบรกิารสารสนเทศ
เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและเกิดภาพลกัษณ์ที่ดี ในขณะเดยีวกนัก็ให้ความรู้หรอื
สาระประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย สําหรบัเน้ือหาของบทความ และรูปแบบของวารสารนัน้  
แหล่งบรกิารสารสนเทศจะเป็นผูก้ําหนด  หากมผีูเ้ขยีนบทความสามารถนําเสนอรปูแบบการ
เขียนบทความได้หลายประเภทก็จะทําให้วารสารมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และหากมี
งบประมาณเพียงพอก็ควรออกแบบจดัพิมพ์ในรูปเล่มที่สวยงาม ชวนอ่าน การจดัพิมพ์
ภายในเล่มควรมภีาพประกอบเพื่อความเขา้ใจยิง่ขึน้ การจดัคอลมัน์ควรใหเ้หมาะสม ความ
หนาของวารสารไมม่ขีอ้กาํหนดทีแ่น่นอนแต่ไมค่วรหนาหรอืบางเกนิไป 
 

  ประเภทของบทความ 

  เพื่อให้วารสารมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น จึงควรนําเสนอบทความหลากหลาย
ประเภท  บทความทีนิ่ยมเขยีนโดยทัว่ไปม ี5 ประเภท คอื (นลนีิ  เสาวภาคย,์ 2542) 

  1. บทความเชิงวิชาการ  มุ่งใหค้วามรูแ้ก่ผูอ้่านในเชงิวชิาการสาระเน้ือหามุ่ง
เสนอความรู้ ข้อมูล และข้อเท็จจริง ต่างจากการเขียนตําราตรงที่ผู้เขียนสามารถเสนอ
ขอ้คดิเหน็ไปดว้ยไดอ้ยา่งมเีหตุผล 
  2. บทความเชิงวิเคราะห์วิจารณ์  มจุีดมุ่งหมายเพื่อการวจิารณ์หรอืแสดง
ความคดิเหน็ โดยผู้เขยีนมกัจะมคีวามรู้ในเรื่องที่จะวเิคราะห์วจิารณ์เป็นอย่างด ีสามารถ
เสนอความคดิเหน็และชี้ประเดน็ต่าง ๆ สามารถโต้แยง้ความคดิเหน็ของผูท้ี่ตนวจิารณ์ได้
อยา่งมหีลกัการและเหตุผล 
  3. บทความเชิงแสดงความคิดเหน็  มจุีดมุ่งหมายเพื่อแสดงความคดิเหน็มี
การใชถ้อ้ยคาํใหส้ละสลวยชดัเจนสามารถจงูใจใหผู้อ้า่นคลอ้ยตามกบัความคดิเหน็นัน้ได ้โดย
ผูเ้ขยีนจะเสนอแนวความคดิใหม่เพื่อเผยแพร่หรอืบอกกล่าวเกี่ยวกบัความคดิที่ผูเ้ขยีนได้
แสดงความคดิเหน็ไว ้
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  4. บทความเชิงอธิบาย มจุีดมุง่หมายเพื่ออธบิายวธิกีารทาํอะไรอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงเมือ่ผูอ้่านไดอ้่านแลว้จะเกดิความเขา้ใจวธิกีารทาํสิง่นัน้ ๆ ตามบทความทีอ่ธบิายไวก้าร
เขยีนบทความจะเน้นลาํดบัขัน้ตอนอยา่งชดัเจนใชภ้าษาทีง่า่ยและก่อใหเ้กดิภาพพจน์ได ้
  5. บทความเชิงบอกเล่า มจุีดมุ่งหมายหรอืบอกกล่าวเล่าแจ้งเกี่ยวกบัเรื่อง
ต่าง ๆ  ทีก่่อประโยชน์แก่ผูอ้า่น 
 

  โครงสร้างของบทความ 

  บทความจะประกอบดว้ยโครงสรา้ง 4 สว่น คอื 
  1. หวัเรือ่ง (Headline) เป็นสว่นทีด่งึดดูความสนใจของผูอ้า่น 
  2. ความนําหรอืคาํนํา (Lead) เป็นสว่นดงึดดูความสนใจของผูอ้า่นใหอ้ยาก
ตดิตามเรือ่ง 
  3. เน้ือเรือ่ง (Body) เป็นรายละเอยีดของเรือ่งราวทีผู่เ้ขยีนไดนํ้าเสนอขอ้มลู
รายละเอยีดต่าง ๆ 

  4. บทสรปุ (Conclusion) เป็นการสรปุประเดน็ หรอืเน้ือหาทีส่าํคญัของเรือ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.1  แสดงโครงสรา้งของบทความ 
 

  ข้อดีของวารสาร 
  การจดัทาํวารสารเพือ่เผยแพรป่ระชาสมัพนัธม์ขีอ้ดสีรปุไดด้งัน้ี (วริชั 
ลภริตันกุล, 2546) 

  1. สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดต้ามประสงค ์
  2. สรา้งความสนใจ และดงึดดูความสนใจไดด้ ี
  3. มกีารออกทีแ่น่นอนต่อเน่ืองโดยสมํ่าเสมอทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายมคีวาม
ประทบัใจ 

หวัเรือ่ง 
ความนํา 

เน้ือเรือ่ง 

บทสรปุ 
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  4. มเีน้ือทีเ่พยีงพอทีจ่ะสือ่สารหรอืชีแ้จงรายละเอยีดต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

  5. มคีวามยดืหยุ่นสงูเพราะอาจเปลี่ยนแปลงเน้ือหา หรอืรูปเล่มใหเ้ป็นไปตาม
ตอ้งการ  หรอืงบประมาณในการจดัทาํไดโ้ดยงา่ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที ่ 5.2  วารสารของแหล่งบรกิารสารสนเทศ 
 

 2. จดหมายข่าว (Newsletters) เป็นเอกสารสิง่พมิพเ์พื่อเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์
บอกกล่าว ชี้แจง การดําเนินงาน ผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารความ
เคลื่อนไหวขององคก์ร เชน่ บุคลากรเขา้อบรม สมัมนา ทรพัยากรสารสนเทศใหม ่การบรกิาร
ทางวชิาการแก่ทอ้งถิน่ แนะนําแหล่งบรกิารสารสนเทศ เป็นต้น จดหมายขา่วมลีกัษณะเป็น
รปูแบบข่าว มพีาดหวัข่าว และรายละเอยีดเน้ือหาแบบข่าวของหนังสอืพมิพแ์ต่สรุปหรอืย่อ
กว่า หวักระดาษของจดหมายข่าวจะมีสญัลกัษณ์หรือเอกลกัษณ์ที่เป็นขององค์กรมีการ
ออกแบบอยา่งสวยงาม ประณตี (วมิลพรรณ  อาภาเวท, 2546) หวักระดาษของจดหมายขา่ว
มคีวามสําคญัมากเพราะมกัจะใช้ติดต่อกนัเป็นเวลานานหากจะเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา
พอสมควรทัง้น้ีเพื่อรกัษาเอกลกัษณ์หรอืรปูแบบขององคก์รไวห้รอืหากตอ้งการเปลีย่นแปลง
เพือ่ความใหม ่แปลกตายิง่ขึน้หรอืเพือ่ความเหมาะสมบางประการกส็ามารถทาํได ้ดงันัน้การ
ออกแบบหวักระดาษจงึตอ้งเน้นการออกแบบตวัอกัษรทีส่วยงาม ประณตี เดน่ สะดุดตา 
  การทาํจดหมายขา่วจงึมจุีดมุง่หมายเพื่อเผยแพรส่ารสนเทศไปยงักลุ่มเป้าหมาย
ทัง้ภายในและภายนอก วาระการออกของจดหมายขา่วมกัเป็นไปตามนโยบายของแต่ละแหง่ 
เช่น รายสปัดาห์ รายปกัษ์ รายเดอืน รายสองเดือน เป็นต้น การจดัทําจดหมายข่าวควร
จัดทําในรูปของคณะกรรมการที่สามารถรับผิดชอบดําเนินงานได้ตามกําหนด และ
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คณะกรรมการควรมาจากฝา่ยงานต่าง ๆ เพราะตอ้งอาศยัความเชีย่วชาญ และประสบการณ์
ของฝา่ยนัน้เพือ่ใหจ้ดหมายขา่วผลติออกมาอยา่งมคีุณภาพ 

 

  ขัน้ตอนการทาํจดหมายข่าว 
  การจดัทาํจดหมายขา่ว มขีัน้ตอนสรปุไดด้งัน้ี (บุษบา  สธุธีร, 2545) 
  1. จดัเตรียมต้นฉบบั  โดยการรวบรวมข่าวสารกจิกรรมผลการดําเนินงาน  
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ การนําเสนอใหค้ํานึงถงึวธิกีารเขยีนใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่ายสัน้กระชบั
ไดใ้จความการเขยีนควรมุง่เสนอเน้ือหาทีส่รา้งความสนใจความเขา้ใจในกลุ่มเป้าหมายอยา่ง
ชดัเจน  ควรประกอบดว้ย แผนภูม ิแผนผงั ภาพประกอบ เพื่อช่วยใหเ้น้ือหามคีวามน่าสนใจ
ยิง่ขึน้ และจะชว่ยดงึดดูความสนใจไดม้าก 
  2. กาํหนดรายละเอียดสาํคญั 

   2.1 ขนาดและจาํนวนหน้าของจดหมายขา่ว  
   2.2 กาํหนดขนาดของคอลมัน์  
   2.3 กาํหนดขนาดและรปูแบบตวัอกัษร   
  3. ดาํเนินการจดัทําโดยใช้คอมพิวเตอร ์และโปรแกรมสาํเรจ็รูปต่างๆ 

ด้านกราฟิก  เพื่อตกแต่งตวัอกัษร ขนาด ภาพประกอบ การกําหนดวธิกีารจดัวางคอลมัน์ 
เป็นต้น ตรวจสอบรายละเอยีดต่าง ๆ ว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามที่กําหนดไว้หรอืไม่ เช่น การ
พสิจูน์อกัษร การจดัวางภาพประกอบ เน้ือหา เป็นตน้ 
  4. ดํา เ นินการผลิต  กํ าหนดจํานวนความต้องการให้ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และผูจ้ดัทาํควรมกีารตดิตามปรบัปรงุคุณภาพของจดหมายขา่วในดา้นเน้ือหา 
สาระ และรปูแบบใหน่้าสนใจอยูเ่สมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.3  จดหมายขา่วของแหล่งบรกิารสารสนเทศ 
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 3. แผ่นพบั  (Folders) เป็นเอกสารสิง่พมิพท์ีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศนิยมจดัทํา
ขึน้เป็นอย่างมาก มลีกัษณะเป็นกระดาษแผ่นเดยีวทีอ่าจจะมกีารพบัสอง พบัสามหรอืพบัสีก่็
ไดจ้ะใชพ้ืน้ทีห่น้าหลงัของกระดาษไม่มกีารเยบ็เล่ม และไม่มเีลขหน้ากํากบั การออกแบบจงึ
ตอ้งจดัเรยีงลําดบัการนําเสนอขอ้ความ และรปูภาพใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของการพบั เพื่อ
ไม่ใหผู้อ้่านเกดิความสบัสนในการอ่าน การจดัทําแผ่นพบัมวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่เน้ือหา
เกี่ยวกบัข่าวสาร ความรู้ กิจกรรมการดําเนินงาน หรอืบริการต่าง ๆ ที่ต้องการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป ในเอกสารแผน่พบัจะตอ้งแจง้สถานที่
อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์เพือ่ใหผู้อ้า่นทีม่คีวามสนใจสามารถตดิต่อสอบถามรายละเอยีดได ้
 

  การจดัทาํแผน่พบั 

  การจดัทาํแผน่พบั  มวีธิกีารจดัทาํทีส่าํคญัดงัน้ี 
  1. ตอ้งจดัเตรยีมเน้ือหาทีเ่ป็นประเดน็เกีย่วกบัเรื่องทีต่อ้งการนําเสนอ ควรเป็น
ประเดน็สาํคญัไมค่วรมรีายละเอยีดปลกียอ่ยมากนกั ใชภ้าษาทีง่า่ยต่อการเขา้ใจตอ้งพยายาม
เขยีนใหส้ัน้ กระชบั และไดใ้จความ ควรมภีาพประกอบเพือ่ชว่ยดงึดดูความสนใจเพิม่ขึน้ 
  2. กําหนดรายละเอียดในการพิมพ์ ได้แก่ การกําหนดขนาด จํานวนหน้า 
วธิกีารพบั หรอืองคป์ระกอบของขอ้ความและภาพใหส้วยงามกลมกลนืกนัอยา่งมเีอกภาพ 

  3. การกาํหนดตวัอกัษร  ตอ้งมกีารกาํหนดแบบและขนาดตวัอกัษรก่อนกําหนด
ต้องวเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายดว้ยว่ามวียัขนาดใด และขนาดตวัอกัษรที่เหมาะกบัวยัในส่วน
ของหวัเรื่องควรเน้นตวัอกัษรขนาดใหญ่หรอืมรีปูแบบแตกต่างจากสว่นทีเ่ป็นเน้ือหาเพื่อเป็น
การเน้นใหเ้หน็ชดัขึน้ 
  4. กาํหนดสทีีใ่ชใ้นสว่นต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 
  5. กําหนดการพบั แผ่นพบัมีรูปแบบการพบัได้หลายวิธีไม่จํากัดขึ้นอยู่กับ
ลกัษณะการใชง้าน และในแต่ละพบัเน้ือหาและภาพไม่ควรแน่นจนเกนิไป เน้ือหาแต่ละหน้า
ควรจบในหน้าเดยีว  และถา้พบัหลายหน้าเกนิไปจะทาํใหยุ้ง่ยากต่อการอา่น 
  6. ดําเนินการจดัทํา  ผูร้บัผดิชอบต้องคํานึงถึงการใช้งานหากมงีบประมาณ
เพยีงพอสามารถเลอืกกระดาษทีม่คีุณภาพด ีและนําเทคโนโลยกีารผลติมาไวใ้ชอ้ย่างเตม็ที่
จะทําใหเ้อกสารแผ่นพบัเป็นที่น่าสนใจมากยิง่ขึน้ แต่ถ้ามงีบประมาณจํากดัต้องจดัทําตาม
ความเหมาะสมและหากตอ้งการเผยแพร่ในปรมิาณทีม่ากคุณภาพของกระดาษการใหส้สีนัที่
หลากหลายกจ็ะลดน้อยลง  ความน่าสนใจของแผน่พบักม็น้ีอยตามลาํดบั 
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 4. จลุสาร  (Pamphlets)  เป็นสิง่พมิพท์ีม่ขีนาดเลก็ จดัทาํในรปูแบบของเอกสาร 
เย็บเล่มปกอ่อนมคีวามหนาไม่มากนักทําให้สะดวกต่อการอ่าน เน้ือหาที่นําเสนอควรสัน้ 
กระชบั แต่ไดใ้จความ ใชภ้าษาที่ง่ายทําใหผู้อ้่านเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเรว็ มกัมภีาพประกอบ  
มกันําเสนอความรู ้เรื่องราว ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และเป็นเรื่องที่
ทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์น่าศกึษาคน้ควา้ และเป็นเรื่องทีบุ่คคลทัว่ไปกําลงัใหค้วามสนใจเป็น
อยา่งมาก เชน่ คูม่อืการใชบ้รกิาร คูม่อืการสบืคน้ OPAC คูม่อืการประกนัคุณภาพ เป็นตน้ 
 

  การจดัทาํจลุสาร 
  1. การเตรยีมตน้ฉบบัเน้ือหาขอ้ความ ภาพประกอบ เน้ือหาควรใหผู้อ้่านเขา้ใจ
งา่ย  ภาพประกอบควรสือ่ความหมายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาไดท้นัท ี
  2. การออกแบบปกและการออกแบบหน้าจุลสาร  การออกแบบหน้าปกควรให้
เป็นทีด่งึดูดความสนใจแก่ผูพ้บเหน็ทัว่ไป และการออกแบบหน้าจุลสารควรต้องคํานึงความ
สอดคลอ้งและความสมัพนัธข์องหน้าซา้ยและหน้าขวา 
  3. กําหนดขนาดรูปเล่มและจํานวนหน้า  เน่ืองจากจุลสารมจีํานวนหน้าที่ไม่
มากนกัการเขา้เล่มอาจใชว้ธิกีารเยบ็แบบมุงหลงัคา หรอืถา้จุลสารมคีวามหนากใ็ชว้ธิกีารเขา้
เล่มแบบไสสนัทากาวกไ็ด ้
  4. การกาํหนดขนาดตวัอกัษรและการใชส้ขีองจุลสาร  การกาํหนดตวัอกัษรตอ้ง
ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไมค่วรใชต้วัอกัษรทีอ่า่นยาก และควรใชส้ทีีเ่หมาะสมกบัการใช้
งาน เน่ืองจากจุลสารของแหล่งบรกิารสารสนเทศสว่นใหญ่ไมพ่ถิพีถินัเรื่องความสวยงามของ
ภาพประกอบ และรปูเล่มมากนกัแต่เน้นทีเ่น้ือหาสาระทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยเป็นสาํคญั เพราะจุลสาร
มกัใชเ้ป็นคูม่อืในการหาความรู ้หรอืแนวปฏบิตัใินเรือ่งต่าง ๆ เทา่นัน้ 
  5. ดําเนินการจดัทํา  การจดัทําจุลสารควรมงีบประมาณที่เพยีงพอเพื่อขจดั
ปญัหาและอุปสรรคในการจดัทาํ   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพที ่ 5.4  จุลสารและแผน่พบัของแหลง่บรกิารสารสนเทศ 
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 5. โปสเตอร ์ (Posters)  จดัทาํขึน้เพือ่เผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หผู้ด้มูคีวามรูค้วาม
เขา้ใจหรอืเป็นการโน้มน้าวใจเรื่องหน่ึงเรื่องใดก็ได้เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหเ้ขา้ร่วม
กจิกรรม เช่น การอบรม สมัมนา เชญิชวน ใหค้ําแนะนํา เป็นตน้ แต่จะไม่มรีายละเอยีดของ
ขอ้มลูมากนกั เน่ืองจากความจาํกดัในเน้ือที ่โดยทัว่ไปโปสเตอรจ์ะมขีนาดแตกต่างกนัขึน้อยู่
กบัการออกแบบและวตัถุประสงคข์องการนําไปใชง้าน แต่หลกัการจดัทําโปสเตอร ์คอื ต้อง
เด่น สะดุดตา สามารถดงึดูดความสนใจได ้โดยออกแบบใหม้ศีลิปะสวยงาม ตวัอกัษรควรมี
ขนาดใหญ่อา่นงา่ยเหน็ได ้ 
 

  องคป์ระกอบของโปสเตอร ์
  โปสเตอรม์อีงคป์ระกอบทีส่าํคญั คอื (บุษบา  สธุธีร, 2545) 
  1. สว่นทีเ่ป็นพาดหวั (Headline) 

  2. สว่นทีเ่ป็นขอ้ความ (Body) 

  3. สว่นทีเ่ป็นภาพ (Illustration) 

  4. สว่นทีเ่ป็นชื่อหรอืสญัลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์รผูเ้ผยแพร่
(Identification)  

 

  การจดัทาํโปสเตอร ์
  การจดัทาํโปสเตอร ์มแีนวทางการจดัทาํดงัน้ี 
  1. การออกแบบโปสเตอร์ โดยต้องคํานึงถึงหลกัการจดัองค์ประกอบทาง
ศลิปะในสว่นทีเ่ป็นพาดหวั  ควรเลอืกใชถ้อ้ยคาํทีส่ ัน้กระชบัไดใ้จความ เพราะพาดหวัถอืเป็น
จุดเด่นที่สําคญัของโปสเตอร์ในส่วนของข้อความควรสนับสนุนเน้ือหาของโปสเตอร์โดย
ส่วนรวมมคีวามชดัเจน ไม่คลุมเครอื ใชข้อ้ความทีเ่ขา้ใจไดท้นัท ีส่วนภาพประกอบทีใ่ชค้วร
เป็นตวัชีนํ้าไปสูข่อ้ความหรอืสิง่ทีต่อ้งการ 
  2. การใช้สี  ควรเลือกสีที่สอดคล้องกับเน้ือหาและอารมณ์ที่ต้องการจะให้
เกดิขึน้  สจีงึเป็นตวัดงึดดูความสนใจของผูด้อูาจจะเป็นไปตามธรรมชาต ิหรอืแนวสรา้งสรรค์
กไ็ด ้
  3. การกาํหนดตวัอกัษร  ควรเลอืกแบบตวัอกัษร และขนาดตวัอกัษรที่อ่าน
ง่าย  ควรใช้ตัวอกัษรที่มีขนาดมองเห็นได้ในระยะไกลเพราะโปสเตอร์มกันิยมนําไปติด
ประกาศตามป้ายประกาศ หรอืสถานทีท่ีม่คีนผา่นไปมาหรอืมคีนหนาแน่น 
  4. ดําเนินการจดัทํา  การจัดทําโปสเตอร์มักมีงบประมาณในการจัดทํา
คอ่นขา้งสงูแต่เป็นสือ่เผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์นวงกวา้งไดเ้ป็นอยา่งดโีปสเตอรนิ์ยมใชเ้ป็นสื่อ
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นําร่องออกไปก่อนระยะหน่ึงแลว้กจิกรรมทีก่ําหนดจงึจะเกดิขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชห้รอืผูส้นใจทัว่ไป
ไดร้บัทราบขอ้มลูเพือ่นําไปประกอบการตดัสนิใจใด ๆ ได ้
 

 6. รายงานประจาํปี  (Annual report) เป็นเอกสารทีส่รุปผลการดําเนินงานใน
รอบปีของหน่วยงานเพื่อรายงานผลใหก้ลุ่มเป้าหมายไดท้ราบถงึกจิกรรมผลการปฏบิตังิาน 
หรอืสิง่ที่เกี่ยวข้องกบัองค์กรเพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย หรอืสาธารณชนได้รบัทราบ
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจต่อกจิกรรมการดาํเนินงานต่าง ๆ ขององคก์ร แหล่งบรกิารสารสนเทศ
แต่ละแหง่สว่นใหญ่มกีารจดัทาํและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธเ์พราะเป็นสื่อสารเรื่องราวกจิกรรม
ผลการดําเนินงานทีจ่ะเป็นเครื่องมอืชีใ้หเ้หน็ความสําเรจ็ หรอืวสิยัทศัน์ขององคก์รได ้ และ
การจดัทาํเอกสารรายงานประจาํปียงัเป็นการสรา้งหลกัฐานการประกนัคุณภาพขององคก์รได้
เป็นอยา่งด ี
 

  การจดัทาํรายงานประจาํปี 

  การจดัทาํรายงานประจาํปีมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัดงัน้ี  (Wolfe, 1997) 

  1. การเตรียมเน้ือหา ต้องมกีารเตรยีมขอ้มูลใหค้รบถ้วนสมบูรณ์เป็นอย่างดี
อาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกบักิจกรรมในโอกาสพเิศษโครงการอบรม สมัมนา การให้บรกิาร 
จํานวนทรพัยากรสารสนเทศ เหตุการณ์สําคญั ตวัเลขเกี่ยวกบัรายรบัและรายจ่าย เป็นต้น 
ซึง่ขอ้มูลอาจไดม้าจากการสมัภาษณ์ การอ่าน การสํารวจ เมื่อรวบรวมขอ้มลูไดแ้ลว้ผูเ้ขยีน
ต้องทําโครงร่างรายงานประกอบว่าควรมเีน้ือหาประกอบไปดว้ยอะไรบ้าง  หลงัจากนัน้จงึ
ตดัสนิใจวา่จะเขยีนรายงานแบบใด เชน่ ลาํดบัเหตุการณ์ หรอืลาํดบัตามขัน้ตอนการทาํงานก็
ได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการจดัทาํ 
  2. จดหมายหรือสารจากผูบ้ริหาร การเขยีนจดหมายหรอืสารในงานประจาํปี 
ผูบ้รหิารอาจเขยีนขึน้เองหรอืมผีูเ้ขยีนร่างใหก้ไ็ด ้การเขยีนจดหมายจะใชว้ธิกีารใดกไ็ดแ้ต่
วตัถุประสงค์คือ ต้องการให้ได้สารที่ด ี(กรรณิการ์  อศัวดรเดชา, 2544) โดยเน้ือหาของ
จดหมายควรเป็นการสรุปสิง่ต่าง ๆ ในรอบปีทีผ่่านมา และใหค้วามสาํคญักบักจิกรรมทีเ่ป็น
จุดเด่น หรอืนโยบายขององคก์รทีต่อ้งการผลกัดนัใหส้าํเรจ็ ดงันัน้ในจดหมายผูบ้รหิารควรที่
จะนํามากล่าวถงึดว้ย 
  3. ความเรียงเหตุการณ์ของปีท่ีผ่านมา  ผู้จ ัดทําจะต้องลําดับเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ของปีทีผ่่านมาโดยพยายามคดัเลอืกกจิกรรมหรอืเหตุการณ์ทีเ่ด่นๆ เพื่อนําเสนอ
ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิความน่าเชื่อถอืต่อองค์กร และเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดแีก่องค์กร 
ในกจิกรรมหรอืเหตุการณ์ทีผู่จ้ดัทําควรเน้นใหค้วามสาํคญั เช่น การจดัทําโครงการ  การจดั
อบรม สมัมนา เป็นตน้ 
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  4. การใช้บริการสารสนเทศ  ข้อมูลเหล่าน้ีจะทําให้ผู้อ่านทราบว่าได้
ใหบ้รกิารสิง่ใดบา้ง ควรนําเสนอขอ้มลูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย เช่น  ตาราง แผนภูม ิภาพถ่าย สถติ ิ
เพื่อนําเสนอขอ้มลูใหเ้หน็ยอดการใชบ้รกิารสารสนเทศทีเ่พิม่มากขึน้ เพื่อเป็นการจดัเตรยีม
งบประมาณเพิม่ขึน้ เพื่อจดัหาจํานวนทรพัยากรสารสนเทศ วสัดุครุภณัฑ์ใหส้อดคล้องกบั
ความตอ้งการ 
  5. การใช้เงินและแหล่งท่ีมาของเงิน เป็นการนําเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัการใช้
จา่ยเงนิในรอบปีทีผ่า่นมาเพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูจ้งึเป็นการแสดงงบดุลของรายรบัรายจ่าย โดยอาจ
จดัทําบญัชหีรอืตารางรายรบัรายจ่ายไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานทีช่ดัเจนหรอืแสดงรายชื่อผูบ้รจิาค
เพื่อใหผู้บ้รจิาคเหน็ว่าองคก์รยงัใหค้วามสําคญั และควรใหส้าธารณชนรบัทราบดว้ย อกีทัง้
ยงัเป็นการกระตุ้นใหผู้บ้รจิาครายเดมิหรอืรายใหม่ต้องการบรกิารเงนิทุนสนับสนุนเพิม่เตมิ
อกีกไ็ด ้
  6. ประมวลภาพกิจกรรม  เพื่อแสดงให้สาธารณชนได้ประจักษ์เห็นถึง
บุคลากรทีใ่ชด้ําเนินกจิกรรมต่าง ๆ และเป็นการใหเ้กยีรตแิละยกย่องบุคคลทีอุ่ทศิตนใหก้บั
กจิกรรมขององคก์ร 
  7. การออกแบบ การจดัทํารายงานประจําปีมลีกัษณะเฉพาะที่โดดเด่นจาก
เอกสารอื่น ๆ ทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศจดัทําอยู่เป็นประจํา เน่ืองจากรายงานประจําปีเป็น
การเปิดเผยขอ้มลูในสว่นต่าง ๆ ขององคก์ร ซึง่มกีารรายงานอยา่งเป็นทางการสามารถทาํให้
น่าอ่านได้ ผู้จดัทําจึงต้องมกีารวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้รายงานที่มคีุณภาพจึงต้อง
พถิีพถินัในการจดัทําทุกขัน้ตอนไม่ว่าจะเป็นการเรยีบเรยีงเน้ือหา การเลอืกภาพประกอบ 
ตาราง แผนภูมติอ้งมคีวามสอดคลอ้งกนัการเลอืกตวัอกัษร การจดัวางหน้ากระดาษ การจดั
รูปเล่ม การเลอืกสขีองปก ทุกอย่างจงึมคีวามสําคญัเหมอืนกนัเพราะถือว่าเป็นการสื่อสาร
เพื่อการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์อกีรูปแบบหน่ึงที่เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและสามารถ
สรา้งความน่าเชื่อถอืและภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่ 5.5  รายงานประจาํปีของแหล่งบรกิารสารสนเทศ 
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 7. รายงานการสมัมนา (Proceedings) เป็นเอกสารสิง่พมิพท์ีห่น่วยงาน 
หรอืองคก์รจดัทาํขึน้เพื่อใชป้ระกอบในการสมัมนา ซึง่การสมัมนาเป็นการดําเนินการประชุม
ทีเ่ป็นทางการมกีารกําหนดแบบแผนที่แน่นอน มคีณะผูร้บัผดิชอบดําเนินการ มหีวัขอ้เรื่อง
ชดัเจน มผีู้ทรงคุณวุฒเิข้าร่วมสมัมนา มกีารบรรยายหรอือภิปราย มกีารเสนอผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์แก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา (ประชุม  โพธกุิล, 
2539) การจดัทําเอกสารโดยทัว่ไปมกัจดัพิมพ์ไว้ก่อนการสมัมนาซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อ
แจกจ่ายใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาไดท้ราบกําหนดการหรอืรายละเอยีดต่างๆ ไดล้่วงหน้า เป็นการ
ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องทีจ่ะสมัมนามากขึน้ และสามารถเขา้
รว่มกจิกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แหล่งบรกิารสารสนเทศแต่ละแหง่มกัจดัใหม้กีารประชุมสมัมนา 
การประชุมทางวชิาการ หรอืมกีารประชุมเชงิปฏบิตัิการเป็นประจําอยู่เสมอ ได้แก่ ความ
ร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา การประชุมสามญัประจําปีของสมาคมหอ้งสมุด
แหง่ประเทศไทย  เป็นตน้ การจดัทาํเอกสารจงึมปีระโยชน์ในดา้นการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
ผลงาน และชื่อเสยีงใหแ้ก่องคก์รทีด่าํเนินการจดัสมัมนา การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธร์ายงาน
การสมัมนาไมไ่ดม้ขีอบเขตจาํกดัเฉพาะผูเ้ขา้รว่มสมัมนาเท่านัน้ แต่ยงัสามารถเผยแพรไ่ปยงั
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอาจใชว้ธิกีารแจกจ่ายหากมงีบประมาณเพยีงพอ หรอืใชว้ธิกีาร
จาํหน่ายแทนกไ็ด ้
 

  การจดัทาํรายงานการสมัมนา 
  การจดัทาํรายงานการสมัมนา มอีงคป์ระกอบสาํคญั คอื (สมจติ  เกดิปรางค ์และ
นุตประวณ์ี  เลศิกาญจนวตั,ิ 2545) 
  1. โครงการ  เป็นการเขยีนกจิกรรมหรอืงานอยา่งมขี ัน้ตอนทาํใหเ้หน็แนวทาง
ในการดําเนินงานสมัมนาอย่างมเีป้าหมายสามารถนําไปสู่การปฏบิตัจิรงิไดโ้ดยจะตอ้งเขยีน
แผนปฏบิตัเิพือ่ทาํใหท้ราบระยะเวลาในการดาํเนินงานทีช่ดัเจน 
  2. คาํกล่าวรายงาน เป็นหน้าที่ของผูจ้ดัสมัมนาจะต้องเตรยีมไว้ใหป้ระธาน
คณะกรรมการดาํเนินงาน หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นคนกล่าวรายงาน 
  3. คาํกล่าวเปิดการสมัมนา ผูจ้ดัสมัมนาจะต้องเตรยีมใหป้ระธานที่เชญิมา
ควรเขยีนใหส้อดคลอ้งกบัคํากล่าวรายงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการอภปิรายแก่ผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนา 
  4. เอกสารประกอบการสมัมนา เป็นเอกสารทีผู่จ้ดัสมัมนาไดท้าํการรวบรวม
ขอ้มลูเกีย่วกบัหวัขอ้เรื่องทีจ่ะใชใ้นการสมัมนาเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาไดม้โีอกาสศกึษาและ
วเิคราะหป์ระเดน็ต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะมกีารสมัมนาขึน้จรงิ โดยทัว่ไปจะเป็นเอกสารทีไ่ดร้บัจาก
วิทยากร เอกสารต้องทําด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกนัข้อผิดพลาด และหากมี
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เอกสารทีเ่ขยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญผูท้รงคุณวุฒทิีม่เีน้ือหาสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนักส็ามารถนํามา
เพิม่เตมิกไ็ดแ้ละควรบอกแหล่งทีม่าของเอกสารใหช้ดัเจน แลว้การจดัเรยีงลําดบัเน้ือหาของ
เอกสารควรลําดบัเน้ือหาก่อนหลงัตามกําหนดการของการจดัสมัมนาเพื่อให้ผูเ้ขา้สมัมนา
คน้หาไดง้า่ยและสะดวกรวดเรว็ขึน้ 
  5. ภาคผนวก เป็นสว่นทีผู่จ้ดัสมัมนาเพิม่เตมิรายละเอยีดของเอกสารเกีย่วกบั
ประวตัขิองวทิยากร รายชื่อคณะกรรมการดาํเนินการ รายชื่อของบุคคลทีเ่ขา้รว่มการสมัมนา  
ผลการประเมินการจดัสมัมนา รายชื่อผู้ให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนการจดั
สมัมนา  เป็นตน้ 
 

รปูแบบการบริการและเผยแพร่สารสนเทศจากการพดู 

 

 การพูดเพื่อการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศเป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่แหล่งบรกิาร
สารสนเทศใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกบัผู้ใช้บรกิารเป็นการเผยแพร่ให้ความรูเ้รื่องราวข่าวสาร  
กิจกรรม หรอืผลการดําเนินงานเพื่อให้ได้รบัรู้แล้วมีความเข้าใจเกี่ยวกบัองค์กรได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
 

 ข้อพิจารณาของการพดูเพ่ือการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 การพดูนบัวา่เป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีใ่ชไ้ดส้ะดวกและประหยดัทุกคนตอ้งใชใ้นชวีติ 
ประจาํวนัหรอืในการปฏบิตังิาน การพดูจงึเป็นวธิกีารหน่ึงทีบุ่คลากรในแหล่งบรกิาร
สารสนเทศไดใ้ชเ้พือ่ถ่ายทอดสิง่ต่าง ๆ แก่ผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่การพดูมขีอ้เดน่ทีค่วรพจิารณาดงัน้ี   
 (วริชั  ลภริตันกุล, 2546) 

 1. การพูดเป็นสื่อที่สิ้นเปลอืงค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเป็นสื่อที่ทุกคนมอียู่ในตนเองไม่
ตอ้งจดัหาใหส้ิน้เปลอืงเหมอืนสือ่บางประเภท และพรอ้มทีจ่ะใชป้ระโยชน์ไดท้นัท ี
 2. การพูดจะทําให้ผู้พูดและผู้ฟ งัได้ เห็นหน้าตา  และอากับกริยาท่าทาง
บุคลกิลกัษณะ ทว่งทาํนองการพดู ตลอดจนน้ําเสยีงซึง่มผีลต่อการชกัจงู และก่อใหเ้กดิความ
ประทบัใจไดง้า่ย และสนิทสนมเป็นกนัเองไดม้ากทีส่ดุทาํใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั 
 3. การพดูเป็นการตดิต่อสือ่สารสองทางทัง้ผูพ้ดูและผูฟ้งัมโีอกาสทีจ่ะตอบโตก้นัได ้
ทนัทต่ีางฝา่ยต่างเหน็ปฏกิริยิา (Feedback) ของกนัและกนัจะทาํใหก้ารพดูคุยสนทนามคีวาม
เขา้ใจและสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้หรอืหากมขีอ้สงสยัไมเ่ขา้ใจกส็ามารถสอบถามไดท้นัท ี
 4. การพดู  ผูพ้ดูสามารถปรบัเน้ือหาขา่วสารเรื่องราวทีก่ําลงัพดูอยูใ่หเ้หมาะสมกบั
ผูฟ้งัไดใ้นทนัททีนัใด 
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 5. การพดู เหมาะทีจ่ะใชช้ีแ้จงเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์นเรื่องราวทีไ่ม่สลบัซบัซอ้น
มากมายนกัอาจเป็นเรือ่งสัน้ ๆ งา่ยๆ ตรงไปตรงมา 
  การพดูถอืวา่เป็นการมปีฏสิมัพนัธแ์บบเผชญิหน้าเป็นการสื่อสารทีผู่พ้ดูและผูร้บั
ไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัทนัทจีะทาํใหเ้กดิความกระจ่างชดัเจนขึน้ หากเมื่อพดูแลว้ไดเ้รื่องราวมี
สาระพูดแล้วเกดิประโยชน์ฟงัแล้วเขา้ใจถอืไดว้่าการพูดประสบผลสําเรจ็ การพูดจะใหเ้กดิ
ผลสําเร็จได้นัน้ผู้พูดจะต้องมีทักษะในการพูดหรือการสื่อสาร โดยเฉพาะผู้ให้บริการ
จําเป็นต้องตดิต่อสื่อสารพูดคุยสนทนาเพื่อบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ซึ่ง
การพูดมหีลายรูปแบบ เช่น การสมัภาษณ์ การสนทนาแลกเปลี่ยน การพูดโทรศพัท์ การ
บรรยาย เป็นต้น ผูใ้หบ้รกิารจงึควรเพิม่ทกัษะด้านการพูดเพื่อทําให้ผูใ้ช้บรกิารเกดิความ
เชื่อถือ และเชื่อมัน่ต่อแหล่งบริการสารสนเทศ การพูดสามารถกระทําได้ทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร 
  ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถมทีกัษะหรอืความเชี่ยวชาญใน
การพูด สร้างความเชื่อมัน่ในตนเอง ไม่ประหม่าตื่นเต้น พูดได้อย่างราบรื่นไม่สบัสน ผู้
ให้บรกิารควรมคีวามสามารถในการพูดเพื่อให้การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 หลกัสาํคญัของการพดูเพ่ือการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 การพดูเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรูค้วามคดิขอ้มลูขา่วสารไปสูผู่ฟ้งั ซึง่ผูท้าํ
หน้าทีด่งักล่าวควรยดึถอืหลกัสาํคญั ดงัน้ี 
 1. ศกึษาผูฟ้งั ลกัษณะของความสนใจ วยั เพศ การศกึษา ทศันคต ิแรงจงูใจ และ
ความตอ้งการของผูฟ้งั 
 2. กําหนดหวัเรื่องหรอืประเดน็ที่ต้องการพูด การพูดทีด่คีวรกําหนดประเดน็หลกั  
ประเดน็รองเพือ่ป้องกนัความสบัสนของผูฟ้งั 
 3. วางโครงร่างของการพูด หลงัจากกําหนดประเดน็หลกัและประเดน็รองแล้วจะ
กําหนดโครงร่างของการพดูเพื่อจะไดท้ราบว่าจะเริม่ทีใ่ดจะดาํเนินต่อไปอยา่งไร และจบลงที่
ไหน 
 4. ศกึษาคน้ควา้ ขอ้มลูขา่วสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ากทีสุ่ดดว้ย
วธิกีารต่าง ๆ เชน่ การอา่น การฟงั การสงัเกต การจดจาํรายละเอยีดต่าง ๆ การจดบนัทกึ  
เป็นตน้ เพือ่ผูพ้ดูจะไดเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทช้ดัเจน 
 5. จดัเรยีงลาํดบัความคดิใหต่้อเน่ืองเป็นระบบก่อนการพดู 
 6. ใชภ้าษาทีฟ่งัแลว้เขา้ใจงา่ยชดัเจนควรเลอืกภาษาใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหารวมทัง้
กลุ่มเป้าหมายทีร่บัฟงั 
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 7. มลีลีาจงัหวะในการพดูทีด่มีคีวามเป็นธรรมชาตผิูพ้ดูอาจสอดแทรกอารมณ์ขนั
ดว้ยกไ็ดแ้ต่ตอ้งระวงัใหเ้หมาะกบัเรือ่งโอกาส และกาลเทศะ 
 8. ใชท้า่ทางประกอบการพดูอยา่งเหมาะสม 
 9. ตอ้งรกัษาเวลาทีพ่ดูใหต้รงตามกาํหนดเวลาเพือ่ป้องกนัความเบื่อหน่ายจากผูฟ้งั 
  

 รปูแบบการพดูเพ่ือการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 การพดูเป็นการสือ่สารระหวา่งบุคคลหรอืกลุ่มชน จงึมรีปูแบบการพดูสาํคญั ดงัน้ี 
 1. การพูดส่ือสารระหว่างบุคคล เป็นการตดิต่อสื่อสาร สนทนาพูดคุยระหว่างผู้
ใหบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร จงึมรีูปแบบการพูดเพื่อการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศสําคญั  

ดงัน้ี 
  1.1  การสมัภาษณ์  เป็นรูปแบบที่ผู้ให้บรกิารใช้สื่อสารกบัผู้ใช้บรกิาร เช่น 
บรกิารตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า การสมัภาษณ์จะเป็นการสนทนาเพื่อหาข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจง ผู้ให้บริการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการแบบตัวต่อตัวอย่างมี
ประสทิธิภาพเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั ผู้ให้บรกิารต้องแสดงต่อผู้ใช้บรกิารอย่าง
สภุาพไมค่วรแสดงความไมพ่อใจ ควรสนทนากบัผูใ้ชบ้รกิารอยา่งเป็นกนัเองเพื่อลดความอดึ
อดั ผูใ้หบ้รกิารจะเป็นฝ่ายตัง้คําถามกบัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อใหไ้ดค้วามคดิหรอืเกี่ยวกบัสิง่ทีผู่ใ้ช้
ต้องการทราบ  คําถามจะต้องกลมกลนืกบัเรื่องที่กําลงัสนทนา  ผูใ้หบ้รกิารควรมทีกัษะใน
การตัง้คําถามว่าควรจะใชค้ําถามปลายปิดหรอืปลายเปิด  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเพยีงพอต่อการ
คน้หาสารสนเทศ 
  1.2  การพูดอธิบายตวัต่อตวั การพูดอธิบายตวัต่อตวักบัผู้ใช้บรกิารนัน้ ผู้
ใหบ้รกิารตอ้งมคีวามชดัเจนกบัเรือ่งทีพ่ดูมกีารใหร้ายละเอยีด ขัน้ตอน วธิกีาร ทีถู่กตอ้ง ตอ้ง
แสดงถงึความเอาใจใส่จรงิใจต่อการใหบ้รกิารถอืเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนั
ทาํใหม้คีวามสนิทสนมกนัมาก ความสมัพนัธก์จ็ะแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ก่อเกดิเป็นความประทบัใจมี
แรงจงูใจต่อการเขา้ใชบ้รกิารมากขึน้  
  1.3  การพูดโทรศัพท์ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางโทรศัพท์เป็น
เครื่องมอืสื่อสารทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศใชเ้ป็นรปูแบบบรกิารแก่ผูใ้ชท้ีม่ขีอ้จํากดัดา้นเวลา 
ผูใ้หบ้รกิารจงึควรใหค้วามสนใจต่อการพดูโทรศพัท ์ดงัน้ี  (ผอ่งพรรณ  ลวนานนท,์ 2547) 
    1.3.1 การใช้น้ําเสยีงในการพูด  ควรใช้น้ําเสยีงที่ชดัเจนสุภาพฟงัแล้ว
น่าสนใจไมค่วรพดูเรว็หรอืชา้ ใหพ้ดูในระดบัพอด ีประโยคทุกประโยคตอ้งชดัเจน และตอ้งมี
ความมัน่ใจในทุกเรือ่งทีพ่ดู 
    1.3.2 ควรแนะนําตวัเองทุกครัง้ทีร่บัโทรศพัทห์รอืแหล่งบรกิาร
สารสนเทศทีเ่ราปฏบิตังิาน 
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    1.3.3 ควรแสดงการรบัรูค้าํถามจากผูใ้ชบ้รกิารอยา่งจรงิใจ และตัง้ใจ 
    1.3.4 อาสาใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่เป็นการใหก้าํลงัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
    1.3.5 ใหค้าํอธบิายการใหบ้รกิารบางเรือ่งอาจจะแลว้เสรจ็ในทนัทแีต่บาง
คําถามอาจต้องอาศยัระยะเวลานานผูใ้หบ้รกิารควรพูดคุยชี้แจงกบัผูใ้ชบ้รกิารใหเ้กดิความ
เขา้ใจ 
    1.3.6 บนัทกึขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิารเพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาด ควรมแีบบฟอรม์
บนัทกึเพื่อประหยดัเวลา และหากคน้หาสารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารได้
แลว้ ควรตดิต่อแจง้ผลกบัผูใ้ชบ้รกิารทนัท ี
  การพูดสื่อสารระหว่างบุคคลโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเป็นสร้าง
สมัพนัธ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันต่อกัน ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นและสําคญัมากมีผลต่อ
ความกา้วหน้าหรอืลม้เหลวของแหล่งบรกิารสารสนเทศไดเ้หมอืนกนั 
 2. การพดูส่ือสารระหว่างกลุ่มชน เป็นการพดูเพื่ออธบิายหรอืใหร้ายละเอยีดแก่
กลุ่มบุคคล อาจจะเป็นทัง้ภายในหรอืภายนอกองคก์ร ซึ่งการพูดสื่อสารระหว่างกลุ่มชนเพื่อ
ใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศนัน้มรีปูแบบทีส่าํคญั  ดงัน้ี 
  2.1  การบรรยาย 

    2.1.1 ผู้เข้าเย่ียมชม ทุกองค์กรมกัจะมีกลุ่มผู้สนใจขอเข้าเยี่ยมชม
องคก์รตามวาระและโอกาสต่าง ๆ กนั ซึ่งบุคคลทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งต้องเตรยีมความพรอ้มใน
ทุก ๆ ดา้นเพื่อใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมเกดิความพงึพอใจ สาํหรบักลุ่มผูส้นใจอาจจะมทีัง้ตดิต่อเป็น
ทางการหรืออาจผ่านมาและขอเข้าเยี่ยมชมจึงไม่ได้ติดต่อเป็นทางการแต่แหล่งบริการ
สารสนเทศควรเปิดโอกาสเพราะเป็นผลดมีากกว่าผลเสยีเป็นการอํานวยความสะดวก และ
ชว่ยบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารทีม่ี
ส่วนรบัผดิชอบต้องมกีารวางแผนต้อนรบัเพื่อบรรยายสรุปให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  
(กรชิ  สบืสนธิ,์ 2545) ผูใ้หบ้รกิารควรทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูเ้ขา้เยีย่มชมว่า
ต้องการทราบเรื่องใดมากน้อยเพยีงใด ซึ่งผูใ้หบ้รกิารต้องเตรยีมความพรอ้ม การใชภ้าษา
ถอ้ยคําใหเ้หมาะสม และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะบรกิารแนะนําฝ่ายงานต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้เยีย่มชม
ดว้ยความเตม็ใจเพื่อใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมไดร้บัความรู ้ประสบการณ์  และเกดิประโยชน์แก่ผูเ้ขา้
เยีย่มชมโดยตรง 
    2.2.2   ได้รบัเชิญบรรยายนอกสถานท่ี  บุคลากรภายในของแหล่ง
บรกิารสารสนเทศอาจไดร้บัเชญิไปพูดในหวัขอ้เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืเรื่องอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัองคก์ร  เมื่อไดร้บัเชญิใหไ้ปพดูบรรยายถอืเป็นการเผยแพร ่ชื่อเสยีง ผลงาน ภาพลกัษณ์
ทีด่ต่ีอกลุ่มชนจาํนวนมาก มผีลต่อการสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างผูพ้ดูกบัผูฟ้งั และจะช่วย
ใหผู้ฟ้งัไดร้บัประโยชน์ทัง้ความรูแ้ละประสบการณ์ทีด่จีากการฟงั ผูพ้ดูสว่นใหญ่มกัจะมเีวลา
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เตรยีมตวัก่อนการพดูบรรยายเสมอ โดยจะตอ้งพยายามพดูใหอ้ยูใ่นช่วงเวลาทีก่ําหนดเพราะ
หากเกนิกําหนดเวลา อาจทําใหบ้รรยากาศน่าเบื่อหน่ายกไ็ด ้และต้องพดูบรรยายใหช้ดัเจน
น่าสนใจซึง่ผูพ้ดูบรรยายควรศกึษาปจัจยัสาํคญัเพือ่เตรยีมตวัก่อนการพดู ดงัน้ี 
     2.2.2.1  ศกึษาความตอ้งการของผูเ้ชญิใหช้ดัเจนตรงกนั 
     2.2.2.2  ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบักลุ่มผูฟ้งั 
     2.2.2.3  จดัเตรยีมเอกสารทีจ่ะนําไปเผยแพร ่
     2.2.2.4  จดัทาํสือ่ทีท่นัสมยัประกอบการบรรยายควรมี
ภาพประกอบการบรรยาย 
     2.2.2.5  ควรไปถึงสถานที่ที่จะพูดก่อนเวลาเพื่อเตรยีมตวัและ
ทดลองใชอุ้ปกรณ์ประกอบการบรรยาย 
  2.2  การประชุม/สมัมนา  การเข้าร่วมประชุมหรอืสมัมนาของบุคลากรใน
แหล่งบรกิารสารสนเทศเป็นอกีรปูแบบหน่ึงทีใ่ชก้นัเพื่อบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศซึง่อาจ
เป็นการประชุมขนาดเลก็หรอืขนาดใหญ่ทัง้ภายในหรอืภายนอกองคก์ร บุคลากรอาจไดร้บั
เชญิเป็นผูท้รงคุณวุฒใินการบรรยายหรอืเป็นผูร้่วมประชุมหรอืสมัมนากไ็ด ้การประชุมหรอื
สมัมนามกีารกําหนดแบบแผนทีแ่น่นอนมคีณะผูร้บัผดิชอบมหีวัขอ้เรื่องชดัเจน  (ไพพรรณ  

เกยีรตโิชตชยั, 2545)  ในการประชุม สมัมนามวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ท้ีเ่ขา้รว่มประชุมสมัมนา
ไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิถอืเป็นการพฒันาตนเองและไดร้ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์หรอื
เผยแพรส่ารสนเทศใหแ้ก่สมาชกิดว้ยกนัทราบถอืเป็นการพบปะพดูคุยสรา้งความคุน้เคยกบั
ผูป้ฏบิตังิานในวชิาชพีเดยีวกนั  การเผยแพรส่ารสนเทศโดยการพดูตดิต่อระหว่างบุคคลหรอื
กลุ่มคนเป็นวิธีที่ให้ผลดียิ่งเพราะการประชุม สมัมนาจะเป็นประโยชน์ต่อการกระจาย
แนวความคดิใหก้วา้งไกลได ้การประชุม สมัมนาจงึมปีระโยชน์สาํคญั ดงัน้ี 
   2.2.1 ไดเ้ผยแพรแ่ลกเปลีย่นความรูข้อ้มลูขา่วสารระหวา่งผูเ้ขา้รว่มประชุม 
สมัมนาสามารถนําไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานได ้
   2.2.2 ไดส้รา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งผูเ้ขา้รว่มประชุม สมัมนาม ี
มนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัเกดิความรว่มมอืแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
   2.2.3 ได้พฒันาทกัษะการพูด การฟงั การคดิ และการนําเสนอความเชื่อ 
ความคดิ และความรูอ้ื่น ๆ ของตนเองใหผู้เ้ขา้รว่มประชุม สมัมนาไดร้บัทราบดว้ย 
   2.2.4  เกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์าํใหม้วีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกลขึน้ 
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รปูแบบกิจกรรมการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 รปูแบบกจิกรรมจะตอ้งขึน้อยูก่บัปจัจยัดา้นนโยบายและองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีแ่หล่ง
บรกิารสารสนเทศเป็นผูพ้จิารณาวา่กจิกรรมใดเป็นทีน่่าสนใจและควรดาํเนินการในรปูแบบใด
จงึจะเหมาะสม จงึมรีปูแบบกจิกรรมการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศสาํคญั ดงัน้ี 
 

 1. นิทรรศการ 
  นิทรรศการ ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Exhibition มนีกัวชิาการใหค้วามหมายไว ้
ดงัน้ี 
   

  ความหมายของนิทรรศการ 
  ไชยยงค ์ กงศร ี(2540) ใหค้วามหมายว่า นิทรรศการเป็นศูนยร์วมสาระความรู ้ 
และวสัดุอุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ที่จดัแสดงอย่างเป็นระบบตามวตัถุประสงค์ของผู้จดัเพื่อให้
ผูส้นใจไดศ้กึษาหาความรูอ้ยา่งเป็นอสิระตามแต่โอกาสและสถานทีน่ัน้ ๆ 

  วฒันา จูฑะวภิาต  (2542)  หมายถึง การจดันําเอาภาพถ่าย ภาพเขยีน สถิต ิ 
แผนภูมิหรือกราฟิกอื่นๆ ได้แก่ ของจริง หุ่นจําลอง โสตทัศนูปกรณ์บางประเภท เช่น  
ภาพยนตร ์ภาพน่ิง มาจดัแสดงคาํบรรยายประกอบการอภปิราย และการสาธติในเรือ่งต่าง ๆ 

ทีน่่าสนใจหรอืกาํลงัอยูใ่นความสนใจของกลุ่มประชาชนทีเ่ลอืกมาเป็นเป้าหมาย 
  จันทรา  มาศสุพงศ์  (2540) สรุปว่านิทรรศการเป็นทัศนศิลป์อย่างหน่ึงที่
นําเสนอเรื่องราวขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์หรอืใหก้ารศกึษาแก่ผูช้มในรูปของสื่อผสมที่ผูจ้ดัได้
พจิารณาเลือกสรรแล้วว่าเหมาะกบัเน้ือหาสาระที่จดัแสดง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบทาง
ศลิปะ และวธิกีารนําเสนอในรปูของงานกราฟิก และวสัดุสามมติทิีท่ําใหผู้เ้ขา้ชมพงึพอใจแม้
นิทรรศการจะจดัแสดงเน้ือหาได้กว้างขวางแต่ก็มีทิศทางการจดัแสดงที่สอดคล้องผสม
กลมกลนืกนั 
  จากความหมายของนิทรรศการตามทศันะของนักวชิาการมสีว่นคลา้ยคลงึพอจะ
สรุปไดว้่า นิทรรศการเป็นการนําเสนอขอ้มูล เรื่องราว สาระความรูท้ี่เป็นตามวตัถุประสงค์
ของผู้จ ัดเพื่อนําเสนอให้กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลผู้สนใจทัว่ไปได้ร ับประโยชน์ โดย
นิทรรศการเป็นการบรูณาการของการใชส้ือ่ประสมและเทคนิควธิกีารต่าง ๆ ใหผ้สมกลมกลนื
กนัโดยต้องอาศยัหลกัศิลปะที่จะทําให้สามารถดงึดูดความสนใจของผู้ชมให้มอีารมณ์และ
ความรูส้กึรว่มได ้
  นิทรรศการเป็นสื่อที่ต้องอาศยัการสร้างสรรค์เพื่อให้การบริการและเผยแพร่
สารสนเทศเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ การจดันิทรรศการจงึเป็นกลไกอย่างหน่ึงทีจ่ะดงึดูด
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ความสนใจของผูใ้ช ้ดงันัน้การดาํเนินงานการจดันิทรรศการในแต่ละครัง้จะตอ้งมกีารวางแผน
เตรยีมการอยา่งละเอยีดรอบคอบเพือ่ใหไ้ดผ้ลงานทีส่มบรูณ์ และเป็นทีป่ระทบัใจแก่ผูช้ม 
 

  วตัถปุระสงคข์องนิทรรศการ 
  การจดันิทรรศการกเ็ป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ
ทีจ่ะตอ้งดาํเนินการ ดงันัน้การจดันิทรรศการจงึมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  1. เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของ
หน่วยงานใหส้าธารณชนทราบ 
  2. เพื่อใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจ เพราะบางครัง้ผูช้มอาจมคีวามคดิสบัสนใน
หลาย ๆ สิง่พรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนัจงึเป็นการกระตุ้นใหผู้ช้มเกดิความเขา้ใจและใหค้วาม
ร่วมมือกับหน่วยงานหรือเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อหน่วยงานไปในทางที่พึง
ประสงค ์
  3. เพื่อสรา้งความประทบัใจแก่ผูช้มเมื่อเหน็ผลงานหรอืบทบาทของหน่วยงาน
ทีท่าํประโยชน์เพือ่สว่นรวมหรอืสงัคม และเกดิการยอมรบัหน่วยงานเพิม่ขึน้ 
  4. เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีก่หน่วยงาน 
  5. เพือ่สรา้งความบนัเทงิและความพงึพอใจแก่กลุ่มผูช้ม 
   

  ประเภทของนิทรรศการ 
  นิทรรศการแบ่งตามวธิกีารจดัได ้ 3 ประเภท คอื (ธรีศกัดิ ์ อคัรบวร, 2537) 
  1. นิทรรศการถาวร (Permanent exhibition) หมายถงึ นิทรรศการทีจ่ดัแสดง
เรื่องราวเดิม ๆ ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องราวสาระที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้ว เช่น เรื่องทาง
ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของสิง่ต่าง ๆ ของทีใ่ชจ้ดัอาจเป็นของจรงิ หุน่จาํลอง รปูภาพ  

เป็นต้น  นิทรรศการน้ีจะจดัแสดงเป็นเวลานานสิง่ที่นํามาแสดงนัน้ไม่มกีารเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและวิธีการมีการจัดในตัวอาคารและกลางแจ้ง โดยใช้สถานที่เดิมไม่มีการ
เปลีย่นแปลงจดัไวป้ระจํา ณ ทีใ่ดทีห่น่ึงจะใชง้บประมาณค่อนขา้งสงู ตอ้งใชเ้วลาเตรยีมงาน
ยาวนาน ต้องมกีารวเิคราะห์เน้ือหารูปแบบ และการนําเสนอตามหลกัวชิาการเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์แก่ผูช้ม แลว้ยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดต้ลอดเวลาเพื่อศกึษาคน้ควา้หรอืพกัผ่อน
หย่อนใจหาความเพลดิเพลนิได ้ นิทรรศการถาวรมกีารจดักนัหลายรปูแบบส่วนใหญ่มกัจดั
ในแหล่งสารสนเทศประเภทพิพิธภัณฑ์  เช่น พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี   
พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ จงัหวดันครปฐม  พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ เป็นตน้ 
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  2. นิทรรศการชัว่คราว (Temporary exhibition) เป็นการจดันิทรรศการทีท่าํ
เป็นครัง้คราวใช้เวลาแสดงไม่มากนักประมาณ 1 สปัดาห์ ถึง 1 เดอืนในวาระโอกาสหรอื
เทศกาลพเิศษเพื่อแสดงแผนงานหรอืความรูใ้หม่ ๆ เพื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่
ผลงานของหน่วยงาน ตลอดจนสรา้งความเขา้ใจอนัดต่ีอหน่วยงาน  นอกจากน้ีนิทรรศการ
ชัว่คราวยงัจดัขึ้นมาเสรมินิทรรศการถาวรเพื่อแสดงผลงานการศกึษาค้นคว้าใหม่ ๆ หรอื
เรื่องราวเสรมิการจดัแสดงทีม่อียู่เดมิ (จนัทรา  มาศสุพงศ,์ 2540)  นิทรรศการชัว่คราวอาจ
จดัแสดงในสถานที่เดิมเป็นประจําจะแตกต่างกันกับการจัดนิทรรศการถาวรตรงที่การ
นําเสนอเน้ือหาจะเป็นความรูใ้หม ่ๆ และใชร้ปูแบบการจดัแปลก ๆ และน่าสนใจแต่วสัดุทีใ่ช้
จะไมค่งทนเท่านิทรรศการถาวร นิทรรศการชัว่คราว เช่น นิทรรศการภาพถ่าย  นิทรรศการ
หม่อนไหมแห่งชาต ินิทรรศการไปรษณียไ์ทย นิทรรศการป่ารกัษ์น้ํา นิทรรศการโครงการ
หลวง  เป็นตน้ 
  3. นิทรรศการสญัจร (Travelling exhibition) หรอืเรยีกวา่ นิทรรศการ 
หมุนเวยีนเป็นนิทรรศการทีจ่ดัขึน้เป็นชุดสาํเรจ็เพื่อแสดงในทีห่ลาย ๆ แห่งหมุนเวยีนกนัไป
ในโอกาสพเิศษเพื่อสรา้งความเขา้ใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน และ
สื่อหลกัทีนํ่ามาแสดงเป็นแบบเดมิ  วตัถุประสงคใ์นการจดัเป็นแบบเดมิอาจมสีิง่ของหรอืการ
แสดงประกอบเพิม่เตมิในบางครัง้เท่านัน้ มจุีดมุ่งหมายเพื่อมุ่งอํานวยความสะดวกแก่ผูช้ม
เพราะว่าหากจดัแสดงไวใ้นทีแ่ห่งเดยีวกนัผูช้มไม่สามารถเดนิทางไปชมไดท้ัว่ถงึ ซึ่งการจดั
นิทรรศการประเภทน้ียุ่งยาก และสิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายมากเพราะตอ้งคํานึงถงึความปลอดภยั
ขณะขนยา้ย และค่าขนส่ง (วฒันะ  จูฑะวภิาต, 2540) นิทรรศการหมุนเวยีนจะไดผ้ลดนีัน้
ขึน้อยูก่บัผูจ้ดัและผูค้วบคุมนิทรรศการไปเผยแพร่มปีระสบการณ์ มมีนุษยสมัพนัธ ์มเีทคนิค
ในการจดัการเป็นอย่างดเีพื่อตดิต่อสื่อสารกบับุคคลในทอ้งถิน่นัน้ ๆ นิทรรศการหมุนเวยีน 
เชน่ นิทรรศการตราไปรษณยีากร นิทรรศการวฒันธรรมสญัจร เป็นตน้ 
 

  ขัน้ตอนการจดันิทรรศการ 
  การจดันิทรรศการเป็นการรว่มมอืประสานกบับุคคลหลายฝา่ยเพือ่ใหก้ารจดั
นิทรรศการเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไวด้งันัน้การจดันิทรรศการจงึมขี ัน้ตอนการ 
ดาํเนินงาน ดงัน้ี (จนัทรา  มาศสพุงศ,์ 2540) 
  1. ขัน้ก่อนการจดันิทรรศการ 
  2. ขัน้เตรยีมการและจดันิทรรศการ 
  3. ขัน้หลงัการจดันิทรรศการ 
  4. การประเมนิผลการจดันิทรรศการ 
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  1. ขัน้ก่อนการจัดนิทรรศการ  เ ป็นขัน้ตอนที่จะต้องดําเนินงานตาม
รายละเอยีดทีส่าํคญั คอื 
   1.1  กําหนดวัตถุประสงค์  ควรระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อเข้าใจ
ตรงกัน  ตลอดจนให้ทราบทิศทางการดําเนินงานว่าจะไปในลักษณะใดซึ่งการกําหนด
วตัถุประสงค์จะต้องให้สอดคล้องกบันโยบายของหน่วยงานที่ต้องการจดันิทรรศการเพื่อ
เป้าหมายใด เช่น ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร กจิกรรมใหค้วามรูส้รา้งความศรทัธา และ
ทศันคตทิีด่ ีเป็นตน้ 
   1.2  กําหนดเน้ือหา ชื่อนิทรรศการ และวิธีการนําเสนอซึ่งการกําหนด
เน้ือหามหีลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
      1.2.1 เน้ือหาตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
      1.2.2 เน้ือหาตอ้งสอดคลอ้งกบัชื่อนิทรรศการ 
      1.2.3 ความสัมพนัธ์ของเน้ือหากับสื่อ เมื่อกําหนดวัตถุประสงค์
เน้ือหา และชื่อของนิทรรศการแล้วสิง่ที่ต้องพจิารณาและวเิคราะห์อย่างละเอยีดในลําดบั
ต่อมา คือ การกําหนดสื่อที่นําเสนอต้องให้เหมาะกบัเน้ือหาและกลุ่มผู้ชมว่าควรจะใช้สื่อ
ประเภทใดจงึจะดงึดดูความสนใจไดด้ ี 
   1.3  ขัน้การวางแผน การวางแผนถอืว่าเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัเพื่อใหผ้ลงาน
ออกมาดจีะตอ้งมกีารวางแผน ซึง่เป็นขัน้ตอนการคดิในการทีจ่ะดาํเนินงานการจดันิทรรศการ
ทัง้หมดไดโ้ดยสามารถวางแผนในประเดน็ทีส่าํคญัต่าง ๆ ดงัน้ี  (วฒันะ  จฑูะวภิาต, 2542) 

      1.3.1 การวางแผนเกี่ยวกบัผูช้ม ควรทราบกลุ่มเป้าหมายของผูช้ม  
เพื่อเตรยีมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ควรศึกษาองค์ประกอบของผู้เข้าชม เช่น อายุ เพศ  
การศกึษา สตปิญัญา เป็นตน้ 
      1.3.2 การวางแผนเกี่ยวกบัเน้ือหา เน้ือหาของนิทรรศการควรมี
ความน่าสนใจสามารถดงึดูดความสนใจของผูเ้ขา้ชมได ้และตอ้งดูความมุ่งหมายของการจดั
ด้วยว่ามุ่งหวงัประชาสมัพนัธ์หรือให้ความรู้ด้านวิชาการ และควรให้เน้ือหามีความเป็น
เอกภาพไมค่วรปะปนกนัหลายเรือ่ง หรอืหลายวตัถุประสงค ์
      1.3.3 การวางแผนเกีย่วกบัขนาดจะตอ้งขึน้อยูก่บัเน้ือหาสถานทีจ่ดั  
เวลา และงบประมาณสําหรบัดําเนินการถงึจะสามารถทราบว่านิทรรศการมขีนาดเลก็หรอื
ใหญ่ จงึจะตอ้งสมัพนัธก์บัเน้ือหาสถานทีจ่ดัเวลา และงบประมาณ 

      1.3.4 การวางแผนเกีย่วกบัสถานที ่ผูจ้ดัควรพจิารณาขนาดและเน้ือ
ทีใ่หม้คีวามเหมาะสมกบัจํานวนผูร้บั จาํนวนวสัดุ และเน้ือหาทีจ่ะแสดงเพื่อจะไดพ้จิารณาว่า
อาคารสถานทีใ่หเ้หมาะสมกบัผูช้ม 
      1.3.5 การวางแผนเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ย สิง่ทีผู่จ้ดัตอ้งพจิารณา เชน่  
คา่สถานที ่คา่จา้ง คา่วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 
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      1.3.6 การวางแผนเกีย่วกบัระยะเวลา  ผูจ้ดัตอ้งดูองคป์ระกอบดว้ย
ว่าเป็นนิทรรศการประเภทใดดูความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์หรอืไม่  และ
หากเป็นนิทรรศการสญัจรควรจดัทําเอกสารแจ้งประสานแก่หน่วยงานหรอืองค์กรที่จะนํา
นิทรรศการไปแสดงเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในเรือ่งวนั เวลา 
      1.3.7 การวางแผนเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์  และความร่วมมอื
จากชุมชนผูจ้ดัควรหาแนวทางให้ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในนิทรรศการ หรอืในกจิกรรมที่
สมัพนัธก์บันิทรรศการหรอืแสวงหาความรว่มมอืจากองคก์รหรอืหน่วยงานทอ้งถิน่เพื่อใหก้าร
จดันิทรรศการมบุีคคลเขา้รว่มหลายฝา่ย และมสีว่นภาคภมูใินผลงานดว้ยกนั 
      1.3.8 การวางแผนเกี่ยวกบักจิกรรมประกอบ นิทรรศการส่วนใหญ่
มกัจะมกีารจดักจิกรรมเพิม่เตมิดา้นการใหค้วามรูแ้ก่ผูม้ารบักจิกรรมเสรมิความรู ้เช่น การ
พดูแนะนําสิง่ทีนํ่ามาแสดง การสาธติ การแสดง เป็นตน้ 
   1.4  กําหนดผูร้บัผดิชอบ  กระบวนการปฏบิตังิานตอ้งกําหนดผูร้บัผดิชอบ
ใหช้ดัเจนเพือ่จะไดก้าํหนดวธิกีารทาํงานโดยบุคคลทีจ่ะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการจดันิทรรศการ มี
ดงัน้ี 
      1.4.1 ฝ่ายควบคุมนิทรรศการ เป็นผูร้บัผดิชอบนิทรรศการทัง้หมด  
เชน่ ใหค้าํแนะนําการผลติการจดัสรรกาํลงัคนประสานงานแกป้ญัหา และอาํนวยความสะดวก
แก่ผูป้ฏบิตั ิ เป็นตน้ 
      1.4.2 ฝ่ายศลิปกรรม เป็นผู้รบัผดิชอบงานกราฟิกออกแบบจดัทํา
อุปกรณ์  เสยีงส ี ตวัอกัษร  เป็นตน้ 
      1.4.3 ฝา่ยชา่ง เป็นฝา่ยทีเ่สรมิฝา่ยศลิปกรรม เชน่  
ชา่งอเิลก็ทรอนิกส ์ ชา่งไม ้ชา่งไฟฟ้า ชา่งส ีเป็นตน้ 
      1.4.4 ฝา่ยวชิาการ  เป็นผูร้บัผดิชอบขอ้มลูเน้ือหา จดัทาํขอ้มลู และ
เตรยีมบรรยายสรุป จดัเตรยีมบุคลากรเพื่อใหค้าํแนะนําอธบิาย นําชมนิทรรศการ และจดัทํา
เอกสารประกอบการจดันิทรรศการ 
      1.4.5 ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ร ับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การทํา
รายการเบกิจา่ย คา่ตอบแทน คา่เชา่สถานที ่คา่เชา่อุปกรณ์ คา่อาหาร เป็นตน้ 
      1.4.6 ฝ่ายสถานที่ เป็นผูอ้ํานวยความสะดวกใหแ้ก่ฝ่ายศลิปกรรม  
และฝา่ยอื่น ๆ เชน่ ฝา่ยพธิกีาร ฝา่ยปฏคิม ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
      1.4.7 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ เป็นผู้ทําหน้าที่ประชาสมัพนัธ์การจัด
นิทรรศการไปยงักลุ่มผูช้มหรอืกลุ่มเป้าหมายโดยผสานกบัฝ่ายต่าง ๆ เพื่อขอรายละเอยีด
ของขอ้มลูเพือ่จดัเตรยีมทาํเอกสารประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบต่าง ๆ 
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      1.4.8 ฝา่ยพธิกีาร เป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัพธิเีปิดนิทรรศการ เช่น  
เชญิบุคคลสาํคญัมาเป็นประธานพธิเีปิด รา่งคาํกล่าวรายงาน จดัทาํกาํหนดการในพธิเีปิด ทาํ
หนงัสอืเชญิแขกผูม้เีกยีรตมิารว่มพธิเีปิด เชญิสือ่มวลชน เป็นตน้ 
      1.4.9 ฝา่ยประเมนิผล เป็นฝา่ยทีศ่กึษาสาํรวจความคดิเหน็ของผูช้ม  
หรอืกลุ่มเป้าหมายตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวโ้ดยฝา่ยประเมนิผลจะตอ้งดําเนินการจดัทําแบบ
ประเมินผลให้ครอบคลุมทัง้หมด และดําเนินการเก็บรวบรวมนําวิเคราะห์ผล แล้วสรุป
รายงานผลการจดันิทรรศการ 
   1.5  กาํหนดงบประมาณ เป็นปจัจยัสาํคญัทีข่าดไมไ่ดใ้นการจดันิทรรศการ   
      

  2. ขัน้เตรียมการและจัดนิทรรศการ  ขัน้ตอนการเตรียมการและจัด
นิทรรศการ ผูจ้ดัจะตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
   2.1  ออกแบบสถานที่ เพื่อจัดแบ่งเน้ือที่ให้สอดคล้องกับเน้ือหาของ
นิทรรศการ และอํานวยความสะดวกแก่ผูเ้ดนิชมโดยทัว่ไปจะแบ่งเน้ือที่ออกเป็น  2  ส่วน  
คอื 
      2.1.1 บริเวณงาน ควรเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกไม่
ห่างไกลจากชุมชนมากนักในบรเิวณควรมทีี่ว่างสําหรบัที่นัง่พกัผ่อน และควรมทีี่จอดรถ
กวา้งขวางแก่ผูเ้ขา้ชม 
      2.1.2 ทีจ่ดันิทรรศการ ควรพจิารณาเน้ือทีก่ารใชง้านใหเ้หมาะสมใน
การจดัตัง้วสัดุอุปกรณ์ทีนํ่ามาจดันิทรรศการและควรจดัพืน้ทีส่าํหรบัผูช้มเดนิไดอ้ยา่งสะดวก  
 ไมค่บัแคบเกนิไป 
   2.2  การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ในการจดันิทรรศการ เพื่อใช้เป็นสื่อนําเสนอ
ขอ้มลูทุกประเภท เชน่ เน้ือหา ตวัเลข สถติ ิรปูภาพ แผนภมู ิเป็นตน้ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ที่
ใชเ้พือ่จดัตกแต่งใหนิ้ทรรศการมสีสีนัและดสูดใสยิง่ขึน้ 
   2.3  คําและตวัอกัษร เป็นการเขยีนคําเพื่อบรรยายหรอือธบิายเพื่อสื่อให้
เข้าใจควรเลือกถ้อยคําให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายไม่ใช้ภาษาที่ยากแก่การเข้าใจควรสรุปคํา
บรรยายให้สัน้ กะทดัรดั สละสลวย และถูกต้องตามหลักภาษา และที่สําคญัต้องศึกษา
กลุ่มเป้าหมายดว้ยว่าเป็นกลุ่มใด มอีายุและการศกึษาระดบัใด เพื่อนํามาพจิารณาการเลอืก
คาํและตวัอกัษรใหส้อดคลอ้งกนั  
   2.4  การติดตัง้และการจดั  ก่อนการติดตัง้จะต้องมีการตรวจสอบ เช่น 
ภาพ คาํบรรยาย วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ ว่าอยูใ่นสภาพสมบูรณ์พรอ้มใชง้านหรอืไมโ่ดย
ฝ่ายที่รบัผดิชอบต้องจดัเตรยีมให้เรยีบร้อยว่าควรจะจดัวางตําแหน่งไหน เมื่อดําเนินการ
ติดตัง้แล้วถือได้ว่าการจดันิทรรศการเสรจ็สมบูรณ์พร้อมจะแสดงต่อสาธารณชน เป็นการ
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นําเสนอสิง่ที่เตรยีมไว้ตามแผน หากทุกอย่างดําเนินไปด้วยดีถือได้ว่าการจดันิทรรศการ
บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้
  3. ขัน้หลงัการจดันิทรรศการ  เป็นขัน้ตอนทีค่วรมกีารวางแผนหลงัจากการ
จดันิทรรศการสิน้สุดลง เน่ืองจากอาจจําเป็นต้องใชจ้ดัแสดงอกีหรอืต้องเกบ็ไวใ้ชง้านอื่นได ้
จงึตอ้งมกีารวางแผนไวล้่วงหน้าเพื่อจะไดใ้ชว้สัดุอุปกรณ์ทีม่คีุณภาพด ีคงทนแขง็แรง ฉะนัน้ 
การเก็บรกัษาจงึเป็นเรื่องสําคญัเพื่อเป็นการประหยดังบประมาณ เพราะวสัดุอุปกรณ์บาง
ประเภทอาจนํากลบัไปใชอ้กีไมไ่ดห้ากนําไปใชไ้ดอ้กีครัง้ควรจดัเกบ็ใหอ้ยูใ่นสภาพดพีรอ้มใช้
งานได ้ดงันัน้หากไมม่กีารวางแผนอาจทาํใหเ้กดิการสญูเสยีทัง้งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ แต่หากมกีารวางแผนสําหรบัเก็บรกัษาไว้เป็นอย่างดีแล้วครัง้ต่อไปก็จะสามารถ
นํามาใชไ้ดอ้กี และจะเป็นการประหยดัเวลา แรงงาน และงบประมาณอกีดว้ย 
  4. การประเมินผลการจดันิทรรศการ การประเมนิผลเป็นการตรวจสอบของ
การปฏบิตังิานทีผ่า่นมาว่ามขีอ้ดแีละขอ้บกพรอ่งตรงจุดไหนเพื่อทีจ่ะไดห้าแนวทางแกไ้ข ซึง่
การประเมนิผลสามารถทาํไดห้ลายวธิ ีเช่น การสงัเกต การพดูคุยสนทนา กล่องหรอืตูแ้สดง
ความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น การประเมินผลถือว่าเป็นการตรวจสอบผลการ
ปฏิบตัิงานของทุกฝ่ายที่จดันิทรรศการ แบบประเมนิควรทําให้ง่าย สัน้ และใช้เวลาน้อย 
เพราะหากแบบสอบถามมคีวามยากหรอืเสยีเวลาจะทาํใหผู้ช้มไมอ่ยากตอบ ดงันัน้ควรจดัทาํ
แบบสอบถามใหม้คีวามสะดวกงา่ยต่อการตอบแลว้ผูเ้ขา้ชมเกดิความพงึพอใจจะส่งผลใหไ้ด้
ขอ้มลูทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีส่ดุ 
   

  หลกัการจดันิทรรศการ 
  แหล่งบรกิารสารสนเทศนิยมเลือกจดันิทรรศการชัว่คราว เน่ืองจากผู้ใช้ต้อง
ไดร้บัสารสนเทศทีใ่หม่ ๆ อยู่เสมอ สิง่ทีจ่ะต้องพจิารณาอกีคอื จะจดัใหด้อีย่างไรจะเลอืกใช้
สื่อประเภทไหนถงึจะเหมาะสมถงึจะสามารถสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้ขา้ชมหรอืกลุ่มผูใ้ชท้ีเ่ป็น
เป้าหมายขององคก์รใหค้วามสนใจและมอีารมณ์ความรูส้กึคลอ้ยตามบรรยากาศได ้ดงันัน้ผู้
จดันิทรรศการจงึควรพจิารณาหลกัการจดันิทรรศการสาํคญั ดงัน้ี 
  1. การนําเสนอ  เป็นการสรา้งจุดสนใจเพื่อใหผู้ช้มเกดิความสนใจโดยผูจ้ดัตอ้ง
คดิสรา้งสรรคเ์ทคนิควธิกีารนําเสนอใหแ้ปลกใหมอ่ยูเ่สมอ 
  2. ความเด่น เป็นการสรา้งสรรค์ที่เกดิขึน้ระหว่างความเหมอืนความแตกต่าง  
เพือ่ใหบุ้คคลใหค้วามสนใจโดยการสรา้งจุดเดน่ขึน้ และใหม้องเหน็เป็นอนัดบัแรก ๆ 

  3. ความเป็นเอกภาพ เป็นการจดัทีท่ําใหผู้ช้มดูแลว้เกดิความรูส้กึเป็นสดัส่วน  
เป็นกลุ่มไมก่ระจดักระจายเน้ือหารายละเอยีดเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั 
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  4. การเลอืกเน้ือหา  การเสนอเน้ือหาตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดั
ผูจ้ดัต้องศกึษารายละเอยีด เช่น จดัขึน้เพื่ออะไร ใครคอืกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ระยะเวลา 
เป็นตน้  หลงัจากนัน้กพ็จิารณารวบรวมเน้ือหาใหค้รบถว้นสมบูรณ์ คดัเลอืกเน้ือหาทีต่รงกบั
วตัถุประสงค ์และตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ทีก่ลุ่มผูช้มไดร้บั 
  5. การเลือกสื่อนําเสนอ ผู้จ ัดต้องคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ประเภทของนิทรรศการ ซึ่งสื่อที่นํามาใชค้วรมคีวามหลากหลายสามารถดงึดูดความสนใจ
ของผู้เข้าชมได้หรอืให้ผู้เข้าชมมโีอกาสเข้ามามสี่วนร่วมจะเป็นการเพิม่คุณค่าและความ
น่าสนใจใหก้บันิทรรศการมากขึน้ 
  6. การเลอืกสถานที่ ผูจ้ดัควรเลอืกสถานที่ที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของ
แต่ละองคก์รโดยพจิารณาบรเิวณทีส่ามารถเดนิชมไดส้ะดวกควรเลอืกบรเิวณทีเ่ป็นทางผ่าน
ของผูช้ม และตอ้งคาํนึงถงึทีว่า่งรอบบรเิวณทีจ่ดันิทรรศการดว้ย 
 

 
ภาพที ่ 5.6 นิทรรศการพอ่หลวงของเรา 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

ภาพที ่ 5.7 นิทรรศการบุคคลสาํคญั 
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 2. ห้องสมดุเคล่ือนท่ี 

  การให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศในลักษณะห้องสมุดเคลื่อนที่ถือเป็น
กิจกรรมในเชิงรุกของแหล่งบรกิารสารสนเทศที่จะเสรมิสร้างสงัคมให้เป็นสงัคมแห่งการ
เรยีนรู ้สามารถเขา้ถงึตวัผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นอยา่งด ีเพราะกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารไมม่โีอกาสเขา้มาใช้
บรกิาร  อาจจะดว้ยเหตุผลที่แตกต่างกนั เช่น การเดนิทางไม่สะดวก พืน้ทีอ่ยู่ห่างไกลจาก
แหล่งบรกิาร เป็นผูด้อ้ยโอกาสอาจจะเป็นทัง้เดก็ เยาวชน ผูใ้หญ่ คนชรา ผูต้้องขงั เป็นต้น 
การจดัใหม้กีจิกรรมหอ้งสมุดเคลื่อนที่ของแหล่งบรกิารสารสนเทศแต่ละแห่งนัน้ ขึน้อยู่กบั
นโยบายของแต่ละองคก์รทีม่วีตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีจ่ะทาํหน้าทีบ่รกิารทางวชิาการแก่
ทอ้งถิน่ และถอืวา่เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่สง่เสรมิการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
โดยหอ้งสมดุเคลื่อนทีเ่ป็นแหล่งเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการใหแ้ก่ประชาชนผูส้นใจ 
   

  ขัน้ตอนการดาํเนินงานห้องสมดุเคล่ือนท่ี 

  การดาํเนินงานหอ้งสมดุเคลื่อนทีต่อ้งมขี ัน้ตอนทีส่าํคญั คอื (พรทพิย ์ 
สวุนัทารตัน์, 2546) 

  1. ขัน้การวางแผน  ต้องมกีารวางแผนเตรยีมการเพื่อจดัหอ้งสมุดเคลื่อนที่มี
การกําหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเพื่อใชใ้นกระบวนการวางแผน  
โดยรายละเอยีดทีจ่ะตอ้งพจิารณารว่ม คอื 
   1.1  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร  ตอ้งพจิารณาดตูามสภาพและความเหมาะสมว่าควร
เป็นผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มใด จาํนวนเทา่ใด ซึง่จะนําไปสูก่ารจดัเตรยีมงานของกจิกรรมต่อไป 
   1.2  รูปแบบของการจดัให้บรกิาร ผู้รบัผดิชอบควรกําหนดลกัษณะของ
กจิกรรมวา่ควรจะมบีรกิารพืน้ฐาน เชน่ การยมื - คนื บรกิารการอา่น และจดักจิกรรมสง่เสรมิ
การใชบ้รกิารดว้ย เชน่ การเล่านิทาน การเล่นเกม เชดิหุน่ วาดภาพ ระบายส ีเป็นตน้ 
   1.3  ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ผู้จ ัดกิจกรรมต้อง
กําหนดประเภทและคดัเลอืกทรพัยากรสารสนเทศใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูใ้ชบ้รกิารอาจจะเป็น
ตํารา เอกสาร แผน่พบั สือ่โสตทศัน์ สือ่อเิลก็ทรอนิกสต่์าง ๆ และลกัษณะของสารสนเทศควร
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มบุคคล เช่น แนะนําอาชีพ การเกษตร สุขภาพอนามยั 
หนงัสอืนิทาน  เกม เป็นตน้ 
   1.4  สถานที่ใหบ้รกิาร  ต้องทราบสถานที่ที่จะต้องไปจดัหอ้งสมุดเคลื่อน
ทีว่า่อยูท่ีไ่หนจะใชพ้าหนะใด และอุปกรณ์ประเภทใดจงึจะเหมาะสม เพราะในดา้นสถานทีน่ัน้
มีองค์ประกอบอื่นที่ต้องพิจารณาด้วย เช่น ความปลอดภัยของผู้จ ัดทํากิจกรรม กลุ่ม
ผูใ้ช้บรกิาร วสัดุอุปกรณ์ที่จดัเตรยีมไป ความสะดวกสบายในการใช้บรกิาร ควรพจิารณา
พืน้ทีห่รอืบรเิวณจดั  บรรยากาศสภาพแวดลอ้มเหมาะสมต่อการเขา้รว่มกจิกรรม 
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   1.5  กําหนดเวลาการให้บริการ ควรกําหนดช่วงเวลาให้เหมาะสมกับ
กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่
   1.6  ขอความร่วมมอืกบับุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการติดต่อ
ประสานงานและขอความร่วมมอืกบัผูนํ้าชุมชนหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่ออํานวยความ
สะดวกหรอืแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ในการจดักจิกรรม 
   1.7  การประชาสัมพันธ์  ต้องทําการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแจ้ง
กําหนดการใหบ้รกิารโดยประสานหรอืขอความรว่มมอืไปยงัผูนํ้าชุมชนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
และใชส้ือ่ต่าง ๆ เพือ่ชว่ยประชาสมัพนัธ ์เชน่ แผน่พบั ใบปลวิ หนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่  
เสยีงตามสายประจาํหมูบ่า้น วทิยชุุมชน เป็นตน้ 
  2. ขัน้ปฏิบัติตามแผน  ควรดําเนินการตามแผนที่กําหนไว้ และแผนบาง
ประเภทอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไปตามสภาพของปญัหาที่พบจากการดําเนินงานเพื่อใหเ้กดิ
ความเหมาะสม และสง่ผลดต่ีอการจดักจิกรรม 
  3. ขัน้การประเมนิผล  การจดักจิกรรมในแต่ละครัง้ควรจดัทําการประเมนิผล
การดาํเนินงานทัง้ระหว่างการดาํเนินงานและสิน้สุดการจดักจิกรรมเพื่อรวบรวมอุปสรรคและ
ปญัหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดําเนินงานในครัง้ ต่อไปมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.8  ขัน้ตอนการดาํเนินงานหอ้งสมดุเคลื่อนที ่

ขัน้วางแผน 

กลุ่มผูใ้ช ้

รปูแบบการจดั 

ประเภทของทรพัยากรสารสนเทศ 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

กาํหนดเวลา 

ขอความรว่มมอื 

ประชาสมัพนัธ ์

 

ขัน้ปฏิบติัการ 

 

ขัน้การประเมินผล 
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  รปูแบบของห้องสมดุเคล่ือนท่ี 

  การใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศโดยจดัทาํหอ้งสมุดเคลื่อนทีแ่ก่ชุมชนแต่ละ
หน่วยงานต่างมรีูปแบบการนําเสนอกจิกรรมที่แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัสภาพความเหมาะสม
และปจัจยัต่าง ๆ ทีส่ามารถเขา้กบับรบิทของชุมชนนัน้ได ้ จงึมรีปูแบบของหอ้งสมุดเคลื่อนที่
สาํคญัดงัน้ี 
  1. รถยนต์ห้องสมุดเคล่ือนท่ี  เป็นหอ้งสมุดเคลื่อนทีโ่ดยใชร้ถยนต์ เช่น รถ
บสั รถตู ้นําทรพัยากรสารสนเทศแต่ละประเภทออกบรกิารใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายในแต่ละ
ชุมชนทีอ่ยูต่ามทอ้งถิน่ต่าง ๆ ทัง้ในชนบทและในเมอืง 
 

 
 

ภาพที ่ 5.9  รถยนตห์อ้งสมดุเคลื่อนที ่
 

 
 

ภาพที ่ 5.10  บรรยากาศภายในรถยนตห์อ้งสมดุเคลื่อนที ่
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  2. เรือห้องสมุดเคล่ือนท่ี เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่โดยใช้เรือเป็นพาหนะนํา
ทรพัยากรสารสนเทศเพื่อออกให้บรกิารแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่อาศยัอยู่ตาม
ริมน้ําเพราะประชาชนกลุ่มน้ีจะมีวิถีชีวิตอยู่กับน้ําเป็นส่วนใหญ่ เช่น การเดินทาง การ
ประกอบอาชพี การตัง้ถิน่ฐาน เป็นต้น เป็นอุปสรรคในการเดนิทางไปใชบ้รกิาร ดงันัน้การ
ใหบ้รกิารตอ้งอํานวยความสะดวก และมกีารกําหนดการจอดใหบ้รกิารและประชาสมัพนัธไ์ว้
ล่วงหน้า 
  3. ส่ือห้องสมุดเคล่ือนท่ี  เป็นการจัดทําภาชนะใช้บรรจุสื่อทรัพยากร
สารสนเทศไวใ้นรปูแบบต่าง ๆ เช่น กล่อง ย่าม หบี กระเป๋า ถุง เป็นตน้ โดยทํามาจากวสัดุ
ประเภทต่าง ๆ เช่น ไม ้สงักะส ีกระดาษ เป็นตน้ โดยแต่ละองคก์รมกีารจดัทาํตามรปูแบบที่
กําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับสภาพของชุมชนในแต่ละพื้นที่ และนําออก
บรกิารในสถานทีต่่าง ๆ ตามทีก่าํหนดไว ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.11 ยา่มความรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.12  กล่องความรู ้
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                                 ภาพที ่ 5.13 หบีความรู ้
 

  แหล่งบริการสารสนเทศแต่ละแห่งต่างมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของแต่ละแห่งแต่มี
เป้าหมายทีเ่หมอืนกนั คอื ตอ้งการใหห้อ้งสมุดเคลื่อนทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติทีส่ามารถ
รุกเขา้ถงึผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ดยเฉพาะเดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ หรอื
ตามชนบทห่างไกลไดม้โีอกาสเรยีนรูพ้ฒันาสตปิญัญาดว้ยตนเองเพื่อนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใช้
ประกอบอาชพี การดาํรงชวีติ การแกไ้ขปญัหา และการตดัสนิใจต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
   

  กิจกรรมของห้องสมดุเคล่ือนท่ี 

  ห้องสมุดเคลื่อนที่มกัมกีิจกรรมส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู้เพื่อดงึดูดหรอื
เชญิชวนใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมใหม้ากขึน้ จงึมกีจิกรรมสาํคญั ดงัน้ี 
  1. การเล่านิทาน 

   การเล่านิทานเป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสําหรบัเดก็ โดยนําเรื่องมาเล่าถ่ายทอด
ให้ผู้ฟงัเพื่อให้เด็กได้รบัความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยผู้เล่านิทานจะต้องคดัเลือกเรื่อง
นิทานให้เหมาะสมกับเด็กทัง้วัย และความสนใจของเด็ก ควรเลือกเรื่องที่สามารถเล่า
ตรงไปตรงมา ไม่วกวน มกีารดําเนินเรื่องอย่างรวดเรว็ ขณะที่เล่านิทานสามารถปลูกฝงั
คุณธรรม จรยิธรรม และนิสยัรกัการอา่นใหแ้ก่เดก็ไดด้ว้ยแต่ไมค่วรใชเ้วลานานเกนิไป เพราะ
จะทาํใหอ้รรถรสในการฟงัและความสนใจลดน้อยลง 
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   องคป์ระกอบของการเล่านิทาน 

   ผูเ้ล่านิทานจะตอ้งศกึษาองคป์ระกอบสาํคญัของการเล่านิทาน ดงัน้ี 
   1.  การเลอืกเรือ่งนิทานใหเ้หมาะสมกบัเดก็ และควรเลอืกเรื่องทีเ่ดก็ๆ ชอบ  
หรอืเรือ่งใกลต้วัไมค่วรเลอืกเรือ่งทีท่าํใหเ้กดิความรูส้กึสะเทอืนใจสยดสยองน่ากลวัจนเกนิไป 
   2.  ผูเ้ล่านิทานตอ้งเขา้ใจจติวทิยาธรรมชาตคิวามสนใจของเดก็ในแต่ละวยั
ดว้ยเพือ่นําไปพจิารณาประกอบการเลอืกเรือ่งนิทานใหเ้หมาะสมกบัวยัของเดก็ 
   3.  ผูเ้ล่าตอ้งมเีทคนิคในการเล่า เพื่อใหผู้ฟ้งัเกดิจนิตนาการมอีารมณ์คลอ้ย
ตามมน้ํีาเสยีงทีช่วนฟงัเลอืกใชค้าํพดูต่าง ๆ อยา่งมศีลิปะและใหค้วามรูส้กึเป็นธรรมชาตอิอก
เสยีงพดูควรใหถู้กตอ้งทัง้คาํควบกลํ้าเสยีงดงัชดัเจน 
   4.  การเลอืกสื่อประกอบการเล่า การเล่านิทานเพื่อใหน่้าสนใจตื่นเตน้ และ
เร้าใจยิง่ขึ้นควรมสีื่อต่าง ๆ ประกอบเช่น หุ่น หนังสอื ภาพประกอบ ป้ายประชาสมัพนัธ ์ 
เสยีงดนตร ีเป็นตน้ 
   5.  เวลาและสถานทีใ่นการเล่า เวลาในการเล่าทีเ่หมาะสมควรอยู่ประมาณ
ตัง้แต่ 15 นาท ีจนถงึ 40 นาท ีแต่ทัง้น้ีสามารถยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม และผูเ้ล่าควร
วางแผนและจดัเตรยีมสถานทีใ่หแ้น่นอนควรมคีวามเหมาะสมทีส่ามารถจดักจิกรรมสําหรบั
เดก็ได ้
  2. การแข่งขนัตอบปัญหา 
   การแข่งขนัตอบปญัหาของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจะช่วยใหเ้ดก็มคีวามสนใจใน
กจิกรรมหอ้งสมุดเคลื่อนที่มากขึน้ เพราะเป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิความสามารถทางวชิาการ 
ฝึกไหวพรบิสตปิญัญาของเดก็ไดเ้ป็นอย่างด ีเป็นกจิกรรมที่มปีระโยชน์โดยตรงช่วยใหเ้ดก็
สนใจการอา่นยิง่ขึน้  สง่เสรมิใหรู้จ้กัคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งความรูต่้าง ๆ ทาํใหเ้ดก็มโีลก
ทศัน์ทีก่วา้งไกล ฝึกใหเ้ดก็มคีวามอดทน รูแ้พรู้ช้นะ และรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
   หลกัสาํคญัของการแข่งขนัตอบปัญหา 
   1.  การตัง้ปญัหา  คําถามตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้ขา้แขง่ขนัควรมคีวาม
หลากหลายด้าน เช่น ความรู้ทัว่ไป ความรู้เฉพาะวิชาใดวิชาหน่ึง ปญัหาเชาว์ เป็นต้น 
เพื่อใหเ้ดก็เกดิการกระตอืรอืรน้ใฝศ่กึษาคน้ควา้หาคําตอบ และควรตัง้ปญัหาใหเ้พยีงพอกบั
ระยะเวลาของกจิกรรมไมค่วรตัง้คาํถามยากหรอืงา่ยจนเกนิไปคาํถามควรใหเ้หมาะสมกบัวยั
ของผูแ้ขง่ขนั 
   2.  กําหนดคุณสมบตัิของผู้เข้าแข่งขนั ต้องกําหนดระดบัช่วงอายุ ระดบั
การศกึษา จาํนวนผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัใหช้ดัเจน เพื่อความสะดวกในการจดัเตรยีมประเภทของ
คาํถาม 



177 

 

   3.  แต่งตัง้กรรมการตดัสนิ เพื่อร่วมตดัสนิการแข่งขนัตอบปญัหาใหเ้ป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย 
   4.  กําหนดเกณฑ์การตดัสนิ และรางวลัเพื่อให้ผู้เขา้แข่งขนัได้เขา้ใจและ
ศกึษาขัน้ตอนอยา่งละเอยีดเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนการแขง่ขนั 
  3. การประกวด 

   การประกวดเป็นกิจกรรมที่ส่ ง เสริมให้ผู้ เข้าประกวดได้ใช้ความรู ้ 
ความสามารถ และทกัษะต่าง ๆ เป็นการฝึกใหเ้ดก็รูจ้กักลา้แสดงออก มปีฏภิาณไหวพรบิ มี
ความเป็นผู้นํา มีความคิดสร้างสรรค์ มคีวามสามคัคี การประกวดแต่ละประเภทต้องให้
เหมาะสมกบัเดก็ในแต่ละวยั ซึง่เดก็มคีวามชอบการประกวดเพราะทาํใหต้ื่นเตน้ เรา้ใจทําให้
มชีื่อเสยีง และเป็นทีรู่จ้กั 
   ประเภทของการประกวด 

   กจิกรรมการประกวดทีส่าํคญั  มดีงัน้ี 
   1.  การประกวดเรยีงความ 
   2.  การประกวดคาํขวญั 

   3.  การประกวดการอา่น 
   4.  การประกวดรอ้งเพลง 
   5.  การประกวดวาดภาพระบายส ี
   6.  การประกวดเล่าเรือ่งจากสิง่ทีก่าํหนดให ้

7.   การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                                    ภาพที ่ 5.14  กจิกรรมวาดภาพระบายส ี
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                   4. การจดัแสดงส่ือ 
   สือ่ทีนํ่าไปจดักจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่เชน่ นิทรรศการ หนงัสอื 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของเล่นเด็ก และเกมต่าง ๆ เป็นต้น จะทําให้กิจกรรมของห้องสมุด
เคลื่อนที่น่าสนใจยิง่ขึน้ สื่อต่าง ๆ ที่นําไปจดัแสดงต้องจดัหาสถานที่หรอืมุมใดมุมหน่ึงให้
เหมาะสม เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมกจ็ะมคีวามสนใจแตกต่างกนัไป ซึ่งอาจใชส้ถานทีไ่ม่
มากนักไวจ้ดัแสดงเรื่องราวทีเ่ป็นประโยชน์ ไดแ้ก่ การประกอบอาชพีต่าง ๆ เช่น การทําน้ํา
สมุนไพร การประดษิฐ์ของเล่นจากวสัดุ การทําดอกไม้ประดษิฐ์ เป็นต้น การทดลองทาง
วทิยาศาสตร ์กฎหมาย การเกษตร พระราชกรณยีกจิ การดแูลรกัษาสุขภาพ เป็นตน้ หรอืจดั
แสดงสื่อทีส่รา้งความบนัเทงิแก่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ไดแ้ก่ การต์ูน เกมโชว ์รายการเดก็ สาร
คด ี เป็นต้น เมื่อมกีารจดัแสดงสื่อเหล่าน้ีแล้วจะทําใหก้จิกรรมแปลกใหม่ และดงึดูดความ
สนใจได ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ภาพที ่ 5.17  จดัแสดงสือ่ใหเ้ดก็ชม 
ภาพที ่5.15 การจดัแสดงสื่อ 

 

บทสรปุ 

 

 รูปแบบการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศเป็นอกีช่องทางสําคญัในการสื่อสารจาก
แหล่งหน่ึงไปยงัอกีหน่ึงเพื่อให้ผูใ้ช้ได้รบัสารสนเทศที่ถูกต้องจากแหล่งบรกิารสารสนเทศ 
ดงันัน้จงึไดจ้ดัทํารปูแบบการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศทัง้จากสิง่พมิพ ์และจากการพูด 
และยงัมีการจดักิจกรรมเพื่อการบริการและเผยแพร่สารสนเทศโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประชาสมัพนัธก์จิกรรม ผลงานของหน่วยงาน ทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดท้ราบถงึขอบเขตของการ
บรกิาร และเป็นการสรา้งสมัพนัธภาพที่ดต่ีอกนัระหว่างผูใ้ชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิาร รูปแบบ
การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศจงึมลีกัษณะเป็นเชงิรุกในการเขา้ถึงผูใ้ช้บรกิารเพื่อให้
ไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศ ความรู ้จนสามารถนําไปพฒันาตนเองหรอืสงัคมได ้
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คาํถามท้ายบทท่ี  5 

 

1. จงยกตวัอยา่งชื่อวารสารทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศใชเ้พือ่บรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ
มา  3  ชื่อเรือ่ง 

2. ประเภทของบทความวารสารมกีีป่ระเภท อะไรบา้ง 
3. จงใหค้วามหมายของสิง่พมิพท์ีใ่ชเ้พือ่บรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศต่อไปน้ี 
 3.1  Newsletters   

   3.2  Pamphlets 

 3.3  Folders 

4. การจดัทาํแผน่พบัมขี ัน้ตอนสาํคญัอยา่งไรบา้ง 
5. รายงานประจาํปี จดัทาํขึน้เพือ่วตัถุประสงคใ์ด 
6. รปูแบบการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศจากการพดูมรีปูแบบใดบา้ง และอธบิาย 
7. นิทรรศการชัว่คราวแตกต่างจากนิทรรศการสญัจรอยา่งไร 
8. หลกัการจดันิทรรศการทีด่คีวรคาํนึงถงึปจัจยัใดบา้ง 
9. ขัน้การวางแผนการดาํเนินงานหอ้งสมดุเคลื่อนทีม่อีงคป์ระกอบทีส่าํคญัอะไรบา้ง 
10. การเลอืกเรือ่งนิทานมาเล่ามหีลกัการอยา่งไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทท่ี  6 

เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

หวัข้อเน้ือหาประจาํบท 

 

 1. ความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2. ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4. บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5. กรอบแนวคดิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 6. ขอ้พจิารณาการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พือ่การบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศ 
 7. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 8. ขอ้พจิารณาแหล่งบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ต 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 

 เพื่อศกึษาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัความสาํคญัและประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีทกัษะในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริการและ
เผยแพรส่ารสนเทศ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

 หลงัจากไดศ้กึษาเน้ือหาบทที ่6 เรยีบรอ้ยแลว้ ผูศ้กึษาควรมพีฤตกิรรม ดงัน้ี 
 1. อธบิายความสาํคญัและประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 2. บอกองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 3. จาํแนกบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 4. วเิคราะหบ์ทบาทการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พือ่การบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศได ้
 5. อธบิายลกัษณะการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ตได ้
 6. ใหค้าํแนะนําแหล่งบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ตได ้
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 1. บรรยายเน้ือหาประจาํบทที ่6 นําเสนอโดยใช ้power point 

 2. อภปิราย แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
 3. ผูศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากสือ่ต่าง ๆ นํามาอภปิรายรว่มกนั 
 4. ผูส้อนสาธติการใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ต 
 5. ใหผู้ศ้กึษาซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 
 6. แบ่งกลุ่มผู้ศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม โดยผู้สอนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษา
วิเคราะห์การให้บริการหนังสือ และวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของแหล่งบริการ
สารสนเทศ 
 7. ตวัแทนกลุ่มนําเสนอประเดน็ทีส่าํคญัหน้าชัน้เรยีน 
 8. ผูส้อนมอบหมายใหผู้ศ้กึษาทาํใบงาน 
 9. ผูส้อนสรปุเน้ือหาเพิม่เตมิ 
 10. ตอบคาํถามทา้ยบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(power point) 

 2. เครือ่งฉายภาพสามมติ ิ(visualizer) 

 3. หนงัสอื ตํารา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 

การวดัผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตความสนใจขณะทาํการบรรยาย 
 2. สงัเกตความสนใจจากการซกัถาม และอภปิรายรว่มกนั 
 3. สงัเกตความสนใจจากการทาํงานกลุ่ม 
 4. สงัเกตจากการนําเสนอผลงาน 
 5. ตรวจผลงานจากใบงาน 
 



 

บทท่ี  6 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

 ขอ้มูลข่าวสาร ความรูต่้าง ๆ มคีวามสําคญัต่อชวีติของคนในสงัคมและของโลกจงึ
สง่ผลต่อการพฒันาการสื่อสารใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเรว็ เทคโนโลยสีารสนเทศจงึเป็นเครื่องมอื
ทีส่าํคญัในการทําใหเ้กดิสิง่เหล่าน้ี ผูค้นเกอืบทุกมุมโลกสามารถตดิต่อสื่อสารเผยแพร่ขอ้มลู
ถงึกนัไดท้นัททีนัใดซึ่งเป็นระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกนัได้ในเวลาอนัรวดเร็ว ด้วยความสําคญัและจําเป็นของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จึงให้ความสนใจต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยเฉพาะแหล่งบรกิารสารสนเทศก็มกีารปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์การ
ใหบ้รกิารโดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการใหบ้รกิารเน้นบรกิารในเชงิรุกมากขึน้ มุ่ง
นําเสนอบรกิารและสารสนเทศถงึตวัผูใ้ช ้อาท ิบรกิารคน้คนืสารสนเทศ บรกิารตอบคําถาม
และช่วยการคน้ควา้ บรกิารสารสนเทศทนัสมยั บรกิารยมืคนืสารสนเทศ ซึง่บรกิารดงักล่าว
จําเป็นต้องอาศยันวตักรรมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
เครื่องมอืและซอฟต์แวรท์ีส่ามารถรองรบัเฉพาะงานทีแ่ตกต่างกนัได ้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ของการบริการและเผยแพร่สารสนเทศให้มีความหลากหลายรูปแบบที่ทันสมัย และ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
 

ความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information technology : IT) มคีวามจาํเป็นต่อการพฒันา
หลาย ๆ ดา้น และปจัจยัสาํคญัในการจดับรกิารสารสนเทศ แหล่งบรกิารสารสนเทศจะตอ้งมี
การวางแผนเพือ่นําเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่สีมรรถนะเหมาะสมนํามาใชใ้นการใหบ้รกิาร 
ต่าง ๆ  ตามภาระหน้าทีข่องการใหบ้รกิาร ซึ่งเทคโนโลยสีารสนเทศจะตอ้งประกอบไปดว้ย
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ัง้สว่นของฮารด์แวร ์(Hardware) ซอฟตแ์วร ์(Software) เครอืขา่ย 
(Network) และอุปกรณ์อื่น ๆเพือ่เผยแพรส่ารสนเทศ (Landon & Landon, 2006) นวตักรรม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานบรกิาร
สารสนเทศที่รวดเรว็มกีารจดัเก็บ ค้นคนื และเผยแพร่สารสนเทศที่ทําได้ง่ายและสะดวก
ยิง่ขึน้ 
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 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้แหล่งบริการสารสนเทศต้อง
ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับงานแต่ละฝ่ายขององค์กรเพื่อตอบสนอง
ผูใ้ช้บรกิารใหม้คีวามรวดเรว็คล่องตวั ถูกต้อง แม่นยํา และครบถ้วนในการสบืคน้ขอ้มูล ผู้
ให้บริการก็สามารถจัดเก็บข้อมูล และสื่อสารกับผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพซึ่งเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสําคญัพอสรุปได้ดงัน้ี (พจิารณ์  เจรญิศรี, 
2542) 

  1. ความถูกตอ้งแมน่ยาํของขอ้มลูขา่วสาร (Correctness) ทีจ่ดัเกบ็ในรปูแบบอื่น  
เชน่ ในรปูของสิง่พมิพ ์อกัษร และรปูภาพจางอา่นไดไ้มช่ดัเจน 
  2. ความเรว็ (Speed) และทนัต่อเหตุการณ์ (Up-to-date) เทคโนโลยสีารสนเทศ
สามารถคน้หาขอ้มลูทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทนัต่อเหตุการณ์ 

  3. ความสะดวก (Convenience) ขอ้มลูต่าง ๆ สามารถนํามารวมอยูใ่นทีเ่ดยีวกนั
ได ้การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชจ้ะทาํใหก้ารคน้หาขอ้มลูเพือ่ใชป้ระกอบในการตดัสนิใจ
ต่างๆ ไดส้ะดวก 
  4. ประหยดัทรพัยากรและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ (Cost saving and cost reduction) 

การคน้หาและการจดัเกบ็ขอ้มลูแบบธรรมดาจะทําใหเ้สยีเวลาค่าใชจ้่ายและแรงงานเพิม่มาก
ขึน้เมือ่นําเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชส้ามารถประหยดัทรพัยากรและคา่ใชจ้า่ยได ้
  5. ประสทิธภิาพการทํางานคงที ่(Constant) การทํางานของมนุษยจ์ะลดลงเมื่อ
ทํางานตดิต่อกนัเป็นเวลานานขณะทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ สามารถทํางานไดโ้ดยไม่
เหน็ดเหน่ือยการประมวลผลสามารถทาํไดถู้กตอ้งเหมอืนเดมิทุกครัง้ 
  6. ไม่มคีวามลําเอยีงในการคดัเลอืกขอ้มลู (Non - bias) ในการคดัเลอืกขอ้มลู  
มนุษยอ์าจมคีวามลําเอยีงและบดิเบอืนขอ้มลูจะทําใหข้อ้มลูทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจคลาดเคลื่อน
ไปจากความเป็นจรงิแต่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจะปฏบิตัไิดต้ามเงือ่นไขของโปรแกรม 
  7. ไมจ่าํกดัสถานที ่(Accessible of information) มกีารเชื่อมโยงคอมพวิเตอร์
ระบบเครอืขา่ยสามารถจดัเกบ็และสง่ผา่นขอ้มลูเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเรว็   
 

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งเป็นปจัจยัสําคญัที่ทําให้การบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศมคีวามสะดวกรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ เทคโนโลยสีารสนเทศจงึมปีระโยชน์
ต่อการใหบ้รกิาร ดงัน้ี (มาล ี กาบมาลา, 2543)   
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 1. ช่วยลดขัน้ตอนในการดําเนินงานที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น การบริการสืบค้น
ฐานขอ้มูล การเกบ็ขอ้มูลสมาชกิผูใ้ชก้ารนําระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการบรกิารยมื - คนื และ
การยมื - คนืทรพัยากรสารสนเทศผา่นเครือ่งยมื - คนือตัโนมตั ิเป็นตน้ 
 2. ช่วยลดภาระงานทีต่อ้งทําซํ้า ๆ กนั เช่น การป้องกนัขโมยโดยประตูอตัโนมตักิาร
ใหบ้รกิารโสตทศัน์ 
   3. ช่วยเพิม่ผลผลติของงานบรกิาร เช่น การจดัทําวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์ฐานขอ้มูล
วทิยานิพนธแ์ละดรรชนีวารสาร การสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ 
 4. ช่วยใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งประหยดั เน่ืองจากสารสนเทศบางประเภท
สามารถเชื่อมโยงกบัแหล่งที่ใหบ้รกิารโดยไม่ต้องสิน้เปลอืงงบประมาณในการสัง่ซื้อเขา้มา
ใหบ้รกิาร เชน่ ฐานขอ้มลูThai List การยมืระหวา่งหอ้งสมดุ เป็นตน้ 
 5. ชว่ยใหก้ารใชแ้รงงานของบุคลากรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพทาํใหผู้ใ้หบ้รกิารมี
เวลาไปพฒันาอยา่งอื่น และเป็นการลดความเบื่อหน่ายในการปฏบิตังิานซํ้า ๆ ของบุคลากร 
 6. ช่วยให้ผลการดําเนินงานของการให้บริการในภาพรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เน่ืองจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสูงสุดโดยผู้ใช้บรกิารสามารถ
ตดิต่อบรกิารหลายประเภทผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เชน่ บรกิาร  E - Journal   

 E - Book  E - Thesis เป็นตน้ 
 

องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 เมือ่เป็นยคุของสงัคมสารสนเทศทีม่ขีอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศเกดิขึน้อยา่งมากมายจงึ
มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อเผยแพรข่า่วสาร ความรูส้ง่เสรมิใหม้กีารสรา้งและใช้
สารสนเทศอย่างทัว่ถงึ โดยเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นปจัจยัสําคญัทีอ่ํานวยความสะดวกให ้
การบรกิารมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ ทาํใหเ้กดิการใชส้ารสนเทศและความรูร้ว่มกนัได้
หลายองคก์รพรอ้มกนั ซึ่งเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืทีใ่ชค้อมพวิเตอรเ์ป็นพืน้ฐาน
สําหรบัใชใ้นการทํางานกบัสารสนเทศและการประมวลผลสารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพซึ่ง
เทคโนโลยสีารสนเทศจะเป็นปจัจยัทีม่าช่วยใหก้ารดําเนินงานในดา้นต่าง ๆ มคีวามรวดเรว็
มากขึน้ โดยเทคโนโลยสีารสนเทศมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัดงัน้ี  (กติต ิ ภกัดวีฒันะกุล, 2547) 

 1. ฮารด์แวร ์(Hardware) 

 2. ซอฟตแ์วร ์(Software) 

 3. เครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการตดิต่อสือ่สาร (Computer network and 

Communication) 

 4. ขอ้มลูและฐานขอ้มลู (Data and database) 
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  1. ฮารด์แวร ์(Hardware) เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ทีส่ามารถมองเหน็และจบั
ต้องได้ทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร ์
ประกอบดว้ย    
     1.1  หน่วยประมวลผลกลาง (Central processing unit : CPU) ทาํหน้าทีใ่น
การประมวลผลคาํสัง่ และควบคุมการทาํงานของเครือ่งคอมพวิเตอร ์
   1.2 หน่วยความจํา (Memory) หรอืหน่วยความจําหลกัใชเ้ป็นทางผ่านของ
ขอ้มลูทัง้หมดทีนํ่าเขา้มาหรอืแสดงผลออกไป 
   1.3 หน่วยนําเขา้ขอ้มลู และหน่วยแสดงผลขอ้มลู (Input unit/Output unit)  

หน่วยนําเขา้ขอ้มูลทําหน้าที่รบัขอ้มูลเขา้มาแล้วนําไปแปลงเป็นขอ้มูลดจิติอลเพื่อใหซ้พียีู
สามารถนําไปประมวลได้ และหน่วยแสดงผลข้อมูลทําหน้าที่แสดงผลลพัธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลของซพียี ู
   1.4 หน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage unit) ทาํหน้าทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูทีนํ่าเขา้ 
มาทางหน่วยนําเขา้ขอ้มูลหรอืขอ้มูลที่ผ่านการประมวลแลว้โดยจดัเกบ็ใหอ้ยู่ในรูปของไฟล ์
(File) 

  2. ซอฟตแ์วร ์(Software) เป็นชุดคาํสัง่หรอืโปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้โดยม ี
วตัถุประสงค์เพื่อสัง่ให้คอมพวิเตอร์ทํางานใด ๆได้ ภายในซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วย
โปรแกรมหลายโปรแกรมเพื่อให้สามารถทํางานตามที่ต้องการ จึงมกีารแบ่งซอฟต์แวร์
ออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
   2.1 ซอฟตแ์วรร์ะบบ (System software) เป็นชุดคาํสัง่หรอืโปรแกรม 
ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบซึ่งทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของ
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่าง ๆ แบ่งได ้3 ประเภท คอื 
    2.1.1 ระบบปฏบิตักิาร (Operating system) ทาํหน้าทีค่วบคุม 
หรอืจดัการภายในเครือ่งคอมพวิเตอร ์เชน่ DOS  Window XP  Linux  Unix เป็นตน้ 
    2.1.2 โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility) เป็นโปรแกรมทีช่่วยเพิม่หรอื
ขยายขดีความสามารถของโปรแกรมทีใ่ชง้านอยู่แลว้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เช่น Backup    

Screensaver  Recovery  เป็นตน้ 
    2.1.3 ตวัแปลภาษา (Language translator) ใชใ้นการแปลความหมาย
ของคําสัง่ในภาษาระดับสูงชนิดต่างๆ ให้เป็นภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเดียวที่เครื่อง
คอมพวิเตอรส์ามารถเขา้ใจได ้
   2.2 ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์(Application software) เป็นซอฟตแ์วรท์ีส่รา้งหรอื
พฒันาขึน้มาเพื่อใช้ในงานด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะอาจเป็นซอฟต์แวร์สําเรจ็รูปที่มขีาย
ทัว่ไป หรอืเป็นซอฟตแ์วรท์ีร่วบรวมจากความตอ้งการของผูใ้ชง้าน แบ่งได ้ 2  ประเภท คอื 
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   2.2.1  ซอฟตแ์วรส์าํเรจ็รปูเพือ่ใชง้านทัว่ไป (General - purpose   

Application software) เป็นซอฟตแ์วรท์ีผ่ลติขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถนําไปใชง้านไดโ้ดยตรง 
เชน่ Microsoft Word  Microsoft PowerPoint  My SQL  เป็นตน้ 
        2 .2 .2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อใช้งานเฉพาะด้าน (Application-Specific 

software) เป็นซอฟต์แวรท์ีพ่ฒันาขึน้ตามความต้องการของผูใ้ช ้เช่น ระบบงานหอ้งสมุด 
ระบบงานบญัช ีระบบงานบรหิารงานบุคคลระบบงานทะเบยีนประวตั ิเป็นตน้ 
  3. เครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละการส่ือสารข้อมลู (Computer network and  

data communication) เป็นการนําคอมพวิเตอรม์าเชื่อมต่อเพือ่การสือ่สาร และสง่หรอื
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารระหวา่งกนัไดโ้ดยไมจ่าํกดัระยะทางและเวลา จากจุดหน่ึงไปยงัอกี
จุดหน่ึงโดยผา่นชอ่งทางการสือ่สาร (Communication channel)  

   3.1 ประเภทของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ มกีารเชื่อมต่อเครอืขา่ย 3  แบบดงัน้ี 
     3.1.1  เครอืขา่ย LAN (Local area network) เป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
ในระดบัทอ้งถิน่ซึง่เชื่อมโยงคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์สื่อสารทีอ่ยู่ในทอ้งทีบ่รเิวณไม่ไกลเขา้
ดว้ยกนัมรีะยะเชื่อมต่อประมาณ 30 เมตร ในเครอืขา่ย LAN  สือ่ทีใ่ชอ้าจเป็นแบบมสีาย หรอื
แบบไรส้ายกไ็ด ้เครอืขา่ย LAN จะประกอบดว้ยคอมพวิเตอรจ์าํนวนเท่าใดกไ็ดแ้ต่ทุกเครื่อง
จะต้องได้ร ับการเชื่อมต่อให้สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้จะเป็นการเชื่อมโยง
คอมพวิเตอรร์ะหว่างหอ้งหรอือาคาร เครอืขา่ย LAN จะไดร้บัความนิยมในองคก์ารต่าง ๆ 

เป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก LAN เป็นเครอืขา่ยพืน้ฐานสาํคญัในการเชื่อมต่อเขา้กบัอนิเทอรเ์น็ต
ของเครือ่งคอมพวิเตอรต่์าง ๆ  ภายในองคก์ร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 6.1  เครอืขา่ย  LAN 
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   2. เครือข่าย MAN (Metropolitan area network) เป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
ในระดบัเมอืง คอื มกีารเชื่อมโยงกนัในพืน้ทีก่วา้งไกลกว่าระบบ LAN โดยมรีะยะทางการ
เชื่อมต่อประมาณ 50 กโิลเมตรมกัเกดิจากการเชื่อมโยงเครอืขา่ย LAN ในบรเิวณเดยีวกนั
เขา้ดว้ยกนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ 6.2  เครอืขา่ย  MAN 

 

   3. เครือข่าย WAN (Wide area network) เป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีม่ ี
บรเิวณขอบเขตการเชื่อมต่อที่กว้างไกลมากภายในเครอืข่ายประกอบด้วยเครอืข่ายแบบ 
LAN และ MAN จงึเป็นการเชื่อมต่อเครอืขา่ยขนาดใหญ่ในระดบัจงัหวดั ประเทศหรอืทวปี จงึ
สามารถครอบคลุมไดท้ัว่โลก ซึง่เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตกเ็ป็นเครอืขา่ยแบบ WAN เชน่กนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 6.3  เครอืขา่ย  WAN 
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   3.2 องคป์ระกอบของการสือ่สารขอ้มลู มสีว่นสาํคญัดงัน้ี (น้ําทพิย ์  วภิาวนิ, 
2548) 

    3.2.1  ผูส้ง่ขอ้มลู (Sender) คอื ทาํหน้าทีส่ง่ขอ้มลูไปยงัผูร้บั 
    3.2.2  ผูร้บัขอ้มลู (Receiver) คอื ทาํหน้าทีร่บัขอ้มลูทีถู่กสง่มาให ้
    3.2.3  ขอ้มูล (Data) คอื ขอ้มูลที่ส่งไปยงัผูร้บัอาจอยู่ในรูปของขอ้ความ
เสยีง ภาพเคลื่อนไหว และอื่น ๆ 

    3.2.4  สื่อนําขอ้มูล (Medium) คอื สิง่ทีท่ําหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการขน
ถ่ายขอ้มลูจากผูส้ง่ขอ้มลูไปยงัผูร้บัขอ้มลู เชน่ สายเคเบลิใยแกว้นําแสง 
    3.2.5  โปรโตรคอล (Protocol) คอื กฎ หรอืระเบยีบวธิกีารต่าง ๆ ทีถู่ก
กําหนดขึน้เพื่อการสื่อสารขอ้มูลซึ่งผูส้่งขอ้มูลจะต้องส่งขอ้มลูในรูปแบบตามวธิกีารสื่อสารที่
ตกลงไวก้บัผูร้บัขอ้มลูจงึจะสามารถสือ่สารขอ้มลูกนัได ้
  4. ข้อมลูและฐานข้อมลู  (Data and database)  

   4.1 ขอ้มลู (Data) คอื ขอ้เทจ็จรงิ ตวัเลขหรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
ชวีติประจําวนัเกีย่วกบับุคคล สถานที ่สตัว ์สิง่ของ และอื่นๆ ขอ้มลูจะช่วยในการตดัสนิใจที่
ถูกตอ้งการจดัการขอ้มลู มปีระโยชน์สาํคญั ดงัน้ี 
    4.1.1  การเกบ็ขอ้มลู  เพือ่ใหส้ามารถนํากลบัมาใชไ้ดใ้นภายหลงั 
    4.1.2  การจดัการขอ้มลู  เพือ่ใหส้ามารถเรยีกใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    4.1.3  การปรบัปรงุขอ้มลู  เพือ่ใหม้คีวามถูกตอ้งสมบรูณ์อยูเ่สมอ 
    4.1.4  การปกป้องขอ้มูล  เพื่อป้องกนัการถูกทําลาย แก้ไข ลกัลอบหรอื
จากความบกพรอ่งภายในระบบคอมพวิเตอร ์
   4.2  ฐานขอ้มลู (Database) คอื กลุ่มของแฟ้มขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์นัและ
ถูกนํามารวมกนั เช่น ฐานขอ้มลูในแหล่งบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ อาจประกอบไปดว้ย
แฟ้มขอ้มลูหลายแฟ้ม ซึง่แต่ละแฟ้มต่างกม็คีวามสมัพนัธก์นั ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มลูงานบรกิาร 
ยมื – คนื แฟ้มขอ้มูลงานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ แฟ้มขอ้มูลงานวเิคราะห์ทรพัยากร
สารสนเทศ แฟ้มขอ้มลูงานสบืคน้  OPAC เป็นตน้ 
 

บคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 การดําเนินงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแหล่งบรกิารสารสนเทศจะต้องศกึษา
องค์ประกอบที่สําคญัโดยเฉพาะบุคลากรจะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ดงันัน้เพือ่สรา้งความเขา้ใจพืน้ฐานดา้นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ 
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บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึจาํแนกไดด้งัน้ี  (ชยัยศ สนัตวิงษ์ และนิตยา 
เจรยีงประเสรฐิ, 2546) 

  1. ผูใ้ช ้ (User) 

   เป็นผูใ้ชง้านโดยตรงตอ้งทาํความเขา้ใจในระบบคอมพวิเตอรท์ีจ่ะนํามาใช ้และ
ใหค้วามรว่มมอืทีด่ใีนการพฒันาระบบซอฟตแ์วรเ์พือ่นํามาใชง้านแทนการทาํงานดว้ยมอื 
  2. เจา้หน้าทีค่วบคุมคอมพวิเตอร ์ (Computer operators) 

   ทําหน้าที่ดูแลระบบฮาร์ดแวร์ ปิด - เปิดเครื่อง ทําการสํารองข้อมูลเก็บไว ้
(Backup)  รูข้ ัน้ตอนการทาํงานของเครือ่ง 
  3. โปรแกรมเมอร ์ (Programmers) 

   ทาํหน้าทีอ่อกแบบโปรแกรม เขยีนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม แกไ้ขปรบัปรุง
ใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามตอ้งการ 

       4.  นกัวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ  (System analysts and designers)   

   ทําหน้าที่วเิคราะหอ์อกแบบระบบงานวางแผนงานในการนําคอมพวิเตอรม์า
ชว่ยงาน        

   5.  ผูด้แูลฐานขอ้มลู  (Database administrators) 

         ทาํหน้าทีอ่อกแบบแฟ้มขอ้มลู และฐานขอ้มลู จดัวธิกีารใช ้และควบคุมการใช้
แฟ้มขอ้มลู  และฐานขอ้มลู 
  6. ทีป่รกึษาคอมพวิเตอร ์ (Consultant) 

  ผูท้ีท่าํหน้าทีช่ว่ยเหลอืใหค้าํปรกึษาในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   

 การพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  มวีธิกีารดาํเนินการ ดงัน้ี 
  1. จดัฝึกอบรมภายในองค์กร เป็นวิธีที่นิยมโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทัง้
ภายในภายนอกมาทําการอบรมซึ่งมเีครื่องมอืและอุปกรณ์พรอ้ม และสอบถามรายละเอยีด
ของปญัหาได้อย่างชดัเจน วิธีน้ีใช้งบประมาณไม่สูงมากอกีทัง้ยงัสามารถจดัฝึกอบรมแก่
บุคลากรไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
  2. การส่งบุคลากรไปรบัการฝึกอบรมภายนอก เป็นวธิกีารที่นิยมเหมอืนกนัแต่
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยคอ่นขา้งสงูเพราะเป็นการไดพ้บปะแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร และปญัหา
ทีพ่บในแต่ละฝา่ยงานเป็นการสรา้งโอกาสการเรยีนรูใ้หแ้ก่บุคลากร 
  3. การให้ทุนศึกษาต่อ เป็นการพฒันาบุคลากรที่เป็นระบบเพื่อให้บุคลากรมี
ความรู ้ ความสามารถตลอดจนแนวความคดิ และวสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกลขึน้สามารถนําความรู้
มาพฒันาองคก์รใหท้นัสมยัยิง่ขึน้ 
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  4. การพัฒนาตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ ความชาํนาญการ ประสบการณ์เพื่อสัง่สมความรูโ้ดยศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
และสามารถสอบถามจากผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเพิม่เตมิอกีกไ็ด ้
 

กรอบแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 ปจัจยัทางดา้นความกา้วหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศทําใหแ้หล่งบรกิารสารสนเทศ
สามารถดําเนินกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เ น่ืองจาก
ความสามารถในการตดิต่อสื่อสารกนัไดห้มด และแต่ละองคก์รต้องมกีารพฒันาและปรบัตวั
ใหท้นัต่อเทคโนโลยเีพื่อรกัษามาตรฐาน และเพิม่ศกัยภาพในการใหบ้รกิารใหค้งอยู่และมี
คุณภาพมากยิง่ขึน้ 
 แหล่งบรกิารสารสนเทศจะตอ้งมกีรอบแนวคดิเพื่อกําหนดเป็นพนัธกจิ และเป้าหมาย  
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธท์างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบั 
กลยุทธ์ขององค์กรแล้วจึงนําไปกําหนดเป็นแผนงาน  และแยกออกเป็นโครงการ 
(Robson,1994) โดยแต่ละโครงการกจ็ะมกีารระบุแผนกจิกรรมออกมาชดัเจนว่าตอ้งทําอะไร 
ทําที่ไหน ทําโดยใคร ทําเมื่อไร เป็นการบริหารโครงให้มีการลงมือปฏิบัติ และเกิดเป็น
รปูธรรมทีช่ดัเจน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 6.4  กรอบแนวคดิการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 

พนัธกจิ และเป้าหมายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

กลยทุธท์างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

แผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

โครงการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นงานบรกิารควรคํานึงถงึผลประโยชน์และความ
คุม้ค่าที่จะไดร้บั เน่ืองจากการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้จะต้องลงทุนในดา้น
งบประมาณ เวลา และปจัจยัอื่น ๆ หากนํามาใชแ้ลว้ไม่คุม้ค่าหรอืไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์แลว้
กไ็มน่่าจะนํามาใช ้แต่หากแหล่งบรกิารสารสนเทศแหง่ใดตอ้งการเปลีย่นแปลงใหก้ารบรกิาร
มุ่งตอบสนองความสะดวกรวดเรว็ของผูใ้ชเ้ป็นหลกัควรมกีารปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์ใหม่
โดยตอ้งปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศอยูต่ลอดเวลาเพื่อใหก้าร
บรกิารแก่ผูใ้ชม้คีวามก้าวหน้า ทนัสมยั มปีระสทิธภิาพสามารถตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายสงูขึน้ และมกีารเจรญิเตบิโตต่อไปได ้
 

ข้อพิจารณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อวิธีการดําเนินงานบริการและ
เผยแพรส่ารสนเทศ แหล่งบรกิารสารสนเทศจะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในหลาย ๆ ดา้น  
เพือ่ทีจ่ะใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ขา้ถงึและใชส้ารสนเทศทีต่อ้งการได ้แหล่งบรกิารสารสนเทศหลายๆ แหง่
จงึไดนํ้าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้หบ้รกิารต่างๆ อย่างกวา้งขวาง ทําใหส้ามารถบรกิาร
ทรพัยากรสารสนเทศไดใ้นระยะไกล โดยผูใ้ชไ้ม่จําเป็นตอ้งเดนิทางมาใชบ้รกิารภายในกไ็ด ้
เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ขา้ถงึสารสนเทศไม่ว่าทรพัยากรสารสนเทศนัน้จะอยู่ในรูปลกัษณ์ใด และมา
จากแหล่งใด เทคโนโลยสีารสนเทศจึงมผีลอย่างมากต่อกิจกรรมการบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึ่งการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่ออํานวยความ
สะดวกนัน้จะตอ้งมกีารวางแผนและวเิคราะหแ์ผนการดาํเนินงานใหล้ะเอยีด ขอ้พจิารณาการ
นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้บัการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศมดีงัน้ี (สงวนศกัดิ ์  
สมิเจมิศริ,ิ 2545) 

 1. เทคโนโลยี เป็นการกาํหนดรายละเอยีดของ ระบบคอมพวิเตอรท์ัง้ฮารด์แวร ์ 
 ซอฟตแ์วร ์และอุปกรณ์การตดิต่อสือ่สาร แบ่งแยกไดด้งัน้ี 
  1.1  เครือข่าย  เป็นการวางแผนว่าองค์กรต้องการเครอืข่ายที่สามารถรองรบั
การเชื่อมโยงเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะต้องมีขนาดใดและจะรองรบังานกว้างแค่ไหน
จะตอ้งคํานึงถงึ คอื การเชื่อมต่ออย่างไรจะใชส้ายสื่อสารประเภทใด ขนาดของสายเท่าใดจงึ
จะสามารถรองรบัปรมิาณงานการสื่อสารขอ้มูลทีต่้องการไดต้้องประกอบดว้ยอุปกรณ์ใดใน
เครอืขา่ย 
  1.2  ฮารด์แวร ์ไดแ้ก่ คอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ต่อพว่งต่าง ๆ คอมพวิเตอรแ์บ่ง
ได ้ 2  ขนาด คอื คอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย และคอมพวิเตอรล์ูกขา่ยในส่วนของคอมพวิเตอรแ์ม่
ข่ายต้องกําหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะไวใ้หช้ดัเจน ส่วนลูกข่ายการจดัหาควรจดัหาตาม
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คุณลกัษณะปจัจุบนั การจดัหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องพจิารณาถึงค่าใชจ้่ายในการนําอุปกรณ์
คอมพวิเตอรม์าใชใ้นการปฏบิตังิานรวมทัง้การเลอืกใชอุ้ปกรณ์การตดิตัง้ และการซ่อมบาํรงุ 
  1.3  ซอฟตแ์วร ์ การประยุกตค์อมพวิเตอรใ์นงานต่างๆ จาํเป็นตอ้งมซีอฟตแ์วร์
สําหรบังานประยุกต์ด้านนัน้ ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์จะต้องจดัทําใหส้อดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏบิตังิานทีต่อ้งการ ตอ้งเขา้ใจกระบวนการทาํงานนัน้อยา่งละเอยีด ซึง่ซอฟตแ์วรท์ีนํ่ามาใช้
ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการขององคก์รไดโ้ดยพจิารณาถงึความเหมาะสมเป็นหลกั 
 

การดาํเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

  การใหบ้รกิารจําเป็นต้องปรบัรูปแบบเพื่อมใิหจ้ํากดัขอบเขตอยู่แต่เพยีงภายใน
องค์กร ซึ่งการเลือกรูปแบบต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การบริการมี
ประสทิธภิาพ เมื่อมกีารจดัใหบ้รกิารทัง้ภายในและภายนอกโดยเฉพาะมกีารเผยแพร่ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทําให้ผู้ใช้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการดําเนินงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริการและเผยแพร่นัน้ ข้อดีที่ต้องพิจารณา คือ (จํานง  วงษ์ชาชม, 
2544) 

  1. การใชท้รพัยากรสารสนเทศร่วมกนั  เพราะระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ําให ้ 
ทุกคนสามารถใชข้อ้มลูรว่มกนัได ้และยงัสามารถกําหนดระดบัการใชข้อ้มลูของผูใ้ชแ้ต่ละคน  
ทาํใหอ้งคก์รประหยดังบประมาณลงได ้
  2. ช่วยใหส้ามารถใชท้รพัยากรฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรร์ว่มกนัเน่ืองจากอุปกรณ์
ทางคอมพวิเตอรร์าคาคอ่นขา้งสงูจงึมกีารนําเอาอุปกรณ์เหล่านัน้มาใชร้ว่มกนั 
  3. การใชโ้ปรแกรมร่วมกนั การเรยีกใชโ้ปรแกรมในระบบเครอืข่ายผูใ้ชส้ามารถ
เรียกใช้โปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางโดยไม่จําเป็นต้องจัดซื้อ
โปรแกรมทุกชุดสําหรบัคอมพวิเตอรแ์ต่ละเครื่องทําใหป้ระหยดัพื้นที่ฮาร์ดดสิก์ในการเก็บ
แฟ้มขอ้มลูโปรแกรมของแต่ละเครือ่ง 
  4. การตดิต่อระหว่างผูใ้ชแ้ต่ละคนมคีวามสะดวกขึน้เมื่อผูใ้ชอ้ยู่ห่างกนัมากการ
ตดิต่ออาจไม่สะดวกระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรม์บีทบาทในการเป็นตวักลางตดิต่อระหว่าง
ผูใ้ชแ้ต่ละคนได ้
  เมือ่เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามกา้วหน้ายิง่ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัประโยชน์มาก
ขึน้  ซึง่ปจัจุบนัผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีเ่ป็นเน้ือหาฉบบัเตม็ (Full text) ไดโ้ดย
ผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทําให้มกีารแลกเปลี่ยนความรู ้
แหล่งบรกิารสารสนเทศจงึต้องปรบัเปลี่ยนบทบาทมาเป็นตวักลางในการช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึ
สารสนเทศทีก่ระจายอยูใ่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรต่์าง ๆทัว่โลก ดงันัน้เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดร้บั
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สารสนเทศครบถว้นตามตอ้งการ ผูใ้หบ้รกิารควรสง่เสรมิใหผู้ใ้ชบ้รกิารมทีกัษะในการคน้ควา้
ไดเ้องเพือ่ใหไ้ดร้บัสารสนเทศทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้ 
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 แหล่งบรกิารสารสนเทศเป็นองคก์รทีต่้องใหบ้รกิารทางดา้นสารสนเทศจําเป็นต้องมี
การพฒันาปรบัเปลีย่นเพือ่ใหม้ศีกัยภาพตอบสนองการเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศในยุคปจัจุบนัทีม่คีวามกา้วหน้าพฒันาปรบัเปลีย่นไป
อยา่งรวดเรว็ แหล่งบรกิารสารสนเทศแต่ละแหง่ต่างมุง่หวงันําเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใช ้ 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในงานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ และเมือ่สารสนเทศมปีรมิาณเพิม่
มากขึ้นและรวดเร็วทําให้มชี่องทางในการเขา้ถึงและใช้บรกิารสารสนเทศเพิม่ขึ้นตามมา  
เทคโนโลยสีารสนเทศจงึถูกนํามาใชใ้นทุกสว่นของงานเพื่อใหบ้รกิารผูใ้ชไ้ดร้บัประโยชน์มาก
ขึน้ (Moyo, 2004) โดยมรีะบบโปรแกรมอตัโนมตัใินการจดัการงานดา้นต่าง ๆ เช่น บรกิาร
ยมื - คนื การจดัเกบ็ การสบืคน้ เป็นต้น มกีารสรา้งฐานขอ้มูล และเผยแพร่ระบบเครอืข่าย  
สามารถเชื่อมโยงไปยงัแหล่งต่าง ๆ ไดเ้ป็นลกัษณะการใชส้ารสนเทศร่วมกนัซึ่งทรพัยากร
สารสนเทศจะอยู่ในรูปแบบดิจิตอลได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหวโดยจดัเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูล ผู้ใช้บรกิารสามารถที่จะเปิดอ่าน
ขอ้มูลในเวลาเดยีวกนัต่างสถานที่กนัได้พรอ้ม ๆ กนัทําใหผู้ใ้ชไ้ด้รบัความสะดวก รวดเรว็  
ประหยดัเวลา  และคา่ใชจ้า่ย 
 

 เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตกบัการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ยิง่กวา่เทคโนโลย ี
อื่น ๆ จุดประสงค์ของระบบเครอืข่ายคอื การใช้ทรพัยากรร่วมกนั ดงันัน้การเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศทีใ่หญ่ทีสุ่ด คอื ฐานขอ้มลูทีอ่ยู่ในระบบอนิเทอรเ์น็ตเพราะองคก์รต่าง ๆ กจ็ดัทํา
ข้อมูลออกเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์มทีัง้บทความทางวิชาการ และประมวลความรู้ต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตจงึเป็นชอ่งทางสาํคญัในการสือ่สารบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศในรปู
สือ่อเิลก็ทรอนิกสห์รอืสือ่ดจิติอล  
 

  ลกัษณะการให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศผา่นเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

  การใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศของแหล่งบรกิารสารสนเทศ ม ี 2  ลกัษณะ  
คอื 
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  1. บริการและเผยแพร่สารสนเทศแก่บคุคลทัว่ไป 

    เป็นรูปแบบของกจิกรรมทัว่ไปทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศไดด้ําเนินการจดัทํา
ขึน้เพือ่ใหส้มาชกิหรอืบุคคลทัว่ไปทีม่คีวามสนใจในกจิกรรมขององคก์รไดร้บัทราบขอ้มลูโดย
ผูส้นใจที่เขา้มาเยีย่มชม หรอืใช้บรกิารไม่ต้องเสยีค่าบรกิารใด ๆ และไม่ต้องสมคัรสมาชกิ
ก่อนเขา้ใชบ้รกิาร โดยแหล่งบรกิารสารสนเทศไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตข์ึน้เพื่อใหบ้รกิารและเผยแพร่
สารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้รกิารโดยไมต่อ้งมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิารโดยตรง บรกิารสารสนเทศที่
สาํคญั ไดแ้ก่ ประวตั ิผูบ้รหิาร โครงสรา้งขององคก์ร ขา่วสารและกจิกรรม บรกิารต่าง ๆ  

การสบืคน้สารสนเทศ เป็นตน้ 
  2. บริการและเผยแพร่สารสนเทศแก่สมาชิก 
   เป็นรปูแบบการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้ีต่อ้งสมคัรเป็นสมาชกิโดยผูใ้ชจ้ะไดร้บัรหสั
สมาชกิเพื่อกรอกรหสัขอ้มลูก่อนเขา้ใชบ้รกิารทุกครัง้ การใชบ้รกิารสามารถใชไ้ดท้ัง้ภายใน
และภายนอกองค์กรเป็นการจดัการบรกิารที่มุ่งหวงัใหผู้ใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิไดร้บัความสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นการสบืค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ทัง้จากหนังสอื เอกสาร และ
วารสาร ทัง้แบบฉบบัย่อและฉบบัเตม็ทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศไดเ้สยีค่าใชจ้่ายโดยบอกรบั
เป็นสมาชกิจากตวัแทนจาํหน่ายเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 

 

ภาพที ่6.5 แสดงการบรกิารแก่สมาชกิ 
 ทีม่า (สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2555) 
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  แหล่งบริการสารสนเทศจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการบริการและ
เผยแพร่สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจัดทําเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง
ประชาสมัพนัธ ์และใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ  
 

  รปูแบบการให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศผา่นเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

  การให้บรกิารและเผยแพร่สารสนเทศผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตสารสนเทศ ที่
สาํคญัมดีงัน้ี 
   1. บริการไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์(Electronic mail) เป็นการสื่อสาร
ระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารหรอืบุคคลอื่น ๆ ทําใหส้ามารถส่งและรบัสารสนเทศในรูป
อเิลก็ทรอนิกสไ์ปถงึผูใ้ชแ้ต่ละคนไดโ้ดยสะดวกทัง้ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งม ีe-mail 

address เป็นของตนเองเพื่อความสะดวกในการตดิต่อบรกิารไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ด้
นํามาใช้ในการจัดส่งเอกสารที่มีขนาดหรือจํานวนไม่มากนักระหว่างผู้ให้บริการและ
ผูใ้ช้บรกิาร แต่หากขอ้มูลของเอกสารมขีนาดใหญ่จะต้องมขี ัน้ตอนจดัการใหข้อ้มูลมขีนาด
เลก็ลงเป็นการใชซ้อฟตแ์วรโ์ปรแกรมประยุกต ์(Finnie, 1998) เป็นการลดปญัหาความล่าชา้ 
และเพิม่ประสทิธภิาพในการนําส่งเอกสารทีต่อ้งการใหเ้อกสารถงึผูร้บัอย่างรวดเรว็ และการ
ให้บริการผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประยุกต์ได้ดีอีกอย่างคือ การใช้ไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ในการบรกิารตอบคําถามและช่วยการคน้ควา้หากเป็นอดตีผูใ้ช้
จะต้องเดินทางมาด้วยตนเอง แต่ในปจัจุบนัการให้บริการสารสนเทศจะต้องเป็นไปตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศโดยไม่ต้องเดนิทางมา หากไม่สะดวกผูใ้ชบ้รกิาร
สามารถใชบ้รกิารตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic reference  

service) โดยมแีบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารอยู่ในเวบ็ไซต์ของแต่ละแห่งเพื่อใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูล
และคาํถามแลว้สง่  E-mail ไปยงัผูใ้หบ้รกิารเพื่อคน้หาคาํตอบแลว้สง่กลบัใหผู้ใ้ชบ้รกิารทาง 
E-mail ซึ่งผูเ้ขยีนไดก้ล่าวรายละเอยีดการใหบ้รกิารตอบคําถามและช่วยการคน้ควา้ทาง
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นบทที ่ 4 เรยีบรอ้ยแลว้  
    2.  บริการสนทนาหรือแชต (Real - time Reference หรือ Chat 

Reference) เป็นบรกิารอยา่งหน่ึงบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดม้โีอกาสสนทนาโตต้อบกบัผูใ้หบ้รกิาร ซึง่เป็นบรกิารสนทนาที่
สามารถประยกุตใ์ชก้บัการบรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้และเป็นแบบสด (Live 

reference service)  ซอฟตแ์วรบ์รกิารสนทนาเป็นซอฟตแ์วรท์ีช่ว่ยใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถ
แลกเปลีย่นขอ้ความสัน้ ๆ กบัผูใ้ชบ้รกิารทาํใหผู้ใ้หบ้รกิารไดส้มัภาษณ์ผูใ้ชเ้กีย่วกบัความ
ตอ้งการสารสนเทศผา่นขอ้ความสัน้ ๆ ระหวา่งกนัจงึเป็นการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
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เพิม่ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิารไดเ้ป็นอยา่งดเีพราะทาํไดอ้ยา่งรวดเรว็แมจ้ะอยูห่า่งไกล
กนัเพยีงใด 
 

 
 

ภาพที ่ 6.6 แสดงการบรกิารสนทนากบับรรณารกัษ์ 
ทีม่า (สาํนกังานวทิยทรพัยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555) 

 

  3. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online database searching)  คอืการสบืคน้
สารสนเทศทางไกลจากฐานข้อมูลในรูปดิจิตอลโดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยกีารสื่อสารโทรคมนาคมเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมโยงผ่านระบบเครอืข่าย ซึ่ง
การสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ทีม่ฐีานขอ้มลูและตัง้อยูไ่กล กล่าวคอืเป็นการสบืคน้สารสนเทศ
จากเครื่องคอมพวิเตอรค์นละเครื่อง อาจจะตัง้อยู่ในประเทศหรอืต่างประเทศกระบวนการ
สบืคน้จากฐานขอ้มลูออนไลน์มลีกัษณะเรยีลไทม ์(real - time) คอืกระบวนการรบัคาํถาม
หรอืคําค้น มกีารประมวลผลที่ตอบสนองผู้ค้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากประมวลผล
ดาํเนินการโดยระบบคอมพวิเตอรผ์ลทีไ่ดจ้งึมคีวามถูกตอ้งแมน่ยาํ การสบืคน้จากฐานขอ้มลู
ออนไลน์จงึสามารถดําเนินการไดจ้ากทุกมุมโลกโดยผ่านเวบ็ไซต์ของผูผ้ลติหรอืผูจ้ําหน่าย
ฐานขอ้มลู (นฤมล  รกัษาสขุ, ธนวฒัน์  ศรสีอา้ง, ปทัมาพร  เยน็บาํรงุ และสมพร  
พทุธาพทิกัษ์ผล, 2546)  

   การใช้บรกิารฐานขอ้มูลออนไลน์ในปจัจุบนัได้รบัความสนใจจากผูใ้ช้บรกิาร
มากขึน้ เน่ืองจากฐานขอ้มูลไดร้บัการผลติขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศของ
ผูใ้ชท้ีแ่ตกต่างกนั การเลอืกฐานขอ้มลูทีเ่หมาะสมกบัความต้องการจงึเป็นขัน้ตอนทีจ่ะทําให้
กระบวนการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  แหล่งบรกิารสารสนเทศ
แต่ละแห่งไดพ้ยายามจดัหาและใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์โดยใหค้รอบคลุมกบัสาขาทีท่ํา
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การเปิดการเรยีนการสอนภายในสถาบนั ซึง่ฐานขอ้มลูมลีกัษณะเป็นการคา้โดยฐานขอ้มลูที่
ไดร้บัการผลติขึน้ หรอืเรยีกว่าฐานขอ้มูลเชงิพาณิชย ์(Commercial database) ซึ่งเป็น
ฐานขอ้มูลในสาขาวชิาต่าง ๆ โดยนํามาเสนอและคดิค่าบรกิารในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลกบั
แหล่งบรกิารสารสนเทศหรอืองคก์รต่าง ๆ ทีม่คีวามสนใจ ซึง่ฐานขอ้มลูดงักล่าวอาจอยูใ่นรปู
ของซดีรีอมหรอืฐานขอ้มลูออนไลน์ทําใหบุ้คคลทีต่อ้งการใชส้ารสนเทศมคีวามสะดวกยิง่ขึน้
แต่ในการใชบ้รกิารฐานขอ้มลูทัง้สองประเภทน้ี แหล่งบรกิารสารสนเทศตอ้งบอกรบัหรอืตอ้ง
จ่ายค่าเช่าหรอืค่าธรรมเนียมเพื่อขอรหสัผา่นเขา้ไปใชบ้รกิารฐานขอ้มลูต่าง ๆ ผา่นเครอืขา่ย
อินเทอร์เน็ต  และในปจัจุบนัแหล่งบริการสารสนเทศต่างประสบปญัหาเน่ืองจากปญัหา
งบประมาณทีไ่ดร้บัจากรฐัมจีํานวนลดลงตามลําดบั ปญัหาเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งบรกิารของ
ผูใ้ช ้ทาํใหเ้กดิแหล่งบรกิารสารสนเทศเริม่ตระหนกัถงึความจาํเป็นในการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม
เพื่อช่วยกนัแกป้ญัหาต่าง ๆ ดว้ยกนัในลกัษณะภาคเีป็นความร่วมมอืกนัโดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่การลดคา่ใชจ้า่ย และการใชท้รพัยากรรว่มกนั (วงศส์วา่ง  เชาวช์ุต,ิ 2542)  

    การใหบ้รกิารฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่การสบืคน้น้ีเป็นการใหบ้รกิารการ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อใช้ทรพัยากรร่วมกันตามเกณฑ์มาตรฐาน
เดยีวกนั และเขา้ถงึสารสนเทศทัง้แบบบรรณานุกรม (Bibliographic database) จะบอก
รายละเอยีดของทรพัยากรสารสนเทศในลกัษณะบรรณานุกรม เชน่ หนงัสอื บทความวารสาร 
และสิง่พมิพอ์ื่น ๆ หรอืเอกสารฉบบัเตม็ (Full - Text database) จะบอกรายละเอยีดเน้ือหา
ของทรพัยากรสารสนเทศเตม็รปู เชน่ ขอ้มลูประเภทตวัเลข สถติ ิและเน้ือหา  
      การให้บรกิารฐานขอ้มูลออนไลน์ยงัมแีหล่งบรกิารสารสนเทศหลายๆ 

แหง่มกีารบอกรบัเพิม่เตมินอกเหนือจากทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดบ้อกรบั
ให้ เน่ืองจากความต้องการของผู้ใช้มีมากและมีการเปิดการเรียนการสอนหลากหลาย
สาขาวชิา และตอ้งการใหม้แีหล่งสารสนเทศทีท่นัสมยั เจาะลกึ หลากหลาย และครบถว้น แต่
ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยูก่บังบประมาณของแต่ละแหง่ว่าจะบอกรบัเพิม่เตมิไดม้ากน้อยเพยีงใด เพราะ
การบอกรบัเป็นสมาชิกของฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศต้องใช้งบประมาณเป็น
จาํนวนมาก ซึง่แหล่งบรกิารสารสนเทศตอ้งพจิารณาถงึความคุม้คา่ของการใชบ้รกิาร แต่สิง่ที่
จะช่วยตัดสินการบอกรบัเป็นสมาชิกฐานข้อมูลหรือไม่นัน้ควรให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม
ตดัสนิใจโดยทาํการประเมนิ  สาํรวจความตอ้งการใชข้องผูใ้ชบ้รกิารเพื่อเป็นแนวทางหน่ึงใน
การพจิารณาการบอกรบัหรอืต่ออายสุญัญา  
      เมื่อแหล่งบรกิารสารสนเทศแต่ละแห่งไดบ้อกรบัเป็นสมาชกิจากตวัแทน
จาํหน่ายหรอืผูใ้หบ้รกิารเชงิพาณิชยแ์ลว้สามารถเชื่อมต่อเขา้สูเ่ครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเพื่อเขา้
สูฐ่านขอ้มลูของบรษิทัทีจ่ดัจาํหน่าย หรอืใหบ้รกิารไดซ้ึง่การใหบ้รกิารจะมกีารควบคุมโดยให้
หมายเลข IP  แก่สมาชกิผูใ้ชบ้รกิาร  และจะไดร้บัสทิธใินการเขา้ถงึ และใชบ้รกิารฐานขอ้มลู
ออนไลน์ได ้ซึ่งการใชบ้รกิารฐานขอ้มลูต่าง ๆ ผูใ้ชบ้รกิารจะต้องรูจ้กัสารสนเทศทีต่้องการมี
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อยู่ในฐานข้อมูลใดบ้าง และแต่ละฐานครอบคลุมสาขาวิชาใด และการเข้าถึงสารสนเทศ
ผู้ใช้บริการต้องใช้คําสําคัญหรืออื่น ๆ เพื่อเป็นคําสัง่ในการสืบค้นให้สามารถค้นได้
เฉพาะเจาะจงขึน้ หากผูใ้ชบ้รกิารยงัขาดความรูใ้นดา้นเทคนิควธิสีบืคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์
จะต้องขอคําแนะนําหรอืปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญในการใหบ้รกิารฐานขอ้มูลออนไลน์ และแหล่ง
บริการสารสนเทศจะต้องดําเนินการประชาสมัพนัธ์การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่อ
ผูใ้ช้บรกิารด้วยรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถดงึดูด หรอืเรา้ความสนใจของผูใ้ชม้ากขึน้เพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิารไดม้องเหน็ถงึประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร การเป็นสมาชกิฐานขอ้มูลอื่น ๆ ที่
หลากหลายเพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทัง้ปรมิาณ และคุณภาพทีค่รอบคลุม และเป็นทีพ่งึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 
 

 
 

ภาพที ่6.7 แสดงการบรกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ 
ทีม่า (ศนูยว์ทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี, 2555) 

 

  4. บริการวารสารอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic journals หรือ E - journals) 

เป็นทรพัยากรสารสนเทศประเภทหน่ึงที่ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามสําคญัเป็นลําดบัต้น ๆ เพราะ
วารสารเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆทัง้บทความทางวิชาการ ผลการวิจยั 
ทฤษฎ ีเทคโนโลย ีและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ใหผู้อ้า่นใชป้ระโยชน์ในการศกึษาและคน้ควา้
กนัอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะอยู่ในรูปของสิง่พมิพซ์ึง่มกีระบวนในการจดัทําเป็นรปูเล่มทีต่้องใช้
เวลานาน  ดงันัน้เมื่อมกีารพฒันาและกา้วหน้าของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละโทรคมนาคม
สง่ผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบการนําเสนอวารสารจากเดมิทีเ่ป็นอยู่ในสิง่พมิพร์ปูเล่มมา
เป็นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเรยีกว่า วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic  journals) ซึง่
เป็นวารสารทางวิชาการที่มีการจัดเก็บบันทึกในรูปดิจิตอลไว้ในรูปของแฟ้มข้อมูล
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คอมพวิเตอร์ที่มรีูปแบบหลากหลายมกีําหนดออกเป็นระยะโดยสมํ่าเสมอ โดยเน้ือหาของ
บทความวารสารสามารถอ่านได้โดยผ่านเครือข่ายออนไลน์ และในรูปของซีดี - รอม 
(Lancaster, 1995 ; Barber, 1996) เมื่อวารสารอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีแ่หล่ง
บรกิารสารสนเทศไดนํ้ามาใหบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้ ซึง่เป็นพฒันาการของวารสารทีท่นัสมยัทีสุ่ดใน
ปจัจุบนั เพราะในด้านเน้ือหามคีวามทนัสมยั  ผู้เขยีนสามารถแก้ไขปรบัปรุงบทความได้
ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเน้ือหาไปยงัเรื่องราวที่เกี่ยวข้องทัง้ภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง และผู้ใช้บริการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เขียน
บทความไดผ้า่นทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E - mail)  นอกจากน้ีในสว่นของผูใ้ชบ้รกิาร
สามารถเขา้ใชบ้รกิารวารสารอเิลก็ทรอนิกสไ์ดทุ้กเวลาไมจ่าํกดัสถานทีท่ีอ่ยูใ่นระบบเครอืขา่ย
ของคอมพวิเตอรส์ามารถเขา้ใชว้ารสารอเิลก็ทรอนิกสไ์ดพ้รอ้มกนัหลายคนในเวลาเดยีวกนั
ทาํใหป้ระหยดัเวลาและสะดวกรวดเรว็ในการเขา้ใชบ้รกิาร 
    

                     รปูแบบของวารสารอิเลก็ทรอนิกส ์

   วารสารอเิลก็ทรอนิกสห์ากพจิารณาจากรูปแบบของสื่อที่เป็นบนัทกึและการ
เขา้ถงึ ม ี 3 รปูแบบ คอื (Woodward, 1994) 

   1. วารสารอิเลก็ทรอนิกสใ์นรปูฐานข้อมูลออนไลน์ (Online  electronic  

journal)  เป็นวารสารทีม่เีน้ือหาฉบบัเตม็หรอืสมบรูณ์ (Full text) ทีส่ามารถสบืคน้ขอ้มลูดว้ย
ระบบออนไลน์จากฐานขอ้มลูเชงิพาณิชย ์ซึง่เป็นบรษิทัผูผ้ลติและจาํหน่ายฐานขอ้มลูวารสาร
ทีส่าํคญัของโลกเช่น DIALOG, BRS, ORBIT, LEXIS/NEXIS, OCLC, Mead Data 

Control, Cas online  เป็นตน้ เมื่อตอ้งการคน้ฐานขอ้มลูตอ้งตดิตัง้ระบบสบืคน้สารสนเทศ
กับเครื่องปลายทางให้สามารถเชื่อมโยงกับสายโทรศัพท์ผ่านระบบโทรคมนาคมไปยงั
ฐานขอ้มลูของบรษิทัผูผ้ลติกจ็ะสามารถสบืคน้สารสนเทศได ้
   2. วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ในรปูฐานข้อมูล ซีดี - รอม (CD - ROM  

electronic  journal) เป็นวารสารทีจ่ดัทาํบนัทกึในรปูฐานขอ้มลู ซดี ี- รอม บนัทกึขอ้มลูใน
รูปดจิติอลใชแ้รงเลเซอร์ในการอ่านและบนัทกึขอ้มูลเป็นขอ้มูลชนิดสื่อผสมหรอืมลัติมเีดยี  
(Multimedia) ทีใ่ชบ้นัทกึขอ้มลูไดท้ัง้ตวัอกัษร ตวัเลข ขอ้ความ ภาพ สญัลกัษณ์ และเสยีง 
การใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มลู ซดี ี- รอม มขีอ้จํากดั คอื สารสนเทศทีไ่ดอ้าจมคีวามล่าชา้ และ
ไม่ทันสมัย ข้อดี คือ ช่วยแก้ปญัหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บวารสารของแหล่งบริการ
สารสนเทศ 
   3. วารสารอิเลก็ทรอนิกสใ์นรปูระบบเครือข่าย  (Network electronic  

journal) เป็นวารสารในรูปสื่ออเิลก็ทรอนิกสฉ์บบัเต็มที่เผยแพร่ และใหบ้รกิารในระบบ
เครอืข่าย  ซึ่งกําลงัไดร้บัความสนใจอย่างมากจากแหล่งบรกิารสารสนเทศต่าง ๆ ปจัจุบนั
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จาํนวนวารสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต มปีรมิาณเพิม่ขึน้เป็น
จํานวนมากเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่ครอบคลุมสารสนเทศสาขาต่าง ๆ มากมาย 
ผูใ้ช้บรกิารสามารถเขา้ถึงหรอือ่านวารสารนัน้ได้จากเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ทัง้น้ีอาจเป็น
ฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถอ่านไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย หรอืแหล่งบรกิาร
สารสนเทศตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการบอกรบัเป็นสมาชกิฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสจ์าก
ผูผ้ลติ และผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึสารสนเทศโดยวธิสีบืคน้ผ่านเวบ็ไซต์ของแหล่งบรกิาร
สารสนเทศ หรอืเวบ็ไซตท์ีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศบอกรบั  หากผูใ้ชบ้รกิารสบืคน้นอกระบบ
เครอืขา่ยจะตอ้งทาํการ Login เขา้สูร่ะบบโดยใช ้user name และ password เป็นการ 
ตรวจสอบสทิธขิองผูใ้ชบ้รกิาร 
   การคดัเลือกวารสารอิเลก็ทรอนิกสใ์นระบบออนไลน์เพ่ือให้บริการ 
   ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ มีหลักพิจารณาเพื่อการ
คดัเลอืก ดงัน้ี  (เสาวภา  ประพนัธว์งศ,์ 2549) 

   1. เน้ือหาวิชาของฐานข้อมูล และขอบเขตที่ครอบคลุมกับสาขาวิชาว่า
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนัอุดมศกึษานัน้หรอืไม ่
   2. พจิารณาความหลากหลายของฐานข้อมูลที่ให้บริการกรณีฐานข้อมูลที่
ครอบคลุมหลายสาขาวิชาควรคํานึงถึงฐานข้อมูลที่ให้บรกิารว่ามคีวามมากน้อยเพยีงใด  
เพราะผูใ้ชม้โีอกาสเขา้ถงึเน้ือหาครบเกอืบทุกวชิา 
   3. พจิารณาวาระการเพิม่สารสนเทศใหม่ ๆ เขา้ฐานขอ้มลู เช่น การเพิม่เป็น
รายสปัดาห ์รายปกัษ์ หรอืรายเดอืน 
   4. พจิารณาจากการใชฐ้านขอ้มลูทีม่ผีูนิ้ยมใชก้นัมาก เพราะเป็นตวัชีว้ดัไดว้่า
มีสารสนเทศที่สืบค้นได้มากเพียงพอที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าสืบค้นแล้วไม่พบ
สารสนเทศทีต่อ้งการหรอืสบืคน้แลว้พบเป็นจาํนวนน้อย 
   5. พจิารณาค่าใชจ้่ายของฐานขอ้มูลและขอ้ตกลงต่าง ๆ ระหว่างผูจ้ําหน่าย
กบัแหล่งบรกิารสารสนเทศ 
   6. การฝึกอบรมเพิม่เตมิในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่ผูใ้ห้
บรกิาร 
   การจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของแหล่งบริการสารสนเทศได้ทําความ
รว่มมอืระหวา่งกนัขึน้ในรปูของภาค ี(Consortium) เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการบอกรบัเป็น 
สมาชกิ และทาํใหเ้กดิอาํนาจต่อรองกบัผูจ้าํหน่ายทาํใหไ้ดร้าคาและทางเลอืกทีเ่หมาะสม 
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                 แนวทางส่งเสริมการใช้บริการวารสารอิเลก็ทรอนิกส ์

   การให้บรกิารวารสารอเิล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บรกิารเพื่อให้ผู้สนใจทัว่ไปได้มี
แหล่งคน้ควา้หาบทความจากวารสารมากขึน้ ซึ่งแหล่งบรกิารสารสนเทศควรมแีนวทางเพื่อ
สง่เสรมิการใชบ้รกิารมากขึน้ ดงัน้ี 
   1. ควรมกีารประชาสมัพนัธ์การให้บรกิารวารสารอเิล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น
และสมํ่าเสมอโดยเฉพาะเมื่อมีบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น หรือมีการ
เปลีย่นแปลงขอ้มลู  วธิกีารใชฐ้านขอ้มลูในแต่ละฐาน ดงันัน้จงึควรมกีารประชาสมัพนัธใ์นเชงิ
รกุเพือ่ใหเ้ขา้ถงึผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากทีสุ่ดโดยการใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สื่อสิง่พมิพ ์เช่น แผน่พบั 
คูม่อืการใชง้าน ป้ายประชาสมัพนัธ ์เวบ็ไซต ์และการพบปะพดูคุย 
   2. ควรจดัใหบ้รกิารต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสรมิการใช้วารสารอเิล็กทรอนิกส์
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารอย่างสมํ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการแนะนําใหค้ําปรกึษา การสาธติ การอบรม 
การสอน  การใชฐ้านขอ้มลูเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดท้ดลอง และฝึกฝนการสบืคน้วารสารเพื่อให้
เกิดความคุ้นเคยและมีทักษะเพิ่มมากขึ้นจะทําให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้วารสาร
อเิลก็ทรอนิกสท์ีต่อ้งการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
   3. ควรให้ข้อมูลต่าง ๆ หรืออํานวยความสะดวกในการค้นหาวารสารที่
ตอ้งการ ทัง้น้ีไมแ่ต่เฉพาะวารสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศบอกรบัเป็นสมาชกิ
เท่านัน้ แต่รวมไปถงึวารสารอเิลก็ทรอนิกสจ์ากแหล่งอื่น ๆ ดว้ยโดยเฉพาะควรรวบรวมและ
จดัใหม้กีารเชื่อมไปยงัเวบ็ไซต์ที่ใหบ้รกิารวารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไม่เสยีค่าใชจ้่าย หรอื
แบบที่ให้ทดลองใช้ แล้วควรจําแนกให้ทราบว่าในแต่ละสาขาวชิามวีารสารอเิล็กทรอนิกส์
รายชื่อใดบา้งทีเ่กีย่วขอ้งไวบ้นเวบ็ไซต์ของแหล่งบรกิารสารสนเทศเป็นการช่วยผูใ้ชบ้รกิาร
ใหส้ามารถคน้หาบทความจากวารสารไดอ้ยา่งรวดเรว็ และครอบคลุมความตอ้งการมากขึน้ 
   4. ควรจดัใหบ้รกิารวารสารอเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้โดยเฉพาะความครอบคลุมสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนในสถาบนัการศกึษา 
นัน้ ๆ  และความสมํ่าเสมอในการจดัหาวารสารอเิลก็ทรอนิกสม์าใหท้ดลองใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 
   5. ควรมีการปรบัปรุงระบบเครือข่ายให้มีความรวดเร็วขึ้น และควรจดัหา
อุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพไวใ้หบ้รกิารอยา่งเพยีงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
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  ภาพที ่ 6. 8  แสดงการบรกิารวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์
ทีม่า(หอสมดุมหาวทิยาลยับรูพา, 2555) 

 

  5. บริการหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic  books หรือ E - books) เป็น
รูปแบบใหม่ของทรพัยากรสารสนเทศประเภทหนังสือที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสห์รอืทางเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตโดยมกีารบนัทกึและนําเสนอเน้ือหาสาระของ
หนงัสอืในรปูสญัญาณดจิติอล มกีารบนัทกึลงในสือ่อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทต่างๆ เชน่  
ซดี ี- รอม  (CD - ROM) ปาลม์บุ๊ค (Palm book) หนงัสอืในระบบเครอืขา่ย (Online book) 

และสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ (รววีรรณ  ขาํพล, 2550) ดว้ยความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ืองของ
เทคโนโลยสีารสนเทศทําให้มกีารเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบดัง้เดมิจากการเขยีนหรอืพมิพ์
ตวัอกัษรลงในแผ่นกระดาษ หรือวสัดุชนิดอื่น ๆ มาเป็นบนัทึกและนําเสนอเน้ือหาสาระ
ทัง้หมดในรูปสญัญาณดิจติอลเป็นการพฒันาทัง้รูปลกัษณ์และความสามารถ เช่น บนัทึก
ขอ้มลูไดใ้นปรมิาณมาก คน้หาหนงัสอืทีจ่ะอา่นงา่ย และสะดวก ผูอ้า่นสามารถอา่นและเรยีนรู้
เน้ือหาสาระในตวัเล่มได้ตามความสนใจ ผู้อ่านได้ฝึกทกัษะต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความรู้
ความเขา้ใจของตนจากโปรแกรมทีม่ใีนหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
   หนังสอือเิล็กทรอนิกส์จึงเป็นทรพัยากรสารสนเทศอีกประเภทหน่ึงที่แหล่ง       
บรกิารสารสนเทศไดจ้ดัหามาเพื่อใหบ้รกิารในรปูอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นการอํานวยความสะดวก
แก่ผูใ้ชใ้หส้ามารถเขา้ถงึหรอืสบืคน้ขอ้มลูได ้ซึง่ปจัจุบนันิยมใชบ้รกิารหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์
ผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตมาก ทัง้น้ีเพราะผูใ้ชส้ามารถใชไ้ดจ้ากทุกสถานที ่ไม่จํากดั
เวลา และจาํนวนผูใ้ช ้ช่วยใหผู้ใ้ชไ้มจ่ําเป็นตอ้งมาใชบ้รกิารภายในแหล่งบรกิารสารสนเทศก็
ได้ นอกจากน้ีผู้ใช้ยังได้อ่านเอกสารฉบับเต็ม และห้ามใช้โปรแกรมดาวน์โหลดข้อมูล 
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เ น่ืองจากจะทําให้เกิดปญัหาด้านลิขสิทธิแ์ ต่ผู้ใช้บริการสามารถยืม - คืน  หนังสือ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดโ้ดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 

   การบอกรบัหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์

   การใหบ้รกิารหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์แหล่งบรกิารสารสนเทศไดพ้จิารณาจดัหา
เพือ่ใหบ้รกิารโดยมวีธิกีาร ดงัน้ี (กิง่ทอง  ศริมิงคล, 2546-2547) 

   1. บอกรบัโดยตรงจากสํานักพิมพ์ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นสํานักพิมพ์ที่
ตพีมิพห์นงัสอืจาํนวนมาก เชน่  McGraw Hill   Kluwer   Springer   Grolier  เป็นตน้ 
   2. บอกรบัผ่านบรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ บรษิทัจะขอซื้อลขิสทิธิห์นังสอื
ของสํานักพมิพต่์าง ๆ รวบรวมเป็นฐานขอ้มูลหนังสอือเิลก็ทรอนิกสข์องตนเอง เช่น บรษิทั 
OCLC จดัทาํฐานขอ้มลู Net library รายการหนงัสอืในฐานขอ้มลู จงึมคีวามหลากหลายของ
สาํนกัพมิพ ์และครอบคลุมหลายสาขาวชิามากกวา่ฐานขอ้มลูทีส่าํนกัพมิพจ์ดัทาํเอง 
   3. บอกรับผ่านบริษัทตัวแทนในประเทศ คือบริษัทที่เป็นตัวแทนจาก
สาํนักพมิพห์รอืบรษิทัจากต่างประเทศ เช่น บรษิทั Book Promotion เป็นตวัแทนหลาย
บรษิทั เชน่ CRC  Kluwer และบรษิทั Best  Books เป็นตวัแทนบรษิทั 
   การพิจารณาบอกรบัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้นัน้แหล่ง
บรกิารสารสนเทศจะตอ้งพจิารณาปจัจยัหลกั ดงัน้ี 
   1. สาขาของหนงัสอืตอ้งสอดคลอ้งกบัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 
   2. ความทนัสมยัของขอ้มลู 
   3. ความสะดวกในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลู 
   4. เงือ่นไขการบอกรบั 
   5. ทีต่ัง้ของเครือ่งแมข่า่ย (Remote server) 

   6. จาํนวนผูใ้ช ้
   7. ราคา 
 

   การให้บริการหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์

   แหล่งบรกิารสารสนเทศอาจจะร่วมมอืกนับอกรบัเป็นสมาชกิในรูปของภาค ี 
(Consortium) เช่น Thai University E - Book Net หรอืแต่ละแหง่จะใหบ้รกิารฐานขอ้มลู
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีแ่ตกต่างกนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการตามทีก่ล่าวไปแลว้นัน้  
โดยเฉพาะปจัจยัสาํคญั คอืตอ้งตอบสนองตามความตอ้งการของผูใ้ชใ้นแต่ละสาขาวชิา และ
ควรมีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาไว้ให้บริการ ตลอดจนกําหนดแผนบริหารหรือ
นโยบายใหช้ดัเจนในการนําหนังสอือเิล็กทรอนิกส์มาใหบ้รกิารแก่ผูใ้ช้ในอนาคต ทัง้น้ีต้อง
พจิารณาถงึปจัจยัขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยดว้ย ดงัตวัอยา่ง 
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    ข้อดี  คือ 

    1. หนงัสอืมคีวามทนัสมยั 
    2. มขีัน้ตอนในการอา่นและคน้หาหนงัสอืทีง่า่ยและสะดวกรวดเรว็ 
    3. สามารถทาํสาํเนาเน้ือหาและรปูภาพของหนงัสอืเฉพาะสว่นทีต่อ้งการได ้
    4. ไมจ่าํกดัสถานทีใ่นการเขา้ถงึ 
    5. ไมเ่ปลอืงเน้ือทีใ่นการจดัเกบ็หนงัสอื 
    6. ลดภาระการเกบ็หรอืจดัเรยีงหนงัสอืขึน้ชัน้ 
    ข้อด้อย คือ 

    1. หนงัสอืใหมท่ีอ่อกภายหลงัการทาํสญัญาไมม่สีทิธิใ์ช ้
    2. เน้ือหาของหนงัสอืสว่นมากมเีน้ือหาทัว่ๆ ไปไมเ่ป็นเน้ือหาเฉพาะใน 
เชงิลกึ 
    3. ราคาหนงัสอืในรปูอเิลก็ทรอนิกสจ์ะแพงมากเมื่อเทยีบกบัการซือ้หนังสอื
ฉบบัพมิพ ์

    4. การเลอืกซือ้หรอืการใชไ้มส่ามารถสมัผสัตวัเล่มจรงิได ้
   หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่หบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารจะเน้นการจดัเกบ็และนําเสนอ
ขอ้มลูเน้ือหาสาระทีเ่ป็นตวัหนงัสอืหรอืในลกัษณะแบบสื่อผสม เช่น ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว  
ตวัอกัษร เสยีง เป็นตน้ ทาํใหผู้ใ้ชต้ื่นตาตื่นใจกบัการอา่นหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ 
                    

                       
 

ภาพที ่ 6.9  แสดงการบรกิารหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์
ทีม่า (สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2555) 
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ข้อพิจารณาแหล่งบริการและเผยแพรส่ารสนเทศบนอินเทอรเ์น็ต 

 

 สารสนเทศทีใ่หบ้รกิารบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมหีลากหลายรปูแบบซึง่มปีรมิาณมาก  
ผลติได้ง่าย เขา้ถึงได้อย่างสะดวก รวดเรว็ จงึทําใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการควบคุมก่อใหเ้กิด
ปญัหาดา้นคุณภาพของสารสนเทศโดยเฉพาะสารสนเทศทีต่อ้งนําไปใชป้ระกอบการคน้ควา้
และอ้างอิง  ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น บทความวารสาร
อเิล็กทรอนิกส์ หนังสอือเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปจัจุบนัผูใ้ช้บรกิารยิง่เพิม่ความนิยมในการใช้
มากขึ้น และผู้ใช้ก็ควรให้ความสําคญักบัการคดัเลือกและประเมนิก่อนนําไปใช้ว่าผู้ผลิต
สารสนเทศกลุ่มต่าง ๆ จะผลติโดยคนเดยีว หลายคน องค์กร สมาคม และบรษิทั สิง่ที่ผูใ้ช้
ตอ้งคาํนึงถงึ คอืความน่าเชื่อถอืของผูผ้ลติ ความถูกตอ้ง ความทนัสมยั และความครอบคลุม
ของเน้ือหาเพราะสารสนเทศบนอนิเทอร์เน็ตบางครัง้เน้ือหาน่าสนใจแต่ไม่ระบุผูผ้ลิตหรอื
ผูผ้ลติไมเ่ป็นทีรู่จ้กั และไมร่ะบุวนัทีผ่ลติ  สิง่ทีก่ล่าวน้ีผูใ้ชบ้รกิารตอ้งใหค้วามสาํคญั ดงันัน้จงึ
ขอสรปุการพจิารณาแหล่งบรกิารสารสนเทศบนอนิเทอรเ์น็ต  ดงัน้ี 
  1. ความน่าเชื่อถือของผู้แต่งหรือผู้ผลิตพิจารณาจากประวัติการศึกษา  
ประสบการณ์ ตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน ความเชีย่วชาญ ความมชีื่อเสยีง 
  2. ความถูกต้องของสารสนเทศ  สารสนเทศมคีวามถูกต้องระบุแหล่งที่มาให้
ชดัเจน 
  3. ความทนัสมยัของสารสนเทศ ให้สารสนเทศที่ทนัสมยั และมีการปรบัปรุง
ขอ้มลูอยูเ่สมอ 
  4. ความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ เ น้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของ
ผูใ้ชบ้รกิาร  ไมย่ากจนเกนิไป เขา้ใจงา่ย 
  5. ความเหมาะสมของรูปแบบที่นําเสนอ มกีารนําเสนอเน้ือหาภาพประกอบมี
ความสอดคลอ้งกนัเหมาะสมและน่าสนใจชว่ยทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือหาชดัเจนขึน้ 
 

บทสรปุ 

 

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนให้การบริการและเผยแพร่
สารสนเทศเป็นไปในเชงิรุกมากขึน้ ผูใ้ชไ้ดร้บัความสะดวก รวดเรว็ การบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้รกิารนัน้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นปจัจยัสําคญัที่ต้องเกี่ยวขอ้งกบัการ
บรกิารสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศจะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบ
เครอืขา่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นแหล่งขอ้มลูขนาดใหญ่ของโลก 
ในการให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้ใช้โดยให้ตรงกับความต้องการอย่างมี
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ประสทิธภิาพนัน้จาํเป็นตอ้งมฮีารด์แวรห์รอืซอฟแวรท์ีท่นัสมยัและผูใ้หบ้รกิารกต็อ้งมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศก็ต้องมีการ
ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์การใหบ้รกิารโดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชบ้รกิารใหม้ากขึน้ เน้น
การบรกิารในเชงิรุกเพื่อตอบสนองผูใ้ชบ้รกิารใหเ้กดิความพงึพอใจทําใหก้ารบรกิารเป็นไป
อยา่งรวดเรว็ คล่องตวั ถูกตอ้ง แมน่ยาํ และครบถว้น 
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คาํถามท้ายบทท่ี  6 

 

1. ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ  มอีะไรบา้ง 
2. เทคโนโลยสีารสนเทศมสีว่นประกอบทีส่าํคญัอะไรบา้ง 
3. เครอืขา่ย  LAN  แตกต่างจากเครอืขา่ย  WAN  อยา่งไร 
4. โปรแกรมเมอร ์ ทาํหน้าทีอ่ะไรบา้ง 
5. เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมคีวามสาํคญัต่อการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศอยา่งไร 
6. บรกิารฐานขอ้มลูออนไลน์มลีกัษณะอยา่งไร 
7. จงยกตวัอยา่งผูผ้ลติและจาํหน่ายฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่าํคญัของโลก 
     มาสกั  3  รายการ 
8. การพจิารณาบอกรบัฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้มหีลกัสาํคญั   

     อยา่งไร 
9. ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการใหบ้รกิารหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ มอีะไรบา้ง 
10. การเลอืกใชแ้หล่งบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ตผูใ้ชค้วรพจิารณา 
     จากสิง่ใด 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทท่ี  7 

ความรว่มมือเพ่ือการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

หวัข้อเน้ือหาประจาํบท 

 

 1. ความหมายของความรว่มมอื 
 2. ความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 
 3. ความสาํคญัของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 
 4. ลกัษณะของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมุด 
 5. รปูแบบของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมุด 
 6. องคป์ระกอบของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 
 7. ความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 
 8. เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 
 9. ความรว่มมอืเพือ่การยมืระหวา่งหอ้งสมุด 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 

 เพื่อศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสําคัญ  ลักษณะ  รูปแบบ 
องคป์ระกอบของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ และเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

 หลงัจากไดศ้กึษาเน้ือหาบทที ่7 เรยีบรอ้ยแลว้ ผูศ้กึษาควรมพีฤตกิรรม ดงัน้ี 
 1. อธบิายความหมาย ความสาํคญัของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุได ้
 2. อธบิายลกัษณะของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุได ้
 3. จาํแนกรปูแบบความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุได ้
 4. อธบิายเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุได ้
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 1. บรรยายเน้ือหาประจาํบทที ่7 นําเสนอโดยใช ้ power point 
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 2. อภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
 3. ผูศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากสือ่ต่าง ๆ  นํามาอภปิรายรว่มกนั 
 4. ผูส้อนสาธติการใชบ้รกิารเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุทาง
อนิเทอรเ์น็ต 
 5. ผู้สอนมอบหมายงานเป็นรายบุคคลให้ศึกษาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หอ้งสมดุในประเทศไทย และนําเสนอในรปูแบบรายงาน 
 6. ใหผู้ศ้กึษาซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 
 7. ผูส้อนสรปุเน้ือหาเพิม่เตมิ 
 8. ตอบคาํถามทา้ยบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(power point) 

 2. เอกสารคาํสอนบทที ่7 

 3. หนงัสอื ตํารา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 

การวดัผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตความสนใจขณะทาํการบรรยาย 
 2. สงัเกตความสนใจจากการซกัถามและอภปิรายรว่มกนั 
 3. สงัเกตจากการตรวจรายงาน 
 



 

บทท่ี  7 

 

ความรว่มมือเพ่ือการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

 การบรกิารผูใ้ชค้อืหวัใจสาํคญัของแหล่งบรกิารสารสนเทศโดยตอ้งพฒันาปรบัเปลีย่น
รูปแบบการบรหิารจดัการเพื่อใหท้นักบัพฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถ
สนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปจากเดิม แหล่งบริการสารสนเทศแต่ละแห่ง
ดาํเนินงานอยา่งเป็นเอกเทศมาสูค่วามรว่มมอืกนัเพื่อปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ ลดการ
ทํางานซํ้าซ้อน  ประหยดัแรงงาน และงบประมาณ ความร่วมมอืกนัจงึเป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการใชบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศทีห่ลากหลายของผูใ้ชใ้หม้โีอกาสในการเขา้ถงึ 
และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารได้อย่างกว้างขวางยิง่ขึน้  กอปรกบั
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยสีารสนเทศ สื่ออเิล็กทรอนิกส์เริม่เขา้มามี
บทบาทกับผู้ใช้บริการมากขึ้น การเชื่อมโยงเครือข่ายจึงเป็นปจัจัยสําคัญที่จะทําให้
ผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งมากมายมหาศาลไดท้นัท ีดงันัน้ความรว่มมอืระหว่าง
แหล่งบรกิารสารสนเทศจงึเป็นแนวทางหน่ึงในการทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บับรกิารทีด่ ีรวดเรว็ 
และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

ความหมายของความร่วมมือ 

 

 สมาน  ลอยฟ้า (2551) ไดใ้หค้วามหมายของ ความร่วมมอื คอื การทํางานร่วมกนั
กบัผูอ้ื่นโดยมวีตัถุประสงคร์่วมกนั คอื มทีัง้ส่วนได ้และส่วนเสยีร่วมกนั โดยคําว่า “ได”้ นัน้  
หมายถึง การได้รบัประโยชน์ และคําว่า  “เสีย” นัน้ หมายถึง การเสียสละหากไม่มีการ
เสยีสละและไดป้ระโยชน์จากการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นแลว้ความรว่มมอืจะไมเ่กดิขึน้ 
 วรนุช  สุนทรวินิต และบุญฑา  วิศวไพศาล (2550) ให้คําจํากดัความของความ
รว่มมอื (cooperation) คอื การทีบุ่คคลหรอืหน่วยงานทีม่สีว่นไดส้่วนเสยีตัง้แต่ 2 คนหรอื 2 

แห่งขึน้ไป ร่วมกนัดําเนินกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงโดยมวีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนร่วมกนัเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีร่ว่มกนักาํหนดขึน้ และมรีะดบัความเป็นทางการมาก 
 ชุติมา  สจัจานันท์ (2546) ให้คําจํากัดความของ ความร่วมมือ คือ การดําเนิน
กจิกรรมร่วมกนัอาจประกอบด้วยสองฝ่ายหรอืหลายฝ่ายขึ้นไปผนึกกําลงัดําเนินกิจกรรม
รว่มกนัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้
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 จากคําจํากดัความของความร่วมมอืดงักล่าวสรุปความหมายได้ว่า ความร่วมมอื  
(cooperation) คอื การดาํเนินกจิกรรมรว่มกนัของบุคคลหรอืหน่วยงานตัง้แต่สองคนหรอืสอง
แห่งขึน้ไปโดยรว่มกนัดําเนินกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ร่วมกนั และบรรลุ
วตัถุประสงคห์รอืเป็นไปตามเป้าหมายทีร่ว่มกนักาํหนดขึน้ 
 

ความร่วมมือระหว่างห้องสมดุ 

 

 ความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ (Library cooperation) หมายถงึ หอ้งสมดุตัง้แต่  
2 แห่งขึน้ไปร่วมกนัดําเนินกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงอย่างเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการซึ่ง
อยู่ต่างสงักดั และมงีบประมาณของตนเองเป็นเอกเทศโดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมิและ
เพิม่พนูประสทิธภิาพในการแบ่งปนัการใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั (resource sharing)

เพื่อประโยชน์ในการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดจดัทําขึน้เพื่อส่งเสรมิให้
ผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการเป็นการจดัการสารสนเทศเพื่อใหส้ามารถจดับรกิาร
สารสนเทศแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ย่างเพยีงพอ ทนัเวลา และมปีระสทิธภิาพ ซึ่งไดร้บัความร่วมมอืจาก
หลายฝ่ายทัง้ในดา้นการบรกิาร การจดัหา การจดัเกบ็ และการคน้คนื ความร่วมมอืระหว่าง
หอ้งสมุดโดยทัว่ไปมวีตัถุประสงค์เพื่อการใช้ทรพัยากรร่วมกนั และลดงบประมาณเพราะ
ปญัหางบประมาณของแต่ละหอ้งสมุดมกัประสบปญัหาอย่างต่อเน่ือง และทวคีวามรุนแรง
เพิม่ขึน้เรื่อยๆ เมื่อแต่ละหอ้งสมุดต่างพบปญัหาที่คล้ายคลงึกนั หอ้งสมุดแต่ละแห่งจงึเริม่
ตระหนกัถงึความจาํเป็นในการรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพือ่ชว่ยกนัแกป้ญัหาต่าง ๆ ดว้ยกนั  
ยิ่งปจัจุบนัห้องสมุดหรือแหล่งบริการสารสนเทศต่าง ๆ ได้รบัผลกระทบจากเทคโนโลยี
สารสนเทศทาํใหเ้กดิสารสนเทศขึน้อยา่งมากมาย เชน่ สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์อนิเทอรเ์น็ต  
เป็นตน้ การเขา้ถงึสารสนเทศจงึทําไดง้า่ย และรวดเรว็ขึน้ สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัสําคญัดงันัน้
หอ้งสมุดต่าง ๆ จงึต้องใหบ้รกิารตามความต้องการและการคาดหวงัของผูใ้ชใ้หม้ากยิง่ขึน้ 
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่  

ประเด็นที่กล่าวมาขา้งต้นจงึเป็นความจําเป็นต้องมคีวามร่วมมอืระหว่างห้องสมุดขึ้นเพื่อ
ก่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรสารสนเทศร่วมกนัอย่างคุม้ค่า และมปีระสทิธภิาพ ความร่วมมอื
ระหวา่งหอ้งสมดุมกีารดาํเนินกจิกรรมเป็น 3 ระดบั คอื (อุทยั  ทุตยิะโพธิ,์ 2542) 

 1. ความร่วมมือระหว่างห้องสมดุ (Library cooperation) หมายถงึ กจิกรรมที่
หอ้งสมดุตัง้แต่สองแหง่ขึน้ไปรว่มมอืกนั เพือ่สง่เสรมิและเพิม่พนูประสทิธภิาพการใช้
ทรพัยากรสารสนเทศรว่มกนัในการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้
 2. ภาคีห้องสมดุ (Library consortium) หมายถงึ ความรว่มมอืในการดาํเนินงาน
ในโครงการใดโครงการหน่ึงหรอืภารกจิด้านใดด้านหน่ึงของกลุ่มหอ้งสมุดประเภทหน่ึงซึ่ง
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หมายถึงเฉพาะพวกที่อยู่ในภูมภิาคเดยีวกนัประเภทเดยีวกนัหรอืกลุ่มที่เน้นสาขาวชิาชพี
เดียวกัน และมีการจัดระบบบริหารงานขึ้นในระดับใดระดับหน่ึงเพื่อดําเนินงานตาม
วตัถุประสงค ์
 3. ข่ายงานห้องสมดุ (Library network) หมายถงึ การดาํเนินงานรว่มกนัระหว่าง
หอ้งสมุดตัง้แต่สองแห่งขึน้ไปมกีารจดัตัง้หน่วยงานกลางดําเนินงาน และใหบ้รกิารทําการ
ติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องมือทางการสื่อสารหรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมร่วมกับระบบ
คอมพวิเตอร์ทําให้สามารถขยายการให้บรกิารห้องสมุดไปสู่ผู้ใช้บรกิารของตนและขยาย
บรกิารสู่ห้องสมุดสมาชกิอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ข่ายงานห้องสมุดแต่ละข่ายงานอาจมี
สมาชกิจํานวนมากตัง้แต่หอ้งสมุดระดบัทอ้งถิน่จนถงึระดบันานาชาต ิการร่วมมอืในระดบัน้ี
จงึจําเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศ และกลุ่มบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญประกอบกบั
การวางแผนกลยทุธก์ารจดัการทีด่จีงึจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้
 

 ความสาํคญัของความร่วมมือระหว่างห้องสมดุ 

 

 ความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุมคีวามสาํคญัมากในภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิซึง่สง่ผล
กระทบทําใหห้้องสมุดหรอืแหล่งบรกิารสารสนเทศทุกระดบัทัง้ขนาดเล็กขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ไมส่ามารถอยูอ่ยา่งโดดเดีย่วไดจ้าํเป็นตอ้งพฒันา และเปลีย่นแปลงหลาย ๆ ดา้น
เพื่อรองรบักบักระแสสารสนเทศทีท่่วมทน้ และมรีาคาสงูขึน้ทําใหห้อ้งสมุดไม่สามารถจดัหา
ทรพัยากรสารสนเทศมาใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชข้องตนไดอ้ยา่งครบถว้นเมื่อเทยีบกบังบประมาณที่
เท่าเดมิ และมแีนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ผูใ้ชบ้รกิารยงัมคีวามต้องการใชส้ารสนเทศ
อย่างต่อเน่ืองลุ่มลึก และเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอีกทัง้ความต้องการใช้สารสนเทศของ
ผูใ้ชบ้รกิารกม็หีลากหลายจงึทําใหห้อ้งสมุดบางแห่งไม่สามารถจดัหารวบรวมสารสนเทศที่
เป็นที่ต้องการของผูใ้ช้ไดอ้ย่างครบถ้วน  ดงันัน้ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดจงึเป็นหวัใจ
ของการบรหิารจดัการทีค่าดหวงัว่าจะก่อประโยชน์หลายประการ จงึพอสรุปความสําคญัได ้
ดงัน้ี (มาลนีิ  ศรพีสิทุธิ,์ 2533) 

 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ  เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารได้
สารสนเทศทีลุ่่มลกึเฉพาะเจาะจง หลากหลาย รวดเรว็ยิง่ขึน้จําเป็นต้องมกีารบรหิารจดัการ
เชงิกลยุทธ ์เน่ืองจากไม่มหีอ้งสมุดใดจะสามารถสะสมทรพัยากรสารสนเทศไวใ้หบ้รกิารแก่
ผูใ้ช้ได้ทัง้หมด ความร่วมมอืกนัจงึเพื่อตอบสนองความต้องการความพงึพอใจ และความ
คาดหวงัของผูใ้ช ้
 2. เพ่ือให้มีการใช้ทรพัยากรสารสนเทศแต่ละแห่งอย่างคุ้มค่า  เน่ืองจาก
ทรพัยากรสารสนเทศมปีรมิาณการผลติมากขึน้อยูใ่นรปูของกระดาษ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และ
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มีราคาสูงขึ้นทําให้ห้องสมุดต่างประสบปญัหาขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ เพราะ
งบประมาณในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศมจีํากดัหรอืมไีม่เพยีงพอปญัหาความคุม้ค่า
ของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศจึงจําเป็นต้องได้รบัการ
พจิารณา เพราะความคุม้ค่าของการลงทุนอยูท่ีก่ารมผีูใ้ชป้ระโยชน์ยิง่มกีารใชม้ากเท่าไรกย็ิง่
มคีวามคุม้คา่มากเทา่นัน้ 
 3. เพ่ือลดความซํา้ซ้อน  ซึง่เป็นปญัหาความสญูเปล่า และการสิน้เปลอืงแรงงาน  
และงบประมาณตลอดจนทรพัยากรสารสนเทศอื่น ๆ หากทรพัยากรสารสนเทศทีจ่าํเป็นตอ้ง
ใชป้ระจาํหรอืมรีาคาไมแ่พงมากนกั และจาํเป็นตอ้งใชก้ย็งัคงมซีํ้ากนัอยู ่
 4. เพ่ือประหยดังบประมาณ  เมื่อร่วมกนัจดัหาทรพัยากรสารสนเทศหรอืการ
ใหบ้รกิารต่าง ๆ ร่วมกนัจะต้องพจิารณาหลกีเลี่ยงความซํ้าซอ้น เพราะความร่วมมอืจะเป็น
การสรา้งอํานาจการต่อรองกบัผูผ้ลติ ผูจ้ดัจําหน่ายในดา้นการตลาด การกําหนดราคาสนิคา้
จะทําใหป้ระหยดังบประมาณลงได ้หรอืหากหอ้งสมุดใดมุ่งพฒันาศกัยภาพขององคก์รสู่การ
เป็นหอ้งสมุดดจิติอลจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณเป็นจาํนวนมาก ความรว่มมอืจงึเป็นทางเลอืก
ทีจ่ะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ย และลดปญัหาดา้นงบประมาณได ้
 5. เพ่ือลดช่องว่างระหว่างห้องสมุด  ทีส่มบูรณ์กบัทีด่อ้ยใหเ้ท่าเทยีมกนัในดา้น
การบรกิารสารสนเทศเป็นการส่งเสรมิหรอืใหโ้อกาสผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชท้รพัยากรสารสนเทศ
ร่วมกนั ดงันัน้ความร่วมมอืจงึมทีัง้ห้องสมุดที่มสี่วนได้ประโยชน์ และส่วนที่เสยีสละ หาก
ความร่วมมอืมกีารตกลงรว่มกนัไดจ้ะทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึคุณค่าของการไดร้บัสทิธพิเิศษ
จากความรว่มมอืนัน้ ๆ 

 6. เพ่ือเป็นการบริการและเผยแพร่ทรพัยากรสารสนเทศเข้าถึงผูใ้ช้บริการให้
มากท่ีสดุ  เป็นการสรา้งความพงึพอใจแก่ผูใ้ช ้และเสรมิสรา้งศกัยภาพในการบรกิารทีส่นอง
ความตอ้งการของผูใ้ชม้กีารปฏบิตังิานรว่มกนั มกีารกระจายความรบัผดิชอบเน้นการทาํงาน
เป็นทมี มกีารประสานงานสรา้งความร่วมมอืร่วมใจเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัประโยชน์อย่าง
สงูสดุ 
 

 ลกัษณะของความร่วมมือระหว่างห้องสมดุ 

 

 ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดแต่ละแห่งดําเนินงานร่วมกนัเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยมลีกัษณะความรว่มมอือยูห่ลากหลาย ซึง่พอจาํแนกไดด้งัน้ี 
 1. ความร่วมมือตามประเภทของหน่วยงาน  เช่น ความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด อาจจัดกลุ่มตามประเภทของห้องสมุด ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบนัอุดมศกึษา หอ้งสมดุเฉพาะ หอ้งสมดุประชาชน หอ้งสมดุโรงเรยีน เป็นตน้ 
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 2. ความร่วมมือตามสาขาวิชา  เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเกษตร ด้าน
โบราณคด ีและมานุษยวทิยา ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เป็นตน้ 
 3. ความร่วมมือตามประเภทกิจกรรมของงาน  เช่น ความรว่มมอืในการบรกิาร
ตอบคําถามและช่วยการคน้คว้า ความร่วมมอืบรกิารยมืระหว่างหอ้งสมุด ความร่วมมอืใน
การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ ความรว่มมอืในการวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ เป็นตน้ 
 4. ความร่วมมือตามพื้นท่ีภมิูศาสตร ์ เช่น ความร่วมมอืในระดบัทอ้งถิน่ในเขต
ชุมชน จงัหวดั ภาค ตามพื้นที่ที่ตัง้ของห้องสมุดในท้องถิ่นนัน้ ๆ ความร่วมมอืระดบัชาต ิ
ระดบัภมูภิาคหรอืทวปี และระดบันานาชาต ิเป็นตน้ 
 

 รปูแบบของความร่วมมือระหว่างห้องสมดุ 

 

 ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดมรีูปแบบการบรหิารจดัการเพื่อความคล่องตวันิยม
จดัทาํ  ดงัน้ี 
 1. เครือข่ายแบบรวมศูนย ์(Centralized network) คอื มศีูนยก์ลางในการ
ดําเนินงาน โดยทัว่ไปมกัเป็นหอ้งสมุดทีม่คีวามพรอ้มในดา้นบุคลากรทรพัยากรสารสนเทศ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ งบประมาณหรอือื่น ๆ ทัง้น้ีจะมคีวามรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุมากกว่า
สองแห่ง ขอ้ดขีองแบบรวมศูนย ์คอื ประหยดัเวลา การตดิต่อประสานงานของบุคลากรช่วย
ใหห้อ้งสมุดขนาดเลก็หรอืไม่มคีวามพรอ้มไดม้โีอกาสพฒันาความพรอ้มเป็นขัน้ตอน และมี
ขอ้มลูต่าง ๆ รวมไวท้ีแ่หล่งเดยีวกนั ขอ้จาํกดั คอื หอ้งสมุดทีเ่ป็นศูนยก์ลางตอ้งรบัภาระงาน
ทีเ่พิม่ขึน้มาก และอาจเกดิความล่าชา้ไดง้า่ย 
 

 

       

 

 

                                                  

 

 

 

 

ภาพที ่7.1 เครอืขา่ยแบบรวมศนูย ์
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 2. เครือข่ายแบบกระจาย (Decentralized network) คอืหอ้งสมุดทีต่กลงรว่มมอื
กนัจะดาํเนินกจิกรรมรว่มกนัโดยมกีารแบ่งความรบัผดิชอบดาํเนินงานโดยไมม่ศีูนยก์ลางการ
ตดัสนิใจสมาชกิสามารถตดิต่อกนัไดโ้ดยตรง ขอ้ดแีบบกระจาย คอื การสื่อสารทาํไดค้ล่องตวั  
ขอ้จาํกดั คอื การบรหิารจดัการทาํไดค้อ่นขา้งยาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.2 เครอืขา่ยแบบกระจาย 
 

 องคป์ระกอบของความรว่มมือระหว่างห้องสมดุ 

 

 ปจัจัยที่ทําให้ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดบรรลุวัตถุประสงค์และนําไปสู่
ความสําเรจ็ตามเป้าหมายที่กําหนดไวน้ัน้ มอีงค์ประกอบที่สําคญั คอื (ชุตมิา  สจัจานันท์, 
2542) 

 1. ผูบ้รหิาร  ผูบ้รหิารซึ่งเป็นผูนํ้าในหน่วยงานต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ
และวสิยัทศัน์ทีด่ต่ีอความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุด และผูท้ี่ปฏบิตังิานเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรม
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกันทัง้ในระดบั
นโยบายดาํเนินงาน และปฏบิตังิาน มอุีดมการณ์มคีวามตัง้ใจจรงิ มคีวามเพยีรพยายาม และ
มคีวามประนีประนอมกนัในสภาพคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
 2. ผูป้ฏบิตังิาน  ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุด  
สามารถยอมรบัไดห้าก มภีาระงานเพิม่ขึน้รวมทัง้การทีจ่ะตอ้งใชท้รพัยากรบางอยา่งเพิม่ขึน้  
เชน่ คา่วสัดุใชส้อยต่าง ๆ ในการประสานงานระหวา่งหอ้งสมดุ และในการใหบ้รกิาร 
 3. ลกัษณะของการดําเนินงานความร่วมมือ มีความตกลงร่วมมือกนัอย่างเป็น
ทางการในทุกดา้นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในดา้น การบรหิารงาน การวางแผนเป้าหมาย และขอบเขต
ของความรว่มมอืทัง้ในระยะสัน้ระยะยาว 
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 4. มกีารประสานงานความร่วมมอืในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
และมกีารแบ่งความรบัผดิชอบในความรว่มมอือยา่งเหมาะสม 
 5. มรีะเบียบ กฎเกณฑ์ และนโยบายที่กําหนดขึ้นเฉพาะตลอดจนมงีบประมาณ
จดัสรรไวเ้พือ่การน้ีโดยเฉพาะ 
 6. มมีาตรฐานในการดําเนินงาน เช่น การลงรายการทางบรรณานุกรม มาตรฐาน
การใหบ้รกิาร เป็นต้น ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน และแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ระหวา่งกนั 
 7. อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม เช่น การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา สภาพ
ภมูศิาสตร ์และสภาพสงัคม มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารและเอือ้อาํนวยไปสูค่วามสาํเรจ็  
 

 ความร่วมมือระหว่างห้องสมดุสถาบนัอดุมศึกษาของรฐั 
 

 ห้องสมุดมีความร่วมมือมายาวนานซึ่งเกิดจากแนวคิดพื้นฐานในการแบ่งปนั
ทรพัยากรสารสนเทศซึ่งกนัและกนัเพื่อประหยดังบประมาณ และลดความซํ้าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจึงมีพฒันาการมาโดยลําดับ ซึ่งความร่วมมือ
ระหว่างหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั เริม่ขึน้ในปีพ.ศ. 2508 เกดิจากความร่วมมอืของ
บรรณารกัษ์โดยกรมวเิทศสหการ  สํานักนายกรฐัมนตรไีด้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึ้น 6  

คณะเพื่อดําเนินการพฒันาหอ้งสมุดแต่ละประเภทของประเทศโดยจดัทําแผนพฒันา 5 ปี  
(พ.ศ. 2510 - 2514) ขึน้และไดจ้ดัทาํมาตรฐานหอ้งสมดุขึน้เป็นครัง้แรกต่อมา พ.ศ. 2515 ได้
มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรุงหอ้งสมุดอุดมศกึษาขึน้เพื่อศกึษาปญัหาและสภาพของ
หอ้งสมุดอุดมศึกษาทําใหส้ถานภาพหอ้งสมุดของรฐัได้กลายเป็นสํานักหอสมุดหลายแห่ง 
พ.ศ. 2518 ผูบ้รหิารหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาซึ่งในขณะนัน้ม ี16 แห่งไดป้ระชุมเพื่อทํา
กิจกรรมร่วมกนั เช่น การออกข่าวสาร การจดับรรยายโดยผู้มคีวามรู้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  มกีลุ่มทาํงาน 6 กลุ่ม คอื กลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มจดัหาทรพัยากร กลุ่มจดัหมวดหมู ่
กลุ่มงานบรกิาร  กลุ่มวารสารและเอกสาร และกลุ่มโสตทศันวสัดุ  ในระยะต่อมากลุ่มผูบ้รหิาร
หายไปเหลอืเพยีง  5  กลุ่ม เน่ืองจากทบวงมหาวทิยาลยัไดต้ัง้คณะกรรมการพฒันาหอ้งสมุด
สถาบนัอุดมศกึษาซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารแต่ละสถาบนัแลว้ นอกจากนัน้ทบวงมหาวทิยาลยั
ยงัสนบัสนุนใหม้กีารใชค้อมพวิเตอรใ์นงานหอ้งสมุดโดยจดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาการใช้
คอมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุ กรรมการบญัญตัศิพัทบ์รรณารกัษศาสตร ์(อุทยั  ทุตยิะโพธ,ิ 2542) 

จากการรวมตัวกนัของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลยัของรฐั ทบวงมหาวิทยาลยัได้ตัง้
ผูบ้รหิารหอ้งสมดุในขณะนัน้ขึน้เป็นคณะอนุกรรมการพฒันาหอ้งสมดุ โดยม ีดร.วจิติร 
ศรีสะอ้าน ในขณะที่ดํารงตําแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน ได้มีการวาง
หลกัเกณฑ์ให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัแผนพฒันาการศึกษาระยะที่ 5 ซึ่งนับได้ว่าเป็น
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จุดเริ่มต้นของการพฒันาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรฐัมาจนถึงปจัจุบัน ในแต่ละปี
คณะอนุกรรมการพฒันาหอ้งสมุดมกีารจดัประชุมสมัมนาเพื่อความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการสร้างข่ายงานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประสานงานและการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันอย่างมี
ประสทิธภิาพ มกีารจดัสมัมนาขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2522 ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
บางแสน เรื่อง ความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ต่อมาดาํเนินงานความรว่มมอือยู่
ในรูปของคณะอนุกรรมการพฒันาห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาซึ่งมกีารจดัประชุมสมัมนา
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจําทุกปีโดยหมุนเวียนกันเป็น
เจา้ภาพ และมกีารดาํเนินการประชุมสมัมนาเรือ่ยมาจนถงึปจัจุบนั 
  คณะทํางานกลุ่มความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาได้แบ่งกลุ่ม
ของความรว่มมอืเป็น  6  ฝา่ย  คอื 
  1. คณะทาํงานฝา่ยพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 
  2. คณะทาํงานฝา่ยวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ 
  3. คณะทาํงานฝา่ยวารสารและเอกสาร 
  4. คณะทาํงานฝา่ยเทคโนโลยทีางการศกึษา 
  5. คณะทาํงานฝา่ยบรกิารสารสนเทศ 
  6. คณะทาํงานฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

  ผลงานท่ีสาํคญั  คือ 

  1. การพฒันาบุคลากร จากความเจริญทางเทคโนโลยีก้าวรุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงได้ร ับการส่งเสริมให้มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ดว้ยการเขา้รบัการอบรม ศกึษาดงูาน 
  2. การจัดหาทรัพยากรร่วมกันเพื่อความประหยดังบประมาณ ทรัพยากร 
แรงงาน  และเวลาเพือ่ประโยชน์ในการใชห้รอืแลกเปลีย่นทรพัยากรสารสนเทศรว่มกนั 
  3. การจดัทําฐานขอ้มูล คู่มอื และเครื่องมอืต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
ใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
  4. บรกิารยมืระหว่างหอ้งสมุด ไดม้กีารกําหนดแนวทางปฏบิตัแิละระเบยีบการ
จัดทําคู่มือการให้บริการ ซึ่งมีการปรับปรุงให้ทันสมัยสามารถปฏิบัติได้จริง และมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ตลอดเวลา 
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เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมดุ 

 

 ความร่วมมือเป็นการส่งเสริมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกนั  ดงันัน้จงึเกิดมคีวามร่วมมอืกนัขึ้นทัง้น้ีอาจเป็นหน่วยงาน องค์กรใน
ลกัษณะเดียวกนัสาขาเดียวกนัหรอืภูมภิาคเดียวกนัเพื่อประโยชน์ต่อการบรกิารและการ
ดาํเนินงานรว่มกนั เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 
 

1. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมดุในประเทศ  

เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุในประเทศไทยทีส่าํคญั มดีงัน้ี 
 

  1.1  เครือข่ายระบบห้องสมดุในประเทศไทย 

    เครอืขา่ยระบบหอ้งสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System 

- ThaiLIS) เป็นเครอืขา่ยความร่วมมอืในการพฒันาระบบหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาของ
ไทย  เริม่เมื่อปีพ.ศ.2543 ซึ่งเป็นโครงการที่พฒันามาจากโครงการพฒันาระบบหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัสว่นกลางหรอืไทยลเิน็ต(Thai Library Network Metropolitan - THAILINET

โครงการพฒันาระบบหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสว่นภูมภิาคหรอืพลูเิน็ต (Provincial University 

Library Network - PULINET)  และ และสาํนักงานปลดั ทบวงมหาวทิยาลยั(ปจัจุบนัคอื
สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา) เขา้ดว้ยกนับนเครอืขา่ย UniNet เพื่อพฒันาระบบ
หอ้งสมุดใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิโดยการนําคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่
มาใชก้บังานหอ้งสมุดพฒันาใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิ(Automated library system) สรา้งระบบ
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริการสารสนเทศมีความ
ครบถว้น รวดเรว็ และเกดิการใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   ปจัจุบนัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดําเนินโครงการพฒันา
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง
มหาวทิยาลยั และสถาบนัอื่น ๆ ที่เป็นสมาชกิผ่านเครอืข่าย UniNet ได้แก่ มหาวทิยาลยั
สงักดัทบวงมหาวทิยาลยัเดมิ มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
มหาวทิยาลยัสงฆ ์ มหาวทิยาลยัเอกชน หน่วยงานอื่น เช่น โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ 
กระทรวงยุตธิรรม ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) สถาบนัพระบรมชนกและ
วทิยาลยัชุมชน และมโีครงการภายใตเ้ครอืขา่ย 5 โครงการทีส่ําคญัคอื (สํานักงานพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาการศกึษา, 2555) 
   1.1.1  พฒันาฐานขอ้มลูสหบรรณานุกรมหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนั 
(Union catalog) 



224 

   1.1.2  พฒันาระบบจดัเกบ็เอกสารในรปูอเิลก็ทรอนิกส ์(Digital collection) 

   1.1.3  การบอกรบัฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้า (Reference 

database) 

   1.1.4  จดัหาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-books) 

   1.1.5  พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย 
(Automatic library)  

 

   วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินงาน คือ 

               1. เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารสารสนเทศในระบบอตัโนมตั ิใหส้นองความ
ตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากทีส่ดุ ครบถว้น และสะดวกต่อการเขา้ถงึ โดยใชท้รพัยากรสารสนเทศ
รว่มกนัอยา่งประหยดั  
               2.  เพือ่พฒันาหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรูแ้ละ 

     สารสนเทศที่เอื้อต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา  
               3.  เพือ่สนบัสนุนการกระจายโอกาสทางการศกึษาและความเสมอภาคทาง 
การศกึษา โดยใช้ระบบการเรยีนการสอนทางไกล ตามโครงการเครอืข่ายสารสนเทศเพื่อ
พฒันาการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจาก
หอ้งสมดุไดอ้ยา่งรวดเรว็โดยผา่นระบบเครอืขา่ยบรกิารของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั  
                4. เพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษยข์องชาต ิทัง้ดา้นผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชห้อ้งสมดุ  
ใหม้คีวามรูแ้ละความชาํนาญในการจดัการและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

  ผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญั  คือ 

  1. การพฒันาระบบฐานขอ้มลูบรรณานุกรมหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา (Union  

catalog) เป็นความร่วมมอืกนัในการจดัทําบรรณานุกรมทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภท
เพื่อใชป้ระโยชน์ในการควบคุมทางบรรณานุกรม การทํารายการทรพัยากรสารสนเทศ การ
บรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ 
  2. การพฒันาระบบฐานข้อมูล จดัเก็บเอกสารในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
(Digital collection) เป็นความรว่มมอืกนัในการจดัเกบ็และทาํรายการเอกสารฉบบัเตม็ของ
วทิยานิพนธ์ งานวจิยั เอกสารวชิาการ และวารสารของแต่ละสถาบนัในรูปเอกสารดจิติอล
เพือ่ประโยชน์ในการใชท้รพัยากรรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  3. การจดับรกิารฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์เพื่อการให้บรกิารช่วยการค้นคว้า  
(Reference database) เป็นความร่วมมอืกนัในการบอกรบัฐานขอ้มูลออนไลน์เพื่อการ
คน้ควา้อา้งองิรว่มกนั 



225 

 

 

 
 

ภาพที ่7.3 แสดงการบรกิารฐานขอ้มลูเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ (Digital collection) 

ทีม่า(ศนูยว์ทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี, 2555) 
 

  1.2   เครือข่ายพฒันาระบบห้องสมดุมหาวิทยาลยัส่วนภมิูภาค 

         เครือข่ายพฒันาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial  

University Library Network - PULINET) เป็นขา่ยงานความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัส่วนภูมภิาคก่อตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นผลสบืเน่ืองจากทีป่ระชุมอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัสว่นภูมภิาค เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2528 เรื่อง “โครงการความรว่มมอืทาง
วชิาการของมหาวทิยาลยัส่วนภูมภิาค” โดยทีป่ระชุมไดม้อบหมายใหห้อ้งสมุดมหาวทิยาลยั
ส่วนภูมภิาคพจิารณาคดิรูปแบบโครงการความร่วมมอืที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการประหยดั
งบประมาณ และมกีารแลกเปลี่ยนขอ้มูลกนัอย่างรวดเรว็ และคล่องตวัโดยสํานักหอสมุด  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ เป็นผูร้เิริม่ และเป็นผูนํ้าในการจดัตัง้ขา่ยงานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั
ส่วนภูมภิาค และในปี พ.ศ. 2536 ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรใีหจ้ดัทําโครงการ
พฒันาระบบห้องสมุดมหาวทิยาลยัส่วนภูมภิาคขึ้น ปจัจุบนัมหี้องสมุดที่เป็นสมาชกิ ดงัน้ี
(ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค, 2555) 

   1.2.1 ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวทิยาลยันเรศวร  และมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
   1.2.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี และมหาวทิยาลยั
นครพนม 
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   1.2.3  ภาคใต ้ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่และ
วทิยาเขตปตัตานี  มหาวทิยาลยัทกัษณิ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และมหาวทิยาลยันราธวิาส
ราชนครนิทร ์
   1.2.4 ภาคกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย
ศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน 
และวทิยาเขตศรรีาชา และมหาวทิยาลยับรูพา 
 

   วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินงาน คือ 

   1.  เพือ่พฒันาทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ 
   2.  เพือ่สรา้งฐานขอ้มลูบรรณานุกรม 
   3.  เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิารสารสนเทศใหร้วดเรว็ และทนัสมยั 
   4.  เพือ่สง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั และเกดิประโยชน์สงูสดุ 
   5.  เพื่อพฒันาระบบการขนสง่ (Delivery system) ทรพัยากรสารสนเทศให้
มปีระสทิธภิาพ 

   6.  เพือ่พฒันาเทคโนโลยใีหม ่ๆ สาํหรบันําไปใชใ้นขา่ยงานหอ้งสมุด 
 

   คณะกรรมการดาํเนินงาน ประกอบด้วย 
   1.  คณะกรรมการอาํนวยการขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค 
   2.  คณะทาํงานวารสาร 
   3.  คณะทาํงานบรกิาร 
   4.  คณะทาํงานขอ้มลูทอ้งถิน่ 
   5.  คณะทาํงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   6.  คณะทาํงานพฒันาคุณภาพมาตรฐานการดาํเนินงานหอ้งสมดุ 
  ผลการดําเนินงานโดยรวมมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนา
หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัเพื่อเขา้สู่ระบบการเชื่อมโยงเครอืข่ายได้เป็นผลสําเรจ็ช่วยเพิม่
ศกัยภาพของระบบงานดา้นต่าง ๆ ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสามารถรองรบัการพฒันาดา้น
วชิาการ และขอ้มลูขา่วสารของโลกสมยัใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเอือ้อาํนวยต่อการใช้
ทรพัยากรรว่มกนัอยา่งคุม้คา่ 
 

  1.3  เครือข่ายพฒันาระบบห้องสมดุมหาวิทยาลยัส่วนกลาง 
    เครอืขา่ยพฒันาระบบหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นกลาง (Thai Library 

Network Metropolitan – THAILINET เป็นโครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุของรฐัใน
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สว่นกลาง โครงการน้ีไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีเมือ่ปี พ.ศ. 2536 (มะลวิลัย ์ 
น้อยบวัทพิย,์ 2545) 

 

  วตัถปุระสงคข์องการดาํเนินงาน คือ 

  1.  เพือ่พฒันาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
  2.  เพือ่สรา้งเครอืขา่ยสารสนเทศหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นกลาง 
  3.  เพื่อเชื่อมโยงเครอืข่ายห้องสมุดมหาวทิยาลยัของประเทศทัง้ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเข้าเป็นระบบเดียวกัน และเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอื่น ๆ ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

  ผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญั  คือ 

  1. การนําคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมสําเรจ็รูปมาใชง้านมรีะบบการใหบ้รกิาร
แบบใหม ่ (Automated library) เป็นผลใหห้อ้งสมดุมศีกัยภาพในการใหบ้รกิารสงูขึน้ 
  2. ดําเนินงานระบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิโดยมกีารใหบ้รกิารสารสนเทศร่วมกนั 
เช่น  บริการสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรม บริการยืม - คืนระหว่างห้องสมุดด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์
  3. บริการสืบค้นฐานข้อมูลระหว่าห้องสมุด เช่น  ฐานข้อมูลซีดี - รอม  
ฐานขอ้มลูออนไลน์ 
  

  1.4  เครือข่ายเจอรนั์ลลิงค ์

      เครอืขา่ยเจอรน์ลัลงิค ์(Journal Link) คอื ฐานขอ้มลูชีแ้หล่งวารสาร 
ในประเทศไทย เป็นเครอืขา่ยทีเ่กดิจากความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมุดต่าง ๆ ทัว่ประเทศไทย
ทีเ่กดิขึน้จากพระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัในเรื่อง “เศรษฐกจิพอเพยีง” ซึ่ง
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยโดยประสานเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้กบัความร่วมมอืของ
บรรณารกัษ์เพื่อสนองพระราชดํารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารทีี่
จะใหร้่วมกนับรกิารขอ้มูล ข่าวสารแก่สงัคมอนัจะนําไปสู่การพฒันาประเทศในทุกดา้นโดย
คาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูใ้ชบ้รกิาร และความประหยดัของประเทศชาต ิ
   สบืเน่ืองจากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิในประเทศตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 ทาํให้
มกีารตดัลดงบประมาณการจดัซื้อวารสารซึ่งเป็นปจัจยัสําคญัสนับสนุนการเรยีนการสอน 
และการวจิยัลงอย่างมาก การขาดฐานขอ้มูลร่วมทีเ่ป็นดรรชนีชีแ้หล่งวารสารทีเ่ป็นปจัจุบนั
ทําให้แต่ละหอ้งสมุดขาดทศิทางที่จะรกัษารายชื่อวารสารอนัเป็นส่วนรวมไว้ได้ เมื่อแต่ละ
หอ้งสมุดไดล้ดรายการวารสารที่ส ัง่ซื้อจากต่างประเทศใหส้อดคล้องกบังบประมาณทีล่ดลง
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แลว้ พบว่ารายชื่อวารสารทีค่งไวใ้นแต่ละหอ้งสมุดยงัมคีวามซํ้าซอ้นกนัอยู่มาก ในทีป่ระชุม
คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ขา้ใจถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นอย่างด ีดงันัน้เมื่อ
เมษายน พ.ศ.2541 จงึได้มอบหมายใหค้ณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัซึ่งได้
ประสานงานกบัหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา 31 แห่ง และหอ้งสมุดสงักดักระทรวงอกี 2 แห่ง
แสวงหาแนวทางแก้ไขปญัหาขา้งต้นร่วมกนั และแนวทางนัน้ได้นําไปสู่โครงการ Journal  

Link การดําเนินงานของ Journal Link คอื การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีม่อียู่ในปจัจุบนั
อย่างคุม้ค่าทีสุ่ด โดยจดัทําโปรแกรมการจดัการไวใ้นคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยซึง่ตดิตัง้อยู่ทีค่ณะ
วทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัโดยบรรณารกัษ์จากห้องสมุดต่าง ๆ ทัว่ประเทศ
ร่วมมอืกนันําข้อมูลเข้าสู่ระบบกลาง ซึ่งผู้ใช้ทัว่ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระ ใน
เบือ้งตน้ Journal link ไดร้บัความอนุเคราะหข์อ้มลูวารสารจากโครงการ Union List of  

Serials in Thailand (UNIO) ของคณะทาํงานรวบรวมรายชื่อวารสารในประเทศไทยภายใต้
ชื่อคณะอนุกรรมการพฒันาห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา และสํานักหอสมุด มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ในฐานะศูนย์ประสานงานวารสารสาขา
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยไีดนํ้าขอ้มลูวารสารสาขาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยจีากหอ้งสมุดสมาชกิ
ของศูนยป์ระสานงานฯ  ซึง่ปรบัปรุงแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ เขา้ในฐานขอ้มลู Journal Link เป็น
เบื้องต้น ขอ้มูลจากแหล่งทัง้สองนับเป็นขอ้มูลแรกเริม่ที่สําคญัอย่างยิง่ใน Journal Link 

จากนัน้บรรณารกัษ์แต่ละห้องสมุดได้สมคัรเป็นสมาชิกมาทางอินเทอร์เน็ตแล้วเพิ่มเติม
ปรบัปรุงแก้ไขขอ้มูลวารสารของหอ้งสมุดตนเอง ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างอสิระ 
ฐานขอ้มลูน้ีกาํลงัขยายขนาดขึน้และจาํนวนสมาชกิกเ็พิม่ขึน้ดว้ยอยา่งต่อเน่ือง (สริพิร  
ทวิะสงิห,์ 2544) 

  Journal Link จงึเป็นเครอืขา่ยความรว่มมอืของหอ้งสมดุทีต่อบสนองความ 
ตอ้งการของผูใ้ชใ้หส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ
จากหอ้งสมดุต่างๆ ทาํใหผู้ใ้ชม้คีวามสะดวกในการตดิตามตวัเล่มโดยไมต่อ้งเสยีเวลามาที่
หอ้งสมดุแต่ขอใชบ้รกิารสาํเนาบทความในบรกิารยมืระหวา่งหอ้งสมุด (Interlibrary loan)   

ไดโ้ดยผูใ้ชไ้มต่อ้งเสยีคา่สมาชกิเพยีงแต่ชาํระคา่บรกิารสาํเนาบทความเทา่นัน้ 
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ภาพที ่7.4 แสดงการบรกิารฐานขอ้มลู Journal Link 

ทีม่า (Journal Link, 2555) 

 

   1.5  เครือข่ายระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติของประเทศไทย 

         เครอืข่ายระบบสารนิเทศทางวชิาการแห่งชาตขิองประเทศไทย (Thai 

National Information System -THAI NATIS) เป็นเครอืขา่ยความรว่มมอืของหอ้งสมุดใน
ประเทศไทย เมือ่ พ.ศ. 2529 โดยคณะกรรมการระบบสารนิเทศวทิยาศาสตรส์ากลหรอื 
ยนิูซสิท ์(United National International Scientific Information System - UNISIST) จาก
กระทรวงศกึษาธกิาร ไดจ้ดัตัง้ระบบสารนิเทศทางวชิาการแหง่ชาตขิึน้โดยมวีตัถุประสงค ์คอื
การใชท้รพัยากรสารสนเทศร่วมกนัเพื่อใหห้อ้งสมุดต่าง ๆไดร้ว่มมอื และประสานการเขา้ถงึ
สารสนเทศที่ต้องการได้ มีการร่วมกันใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการอํานวยการ และประสานงานระบบสารนิเทศทางวชิาการแห่งชาต ิและศูนย์
ประสานงานสารนิเทศสาขาขึน้ 6 ศนูย ์ดงัน้ี 
        1.5.1 ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ (ศปก.) คอื
สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
        1.5.2  ศูนย์ประสานงานสาขาแพทยศาสตร(์ศปพ.) คอื สํานักหอสมุด  
มหาวทิยาลยัมหดิล 
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        1.5.3  ศูนยป์ระสานงานสาขามนุษยศาสตร ์(ศปม.) คอื สํานักหอสมุด
แหง่ชาต ิ
        1.5.4  ศูนย์ประสานงานสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ศปว.) คอื 
สํานักหอสมุด และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม คือ กองสนเทศ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร) 
        1.5.5  ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสงัคมศาสตร์ (ศปส.) คอื นัก
บรรณสารการพฒันา  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
        1.5.6 ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ (ศปศ.) คือ 
หอสมดุและจดหมายเหตุ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
  ทัง้น้ีศูนย์ประสานงานแต่ละแห่งได้จดัทําฐานข้อมูลบรรณานุกรมขึ้นเพื่อให้
บรกิารสบืคน้ขอ้มลู และใหบ้รกิารยมืทรพัยากรสารสนเทศระหว่างหอ้งสมุดรวมทัง้ใหบ้รกิาร
เอกสารสําเนา นอกจากน้ีศูนย์ประสานงานแต่ละสาขายังมีความร่วมมือจัดประชุม
แลกเปลีย่นประสบการณ์รว่มกนั และจดัทาํขา่วสารเผยแพรแ่ก่สมาชกิเครอืขา่ย 
 

2. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมดุในต่างประเทศ 

  เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุในต่างประเทศทีส่าํคญั มดีงัน้ี  (นิตยา  
 พรีานนท,์ 2546) 

 

2.1  เครือข่ายสารสนเทศด้านการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

        เครอืข่ายสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรอืเฮลลิส (Health  

Literature  Library and Information Service - HELLIS) เป็นเครอืขา่ยความรว่มมอืในการ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งสารสนเทศของห้องสมุดทางการแพทย์และสาธารณสุขในภูมภิาค
เอเชยีจดัตัง้โดยองคก์ารอนามยัโลกแหง่ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(South - east Asia 

regional office world health organization) มหีอ้งสมุดสมาชกิในเครอืขา่ย 350 แหง่ใน 11 

ประเทศ คอื ไทย เนปาล ศรลีงักา พม่า ภูฏาน ฟิจ ิมองโกเลยี มลัดฟี เกาหล ีอนิโดนีเซยี 
และอนิเดยี มสีาํนักงานใหญ่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศอนิเดยี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิใหม้กีาร
ใชท้รพัยากรสารสนเทศทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีม่อียู่ในประเทศในภูมภิาค และทัว่
โลกอย่างมปีระสทิธภิาพ ประเทศสมาชกิได้ร่วมกนัจดัทําฐานขอ้มูลดรรชนีดา้นการแพทย ์
(Index medical for South - east Asia region - IMSEAR) ซึง่เป็นฐานขอ้มลูดรรชนีและ
สาระสงัเขป บทความวารสารของสมาชกิใน 11 ประเทศ สําหรบัศูนยป์ระสานงานแห่งชาติ
ของไทย คอื สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัมหดิล 
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2.2  เครือข่ายสารสนเทศด้านการแพทยภ์มิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เครอืขา่ยสารสนเทศดา้นการแพทยภ์มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตห้รอื 
ซมีกิ (South - East Asia Medical Information Center-SEAMIC) เป็นเครอืขา่ยความ
ร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดทางการแพทยข์องประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้กบัประเทศญี่ปุ่น เริม่ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 1973 มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้านการแพทย์ และจดัให้มีการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน มีสมาชิก 7 
ประเทศ คอื อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี สงิคโปร ์บรไูน เวยีดนาม และไทย สาํนักงาน
ใหญ่ตัง้อยูท่ีก่รงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ ผลงานทีส่าํคญัของซมีกิเกีย่วกบัหอ้งสมุด ไดแ้ก่ การ
ให้การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจดัซื้อหนังสอื ตํารา วารสาร และฐานข้อมูลทาง
การแพทย ์จดัพมิพเ์อกสารงานวจิยั และรายงานการประชุมในสาขาแพทยแ์ละสาธารณสุข
เพื่อเผยแพร่ไปยังห้องสมุดสมาชิกสําหรับศูนย์ประสานงานแห่งชาติของไทย คือ
สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

  2.3  เครือข่ายเพ่ือการแลกเปล่ียนสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก 

   เครอืขา่ยเพื่อการแลกเปลีย่นสารสนเทศดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน
ภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกหรอืแอสตนิโฟ (The Regional Network for the Exchange of  

Information and Experience in Science and Technology in Asia and Pacific - 

ASTINFO)  เป็นเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นสารสนเทศทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะดบั
ภูมภิาค จดัตัง้โดยองค์การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ เมื่อ ค.ศ. 
1979 เพื่อพฒันางานสารสนเทศดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนภูมภิาคในลกัษณะการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูและประสบการณ์รว่มกนัมสีมาชกิ 12 ประเทศ คอื จนี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์ 
ศรลีงักา ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เนปาล ญี่ปุ่น อิหร่าน นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย  
สาํหรบัศูนยป์ระสานงานแห่งชาตขิองไทย คอื สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิและมี
ศนูยส์มทบ 6  ศนูย ์คอื 
        2.3.1   ศนูยว์ทิยทรพัยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
        2.3.2   สาํนกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
                         2.3.3   สาํนกับรรณสารการพฒันา  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
                         2.3.4   สาํนกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัมหดิล  
                         2.3.5   สาํนกัหอสมดุแหง่ชาต ิ 
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                         2.3.6  ศูนย์บริการเอกสารการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 
 

    2.4  เครือข่ายสารสนเทศด้านสงัคมศาสตรร์ะดบัภมิูภาคเอเชียและ
แปซิฟิก 

         เครอืข่ายสารสนเทศดา้นสงัคมศาสตรร์ะดบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก         
หรอือพเินส (Asia – Pacific Information Network in Social Science - APINESS) เป็น
เครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นสารสนเทศทางสงัคมศาสตรข์องประเทศในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 
จดัตัง้เมื่อ ค.ศ. 1998 ประเทศสมาชิกจากเครอืข่ายแอสตินโฟ สําหรบัศูนย์ประสานงาน
แหง่ชาตขิองไทย คอื สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิและสมาชกิทีเ่ป็นศนูยส์มทบเดมิ
ในเครือข่ายแอสตินโฟ 6 แห่งและมีศูนย์สมทบใหม่อีก 4 แห่งคือ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หอสมุดจอห์นเอฟเคเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และหอ้งสมดุและศนูยส์ารสนเทศ ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย 
    2.5  เครือข่ายโอซีแอลซี 

          เครอืขา่ยโอซแีอลซ ี(Online Computer Library Center - OCLC)  

เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมทางบรรณานุกรม และดําเนินกิจกรรมบริการ
สารสนเทศดา้นต่าง ๆ ในระดบันานาชาตเิป็นองค์กรนานาชาตทิีไ่ม่แสวงหากําไรเริม่จดัตัง้
อยา่งเป็นทางการเมือ่ค.ศ. 1967 จากการรวมตวัของหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในรฐัโอไฮโอ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทาํรายการรว่มกนั (shared cataloging)  ชื่อที่
ใชใ้นความรว่มมอืครัง้แรก คอื Ohio College Library Center ต่อมาในปีค.ศ.1971 ไดใ้ช้
ระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลน์ทาํรายการเพื่อพฒันาฐานขอ้มลูสหบรรณานุกรมรว่มกนั เรยีกว่า
เวลิดแ์คท (WorldCat) ในปี ค.ศ.1981 ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น Online Computer Library Center 

ยกฐานะขึน้เป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหากําไร ปจัจุบนั OCLC เป็นเครอืขา่ยหอ้งสมุดทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในโลกมกีารดําเนินงานด้านวจิยัและจดัการบรกิารใหห้อ้งสมุดได้ใช้ทรพัยากรสารสนเทศ
รว่มกนัทัว่โลกเพื่อลดความซํ้าซอ้น สมาชกิโดยทัว่ไปของ OCLC ประกอบดว้ยสมาชกิจาก
สถาบนัและหน่วยงานต่าง ๆ ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก (เพญ็พชิชา 
ไชยราช, 2543) 

 

   วตัถปุระสงคก์ารดาํเนินงาน 

   1. เพือ่สนบัสนุนและสง่เสรมิการเขา้ถงึสารสนเทศจากหอ้งสมดุต่าง ๆ ทัว่
โลก 
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  2. เพือ่สรา้งฐานขอ้มลูบรรณานุกรม โดยความรว่มมอืของสมาชกิ 
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทํารายการ และใช้ทรพัยากรสารสนเทศ
รว่มกนั 
  4. เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ถงึสารสนเทศ 
 

  บริการสาํคญั  คือ 

  1. เวลิดแ์คท (WorldCat) หรอืบรกิารในการทาํรายการรว่มกนัและใช ้
ทรพัยากรสารสนเทศร่วมกนัเป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรมสารสนเทศทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกโดย
ความรว่มมอืของหอ้งสมดุในสหรฐัอเมรกิา และประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกทีร่ว่มกนัสรา้งและดแูล
รกัษารายการบรรณานุกรมของตนในเวลิด์แคท ขอ้มูลทางบรรณานุกรมจะประกอบด้วย
ระเบยีนรายการวสัดุต่าง ๆ มรีปูแบบรายการทีเ่ป็นมาตรฐาน U.S. MARC สามารถใชบ้รกิาร
คน้หาสารสนเทศจากเครอืข่ายบรกิารบรรณานุกรมไดโ้ดยเสยีค่าใชจ้่ายตามกรณีฐานขอ้มูล
เวลิดแ์คทมปีระโยชน์ต่อการบรกิารสารสนเทศ ดงัน้ี 
   1.1 ช่วยเพิม่จํานวนและประเภทของแหล่งสารสนเทศทําใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึได้
โดยผ่านบรกิารยมืระหว่างห้องสมุด บรกิารสบืค้นสารสนเทศอ้างอิง และบรกิารสารบญั
อเิลก็ทรอนิกส ์
   1.2 มีรายการบรรณานุกรมที่จ ัดทํา โดยสมาชิกและมีความเ ป็น
มาตรฐานสากล 
   1.3 มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูทางบรรณานุกรมไปยงัแหล่งสารสนเทศอื่นชว่ย
ลดความยุง่ยากซบัซอ้นในการคน้หา 
  2. เฟิรส์เซริช์ (First search) เป็นบรกิารจากฐานขอ้มลูออนไลน์ใหบ้รกิารผูใ้ห้
และผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศสามารถสบืคน้และเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศประเภทอา้งองิจาก
ฐานขอ้มลูต่าง ๆ มากกว่า 80 ฐานขอ้มลู เป็นเอกสารฉบบัเตม็มากกว่า 10 ลา้นรายการโดย
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถสัง่ซือ้เอกสารหรอืใชบ้รกิารยมืระหว่างหอ้งสมุดกไ็ด ้นอกจากน้ียงัมกีาร
ให้บริการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 200,000 เล่ม และบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบทความที่มีเน้ือหาเต็มและบทความที่เป็น
สาระสงัเขป 
  

ความร่วมมือเพ่ือการยืมระหว่างห้องสมดุ 

 

 การยมืระหวา่งหอ้งสมุด (Inter library loan) เป็นการใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศ
ทีผู่ใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมดุแหง่หน่ึงตอ้งการใชท้รพัยากรสารสนเทศของอกีหอ้งสมุดหน่ึง โดย
หอ้งสมุดเหล่านัน้มกีารตดิต่อ และตกลงในการใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนัจะเป็นการยมื
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หรอืทําสําเนา  และจดัส่งทรพัยากรสารสนเทศนัน้ให้แก่ห้องสมุดผู้ขอยมืตามคําร้องของ
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยจะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบการยมืซึง่เป็นขอ้ตกลงรว่มกนัระหว่างหอ้งสมุด 
ผูใ้หย้มื (Lending library) และหอ้งสมุดผูข้อยมื (Borrowing library) บรกิารยมืระหว่าง
หอ้งสมดุจะทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัประโยชน์ในการใชส้ารสนเทศตามทีต่อ้งการเพือ่สง่เสรมิให้
การศกึษาคน้ควา้และวจิยัเป็นไปอย่างกวา้งขวาง และรวดเรว็ นอกจากน้ียงัช่วยลดปญัหา
ทรพัยากรสารสนเทศที่ใหบ้รกิารไม่เพยีงพอหรอืไม่ตรงกบัความต้องการของผูใ้ช้  อกีทัง้
ปจัจุบนัห้องสมุดไม่สามารถจดัหาทรพัยากรสารสนเทศในขอบเขตสาขาที่รบัผดิชอบได้
ทัง้หมด  และทรพัยากรสารสนเทศมรีาคาสงูขึน้เรือ่ย ๆ การยมืระหวา่งหอ้งสมุดจงึเป็นปจัจยั
สาํคญัทีท่ําใหห้อ้งสมุดทัง้หลายไดค้ํานึงถงึโดยจะช่วยบรรเทาปญัหาดงักล่าวไดจ้งึพยายาม
สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืขึน้โดยมกีารกาํหนดขอ้ตกลงเพือ่ใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั 
 

 พฒันาการของการยืมระหว่างห้องสมดุในประเทศ 

 ความร่วมมือของการยืมระหว่างห้องสมุดในประเทศไทยเริ่มที่ห้องสมุด
สถาบนัอุดมศกึษาไดม้กีารสมัมนาเรื่อง ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัครัง้ที ่1  

เมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดในดา้น
ต่าง ๆ  ผลจากการสมัมนาครัง้ที ่1 เกีย่วกบัการยมืระหว่างหอ้งสมุด มสีาระทีส่าํคญั คอื การ
พจิารณาร่างระเบียบปฏิบตัิการยมืระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2522 และ
พจิารณาจดัทําแบบกรอกรายการยมืระหว่างหอ้งสมุดของสิง่พมิพ์และสื่อโสตทศัน์ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั  หลงัจากประชุมครัง้นัน้ไดม้กีารรว่มประชุมกนัอยา่งต่อเน่ือง ในระหว่างปี  
2522 - 2525  คณะอนุกรรมการกลุ่มงานบรกิารหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา ไดก้ําหนดใหม้ี
ระเบยีบการยมืระหวา่งหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2523 และไดจ้ดัทาํแบบกรอกรายการยมื
ระหว่างหอ้งสมุดเพื่อใหห้อ้งสมุดมหาวทิยาลยัทีร่ว่มอยูใ่นกลุ่มไดถ้อืเป็นแนวปฏบิตัเิดยีวกนั
พรอ้มทัง้กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัประเภทของวสัดุทัง้ทีเ่ป็นวสัดุตพีมิพ ์และวสัดุไม่ตพีมิพท์ี่
ใหย้มืระหว่างหอ้งสมุด ระยะเวลาที่ใหย้มื จํานวนของวสัดุที่ใหย้มื อตัราค่าปรบั ตลอดจน
ขอ้ยกเวน้บางกรณี สําหรบัหอ้งสมุดแต่ละแห่งจะไดพ้จิารณากําหนดเงื่อนไขขึน้ตามความ
เหมาะสมในหอ้งสมุดของตน ต่อจากนัน้มามกีารจดัสมัมนาความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเป็นประจําทุกปีโดยแต่ละสถาบันหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพโดย
คณะทํางานฝา่ยบรกิารสารสนเทศหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาไดม้กีารจดัประชุมกนัอยู่เสมอ
เพือ่หาแนวทางทีด่ใีนการใหค้วามรว่มมอืระหว่างกนั (มะลวิลัย ์ น้อยบวัทพิย,์ 2545)  ดงันัน้
เพือ่ใหห้อ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษามแีนวปฏบิตัทิีต่รงกนัในเรือ่งการใหบ้รกิารในปี พ.ศ. 2550 

ไดม้ปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง ขอ้ตกลงคณะทํางานฝ่ายบรกิารสารนิเทศหอ้งสมุด
สถาบนัอุดมศกึษาวา่ดว้ยการบรกิารระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2550  
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 การดาํเนินการยืมระหว่างห้องสมดุ 

 หอ้งสมุดที่มกีารดําเนินการยมืระหว่างหอ้งสมุดเพื่อใหก้ารยมืมคีวามสะดวกและมี
ประสทิธิภาพจะต้องมกีารจดับรกิาร ซึ่งมอีงค์ประกอบที่สําคญัดงัน้ี (กิ่งแก้ว  ปะติตงัโข, 
2549) 

 1. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  ต้องมกีารกําหนดหน่วยงานทีจ่ะรบัผดิชอบงาน และ
ควรอยู่กบัหน่วยบรกิารตอบคําถามและช่วยการคน้ควา้หรอืหน่วยบรกิารยมื - คนืหรอือาจ
จดัตัง้หน่วยบรกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุโดยเฉพาะ 
 2. นโยบายและระเบียบการยืม  ควรมกีารกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและควรกาํหนด
เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีทีม่ขีอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการอาจเรยีกว่า “กฎหรอืระเบยีบการ
ยมืระหวา่งหอ้งสมดุ” ซึง่ระเบยีบควรประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 
  2.1  วตัถปุระสงค์  เป็นการบอกถึงความจําเป็น และความสําคญัของการ
จดับริการน้ี ซึ่งอาจแตกต่างกนัในรายละเอียดของแต่ละห้องสมุดแต่จะมีวตัถุประสงค์ที่
สอดคลอ้งกนั คอื  “เพือ่จดัหาทรพัยากรสารสนเทศทีไ่มม่ใีนหอ้งสมดุของตนมาใหผู้ใ้ช”้ 
  2.2  ประเภทของผูใ้ช้บริการ  เน่ืองจากการจาํกดัในการใหบ้รกิารหอ้งสมุดจงึ
อาจกาํหนดใหเ้ฉพาะกลุ่มผูใ้ช ้เชน่ นกัวจิยั นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา เป็นตน้ 
  2.3  ประเภททรพัยากรสารสนเทศท่ีให้บริการ คอื การกําหนดประเภทของ
ทรพัยากรสารสนเทศที่จะให้ยมืไว้อย่างชดัเจนโดยการกําหนดควรคํานึงถึงความจําเป็น  
ปรมิาณ และประเภทของทรพัยากรสารสนเทศ ทรพัยากรสารสนเทศส่วนใหญ่ไม่ใหย้มืออก  
ไดแ้ก่ หนงัสอือา้งองิ หนงัสอืหายาก ตน้ฉบบัตวัเขยีน ไมโครฟิลม์ วารสาร สือ่โสตทศัน์ 
เป็นตน้ 
  2.4  ระยะเวลาการยืม  มกีารกําหนดระยะเวลาที่แตกต่างกนัไปตามความ
เหมาะสมของผูใ้หย้มื 
  2.5  ค่าใช้จ่าย  ตอ้งกําหนดไวอ้ยา่งละเอยีดเพื่อผูใ้ชจ้ะสามารถตดัสนิใจไดว้่า
จะใช้บรกิารหรอืไม่  หรอืจะใช้บรกิารประเภทไหน ตวัอย่างค่าใช้จ่าย เช่น การทําสําเนา  
การจดัสง่ดว้ยวธิต่ีาง ๆ ไดแ้ก่ ทางไปรษณยี ์โทรสาร เป็นตน้ 
  2.6  เง่ือนไขในการยืม ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบในการยมื การละเมดิลขิสทิธิ ์ 
การชดใชค้า่เสยีหาย เป็นตน้ 
 3. คู่มือช่วยในการสืบค้นสารสนเทศ  ควรจดัหาหนงัสอือา้งองิหรอืฐานขอ้มลูทีม่ี
ประโยชน์ในการตรวจสอบว่าทรพัยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการอยู่ที่ใดบ้างเพื่อเลือกให้
เหมาะสมทีส่ดุ เชน่ สหรายการบรรณานุกรม  รวมรายชื่อวารสารหอ้งสมดุในประเทศไทย  
เป็นตน้ 
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 4. แบบการยืม  เป็นเอกสารทีใ่ชใ้นการตดิต่อระหว่างหอ้งสมุดมลีกัษณะเป็นชุด  
ประกอบดว้ยสาํเนาหลายแผน่ มขีอ้มลูทีส่าํคญั ดงัน้ี 
  4.1  ชื่อหอ้งสมดุทีข่อใชบ้รกิารยมื พรอ้มสถานทีต่ดิต่อ 
  4.2  ชื่อหอ้งสมดุทีต่อ้งการยมื 
  4.3  บรรณานุกรมของทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการยมื 
  4.4  วนัทีย่มื 
  4.5  วนักาํหนดสง่คนื 
  4.6  รายละเอยีดเกีย่วกบัผูย้มื เชน่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง อาชพี สงักดั 
  4.7  ลายมอืชื่อผูใ้หบ้รกิารต้องเป็นลายมอืชื่อที่มกีารส่งตวัอย่างลายมอืชื่อให้
หอ้งสมดุอื่น ๆ  ทราบแลว้ 
  4.8  รายละเอยีดอื่น ๆ เชน่ คาํรบัรองเกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิ ์เป็นตน้ 
 

 การดาํเนินงานของห้องสมดุผูข้อยืม  ควรดาํเนินการ ดงัน้ี 
 1. พจิารณาความต้องการของผูใ้ช ้ แนะนําว่าทรพัยากรสารสนเทศทีผู่ใ้ชต้้องการ  
สามารถยมืไดจ้ากหอ้งสมุดใด นอกจากนัน้ควรใหข้อ้มลูอื่น ๆ อกี เช่น ค่าใชจ้่าย วธิกีารยมื  
ระยะเวลาในการยมื และเงือ่นไขอื่น ๆ 

 2. ตรวจสอบรายละเอยีดของทรพัยากรสารสนเทศที่ต้องการยมื คอื บรรณารกัษ์
ตรวจสอบอกีครัง้วา่มใีนหอ้งสมุดของตนหรอืไม ่จากนัน้จงึตรวจสอบขอ้มลูทางบรรณานุกรม
ของทรพัยากรสารสนเทศที่ต้องการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลใน
แบบฟอรม์การยมืระหวา่งหอ้งสมดุต่อไป 
 3. เลอืกหอ้งสมุดที่จะติดต่อขอยมื โดยอาจหารอืกบัผู้ใช้เพื่อความสะดวกในการ
ตดิต่อของผูใ้ชเ้อง 
 4. กรอกรายละเอยีดอื่น ๆ นอกจากขอ้มูลทางบรรณานุกรม ไดแ้ก่ ความต้องการ
ยมืตน้ฉบบัหรอืสาํเนา รายละเอยีดของผูย้มื เป็นตน้ 
 5. จดัสง่แบบการยมืใหผู้ใ้ชถ้อืไปยืน่เองหรอืสง่ทางไปรษณยี ์
 6. ความรบัผดิชอบในฐานะผูย้มื หอ้งสมุดที่ขอยมืจะต้องรบัผดิชอบในฐานะผูย้มื
แทนผูใ้ชบ้รกิารในเรือ่งต่าง ๆ เชน่ การตดิตามใหส้ง่คนืตามกาํหนด การชาํระคา่บรกิาร  
เป็นตน้ 
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 การดาํเนินงานของห้องสมดุผูใ้ห้ยืม มขีอ้ปฏบิตัดิงัน้ี 
 1. ตรวจสอบรายละเอยีดแบบการยมือย่างถี่ถ้วน เพื่อบรกิารได้อย่างถูกต้องถ้า
ขอ้มูลไม่มหีรอืมแีต่ไม่เพยีงพอต้องแจ้งให้ห้องสมุดผู้ขอยมืทราบโดยด่วน  จากนัน้ดูจาก
เครือ่งมอืชว่ยคน้ทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุ 
 2. รายงานผลการขอใชบ้รกิารใหห้อ้งสมุดผูข้อยมืทราบ เช่น ทรพัยากรสารสนเทศ
ไม่มเีพราะมผีูย้มืออกไปก่อนแลว้ และกําหนดคนืเมื่อไรเป็นทรพัยากรสารสนเทศทีไ่ม่ใหย้มื
ออก  เป็นตน้ 
 3. แจง้คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหช้าํระเงนิก่อนการดาํเนินการขัน้ต่อไป 
 4. ดาํเนินการจดัสง่ทรพัยากรสารสนเทศพรอ้มสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยมืเช่น  
ใบแจง้คา่ใชจ้า่ยในการถ่ายเอกสาร 
 

แบบกรอกรายการยมืระหวา่งหอ้งสมดุ Interlibrary loan form เลขที.่........................ 
หอ้งสมดุผูย้มื Borrowing library วนักาํหนดสง่ Date due หอ้งสมดุผูใ้หย้มื Lending library 

   

 ยมืต่อถงึวนัที ่Renewed to  

  

ชือ่ผูแ้ต่ง / ชือ่บทความ Author / title of article 

 

ชือ่หนงัสอื / ชือ่วารสารและบรรณานุกรม Title of book / periodical and bibliography 

     

ยมืฉบบัจรงิ         ถ่ายเอกสาร       จาํนวนหน้า            รวมเป็นเงนิ                     บาท   
Borrow original Photo print No. of pages Total Bath 

ผูต้อ้งการ Requester ตาํแหน่ง Position ชัน้ปีที ่Class บรรณารกัษผ์ูย้มื วนัที ่Date 

   Borrower  

ภาควชิา Dept. คณะ Faculty วนัทีต่อ้งการ ผูร้บัหนงัสอื วนัที ่Date 

  Date required Picked up by  

   ผูร้บัคนื Receiver วนัที ่Date 

     

หมายเหตุ Remarks     

 

ภาพที ่7.5 แบบฟอรม์การยมืระหวา่งหอ้งสมดุ 
 

 การบริการยืมระหว่างห้องสมดุผา่นเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

 หอ้งสมุดไดพ้ฒันารูปแบบวธิกีารใหบ้รกิารยมืระหว่างหอ้งสมุดขึน้โดยใหผ้่านทาง
เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเพื่อใหส้ามารถตดิต่อสื่อสารกนัไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และคล่องตวั
มากยิง่ขึน้ จงึมวีธิกีารดงัน้ี 
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 1. บรกิารและการแจง้ผลการยมืระหว่างหอ้งสมุดดว้ยไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกสก์าร
ใชบ้รกิารยมืระหว่างหอ้งสมุด และการตอบรบั การใหย้มืดว้ยการกรอกแบบฟอรม์การยมืใน
แบบเดมิ และผูใ้ชนํ้าแบบฟอรม์ไปดว้ยตนเองหรอืจดัสง่ทางไปรษณยีไ์ดเ้ปลีย่นเป็นการสง่คาํ
ขอ (request) หรือรายการบรรณานุกรมที่ต้องการขอยืมระหว่างห้องสมุดทางไปรษณีย์
อเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งทําให้หอ้งสมุดผู้ใหย้มืและผู้ขอยมืได้รบัคําร้องขอและผลที่รวดเรว็ขึ้นมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 2. การจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการถ่ายโอนข้อมูล กรณีที่ห้องสมุดผู้
ให้บริการยืมต้องการส่งเอกสารหรือบทความกระดาษที่มีจํานวนไม่มากมกัใช้วิธีสแกน
เอกสารแลว้จดัส่งดว้ยวธิกีารถ่ายโอนขอ้มลูหรอืการจดัส่งไปยงัผูใ้ชบ้รกิารหรอืหอ้งสมุดรอ้ง
ขอทนัท ีแต่หากสารสนเทศที่ผูใ้ชต้้องการเป็นสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์และมจีํานวนมาก
อาจใชว้ธิกีารจดัสง่เอกสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ทน 
 3. การจดัสง่เอกสารอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นวธิกีารจดัสง่เอกสารอเิลก็ทรอนิกสจ์าํนวน 
มาก ๆ  หรอืไฟล์ที่มปีรมิาณมากและอาจมลีกัษณะของไฟล์ประเภทภาพประกอบซึ่งหาก
จดัส่งเอกสารอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นเครอืขา่ยความเรว็สงู และมปีระสทิธภิาพในการจดัสง่ขอ้มลู 
และโปรแกรมสาํหรบัประยกุตก์ารจดัสง่เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
  

 ปัญหาของการยืมระหว่างห้องสมดุ 

 การยมืระหว่างหอ้งสมุดทาํใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัประโยชน์ในการใชส้ารสนเทศตามทีต่อ้งการ  
โดยเฉพาะยุคสงัคมสารสนเทศและเทคโนโลยกี้าวหน้า ยิง่ทําใหก้ารใชท้รพัยากรร่วมกนัมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ แต่ยงัมปีญัหาของการยมืระหวา่งหอ้งสมดุ ซึง่มปีระเดน็สาํคญัคอื (วรนุช  
สนุทรวนิิต  และบุญฑา  วศิวไพศาล, 2550) 

 1. ขาดแคลนบุคลากรทีจ่ะดูแลรบัผดิชอบโดยตรง และบุคลากรขาดความชํานาญ
ในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์
 2. ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุนทาํใหไ้มอ่าจเริม่หรอืสานต่อโครงการได ้
 3. ความไม่ทันสมัยของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบที่ใช้เข้ากันไม่ได้ และ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการสือ่สารโทรคมนาคมของหอ้งสมดุ 
 4. การขาดมาตรฐานในการทาํรายการบรรณานุกรม 
 5. ดา้นลขิสทิธิ ์ มาตรฐานดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา 
 6. การขาดแคลนขอ้มลูชีแ้นะแหล่งสารสนเทศทีม่อียูห่รอืขาดแคลนบรรณานุกรม
แหล่งสารสนเทศ 
 7. การมทีศันคตดิา้นลบ และความไมไ่วว้างใจกนัทาํใหเ้กดิความไมเ่ตม็ใจทีจ่ะ
รว่มมอืกนั 
 8. การขาดวฒันธรรมความรว่มมอืในการใชข้อ้มลูสารสนเทศรว่มกนั 
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 9. ความไม่เตม็ใจทีใ่หร้่วมใชท้รพัยากรสารสนเทศทีต่นมจีํากดัโดยเกรงว่าอาจสูญ
หายหรอืชาํรดุ 
 

บทสรปุ 

 

 ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดเป็นการแบ่งปนัการใชท้รพัยากรสารสนเทศร่วมเพื่อ
ประหยดังบประมาณ และลดความซํ้าซ้อนของทรพัยากรสารสนเทศและการปฏิบตัิงาน
เพื่อใหบ้รกิารสารสนเทศแก่ผูใ้ชต้ามความตอ้งการ และสามารถเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ
ไดม้ากขึน้อย่างกวา้งขวาง ลุ่มลกึ และครบถ้วน ส่งเสรมิประสทิธภิาพและคุณภาพของงาน
บรกิารสารสนเทศ  ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดมกีารดําเนินงานในลกัษณะของเครอืข่าย
ร่วมกนัระหว่างหอ้งสมุดสองแห่งขึ้นไปมกีารติดต่อสื่อสารหรอืใช้เทคโนโลยโีทรคมนาคม
รว่มกบัระบบคอมพวิเตอร ์ทาํใหก้ารดาํเนินงานความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมุดมคีวามสะดวก 
รวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น ดงันัน้ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดจงึเป็นตวัเชื่อมให้
หอ้งสมดุแต่ละแหง่ไมต่อ้งอยูอ่ยา่งโดดเดีย่วไดอ้กีต่อไป 
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คาํถามท้ายบทท่ี  7 

 

1. ความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุหมายถงึอะไร 
2. ความสาํคญัของความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุมอีะไรบา้ง 
3. เครอืขา่ยความรว่มมอืแบบรวมศนูยแ์ละแบบกระจายแตกต่างกนัอยา่งไร 
4. คณะทาํงานกลุ่มความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั  

          แบ่งออกเป็นกีก่ลุ่มอะไรบา้ง 
5. เครอืขา่ย PULINET มหีอ้งสมดุทีเ่ป็นสมาชกิกีแ่หง่ อะไรบา้ง 
6. เครอืขา่ย ThaiLIS  มวีตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานอยา่งไร 
7. ซมีกิ (SEAMIC) เป็นเครอืขา่ยความรว่มมอืหอ้งสมุดดา้นใด  
8. การดาํเนินการยมืระหวา่งหอ้งสมดุ มอีงคป์ระกอบสาํคญัอะไรบา้ง 
9. ประเดน็ปญัหาของการยมืระหวา่งหอ้งสมดุมปีจัจยัใดบา้ง 
10. การบรกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต มวีธิกีารอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทท่ี  8 

การศึกษาความต้องการบริการสารสนเทศของผูใ้ช้ 

 

หวัข้อเน้ือหาประจาํบท 

 

1. ความตอ้งการสารสนเทศของกลุ่มผูใ้ช ้
2. ประเภทความตอ้งการสารสนเทศ 
3. พฤตกิรรมสารสนเทศ 
4. ผูใ้ชก้บัความตอ้งการบรกิารสารสนเทศ 
5. วตัถุประสงคข์องการศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศ 

 6. ปจัจยัทีต่อ้งศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ช ้
 7. การศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ช ้
 8. ความพงึพอใจของผูใ้ชต่้อการบรกิารสารสนเทศ 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 

 เพือ่ศกึษาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ช ้สามารถ
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ช ้ตลอดทัง้สามารถรูจ้กัการประยุกต์วธิี
การศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ช ้
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

 หลงัจากไดศ้กึษาเน้ือหาบทที ่ 8  เรยีบรอ้ยแลว้ ผูศ้กึษาควรมพีฤตกิรรมดงัน้ี 
 1. จาํแนกความตอ้งการสารสนเทศตามกลุม่ผูใ้ชไ้ด ้
 2.   อธบิายวตัถุประสงคข์องการศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศได ้
 3.  บอกวธิกีารศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ชไ้ด ้
 4.   สามารถวเิคราะหร์ายงานการวจิยัเกี่ยวกบัการศกึษาความต้องการบรกิาร
สารสนเทศของผูใ้ชไ้ด ้
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 1. บรรยายเน้ือหาประจาํบทที ่ 8 นําเสนอโดยใช ้power point 

 2. อภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
 3. ผูศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากสือ่ต่าง ๆ  นํามาอภปิรายรว่มกนั 
 4. แบ่งกลุ่มผู้ศึกษาออกเป็น 6 กลุ่มโดยผู้สอนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษา 
รายงานการวจิยัเกีย่วกบัการศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ช ้กลุ่มละ 2 เรื่อง 
โดยผูส้อนไดก้าํหนดประเดน็ใหศ้กึษาคน้ควา้ 
 5. ตวัแทนกลุ่มนําเสนองานหน้าชัน้เรยีน 
 6. ใหผู้ศ้กึษาซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ 
 7. ผูส้อนสรปุเน้ือหาเพิม่เตมิ 
 8. ตอบคาํถามทา้ยบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ (power point) 

 2. เอกสารคาํสอนบทที ่8 

 3. หนงัสอื ตํารา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 

การวดัผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตความสนใจขณะทาํการบรรยาย 
 2. สงัเกตความสนใจจากการซกัถาม และอภปิรายรว่มกนั 
 3. สงัเกตจากการนําเสนอผลงาน 
 4. ตรวจผลงานจากการตอบคาํถามทา้ยบท 
 



 

บทท่ี  8 

 

การศึกษาความต้องการบริการสารสนเทศของผูใ้ช้ 

 

 สารสนเทศเป็นทรพัยากรที่สําคญัมคีวามจําเป็นในชวีิตประจําวนัของมนุษย์เป็น
อย่างมากทัง้การประกอบอาชีพ ดํารงชวีิตเพราะในปจัจุบนัการทํางานทุกด้านต้องอาศยั
สารสนเทศทีแ่ม่นยาํ เทีย่งตรง และมคีุณภาพ ยิง่บุคคลไดม้กีารแสวงหาสารสนเทศ และรบั
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอจะทําให้สามารถแก้ปญัหาวางแผน และมีการตัดสินใจได้อย่าง
รอบคอบ แหล่งบรกิารสารสนเทศจงึเป็นแหล่งสนับสนุนให้บรกิารสารสนเทศแก่ผูม้คีวาม
ต้องการในอนัที่จะนําไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นการเรยีนของนักเรยีน นักศกึษา 
ดา้นวชิาการของอาจารย ์นักวจิยั ดา้นการประกอบอาชพีของบุคคลทัว่ไป ความตอ้งการใช้
สารสนเทศจงึเป็นส่วนสําคญัที่จะผลกัดนัให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  แหล่งบรกิาร
สารสนเทศจงึมบีทบาททีจ่ะตอ้งพฒันาองคก์ร และจดัหาทรพัยากรสารสนเทศใหส้อดคลอ้ง
และตอบสนองความต้องการของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและใหผู้ใ้ชเ้กดิความพงึพอใจ แหล่ง 
บรกิารสารสนเทศจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารวางแผน และหาแนวทางพฒันาการใหบ้รกิาร
ทัง้เชงิรบัและเชงิรุก มกีารจดัทํากจิกรรมเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารมสี่วนรว่มแสดงความคดิเหน็เพื่อ
ประเมนิการใหบ้รกิารอนัจะทําใหแ้หล่งบรกิารสารสนเทศไดร้บัสารสนเทศที่ถูกต้องและนํา
กลับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการแนวทางใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะนําไปสู่
ความสาํเรจ็ของการใหบ้รกิารตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
 

ความต้องการสารสนเทศของกลุ่มผูใ้ช้ 

 

 ความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ช ้(Information needs) ผูใ้ชเ้ป็นองคป์ระกอบ 
ที่สําคญัของงานบรกิารสารสนเทศเพราะภารกจิสําคญัของแหล่งบรกิารสารสนเทศ คอืจดั
ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นหลกั ทัง้น้ีเพราะแหล่งบรกิารสารสนเทศต้อง
ส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรสารสนเทศที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาบุคคล และ
สงัคมมากทีสุ่ด และเน่ืองจากสงัคมปจัจุบนัเป็นสงัคมข่าวสาร และมจีํานวนปรมิาณมากขึน้ 
ส่งผลใหผู้ใ้ชต้้องการสารสนเทศที่ถูกต้อง ทนัสมยัโดยผูใ้ชใ้นปจัจุบนัต้องการเขา้ถงึบรกิาร
สารสนเทศที่เขา้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผู้ให้บรกิารจะต้องสามารถตอบสนองหรอืให้บรกิารได้
ทนัททีนัใด โดยเฉพาะปจัจุบนัผูใ้ชก้ลายเป็นผูท้ีม่องไมเ่หน็ตวั (Invisible users) เพราะการ
คน้หาขอ้มลูไมจ่าํเป็นตอ้งมาคน้หาในแหล่งบรกิารสารสนเทศทัง้หมดกไ็ดอ้ยูท่ีไ่หนกส็ามารถ
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ค้นหาได้ทําใหผู้ใ้ช้มคีวามสะดวกมากยิง่ขึ้น ดงันัน้การใช้บรกิารสารสนเทศของผู้ใช้ก็เริม่
เปลีย่นไปในลกัษณะเฉพาะเจาะจง รวดเรว็ เทีย่งตรง (สมร  ตาระพนัธ,์ 2543)  อกีทัง้ผูใ้ชก้็
สามารถแสวงหาแหล่งสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางทําให้แหล่งบรกิาร
สารสนเทศจะต้องศกึษาพฤตกิรรมลกัษณะการใชส้ารสนเทศของกลุ่มต่างๆเพื่อจะไดนํ้ามา
วเิคราะหถ์งึความตอ้งการของผูใ้ชท้ีแ่ทจ้รงิโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์หลกัของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม
ใหม้ากทีสุ่ด โดยผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มมคีวามตอ้งการบรกิารสารสนเทศในลกัษณะ ดงัน้ี (จริวรรณ  

ภกัดบุีตร, 2533) 

 1. ผู้บริหาร  คอื กลุ่มบุคคลที่เป็นผูนํ้าทําหน้าทีว่นิิจฉัยสัง่การหรอืตดัสนิใจ และ
ควบคุมดูแลให้การดําเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ความต้องการที่จะให้บรกิาร
สารสนเทศนัน้เพือ่เป็นเครือ่งมอืชว่ยในการกาํหนดนโยบาย แผนการปฏบิตังิาน  ซึง่ผูบ้รหิาร
มีด้วยกันหลายระดับ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ เป็นต้น  
สารสนเทศทีก่ลุ่มนักบรหิารตอ้งการใหบ้รกิารจะมุ่งเน้นในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม 
ทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศ ตลอดจนขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากรของประเทศ ผลผลติ
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม การผลติ การมงีานทาํ และการวางแผน เป็นตน้  สารสนเทศที่
ตอ้งการอาจอยูใ่นลกัษณะของตวัเลข สถติ ิและขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2. นักธรุกิจ  คอื บุคคลทีป่ระกอบอาชพีเกีย่วกบัการคา้ธุรกจิ และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการผลติ การซื้อ การขาย การจําแนกแจกจ่ายสนิคา้ การขนส่ง การธนาคาร 
การประกนัชีวิต และอื่น ๆ นักธุรกิจต้องเป็นบุคคลที่ตื่นตวัอยู่ตลอดเวลา มีความรู้ และ
ตดิตามความเคลื่อนไหวทางธุรกจิอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ซึ่งนักธุรกจิจําเป็นตอ้งอาศยั
สารสนเทศที่หลากหลาย และถูกต้องมาประกอบกันเพื่อป้องกันความผิดพลาด หาก
ผิดพลาดจะสร้างความเสียหายแก่องค์กรเป็นอย่างมาก กลุ่มนักธุรกิจมีความต้องการ
ใหบ้รกิารสารสนเทศในดา้นเศรษฐกจิ เกีย่วกบัการคา้ การลงทุน การตลาด นโยบายการเงนิ 
ดา้นการเมอืง ข่าวสาร บทวเิคราะหท์างการเมอืง การเปลี่ยนรฐับาล และผูบ้รหิารประเทศ  
และต่างประเทศ เพราะสารสนเทศเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพราะ
หากขาดการรบัรูส้ารสนเทศแลว้อาจทําใหก้ารดําเนินธุรกจิไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้
ดา้นกฎหมายจําเป็นต้องรูแ้ละหาแนวทางทีจ่ะทําใหก้ารประกอบธุรกจินัน้ไม่ประสบปญัหา 
และปรบัวธิกีารทําธุรกจิใหเ้ขา้ถงึตวับทกฎหมายนัน้ เป็นตน้  ความตอ้งการสารสนเทศของ
กลุ่มนักธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของการใช้สารสนเทศของนัก
เศรษฐศาสตร ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (วมิล  คํ้าช,ู 2540) พบว่าส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการ
ใชส้ารสนเทศเพื่อการปฏบิตังิานพฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพลกัษณะของสารสนเทศทีใ่ชจ้ะ
มคีวามสมัพนัธ์กบังานที่ต้องมกีารจดัเก็บขอ้มูล สถิติ ตลอดจนต้องศึกษาวเิคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจ การเงนิ การธนาคาร ตลอดจนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทุกด้าน เพราะข้อมูล
ดงักล่าวสามารถอธบิายและนําไปวเิคราะหป์ญัหาทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
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 3. นักวิชาการ คอื กลุ่มบุคคลที่ปฏิบตัิงานทางวชิาการ ด้านการสอน การวจิยั 
และการทดลองต่าง ๆ เช่น ครู อาจารย์ นักวจิยั นักวชิาการที่ปฏิบตัิงานในหน่วยงานทัง้
ภาครฐั เอกชน และสถาบนัอื่น ๆ ทีล่กัษณะงานมุ่งเน้นดา้นการศกึษาคน้ควา้และวจิยั กลุ่ม
นกัวชิาการมคีวามตอ้งการใหบ้รกิารสารสนเทศในดา้นทีเ่กีย่วกบัหลกัทฤษฎแีละพฒันาการ
ในสาขาวชิาทัว่ไปและสาขาวชิาเฉพาะ โดยสารสนเทศที่ไดจ้ากตํารา บทความในวารสาร 
รายงานการวิจยั เอกสารต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ประกอบการศึกษาและหาข้อสรุป ซึ่งอาจ
นําไปสูก่ารพฒันาทฤษฎใีหม ่ๆ  ได ้
 4. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ คือ กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งหรือ
ปฏิบัติงานในฐานะของนักบริหาร นักธุรกิจ หรือนักวิชาการแต่อย่างใด เช่น เกษตรกร 
แม่บ้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นต้น กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมีความต้องการสารสนเทศ
แตกต่างกนัไปตามปจัจยัหลายประการ เช่น อาชพี บทบาทการทาํงาน สภาพแวดลอ้ม และ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล  ปกติบุคคลมีความต้องการสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
กจิกรรมในอาชพีของตน เช่น เกษตรกรมคีวามต้องการสารสนเทศเกี่ยวกบัขา่วสารความรู้
ทางดา้นเกษตรกรรม การเพาะปลูก การทาํนา ทําไร ่และขา่วจากทางราชการ เป็นตน้ ส่วน
แม่บา้นมคีวามตอ้งการสารสนเทศเกีย่วกบัเรื่องทัว่ ๆ ไปทีไ่ม่ตอ้งลกึซึง้และไม่เน้นหนักทาง
วชิาการมากนกัเป็นประเภทเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจและจรรโลงใจ เช่น ความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพ 

การประกอบอาหาร การเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น และหากเป็นนักเรยีน นิสติ นักศกึษา มคีวาม
ต้องการสารสนเทศที่ใช้ประกอบการเรยีนในวชิาต่าง ๆ ประเภทแบบเรยีน หนังสอื ตํารา 
นิตยสาร วารสาร หนงัสอืพมิพ ์สารสนเทศทีต่อ้งการจะมทีัง้ไมล่กึซึง้แต่หากเป็นระดบัสงูกว่า
ปรญิญาตรจีะมคีวามลกึซึง้มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศ
ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (จนัทร์เพ็ญ  สิงหนุต, 2547) พบว่านักศึกษามีความ
ต้องการใชห้นังสอื ตําราวชิาการ สิง่พมิพร์ฐับาล วารสารวชิาการ หนังสอืพมิพอ์ยู่ในระดบั
มากโดยมีวตัถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการเรียน การทํารายงาน การ
เพิม่พนูความรู ้ทราบขา่วสารทนัสมยั การทาํวจิยั 
 จากความต้องการสารสนเทศของกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ ทําให้ทราบว่าผู้ใช้แต่ละกลุ่มมี
ความตอ้งการสารสนเทศแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามตอ้งการสารสนเทศทีผู่ใ้ช้
มคีวามตอ้งการสารสนเทศเน่ืองจากลกัษณะของงาน บทบาทหน้าทีข่องผูป้ฏบิตักิระบวนการ
วางแผน และระดับของการตัดสินใจที่บุคคลนัน้เกี่ยวข้อง และการกําหนดนโยบาย  
นอกจากน้ีปจัจัยที่มีส่วนในการกําหนดความต้องการสารสนเทศอีกประการหน่ึง คือ 
ลกัษณะเฉพาะของบุคคล ไดแ้ก่ ประสบการณ์ ความอาวุโส ระดบัการศกึษา ความสนใจเป็น
พเิศษ เป็นตน้ บุคคลทีเ่ป็นกลุ่มผูใ้ชต่้าง ๆ กจ็ะเกดิการแสวงหาสารสนเทศมาใชเ้พื่อทาํตาม
วตัถุประสงค์ของตนเอง ดงันัน้ในฐานะที่เป็นแหล่งบรกิารสารสนเทศจะต้องศกึษาและหา
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รปูแบบการใหบ้รกิารสารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อใหเ้กดิการใชส้ารสนเทศ
อยา่งคุม้คา่มากทีส่ดุ 
  

ประเภทความต้องการสารสนเทศ   

     

 จากการเพิม่ปรมิาณสารสนเทศจํานวนมากขึน้ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามต้องการ
มากขึ้นตามมา เน่ืองจากสารสนเทศที่จ ัดให้บริการมีหลายรูปแบบล้วนมีความสะดวก  
ประหยดัเวลาแก่ผูใ้ชม้ากขึน้ แต่ปจัจยัทีเ่ป็นปญัหาและอุปสรรคในการเขา้ถงึสารสนเทศของ
ผูใ้ชอ้าจมสีาเหตุมาจากการไม่รูจ้กัความต้องการที่แทจ้รงิของตนเองซึ่งความต้องการมคีํา
จํากดัความหมายหลายคํา ไดแ้ก่ ความตอ้งการ (Needs) เป็นความตอ้งการทีผู่ใ้ชม้อียู่แต่
อาจเรยีกรอ้งหรอืไม่เรยีกรอ้งก็ได้ ในบางกรณีผูใ้ชอ้าจจะเรยีกรอ้งน้อยแต่มคีวามต้องการ
มากก็ไดใ้นบางครัง้ผูใ้ชอ้าจจะไม่ตระหนักถึงความต้องการนัน้หรอือธบิายออกมาไม่ได้ใน
ขณะที่ยงัไม่มเีหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรอืความต้องการ (Want) เป็นความต้องการที่ผู้ใช้
เลง็เหน็ดว้ยตนเอง แต่ผูใ้ชอ้าจไม่ตระหนักว่าสารสนเทศทีม่อียู่จะช่วยแกป้ญัหาไดห้รอือาจ
เหน็ว่าการแสวงหาสารสนเทศเพื่อแก้ปญัหานัน้เสยีเวลาเสยีค่าใช้จ่ายสูงจึงเลิกล้มความ
ตอ้งการสารสนเทศไป และความตอ้งการ (Demand) เป็นความตอ้งการทีผู่ใ้ชเ้รยีกรอ้งซึ่ง
ผูใ้ชอ้าจแสดงออกโดยไปใชบ้รกิารสารสนเทศจากแหล่งบรกิารสารสนเทศดว้ยวาจาหรอืลาย
ลกัษณ์อกัษร ดงันัน้ความต้องการสารสนเทศจงึมหีลายระดบัผู้ใช้จําเป็นต้องเขา้ใจความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของตนเองก่อนซึง่ความตอ้งการสารสนเทศเป็นเรื่องซบัซอ้นผูใ้ชอ้าจไมรู่ว้่า
ตนต้องการสารสนเทศอย่างไรหรือรู้ว่าตนมีความต้องการแต่ไม่แสดงความต้องการนัน้
ออกมาใหผู้อ้ื่นไดรู้ด้ว้ยเหตุผลสว่นบุคคลต่าง ๆ (Westbrook, 1995) และในบางครัง้บุคคล
ย่อมตระหนักดถีงึความต้องการสารสนเทศของตนและสามารถแสดงออกถงึความต้องการ
นัน้ไดอ้ยา่งชดัเจน ความตอ้งการสารสนเทศของบุคคลจะไมค่งทีม่กีารเปลีย่นตลอด ดงันัน้จงึ
สรปุประเภทความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ชโ้ดยแบ่งออกไดด้งัน้ี (อารยี ์ ชื่นวฒันา, 2546 ; 
Vickery, 1971) 

 1. ความตอ้งการสารสนเทศในเรือ่งทัว่ไป  อาจจาํเป็นตอ้งใชใ้นกจิกรรมใดกจิกรรม
หน่ึงในชวีติประจาํวนั (Everyday information) เช่น ตอ้งการทราบหมายเลขโทรศพัทข์อง
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ต้องการทราบชื่อว่าผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่คนปจัจุบนั  
ต้องการทราบความหมายของคําว่า “โมก” และต้องการทราบแหล่งท่องเที่ยวสําคญัของ
จงัหวดัยโสธร เป็นตน้ 
 2. ตอ้งการสารสนเทศใหมเ่ฉพาะเรือ่งหรอืตดิตามอยูเ่ป็นประจาํ (Current  

awareness) ผูใ้ช้ต้องการสารสนเทศในขอบเขตหรอืหวัเรื่องที่ผูใ้ช้สนใจว่ามอีะไรใหม่
น่าสนใจในดา้นนัน้ ๆ บา้ง โดยทัว่ไปผูใ้ชท้ีม่คีวามตอ้งการสารสนเทศในดา้นน้ีมกัเป็น 
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นกัวจิยั นกัวชิาการ หรอืนกัวชิาชพี ซึง่ตดิตามขอ้มลูขา่วสาร และสารสนเทศในขอบเขตหรอื
เรือ่งนัน้ ๆ อยูเ่ป็นระยะ ๆ เพื่อใชใ้นการปฏบิตังิานประจาํหรอืตามความสนใจพเิศษมใิช่เป็น
เรือ่งทีต่อ้งการสารสนเทศอยา่งละเอยีดลกึซึง้ 
 3. ความตอ้งการสารสนเทศอยา่งครอบคลุมลุ่มลกึ (Exhaustive survey) ผูใ้ชก้ลุ่ม
น้ีมคีวามตอ้งการสารสนเทศระดบัลกึซึง้เพือ่ศกึษาหรอืตดิตามความกา้วหน้าใหม ่ๆ ซึง่ความ
ต้องการประเภทน้ีจะมีลักษณะจํากัดขอบเขตความต้องการทัง้แบบที่กว้าง (Expansive 

need) และแบบแคบ (Narrowing need) และตรงเป้าหมาย (Focused need) โดยผูใ้ชม้กีาร
คน้หาอยา่งกวา้งขวางหรอืครอบคลุมในระหว่างการคน้หาจะค่อย ๆ เพิม่ขดีความสามารถใน
การลงความเห็นว่าสารสนเทศที่ค้นหาได้เกี่ยวข้องกบัความต้องการเพียงใด และจํากดั
ขอบเขตการคน้หาใหแ้คบลงเรื่อย ๆ สําหรบัความต้องการทีต่รงเป้าหมายนัน้ ผูใ้ชส้ามารถ
ระบุไดท้นัทวีา่สารสนเทศทีค่น้หาไดน้ัน้ถูกตอ้งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ 
 อย่างไรกต็าม คุณลกัษณะของสารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อ
ตอบสนองวตัถุประสงคต่์าง ๆ นัน้ โดยสารสนเทศทีเ่หมาะสมม ี 3 ประการ คอื 
 1. สารสนเทศทีถู่กตอ้งทนัสมยัทีส่ดุ  โดยเน้นทีคุ่ณภาพของสารสนเทศไมไ่ดเ้น้นที่
ปรมิาณ  คุณภาพ หมายถงึ การเลอืกสรรอยา่งดอียูใ่นรปูแบบทีเ่หมาะแก่ความสามารถของ
ผูใ้ชใ้นการนําไปใช ้
 2. สารสนเทศส่งถงึผูต้อ้งการใชใ้นรปูแบบทีเ่หมาะสม  เพราะผูใ้ชส้ารสนเทศย่อม
มคีวามแตกต่างกนั และผูใ้ชม้หีลายระดบัซึง่เป็นองคป์ระกอบทีม่ผีลกระทบต่อความตอ้งการ
และการใชส้ารสนเทศ  ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารจะต้องเขา้ใจว่าผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มต้องการสารสนเทศ
อะไรใชส้ารสนเทศอยา่งไรเพื่อจะไดบ้รกิารสารสนเทศในรปูแบบทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชม้าก
ทีส่ดุ 
 3. สารสนเทศส่งถงึผูใ้ชใ้นเวลาอนัเหมาะสม  เมื่อผูใ้ชม้คีวามต้องการผูใ้หบ้รกิาร
สารสนเทศควรตอบสนองคาํรอ้งขอหรอืความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยเรว็ทีส่ดุ 
 

พฤติกรรมสารสนเทศ 

 

 พฤตกิรรมสารสนเทศ (Information behavior) หมายถงึ การกระทาํทีบุ่คคล 
แสดงออกเมื่อตระหนักถึงความต้องการของตนเมื่อผู้ใช้มีความต้องการสารสนเทศโดย
สามารถระบุระดบัหรอืไม่สามารถระบุระดบัความต้องการสารสนเทศเองไดซ้ึง่อาจเป็นเรื่อง
งา่ยหรอืสลบัซบัซอ้น จงึต้องมกีารจําแนกความต้องการสารสนเทศออกเป็นประเภทต่าง ๆ 

เช่น สารสนเทศตามเงือ่นไขทางเวลา สารสนเทศตามขอบเขตของความตอ้งการ เช่น กวา้ง 
แคบ ตรงเป้าหมาย และสารสนเทศตามระดับความต้องการ เป็นต้น ความต้องการ
สารสนเทศของบุคคลจงึแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการพืน้ฐาน คอื ความตอ้งการทางกาย 
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ความต้องการทางอารมณ์ และความต้องการทางสติปญัญาโดยมีความต้องการเพื่อใช้
แก้ปญัหา ตอบสนองความอยากรู้อยากเหน็หรอืเพื่อตดัสนิใจ เมื่อบุคคลมคีวามต้องการ
จาํเป็นตอ้งตอบสนองโดยการแสวงหาสารสนเทศมาเพื่อตอบคาํถามหรอืแกป้ญัหานัน้ ๆ จงึ
ทาํใหบุ้คคลเกดิการแสวงหาสารสนเทศ 
   

1. การแสวงหาสารสนเทศ 

  การแสวงหาสารสนเทศ (Information seeking) หมายถงึ กจิกรรมทีบุ่คคล 
กระทาํขึน้เพือ่หาขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศ และความรูต่้างๆ ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการที่
ตนตระหนกัและเลง็เหน็ความตอ้งการ การแสวงหาสารสนเทศจงึเป็นกระบวนการเริม่ตน้เมื่อ
บุคคลเหน็วา่สภาพความรูท้ีต่นมอียูน้่อยกว่าทีต่นตอ้งการ การแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทีส่ามารถเขา้ถงึไดไ้ม่ว่าจะเป็นแหล่งทางการ และแหล่งที่ไม่เป็นทางการจงึเกดิขึน้
โดยมจุีดมุง่หมายอยา่งเดน่ชดั การแสวงหาสารสนเทศจงึมปีจัจยัสาํคญั ดงัน้ี 
 

     1.1  ปัจจยัการแสวงหาสารสนเทศ 

   การแสวงหาสารสนเทศเป็นกระบวนการคน้หาหนทางทีจ่ะใหไ้ด้
สารสนเทศทีต่อ้งการ ปจัจยัทีม่สีว่นสาํคญัคอื (สมพร  พทุธาพทิกัษผ์ล, 2546 ; จริวรรณ  

ภกัดบุีตร, 2533) 

    1.1.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ใน
ระดบักลุ่มผูใ้ช้  ไดแ้ก่   
        1.1.1.1 งานหรอืภารกจิของกลุ่มผูใ้ชโ้ดยพจิารณาจากฝ่ายหรอื
แผนกที่ผู้ใช้สงักัด เช่น ฝ่ายบัญชี ต้องใช้ระบบสารสนเทศด้านบัญชีและการเงินสนใจ
สารสนเทศเกีย่วกบักฎ ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
        1.1.1.2 ระดบัหรอืตําแหน่งงาน ผูใ้ชใ้นระดบัผูบ้รหิารยอ่ม 
มีลักษณะการแสวงหาสารสนเทศที่ต่างจากผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป โดยผู้บริหารระดับสูง
รบัผิดชอบการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรย่อมต้องการสารสนเทศภายในที่สรุปผลการ
ดาํเนินงานขององคก์ร และสารสนเทศจากภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ ผูบ้รหิารระดบักลาง
และระดบัต้นต้องการสารสนเทศภายในทีม่รีายละเอยีดการดําเนินงานขององค์กรมากกว่า
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
        1.1.1.3 สาขาวิชาที่ผู้ใช้ประกอบอาชีพและปฏิบัติงาน เช่น 
แพทย ์นกัวทิยาศาสตร ์วศิวกร ปจัจุบนัมกัเรยีกผูป้ฏบิตังิานน้ีวา่ ผูป้ฏบิตังิานทีใ่ชค้วามรู ้ 
 (Knowledge worker) 
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   1.1.2  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ช้แต่ละคน  

ไดแ้ก่ 
        1.1.2.1  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามาหรือมีพื้นฐานและความสนใจ
สาขาวชิาจะเป็นสิง่กําหนดความสนใจเบื้องต้นในการแสวงหาสารสนเทศผู้ใช้จงึมกัสนใจ
คน้หาสารสนเทศทีต่รงหรอืเกีย่วขอ้งกบัสาขาของตน 
         1.1.2.2  ระดบัการศกึษาของผูใ้ช้ หมายถึง ความรู้ระดบัต่าง ๆ 

เช่น ระดบัวชิาชพี ปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก เป็นต้น ผูใ้ชท้ี่มรีะดบัการศกึษาสูง
อาจตอ้งการสารสนเทศทีล่กึซึง้และเจาะจงเฉพาะดา้น 
         1.1.2.3  ระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ คือ ความเข้าใจถึง
ความสําคญัในการใชส้ารสนเทศเพื่อแก้ปญัหาในการดํารงชวีติและการปฏบิตังิาน ผูใ้ชท้ี่มี
ระดบัการรูส้ารสนเทศในระดบัสงูจะสามารถแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ รู้
วธิกีารรวบรวม การประเมนิ  และการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

          1.1.2.4 ระดบัการรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูใ้ช ้หมายถงึ ผูใ้ชท้ี่
รู้เทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหา
สารสนเทศทีจ่าํเป็นในการปฏบิตังิานของตนไดเ้ป็นอยา่งด ี
          1.1.2.5  สภาพแวดล้อมส่วนตวั คือ ลกัษณะทัว่ๆ ไปของผู้ใช ้
เช่น อายุ สงัคม ประสบการณ์ นิสยั และความสนใจส่วนตัวจะมีอิทธิพลในการแสวงหา
สารสนเทศของแต่ละบุคคล ทัง้น้ีกเ็กีย่วขอ้งกบัการดาํรงชวีติ และการประกอบอาชพีของผูใ้ช้
ดว้ย 
   

           1.2  ลกัษณะการแสวงหาสารสนเทศ 

   บุคคลที่มคีวามต้องการสารสนเทศจะแสวงหาสารสนเทศเพื่อตอบสนอง
วตัถุประสงคห์รอืเมื่อตระหนักปญัหาของตน ในการแสวงหานัน้อาจมลีกัษณะทีต่่างกนัหรอื
คล้ายกนัก็ได้  การแสวงหาสารสนเทศจงึมลีกัษณะสําคญัดงัน้ี (สมพร  พุทธาพทิกัษ์ผล, 
2546 ; อาร ี ชื่นวฒันา, 2549) 
   1.2.1 แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ 

       1.2.1.1  แหล่งสารสนเทศที่ตนมีอยู่เป็นแหล่งที่ผู้ใช้นิยมใช้ก่อน
แหล่งอื่น เช่น ความทรงจํา เอกสาร หนังสอื วารสาร ที่ค้นหาได้ง่าย ๆ ภายในบ้านหรอื
ภายในองคก์ร 
       1.2.1.2  แหล่งสารสนเทศภายนอกที่ไม่เป็นทางการที่สะดวกที่สุด
ก่อน เชน่ การสอบถามจากเพือ่น ผูร้ว่มงาน ผูเ้ชีย่วชาญ 
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        1.2.1.3  แหล่งสารสนเทศภายนอกทีเ่ป็นทางการเป็นแหล่งทีผ่ลติ
หรอืแหล่งทีร่วบรวมทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบทีห่ลากหลายไวใ้หบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 8.1  ลกัษณะการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ช ้
 

   1.3  หลกัการแสวงหาสารสนเทศ 

     1.3.1  หลกัการใชค้วามพยายามน้อยทีสุ่ดผูใ้ชม้กัจะคน้หาสารสนเทศ
ดว้ยวธิทีีส่ะดวกทีส่ดุเขา้ถงึงา่ยทีส่ดุ ทัง้ ๆ ทีรู่ว้า่สารสนเทศนัน้ดอ้ยคุณภาพหรอืไมน่่าเชื่อถอื
เพราะหากจะใชส้ารสนเทศทีม่คีุณภาพสงูแต่คน้หาลาํบาก และเขา้ถงึไดย้าก 
     1.3.2  พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้โดยไม่รูต้วั คอื คนทัว่ไปไม่เคยคดิว่าการ
แสวงหาสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ต้องกําหนดกลยุทธ์หรอืวางแผน แต่ส่วนใหญ่ผู้ใช้
มกัจะคํานึงถึงปญัหาที่ต้องแก้ไข และถ้าปญัหานัน้ทําให้เกิดความต้องการก็จะไม่คดิแยก
ความตอ้งการสารสนเทศออกจากความตอ้งการอื่น ๆ การแสวงหาสารสนเทศจงึเกดิขึน้โดย
ไมรู่ต้วั 
     1.3.3  หากมทีางเลือกในการแสวงหาสารสนเทศมากกว่าหน่ึงทาง
ผูใ้ชจ้ะเลอืกทีต่นรูส้กึวา่สามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก และงา่ยทีสุ่ด เช่น การถาม
เพื่อน ผู้รู้ การโทรศัพท์ เป็นต้น หากจําเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศต่อไปอาจใช้แหล่ง
สารสนเทศที่อยู่ใกล้ตวัก่อนหลงัจากไม่พบสารสนเทศทีต่นต้องการกจ็ะคน้หาไปยงัแหล่งที่
คาดวา่จะมสีารสนเทศทีต่นตอ้งการ 
     1.3.4  ผูใ้ชม้กัตัง้จุดมุ่งหมายในการคน้หาในระดบักลางๆ คอื ผูใ้ชม้กั
ไม่ตัง้เป้าหมายว่าการแสวงหาสารสนเทศจําเป็นต้องใช้สารสนเทศที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด
ปริมาณมากที่สุดหรอืสมบูรณ์ที่สุด ดงันัน้ผู้ใช้จะพึงพอใจแม้จะได้สารสนเทศที่ไม่ค่อยมี

แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ 

แหลง่สารสนเทศทีต่นมอียู ่ แหลง่สารสนเทศภายนอก 
ทีเ่ป็นทางการ 

แหลง่สารสนเทศภายนอก 
ทีไ่มเ่ป็นทางการ 

- ความจาํของตน 
- เอกสาร หนงัสอื วารสาร   

- แหลง่บรกิารสารสนเทศ 
  และแหลง่อื่น ๆ 

- สอบถามจากผูร้ว่มงาน 
 เพือ่น ผูเ้ชีย่วชาญ 
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คุณภาพหรอืปรมิาณไม่มากนักผูใ้ชจ้ะเลอืกคน้หาทนัทเีพราะไดบ้รรลุถงึจุดมุ่งหมายทีต่ ัง้ไว้
แลว้ 
    1.3.5  ผู้ที่มอีทิธิพลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้คนทัว่ไปมกัจะ
เรยีนรูจ้ากวถิทีาง และประสบการณ์ของบุคคลทีต่นยดึเป็นแบบอย่างเช่น อาจารยท์ีป่รกึษา  
เพือ่น พอ่แม ่หวัหน้างาน เป็นตน้ โดยจะมพีฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศทีค่ลา้ยคลงึโดย
ไมรู่ต้วั 
  การแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ชจ้งึเป็นพฤตกิรรมอยา่งหน่ึงทีบุ่คคลทุกคนตอ้งมี
เพียงแต่ว่าจะแสวงหาสารสนเทศอยู่ในระดบัใด และเหมาะสมกบักลุ่มใดเมื่อศึกษาจาก
งานวิจยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศสามารถสรุปได้ประเด็นที่สําคญั คือ 
บุคคลมแีนวโน้มแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายและสะดวกทีสุ่ด บุคคลเลอืกที่
จะปฏบิตัิตามนิสยัที่ทําเป็นประจําไม่ค่อยตระหนักถึงแหล่งและวธิกีารใช้แหล่งสารสนเทศ 
และบุคคลแต่ละกลุ่มจะมพีฤตกิรรมแสวงหาสารสนเทศทีต่่างกนั ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารจาํเป็นตอ้ง
เข้าใจพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อนํามาพฒันาระบบการให้บริการที่ต้องการ
มุ่งเน้นการให้ความสะดวกแก่ผูใ้ช้ การมสีารสนเทศมากและหลากหลายรูปแบบ ผู้ใช้อาจ
แสวงหาสารสนเทศไดง้า่ยยิง่ขึน้ และมหีลายทางเลอืกสว่นใหญ่จะเลอืกแสวงหาสารสนเทศที่
สะดวกและรวดเรว็ทีสุ่ด แต่ผูใ้หบ้รกิารต้องพจิารณาดว้ยว่าเพราะเหตุใดผูใ้ชบ้รกิารจํานวน
มากเลอืกทางเลอืกทีใ่ชค้วามพยายามใหน้้อยทีสุ่ด คอืทางเลอืกทีง่า่ยแต่มคีวามสะดวกและ
รวดเรว็เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ ผูใ้ชจ้ะไม่เลอืกทางเลอืกทียุ่่งยากซบัซอ้นแมจ้ะ
ไดส้ารสนเทศทีม่คีุณภาพกต็าม 
  

 2.    การใช้สารสนเทศ 

  การใชส้ารสนเทศ (Information use) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่ป็นขัน้สุดทา้ยที่
เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศการใชส้ารสนเทศเป็นผลสบืเน่ืองจากการที่
บุคคลมคีวามต้องการและแสวงหาสารสนเทศเพื่อนําสารสนเทศไปใชล้ดความสงสยั ความ
อยากรู ้แก้ปญัหาการดํารงชวีติหรอืการปฏบิตัิงาน การเรยีนการสอน การประกอบอาชพี  

และเพือ่การตดัสนิใจ 
 

 3. รปูแบบการใช้สารสนเทศ 

  ผูใ้ชจ้ะใชส้ารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นสื่อสิง่พมิพ ์สื่อโสตทศัน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจจะทําให้ผู้ใช้พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ส่งผลให้แหล่งบริการ
สารสนเทศ ต้องจัดรูปแบบการบริการสนเทศโดยต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
สารสนเทศของผูใ้ช ้ซึง่รปูแบบการใชส้ารสนเทศมดีงัน้ี  (อารยี ์ ชื่นวฒันา, 2549) 
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   3.1 วัสดุสารสนเทศที่เป็นที่นิยม เช่น หนังสือ และวารสารในรูปของ
สิ่งพิมพ์กระดาษ การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้สื่อโสตทัศน์ และมีแนวโน้มว่า
สารสนเทศสิง่พมิพเ์ฉพาะสว่นทีต่อ้งการ (Print - on - demand - POD) จะเป็นทีนิ่ยมต่อไป 
   3.2 วัสดุสารสนเทศทางวิชาการ แหล่งบริการสารสนเทศต่างๆใช้
งบประมาณในการซื้อหนังสอืน้อยลง และการใชว้ารสารอเิลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์เป็นที่นิยม
ของนักวจิยั อาจารย์ และนักศกึษา การผลิตบทความทางวชิาการ รายงานการวจิยั และ
วทิยานิพนธ ์ กาํลงัเปลีย่นไปอยูใ่นรปูอเิลก็ทรอนิกส ์
   3.3  สารสนเทศดจิติอล  มกีารแปลงเอกสารใหอ้ยู่ในรปูดจิติอล และผลติ
สารสนเทศดจิติอลออกมาเป็นจาํนวนมาก และมแีนวโน้มจะขยายตวัอยา่งรวดเรว็ 
   3.4  สารสนเทศเวลิดไ์วดเ์วบ็ ผูใ้ชเ้ริม่มแีนวโน้มในการแสวงหาสารสนเทศ
จากการคน้หาสารสนเทศจากเวบ็เป็นอนัดบัแรกหรอืเริม่คน้หาจากระบบออนไลน์ นอกจากน้ี
ยงัพบว่าสถติกิารใชบ้รกิารแหล่งบรกิารสารสนเทศลดลง และนิยมใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นลําดบั
แรกโดยผูใ้ชค้าดหวงัวา่จะสามารถคน้หาสารสนเทศทีต่อ้งการ และเชื่อถอืได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 8.2  กระบวนการของผูใ้ชส้ารสนเทศ 
 

 

 

 

ความต้องการสารสนเทศ พฤติกรรมสารสนเทศ 

ตระหนกัถงึปญัหา การแสวงหาสารสนเทศ 

การใชส้ารสนเทศ 

การตดัสนิใจ 
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ผูใ้ช้กบัความต้องการบริการสารสนเทศ 

 

 แหล่งบรกิารสารสนเทศโดยส่วนใหญ่มกัจะสํารวจความต้องการบรกิารสารสนเทศ
ของผู้ใช้อยู่เป็นประจําโดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิคุณภาพ และเพื่อใหเ้ขา้ถึง
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ ดังนั ้นผู้ใช้กับความต้องการบริการสารสนเทศจึงมี
ความสมัพนัธก์นั โดยผูใ้ชจ้ะพจิารณาจากปจัจยัสาํคญั ดงัน้ี  (สวุรรณ  อภยัวงศ,์ 2542) 
 1. ขัน้ตอนผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศตดัสนิใจ  ว่าจะใชบ้รกิารหรอืไม่ ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจใชบ้รกิารสารสนเทศได้แก่ ความต้องการ ความสนใจ คุณภาพ ความรวดเรว็ 
ความสะดวก รูปแบบ การคน้คนื และเน้ือหาของสารสนเทศโดยผูใ้ชแ้ต่ละคนจะมขี ัน้ตอน
และเหตุผลในการใชแ้ตกต่างกนัไป  
 2. ความต้องการใชบ้รกิาร  งานบรกิารสารสนเทศต่างๆ จะมกีารวางแผนการทํา
กจิกรรมโดยคํานึงถงึความต้องการของผูใ้ช ้การทราบความต้องการสารสนเทศของผูใ้ชแ้ต่
ละกลุ่มจะช่วยใหว้างแผนบรกิารสารสนเทศไดต้รงวตัถุประสงค์ ช่วยใหท้ราบแนวทางการ
ปรบัปรุงสารสนเทศ และบรกิาร ตลอดจนสามารถกําหนดว่าเวลาใด ควรจะบรกิารอะไร แก่
ผูใ้ด และกาํหนดคา่บรกิารอยา่งไร 
 3. พฤตกิรรมก่อนและหลงัการใชบ้รกิาร โดยมกีารศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร
สารสนเทศก่อนและหลงัเพือ่ทราบสาเหตุของแรงจงูใจ ความพอใจของผูใ้ช ้และปญัหาในการ
ใชบ้รกิารสารสนเทศ เมื่อทําการศกึษาแลว้จะทําใหท้ราบแนวทางในการวางแผนใหต้รงกบั
ความต้องการบริการสารสนเทศประเภทใดควรสนับสนุนส่งเสริม และบริการใดสมควร
ปรบัปรุงหรอืยกเลกิ ถอืเป็นการแกไ้ขปรบัปรุงใหส้ามารถดงึดดูความสนใจ หรอืใหเ้หมาะสม
กบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากขึน้ 
 4. อทิธพิลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ การทีผู่ใ้ชต้ดัสนิใจใชบ้รกิารสารสนเทศมสีาเหตุ
หลายประการ เช่น ความตอ้งการสว่นตวั ความตอ้งการใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนรวม ผูใ้ชไ้ดร้บั
แรงจงูใจจากสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ การวางแผนในการบรกิารสารสนเทศจะเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มการใหบ้รกิารเพือ่ไมใ่หผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความเบื่อหน่ายจนเลกิใชบ้รกิาร  
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษาความต้องการบริการสารสนเทศ 

 

 การศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศเป็นการศกึษาเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูไปใชใ้นการ
วางแผนและกําหนดเป็นนโยบายเกีย่วกบัการเตรยีมการใหบ้รกิารสารสนเทศเพื่อใหผู้ใ้ชเ้กดิ
ความพงึพอใจ และเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ใหแ้ก่องคก์รดว้ย ความตอ้งการเป็นเรื่องเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล  และกลุ่มบุคคลแตกต่างกนัตามความจําเป็น ซึ่งความต้องการของผู้ใช้
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อาจจะเรยีกรอ้งหรอืไม่เรยีกรอ้งกไ็ดใ้นบางกรณีผูใ้ชอ้าจจะเรยีกรอ้งน้อยแต่มคีวามต้องการ
มากกไ็ด ้ความตอ้งการทีผู่ใ้ชเ้รยีกรอ้งอาจจะแสดงออกโดยไปใชบ้รกิารสารสนเทศจากแหล่ง
บริการสารสนเทศเพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ สําหรบันํามาใช้
ประกอบการตดัสินใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ผู้ที่มีความต้องการใช้บรกิารสารสนเทศนัน้จะ
แสวงหาสารสนเทศเพือ่ตอบสนองตามวตัถุประสงคข์องตน ดงักล่าวการศกึษาความตอ้งการ
บรกิารสารสนเทศของผูใ้ชจ้งึมวีตัถุประสงคส์าํคญัดงัน้ี  (จริวรรณ  ภกัดบุีตร, 2533 ; Morris, 

1994) 

 1.  เพื่อใหท้ราบลกัษณะของผูใ้ช ้ซึ่งเป็นบุคคลที่มคีวามต้องการสารสนเทศ เมื่อมี
การศึกษาความต้องการแล้วจะทําให้ทราบระดบัการใช้สารสนเทศ เป็นการเตรียมการ
ใหบ้รกิารต่อไป 
 2.  เพื่อใหท้ราบลกัษณะความต้องการสารสนเทศของผูใ้ชอ้ย่างแทจ้รงิ จะไดจ้ดัหา
ทรพัยากรสารสนเทศหรอืคดัเลอืกใหม้รีูปแบบทีห่ลากหลายไวใ้หบ้รกิารตามทีผู่ใ้ชต้้องการ 
เช่น  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์การจดัหาเครื่องบรกิารยมื - คนือตัโนมตั ิ
การเปิดใหบ้รกิารล่วงเวลา เป็นตน้  ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งศกึษารปูแบบทีเ่หมาะสมและตรงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากทีส่ดุ 
  3.  เพื่อให้ทราบถึงปญัหาและอุปสรรค  การใช้และไม่ใช้สารสนเทศและบริการ
สารสนเทศที่จดัขึ้นตลอดจนความพงึพอใจของผู้ใช้ สารสนเทศประเภทใดที่ผู้ใช้ต้องการ
บรกิาร สารสนเทศประเภทใดทีผู่ใ้ชพ้อใจหรอืไม่พอใจเพื่อจะไดนํ้าเอาความตอ้งการปญัหา 
และอุปสรรคไปใชป้รบัปรุงการบรกิารสารสนเทศในด้านการวางแผน การจดัการ และการ
จดัสรรทรพัยากรสารสนเทศใหต้รงกบัทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 
 4. เพื่อประเมนิผลการให้บรกิาร ทําให้ผู้ให้บรกิารตระหนักและรบัรู้ว่าบรกิารที่
จดัตัง้นัน้ตรงกบัผูใ้ชต้อ้งการหรอืไม ่เช่น บรกิารทีจ่ดัใหอ้าจไมม่ผีูใ้ชบ้รกิารเป็นเพราะผูใ้ชไ้ม่
ทราบ เน่ืองจากไม่มกีารประชาสมัพนัธท์ีด่พีอหรอืผูใ้ชเ้หน็ว่าไม่ไดป้ระโยชน์จงึไม่มาใชผู้ใ้ห้
บรกิารจะไดห้าทางปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 
 การศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้เป็นองค์ประกอบสําคญัที่สุดในการ
จดับรกิาร ปจัจุบนัแหล่งบรกิารสารสนเทศสว่นใหญ่เริม่ตระหนักว่าถา้ผูใ้ชบ้รกิารไมม่คีวามรู้
ความเขา้ใจเรือ่งความตอ้งการแลว้กไ็มส่ามารถใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพได ้ 
 

ปัจจยัท่ีต้องศึกษาความต้องการบริการสารสนเทศของผูใ้ช้ 

 

 ทําให้แหล่งบริการสารสนเทศต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การจัดการ และการ
ใหบ้รกิารในรปูแบบผสม คอืในรปูของสิง่พมิพ ์และสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่แหล่งบรกิาร
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สารสนเทศไมอ่าจเลอืกใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบเดยีวได ้เน่ืองจากมขีอ้ดแีละ
ขอ้จาํกดัแตกต่างกนั จงึทาํใหแ้ต่ละแหง่ตอ้งพยายามคดัเลอืก กลัน่กรองสารสนเทศทัง้  
2 รูปแบบมาให้บรกิารแก่ผูใ้ช้ซึ่งมคีวามต้องการที่หลากหลายและมคีวามคาดหวงัต่อการ
บริการสูงขึ้น (อารีย์  ชื่นวัฒนา, 2549) โดยแหล่งบริการสารสนเทศแต่ละแห่งต่างมุ่ง
พยายามเพิม่รูปแบบการใหบ้รกิารสารสนเทศแก่ผูใ้ช ้เพื่อใหก้ารบรกิารสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการไดทุ้กทีทุ่กเวลา (Anywhere anytime) หรอืไม่กม็กัจดักจิกรรมหรอืเผยแพร่
กจิกรรมขององค์กรอยู่เสมอเพื่อใหผู้ใ้ช้ทราบถงึขอบเขตของการบรกิารและศกัยภาพของ
หน่วยงาน   
 แต่เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารมจีํานวนมากมคีวามสนใจทีจ่ะไดร้บัสารสนเทศทีต่้องการก็
ต่อเมือ่มคีวามจาํเป็นจะตอ้งใชส้ารสนเทศเพือ่ประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึงจงึเป็นการยากทีจ่ะ
ทําใหทุ้กคนตดิตามความเคลื่อนไหวหรอืศกึษาขอบเขตความรบัผดิชอบของแหล่งบรกิาร
สารสนเทศอยู่อย่างสมํ่าเสมอจงึเป็นหน้าที่ของแหล่งบรกิารสารสนเทศที่จะต้องใหข้่าวสาร
การบรกิารเกี่ยวกบัรูปแบบและบรกิารใหม่ ๆ ทีเ่พิม่ขึน้ เช่น  บรกิารยมื - คนือตัโนมตัดิว้ย
ตนเอง บรกิารสบืค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และบรกิารตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า
ออนไลน์  เป็นตน้ ทาํใหเ้กดิคาํถามวา่ บรกิารเหล่าน้ีคอือะไร มคีวามแตกต่างอยา่งไร ควรใช้
บรกิารเมื่อใด จะคน้อย่างไรจงึจะไดส้ารสนเทศทีถู่กต้อง สิง่เหล่าน้ีเป็นคําถามพืน้ฐานก่อน
การรบับรกิาร หากผูใ้ชม้คีวามคุน้เคยหรอืใชเ้ป็นประจาํหรอืใชบ้่อยครัง้จะทาํใหเ้กดิความเคย
ชนิและคลายความสงสยัไปในทีสุ่ดแต่สิง่ที่ต้องพจิารณาต่อไป คอื แหล่งบรกิารสารสนเทศ
จะต้องมกีารศกึษาหรอืทําการสาํรวจความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ชอ้ยู่เป็นประจํา
เพื่อศกึษาหรอืสํารวจขอ้ปญัหาต่างๆเพื่อนํามาปรบัปรุงการบรกิารใหด้แีละมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากทีส่ดุ  
 อย่างไรกต็ามการศกึษาและสาํรวจความตอ้งการบรกิารสารสนเทศถอืเป็นส่วนหน่ึง
ของการประเมนิคุณภาพการบรกิารของแหล่งบรกิารสารสนเทศ ขอ้มูลที่ไดจ้ากการศกึษา
ความต้องการบริการของผู้ใช้มีความสําคัญยิ่ง เพราะสามารถสนองความต้องการที่
หลากหลายของผูใ้ช ้และมปีระโยชน์ในการคดัเลอืกเน้ือหา ขอบเขตของสารสนเทศใหต้รง
กบัความตอ้งการ และเอือ้ต่อความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ 
 

การศึกษาความต้องการบริการสารสนเทศของผูใ้ช้ 

 

 การศกึษาความต้องการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ชถ้อืเป็นการประเมนิคุณภาพของ
การบรกิารว่าที่มสีามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพยีงใด 
นอกจากน้ียงัสามารถคาดคะเนแนวโน้มความตอ้งการในอนาคตไดใ้นระดบัหน่ึง ทัง้น้ียงัเป็น
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ประโยชน์ในการบรหิารจดัการระบบบรกิารสารสนเทศ และจดับรกิารเขา้ถึงสารสนเทศที่
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้
 

  1.    วิธีการศึกษาความต้องการบริการสารสนเทศ  

   วธิกีารศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศ สรปุทีส่าํคญัไดด้งัน้ี 
(จริวรรณ  ภกัดบุีตร, 2533 ; อารยี ์ ชื่นวฒันา, 2546) 
   1.1  ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์จากเอกสาร โดยมีผู้ทําการศึกษา
วเิคราะหไ์วแ้ลว้เกีย่วกบัผูใ้ชแ้ละความตอ้งการของผูใ้ชก้ลุ่มต่าง ๆ ว่ามปีจัจยัใดบา้งทีเ่หมอืน
และแตกต่าง ถา้จะตอ้งทาํการศกึษาใหมจ่ะใชว้ธิกีารศกึษาใดทีเ่หมาะสมและไดผ้ลการศกึษา
ทีเ่ป็นจรงิและน่าเชื่อถอืได ้
   1.2  ศึกษาจากสถิติหรือหลกัฐานการใช้บริการสารสนเทศ เพื่อศกึษา
วเิคราะหถ์งึปจัจยัความต้องการและแนวโน้มการใชส้ารสนเทศซึ่งการศกึษาจะทําใหท้ราบ
ขอ้มูลเกี่ยวกบั การยมื หรอืขอ้มูลอื่น ๆ เกี่ยวกบัการขอใชส้ารสนเทศ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็น
หลกัฐานของการใชแ้ละใหร้ะดบัความเชื่อถอืสงู 
   1.3  การศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศ  เพื่อให้ได้แนวคิดหรือ
แลกเปลี่ยนปญัหาตลอดจนได้ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อนํามาพจิารณาในเรื่องการจดัการบรกิาร
สารสนเทศซึง่อาจตอ้งใชก้ารผสมผสานกบัวธิกีารอื่น ๆ เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ เป็น
ตน้ โดยการศกึษาดูงานนัน้ ควรเลอืกแหล่งสารสนเทศทีม่บีรบิทใกลเ้คยีงกบัองคก์รของตน
เพราะประเดน็ของปญัหาต่าง ๆ อาจมคีวามคลา้ยคลงึกนัได ้
   1.4   การสงัเกตผูใ้ช้  การสงัเกตเป็นการศกึษาโดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้  
5 ในลกัษณะการเฝ้าดู ศึกษาเหตุการณ์ ปรากฏการณ์เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของสิ่งที่
ต้องการศึกษาอาจเป็นลกัษณะบุคลิกภาพ การใช้คําพูด ภาษาท่าทาง กิจกรรม ทกัษะ
ความสามารถ และสภาพแวดลอ้ม   
   1.5  การสมัภาษณ์ผูใ้ช้ การสมัภาษณ์เป็นการสนทนาอยา่งมจุีดมุง่หมาย 
ผูส้มัภาษณ์จะต้องมกีารวางแผน และเตรยีมการใหพ้รอ้ม มกีารกําหนดคําถามทัง้หมดไว้
อยา่งชดัเจน ผูส้มัภาษณ์ทีด่ตีอ้งมกีารเตรยีมการอยา่งรอบคอบ การใชแ้บบสมัภาษณ์ถอืเป็น
วธิกีารศกึษาเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะไดเ้ป็นอยา่งด ี
   1.6  การสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม ในการสํารวจเพื่อศึกษาความ
ต้องการใชบ้รกิารสารสนเทศของผูใ้ช ้เป็นการศกึษาเพื่อประเมนิการใช้บรกิารสารสนเทศ
และทศันคตขิองผูใ้ช ้เป็นวธิทีีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศเลอืกใชเ้พราะง่ายต่อการดําเนินการ
และเสยีค่าใชจ้่ายน้อย และปจัจุบนัผูใ้ชบ้รกิารสามารถร่วมแสดงความคดิเหน็ผ่านเวบ็ไซต ์
ยิง่ทาํใหส้ะดวกและรวดเรว็ต่อการจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู  
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 2. ขัน้ตอนการศึกษาต้องการบริการสารสนเทศของผูใ้ช้ 

  การศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ช ้มขีัน้ตอนทีส่าํคญั ดงัน้ี 
  2.1  ขัน้สาํรวจและทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมา  ก่อนทาํการศกึษาควรอ่าน
วทิยานิพนธ ์งานวจิยั และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ขา่วสาร และความเคลื่อนไหวทาง
วชิาการอยู่เสมอเพื่อรวบรวมความรู้พื้นฐานแนวคดิแง่มุมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การกําหนด
ปญัหาของการศกึษามคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ และสามารถนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ
และทําการศึกษาอย่างเหมาะสม โดยที่มาของปญัหาในการศกึษาสามารถจําแนกได้ดงัน้ี 
(สมคดิ  พรมจุย้, 2547) 
   2.1.1 จากประสบการณ์หรือภูมิหลังของผู้ศึกษา พบปญัหาในการ
ปฏิบัติงานจึงมีปญัหาจะทําอย่างไรจึงจะทําให้บริการสารสนเทศเป็นที่ประทับใจหรือ
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจมากน้อยเพยีงใด 
   2.1.2  จากการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ีทํา
ใหผู้ศ้กึษามเีรื่องที่จะศกึษา เช่น การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นงานบรกิารยมื - คนื
หนงัสอืไดผ้ลหรอืไม ่การบรกิารวารสารอเิลก็ทรอนิกสค์ุม้คา่หรอืไม ่
   2.1.3  จากการอ่านหนังสือหรอืวารสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาควรศึกษา
ผลการวจิยัต่าง ๆ  อยา่งกวา้งขวาง เพราะจะชว่ยใหไ้ดแ้นวคดิเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษา 
   2.1.4  จากปญัหาเดมิทีม่ผีูท้าํไวแ้ลว้อาจเกดิจากปญัหาเดมิทีไ่ดร้บัคาํตอบ
ไมค่รบถว้นสมบรูณ์หรอืมขีอ้เสนอแนวสาํหรบัการศกึษาในครัง้ต่อไปไว ้
   2.1.5 จากผูรู้ห้รอืผูเ้ชีย่วชาญอาจใชว้ธิหีาปญัหาโดยสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ
ทีเ่ป็นผูท้ีม่คีวามรูร้อบดา้นในเรือ่งนัน้ ๆ 

 2.  การกําหนดวตัถปุระสงค์ของการศึกษา  การจะกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การศกึษาไดต้อ้งผ่านการวเิคราะหป์ญัหาว่ามปีญัหาอะไร ตอ้งการแกป้ญัหาอะไร ตอ้งการรู้
อะไร เพื่อนํามาใช้ในการแก้ไขปญัหา โดยวตัถุประสงค์จะบ่งบอกเหตุผลของการศึกษา
ปญัหานัน้ ๆ จะแสดงใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของปญัหาทีจ่ะศกึษาว่ามปีระโยชน์อยา่งไร ควร
กําหนดให้ชดัเจน มคีวามเฉพาะเจาะจง ควรจดัลําดบัตามความสําคญัก่อนหลงัหรอืตาม
ขอบเขตกวา้ง ๆ ไปสูเ่ฉพาะเจาะจง และนิยมเขยีนในรปูขอ้ความเชงิบรรยาย เชน่ เพือ่ศกึษา
ความต้องการใชบ้รกิารฐานขอ้มูลออนไลน์ หรอืเพื่อเปรยีบเทยีบการใชบ้รกิารตอบคําถาม
และชว่ยการคน้ควา้ระหวา่งนกัศกึษาเพศชายและเพศหญงิ  เป็นตน้ 
 3. การกาํหนดขอบเขตการศึกษา เป็นการกําหนดหรอืระบุรายละเอยีดเกีย่วกบั
ประชากร (Population) หมายถงึ สิง่ทีผู่ศ้กึษาสนใจศกึษาอาจมชีวีติหรอืไม่มชีวีติกไ็ดส้่วน
กลุ่มตวัอย่าง (Sample) หมายถึง ประชากรส่วนหน่ึงที่ผูศ้กึษาเลอืกมาเป็นตวัแทนใน
การศกึษา การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีด่มีหีลกัการเลอืก ดงัน้ี  (พชิติ  ฤทธิจ์รญู, 2547) 
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   3.1  เลอืกกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความน่าจะเป็น (Probability sampling) 

เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีป่ระชากรมโีอกาสถูกเลอืกเทา่เทยีมกนั และทีส่าํคญัตอ้งรูจ้าํนวน
ประชากรทัง้หมด มทีัง้หมด 5 วธิ ีคอื การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย การสุ่มตวัอย่างแบบมรีะบบ 
การสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ การสุม่ตวัอยา่งแบบกลุ่ม และการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน 
   3.2  การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non - 

probability sampling) เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีค่าํนึงถงึความสะดวกในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล และไม่ต้องรูจ้ํานวนประชากร การเลอืกกลุ่มตวัอย่างประเภทน้ี คอื การสุ่มตวัอย่าง
แบบบงัเอญิ การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และการสุ่มตวัอย่าง
แบบลกูโซ่ 
  4.  การกาํหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล ในการรวบรวมขอ้มลูเป็นกระบวนการ
ที่ผูศ้กึษาเลอืกใช้เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่ถูกต้องขอ้มูลที่ผูศ้กึษาเกบ็รวบรวมด้วยตนเองเรยีกว่า
ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary data) ส่วนขอ้มลูทีผู่ศ้กึษาไม่ไดเ้กบ็รวบรวมดว้ยตนเอง เรยีกว่า
ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) ซึ่งเป็นขอ้มูลทีม่อียู่แลว้ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากงานวจิยัอื่น 
เอกสาร หลกัฐาน เป็นตน้ (สุวมิล  ตริกานันท,์ 2548) ดงันัน้วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูแต่ละ
ประเภทจงึต้องเลอืกใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มูลแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมกบัลกัษณะ
ประเภท และวตัถุประสงค ์ ทัง้น้ีเพื่อใหข้อ้มลูทีไ่ดร้บัเป็นขอ้มลูทีด่ทีีสุ่ดน่าเชื่อถอืไดม้ากทีสุ่ด 
วธิกีารรวบรวมขอ้มลูทีนิ่ยมใชก้นัมาก มดีงัน้ี (พชิติ  ฤทธิจ์รญู, 2547 ; สมพร  พุทธาพทิกัษ์
ผล, 2546) 
   4.1  การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) การใชแ้บบสอบถามเป็นวธิี
ที่ใช้กนัแพร่หลายที่สุดเพราะเป็นวธิทีี่ยดืหยุ่นเหมาะสําหรบัการศกึษากลุ่มผูใ้ช้ที่มจีํานวน
มากอยูก่ระจดักระจาย แบบสอบถามเป็นชุดคาํถามทีใ่ชส้อบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืความคดิเหน็
ต่าง ๆ ของผูต้อบทาํใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิในอดตี ปจัจุบนั และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูล แบบสอบถามโดยทัว่ไปม ี2 แบบ คอื แบบสอบถามปลายปิด (Closed form) มี
ลกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสอบถามปลายเปิด 
(Opened from) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ต้อบตอบไดอ้ยา่งอสิระ แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืที่
ผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูกบัผูต้อบไม่มโีอกาสเผชญิหน้าโตต้อบกนั ดงันัน้เครื่องมอืทีใ่ชจ้งึต้องมี
ความสมบูรณ์ ชดัเจน สามารถสื่อความหมายกบัผูจ้ดัทําได้ ความน่าเชื่อถือของขอ้มูลจงึ
ขึน้อยูก่บัการออกแบบเครือ่งมอื   
    ข้อดี 

    1.  เกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ วเิคราะห ์และนําเสนอผลไดง้า่ย 
    2.  ไดข้อ้มลูทีต่รงกบัความเป็นจรงิสงู 
    3.  ผูต้อบ ตอบไดง้า่ย และสะดวก เพราะมคีาํตอบใหเ้ลอืกตอบได ้
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   4. ใชเ้วลาในการตอบน้อย 
   5. มคีา่ใชจ้า่ยตํ่า และยดืหยุน่ 
   6. สามารถตอบแบบสอบถามในเวลาทีต่นสะดวก 
   ข้อจาํกดั 

   1. การตัง้คาํถามเพือ่ใหไ้ดค้วามสมบรูณ์ของคาํตอบคอ่นขา้งทาํยาก 
   2. ขอ้มลูคลาดเคลื่อนงา่ยไมส่ามารถเชื่อถอืไดแ้น่นอนทัง้หมด 
   3. ถ้าคําตอบให้เลือกตอบไม่สมบูรณ์ผู้ตอบอาจตอบไม่ได้เพราะไม่มี
คาํตอบทีต่อ้งการใหเ้ลอืก 
   4. อาจขาดความลุ่มลึกเพราะผู้ตอบเพียงเลือกตอบไม่ต้องการเขียน
บรรยายทาํใหข้าดขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

   5. คาํถามทีต่ ัง้ไวแ้ลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

ตวัอย่างแบบสอบถามการใช้บริการของนักศึกษาแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 

ข้อ 
รายการ 

ระดบัความคิดเหน็ 

 มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

 ทรพัยากรสารสนเทศ      

            หนังสือ 
1 มเีน้ือหาครอบคลุมสาขาวชิาของทา่น      

2 มจีาํนวนเพยีงพอต่อความตอ้งการ      

           วารสาร  

1 มเีน้ือหาครอบคลุมในสาขาวชิาของทา่น      

2 มจีาํนวนเพยีงพอต่อความตอ้งการ      

            หนังสือพิมพ ์ 

1 สามารถคน้หาหนงัสอืพมิพบ์นชัน้ไดง้า่ย      

2 มจีาํนวนเพยีงพอต่อความตอ้งการ      

 คณุภาพบริการ      

1 บรกิารยมื-คนืทรพัยากรหอ้งสมุดไดร้บั      

 ความสะดวกรวดเรว็      

2 บรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้      

 ไดร้บัความชดัเจนและถกูตอ้ง      

 การติดต่อส่ือสาร      

1 มกีารแจง้ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบับรกิาร      

 และทรพัยากรหอ้งสมดุใหม ่ๆ อยา่ง      

 สมํ่าเสมอ      

2 ป้ายบอกทาง/ป้ายแนะนําบรกิารต่าง ๆ      

 ชดัเจนและเพยีงพอ      

 ส่ิงอาํนวยความสะดวก/อาคาร  สถานท่ี     

1 มบีรรยากาศเหมาะแก่การศกึษาคน้ควา้      

2 มทีีน่ัง่อ่านเพยีงพอ      

 

ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ               
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  4.2  การสมัภาษณ์ (Interview) การสมัภาษณ์ควรใชก้บักลุ่มผูใ้ชก้ลุ่มเลก็หรอื
รายบุคคล ซึ่งต้องใชเ้วลาพอสมควรในการสนทนา การสมัภาษณ์แบ่งเป็น  2 ประเภท คอื 
การสมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้ง (Structured interview) เป็นแบบสมัภาษณ์ทีไ่ดก้ําหนดคาํถาม 
และคําตอบไวเ้รยีบรอ้ยแล้ว คําตอบมกัเป็นแบบใหผู้ต้อบเลอืกตอบอย่างใดอย่างหน่ึงหรอื
เป็นแบบใหผู้ต้อบจดัลําดบัความสําคญัของคําตอบ การสมัภาษณ์แบบน้ีส่วนใหญ่ใชใ้นการ
สาํรวจ และการสมัภาษณ์ทีไ่มม่โีครงสรา้ง (Unstructured interview) เป็นแบบสมัภาษณ์ทีไ่ม่
มกีารกาํหนดคาํตอบไวแ้น่นอนคาํถามทีใ่ชแ้ละลาํดบัคาํถามจงึเปลีย่นแปลงยดืหยุน่ได ้ 
   ข้อดี 

   1. การสมัภาษณ์ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลทีล่ะเอยีดและสามารถสงัเกตพฤตกิรรม
ของผูใ้หส้มัภาษณ์ในขณะการสมัภาษณ์ได ้
   2. ไดข้อ้มลูทีช่ดัเจนและถูกตอ้งยิง่ขึน้เพราะซกัถามกนัได ้
   3. อาจได้ข้อมูลที่ไม่ได้คาดหวงัหรอืไม่ตัง้ใจ ข้อมูลเพิม่เติมจากภาษา
ทา่ทาง 
   4. คอ่นขา้งมัน่ใจวา่จะไดร้บัคาํตอบจากคาํถามทุกขอ้ 
   5. สามารถรวบรวมขอ้มลูในระดบัสมบรูณ์และลกึกวา่แบบสอบถาม 
   6. สามารถปรบัคําถาม และวธิีการถามให้เหมาะสมกบัผู้ถูกสมัภาษณ์ 

และสภาพแวดลอ้ม 
   7. ผูใ้หส้มัภาษณ์จะใหค้วามร่วมมอืมากกว่าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
การใชแ้บบสอบถาม 
   8. ผูส้มัภาษณ์อาจทราบไดท้นัทวี่าคาํตอบทีไ่ดเ้ป็นคาํตอบจากใจจรงิของ
ผูใ้หส้มัภาษณ์หรอืไม ่
   ข้อจาํกดั 

   1. ขอ้มลูไมไ่ดอ้ยูใ่นรปูแบบเดยีวกนัจะทาํใหเ้สยีเวลานานในการวเิคราะห ์
   2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพูดทําได้ยาก เช่น บางตอนฟงัไม่
ชดัเจนหรอืไมเ่ขา้ใจ 
   3. ใชเ้วลานานในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทาํใหส้ิน้เปลอืงแรงงานและ
คา่ใชจ้า่ยสงู 
   4. การจดบนัทกึอาจทาํใหก้ารสมัภาษณ์ไมต่่อเน่ืองหรอืจดบนัทกึไม่
สมบรูณ์ 

   5. ผูใ้หส้มัภาษณ์อาจไดร้บัอทิธพิลจากผูส้มัภาษณ์ เช่น พยายามตอบให้
ตรงใจผูส้มัภาษณ์ 
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   6. ความรว่มมอืจากผูใ้หส้มัภาษณ์อาจจะน้อยลงหากผูส้มัภาษณ์ไมม่ ี
มนุษยสมัพนัธท์ีด่พีอ 
 

ตวัอย่างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง 
ตวัอย่างแบบสมัภาษณ์การใช้บริการของนักศึกษาแบบมีโครงสร้าง 

  

  1. คาํถาม  : กาํลงัศกึษาอยูใ่นสาขาวชิาใด 
   คาํตอบ   :   การจดัการทัว่ไป 
          เทคโนโลยดีนตร ี
          เทคโนโลยสีารสนเทศ 
          ภาษาองักฤษธุรกจิ 
          สารสนเทศศาสตร ์
          อื่น ๆ  (โปรดระบุ)     

  2. คาํถาม  : คน้หาทรพัยากรสารสนเทศจากหอ้งสมดุโดยวธิใีด 
   คาํตอบ   :   สอบถามจากเจา้หน้าที ่
          สบืคน้จากโอแพค (OPAC) 

          สบืคน้จากอนิเทอรเ์น็ต  (Internet) 

          เพือ่นแนะนํา 
          อื่น ๆ  (โปรดระบุ)     

  3. คาํถาม  : ทรพัยากรสารสนเทศทีห่อ้งสมดุมใีหบ้รกิารมคีวามทนัสมยัหรอืไม ่
   คาํตอบ   :       ทนัสมยั 
          ไมท่นัสมยั 
          อื่น ๆ  (โปรดระบุ)     

                           

ตวัอย่างแบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
ตวัอย่างแบบสมัภาษณ์การใช้บริการของนักศึกษาแบบไม่มีโครงสร้าง 

 

  1. คาํถาม  : ทา่นมคีวามคดิเหน็อยา่งไรกบัการเปิดใหบ้รกิารตลอด  24  ชัว่โมง 
   คาํตอบ   :         

  2.     คาํถาม   : ทา่นมคีวามคดิเหน็อยา่งไรกบัการเกบ็คา่ธรรมเนียมการเขา้ใช ้
         บรกิารครัง้ละ 20  บาท กบับุคคลภายนอก 
          คาํตอบ  :              

  3. คาํถาม  : ทา่นตอ้งการใหห้อ้งสมดุบอกรบัฐานขอ้มลูออนไลน์ใดบา้ง   
        เพราะเหตุใด 
   คาํตอบ   :         
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  4.3 การสงัเกต (Observation) การสงัเกตผูใ้ชม้กัทําได ้2 แบบ คอื การ
สงัเกตทีผู่ถู้กสงัเกตรูต้วั (Obtrusive observation) และแบบผูถู้กสงัเกตไมรู่ต้วั (Unobtrusive 

observation) ทัง้ 2 แบบนัน้ มขีอ้ดแีละขอ้จาํกดัแตกต่างกนั ซึง่ผูส้งัเกตจะตอ้งทาํการบนัทกึ
รายละเอยีดของขอ้เทจ็จรงิทนัทเีพื่อป้องกนัการลมื การเกบ็รวบรวมขอ้มลู แบบการสงัเกตมี
ขอ้ดแีละขอ้จาํกดั  ดงัน้ี 
   ข้อดี 

   1. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้รายละเอียดต่างๆ อย่างลึกซึ้งและ
มองเหน็พฤตกิรรมหรอืเหตุการณ์ทีส่งัเกตดว้ยตนเอง 
   2. ไดข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ และไมต่อ้งตัง้คาํถาม 
   3. ไมร่บกวนเวลาของผูถู้กศกึษาเพราะสามารถดาํเนินกจิกรรมได้
ตามปกต ิ
   4. ผูส้งัเกตสามารถเกบ็ขอ้มลูไดโ้ดยไมต่อ้งอาศยัความรูห้รอื
ความสามารถของผูถู้กสงัเกต 
   5. การไดส้มัผสักบัปญัหาโดยตรงนอกจากจะไดข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิแลว้หาก
พบปญัหา  สามารถกระทาํไดท้นัทก่ีอนการศกึษาจะสิน้สดุลง 
   ข้อจาํกดั 

   1. ใช้เวลานาน บางครัง้อาจต้องรอเฝ้าสงัเกตเป็นเวลานานกว่าจะได้
ขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมทีศ่กึษา 
   2. เหตุการณ์บางอย่างอาจเกดิขึน้เรว็มากอาจสงัเกตไม่ทนัหรอืไดข้อ้มูล
ไมค่รบถว้น 
   3. กรณีการสงัเกตที่ผูส้งัเกตเขา้ไปรวมอยู่ในเหตุการณ์ผูถู้กสงัเกตอาจ
รูส้กึตวั และอาจมพีฤตกิรรมเปลีย่นไปจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง 
   4. การปฏิบัติงานจะทําได้ยากหากกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างมี
ขนาดใหญ่หรอือยูก่ระจดักระจาย 
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ตวัอย่างแบบสงัเกตพฤติกรรมการใช้บริการของนักศึกษา 
 

ตวัอย่างแบบสงัเกตพฤติกรรมการใช้บริการของนักศึกษา 
 

 1. ประเภทของสือ่สิง่พมิพท์ีใ่ช ้
  (   )  หนงัสอื 
  (   )  วารสาร / นิตยสาร 
  (   )  หนงัสอืพมิพ ์

  (   )  รายงานการวจิยั / วทิยานิพนธ ์
  (   )  อื่น ๆ 

 2. วธิกีารสบืคน้สารสนเทศ 
  (   )  สอบถามบรรณารกัษ์ / เจา้หน้าที ่
  (   )  สบืคน้จาก  OPAC 

  (   )  สบืคน้จากฐานขอ้มลูออนไลน์ 
 3. พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
  ความถีใ่นการใช ้        

  ระยะเวลาในการใชบ้รกิาร      

 

 

 ชื่อผูส้งัเกต         วนัที ่    

 เริม่สงัเกตเวลา             สิน้สดุเวลา    

 

 

 

 

  4.4 การศึกษาจากสถิติและหลักฐานการใช้บริการ   แหล่งบริการ
สารสนเทศมีการจดัเก็บสถิติและหลักฐานการบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้เป็นประจําและ
ต่อเน่ืองเพือ่เป็นสว่นหน่ึงของรายงานการปฏบิตังิาน สถติแิละหลกัฐานการใชบ้รกิารทีส่าํคญั 

ไดแ้ก่ การยมื - คนืทรพัยากรสารสนเทศ การใชบ้รกิารตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้ การ
จดัหาทรพัยากรสารสนเทศ การใช้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อนําข้อมูล
พืน้ฐานเหล่าน้ีมาทาํการศกึษาวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากสถติแิละ
หลกัฐานการใชบ้รกิารมขีอ้ดแีละขอ้จาํกดัดงัน้ี 
   ข้อดี 

   1. การรวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลูทาํไดง้า่ยกวา่วธิอีื่น 
   2. ไดข้อ้มลูเชงิปรมิาณของการบรกิารและใชบ้รกิาร 
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   3. เป็นส่วนหน่ึงของการปฏบิตังิานประจําทําใหไ้ม่ยุ่งยากในการรวบรวม
ขอ้มลู 
   4. ประหยดัเวลา และไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยสงู 
   5. กรณเีป็นระบบสารสนเทศทีใ่ชค้อมพวิเตอร ์จดัเกบ็ขอ้มลูการใชบ้รกิาร
ไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

   ข้อจาํกดั 

   1. บางครัง้การจดัเกบ็และบนัทกึสถติแิละหลกัฐานบางดา้นคลาดเคลื่อน 
   2. ขอ้มูลบางประเภทวเิคราะหแ์ละแปลผลไดย้าก เช่น การคน้หาขอ้มูล
จากวารสารอเิลก็ทรอนิกสห์รอืหนังสอือเิลก็ทรอนิกสจ์าํนวนมากแต่มไิดห้มายถงึผูใ้ชค้นน้ีใช้
เองอาจคน้หาใหเ้พือ่นหรอืรบัจา้งคน้หากไ็ด ้
 5. การกาํหนดวิธีวิเคราะหข้์อมูล เมื่อมกีารรวบรวมขอ้มลูแลว้ขัน้ตอนต่อมา คอื   
การวเิคราะหข์อ้มลูเป็นกระบวนการแปลงขอ้มลูดบิทีร่วบรวมมาใหอ้ยู่ในรปูของผลลพัธห์รอื
หาคาํตอบทีก่ําหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องการศกึษาซึง่การวเิคราะหข์อ้มลูทําไดห้ลายวธิแีต่
จะเลอืกใชว้ธิใีดขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการศกึษาและลกัษณะขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมว่าเป็น
ขอ้มลูเชงิปรมิาณหรอืเชงิคุณภาพ ดงันัน้การกําหนดวธิวีเิคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คอื (นพเกา้ ณ พทัลุง, 2548) 
  5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นการใช้วธิกีารทางสถิติที่สามารถ
ประมวลผลเป็นตวัเลขเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลกัการซึ่งจะส่งผลให้การวเิคราะห์
ขอ้มลูมคีวามน่าเชื่อถอืยิง่ขึน้ การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ ปจัจุบนัคอมพวิเตอรม์สีว่นช่วย
อํานวยความสะดวก และสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว การ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ  สามารถใชส้ถติใินการศกึษาได ้ ดงัน้ี 
   5.1.1  สถิติพรรณนาหรือบรรยาย (Descriptive statistics) เป็นสถติทิี่
ใชอ้ธบิายขอ้มลูของสิง่ทีต่อ้งการศกึษาในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงทีร่วบรวมไดเ้ป็นการสรุปภาพรวม
ของขอ้มูลในระดบัพืน้ฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่ เช่น ความถี่ รอ้ยละ อตัราส่วน การ
จดัการกระจาย เชน่ พสิยั คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน เป็นตน้ 
   5.1.2  สถิติอ้างอิงหรืออนุมาน (Inferential statistics) เป็นสถติทิี ่
ใชว้เิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดม้าจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้นําผลการวเิคราะหอ์า้งองิไปยงักลุ่มประชากร  
ไดแ้ก่  Z-test  T-test   F-test  เป็นตน้ 
  5.2  การวิเคราะหข้์อมูลเชิงคณุภาพ การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพเป็นงาน
ที่ต้องใช้เวลา และเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยาก ผู้ศึกษาจะต้องมีการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห ์การหาขอ้มลู และคน้พบในสว่นทีม่คีวามสาํคญั แบ่งได ้ 2 ประเภท คอื 
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   2.1  การใชว้ธิกีารสรา้งขอ้สรปุ (Induction) เป็นการนําขอ้มลูทีร่วบรวมได้
ทีเ่ป็นขอ้ความบรรยาย ซึ่งไดม้าจากการสมัภาษณ์ การสงัเกต มาตคีวาม สรา้งขอ้สรุปเป็น
กรอบแนวคดิ โดยวธิกีารต่าง ๆ เชน่ การจาํแนกชนิดขอ้มลู เปรยีบเทยีบขอ้มลู เป็นตน้ 
   2.2  การใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา (Content analysis) เป็นวธิกีาร 
ทีพ่ยายามทาํขอ้มลูเชงิบรรยายออกมาเป็นขอ้มลูทีน่บัไดม้กีารวเิคราะหด์า้นความหมายของ
ภาษาจากเน้ือหาโดยตรง ความหมายทางความรูส้กึ เป็นตน้ 
 6. การกําหนดวิธีการนําเสนอผลการศึกษาหรือการเขียนรายงานผล
การศึกษา  เป็นเอกสารทางวชิาการอกีประเภทหน่ึงซึ่งเรยีบเรยีงผลการศกึษาคน้ควา้หรอื
ขอ้คน้พบจากการศกึษาซึง่ผูศ้กึษาจะตอ้งนําเสนอขอ้มลูรายละเอยีดทัง้หมดไวเ้ป็นหลกัฐาน
โดยบอกเล่าถึงสิง่ที่ได้ดําเนินการไปแล้วใหผู้ส้นใจได้ทราบ เพื่อใหผู้้เกี่ยวขอ้งและผู้สนใจ
เข้าใจและสามารถนําผลการศึกษาที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ได้ การเขยีนรายงานที่ดีควร
นําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงปราศจากอคติ ควรใช้ภาษาที่กระชบัสื่อ
ความหมายไดช้ดัเจน และตรงประเดน็  การเขยีนรายงานผลการศกึษามสี่วนประกอบหลกั  
3  สว่น  คอื (บุญธรรม  กจิปรดีาบรสิทุธิ,์ 2549) 
  6.1 ส่วนนํา (Preliminary materials) เป็นสว่นเบือ้งตน้ทีม่รีายละเอยีด
เกีย่วกบัการนําเสนอรายงานผลการศกึษา ประกอบดว้ย 
   6.1.1   ปกนอก 
   6.1.2   ปกใน 
   6.1.3   กติตกิรรมประกาศ 
   6.1.4   บทคดัยอ่ 
   6.1.5   สารบญั 

   6.1.6   สารบญัตาราง 
   6.1.7   สารบญัภาพ 

  6.2 ส่วนเน้ือหา (Body of the report) เป็นสว่นของเน้ือหาสาระทัง้หมดของ
รายงานผลการศกึษาที่บอกใหท้ราบว่า ทําอะไร ทําไมจงึทํา ทําอย่างไร และทําแล้วไดผ้ล
อยา่งไร ประกอบดว้ย 
   6.2.1  บทที ่ 1 บทนํา 
      6.2.1.1   ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
      6.2.1.2  วตัถุประสงคข์องการศกึษา 
       6.2.1.3   สมมตฐิานการศกึษา 
      6.2.1.4  ขอบเขตของการศกึษา 
      6.2.1.5  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
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      6.2.1.6  ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
   6.2.2   บทที ่  2   เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   6.2.3   บทที่  3  วิธีดําเนินการศึกษา บทน้ีรูปแบบและโครงสร้างจะ
แตกต่างกนัตามประเภทของการศึกษาในที่น้ีจะกล่าวถึงส่วนประกอบของการศึกษาเชิง
ปรมิาณมสีว่นประกอบ  คอื 
     6.2.3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     6.2.3.2   เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
     6.2.3.3   การรวบรวมขอ้มลู 
     6.2.3.4   การวเิคราะหข์อ้มลู 
     6.2.3.5   สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
   6.2.4   บทที ่ 4  ผลการศกึษา นําเสนอผลจากการศกึษาตามวตัถุประสงค์
ที่ตัง้ไว้จะนําเสนอเป็นเชงิพรรณนา ตาราง แผนภูมต่ิาง ๆ ใช้ภาษาที่อ่านแล้วเขา้ใจง่าย
กระชบั ชดัเจน 
   6.2.5   บทที ่ 5  สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ประกอบดว้ย 
     6.2.5.1   ความนําจะเขียนบรรยายสรุปบทที่ 1 และบทที่3 พอให้
ทราบความเป็นมาและวธิกีาร 
     6.2.5.2   สรปุผลการวจิยั จะเป็นการบรรยายสรปุของบทที ่ 4 
     6.2.5.3   อภิปรายผล เป็นการเปรียบเทียบผลการศึกษาครัง้น้ีกบั
ผลงานคนอื่น ๆ ที่กล่าวไวใ้นเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งว่ามขีอ้คน้พบใดที่เหมอืนกนั
และแตกต่างกนัอยา่งพรอ้มบอกถงึสาเหตุวา่ทาํไมผลการศกึษาจงึออกมาเป็นเชน่น้ี 
     2.5.4 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา และ
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการทาํการศกึษาครัง้ต่อไป 
  3. ส่วนอ้างอิง (Reference materials) เป็นสว่นเพิม่เตมิทีท่าํใหร้ายงานผล
การศกึษานัน้ครบถว้น สมบรูณ์ และน่าเชื่อถอืมากขึน้ ประกอบดว้ย 
   3.1  บรรณานุกรม 
   3.2  ภาคผนวก 
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ภาพที ่8.3 องคป์ระกอบการเขยีนรายงานผลการศกึษา 
 

 7. การกาํหนดแนวทางการเผยแพร่ผลการศึกษา เมื่อทําการศกึษาเรยีบรอ้ย
แล้วขัน้ตอนสุดท้ายจะเป็นการนําเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานจากการศึกษา ปจัจุบนัมกีาร
นําเสนอและเผยแพรห่ลายรปูแบบ แต่ทีนิ่ยมใชก้นัโดยทัว่ไป มดีงัน้ี 
  7.1 นําเสนอด้วยการพูด  เป็นการเผยแพร่โดยการพูดบรรยายหรอือภปิราย 
โดยนําเสนอในทีป่ระชุมสมัมนาทางวชิาการหรอืนําเสนอใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบโดยผูศ้กึษาจะ
บรรยายผลงานที่ตนได้ดําเนินการภายหลงัเสรจ็สิ้นมกัเปิดโอกาสใหม้กีารร่วมแสดงความ
คดิเหน็และตอบคําถามจากผูฟ้งั ซึ่งจะช่วยใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์
และการเรยีนรูร้ว่มกนั 
  7.2 นําเสนอเป็นบทความวจิยั บทความวจิยัเป็นงานเขยีนทางวชิาการทีนิ่ยม
ใช้ในการนําเสนอและเผยแพร่เพื่อพิมพ์ลงในวารสารวิชาการโดยบทความจะสรุปจาก
รายงานฉบบัสมบูรณ์ โดยเลือกแต่ประเดน็ที่สําคญั แต่มเีน้ือหาสาระครบถ้วน โดยทัว่ไป
วารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่จะมรีายละเอยีดขอบเขตของเน้ือหาในการเขยีน

ส่วนประกอบของรายงานการศึกษา 

ส่วนนํา ส่วนเน้ือหา ส่วนอ้างอิง 

ประกอบด้วย 

  - ปกนอก 
  - ปกใน 
  - กติตกิรรมประกาศ 
  - บทคดัยอ่ 
  - สารบญั 

  - สารบญัตาราง 
  - สารบญัภาพ 

ประกอบด้วยเน้ือหา  5  บท 

บทที ่ 1  บทนํา 
  - ความเป็นมาและความสาํคญั 

    ของปญัหา 
  - วตัถุประสงคข์องการศกึษา 
  - สมมตฐิานการศกึษา 
  - ขอบเขตของการศกึษา 
  - นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  - ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
บทที ่ 2  เอกสารและงานวจิยัที ่
            เกีย่วขอ้ง 
บทที ่ 3  วธิดีาํเนินการศกึษา 
บทที ่ 4  ผลการศกึษา 
บทที ่ 5  สรปุ อภปิรายผล และ 
            ขอ้เสนอแนะ 

ประกอบด้วย 

  - บรรณานุกรม 
  - ภาคผนวก 



271 

 

บทความบอกไวอ้ยา่งชดัเจน ซึง่ผูเ้ขยีนบทความจาํเป็นตอ้งศกึษาคาํแนะนําเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายของผูจ้ดัทาํวารสาร 
  7.3 นําเสนอทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ปจัจุบนัการเผยแพร่ในลกัษณะน้ีจะนิยม
ทาํกนัอยา่งกวา้งขวางทัง้ในสถาบนัการศกึษาหรอืองคก์รต่างๆ เพราะทําไดง้า่ยขึน้ และผูใ้ช้
กม็คีวามสะดวก รวดเรว็ในการเขา้ถึง การเผยแพร่ผลการศกึษาจะอยู่ในรูปของบทคดัย่อ
หรอืฉบบัสมบรูณ์บนเวบ็ไซตซ์ึง่การนําเสนอผลการศกึษาแบบบทคดัยอ่นัน้จะมลีกัษณะสัน้  
กะทดัรดั  ชดัเจนโดยทัว่ไปจะระบุวตัถุประสงค์ของการศกึษา วธิดีําเนินการศกึษา ผลของ
การศกึษา และขอ้เสนอแนะทีส่าํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.4 แสดงการบรกิารบทคดัยอ่ผลการศกึษา 
        ทีม่า (สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยับรูพา, 2555) 
 

  7.4 การนําเสนอด้วยนิทรรศการ  เป็นการเผยแพร่ผลการศกึษาโดยการจดั
แสดงนิทรรศการในรูปแบบของโปสเตอร์หรอืสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ ตาราง แผนภูม ิ
เสยีง เป็นต้น  เน้ือหาทีนํ่าเสนอควรสรุปประเดน็ทีส่ําคญัเท่านัน้ ไดแ้ก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผูว้จิยั 
แหล่งเงนิทุน ความเป็นมาของปญัหา วตัถุประสงค์ และผลการศกึษาที่สําคญัควรนําเสนอ
เป็นรายข้ออย่างกระชับ การจัดแสดงนิทรรศการนิยมจัดเผยแพร่ในระหว่างการ
ประชุมสมัมนาทางวชิาการ เน่ืองจากการเสนอผลการศกึษาบางครัง้มกีารนําเสนอดว้ยการ
พดูของบุคคลมจีํานวนมากจงึไม่สามารถระบุลงในกําหนดการไดจ้งึมกัจดัทําในรูปโปสเตอร์
เพื่อใหผู้ส้นใจไดอ้่าน และขณะเดยีวกนักส็ามารถพบปะกบัผูศ้กึษาเพื่อสอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิได ้
  

 

บทคดัยอ่  (Abstract) 
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ตวัอย่างบทคดัย่อ  ผลการศึกษาการใช้และความต้องการใช้บริการสารสนเทศ 

 

 

สรินิาฏ  วงศส์วา่งศริ.ิ  (2550).  การใช้และความต้องการบริการสารสนเทศของครกูารศึกษาพิเศษ 

 ในศนูยก์ารศึกษาพิเศษสงักดัสาํนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. ปรญิญานิพนธศ์ลิปศาสตร 
 มหาบณัฑติ สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

 

 งานวิจัยครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้และความต้องการบริการ
สารสนเทศของครกูารศกึษาพเิศษในศูนยก์ารศกึษาพเิศษ  สงักดัสาํนักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั  เป็นครกูารศกึษาพเิศษในศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 13  แห่ง จํานวน  
175  คน โดยใชว้ธิกีารสุม่แบบแบง่ชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม  SPSS  For  PC+C  คาํนวณหาค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิ t-test  และ  F-test 

 ผลการวจิยัมดีงัน้ี 
 1. ปรมิาณการใชท้รพัยากรสารสนเทศของครกูารศกึษาพเิศษในศูนยก์ารศกึษาพเิศษ สงักดั
สาํนกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ พบวา่มกีารใชโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้มี
การใชใ้นระดบัปานกลาง 4 รายการ คอื รายงานการประชุมทางวชิาการ  และรายงานการประชุมสมัมนา 
ทางการศกึษาพเิศษต่างๆ วทิยานิพนธห์รอืปรญิญานิพนธแ์ละงานวจิยัทางการศกึษาพเิศษของ 
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  หนงัสอืสง่เสรมิความรูท้างการศกึษาพเิศษ  หรอืตําราการศกึษาพเิศษ  และเวบ็ไซต์
ต่าง ๆ 

 2. เปรยีบเทยีบการใช้ทรพัยากรสารสนเทศของครูการศกึษาพเิศษในศูนย์การศกึษาพเิศษ  

สงักดัสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามตวัแปรภูมภิาคที่ปฏิบตัิงาน พบว่าครูการศึกษาพิเศษที่
ปฏบิตังิานในภูมภิาคต่างกนัมปีรมิาณการใช้ทรพัยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิี่ระดบั.05  ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานขอ้ที่1 โดยครูการศกึษาพเิศษที่ปฏบิตังิานในภาคกลาง  
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มปีรมิาณการใช้ทรพัยากรสารสนเทศมากกว่าครูการศกึษา
พเิศษทีป่ฏบิตังิานในภาคใตเ้มื่อพจิารณาเป็นรายขอ้  พบว่าครกูารศกึษาพเิศษทีป่ฏบิตังิานในภาคกลาง  
มปีรมิาณการใช้รายงานการประชุมวชิาการและรายงานการประชุมสมัมนาทางการศกึษาพเิศษต่างๆ 

มากกว่าครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติงานในภาคใต้ ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติงานในภาคกลาง  
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มปีรมิาณการใช้วทิยานิพนธ์หรอืปรญิญานิพนธ์งานวจิยัทาง
การศกึษาพเิศษมากกวา่ครกูารศกึษาพเิศษทีป่ฏบิตังิานในภาคใต ้ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติงานใน
ภาคเหนือ มีปรมิาณการใช้เทปวีดีทศัน์ วีซีดี และซีดีรอมมากกว่าครูการศึกษาพเิศษที่ปฏิบตัิงานใน
ภาคใตแ้ละภาคกลาง 
 3. เปรยีบเทยีบการใช้ทรพัยากรสารสนเทศของครูการศกึษาพเิศษ ในศูนย์การศกึษาพเิศษ  

สงักดัสํานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ ตามตวัแปรคุณวุฒการศึกษา  และประสบการณ์ในการสอน
การศกึษาพเิศษ  พบว่าครูการศึกษาพเิศษมปีรมิาณการใช้ทรพัยากรสารสนเทศไม่แตกต่างกนัซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานขอ้ที ่2  และขอ้ที ่3 
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 4. ปรมิาณการใชแ้หล่งสารสนเทศของครกูารศกึษาพเิศษในศนูยก์ารศกึษาพเิศษ สงักดัสาํนัก
บรหิารงานการศกึษาพเิศษ  พบวา่มปีรมิาณการใชโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้  
พบวา่มกีารใชร้ะดบัมาก 3 รายการ  คอื ประสบการณ์และแนวความคดิ/ความรูข้องตนเอง  เพื่อนรว่มงาน
ในศนูยก์ารศกึษาพเิศษ  และหอ้งสมดุของศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา 
 5. เปรียบเทียบปริมาณการใช้แหล่งสารสนเทศของครูการศึกษาพเิศษ ในศูนย์การศึกษา
พิเศษ  สงักดัสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามตวัแปรภูมิภาคที่ปฏิบตัิงาน วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการสอนการศกึษาพเิศษ ไม่พบความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัตามตวัแปรใดๆ  ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานขอ้ที ่ 4  ขอ้ที ่ 5  และขอ้ที ่ 6 
 6. ปญัหาการใชแ้หล่งสารสนเทศของครกูารศกึษาพเิศษในศูนยก์ารศกึษาพเิศษ  สงักดัสาํนัก
บรหิารงานการศกึษาพเิศษ พบว่ามปีญัหาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ทีม่ ี
ปญัหาในระดบัปานกลางโดยมคี่าเฉลี่ยเกนิ 3.00 ขึน้ไป 11 ขอ้ คอื สารคดคีวามรูท้างการศกึษาพเิศษที่
แพร่ภาพทางโทรทศัน์และกระจายเสยีงทางวทิยุตรงกบัเวลาปฏบิตักิารสอนไม่สามารถรบัชมได ้ สารคดี
ความรู้ทางสาขาการศึกษาพิเศษที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์และกระจายเสียงทางวิทยุได้ร ับการ
ประชาสมัพนัธน้์อย  หอ้งสมุดของศูนยก์ารศกึษาพเิศษ  เขตการศกึษาไม่มคีอมพวิเตอรใ์หบ้รกิารสบืคน้
ขอ้มลูสาขาการศกึษาพเิศษทางอนิเทอรเ์น็ต  วารสารวชิาการสาขาการศกึษาพเิศษภาษาไทยพมิพอ์อก
เผยแพร่น้อย หนังสืออ้างอิง/ตําราสาขาการศึกษาพิเศษภาษาไทยมีการพิมพ์ออกมาเผยแพร่น้อย 
ทรพัยากรสารสนเทศสาขาการศกึษาพเิศษทีม่ใีนหอ้งสมดุไมค่รบถว้น  
 

 

 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อการบริการสารสนเทศ 

 

 การจดับรกิารของแหล่งบรกิารสารสนเทศมกัจะเป็นไปตามความต้องการของผูใ้ช้
มากกว่าที่จะเป็นไปตามความต้องการของผูใ้หบ้รกิาร ซึ่งหมายถงึว่าผูใ้หบ้รกิารจะต้องทํา
อะไรเพือ่ใหส้ิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชโ้ดยเฉพาะแนวทางในการใหบ้รกิารสารสนเทศของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยัจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนใหม่อย่างเห็นได้ชัดเจน เ น่ืองจากความต้องการสารสนเทศที่มีความ
เฉพาะเจาะจงมคีวามลกึซึ้งในเน้ือหาจะเพิม่มากขึน้ ความทนัสมยั ความรวดเรว็ ในการรบั
บรกิารจะเพิม่ขึ้นตามลําดบั  นอกจากน้ีแหล่งบรกิารสารสนเทศควรมกีารสํารวจความพงึ
พอใจของผู้ใช้  (จุฑารัตน์  ศราวณะวงศ์, 2539) เพื่อพัฒนางานโดยมุ่งหวังที่จะเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเพราะการสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชจ้ะเป็นเครื่องยนืยนัได้
วา่ความคาดหวงัเกีย่วกบับรกิารต่าง ๆ มลีกัษณะเป็นอยา่งไร ซึง่ความพงึพอใจในบรกิารนัน้
จะทาํใหผู้ใ้ชเ้กดิความเชื่อถอื ศรทัธา และไวว้างใจในทีส่ดุ 
 ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารจะบอกถึงระดบัการจดับรกิารด้านต่างๆ ความพึง
พอใจหรอืไม่พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสามารถเปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตัขิองแหล่งบรกิาร
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สารสนเทศได้ และยงัใช้วดัระดบัการบรกิารแต่ละประเภทได้ด้วยว่าอยู่ในระดบัใด ดงันัน้     
ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารจะเป็นสิง่ที่ชี้วดัถึงการปฏิบตัิงานที่มปีระสทิธิภาพของการ
บรกิารสารสนเทศนัน้ ๆ ไดด้ว้ย 
  

1. ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกทางความรู้สึกทางอารมณ์ว่าชอบ
หรอืไม่ชอบของบุคคลต่อสิง่หน่ึงสิง่ใด สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรอืจากบุคคลใด
บุคคลหน่ึง  ความรูส้กึพงึพอใจจะเกดิขึน้กต่็อเมื่อบุคคลไดร้บัสิง่ทีต่นเองตอ้งการหรอืเป็นไป
ตามที่ตนเองต้องการ และความรูส้กึดงักล่าวจะลดลงหรอืไม่เกดิขึน้ ถ้าหากความต้องการ
หรอืเป้าหมายนัน้ไมไ่ดร้บัการตอบสนอง 
  

2. ความสาํคญัของความพึงพอใจ 
 ความพงึพอใจของผูใ้ชจ้ะมผีลต่อแรงจูงใจโดยตรงต่อการปฏบิตังิานบรกิารอย่างมี
คุณภาพของผู้ใหบ้รกิาร และบรกิารที่ดมีคีุณภาพย่อมทําใหผู้ใ้ช้เกิดความพงึพอใจในการ
บรกิารทีไ่ดร้บั ความสาํคญัของความพงึพอใจแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 
  1.   ความสาํคญัต่อผูใ้หบ้รกิาร 
   1.1  ความพงึพอใจของผูใ้ชจ้ะเป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะของการบรกิาร 
   1.2  ความพงึพอใจของผูใ้ชเ้ป็นตวัแปรสาํคญัในการประเมนิคุณภาพของ
การบรกิาร 
   1.3  ความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิารเป็นตวัชีคุ้ณภาพและความสําเรจ็ของ
การบรกิาร 
  2. ความสาํคญัต่อผูใ้ชบ้รกิาร 
   2.1  ความพงึพอใจของผูใ้ชจ้ะทาํใหไ้ดร้บัสารสนเทศทีต่อ้งการ 
   2.2  ความพงึพอใจของผูใ้ชจ้ะเป็นตวัชีว้ดัใหม้าใชบ้รกิารอกีครัง้ 
   2.3  ความพงึพอใจของผูใ้ชจ้ะทาํใหเ้กดิความรูส้กึทางบวกต่อสถาบนั
บรกิารสารสนเทศ 
  

3. แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจ 
 การส่งเสรมิใหเ้กดิความพงึพอใจในการบรกิารขึน้ไดผู้ใ้หบ้รกิารจะต้องปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนดงัน้ี (พมิล  เมฆสวสัดิ,์ 2550) 

  3.1  การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่าง
สมํ่าเสมอ เช่น การซกัถามโดยตรง การสาํรวจความคดิเหน็เพื่อศกึษาถงึความคาดหวงัและ
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ระดบัความพงึพอใจในการบรกิารที่ผูใ้ชม้ต่ีอการใหบ้รกิาร ร่วมกบัการรบัฟงัความคดิเหน็
ของผู้ให้บรกิารที่เป็นผู้ปฏิบตัิโดยตรง ทัง้สองอย่างน้ีจะทําให้ทราบถึงความคาดหวงัและ
ความพงึพอใจในการบรกิารที่ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิมากที่สุดเพื่อที่จะได้นําไปพฒันา
กระบวนการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารได ้
 3.2  การกําหนดเป้าหมายและทศิทางขององคก์รใหช้ดัเจนคอื ต้องมเีป้าหมายทีจ่ะ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารโดยมคีวามสอดคลอ้งต่อแนวโน้มพฤตกิรรมของ     
ผูใ้หบ้รกิาร และความพรอ้มของผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะดาํเนินการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ  

 3.3  การกําหนดกลยุทธ์การบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพคอื การกําหนดเป้าหมายกลุ่ม
ผูร้บับรกิารแลว้ศกึษาจุดแขง็จุดอ่อนของตนเอง จากนัน้จงึกําหนดเป็นกลยุทธใ์นการบรหิาร
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพร่วมกบัการนําเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้มาปรบัใชเ้พื่อใหเ้กดิการบรกิาร
ทีส่ะดวก รวดเรว็ ทนัสมยั และสามารถเขา้ถงึผูใ้ชบ้รกิารจาํนวนมากได ้  
 3.4  การพฒันาคุณภาพและความสมัพนัธใ์นกลุ่มผูใ้หบ้รกิาร เพือ่ใหผู้ใ้หบ้รกิารทุก
คนมคีวามรว่มมอืรว่มใจในการทาํงาน รบัผดิชอบต่อการสรา้งสรรค ์ ความเอาใจใส ่ ความ
ทุม่เทในการทาํงาน โดยมุง่เน้นการทาํงานเป็นทมีเพือ่เสรมิสรา้งคุณภาพในการใหบ้รกิาร  
 3.5  การนํากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการให้ไปปฏิบัติ และ
ประเมินผลผ่านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นการทํางานที่มี
ประสทิธภิาพและมคีุณภาพเพือ่สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร  
 

ตวัอย่างบทคดัย่อ  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ  
 

 

จรญัญา  ศุภวฑิติพฒันา และนิลุบล  โรจน์สตัตรตัน์.  (2551).  รายงานการวิจยัเร่ืองการศึกษาความ 

 พึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่องานบริการวารสาร.  ชลบุร:ี สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยั 
 บรูพา. 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพการใช้บรกิาร ความพงึพอใจ และเปรยีบเทียบ
ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารที่มตี่องานบรกิารวารสาร สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยับูรพา จําแนกตาม
สถานภาพ กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์จํานวน 214 คน และนิสิตจํานวน 377 คน  
รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม จํานวน 591 คน เครื่องมอืที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถติทิี่ใชไ้ดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ  
คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One - way ANOVA) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นอาจารยแ์ละนิสติกลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 2. วตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร อาจารยใ์ชเ้พือ่ประกอบการสอน คดิเป็นรอ้ยละ 71.1 นิสติใช้
เพือ่ประกอบการเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ  87.8 
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 3. ความถีใ่นการใชว้ารสาร อาจารยใ์ชว้ารสารเดอืนครัง้ วนัจนัทร-์ศุกร ์เวลา 16.31-20.00 น.  
และใชว้ารสารปจัจุบนั แหล่งสารสนเทศทีใ่ชจ้ากการคน้หาวารสารจากเวบ็ไซต์ของวารสาร  ส่วนนิสติใช้
วารสาร 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห ์วนัจนัทร-์ศุกร ์เวลา 16.31-20.00  น. ใชว้ารสารปจัจุบนั แหล่งสารสนเทศที่
ใชจ้ากการคน้หาวารสารจากเวบ็ไซตข์องวารสาร 
 4. ความพงึพอใจของอาจารยท์ีม่ตี่องานบรกิารวารสารในภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  (X = 3.29) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มคีวามพงึพอใจดา้นบุคลากรทีใ่หบ้รกิารในระดบั
มากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ดา้นสถานทีแ่ละวสัดุครภุณัฑ ์และดา้นเครือ่งมอืชว่ยคน้ ตามลาํดบั 
 5. ความพงึพอใจของนิสติที่มตี่องานบรกิารวารสารในภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง  (X = 3.29) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มคีวามพงึพอใจดา้นสถานทีแ่ละวสัดุครุภณัฑใ์น
ระดบัปานกลางเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ดา้นวารสาร และดา้นบุคลากรทีใ่หบ้รกิาร ตามลาํดบั 
 6. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่องานบริการวารสาร  จําแนกตาม
สถานภาพและกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ อาจารยม์คีวามพงึพอใจในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่
มนีัยสําคญัทางสถติ ิ ส่วนนิสติกลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมคีวามพอใจที่มตี่องานบรกิารวารสารในภาพรวม
แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  นิสติมคีวามพงึพอใจดา้นวารสาร ดา้นการใหบ้รกิาร และ
ดา้นบุคลากรทีใ่หบ้รกิารแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 7. ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ พบว่าปญัหาด้านวารสาร  อาจารย์มคีวามเหน็ว่าควร
เพิม่จํานวนวารสารให้มคีวามหลากหลายมากยิง่ขึ้น  ด้านบรกิารควรเพิม่เจ้าหน้าที่ที่ให้บรกิาร  ด้าน
เครื่องมอืช่วยคน้  ควรจดัใหม้คีอมพวิเตอรส์าํหรบัการสบืคน้เพิม่มากขึน้  ดา้นบุคลากรควรยิม้แยม้  ดา้น
สถานทีแ่ละวสัดุครภุณัฑค์วรเพิม่จาํนวนโต๊ะ-เกา้อีใ้หเ้พยีงพอ  
  

 

 

 

จรีภา  สมิะจารกึ, วลิาวณัย ์ โต๊ะเอีย่ม, ยุวด ี มโนมยทิธกิาญจน์ และสริพิร  ทวิะสงิห.์  รายงานการวิจยั
เร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อบริการห้องสมดุมหาวิทยาลยัขอนแก่น.  ขอนแก่น:  

 สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ มวีตัถุประสงคศ์กึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุด  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตลอดจนศึกษาป ัญหาและข้อ เสนอแนะของผู้ ใ ช้บริก ารห้องสมุด
มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดจํานวน 
60 คน ซึ่งใช้บรกิารห้องสมุดของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 14 แห่ง ประกอบด้วย นักศกึษา ข้าราชการ 
ลกูจา้ง และพนกังานของมหาวทิยาลยัขอนแก่น รวมถงึบุคคลภายนอก 
 ผลการศกึษาพบว่า รอ้ยละ 46.7 ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นนักศกึษาปรญิญาตร,ี ผูใ้ชบ้รกิาร
สว่นใหญ่รอ้ยละ 44.6 ใชบ้รกิารยมื-คนืทรพัยากร,รอ้ยละ 51.7 เขา้ใชห้อ้งสมดุทุกสปัดาห ์เมือ่จาํแนก 
วตัถุประสงคก์ารใชห้อ้งสมดุตามสถานภาพผูใ้ชบ้รกิาร พบวา่บุคลากรสายสนบัสนุน (สาย ข./สาย ค./ 
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ลูกจ้าง) ร้อยละ  62.5  กบันักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและสายผู้สอนร้อยละ 60.0 ใช้บริการยมื-คืน
ทรพัยากรมากที่สุด ในขณะที่นักศกึษาระดบัปรญิญาตรสี่วนใหญ่ร้อยละ 45.8 ใช้บรกิารที่นัง่มากที่สุด  
สว่นบุคคลภายนอกนัน้สว่นใหญ่รอ้ยละ 75  ใชบ้รกิารคน้ควา้ 
 เมื่อจําแนกความถีแ่ละสถานภาพผูใ้ชบ้รกิาร พบวา่ นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ระดบัปรญิญา
ตร ี และสายสนับสนุนสว่นใหญ่ใชบ้รกิารหอ้งสมุดทุกสปัดาห ์(รอ้ยละ 60.7, 60.0 และ 37.5 ตามลําดบั)  
สาํหรบัสายผูส้อนรอ้ยละ 40 ใชบ้รกิารหอ้งสมุดทุกสปัดาห์และทุกวนั ช่วงเวลาในการใชห้อ้งสมุดพบว่า  
สว่นใหญ่ รอ้ยละ  64.4 ใชบ้รกิารวนัจนัทร-์ศุกร ์เวลา 8.30-16.30 น. โดยอาจารยจ์ะใชบ้รกิารในช่วงเวลา
น้ี 
 ความพงึพอใจโดยรวมพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารรอ้ยละ 91.7  พงึพอใจต่อบรกิารของหอ้งสมุด มชี่วง
ความพงึพอใจอยูร่ะหวา่ง 90.4 ถงึ 93.0 โดยพงึพอใจต่อเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารมากทีส่ดุ 
 เมื่อพจิารณาความพงึพอใจสงูสุดในแต่ละด้านพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร ผูใ้ช้บรกิารพงึ
พอใจต่อการใหค้ําแนะนําและตอบคําถามทีช่ดัเจน และใหบ้รกิารดว้ยความสะดวกรวดเรว็มากทีสุ่ด ดา้น
ระเบยีบขอ้บงัคบั ผูใ้ชบ้รกิารพงึพอใจต่อระเบยีบการยมืทรพัยากรและการเขา้ใชห้อ้งสมุดมากทีสุ่ด ดา้น
กระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารตามลาํดบัก่อน-หลงัมากทีส่ดุ ดา้น
สิง่อํานวยความสะดวก ผู้ใช้บรกิารพงึพอใจต่อสถานที่สะอาดเป็นระเบยีบมากที่สุด และด้านทรพัยากร  
ผูใ้ชบ้รกิารพงึพอใจต่อการบาํรงุรกัษามากทีส่ดุ 
 เมื่อทําการทดสอบสมมตฐิาน  “ผูใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัขอนแก่นเหน็ว่าบรกิารใน
ด้านต่าง ๆ เหมาะสมมีมากกว่าร้อยละ 75  นัน้” พบว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดเห็นว่าบริการห้องสมุด
เหมาะสมเป็นไปตามสมมตฐิานยกเวน้  7  เรื่องซึง่เกี่ยวกบัจาํนวนทีน่ัง่ หอ้งน้ําสะอาด ทีจ่อดรถยนต์และ
จกัรยานยนต ์อุณหภมู ิความพอเพยีงของหนงัสอื วารสาร และความทนัสมยัของเน้ือหา 
          

 

 

บทสรปุ 

 

 การศึกษาความต้องการบรกิารสารสนเทศของผู้ใช้มคีวามสําคญัต่อแหล่งบรกิาร
สารสนเทศมาก เพราะในปจัจุบนัใหค้วามสําคญักบัการจดับรกิารสารสนเทศทีเ่น้นผูใ้ชเ้ป็น
ศูนย์กลางถอืได้ว่าเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ที่แหล่งบรกิารสารสนเทศจําเป็นต้องมกีารศกึษา
ความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ชเ้พื่อจะไดนํ้าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนกําหนดเป็น
นโยบายเพื่อเตรยีมการใหบ้รกิารทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้หก่้อเกดิความ   
พงึพอใจและเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีห้แก่แหล่งบรกิารสารสนเทศ  การศกึษาความ
ต้องการบรกิารสารสนเทศของผู้ใช้เป็นกิจกรรมที่จําเป็นสําหรบัแหล่งบริการสารสนเทศ 
เพราะผลจากการศกึษาจะมปีระโยชน์ในการนําไปปรบัปรุงพฒันาการบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ 
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1. การศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศของผูใ้ชม้วีตัถุประสงคเ์พือ่อะไร 
2. ความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ชแ้บ่งออกเป็นกีป่ระเภท อะไรบา้ง 
3. กลุ่มผูใ้ชต่้อไปน้ี  มคีวามตอ้งการสารสนเทศลกัษณะใด 
 3.1 กลุ่มผูบ้รหิาร 
 3.2 กลุ่มนกัวชิาการ 
4. พฤตกิรรมสารสนเทศ หมายถงึอะไร 
5. ผูใ้ชม้ลีกัษณะการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งใดบา้ง 
6. วธิกีารศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศมกีีป่ระเภทอะไรบา้ง 
7.   การศกึษาความตอ้งการบรกิารสารสนเทศมกีีข่ ัน้ตอน อะไรบา้ง 
8. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบสอบถาม มขีอ้ดแีละขอ้เสยีอยา่งไร 
9. สว่นประกอบของรายงานการศกึษาทีเ่ป็นสว่นนําประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
10. ความพงึพอใจของผูใ้ชม้คีวามสาํคญัต่อผูใ้หบ้รกิารอยา่งไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

 

จรญัญา  ศุภวฑิติพฒันา  และนิลุบล  โรจน์สตัตรตัน์.  (2551).  รายงานการวิจยัเร่ืองการ 
 ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่องานวารสาร  สาํนักหอสมดุ   

มหาวิทยาลยับรูพา.  ชลบุร:ี มหาวทิยาลยับรูพา. 
จนัทรเ์พญ็  สงิหนุต.  (2547).  พฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  วารสารสารสนเทศ, 5(1), 43-51. 

จริวรรณ  ภกัดบุีตร.  (2533).  ผูใ้ชแ้ละผูบ้รกิารสารนิเทศ.  ใน เอกสารการสอนชดุวิชา 
 สารนิเทศศาสตรเ์บือ้งต้น  หน่วยท่ี  1-7 (161-202).  นนทบุร:ี มหาวทิยาลยั 
 สโุขทยัธรรมาธริาช. 
จรีภา  สมิะจารกึ, วลิาวณัย ์ โต๊ะเอีย่ม, ยวุด ี มโนมยทิธกิาญจน์, สริพิร  ทวิะสงิห ์และ 
 สงวน  พงศก์จิวทิรู.  (2548).  รายงานการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้ 
 บริการต่อบริการห้องสมดุมหาวิทยาลยัขอนแก่น.  ขอนแก่น: สาํนกัวทิยบรกิาร 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
จุฑารตัน์  ศราวณะวงศ.์  (2539).  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในยคุหอ้งสมดุเสมอืน. 
 บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร ์ มข., 14(3), 27-34. 

นพเกา้  ณ พทัลุง.  (2548).  การวิจยัในชัน้เรียน : หลกัการและแนวคิดสู่ปฏิบติั.   

 สงขลา: มหาวทิยาลยัทกัษณิ. 

บุญธรรม  กจิปรดีาบรสิทุธิ.์  (2549).  ระเบียบวิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร.์   
พมิพค์รัง้ที ่9.  กรงุเทพฯ: จามจุรโีปรดกัท.์ 

พชิติ  ฤทธิจ์รญู.  (2547).  ระเบียบวิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร.์  พมิพค์รัง้ที ่ 2.   

กรงุเทพฯ: เฮา้ท ์ออฟ เคอรม์สิท.์ 
พมิล  เมฆสวสัดิ.์  (2550).  รายงานการวิจยัการประเมินคณุภาพการบริการ 

หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  กรงุเทพฯ: สาํนกั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

วมิล  คํ้าช.ู  (2540).  พฤตกิรรมการใชส้ารนิเทศของนกัเศรษฐศาสตร ์ ธนาคารแหง่ 
 ประเทศไทย.  บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร ์มข., 15(1), 53-65. 

สมคดิ  พรมจุย้.  (2547).  กระบวนการวจิยั. ใน เอกสารการสอนชดุวิชาการวิจยั 

 เบือ้งต้นทางสารสนเทศศาสตร ์หน่วยท่ี 1-6  (หน้า 33-68).  นนทบุร:ี  
 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
 

 



280 

 

สมพร  พทุธาพทิกัษ์ผล.  (2546).  ผูใ้ชส้ารสนเทศ. ใน  เอกสารการสอนชดุวิชา   
สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งต้น หน่วยท่ี 6-10 (หน้า 119-151).  พมิพค์รัง้ที ่ 2.    

นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
สมร  ตาระพนัธ.์  (2543).  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของหอ้งสมดุและบรรณารกัษ์. 
 บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร ์มข., 18(1), 15-27. 

สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยับรูพา.  (2555).  การใช้สารสนเทศบนเวบ็ไซตข์อง 
 สาํนักหอสมุดมหาวิทยาลยับรูพา.  สบืคน้เมือ่ 4 พฤศจกิายน 2555, จาก  
 http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/detall.nsp 

สรินิาฏ  วงศส์วา่งศริ.ิ  (2551).  การใช้และความต้องการบริการสารสนเทศของคร ู
การศึกษาพิเศษในศนูยก์ารศึกษาพิเศษ  สงักดัสาํนักบริหารงานการศึกษา 
พิเศษ. ปรญิญานิพนธ ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาสาขาวชิา
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

สวุรรณ  อภยัวงศ.์  (2542).  การตลาดในงานบริการสารสนเทศ.  มหาสารคาม:  
 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม. 
สวุมิล  ตริกานนท.์  (2548).  ระเบียบวิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร.์  พมิพค์รัง้ที ่5  

ฉบบัปรบัปรงุ.  กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อารยี ์ ชื่นวฒันา.  (2546).  ผูใ้ชร้ะบบคน้คนืสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชดุวิชา  

การจดัเกบ็และการค้นคืน  หน่วยท่ี 11-15 (หน้า 75-105).  พมิพค์รัง้ที ่ 2.  

นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
______.  (2549).  ประเดน็สาํคญัเกีย่วกบัผูใ้ชแ้ละการใชส้ารสนเทศ. ใน ประมวล 
 สาระชดุวิชาสมัมนาการบริการสารสนเทศ  หน่วยท่ี 1-8  (หน้า 2-1 - 2-56).   

 นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
Morris, Ruth C.T.  (1994).  Toward a user - centered information service.   

 Journal of  the  American  Society  for  Information Science, 48(9), 810- 

 832. 

Pao, Miranda Lee.  (1989).  Concepts of information retrieval.  Englewood, 

 CO: Libraries Unlimited. 

Vickery, B.C.  (1971).  Techniques of information retrieval.  London:  

 Butterworths. 

Westbrook, Lynn.  (1995).  Encyclopedia of  library and information  science. 

 (Vol.59).  New York: Academic. 

 



 

แผนบริหารการสอนประจาํบทท่ี  9 

การประเมินการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

หวัข้อเน้ือหาประจาํบท 

 

 1. ความหมายของการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 2. ความสาํคญัของการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 3. ขอ้คาํนึงในการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 4. คุณภาพการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 5. การสรา้งคุณภาพการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 6.   ปจัจยัทีม่ผีลต่อการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 7. องคป์ระกอบของการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 8. ขัน้ตอนการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 9. เครือ่งมอืการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 
 10. การประเมนิกบัการเปลีย่นแปลง 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 

 เพื่อศกึษาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั ความหมาย ความสาํคญัของการประเมนิ  
รูจ้กัองค์ประกอบ ขัน้ตอน ตวัชี้วดั และเครื่องมอืของการประเมนิการบรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

 หลงัจากไดศ้กึษาเน้ือหาบทที ่9 เรยีบรอ้ยแลว้ ผูศ้กึษาควรมพีฤตกิรรม ดงัน้ี 
 1. บอกความหมาย ความสาํคญัของการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
 2. จาํแนกองคป์ระกอบของการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
 3. บอกขัน้ตอนการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
 4. เปรยีบเทยีบเครือ่งมอืการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศได ้
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 1. บรรยายเน้ือหาประจาํบทที ่ 9 นําเสนอโดยใช ้power point 

 2. อภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
 3. ผูศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากสือ่ต่าง ๆ นํามาอภปิรายรว่มกนั 
 4. ใหผู้ศ้กึษาซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 
 5. ผูส้อนสรปุเน้ือหาเพิม่เตมิ 
 6. ตอบคาํถามทา้ยบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(power point) 

 2. เอกสารคาํสอนบทที ่ 9 

 3. หนงัสอื ตํารา และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การวดัผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตความสนใจขณะทาํการบรรยาย 
 2. สงัเกตความสนใจจากการซกัถามและอภปิรายรว่มกนั 
 3. ตรวจผลงานจากการตอบคาํถามทา้ยบท 
 



 

บทท่ี  9 

 

การประเมินการบริการและเผยแพรส่ารสนเทศ 

 

 แหล่งบริการสารสนเทศเป็นองค์กรหน่ึงที่ต้องมีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพราะเป็นองคก์รทีม่บีทบาทในการสนับสนุนสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นแหล่งผลติ
คนทีม่คีวามรูอ้อกไปพฒันาสงัคมเพือ่ใหเ้ป็นบุคคลทีม่ศีกัยภาพรูจ้กัคดิ วเิคราะห ์แกป้ญัหามี
การเรยีนรูต้ลอดเวลา และสามารถปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ได ้ 
นอกจากน้ียงัมบีทบาทหลกัสาํคญั คอื การเป็นผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศซึง่การใหบ้รกิารจะตอ้ง
สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารทีส่ามารถแสดงออกถงึคุณภาพของการใหบ้รกิารอย่าง
เป็นรปูธรรมได ้ดงันัน้แหล่งบรกิารสารสนเทศจงึควรมกีารประเมนิการบรกิารเป็นระยะอยา่ง
ต่อเน่ืองอยูเ่สมอเพื่อเป็นการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาปรบัปรุง และพฒันาการบรกิารใหส้อดคล้องกบัความพงึพอใจ และความต้องการ
ของผูใ้ชใ้หม้ากทีส่ดุเพือ่ใหม้คีวามเป็นเลศิดา้นบรกิาร และมมีาตรฐานของการดาํเนินงานทีด่ี
ขึน้ การประเมนิการบรกิารจงึเป็นการคาดหวงัอย่างหน่ึงทีเ่กดิจากการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ช้
ทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อนําผลลพัธม์ากําหนดแนวทางในการสรา้งสรรคค์ุณภาพของการ
บรกิาร และใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจและการยอมรบั 
 

ความหมายของการประเมินการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การประเมิน  มผีูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 การประเมิน หมายถึง เป็นการวดัคุณค่าของกิจกรรมหรือวตัถุประสงค์โดยการ
ประยกุตใ์ชว้ธิทีางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นสาขาหน่ึงของการวจิยัมาชว่ยในการตดัสนิใจวา่กจิกรรม
ดําเนินไปได้ดีเพียงใด หรือเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกหนทางที่ทําให้
บรรลุผลตามทีต่อ้งการมากทีส่ดุ (Lancaster, 1993) 

 การประเมนิ หมายถึง กระบวนการตดัสนิใจ การวนิิจฉัย การตีราคาสิง่ใดสิง่หน่ึง
อย่างเป็นระบบ และมหีลกัเกณฑโ์ดยอาศยัความยุตธิรรม ความไม่ลําเอยีง หรอืมอีคตขิองผู้
ประเมนิ (สมชาย  กจิยรรยง, 2543) 

 การประเมนิ หมายถงึ การพจิารณาตดัสนิคุณค่าของสิง่ทีมุ่่งประเมนิเพื่อหาคําตอบ
ว่ามปีระโยชน์ มปีระสทิธภิาพ ประสบผลสาํเรจ็หรอืไม ่เพยีงใด และควรจะดําเนินการต่อไป
หรอืไม ่(ศริชิยั  กาญจนวาส,ี 2536) 
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            การประเมินการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  มผีูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 การประเมินการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หมายถึง กระบวนการของการ
กําหนดและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือกิจกรรม การกําหนดเกณฑ์ที่จะวัด
ความสําเรจ็ และการตดัสนิคุณค่าและการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรกิารหรอื
กจิกรรมโดยเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหรอืมาตรฐาน ของการใหบ้รกิารและ
เผยแพรส่ารสนเทศทีต่ัง้ไว ้(Hernon & Clure, 1990) 

 การประเมนิการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ หมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจการ
ตรวจติดตามผล วนิิจฉัยคุณค่ากจิกรรม และผลผลิตของระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
และมหีลกัเกณฑเ์พื่อมัน่ใจว่าระบบดําเนินงานได้โดยการวดัประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของบรกิารสารสนเทศว่าสามารถดําเนินงานตามระดบัหรอืคุณค่าว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด บรรลุวตัถุประสงคต์อบสนองความคาดหวงัและความพงึพอใจผูใ้ชเ้พื่อนําผลทีไ่ดไ้ป
ปรบัปรงุงานหรอืกจิกรรม (ชลธชิา  สทุธนิิรนัดรกุ์ล, 2550) 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การประเมนิการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศเป็นการวดั
คุณคา่ของกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงว่าเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย และเป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่าํหนดหรอืไม ่เพือ่วดัหาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกจิกรรม แลว้ตดัสนิว่าสิง่
นัน้ถูกต้องและมคีวามน่าเชื่อถือหรอืไม่เพยีงใด เพื่อนําผลที่ได้ไปสู่การแก้ไขปญัหาและ
ปรบัปรงุการดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

ความสาํคญัของการประเมินการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การประเมินประสิทธิภาพของงานบริการเป็นภารกิจหลักของแหล่งบริการ
สารสนเทศทีจ่ะตอ้งกระทาํเพือ่นําผลจากการประเมนิมาชว่ยในการตดัสนิใจหรอืกําหนดไวใ้น
แผนงานเพือ่ป้องกนัการใชง้บประมาณทีไ่มเ่กดิความคุม้คา่หรอืการบรกิารทีไ่มเ่กดิจากความ
พงึพอใจของผูใ้ช้บรกิาร เมื่อมกีารประเมนิคุณภาพการบรกิารแล้วจะช่วยใหก้ารตดัสนิใจ
ถูกตอ้งยิง่ขึน้ และการใชง้บประมาณกจ็ะเกดิประสทิธผิลตามมา 
 การประเมนิการบรกิารจงึเป็นกระบวนการเปรยีบเทยีบผลสาํเรจ็ของการใหบ้รกิาร
กบัเป้าหมายที่กําหนดไว้ว่ามคีวามก้าวหน้าเพยีงใด บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ในระดบัใด  
สอดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ชม้ากน้อยเพยีงใด มปีญัหาและอุปสรรคอย่างไร เพราะ
การประเมนิการบรกิารจะต้องทําการศกึษาเกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ จํานวนผูใ้ช ้
จํานวนการใช้ กลุ่มผู้ใช้ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ ความทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์ของสารสนเทศ ความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ความยดืหยุ่นของการบรกิาร และ
ความยากง่ายต่อการเขา้ถึงสารสนเทศ เป็นต้น  ดงันัน้การประเมนิการบรกิารจงึเป็นการ
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ตดัสนิคุณค่าของการบรกิารเพื่อใหไ้ดร้บัความน่าเชื่อถอื ไวว้างใจ พงึพอใจจากผูใ้ชใ้หม้าก
ทีส่ดุ จงึขอสรปุความสาํคญัของการประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ ไวด้งัน้ี  
(สภุศร ี กาหย,ี 2546 ; ชลธชิา  สทุธนิิรนัดรกุ์ล, 2550) 

 1. เพือ่สง่เสรมิหรอืปรบัปรงุการใหบ้รกิารและเผยแพรส่ารสนเทศใหเ้กดิประโยชน์มี
ความเหมาะสมเป็นทีพ่งึพอใจหรอืสนองความตอ้งการของผูใ้ชม้ากยิง่ขึน้ 
 2. เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถตดิตามการดาํเนินบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศให้
เป็นไปตามแผนงานหรอืสามารถปรบัเปลีย่นแผนงานเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีก่าํหนด 
 3. เพื่อเตรยีมขอ้มูลการตดัสนิใจในการบรหิารงานว่าการให้บรกิารและเผยแพร่
สารสนเทศควรจะดําเนินการต่อไปหรอืหยุดดําเนินการเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้มัน่ใจใน
ประโยชน์ และความคุม้ทุนของการบรกิาร 
 4. เพื่อเป็นกลไกตรวจสอบภายในด้านงานบริการ และยงัใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกนัคุณภาพขององคก์รไดด้ว้ย 
 5. เพื่อระบุความสําเร็จของการปฏิบัติงาน และเพื่อให้มัน่ใจว่าการดําเนินงาน
บรกิารสามารถตอบสนองวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด 
 6. เพื่อการประชาสมัพนัธ์ เพราะการประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประชาสมัพนัธส์ถาบนับรกิารสารสนเทศได ้
 

ข้อควรคาํนึงในการประเมินการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การประเมนิถอืวา่เป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการไดร้บัทราบขอ้มลูพืน้ฐานต่างๆ ของการ
ดาํเนินงานบรกิารเพื่อนํามาปรบัปรุงเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั การประเมนิทีด่จีะตอ้งมปีจัจยัสาํคญัทีค่วรคาํนึง ดงัน้ี   
(ดวงใจ  ตริประเสรฐิสนิ, 2541) 

 1. กาํหนดรปูแบบของการประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการประเมนิของ
องค์กร  รูปแบบที่กําหนดใช้จะต้องครอบคลุมวตัถุประสงค์ได้ทุกอย่าง และสามารถนํา
รปูแบบนัน้มาใชง้านไดต้ามความตอ้งการจรงิ ๆ 

 2. กําหนดมาตรฐานไว้สําหรบัการประเมินเพราะการกําหนดมาตรฐานในการ
ประเมนิเป็นวธิีที่สามารถปฏิบตัิได้ทําให้เกิดความสะดวกในการประเมนิและช่วยป้องกนั
ปญัหาการขดัแยง้ผลการประเมนิ 
 3. การประเมินจะต้องมีความแม่นยํา หมายถึง ผลการประเมินจะต้องมีความ
เชื่อถอืได ้ แมว้า่จะทาํการประเมนิหลาย ๆ ครัง้ ผลของการประเมนิกย็งัคงเหมอืนเดมิ และมี
ความเทีย่งตรงต่อวตัถุประสงคข์องการประเมนิซึง่ผลของการประเมนิจะแสดงถงึคุณค่าของ
การบรกิารทีไ่ดจ้รงิ 
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 4. ระยะเวลาทีค่วรทําการประเมนิ  การประเมนิควรกระทําในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม  
เพราะหากกระทําในระยะเวลาที่เร็วเกินไปจะทําให้ได้รบัข้อมูลไม่เพียงพอเพราะงาน
บางอย่างต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ถ้าหากทําการประเมนิช้าเกินไปอาจลืมกิจกรรมการ
บรกิารกไ็ด ้
 5. สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผูป้ระเมนิและผูถู้กประเมนิเพื่อใหท้ัง้สองฝา่ยเกดิ
ความเขา้ใจซึง่กนัและกนัมองการประเมนิไปในทางทีด่ใีหเ้หน็ประโยชน์และคุณค่าทีจ่ะไดร้บั
ว่าเป็นการดําเนินการเพื่อช่วยเหลอืและสรา้งคุณค่าพฒันาและปรบัปรุงเป็นการจงูใจใหผู้ถู้ก
ประเมนิให้ความร่วมมอืและให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมนิได้อย่างถูกต้อง และ
เทีย่งตรงตามความเป็นจรงิ 
 6. การแจง้ผลการประเมนิ  การแจง้ผลการประเมนิจะกระทําภายหลงัเสรจ็สิน้การ
ประเมนิแลว้เพื่อใหไ้ดท้ราบขอ้มลูทัง้ขอ้ดแีละขอ้บกพร่องเพื่อจะไดป้รบัปรุงใหด้ขีึน้โดยการ
แจง้ผลการประเมนิ  ผูป้ระเมนิจะเป็นผูแ้จง้ผลใหผู้ถู้กประเมนิรบัรูแ้ละยอมรบัผลการประเมนิ
จงึจะถอืวา่การแจง้ผลการประเมนิประสบผลสาํเรจ็ 
 

คณุภาพการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 คุณภาพการบรกิารเป็นความคาดหวงัหรอืความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารที่ต้องการ
ไดร้บัจรงิจากการใชบ้รกิาร คุณภาพการบรกิารเป็นแนวคดิใหมท่ีเ่กดิในบรบิทของภาคธุรกจิ 
และวงการวชิาชพีสารสนเทศไดนํ้ามาประยุกต์ใชเ้พื่อเปลีย่นวธิกีารจดัการของผูป้ฏบิตังิาน
จากแนวคิดใหม่น้ีได้เปลี่ยนมาตรวดัคุณภาพจากการวดัปริมาณหรือจํานวนทรพัยากร
สารสนเทศมาเป็นการวดัความสําเรจ็ในการสนองความตอ้งการหรอืความคาดหวงัของผูใ้ช้
จากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ (ประภาวดี  สืบสนธิ ,์  2546) เมื่อมีการประยุกต์
แนวความคดิคุณภาพการบรกิารจากวงการธุรกจิมาใชก้บัการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ
ของแหล่งบรกิารสารสนเทศมากขึ้น ผู้ใช้บรกิารจงึมบีทบาทเพิม่ขึ้นเพราะเป็นผู้ประเมนิ
คุณภาพการบรกิารสารสนเทศ สาเหตุที่ใหค้วามสําคญัต่อผูใ้ชเ้ป็นผูต้ดัสนิคุณภาพมหีลาย
ประเดน็ เชน่  เพือ่ทราบถงึความตอ้งการวา่บรกิารสนองตอบความตอ้งการดเีพยีงใด รวมถงึ
ประเมนิประโยชน์ และเน้ือหาของสารสนเทศ  ดงันัน้ผูใ้ช ้คอืผูต้ดัสนิบรกิารทีด่ทีีส่ดุ 
 ในดา้นการบรกิารจงึเน้นความพงึพอใจของผูใ้ชท้ัง้ในปจัจุบนัและอนาคต ยิง่ปจัจุบนั
ความตอ้งการของผูใ้ชม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็จงึตอ้งมกีารประเมนิอยูเ่ป็นประจาํการ
สรา้งคุณภาพในงานบรกิารจะตอ้งอาศยัปจัจยัหลายอย่าง เช่น  ผูบ้รหิารใหแ้นวคดิแนวทาง 
ผูใ้หบ้รกิารใหก้ารสนบัสนุน และผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามรว่มมอื เป็นตน้ 
 สรปุไดว้า่ คุณภาพการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ หมายถงึ การมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ี
ระหว่างแหล่งบรกิารสารสนเทศกบัผูท้ี่มาใช้บรกิารเพื่อใหบ้รกิารที่ดแีละเหมาะสมแก่ผูใ้ช ้ 
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สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวงัรวมทัง้สร้างความประทบัใจ และให้เกิด
ความพงึพอใจสงูสดุจากการใชบ้รกิารทาํใหต้อ้งการกลบัมาใชบ้รกิารอกี รวมทัง้ยงับอกต่อไป
ยงัผูอ้ื่นในทางทีด่ ีสง่ผลดต่ีอภาพลกัษณ์ของการบรกิารทีม่คีุณภาพ 

 ดงันัน้ ลกัษณะการบรกิารทีม่คีุณภาพนัน้ จงึสรปุไดด้งัน้ี  (พมิล  เมฆสวสัดิ,์ 2549) 

 1. เป็นบรกิารทีม่รีปูแบบตรงกบัความคาดหวงัของผูใ้ช ้
 2. เป็นบรกิารที่สามารถใหข้อ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ ขอ้เทจ็จรงิที่เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
 3. เป็นบรกิารทีส่ามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดใ้นระดบัทีท่ําใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
เกดิความพงึพอใจต่อบรกิารนัน้ 
 

การสร้างคณุภาพการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 ก่อนการประเมนิงานโดยทัว่ไปทุกฝา่ยหรอืแผนกงานมกัมกีารปฏบิตังิานเพื่อเตรยีม
ความพร้อมรบัการประเมินอยู่เสมอ เพราะผลของการประเมินจะถือได้ว่ามีการจดัและ
ให้บรกิารที่ตอบสนองหรอืสอดคล้องกบัความต้องการ และความคาดหวงัแก่ผู้รบับรกิาร
ปจัจุบันการให้บริการได้มีการพัฒนาปรบัปรุงให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นและให้
ความสาํคญัต่อผูร้บับรกิารเป็นสาํคญั ดว้ยเหตุผลทีว่่าการบรกิารทีเ่ป็นเลศิยอ่มสง่ผลดทีัง้ใน
ระยะสัน้ และยงัประโยชน์ในระยะยาว  ดงันัน้การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพควรมหีลกัยดึปฏบิตัิ
ดงัน้ี (สมติ  สชัฌกุร, 2542 ; จติตนินัท ์ เดชะคุปต,์ 2547) 

 1. ใหบ้รกิารสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร  
  ผูใ้หบ้รกิารต้องคํานึงถงึผูใ้ช้บรกิารเป็นหลกัโดยนําความต้องการของผูใ้ช้เป็น
ขอ้กาํหนดในการใหบ้รกิาร แมจ้ะเหน็วา่การใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมดแีลว้กต็ามแต่ถา้หาก
ผูใ้ชไ้มส่นใจหรอืไมใ่หค้วามสาํคญัการบรกิารนัน้กย็อ่มไรค้า่ 
 2. ใหบ้รกิารโดยทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจ 
  เน่ืองจากคุณภาพการบรกิาร คือ ความพงึพอใจของผู้ใช้เป็นหลกั ดงันัน้การ
บริการจึงต้องมุ่งให้ผู้ใช้เกิดความพอใจ และถือเป็นหลักสําคัญในการประเมินผลการ
ใหบ้รกิาร 
 3. ใหบ้รกิารโดยถูกตอ้งสมบรูณ์ครบถว้น 
  การบรกิารที่สามารถตอบสนองความต้องการ และความพงึพอใจของผูใ้ชม้าก
ที่สุด  คอื การบรกิารที่มกีารตรวจสอบความถูกต้องเรยีบร้อย สมบูรณ์ครบถ้วน ดูแลให้
บุคลากร รวมทัง้อุปกรณ์เครื่องใชต่้าง ๆ มคีวามพรอ้มอยู่ตลอดเวลาเพื่อสามารถใหบ้รกิาร
ไดอ้ย่างทนัใจ เพราะหากมขีอ้บกพร่องหรอืผดิพลาดแมเ้พยีงเลก็น้อยกต็ามยากที่จะทําให้
ผูใ้ชเ้กดิความพงึพอใจ 
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 4. ใหบ้รกิารตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ 

  การบรกิารทีร่วดเรว็หรอืใหบ้รกิารตามกําหนดเวลาเป็นสิง่สําคญัความล่าชา้ไม่
ทนักําหนดย่อมเป็นบริการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ควรให้บริการทนักําหนดเวลา 
พจิารณาถงึความรวดเรว็สามารถตอบสนองได ้ 
 5.   ใหบ้รกิารดว้ยไมตรจีติ 
   มใีบหน้าทีย่ ิม้แยม้แจม่ใสดว้ยทา่ทสีภุาพออ่นโยนแสดงความเป็นมติรรูจ้กัคน้หา
ความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร และสรา้งบรรยากาศของการบรกิารทีอ่บอุ่นเป็นกนัเองของผู้
ใหบ้รกิารจะสง่ผลใหผู้ใ้ชเ้กดิความรูส้กึทีด่แีละประทบัใจต่อบรกิารทีไ่ดร้บั 
 6. ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  การสรา้งประสทิธภิาพของการใหบ้รกิารเริม่ตน้จากการศกึษาความตอ้งการและ
ความประทบัใจของผู้ใช้บริการเพื่อนํามากําหนดเป็นเป้าหมายของการบริการ รวมทัง้
รปูแบบและปจัจยัพืน้ฐานของการบรกิารทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
 7. ใหบ้รกิารอยา่งเทา่เทยีมกนั 
   การใหค้วามสนใจอยา่งจรงิใจต่อผูใ้ชทุ้กระดบั และทุกคนอยา่งยุตธิรรมหรอืการ
ใหบ้รกิารเท่าเทยีมกนันบัเป็นหลกัการของการใหบ้รกิารทีส่าํคญัทีสุ่ด ผูใ้หบ้รกิารจาํเป็นตอ้ง
ใหค้วามสนใจต่อผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาตดิต่อโดยเสมอภาคกนั และใหเ้กยีรตติลอดเวลา 
 8. ใหบ้รกิารโดยไมก่่อผลเสยีหายแก่บุคคลอื่น 
  ตอ้งพจิารณาการใหบ้รกิารอย่างรอบคอบจะมุง่แต่ผลประโยชน์ทีเ่กดิแก่ผูใ้ชแ้ละ
ผูใ้หบ้รกิารเทา่นัน้ไมไ่ดจ้ะตอ้งคาํนึงถงึผูเ้กีย่วขอ้งหลายฝา่ยรวมทัง้สงัคมและสิง่แวดลอ้มโดย
ยดึหลกัวา่การใหบ้รกิารพงึระมดัระวงัวา่ตอ้งไมเ่กดิผลกระทบเสยีหายแก่บุคคลอื่นดว้ย 
 การสรา้งคุณภาพการบรกิารเป็นสิง่จําเป็นทีแ่หล่งบรกิารสารสนเทศใหค้วามสาํคญั
และควรเอาใจใส่ จากการประยุกต์แนวคดิคุณภาพการบรกิารจากวงการธุรกจิมาใชก้บัการ
บรกิารของแหล่งบรกิารสารสนเทศมมีากขึน้เรื่อย ๆ เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารไมต่่างจากลูกคา้ใน
วงการธุรกจิทีต่อ้งการผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน ลงแรง ผลประโยชน์ทีต่อ้งการคอืความ
สะดวกความเอาใจใส่  (ประภาวด ี สบืสนธิ,์ 2546) แต่สิง่ที่ต่างกนั คอื บรกิารสารสนเทศ
เป็นบริการสาธารณะจุดประสงค์มิใช่เพื่อหวังผลกําไรแต่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่
สาธารณชน บรกิารสาธารณะจงึปราศจากคู่แข่ง และไม่ต้องการแข่งขนัเพื่อใหไ้ดส้่วนแบ่ง
การตลาด ดงันัน้การสรา้งคุณภาพการบรกิารในแหล่งบรกิารสารสนเทศจะต้องอาศยัหลกั
ปฏบิตัต่ิาง ๆ ตามทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ เพื่อใหภ้าพลกัษณ์ดา้นคุณภาพการบรกิารเกดิขึน้การ
จะทําให้คุณภาพการบริการเกิดขึ้นต้องมีความเข้าใจและคํานึงถึงองค์ประกอบที่จําเป็น
เพื่อใหส้ามารถนํามาปรบัใชก้บัผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ดว้่ามคีวามตอ้งการอะไร เป็นคนกลุ่มใดจะได้
จดับริการให้ตรงกบัความต้องการ และเป็นไปตามที่ผู้ใช้มคีวามคาดหวงั เมื่อผู้ใช้ได้รบั
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บรกิารตามทีค่าดหวงัความพงึพอใจยอ่มเกดิขึน้ และเมื่อเกดิความพงึพอใจแลว้ผูใ้ชก้จ็ะเกดิ
ความรูส้กึไดว้า่บรกิารนัน้ๆ มคีุณภาพ  

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประเมินการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การประเมนิการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศถอืเป็นการตรวจสอบความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร และส่งผลต่อการดําเนินงานดา้นประกนัคุณภาพว่าเป็นไปตามดชันีชี้วดัที่
กาํหนดหรอืไม ่ยิง่การประเมนิทีม่าจากบุคคลอื่นจะทาํใหเ้กดิมมุมองทีก่วา้งขึน้สามารถนําผล
การประเมนิมาใชใ้นการปรบัปรุงการบรกิาร เพื่อใหก้ารประเมนิมคีวามถูกต้องและสมบูรณ์ 

จงึมปีจัจยัทีม่ผีลต่อการประเมนิทีค่วรพจิารณา ดงัน้ี  (วาณ ี ฐาปนวงศศ์านต,ิ 2543) 

 1. วตัถุประสงค ์ ควรมคีวามชดัเจนไม่ซบัซอ้นหรอืขดัแยง้กนัจะทําใหก้ารประเมนิ
ไมต่รงเป้าหมาย 
 2. ผู้ประเมินต้องมีความพร้อม  มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน และมีความ
ชาํนาญในการใชเ้ครือ่งมอืไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3. อํานาจหรอืหน้าที่ของผู้ประเมนิควรเป็นที่ยอมรบั มฉิะนัน้อาจไม่ได้รบัความ
รว่มมอืในการรวบรวมขอ้มลู 
 4. ความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย และความพร้อมในการให้ข้อมูลมากน้อย
เพยีงใด 
 5. ประสทิธภิาพของวธิปีระเมนิควรมคีวามเทีย่งตรง และน่าเชื่อถอืได ้
 6. เวลาทีใ่ชป้ระเมนิตอ้งแน่นอนมรีะยะเวลาเพยีงพอกบัการประเมนิผลแต่ละวธิ ี
 

องคป์ระกอบของการประเมินการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การประเมนิการบรกิารสารสนเทศโดยทัว่ไปมกัมกีารประเมนิจากองค์ประกอบที่
สาํคญัของงานบรกิาร ดงัน้ี (ชลธชิา  สทุธนิิรนัดรกุ์ล, 2550) 

 1. การประเมินด้านผู้ใช้บริการ  เพื่อเป็นการศกึษาการใชแ้ละความต้องการใช้
สารสนเทศ เพือ่ชว่ยใหรู้พ้ฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศของผูใ้ชก้ลุ่มต่างๆ  

  ขอบเขตการประเมินผูใ้ช้บริการ  มดีงัน้ี 
  1. ศกึษาการใชแ้ละความต้องการใชส้ารสนเทศ  จะช่วยใหรู้พ้ฤตกิรรมการใช้
สารสนเทศ  ภาวะความจําเป็นต้องใช้สารสนเทศโดยมีการประเมนิ เช่น ความต้องการ
สารสนเทศเฉพาะบุคคล ประเภท รปูแบบ เน้ือหา แหล่งสารสนเทศทีใ่ช ้เป็นตน้ 
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  2. ศกึษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ช้ เพื่อใหท้ราบพฤติกรรม
ของผู้ใช้ เช่น วัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ปญัหาในการ
แสวงหาสารสนเทศ  และการใชป้ระโยชน์จากแหล่งสารสนเทศ เป็นตน้ 
 2. การประเมินด้านทรพัยากรสารสนเทศ  เพือ่ศกึษาทรพัยากรสารสนเทศ 
ต่าง ๆ เช่น สื่อสิง่พมิพ ์สื่อโสตทศัน์ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ที่ใหบ้รกิารนัน้มคีวามเพยีงพอ
หลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รอืไม ่และปจัจุบนัความตอ้งการสารสนเทศ
ของผูใ้ชก้ม็คีวามหลากหลายเพิม่ขึน้จงึตอ้งมกีารประเมนิทรพัยากรสารสนเทศทีม่ใีหบ้รกิาร 
เพือ่วตัถุประสงคด์งัน้ี 
  2.1 เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าทรพัยากรสารสนเทศที่จดัเตรยีมใหแ้ก่ผูใ้ช้นัน้มี
ความเชื่อถอืได ้มคีวามถูกตอ้งซึง่แสดงถงึคุณภาพของทรพัยากรสารสนเทศ 
  2.2 เพื่อประหยดัเวลาของผู้ใช้ในการค้นหา โดยทําใหผู้ใ้ช้มคีวามเชื่อมัน่ว่า
ไดร้บัสารสนเทศทีม่คีวามสาํคญั ทนัสมยั และเชื่อถอืได ้
  2.3 เพือ่กลัน่กรองคุณภาพของทรพัยากรสารสนเทศทีไ่ดจ้ดัหาและใหบ้รกิาร 
  ขอบเขตการประเมินทรพัยากรสารสนเทศ  มดีงัน้ี 
  1. การประเมินโดยผู้ให้บริการ มีการประเมินทรพัยากรสารสนเทศ ได้แก่ 
ผู้ผลิต ผู้จดัทํา เน้ือหา ความทนัสมยั ลักษณะการนําเสนอของเน้ือหา ราคา เป้าหมาย 
ลกัษณะทางกายภาพ ระดบัของผูใ้ช ้เป็นตน้ 
  2. การประเมนิการใชโ้ดยผูใ้ช ้ มกีารประเมนิการใชท้รพัยากรสารสนเทศจาก
ผูใ้ช ้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้
 3. การประเมินด้านเครื่องมือช่วยค้น  เป็นการศกึษาประสทิธภิาพของเครื่องมอื
ช่วยค้นสารสนเทศ เช่น โอแพค ฐานขอ้มูลออนไลน์ เป็นต้น โดยเป็นเครื่องมอืสําคญัต่อ
ประสทิธภิาพการสบืคน้หาสารสนเทศ ซึง่จะส่งผลต่อความพงึพอใจ และสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชท้าํใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ขา้ถงึ และไดร้บัสารสนเทศทีต่อ้งการ 
  ขอบเขตการประเมินเครื่องมือช่วยค้น  มดีงัน้ี 
  1. การศกึษาประสทิธภิาพของเครื่องมอืช่วยคน้โดยผูใ้หบ้รกิาร เป็นการศกึษา
สมรรถภาพของเครื่องมอืช่วยคน้ประเภทต่างๆ ในการสบืคน้หาสารสนเทศทีต่รงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้เพือ่นําผลไปปรบัปรงุการจดัทาํเครือ่งมอืชว่ยคน้ต่อไป 
  2. การศึกษาพฤติกรรม และการใช้เครื่องมือช่วยค้นโดยผู้ใช้ เพื่อศึกษา
วตัถุประสงคใ์นการใช ้วธิกีารใช ้ ระดบัความสาํเรจ็ในการสบืคน้ทีต่อ้งการของผูใ้ชเ้พื่อเป็น
แนวทางในการปรบัปรุงระบบการจดัทาํเครื่องมอืช่วยคน้เพื่อใหก้ารบรกิารสบืคน้สารสนเทศ
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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 4. การประเมินด้านผูใ้ห้บริการ  การประเมนิผูใ้หบ้รกิารมคีวามสาํคญัในดา้นการ
พฒันาคุณภาพการบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้เพื่อพจิารณาความเหมาะสมกบัตําแหน่ง
หรอืลกัษณะงาน  นอกจากน้ีผูใ้หบ้รกิารยงัไดท้ราบว่างานทีต่นปฏบิตัอิยูใ่นระดบัใด และเป็น
การกระตุ้นใหผู้ใ้หบ้รกิารมคีวามตื่นตวัเอาใจใส่ในการใหบ้รกิาร ซึ่งถือว่าเป็นการประเมนิ
ความกา้วหน้าของงานบรกิารสารสนเทศ 
  ขอบเขตการประเมินผูใ้ห้บริการ มดีงัน้ี 
  1. ประเดน็ทีป่ระเมนิผูใ้หบ้รกิาร ไดแ้ก่ ความรูค้วามสามารถเฉพาะทาง ความ
เชีย่วชาญ ความรอบคอบ ความกระตอืรอืรน้ ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ความรอบรูใ้นงาน  
ความคดิรเิริม่ มนุษยสมัพนัธ ์การแกป้ญัหาเฉพาะหน้า และการตดัสนิใจ เป็นตน้ 
  2. บุคคลที่ประ เมินผู้ ให้บริการ  ได้แ ก่  ผู้ ใช้บริการ  หัวหน้างานหรือ
ผู้บังคับบัญชา และผู้สงัเกตการณ์ภายนอก เป็นต้น การประเมินควรกระทําในรูปของ
คณะกรรมการ ผูป้ระเมนิทีด่คีวรมคีวามยุตธิรรม มปีระสบการณ์เกีย่วกบับรกิาร มคีวามรอบ
รู ้เขา้ใจสถานการณ์ และมคีวามสามารถทางวชิาการ 
 

ขัน้ตอนการประเมินการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 การประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ ประกอบดว้ยขัน้ตอนทีส่าํคญัดงัน้ี   
(สภุศร ี กาหย,ี 2546) 

 1. การเตรียมการประเมิน 

  1.1 กาํหนดปัญหา การประเมนิเมื่อจะดําเนินการประเมนิเรื่องใดเรื่องหน่ึง  
โดยทัว่ไปมกัเป็นเรื่องที่สนใจหรือที่ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ ต้องเลือกประเด็นที่ผู้
ประเมนิต้องวดัค่าหรอืต้องการรวบรวมขอ้มูลทีต่รงกบัความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ และต้องระบุ
ปญัหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชดัเจนซึ่งขอ้มูลจะช่วยให้สามารถเข้าใจสิง่ที่ประเมนิยิง่ขึ้น  การ
กําหนดประเดน็ปญัหาผูป้ระเมนิควรมปีระสบการณ์ในเรื่องนัน้ ๆ เพราะสามารถเขา้ใจใน
เรื่องดงักล่าวได้เป็นอย่างดจีะช่วยให้สามารถหาคําตอบหรอืแนวทางในการปรบัปรุงการ
ดาํเนินงานไดด้ว้ย 
  1.2 การกาํหนดวตัถปุระสงค์  เพื่อให้ทราบว่าผูป้ระเมนิมวีตัถุประสงค์จะ
ศึกษาสิ่งใด และอย่างไร เช่น เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสํารวจความพึงพอใจ เพื่อ
ปรบัเปลี่ยนการบริการ เป็นต้น โดยทัว่ไปต้องอยู่ภายในกรอบของประเด็นปญัหาที่ได้
กาํหนดไวใ้นขัน้ตอนแรก 
  1.3 ทรพัยากรท่ีใช้ในการประเมิน มอีงคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 
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   1.3.1 งบประมาณ เป็นการกําหนดค่าใชจ้่ายในการทําการประเมนิโดย
ต้องระบุแหล่งทีม่า และจํานวนเงนิทีต่้องการโดยต้องใหค้รอบคลุมงานการประเมนิทัง้หมด 
เชน่ คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งบุคลากร คา่สาธารณูปโภค เป็นตน้ 
   1.3.2 บุคลากร  ตอ้งระบุบุคคลทีร่บัผดิชอบหรอืบุคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง  
เพือ่กาํหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหช้ดัเจน 
   1.3.3 เวลา  ควรกําหนดระยะเวลาการประเมนิที่เหมาะสมไม่ยาวนาน
เกนิไป 
 2. การออกแบบและกําหนดวิธีการประเมิน  เป็นการวางแผนการทํางาน
เกีย่วกบัการประเมนิเพื่อใหไ้ดผ้ลประเมนิทีส่ามารถตอบประเดน็ปญัหาได ้มขีัน้ตอนทีส่าํคญั
ดงัน้ี 
  2.1 การกาํหนดกลุ่มประชากรท่ีต้องการ  ต้องระบุใหช้ดัเจนว่าเรื่องนัน้ ๆ  

เกีย่วขอ้งกบักลุ่มประชากรใดหากเป็นกลุ่มผูใ้ชจ้าํนวนมากควรทาํการเกบ็ขอ้มลูจากสว่นหน่ึง  
เพือ่ใหก้ลุ่มตวัอยา่งมคีุณสมบตัทิีเ่ป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากรทัง้หมด 
  2.2 การกาํหนดเครื่องมือเกบ็รวบรวมข้อมูล  เป็นการกําหนดรปูแบบและ
วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใหเ้หมาะสมกบัประเดน็การประเมนิแต่ละประเดน็หรอืแต่ละ
ดา้น ในการประเมนิอาจใชเ้ครื่องมอืหลายประเภทร่วมกนักไ็ดเ้พื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีต่้องการให้
มากทีสุ่ด เครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมทีส่าํคญั ไดแ้ก่  แบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การสงัเกต 
และสถติแิละหลกัฐานการใชบ้รกิาร  เป็นตน้ 
  2.3 การกาํหนดวิธีการวิเคราะหข้์อมูล เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูซึง่ขอ้มลูจะ
มทีัง้เชงิปรมิาณอาจเลอืกวธิกีารทางสถติิ เช่น รอ้ยละ ความถี่ การจดัลําดบั เป็นต้น หาก
ขอ้มลูเป็นเชงิคุณภาพอาจใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหาในเชงิลกึ เป็นตน้ 
 3. การดาํเนินการ 
  3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
เมื่อไดร้บัขอ้มูลแล้วควรพจิารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และความเชื่อถือได้ของ
ขอ้มลูก่อนนําผลไปวเิคราะหข์อ้มลู 
  3.2 การวิเคราะหข้์อมูล  นําขอ้มลูมาวเิคราะหผ์ลเพื่อหาขอ้สรุป และตคีวาม
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจกบัสิง่ทีป่ระเมนิ 
  3.3 การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล  เป็นการนําเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มลู  เป็นการสรุปขอ้มลูใหช้ดัเจนอย่างเขา้ใจงา่ยโดยนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในรปู
รายงาน  ประกอบดว้ย ตาราง แผนภมู ิกราฟ เป็นตน้ 
 4. การนําผลการประเมินไปใช้  เป็นการนําผลการประเมนิไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ต่อองคก์รและผูใ้ชบ้รกิารเพื่อเป็นการนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงคุณภาพของการบรกิาร
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และเผยแพร่สารสนเทศ เช่น การกําหนดเป็นกลยุทธ์ การปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร การปรบัแผนการดําเนินงาน การปรบัเปลี่ยนบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 
วธิกีารใหบ้รกิาร  เป็นตน้ 
 

เครื่องมือการประเมินการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 มกีารพฒันาเครื่องมือเพื่อให้เป็นมาตรฐานสําหรบัวดัคุณภาพและบริการ โดยมี
เครือ่งมอืวดัทีส่าํคญั ดงัน้ี  (นายกิา  เดดิขนุทอง, 2549 ; กนก  สขุมณ ี และอภริด ี 
เกลด็มณ,ี 2548) 

 1. เคร่ืองมือเซิรฟ์ควอล  (SERVQUAL) เรยีกว่า Service quality เป็นเครื่องมอื
ประเมนิคุณภาพบรกิารทางด้านการตลาดโดย พาราสุรามนั (Parasuraman) ซสิธามล ์ 
(Zeithaml) และเบอรร์ี ่(Berry) เป็นผูศ้กึษาวจิยัขึน้โดยเกดิจากแนวความคดิของการบรหิาร
คุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร (Total quality management - TQM) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการ
หาช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและบรกิารที่ผูใ้ช้ได้รบัจรงิจากการใชบ้รกิาร ซึ่งจะทําให้
สามารถนํามาพฒันาบรกิารให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ SERVQUAL เป็น
เครื่องมอืในการวดัคุณภาพบรกิารทีไ่ดม้กีารตพีมิพเ์ผยแพร่จนเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายปี ค.ศ.
1988 ไดม้กีารนํามาใชใ้นการประเมนิคุณภาพบรกิารในวงธุรกจิและบรกิารต่างๆ เชน่ 
ธนาคาร โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หอ้งสมดุ เป็นตน้ และในปี ค.ศ. 1990  
ผูศ้กึษาวจิยัชุดเดมิไดพ้ฒันาปรบัปรงุเครือ่งมอืขึน้ใหมอ่กีครัง้ 
  แบบสอบถามการประเมินคณุภาพบริการ  SERVQUAL 

  มเีกณฑ์การประเมนิคุณภาพบรกิารที่แสดงถึงคุณภาพบรกิารไว้ 5 ด้าน ดงัน้ี  
(Berry, Zeithaml & Parasuraman, 1990) 

  1. ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) คอื การแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะ
ทางกายภาพทีท่าํใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัความสะดวก ไดแ้ก่ เครื่องมอื อุปกรณ์ บุคคล และวสัดุในการ
ตดิต่อสือ่สารซึง่ประกอบดว้ยคาํถามทีเ่กีย่วขอ้ง 4 ขอ้ คอื 
   1.1  บรเิวณทีใ่หบ้รกิารมคีวามสะดวกต่อการใช ้
   1.2  เครือ่งมอืและอุปกรณ์มคีวามทนัสมยั 
   1.3  วสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน 
   1.4  บุคลกิของผูใ้หบ้รกิาร 
  2. ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ (Reliability) ความสามารถกระทาํตาม
สญัญาที่แจ้งไว้ว่าจะให้บริการเกิดขึ้น และสร้างความไว้วางใจ ความถูกต้อง และความ
สมํ่าเสมอซึง่ประกอบดว้ยคาํถามทีเ่กีย่วขอ้ง 5 ขอ้ คอื 
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   2.1  เมือ่ผูใ้ชม้ปีญัหาจะสนใจแกป้ญัหาใหอ้ยา่งจรงิจรงิ 
   2.2  สามารถรบัรูถ้งึปญัหาของผูใ้ชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   2.3  สามารถใหบ้รกิารไดต้รงตามความตอ้งการตัง้แต่ครัง้แรก 
   2.4  สามารถใหบ้รกิารไดต้ามทีแ่จง้ไว ้
   2.5  สามารถใหบ้รกิารไดต้ามระยะเวลาทีไ่ดก้าํหนดไว ้
  3. ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รบับริการ (Responsiveness) 

คอื ความปรารถนาในการช่วยเหลอืผูใ้ชบ้รกิาร และจดัหาบรกิารมาใหต้ามทีไ่ดส้ญัญาตกลง
ไวซ้ึง่ประกอบดว้ยคาํถามทีเ่กีย่วขอ้ง 4 ขอ้ คอื 
   3.1  มคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร 
   3.2  สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืผูใ้ชไ้ดต้รงตามทีต่อ้งการ 
   3.3  ใหบ้รกิารดว้ยขัน้ตอนทีส่ะดวกรวดเรว็ 
       3.4  มกีารแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบทุกครัง้เกีย่วกบัการใหบ้รกิาร 
  4. ความไว้วางใจ (Assurance) คอื การมคีวามรู ้ความสามารถ และความ
สุภาพอ่อนโยนของผูใ้หบ้รกิาร การใหบ้รกิารดว้ยความซื่อสตัย ์และการสรา้งใหผู้ร้บับรกิาร
เกดิความไวว้างใจ ซึง่ประกอบดว้ยคาํถามทีเ่กีย่วขอ้ง 4 ขอ้ คอื 
   4.1  ผูใ้หบ้รกิารมคีวามรูท้ีจ่ะตอบปญัหาได ้
   4.2  ผูใ้หบ้รกิารสามารถอธบิายใหเ้ขา้ใจในขอ้สงสยัต่าง ๆ 

   4.3  ผูใ้หบ้รกิารมพีฤตกิรรมทีส่รา้งใหเ้กดิความมัน่ใจในการบรกิาร 
   4.4  ผูใ้หบ้รกิารมกีรยิามารยาทสภุาพและเป็นมติร 
  5. การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) คอื การใหค้วามหว่งใยและสนใจผูร้บับรกิาร
แต่ละคน และมีความตัง้ใจที่จะจดัหาสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการมาตอบสนองได้ ซึ่งประกอบด้วย
คาํถามทีเ่กีย่วขอ้ง 5 ขอ้ คอื 
   5.1  ผูใ้หบ้รกิารเอาใจใสผู่ใ้ชบ้รกิาร 
   5.2  ผูใ้หบ้รกิารมคีวามเตม็ใจในการใหบ้รกิาร 
   5.3  ผูใ้หบ้รกิารเป็นกนัเองกบัผูใ้ช ้
   5.4  ผูใ้หบ้รกิารมกีารคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูใ้ช ้
   5.5  ผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจถงึความจาํเป็นในการมาขอใชบ้รกิาร 
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ภาพที ่ 9.1  เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพบรกิาร  SERVQUAL 

 

  

 แบบสอบถามประกอบดว้ยคําถาม 22 ขอ้ และแต่ละขอ้คําถามเป็นลกัษณะประเมนิ
ค่า 9 ระดบั (ระดบั 1 เป็นระดบัน้อยทีสุ่ด/ตํ่าสุด ระดบั 9 เป็นระดบัทีม่าก/สงูทีสุ่ด)  แบ่งเป็น
ลกัษณะ 3 ลกัษณะ คอื (สพุฒัน์  สอ่งแสงจนัทร,์ 2547) 

  1. ระดบับรกิารอยา่งตํ่าทีย่อมรบัได ้(Minimum service expectations) 

  2. ระดบับรกิารทีพ่งึประสงคจ์ะไดร้บั (Desired service expectations) 

  3. ระดบับรกิารทีไ่ดร้บัจรงิ (Perception of service performance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

(Tangibles) 

ดา้นความน่าเชื่อถอืของบรกิาร 
(Reliability) 

ดา้นการตอบสนองความ 
ตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

(Responsiveness) 

ดา้นการเขา้ถงึจติใจ 
(Empathy) 

ดา้นความไวว้างใจ 
(Assurance) 

การประเมิน 

คณุภาพบริการ 
SERVQUAL 



296  

ตวัอย่าง  แบบสอบถามท่ีประยกุตจ์าก  SERVQUAL 

 

เมื่อท่านใช้บริการ 
ระดบับริการอย่าง 
ตํา่ท่ียอมรบัได้ 

ระดบับริการท่ีพึง 
ประสงคจ์ะได้รบั 

ระดบับริการ 
ท่ีได้รบัจริง 

ไม่มีความ 

คิดเหน็ 
ตํ่า สงู ตํ่า สงู ตํ่า สงู 

1 ความเหมาะสม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N  ของเวลาในการให ้

 บรกิาร (เปิด-ปิด) 
2 มคีวามสะดวกใน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N  การเขา้ใช ้
 ทรพัยากรหอ้งสมดุ 
3 บุคลากรสนใจใน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N  การใหบ้รกิารผูใ้ช ้
 อยา่งจรงิใจ 
4 สถานทีเ่งยีบสงบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N  ทาํใหม้สีมาธใิน 
 การศกึษา 
5 มวีสัดุอุปกรณ์ใน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N  การใหบ้รกิารที ่
 ทนัสมยั 

 

   

  ข้อพิจารณาการใช้เครื่องมือประเมินคณุภาพบริการ  SERVQUAL 

  เครื่องมอืประเมนิคุณภาพบรกิาร SERVQUAL ถอืเป็นเครื่องมอืการประเมนิ
คุณภาพบริการที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะในด้านธุรกิจแต่เมื่อนํา  
SERVQUAL มาใช้ประเมนิคุณภาพบรกิารของห้องสมุดพบว่า  มปีญัหาบางอย่างที ่ 
SERVQUAL ไมส่ามารถเชื่อมโยงขอ้คาํถามใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มและ
บรบิทของหอ้งสมุด จงึทาํใหห้อ้งสมุดบางแหง่ไดนํ้า SERVQUAL มาประยุกตใ์ชโ้ดยการนํา  
SERVQUAL เป็นแม่แบบเพื่อนํามาสรา้งเกณฑใ์นการประเมนิคุณภาพบรกิารขึน้ใชเ้อง
ภายในหอ้งสมุดหรอืบางแห่งอาจต้องประยุกต์คําถามโดยการเพิม่บางปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
คุณภาพบรกิารเขา้ไปแทนทีค่ําถามบางขอ้ (กนก  สุขมณี และอภริด ี เกลด็มณี, 2548) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั การศกึษาคุณภาพบรกิารของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเยลพบวา่ ปจัจยัทัง้  
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5 ดา้นของ SERVQUAL ไม่ครอบคลุมกบับรกิารของหอ้งสมุดเพราะ SERVQUAL เป็น
เครื่องมอืทีเ่น้นการวดัความคาดหวงัของผูใ้ชแ้ต่ไม่เน้นทีใ่ชว้ดัความพงึพอใจของผูใ้ชเ้พราะ 
SERVQUAL มุง่วดัคุณภาพบรกิารในแวดวงธุรกจิซึง่มุง่หวงัผลกาํไร แตกต่างจากหอ้งสมุดที่
เน้นใหบ้รกิารโดยไม่หวงัผลกําไรทําใหเ้ครื่องมอืที่ใช้วดัไม่สามารถเขา้กบัสภาวะที่เกดิขึน้
ของแต่ละบรกิารทัง้ในเรื่องของความครอบคลุมความเฉพาะเจาะจงกบับรกิารหอ้งสมุดได้
อยา่งแทจ้รงิ 
 2. เครื่องมือลิบควอลพลสั  (LibQUAL+

TM
) เป็นเครื่องมอืการประเมนิคุณภาพ

บรกิารของหอ้งสมุด โดยพฒันามาจาก SERVQUAL ซึ่งเป็นเครื่องมอืทีย่งัไม่สามารถใช้
ประเมนิคุณภาพการบรกิารห้องสมุดอย่างมปีระสทิธภิาพได้ จากผลการประเมนิคุณภาพ
บรกิารหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัเทก็ซสัเอแอนดเ์อม็ (Texas University A&M) ในปี ค.ศ.
1995 ปีค.ศ.1997 และ ปีค.ศ.1999 จากนัน้จึงได้เสนอประสบการณ์การทดลองใช ้
SERVQUAL ต่อสมาคมหอ้งสมุดวจิยั (Association of Research Libraries = ARL) จงึ
เห็นชอบให้มีการพัฒนาเครื่ อ งมือขึ้นมาใหม่  ดังนั ้นสมาคมห้องสมุดวิจัย  และ
มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือขึ้นใหม่โดยใช ้
SERVQUAL เป็นฐาน และใชช้ื่อวา่ LibQUAL+

TM
 ไดม้กีารพฒันามาตัง้แต่ ปีค.ศ. 1999 และ

สิน้สดุในปี 2003 มรีายละเอยีดดงัน้ี (สพุฒัน์  สอ่งแสงจนัทร,์ 2547) 

  2.1 การสํารวจปี 1999 - 2000 การสํารวจครัง้แรกใชข้อ้คําถาม 41 ขอ้ เป็น
คาํถามทีใ่ชใ้น SERVQUAL จาํนวน 22 ขอ้ และคาํถามทีส่รา้งขึน้ใหมอ่กี 19 ขอ้ 
ซึง่โครงสรา้งพืน้ฐานของ  LibQUAL+

TM
  ม ี5 มติ ิคอื 

   2.1.1  ความรูส้กึทีม่ต่ีอบรกิาร (Affect of service) 

   2.2.2  ความน่าเชื่อถอื (Reliability) 

   2.3.3  หอ้งสมดุ คอื แหล่งคน้ควา้ (Library as place) 

   2.4.4  บรกิารดา้นทรพัยากร (Provision of physical collection) 

   2.5.5  การเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ (Access to information) 

  2.2 การสาํรวจปี 2001 การสาํรวจครัง้น้ี ไดเ้พิม่ขอ้คาํถามจาก 41 ขอ้ เป็น  
56 ขอ้  ประกอบดว้ยมติทิีป่รบัปรงุใหม ่5 มติ ิคอื 
   2.2.1   ความรูส้กึทีม่ต่ีอบรกิาร (Affect of service) 

   2.2.2 หอ้งสมดุ คอื แหล่งคน้ควา้ (Library as place) 

   2.2.3 ความน่าเชื่อถอื (Reliability) 

   2.3.4 ความเชื่อมัน่ในตน (Self - reliance) 

   2.2.5 การเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ (Access to information) 
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   2.3  การสาํรวจปี 2002 จากผลการสาํรวจและการวเิคราะหข์อ้มลูปี 2001 
ทําใหไ้ด้ขอ้สมมุติฐานใหม่สําหรบัแบบสํารวจปี 2002 คอื มขีอ้คําถาม 25 ขอ้ และมติิของ
คุณภาพบรกิารทีเ่กดิจากการรบัรูข้องผูใ้ชม้ ี4 มติ ิคอื 
     2.3.1  ความรูส้กึทีม่ต่ีอบรกิาร (Affect of service) 

     2.3.2  หอ้งสมดุ คอื แหล่งคน้ควา้ (Library as place) 

     2.3.3  การควบคุมตน (Personal control) 

     2.3.4  การเขา้ถงึสารสนเทศ (Information access) 

   2.4  การสํารวจปี 2003 ได้มกีารปรบัปรุงข้อคําถามเหลือเพยีง 22 ข้อ 
โดยมมีติทิีแ่สดงถงึคุณภาพบรกิาร 3 มติ ิคอื 
     2.4.1  ความรูส้กึทีม่ต่ีอบรกิาร (Affect of service) 

     2.4.2  หอ้งสมดุ คอื แหล่งคน้ควา้ (Library as place) 

     2.4.3  การควบคุมสารสนเทศ (Information control) 

 

  หลงัจากนัน้กม็กีารพฒันา LibQUAL+
TM

 ขึน้อกีในปี 2006 ซึ่งมกีารปรบัปรุง
แบบสอบถามใหม ่ไดแ้ก่ สว่นที ่1 มมีติคิุณภาพบรกิาร 3 มติ ิมขีอ้คาํถาม 22 ขอ้ และสว่นที ่
2 ไดเ้พิม่ขอ้คาํถามเกีย่วกบัทกัษะทางสารสนเทศจาํนวน 5 ขอ้ ความพงึพอใจของผูใ้ช ้3 ขอ้ 
และการใชห้อ้งสมดุ 3 ขอ้ รวม 11 ขอ้ 
  แบบสอบถามการประเมินคณุภาพบริการ  LibQUAL+

TM 

  มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการซึ่งประกอบไปด้วยข้อคําถาม 2 ส่วน          
(ธรีานุช  ตรรีตัน์, 2550) ไดแ้ก่  
  1.  สว่นที ่1 เป็นขอ้คาํถาม 22 ขอ้ มมีติทิีแ่สดงถงึคุณภาพบรกิาร 3 มติ ิดงัน้ี 
   1.1 มติดิา้นความรูส้กึทีม่ต่ีอบรกิาร (Affect to service) ประกอบดว้ย
คาํถามทีเ่กีย่วขอ้ง 9 ขอ้ ดงัน้ี 
     1. 1.1  บุคลากรสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูใ้ช ้
     1.1.2  บุคลากรใสใ่จต่อความสนใจใครรู่ข้องผูใ้ช ้
     1.1.3  บุคลากรมคีวามสภุาพออ่นโยนเสมอ 
     1.1.4  บุคลากรมคีวามพรอ้มในการตอบคาํถามของผูใ้ช ้
     1.1.5  บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร 
     1.1.6  บุคลากรปฏบิตัต่ิอผูใ้ชด้ว้ยความเอาใจใส ่
     1.1.7  บุคลากรเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ช ้
     1.1.8  บุคลากรเตม็ใจชว่ยเหลอืผูใ้ช ้
     1.1.9  บุคลากรสามารถแกไ้ขปญัหาใหก้บัผูใ้ช ้
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  1.2  มติดิา้นหอ้งสมดุ คอื แหล่งคน้ควา้ (Library as place) ประกอบดว้ย
คาํถามทีเ่กีย่วขอ้ง 5 ขอ้ ดงัน้ี 
    1.2.1  บรรยากาศภายในจงูใจใหอ้ยากศกึษาคน้ควา้ 
    1.2.2  มบีรเิวณทีเ่งยีบสงบสาํหรบัการศกึษาคน้ควา้เฉพาะบุคคล 
    1.2.3  ทีต่ัง้ไปมาสะดวก และเชญิชวนใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร 
    1.2.4  เป็นแหล่งทีเ่ริม่ตน้ของการศกึษาการเรยีนรูห้รอืการวจิยั 
    1.2.5  มสีถานทีส่าํหรบัศกึษาคน้ควา้เป็นกลุ่ม 
  1.3  มติดิา้นการควบคุมสารสนเทศ (Information control) ประกอบดว้ยคาํถาม
ทีเ่กีย่วขอ้ง 8 ขอ้ ดงัน้ี 
    1.3.1 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ใน
หอ้งสมดุหรอืทีอ่ื่น ๆ  ได ้
    1.3.2  เวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุเอือ้ประโยชน์แก่ผูใ้ช ้
    1.3.3  ทรพัยากรหอ้งสมดุมสีิง่พมิพ ์สือ่โสตทศัน์วสัดุจาํนวนมาก 
    1.3.4  มทีรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสท์ีต่อ้งการ 
    1.3.5  มอุีปกรณ์ทนัสมยัในการเขา้ถงึสารสนเทศ 
    1.3.6  มเีครือ่งมอืสบืคน้ขอ้มลูทีใ่ชง้า่ย 
    1.3.7  หอ้งสมดุจดัการสารสนเทศใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึไดง้า่ย 
    1.3.8  มทีรพัยากรสารสนเทศประเภทสิง่พมิพท์ีต่อ้งการ 
 

   โดยแต่ละคาํถามของแบบสอบถาม เป็นลกัษณะประเมนิคา่ 9 ระดบั  
(ระดบั 1 เป็นระดบัน้อยทีสุ่ด/ตํ่าสุด ระดบั 9 เป็นระดบัทีม่าก/สูงทีสุ่ด) แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ 
คอื 
   1.  ระดบับรกิารทีค่าดหวงั (Desired level of service) คอื ระดบัความ
คาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารทีต่อ้งการจะไดร้บั 
       2. ระดบับรกิารทีไ่ดร้บั (Perceived level of service) คอื ระดบับรกิารตาม
ความจรงิทีผู่ใ้ชไ้ดร้บั 
   3.  ระดบับรกิารตํ่าสดุทีย่อมรบัได ้(Minimum acceptable service level) คอื 
ระดบัความคาดหวงัทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งการจะไดร้บัในระดบัน้อยทีส่ดุแต่อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้
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ตวัอย่างแบบสอบถาม  LibQUAL+
TM

  (3  มิติ) 

 

เมื่อท่านใช้บริการ 
ระดบับริการอย่าง 
ตํา่สดุท่ียอมรบัได้ 

ระดบับริการ 
ท่ีคาดหวงั 

ระดบับริการ 
ท่ีได้รบั 

ไม่มีความ 

คิดเหน็ 
ตํ่า สงู ตํ่า สงู ตํ่า สงู 

1 บุคลากรสามารถ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N  สรา้งความเชือ่มัน่ 

 ใหก้บัผูใ้ช ้
2 บุคลากรใสใ่จต่อ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N  ความสนใจใครรู่ ้
 ของผูใ้ช ้
3 บุคลากรมคีวาม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N  สภุาพอ่อนโยน 
  

4 บุคลากรมคีวาม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N  พรอ้มในการตอบ 

 คาํถามของผูใ้ช ้
5 บุคลากรมคีวามรู ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N  ความสามารถ 
 ในการใหบ้รกิาร 

 

  2.  สว่นที ่2 เป็นขอ้คาํถาม 11 ขอ้ ทีเ่พิม่ขึน้เพือ่สอบถามประเดน็ต่อไปน้ี 
   2.1  ทกัษะทางสารสนเทศ จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
     2.1.1  หอ้งสมดุชว่ยเหลอืผูใ้ชใ้นการตดิตามความกา้วหน้าของ
สาขาวชิาทีผู่ใ้ชส้นใจ 
       2.1.2  หอ้งสมดุชว่ยเหลอืผูใ้ชใ้นดา้นความกา้วหน้าในหลกัสตูรการ
เรยีนการสอน 
       2.1.3  หอ้งสมดุทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถตดิตามความรูท้างวชิาการไดม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
       2.1.4  หอ้งสมุดชีใ้หเ้หน็ความแตกต่างทําใหผู้ใ้ชเ้พิม่ขดีความสามารถ
ในการแยกแยะสารสนเทศไดร้ะหวา่งสารสนเทศทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละไมน่่าเชื่อถอื 
      2.1.5  หอ้งสมุดทําใหผู้ใ้ชม้ทีกัษะด้านการสบืคน้สารสนเทศที่ต้องการ
สาํหรบัใชใ้นการทาํงานหรอืการศกึษา 
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ตวัอย่างแบบสอบถาม  LibQUAL+
TM 

   ด้านทกัษะทางสารสนเทศ 

 

โปรดระบรุะดบัความเหมาะสมเก่ียวกบัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ระดบัความเหน็ 

ไมเ่หมาะสม เหมาะสม 
23 หอ้งสมดุชว่ยเหลอืฉนัในการตดิตามความกา้วหน้าของ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 สาขาวชิาทีฉ่นัสนใจ  

24 หอ้งสมดุชว่ยเหลอืฉนัในดา้นความกา้วหน้าในหลกัสตูร 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 การเรยีนการสอน  

25 หอ้งสมดุทาํใหฉ้นัสามารถตดิตามความรูท้างวชิาการได ้ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

26 หอ้งสมดุชีใ้หเ้หน็ความแตกต่าง ทาํใหฉ้นัเพิม่ขดีความ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 สามารถในการแยกแยะสารสนเทศได ้ระหวา่งสารสนเทศ  

 ทีเ่ชือ่ถอืได ้และไมน่่าเชือ่ถอื  

27 หอ้งสมดุทาํใหฉ้นัมทีกัษะดา้นการสบืคน้สารสนเทศที ่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 ตอ้งการสาํหรบัใชใ้นการทาํงานหรอืการศกึษา  

  

  2.2  ความพงึพอใจทัว่ไปของผูใ้ชจ้าํนวน  3  ขอ้ ไดแ้ก่ 
    2.2.1  โดยทัว่ไปผูใ้ชพ้อใจกบัสิง่ทีไ่ดร้บัการปฏบิตัจิากหอ้งสมดุ 
    2.2.2  โดยทัว่ไปผูใ้ชพ้อใจกบัการสนับสนุนของหอ้งสมุดดา้นการเรยีนรู้
การวจิยั และ/หรอืการสอน 
    2.2.3  ผูใ้ชก้าํหนดคา่คุณภาพบรกิารหอ้งสมดุในภาพรวมทัง้หมดอยา่งไร 
  2.3  การใชห้อ้งสมดุ จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
    2.3.1   ความถีใ่นการใชท้รพัยากรหอ้งสมดุในการศกึษาหาความรูข้องผูใ้ช ้
    2.3.2   ความถีใ่นการเขา้ถงึทรพัยากรหอ้งสมดุผา่นเวบ็เพจของหอ้งสมดุ 
    2.3.3  ความถีใ่นการใช ้Yahoo (TM), Google หรอืแหล่งสารสนเทศของ
องคก์ารอื่น ๆ ทีไ่มใ่ชห่อ้งสมดุ (non - library gateways for information) ของผูใ้ช ้
 

 

 

 

 

 

 



302  

ตวัอย่างแบบสอบถาม  LibQUAL+
TM

  ด้านการใช้ห้องสมดุ 

 

โปรดระบลุกัษณะการใช้ห้องสมดุของท่าน ลกัษณะการใช้ 

31 ทา่นใชท้รพัยากรหอ้งสมดุในการศกึษาหาความรูบ้่อย ________  ทุกวนั 
 เพยีงใด ________  ทุกสปัดาห ์
  ________  ทุกเดอืน 
  ________  ทุกสามเดอืน 
  ________  ไมเ่คย 
32 ทา่นเขา้ถงึทรพัยากรหอ้งสมดุผา่นเวบ็เพจของ ________  ทุกวนั 
 หอ้งสมดุบ่อยเพยีงใด ________  ทุกสปัดาห ์
  ________  ทุกเดอืน 
  ________  ทุกสามเดอืน 
  ________  ไมเ่คย 
33 ทา่นใช ้Yahoo (TM), Google หรอืแหล่งสารสนเทศ ________  ทุกวนั 
 ขององคก์ารอื่นทีไ่มใ่ชห่อ้งสมดุ (non - library ________  ทุกสปัดาห ์
 gateways for information) บ่อยเพยีงใด ________  ทุกเดอืน 
  ________  ทุกสามเดอืน 
  ________  ไมเ่คย 
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ภาพที ่ 9.2 เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพบรกิาร  LibQUAL+
TM 

 

  ข้อพิจารณาการใช้เครื่องมือประเมินคณุภาพบริการ  LibQUAL+
TM

 

  เครือ่งมอืประเมนิคุณภาพ LibQUAL+
TM

  ไดพ้ฒันามาจากเครื่องมอืการประเมนิ
คุณภาพบรกิาร SERVQUAL ที่เน้นประเมนิคุณภาพดา้นธุรกจิแต่ LibQUAL+

TM
 เป็น

เครื่องมอืทีช่่วยกําหนดแนวทางในการจดัใหบ้รกิารของหอ้งสมุดเป็นไปตามความคาดหวงั
ของผูใ้ชโ้ดยพฒันาบรกิารใหเ้ป็นทีป่ระทบัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารเพื่อพฒันาบรกิารใหม้คีวามเป็น
เลศิ การนํา LibQUAL+

TM 
 มาใชก้บับรกิารของหอ้งสมุดถอืเป็นการประเมนิการใหบ้รกิารที่

ผู้ใช้บริการคาดหวังหรือระดับบริการที่ได้ร ับจริงจากห้องสมุดจึงเป็นการชี้ให้เห็นสิ่งที่
หอ้งสมดุควรปรบัปรงุต่อไป 
  ประโยชน์ของการประเมินคณุภาพบริการ  LibQUAL+

TM
 

  การนําเครื่องมอืประเมนิคุณภาพบรกิาร LibQUAL+
TM

 มาใชก้บัหอ้งสมุดมี
ประโยชน์ดงัน้ี (สพุฒัน์  สอ่งแสงจนัทร,์ 2547) 

  1. เพือ่กาํหนดแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการจดับรกิารของหอ้งสมดุ 
  2. เกือ้กลูวฒันธรรมแหง่ความเป็นเลศิในการจดับรกิารหอ้งสมดุ 

มติ ิ2 ดา้นหอ้งสมดุ คอื 
แหลง่คน้ควา้ 

(Library as place) 

มติ ิ3 ดา้นการควบคุมสารสนเทศ 
(Information  control) 

การประเมิน 

คณุภาพบริการ 
LibQUAL+

TM
 

-  ทกัษะทางสารสนเทศ 
-  ความพงึพอใจทัว่ไป 
-  การใชห้อ้งสมดุ 

มติ ิ1  ดา้นความรูส้กึทีม่ต่ีอบรกิาร 
(Affect to service) 
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  3. ทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้ใจถงึการรบัรูเ้กีย่วกบัคุณภาพบรกิารของหอ้งสมุดไดด้ี
ขึน้ 
  4. มขีอ้มลูจากการประเมนิเพือ่เปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ป็นแบบอยา่ง
ได ้
  5. มกีารรวบรวมขอ้มลูและสรปุผลยอ้นกลบัของผูใ้ชเ้ป็นไปอยา่งมรีะบบ 
  6. ผลจากการสํารวจทําให้ประเมินได้ว่า บริการของห้องสมุดเป็นไปตาม
คาดหวงัของผูใ้ชเ้พยีงใด 
  เมื่อนํา LibQUAL+

TM
 มาใชเ้ป็นการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชไ้ดบ้อกถงึบรกิารใดทีต่อ้ง

ปรบัปรุงซึ่งจะทําใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานไดร้่วมมอืกนัหาแนวทางการจดับรกิารใหด้ขีึน้  
โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นหลกั และสามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัของผูใ้ชไ้ดเ้พื่อมุ่งพฒันาความเป็นเลศิในการใหบ้รกิาร ปจัจุบนัเครื่องมอืน้ีจงึ
เป็นที่นิยมใชเ้พื่อประเมนิคุณภาพบรกิารหอ้งสมุดอย่างกวา้งขวางแต่ LibQUAL+

TM
 กม็ี

ข้อจํากัด (กนก  สุขมณี  และอภิรดี  เกล็ดมณี, 2548) คือไม่สามารถจัดบริการในเชิง
คุณภาพไดร้วมทัง้เกณฑป์ระเมนิคุณภาพบรกิารยงัไม่ครอบคลุมถงึบรบิท สภาพแวดล้อม 
เชน่ สถานที ่บรกิารทีจ่ดัไวภ้ายในหอ้งสมดุ เป็นตน้ 
  ดงันัน้ แหล่งบรกิารสารสนเทศแห่งใดจะทําการประเมนิคุณภาพบรกิารนัน้ควร
พจิารณาถงึความเหมาะสมและองค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องมอืดงักล่าวว่าสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินการหรอืไม ่
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ตวัอย่างบทคดัย่อ 

การประเมินคณุภาพบริการโดยใช้เครือ่งมือ  SERVQUAL และ LibQUAL+
TM

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุศยารตัน์  คูเ่ทยีม.  (2548).  การประเมินคณุภาพบริการของสาํนักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  

 วทิยานิพนธ ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการจดหมายเหตุและเอกสาร มหาวทิยาลยั 
 ศลิปากร. 
 

 วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิคุณภาพบรกิารของสาํนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ 
และศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความคาดหวงักบัระดบับรกิารทีไ่ดร้บัจรงิของคุณภาพบรกิาร 5 ดา้นคอื ดา้นผู้
ใหบ้รกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอืของบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ  
ดา้นสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม โดยใชก้รอบแนวคดิของเครื่องมอื SERVQUAL และ LibQUAL มาประยุกตใ์ช ้ 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์/นักวิจัย และนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ประวตัศิาสตร ์จาํนวน 200 คน ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมากกวา่ 10 ครัง้ 
 ผลการวจิยัพบว่า ผู้ใช้ทัง้ 3 กลุ่มมคีวามคาดหวงัในคุณภาพบรกิารทัง้ 5 ด้านในระดบัมากโดย
ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ ซึง่เมือ่จาํแนกตามกลุม่ผูใ้ชพ้บวา่  
ความคาดหวงัทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุของนกัศกึษา และนกัวชิาการผูป้ฏบิตังิานดา้นประวตัศิาสตรไ์ดแ้ก่  
ดา้นการเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ สว่นอาจารย/์นกัวจิยั มคีวามคาดหวงั 2 ระดบั คอื ระดบัมาก จาํนวน  
4 ดา้น และระดบัปานกลาง  จาํนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 จํานวนบรกิารที่ได้รบัจรงิพบว่า ผู้ใช้ได้รบับรกิารจรงิในระดบัมาก 4 ด้าน โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ย
สงูสุด  ไดแ้ก่ ดา้นสถานที่และสิง่แวดลอ้ม และในระดบัปานกลาง 1 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

เมื่อจําแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการพบว่า นักศึกษา อาจารย์ / นักวิจยั และนักวิชาการผู้ปฏิบตัิงานด้าน
ประวตัศิาสตรไ์ดร้บับรกิารจรงิ 2 ระดบั คอื ระดบัมากและระดบัปานกลางโดยในระดบัมากม ี4 ดา้นเท่ากนั 
และในระดบัปานกลางม ี1 ดา้นเทา่กนัไดแ้ก่  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 ผลการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ในดา้นความคาดหวงัของผูใ้ชท้ัง้ 3 กลุม่พบวา่  
ไม่แตกต่างกนัทัง้ 5 ดา้น สว่นบรกิารที่ไดร้บัจรงิ พบว่า ไม่แตกต่างกนัทัง้ 3 ดา้น และแตกต่างกนั 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ จากสมมุตฐิานทีก่ําหนดไว ้2 ขอ้ 
คอื 1)  นักศกึษา อาจารย์ / นักวจิยั และนักวชิาการผู้ปฏิบตัิงานด้านประวตัิศาสตร์ มคีวามคาดหวงัต่อ
คุณภาพบรกิารของสาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิทัง้ 5 ดา้นไมแ่ตกต่างกนั 2)  คุณภาพบรกิารของสาํนัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทัง้ 5 ด้าน ที่นักศึกษา อาจารย์ / นักวิจยั และนักวิชาการผู้ปฏิบตัิงานด้าน
ประวตัศิาสตร์ได้รบัจรงิมคีวามแตกต่างกนั  สามารถสรุปไดว้่าสอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานขอ้ 1 ที่กําหนดไว้
สว่นสมมุตฐิานขอ้ 2 พบว่ามทีัง้สอดคลอ้งและไมส่อดคลอ้งกบัสมมุตฐิาน คอื ผูใ้ชไ้ดร้บับรกิารจรงิแตกต่าง
กนั จาํนวน  2  ดา้น คอื ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นการเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ สว่นอกี 3 ดา้น
ไมแ่ตกต่างกนั 
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เกวล ี จนัทรต๊์ะมา.  (2549).  การประเมินคณุภาพบริการของห้องสมดุโดยใช้  LibQUAL+
TM

 : 

กรณีศึกษาห้องสมดุกลาง สาํนักหอสมดุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  ปรญิญานิพนธ ์ 
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความคดิเหน็เกี่ยวกบับรกิารของหอ้งสมุดใน 3 ระดบั คอื  
ระดบับรกิารตํ่าสุดที่ยอมรบัได้ ระดบับรกิารที่ต้องการ และระดบับรกิารที่ได้รบัจรงิของนักศกึษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเมินคุณภาพบริการของห้องสมุดกลาง สํานักหอสมุด  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในประเดน็ขอบเขตของการยอมรบัช่องวา่งของบรกิารทีพ่อเพยีง และช่องวา่งของ
บรกิารระดบัสงู รวมทัง้เปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบับรกิารของหอ้งสมุด จาํแนกตามเพศ ชัน้ปี  และ
ผลการเรยีน 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ภาคเรยีนที ่ 
2  ปีการศึกษา 2547 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  
LibQUAL+

TM
 ทีม่ ี22 ขอ้คําถามเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 9 ระดบั วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS  for  Windows  รุน่ 13.0  คาํนวณหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมตุฐิานโดยใช ้ t-test  และ  F-test 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรปุไดด้งัน้ี 
 1. ความคดิเหน็เกี่ยวกบับรกิารของห้องสมุดพบว่า ระดบับรกิารตํ่าสุดที่ยอมรบัได้ และระดบั
บรกิารทีไ่ดร้บัจรงิอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นระดบับรกิารทีต่อ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
 2. คุณภาพบรกิารของหอ้งสมุดพบว่า ค่าเฉลีย่ของบรกิารทีผู่ใ้ชไ้ดร้บัจรงินัน้อยู่ในช่วงขอบเขต
ของการยอมรบัทุกขอ้ และทุกปจัจยั ช่องว่างของบรกิารที่พอเพยีงมคี่าเป็นบวกแสดงว่าคุณภาพบรกิาร
ของหอ้งสมุดอยู่ในเกณฑ์ที่รบัได ้แต่ยงัไม่ตรงกบัความต้องการหรอืคาดหวงัไว ้ส่วนช่องว่างของบรกิาร
ระดบัสงูมคีา่เป็นลบ แสดงวา่คุณภาพบรกิารของหอ้งสมดุยงัไมถ่งึกบัระดบัทีผู่ใ้ชค้าดหวงัไว ้
 3. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบับรกิารของหอ้งสมุดพบวา่ นกัศกึษาทีม่เีพศ ชัน้ปี และ
ผลการเรยีนต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระดบับรกิารตํ่าสุดที่ยอมรบัได้แตกต่างกนั ส่วนนักศกึษาที่มี
เพศ ชัน้ปี และผลการเรยีนต่างกนั มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัระดบับรกิารที่ต้องการไม่แตกต่างกนั และ
นักศกึษาทีม่เีพศ และผลการเรยีนต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระดบับรกิารที่ไดร้บัจรงิไม่แตกต่างกนั 
สาํหรบันกัศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบับรกิารทีไ่ดร้บัจรงิแตกต่างกนั 
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การประเมินกบัการเปล่ียนแปลง 
 

 การประเมนิการบรกิารของแหล่งบรกิารสารสนเทศนับเป็นกจิกรรมทีส่ําคญัมากใน
การดําเนินงานเพราะการดําเนินงานในแต่ละครัง้ต่างต้องการใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นแต่ละ
ดา้นหรอืตรงกบัเป้าหมายและตวัชี้วดัเพื่อใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรได้ ดงันัน้การประเมนิการบรกิารจงึเป็นกจิกรรมที่สําคญัและมปีระโยชน์ต่อองค์กร  
ดงัน้ี  (สดุใจ  ธนไพศาล, 2548) 

 1. วสิยัทศัน์ (Vision) คอื ใหอ้งคก์รมทีศิทางการบรหิารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิซึง่
จําเป็นต้องทราบสถานภาพในปจัจุบนัขององค์กรว่าในสายตาของผู้ใช้บรกิารมขี้อดีและ
ขอ้บกพรอ่งเพือ่นําไปปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 

 

ธรีานุช  ตรรีตัน์.  (2550). การประเมินคณุภาพบริการของห้องสมดุเอ.ย.ูเอ.  วทิยานิพนธศ์ลิป 
 ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยั 
 รามคาํแหง. 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่1) ประเมนิคุณภาพบรกิารของหอ้งสมุดเอ.ย.ูเอ. 2) ศกึษา
ปญัหาและความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดห้องสมุดเอ.ยู.เอ. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบดว้ยพนักงานของโรงเรยีนสถานสอนภาษาเอ.ย.ูเอ. สมาชกิหอ้งสมุดและผูใ้ชท้ัว่ไปจํานวน  
240 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม LibQUAL+

TM
  และวเิคราะห์

ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS  for Windows  รุน่ 13.0 หาคา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ
คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเห็นเกี่ยวกบับรกิารของห้องสมุดอยู่ในระดบับรกิารตํ่าสุดที่
ยอมรบัได ้ และระดบับรกิารที่ไดร้บัอยู่ในระดบัปานกลาง  สว่นระดบับรกิารที่คาดหวงัอยู่ในระดบั
มาก สาํหรบัคุณภาพบรกิารของหอ้งสมุดพบว่า ค่าเฉลี่ยของบรกิารที่ผูใ้ชไ้ดร้บัจรงินัน้อยู่ในช่วงที่
ยอมรบัไดทุ้กขอ้ และทุกปจัจยั  แสดงว่าคุณภาพบรกิารของหอ้งสมุดอยู่ในเกณฑท์ีร่บัได ้แต่ยงัไม่
ตรงกบัความต้องการหรอืคาดหวงัได้ แสดงว่าคุณภาพบรกิารของห้องสมุดยงัไม่ถึงระดบัที่ผู้ใช้
คาดหวงัไว ้ในดา้นขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงคุณภาพบรกิารหอ้งสมุด  พบวา่ หอ้งสมุดควรปรบัปรุง
คุณภาพบรกิารด้านสารสนเทศเป็นการเร่งด่วนโดยเฉพาะความทนัสมยัของมว้นวดีทิศัน์สารคด ี 
หนังสอือ้างอิง  และหนังสอืภาษาองักฤษ  รวมถึงควรเพิม่หนังสอืสําหรบัฝึกภาษาองักฤษให้มี
จาํนวนมากขึน้อกีดว้ย 
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 2. ความสาํคญัของผูใ้ชบ้รกิาร (User focus) ผูใ้ชบ้รกิาร คอื ลูกคา้ทีส่าํคญัซึง่ควร
ให้บริการอย่างดีที่สุด ดงันัน้ข้อเรียกร้องของผู้ใช้บริการผู้ให้บริการควรรบัฟงัและนํามา
พจิารณาวา่จะนํามาพฒันาอยา่งไร 
 3. การประชาสมัพนัธ ์(Public relation) การสง่แบบสอบถามเพื่อการประเมนิการ
บรกิารจะทําให้ผูใ้ช้บรกิารได้ทราบถึงบรกิารที่จดัไว้แก่ผูใ้ช้หรอืประเดน็ใดบ้างที่ควรใส่ใจ
เพือ่ใหบ้รกิาร 
 4. การสือ่สาร (Communication) ในแบบสอบถามยงัมคีาํถามปลายเปิด 
สําหรบัผู้ใช้บรกิารได้แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจะทําใหเ้กิดการสื่อสารสองทาง 
(Two - way communication) เพือ่ใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่แีละเกดิความรว่มมอืระหวา่งกนั 
 5. การพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง (Continuous quality improvement) เพือ่ให ้
บุคลากรในองค์กรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้นเห็นความสําคญัของ
ผู้ใช้บรกิาร และเมื่อทราบผลการประเมนิจะทําให้มองเหน็การปฏิบตัิงานของตนเองหรอื
องคก์รอยา่งชดัเจน  เพือ่นําไปแกป้ญัหาหรอืพฒันางานไดอ้ยา่งถูกตอ้งยิง่ขึน้ 
 6. การประกนัคุณภาพการปฏบิตังิาน (Quality assurance) การประเมนิเป็นการ
ตรวจสอบความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารเป็นอกีวธิหีน่ึงในการดาํเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ
การปฏบิตังิานวา่เป็นไปตามดชันีชีว้ดัทีก่าํหนดหรอืไม ่
 7. พฒันาการ (Development) การประเมนิเป็นการตดิตามผลการดาํเนินงานในแต่
ละปีเพื่อเปรยีบเทยีบผลการประเมนิซึ่งจะทําใหเ้หน็พฒันาการขององคก์รในแต่ละดา้นเพื่อ
นําผลไปใชใ้นการปรบัปรงุก่อใหเ้กดิการพฒันาต่อไป 
 การประเมนิการบรกิารในปจัจุบนัของแหล่งบรกิารสารสนเทศมกัจะเน้นเกีย่วกบัผูใ้ช้
และความพงึพอใจของผูใ้ชไ้มเ่น้นวดัเชงิปรมิาณ เช่น จาํนวนของทรพัยากรสารสนเทศแต่ละ
ประเภท สถิตกิารใชบ้รกิาร เป็นต้น ดงันัน้จงึมกีารดําเนินการประเมนิการบรกิารโดยเน้น
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชก้บัผูใ้หบ้รกิารมากขึน้เพื่อวดัระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารตาม
สภาพจรงิที่ได้รบั และตามความคาดหวงัเมื่อมาใช้บริการเพื่อนําผลของการประเมนิไป
จดัลําดบัสิง่ที่ต้องปรบัปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนํามาใช้ในการวางแผน 
และกําหนดนโยบายในการพฒันาการบรกิารใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร
ถือเป็นหวัใจสําคญัที่จะเรยีกผู้ใช้ให้เข้าใช้บรกิาร  ดงันัน้การประเมนิจึงควรกระทําอย่าง
ต่อเน่ือง 
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บทสรปุ 

 

 แหล่งบรกิารสารสนเทศจะต้องมกีารประเมนิการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ  
เพราะเป็นสิง่สําคญัและจําเป็นอย่างยิง่ การประเมนิจะต้องประกอบดว้ยขัน้ตอนและวธิกีาร
ต่าง ๆ  ตัง้แต่การเตรยีมการจนถงึการนําเสนอผลโดยการประเมนิจะมกีารกําหนดเกณฑก์าร
ประเมนิ ซึ่งใชเ้ป็นตวัชี้วดัดา้นต่าง ๆ หลายดา้นเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมนิคุณภาพการ
บรกิารสารสนเทศทีส่าํคญั คอืเซริฟ์ควอล (SERVQUAL) และลบิควอลพลสั (LibQUAL+

TM
) 

ซึง่มวีธิกีารประเมนิอยา่งเป็นระบบและมหีลกัเกณฑ ์การประเมนิจะเป็นการวดัประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลของการบริการว่าสามารถดําเนินงานไปตามเกณฑ์ที่กําหนด บรรลุ
วตัถุประสงค ์สามารถตอบสนองความคาดหวงัและความพงึพอใจผูใ้ชห้รอืไม ่แลว้นําผลการ
ประเมนิไปปรบัปรงุงานหรอืกจิกรรมการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศอื่น ๆ  ต่อไป 
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คาํถามท้ายบทท่ี  9 

 

1. การประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ หมายถงึอะไร 
2. การประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศมขีอ้ควรคาํนึงคอือะไร 
3. แหล่งบรกิารสารสนเทศทีต่อ้งการใหก้ารบรกิารมคีุณภาพควรยดึหลกัอะไรบา้ง 
4. การประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศจะตอ้งพจิารณาถงึปจัจยัสาํคญัใดบา้ง 
5. ขอบเขตของการประเมนิผูใ้ชบ้รกิารมอีะไรบา้ง 
6. การประเมนิทรพัยากรสารสนเทศมวีตัถุประสงคเ์พือ่อะไร 
7. การประเมนิการบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศมกีีข่ ัน้ตอนอะไรบา้ง 
8. การออกแบบและกาํหนดวธิกีารประเมนิมขี ัน้ตอนสาํคญัอะไรบา้ง 
9. เครือ่งมอืประเมนิแบบ เซริฟ์ควอล  (SERVQUAL) มเีกณฑก์ารประเมนิกีด่า้นอะไรบา้ง 
10. การนําเครือ่งมอืประเมนิคุณภาพบรกิาร LibQUAL+

TM
 มาใชก้บัแหล่งบรกิารสารสนเทศ   

     มปีระโยชน์อยา่งไร 
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