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ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศ รหัสวิชา GE20004 เล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ของส านัก
วิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาในการ
เรียนการสอนเป็น  6 บท ประกอบด้วย   สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
ทรัพยากรสารสนและการจัดเก็บ  การสืบค้นสารสนเทศ  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  และ
การอ้างอิงในรายงาน 

 การจัดท าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร  ต ารา 
ผลงานวิจัยต่างๆ และจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ น ามาเรียบเรียงขึ้น
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเนื้อหาในรายวิชาได้ง่ายขึ้น ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอน
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง
ต่อไป 

 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่าน ที่ผู้จัดท าได้น ามาอ้างอิงไว้ในเอกสารเล่มนี้และ
ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้เอกสารเล่มนี้ส าเร็จ บรรลุตามความคาดหวังของ
ผู้จัดท า หากมีสิ่งใดเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง ผู้จัดท าขอน้อมรับด้วยความยินดี
และเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
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แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 
 

 

ชื่อวิชา  การรู้สารสนเทศ     รหัสวิชา GE20004 

  (Information Literacy) 

หน่วยกิต 2(1-2-3)     เวลาเรียน 48  ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ  กระบวนการพัฒนาความรู้
และทักษะการวิเคราะห์ความต้องการ  การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและ
น าเสนอสารสนเทศ รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 

 

จุดประสงค์รายวิชา  

1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศและการรู้สารสนเทศได้ 
  2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของตนเอง และค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ ได้ 
        3. นักศึกษาสามารถวิ เคราะห์  และประเมินสารสนเทศ เ พ่ือน ามาประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
        4. นักศึกษาสามารถน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบรายงาน รวมถึงการเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรมได้ถูกต้องตามรูปแบบมหาวิทยาลัยก าหนด 

5. นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศท่ีถูกต้อง 
 

เนื้อหา 
เนื้อหาประจ าบทที่ 1 สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ   9 ชั่วโมง 
 1.1 ความหมายของสารสนเทศ 

 1.2 ความส าคัญของสารสนเทศ 

1.3 ประเภทของสารสนเทศ 

 1.4 การพิจารณาคุณภาพสารสนเทศ 

 1.5 การรู้สารสนเทศ 
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 1.6 ความจ าเป็นและส าคัญของการรู้สารสนเทศ 

 1.7 องค์ประกอบของการรู้สารสนทศ 

1.8 ทักษะการรู้สารสนเทศ 

 1.9 ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ 

 1.10 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 

 1.11 คุณสมบัติของผู้รู้สารสนเทศ 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 2 ห้องสมุดและแหลง่สารสนเทศ    6  ชั่วโมง 
 2.1 ห้องสมุด 

 2.2 วัตถุประสงค์ของห้องสมุด 

2.3 ประเภทของห้องสมุด 

 2.4 ลักษณะของห้องสมุดที่ดี 
 2.5 บริการของห้องสมุด 

 2.6 ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด 

 2.7 แหล่งสารสนเทศ 

 2.8 ประเภทของแหล่งสารสนเทศ 

 2.9. แหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2.10 การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 3 ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ   9  ชั่วโมง 
 3.1 ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ 

 3.2 ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

 3.3 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

 3.4 การเรียงหนังสือบนชั้น 

 3.5 การจัดเก็บสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 3.6 การจัดเก็บจุลสารและกฤตภาค 

 3.7 การจัดเก็บวัสดุไม่ตีพิมพ์ 
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เนื้อหาประจ าบทที่ 4 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ   9  ชั่วโมง 
 4.1 ความหมายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 4.2 รูปแบบการสืบค้นสารสนเทศ 

 4.3 การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) 

 4.4 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 

 4.5 การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต (Internet) 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 5 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า   9  ชั่วโมง 
 5.1 ความหมายของรายงาน 

 5.2 ลักษณะของรายงาน 

5.3 ประเภทของรายงาน 

 5.4 วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงาน 

5.5 ขั้นตอนการเขียนรายงาน 

5.6 ส่วนประกอบของรายงาน 

5.7 รายละเอียดและรูปแบบการพิมพ์รายงาน 

 5.8 การน าเสนอสารสนเทศรูปแบบอื่น 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 6 การอ้างอิงในรายงาน     6  ชั่วโมง 
 6.1 ความหมายของการอ้างอิงในรายงาน 

 6.2 วิธีการอ้างอิงในรายงาน 

 6.3 การอ้างอิงในเนื้อหา 

 6.4 การอ้างอิงท้ายบทหรือท้ายเล่ม 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  บรรยายน าและยกตัวอย่างประกอบเนื้อหา น าเสนอผ่านโปรแกรมน าเสนอ MS Power 

point คอมพิวเตอร์ และบรรยายสรุปเนื้อหา 

2.  ร่วมอภิปรายและซักถามประเด็นส าคัญ 

3.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.  แบ่งกลุ่มศึกษา โดยการระดมสมองร่วมกันในประเด็นข้อค าถามจากใบงาน 

 5.  น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

6.  มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 

 1. คะแนนรายภาค   60  คะแนน 

  1.1 จิตพิสัย     5 คะแนน 

  1.2 สอบกลางภาค    20 คะแนน 

  1.3 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/ท ารายงาน 15 คะแนน 

  1.4 แบบฝึกหัด/ใบงาน การค้นคว้ากลุ่ม  20 คะแนน 

 2. คะแนนสอบปลายภาค   40  คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงชั้นคะแนน ผลการเรียน 

80 – 100 A 

75 – 79   B+ 

70 – 74 B 

65 – 69  C+ 

60 – 65  C 

55 – 59      D+ 

50 – 54  D 

ต่ ากว่า 50 F 



 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

สารสนเทศและการรูส้ารสนเทศ 
 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 1 สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ 

 1.1 ความหมายของสารสนเทศ 

 1.2 ความส าคัญของสารสนเทศ 

1.3 ประเภทของสารสนเทศ 

 1.4 การพิจารณาคุณภาพสารสนเทศ 

 1.5 การรู้สารสนเทศ 

 1.6 ความจ าเป็นและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ 

 1.7 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ 

 1.8 ทักษะการรู้สารสนเทศ 

 1.9 ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ 

 1.10 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 

 1.11 คุณสมบัติของผู้รู้สารสนเทศ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. นักศึกษาอธิบายความหมายและความส าคัญของสารสนเทศได้ 
 2. นักศึกษาจ าแนกประเภทของสารสนเทศได้ 
 3. นักศึกษาพิจารณาคุณภาพของสารสนเทศได้ 
 4. นักศึกษาอธิบายความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศได้ 
 5. นักศึกษายกตัวอย่างลักษณะของผู้รู้สารสนเทศได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 1 

 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายความหมายของสารสนเทศ และความส าคัญของการรู้สารสนเทศ
โดยใช้ Power point  

 2. ให้นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดในการจ าแนกประเภทของสารสนเทศ และพิจารณา
คุณภาพสารสนเทศ 
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 3. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเภทของสารสนเทศ พร้อมเสนอแนะวิธีการพิจารณาคุณภาพของ
สารสนเทศ 

 4. อาจารย์ผู้สอนบรรยายถึงลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ และทักษะของผู้รู้สารสนเทศ โดยใช้
Power point และตั้งค าถาม “ท าอย่างไรเราจึงจะเป็นบุคคลที่รู้สารสนเทศ” 

 5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7 – 10 คน ร่วมกันระดมความคิดแล้ววาดแผนที่ความคิด 
(Mind map) เรื่อง ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ แล้วออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 6. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็น เรื่อง ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ จากการน าเสนอของ
นักศึกษา 
 7. ตอบค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004)  
 2. Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. วีดีทัศน์ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจ 

 2. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

 4. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามท้ายบท 

 5. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 6. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

 



 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

บทท่ี 1 

สารสนเทศและการรูส้ารสนเทศ 
 

 

ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก ทุกคนมีความต้องการ
แสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ให้กับตนเองมากที่สุด เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต และก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ความหมายของความรู้ คือ  สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด 
เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้ อ่ืน เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเล่าเรียน หรือสั่งสมมาจาก
ประสบการณ์ การได้ยินได้ฟัง รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ จนเกิดความเข้าใจและมีทักษะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการสรุป และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา 
 กระบวนการสร้างความรู้เกิดจากการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด สื่อสารความรู้ที่มีในตัวบุคคล 
และความรู้ที่มีชัดแจ้ง น ามาวิเคราะห์ ประมวลผล สร้างความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย 

 

1.1 ความหมายของสารสนเทศ 

 สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ  เป็นค าท่ีนิยมน ามาใช้เรียกขานที่แตกต่างกันตามแต่ความเคยชิน
หรือสาขาอาชีพ  แต่ทั้งนี้ สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ มีที่มาจากภาษาอังกฤษค าเดียวกันคือ 
Information  โดยมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
 จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2544) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการ
ประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
 วัลลภ สวัสดิวัลลภ และคณะ (2544) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศ คือ สิ่งที่มนุษย์ 
รวบรวมหรือบันทึก  ความรู้ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์และการกระท าของมนุษย์ไว้ในสื่อ
รูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์ และ  สื่อดิจิตอล  เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 

 สุจิน บุตรดีสุวรรณ (2546) ได้กล่าวว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ข้อเท็จจริงเรื่องราว หรือปรากฏการณ์ต่างๆ แต่มีความหมายที่ลึกลงไปอีกจะหมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่
ผ่านกระบวนการประมวลผล มีความหมายและสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ 
 คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา (2548)  ได้ให้ความหมายของ
สารนิเทศ หรือสารสนเทศ คือ ความรู้ เรื่องราว ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง จินตนาการ ซึ่งได้มีการ
สื่อสาร จดบันทึกจัดพิมพ์ในลักษณะที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
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 จากความหมายที่ได้มีผู้กล่าวไว้ข้างต้น จึงสรุปได้ว่า สารสนเทศ ( Information) หมายถึง 
ความรู้  ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เรื่องราว และความคิดเห็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการวิเคราะห์ 
ประมวลผลจากการศึกษาเล่าเรียน ถ่ายทอดประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดู และมีการบันทึก จัดพิมพ์  
หรือเผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทั้งในส่วนของตัวบุคคลและส่วน
ของสังคม 

 

1.2 ความส าคัญของสารสนเทศ 

 ในปัจจุบันถือเป็นสังคมสารสนเทศ (Information Society) ซึ่งมีค ากล่าวว่า สารสนเทศคือ
อ านาจ (Information is Power) ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีสารสนเทศท่ีมีคุณค่าไว้ในครอบครอง ย่อมเป็นผู้ที่
มีพลัง มีอ านาจ ได้เปรียบผู้อ่ืนๆในทุกๆ ด้าน  ทั้งนี้เนื่องจาก สารสนเทศเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์มี
สติปัญญา ดังนั้นสารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อบุคคลและสังคม ดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 ความส าคัญของสารสนเทศต่อตัวบุคคล เนื่องจากมนุษย์ถือเป็นสัตว์สังคม ดังนั้นเมื่อ
สังคมของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นสังคมสารสนเทศ สารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาสติปัญญา ช่วยให้ เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ มีสติปัญญา 
เจริญก้าวหน้าทางการศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ แนวคิดต่างๆ มาพัฒนา
สติปัญญาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

  2) พัฒนาบุคลิกภาพ สารสนเทศท าให้บุคคลน าไปพัฒนาบุคลิกภาพได้ ซึ่งส่งผลให้
เกิดการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนๆได้อย่างมีความสุข 

  3) ท าให้เกิดความเจริญงอกงามด้านจิตใจ สารสนเทศที่ดี ถูกต้อง เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ต่อจิตใจ ท าให้จิตใจเป็นธรรม ไม่เกิดอคติ ท าให้บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์  
มีจิตใจที่ดี รักศิลปะและวรรณกรรม 

  4) เพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ บุคคลที่มีสารสนเทศที่ดี ถูกต้อง ทันสมัย
ย่อมได้เปรียบผู้อ่ืน สามารถน าสารสนเทศใหม่ๆ นั้นมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพให้
ก้าวหน้าได้ 
  5) ช่วยในการตัดสินใจ หากบุคคลได้รับสารสนเทศที่ดี ทันสมัย ถูกต้อง สมบูรณ์ 
จะท าให้บุคคลสามารถตัดสินใจในการบริโภค การประกอบการ ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และ 

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น 
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 1.2.2 ความส าคัญของสารสนเทศต่อสังคม สารสนเทศมีความส าคัญต่อสังคมในหลายด้าน
ดังต่อไปนี้ 
  1) ด้านการศึกษา สารสนเทศที่ดี ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2) การค้นคว้าวิจัย การเลือกใช้สารสนเทศที่มีคุณค่าส่งผลให้การศึกษาค้นคว้าวิจัย  

มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้น 

  3) การพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะสารสนเทศที่ถ่ายทอด
ความรู้เทคนิคใหม่ๆ เมื่อผู้อ่านได้รับแล้วสามารถน าสารสนเทศนั้นมาพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ต่อไป 

  4) การถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ สารสนเทศที่บอกเล่าเรื่องราวอันดีงาม
ของชาติ ช่วยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรักในศิลปวัฒนธรรม อันจะก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของชาติ
และ เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสู่คนในยุคต่อๆ ไป 

  5) การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติ  การได้รับสารสนเทศที่มีคุณค่าท า
ให้ผู้รับมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง มีความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้ง  ท าให้เกิดการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  6) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  สารสนเทศท่ีดี มีคุณค่า ทันสมัย และแม่นย า 

ช่วยลดปัญหาการลองผิดลองถูก ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ
บุคคลและประเทศชาติดีขึ้น 

  7) การพัฒนาทางการเมือง  สารสนเทศเกี่ยวกับการเมืองที่ดี  มีคุณค่า ปราศจาก
อคติ  ย่อมก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการเมือง
ของประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น   
 อ าไพวรรณ  ทัพเป็นไทย (2553) ได้สรุปถึงความส าคัญของสารสนเทศ ดังนี้ 
  1. สารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ ในการกระท า ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันของคน เพราะสารสนเทศท่ีมีคุณค่า ทันสมัย เพียงพอ และถูกต้อง จะช่วยให้การตัดสินใจไม่
ผิดพลาด และเกิดประโยชน์สูงสุด 

  2. สารสนเทศก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ 
ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของบุคคลดีขึ้น โลกเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

  3. สารสนเทศมีความส าคัญต่อการศึกษาอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัย กว้างขวาง ครบถ้วน จะก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง 
ก่อให้เกิดปัญญาด้วยระยะเวลาอันสั้น และประหยัดค่าใช้จ่าย 

 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงสรุปได้ว่า สารสนเทศมีความส าคัญต่อตัวบุคคลและสังคม เพราะ
สารสนเทศที่ดี มีคุณค่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ก่อให้เกิดปัญญา  พัฒนาบุคลิกภาพ  
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พัฒนาอาชีพ และโลกทัศน์ที่กว้างขวาง ตลอดจนช่วยให้การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคคลมี
การพัฒนาสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อเนื่องไปยังด้านการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าในทุก
ด้าน 

ธรรมชาติของสารสนเทศ 

การเข้าใจธรรมชาติ หรือ “ความจริง” ของสารสนเทศจะท าให้บุคคลสามารถใช้ 
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติของสารสนเทศ คือ เป็นสภาวะที่เป็นอยู่โดยปกติของ
สารสนเทศ ยิ่งเข้าใจธรรมชาติเกี่ยวกับสารสนเทศมากเท่าใด ก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกสรรและใช้
สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นเท่านั้น ธรรมชาติของสารสนเทศเป็น ดังนี้ (นฤมล ปราชญ
โยธิน, ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ เปรมมิน จินดาวิมลเลิศ, 2536) 

1. สารสนเทศมีการเกิดขึ้น ด ารงอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วสูญสลายไป 

2. สารสนเทศมีทั้งถูกต้อง-ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน-ไม่คลาดเคลื่อน มีคุณค่า-ไม่มี 

คุณค่า ซึ่งผู้ใช้จะต้องค านึงถึงความจริงนี้อยู่ตลอดเวลา 
3. สารสนเทศย่อมมีความ “ไม่เป็นกลาง” ไม่มากก็น้อย เพราะจะอยู่ภายใต้อิทธิพล 

ของความคิดด้านใดด้านหนึ่งของมนุษย์ ผู้สร้างหรือผู้บันทึกสารสนเทศนั้น ความไม่เป็นกลางจะเกิด
โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ 

4. สารสนเทศไม่ได้มีความสมบูรณ์รอบด้านในตัวเอง การจะได้สารสนเทศที ่
สมบูรณ์จึงจ าเป็นต้องเสาะแสวงหาจากหลายแหล่งเพ่ิมเติม 

 

1.3 ประเภทของสารสนเทศ 

 การจ าแนกประเภทของสารสนเทศเพ่ือให้บริการ มีการจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ  
     1. สารสนเทศจ าแนกตามแหล่งสารสนเทศ  

 การจ าแนกสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศที่มีการรวบรวมหรือจัดท าสารสนเทศ 
สามารถจ าแนกได้เป็น  3  แหล่งสารสนเทศ ดังนี้  
  1.1 สารสนเทศจากแหล่งปฐมภูมิ  
       สารสนเทศจากแหล่งปฐมภูมิ หมายถึง สารสนเทศที่ได้จากต้นแหล่งโดยตรง 
เป็นสารสนเทศทางวิชาการที่เกี่ยวกับความคิดริเริ่มซึ่งผลิตออกมาในลักษณะการเผยแพร่การศึกษา 
วิพากษ์วิจารณ์และอาจใช้เป็นแนวทางเพ่ือการศึกษา ซึ่งเผยแพร่ในลักษณะสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ 
ต ารา วารสาร รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สิทธิบัตร เอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ต้นฉบับ
ตัวเขียน และวิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
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  1.2  สารสนเทศจากแหล่งทุติยภูมิ  
        สารสนเทศจากแหล่งทุติยภูมิ หมายถึง สารสนเทศที่รวบรวม และเรียบเรียง 
ขึ้นใหม่จากสารสนเทศที่มีการเผยแพร่จากสารสนเทศปฐมภูมิ ลักษณะการรวบรวมและเรียบเรียงอาจ
จัดท าโดยวิธีหนึ่ง เช่น รวบรวม สรุป ย่อเรื่อง จัดหมวดหมู่ ท าดรรชนี และสาระสังเขป ทั้งนี้มีลักษณะ
การเรียบเรียง เพื่อให้ใช้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว เข้าใจได้ง่ายขึ้น  สารสนเทศจากแหล่งทุติยภูมิ ได้แก่ 
สื่ออ้างอิงประเภทต่างๆ ที่มีการสรุปย่อและตีความ เช่น  สารานุกรม พจนานุกรม รายงานสถิติต่างๆ 
ดรรชนีวารสาร สาระสังเขป และบทคัดย่อ เป็นต้น  
  1.3 สารสนเทศจากแหล่งตติยภูมิ  
       สารสนเทศจากแหล่งตติยภูมิ หมายถึง  สารสนเทศที่จัดท าในลักษณะรวบรวม
ขึ้นเพ่ือใช้ค้นหา หรือบอกแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ  สารสนเทศจากแหล่งตติยภูมิจะไม่ให้
เนื้อหาสาระโดยตรงแต่สามารถใช้ประโยชน์ในการค้นหาสารสนเทศที่ให้ความรู้เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ 
ได้ สารสนเทศจากแหล่งตติยภูมิ ได้แก่ บรรณานุกรม นามานุกรม บรรณนิทัศน์แนะน าหนังสือ หรือ
แนะน าวรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชา เป็นต้น 

 สารสนเทศที่จ าแนกตามแหล่งสารสนเทศ มีบทบาทในชีวิติประจ าวันของเรา โดยข้อมูลข่าวสารที่มี
การเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ นั้น แท้จริงแล้วมีการจ าแนกไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น มีภาพยนตร์เรื่องใหม่
ก าลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ผู้ผลิตภาพยนตร์มีการน าเสนอตัวอย่างของภาพยนตร์ออกเผยแพร่ผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ มีรายละเอียดชื่อนักแสดง มีภาพตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์ และวันที่ก าหนดฉาย
ในโรงภาพยนตร์ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้คือสารสนเทศทุติยภูมิ เมื่อภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์จะปรากฏ
โปรแกรมการฉายภาพยนตร์ในรอบเวลาต่างๆ และชื่อโรงภาพยนตร์ที่ฉาย ข้อมูลส่วนนี้คือสารสนเทศตติย
ภูมิ และเมื่อต้องการชมภาพยนตร์สามารถเลือกที่นั่งและรอบเวลาที่ฉายภาพยนตร์ เพ่ือรับชมภาพยนตร์
ตลอดทั้งเรื่อง ข้อมูลส่วนนี้คือสารสนเทศปฐมภูมิ เป็นต้น 

 2. สารสนเทศจ าแนกตามสื่อที่บันทึกหรือจัดเก็บ 

        การจ าแนกสารสนเทศตามสื่อที่บันทึกหรือจัดเก็บ เป็นการจ าแนกตามพัฒนาการของ
วัตถุที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้เขียน หรือบันทึกความรู้ ได้แก่ กระดาษ วัสดุย่อส่วน สื่อแม่เหล็ก 
และสื่อแสงหรือสื่อออปติก 

  2.1 กระดาษ เป็นสื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ได้ง่ายและมนุษย์ได้ใช้บันทึก
ความรู้ ความคิดประสบการณ์ โดยการเขียนตัวอักษร การพิมพ์เรื่องราวต่างๆ ลงในกระดาษเพ่ือเตือน
ความจ า หรือเผยแพร่ความรู้นั้นๆ ได้แก่ สมุด หนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ 
จดหมายเอกสารต่างๆ และแบบฟอร์มในส านักงาน เป็นต้น 

  2.2  วัสดุย่อส่วน เป็นสื่อบันทึกสารสนเทศในลักษณะของการถ่ายภาพย่อส่วน
ขนาดต่างๆ ลงในฟิล์มถ่ายรูป ซึ่งฟิล์มม้วน เรียกว่า ไมโครฟิล์ม (microfilm) และฟิล์มแผ่น เรียกว่า 
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ไมโครฟิช (microfiche) การถ่ายรูปเนื้อหาเอกสารบนฟิล์มจะเรียงตามล าดับเนื้อหาตามต้นฉบับทั้งที่
เป็นวารสาร เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารส าคัญ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น  
 

 

  2.3  สื่อแม่เหล็ก เป็นสื่อบันทึกสารสนเทศด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่เคลือบด้วย 

สารแม่เหล็กสามารถใช้บันทึกและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้สะดวกผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน  
การใช้สื่อแม่เหล็กเป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางและจัดเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นอนาล็อก หรือจัดเก็บข้อมูล
ดิจิทัล เช่น เทปแม่เหล็ก ฮาร์ดดิสก์ แผ่นดิสก์เก็ต ยูเอสบีแฟลตไดร์ฟ ในปัจจุบันสื่อเหล่านี้ได้รับการ
พัฒนาให้บรรจุข้อมูลได้ปริมาณมากและปรับแก้ไขข้อมูลได้สะดวก 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 ฮาร์ดดิสก์ 
ที่มา (http://www.riverplus-ipc.com/uploads/8/7/0/9/8709997/9049598.jpg?498) 

ภาพที่ 1.1 ไมโครฟิล์มและไมโครฟิช 

ที่มา (http://www.nextscan.com/wp-content/uploads/ 
2013/05/FicheRoll-1110x406.jpg) 
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            2.4  สื่อแสงหรือสื่อออปติก เป็นสื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วยวัสดุที่เคลือบ 

สารเรืองแสง โดยใช้แสงเลเซอร์ในการอ่านข้อมูลที่บันทึกลงสื่อแสงเป็นข้อมูลดิจิทัลแสดงผลผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นดีวีดี สื่อแสงหรือสื่อออปติกเป็นสื่อที่อ่านข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว 
เช่น แผ่นซีดี-รอม (Computer Disk-Read Only Memory : CD-ROM) แผ่นดีวีดี (Digital 

Versatile Disk : DVD) และแผ่นบูลเรย์ดิสก์ (Blu-ray Disc) ความสามารถในการบันทึกข้อมูลมี 
ความจุมากกว่าแผ่นดิสก์เก็ต ส่วนใหญ่นิยมใช้บันทึกภาพยนตร์  

 

ภาพที่ 1.4 ยูเอสบีแฟลตไดร์ฟ 

ที่มา (http://3.bp.blogspot.com/_qHiqNs1Fdrw/THnxlYnKnqI/AAAAAAAAAB0/ 
oDiZESiZuZo/s320/gegwegw.JPG) 

ภาพที่ 1.3 แผ่นดิกส์เก็ต 

ที่มา (http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201308/22/401825e37.jpg) 
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 การน าสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และช่วยการตัดสินใจของตัวเรา 
จ าเป็นต้องพิจารณาคุณภาพสารสนเทศเหล่านั้นก่อนน ามาใช้ เนื่องจากสารสนเทศเหล่านั้นมี
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเรื่องราว การพิจารณาคุณภาพของสารสนเทศท าให้เราสามารถ
เลือกใช้สารสนเทศท่ีดีมีประโยชน์กับตัวเรามากที่สุด 

 

 

 

ภาพที่ 1.5 แผ่นดีวีดี 
ที่มา (http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/169430426/Imaiton_ 

DVD_Ram_Optical_Media.jpg) 
 

ภาพที่ 1.6 แผ่นบูลเรย์ดิกส์ 
ที่มา (http://images.gofreedownload.net/hardware-blu-

ray-disc-29753.jpg) 
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1.4 การพิจารณาคุณภาพสารสนเทศ 

 สารสนเทศคือข้อมูล ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน จึงสามารถที่จัดนับ
จ านวนได้แน่นอน หรือชั่งน้ าหนักได้ธรรมชาติของสารสนโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คงอยู่ไม่
นานแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา หากต้องการวัดถึงคุณภาพของสารสนเทศสามารถพิจารณา 
ได้ดังนี้ 
 1. คุณภาพสารสนเทศสามารถพิจารณาได้ใน 3 มิติ ดังนี้ 
     1.1 มิติด้านเวลา (Time Dimension) 
  1.1.1 สารสนเทศควรจะมีการเตรียมไว้ให้ทันเวลา มีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน 

  1.1.2 สารสนเทศควรจะต้องมีความถ่ี (Frequency) หรือบ่อยเท่าที่ผู้ใช้ต้องการ 

  1.1.3 สารสนเทศควรมีเรื่องเกี่ยวกับช่วงเวลา (Time Period) ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต 

     1.2 มิติด้านเนื้อหา (Content Dimension) 
  1.2.1 ความถูกต้อง ปราศจากข้อผิดพลาด 

  1.2.2 ตรงกับความต้องการใช้สารสนเทศ 

  1.2.3 สมบูรณ์ สิ่งที่จ าเป็นจะต้องมีในสารสนเทศ 

  1.2.4 กะทัดรัด เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น 

  1.2.5 ครอบคลุม (Scope) ทั้งด้านกว้างและด้านแคบ (ด้านลึก) หรือมีจุดเน้นทั้ง
ภายในและภายนอก 

     1.3 มิติด้านรูปแบบ (Form Dimension) 
  1.3.1 ชัดเจน ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

  1.3.2 มีทั้งแบบรายละเอียด (Detail) และแบบสรุปย่อ (Summary) 
  1.3.3 มีการเรียบเรียง ตามล าดับ (Order) 
  1.3.4 การน าเสนอ (Presentation) ที่หลากหลาย เช่น พรรณนา/บรรยาย ตัวเลข 
กราฟิก ฯลฯ 

  1.3.5 รูปแบบของสื่อ (Media) ประเภทต่าง ๆ เช่น กระดาษ วีดิทัศน์ ฯลฯ 

 2. การพิจารณาคุณภาพของสารสนเทศ สามารถพิจารณาจากมิติด้านเวลา มิติด้านเนื้อหา 
และมิติด้านรูปแบบ สามารถสรุปลักษณะของสารสนเทศท่ีดีได้ ดังนี้ 
     2.1 มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีการเผยแพร่ผ่านมาแล้วก็ตามและตรงกับ
ความต้องการ 
     2.2 มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ เข้าใจได้โดยง่าย 
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     2.3 มีความน่าเชื่อถือ รูปแบบของการน าเสนอมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

     2.4 ช่วยในการตัดสินใจ สารสนเทศที่ดีต้องสามารถช่วยในการตัดสินใจ หรือมีประโยชน์
กับผู้ที่ได้รับ เพ่ือช่วยในการประกอบกิจการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย 

    การคัดเลือกสารสนเทศ 

  การคัดเลือกสารสนเทศสามารถพิจารณาจากคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี
ดังต่อไปนี้ (เอกภพ อินทรภู่, 2558) 
  1.  สารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ เป็นสารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูล หรือผู้แต่ง    
ที่น่าเชื่อถือ มีหลักฐานการอ้างอิง 
  2.  สารสนเทศมีความถูกต้อง เป็นสารสนเทศที่ให้ข้อเท็จจริง เนื้อหามีความถูกต้อง 
ไม่มีพิจารณาปฐมภูมิก่อน ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอจึงใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

3.  สารสนเทศสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นสารสนเทศที่มีรูปแบบเหมาะสม เรียกใช้ 
ได้ง่าย 

4.  สารสนเทศมีความชัดเจน เป็นสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาไม่คลุมเครือ  
5.  สารสนเทศมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นสารสนเทศที่มีเนื้อหาส าคัญอย่าง

ครบถ้วน 

6.  สารสนเทศมีความทันสมัย เป็นสารสนเทศที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ 
ทันเวลา ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

7.  ใช้วิจารณญาณเลือกข้อมูลที่ไม่มีการล าเอียงด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคัดเลือกข้อมูลเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้นด้วยกระบวนการ
วิเคราะห์และตัดสินใจ ใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพโดยวิเคราะห์ลักษณะและประโยชน์จากส่วนประกอบ
ข้อมูลสารสนเทศแต่ละประเภท ความน่าเชื่อถือนอกจากนั้นยังมีการพิจารณาสารสนเทศที่มี 
ดังแผนภูม ิ
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ได้มาจาก แหล่ง ที่น่าเชื่อถือ
หรือไม่ 

ได้มาจาก ทรัพยากร สารสนเทศ 

ที่น่าเชื่อถือหรือไม่ 

ผู้เขียน มีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถและ ประสบการณ์ 
สอดคล้องกับเรื่องที่เขียนหรือไม่ 

หากเป็นบทความวิชาการ 

ให้พิจารณาว่า ตีพิมพ์ใน 

วารสารชื่อใด 

พิจารณา ความทันสมัย 

ตัวอย่าง   สารสนเทศที่ได้จากห้องสมุดมีความ
น่าเชื่อถือมากกว่าที่ได้จากเว็บไซต์ 

ตัวอย่าง   บทความที่ได้จากวารสารวิชาการมีความ
น่าเชื่อถือมากกว่านิตยสาร หรือเว็บไซต์ 

ตัวอย่าง   สารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่แต่ง
โดย รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ มีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าที่แต่งโดยผู้ที่ใช้นามแฝงว่า นายซอร์ฟแวร์ 

ตัวอย่าง  1. เป็นวารสารที่เก่ียวข้องกับบทความนั้น 

             2. มีชื่อเสียงทางวชิาการ    

             3. ผู้จัดท าวารสารมคีวามน่าเชื่อถือ 

             4. มีความต่อเนื่องในการเผยแพร่ 
             5. เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย 

ตัวอย่าง   เลือกรายการที่พิมพ์ในปีปัจจบุัน 
หรือพิมพ์คร้ังใหม่ 

ภาพที่ 1.7 แผนภูมิการประเมินสารสนเทศการพิจารณาสารสนเทศที่มีความ
น่าเชื่อถือ 
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สารสนเทศที่ได้จากการสืบค้น 

ประเมิน 

(Evaluation) 

วิเคราะห์ 

(Analysis) 

มีจ านวนมาก 

ใช้ไม่ไดทุ้กรายการ 

ได้สารสนเทศที่สามารถ 

น าไปใช้งานได้จริง 

พิจารณา อ่านและบันทึก 

เนื้อหาของสารสนเทศ 

ภาพที่ 1.8 แผนภูมิการพิจารณาระดับเนื้อหาของ
สารสนเทศ 

การพิจารณาว่าเนื้อหาของสารสนเทศอยู่ในระดับใด ต้องพิจารณาจากสารสนเทศท่ีสืบค้น 

มาได้ ประเมิน และวิเคราะห์ตามล าดับ ดังแผนภูมิ 
 

 

 จากการศึกษาความหมายและความส าคัญของสารสนเทศท าให้ผู้เรียนจ าเป็นที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการใช้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายและเผยแพร่ผ่านสื่อในหลาย
หลายรูปแบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบด้วย 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน) การเขียน
(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, 
Communication - การสื่อสาร Collaboration - การร่วมมือ และ Creativity - ความคิด
สร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน.(สสค.) 
2555) ท าให้การจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะ
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ด้านสารสนเทศ (Information Literacy) คือทักษะในการเข้าถึง (Access) อย่างรวดเร็ว และรู้แหล่ง
สารสนเทศ  ทักษะในการประเมินความน่าเชื่อถือ และทักษะในการใช้อย่างสร้างสรรค์ การมีทักษะ
เหล่านี้น าไปสู่การรู้สารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

1.5 การรู้สารสนเทศ 

ในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งสารสนเทศ บุคคลในสังคมจ าเป็นต้องรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่วมท้น บุคคลทุกคนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง เพ่ือรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง คนในสังคมปัจจุบันจึงต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือการเท่าทันในข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย  สังคมปัจจุบันจึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษาต้องมุ่งเพ่ิมขีด
ความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้ของบุคคล และพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่บุคคลใน
สังคมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสามารถน าความรู้ไปใช้ในสังคมได้อย่างยั่งยืน 

 ความหมายของการรู้สารสนเทศ 

 ค าว่า การรู้สารสนเทศ  (Information  Literacy)  ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้หลากหลายซึ่งใน
ที่นี้จะยกมาเพียงบางนิยาม  ดังนี้ 
  สมาน  ลอยฟ้า (2544) ได้ให้ความหมายของการรู้สารสนเทศว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ ความสามารถด้านสารสนเทศ  โดยเป็นกระบวนการทางปัญญาเพ่ือสร้างความเข้าใจในความ
ต้องการสารสนเทศ การค้นหา การประเมิน การใช้สารสนเทศและการใช้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดย
อาศัยทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การคิด การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  นฤมล รื่นไวย์ (2552)  ได้กล่าวถึงความหมายของการรู้สารสนเทศ ( Information 

literacy) คือ ทักษะที่จ าเป็นในการค้นหา การเข้าถึง การวิเคราะห์ และการน าสารสนเทศไปใช้ 
  เพ็ญพันธ์  เพชรศร (2555)  ได้กล่าวถึงความหมายของการรู้สารสนเทศ คือ 
ความสามารถของบุคคลที่ตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ มีความสามารถในการค้ นหา
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศจากสื่อทุกประเภท และ
สามารถสื่อสารสารสนเทศท่ีค้นพบไปยังผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  The Association of College and Research Libraries (ACRL, 2000) ให้ค าจ ากัด
ความว่า การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการที่จะรู้ว่าตนถึงจุดที่ต้องการ
สารสนเทศและสามารถระบุแหล่งสารสนเทศ ประเมินว่าสารสนเทศนั้นดีหรือไม่ดี และสามารถน า
สารสนเทศที่ค้นมาได้นั้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้สารสนเทศในความหมายนี้จึงได้แก่การมี
ทักษะในการทราบว่าตัวเองต้องการสารสนเทศใดจะสืบค้นได้ ที่ไหน จะท าการวิเคราะห์อย่างไร และ
จะน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างไร 
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 จากนิยามข้างต้น กล่าวได้ว่า การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถและทักษะของบุคคล
ในการรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ สามารถค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ จากแหล่ง
สารสนเทศที่เหมาะสม  สามารถวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่ได้รับ  และใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.6 ความจ าเป็นและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ  
 ความจ าเป็นของการรู้สารสนเทศเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ (ชุติมา  สัจจานันท์, 2556) 
  1.  การท่วมท้นหรือการ “ทะลักทะลาย” ของสารสนเทศ (Information explosion) 

 2.  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ การสื่อสารไร้พรมแดน โลกาภิวัตน์ 
  3.  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียน (Learning how to learn) 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) การแสวงหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ 

 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศมีความคล้ายกับความส าคัญของสารสนเทศ เพียงแต่
ความส าคัญของการรู้สารสนเทศนั้น เกิดขึ้นกับตัวบุคคลได้มีการน าสารสนเทศไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น การรู้สารสนเทศมีความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ความส าคัญด้านการศึกษา  
   การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาของบุคคลทุกระดับ ทั้งการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้ค าแนะน าหรือชี้แนะ โดย
อาศัยทรัพยากรสารสนเทศเป็นพื้นฐานส าคัญ 

  2. ความส าคัญด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน  
   การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพราะผู้รู้
สารสนเทศจะเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ ประเมินคุณค่า และใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ตนเอง เมื่อต้องการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ มิใช่ตัดสินเพียงแค่ตรงกับความ
ต้องการของตนเองอย่างเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการซื้อรถยนต์จากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ต้อง
พิจารณามาตรฐานเครื่องยนต์ คุณภาพการผลิต บริการหลังการขาย และเปรียบเทียบรุ่น ราคา แล้ว
จึงค่อยตัดสินใจ เป็นต้น 
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 3. ความส าคัญด้านการประกอบอาชีพ  
  การรู้สารสนเทศมีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะ
บุคคลนั้นสามารถแสวงหาสารสนเทศที่มีความจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพของตนเองได้ เช่น 
เกษตรกร เมื่อประสบปัญหาโรคระบาดกับพืชผลทางการเกษตรของตน ก็สามารถหาตัวยาหรือ
สารเคมีเพ่ือมาก าจัดโรคระบาด ดังกล่าวได้  
 4. ความส าคัญด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
  การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะสังคมในยุคสารสนเทศ (Information Age) 
บุคคลจ าเป็นต้องรู้สารสนเทศเพ่ือปรับตนเองให้เข้ากับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เช่น การอยู่
ร่วมกันในสังคม การบริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจและการแข่งขัน การบริหารบ้านเมืองของผู้น า
ประเทศ เป็นต้น  
  อาจกล่าวได้ว่าผู้รู้สารสนเทศ คือ ผู้ที่มีอ านาจสามารถชี้วัดความสามารถขององค์กรหรือ
ประเทศชาติได้ ดังนั้นประชากรที่เป็นผู้รู้สารสนเทศจึงถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของประเทศ 

 

1.7 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ 

 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศประกอบด้วย ความเข้าใจ และความสามารถส่วนบุคคลที่
ตระหนักถึงความจ าเป็นของสารสนเทศ โดยต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
  1.  ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ ประกอบด้วยความสามารถทางกายภาพ และ
สติปัญญาในการเข้าถึงสารสนเทศ ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี สามารถระบุแหล่งและ
สืบค้น ด้วยการใช้ความรู้และกลยุทธ์เพ่ือคัดสรร แก้ไข วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์และสื่อสาร 
กับฐานข้อมูลทั่วไป และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดี-รอม อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

  2.  ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ประกอบด้วยความสามารถในการ
สังเคราะห์ หรือตีความ สามารถตัดสินใจได้ว่าแหล่งสารสนเทศใดมีความน่าเชื่อถือ โดยอาศัย
ข้อเท็จจริง และความเท่ียงตรง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการประเมินสารสนเทศ 

  3.  ความสามารถในการใช้สารสนเทศ ประกอบด้วยความเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ รวมถึงมารยาทการใช้ส ารสนเทศ และ
ประสิทธิภาพในการจัดการสารสนเทศท่ีสืบค้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 สรุปได้ว่า การรู้สารสนเทศ  เป็นการก าหนดความต้องการสารสนเทศ โดยความต้องการนั้น
เกิดมาจากความอยากรู้ หรืออาจมีความรู้ยังไม่เพียงพอต้องการรู้เพ่ิมขึ้น การก าหนดความต้องการ
สารสนเทศ มีข้ันตอนการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  1. ก าหนดความต้องการสารสนเทศ  โดยการก าหนดหัวข้อ (Topic) และขอบเขต 

เป็นการพิจารณาจากความสนใจส่วนตัว ความสงสัย ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และการพยายามหาทาง
แก้ไข เพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนั้น ๆ โดยการก าหนดความต้องการสารสนเทศออกเป็น 2 

หัวข้อ ดังนี้ 
             1.1 ก าหนดหัวข้อ (Topic) หัวเรื่อง หรือ ชื่อเรื่อง แทนความหมายเป็นค าส าคัญ 

ที่สั้น ๆ เข้าใจง่าย 

           1.2 ก าหนดขอบเขต หรือสร้างขอบเขต โดยการเชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อ (Topic)    

  2. ก าหนดคุณลักษณะของสารสนเทศ   เมื่อก าหนดหัวข้อและขอบเขตของสารสนเทศ 

ที่ต้องการได้แล้ว ต้องก าหนดคุณลักษณะของสารสนเทศ  โดยการพิจารณาจากจุดประสงค์ของความ
ต้องการสารสนเทศว่าจะใช้เพ่ือกิจกรรมใด หากต้องการสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นหัวข้อพูดคุยกับเพ่ือน 
คุณลักษณะของสารสนเทศนั้นอาจจะไม่จ าเป็นต้องลงลึกในเชิงวิชาการสามารถใช้แหล่งสารสนเทศ
ง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น สื่อมวลชน ประเภท โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แต่หากมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การเรียน การท างาน หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญ  ที่มีคุณค่าสูง อาจต้องเลือกแหล่ง
สารสนเทศที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการ เช่น ห้องสมุด เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ หรือบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญ การก าหนดคุณลักษณะของสารสนเทศ  เช่น  สารสนเทศนั้นน าเสนอในรูปแบบใด เป็น 
ค าพูด ข้อความ ตัวเลข ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ปริมาณสารสนเทศที่ต้องการนั้นต้องการปริมาณ
มากน้อยเพียงไร หรือจ านวนเท่าใด  สารสนเทศที่ต้องการนั้นมีคุณภาพ  มีเนื้อหาที่ถูกต้อง  มีความ
น่าเชื่อถือ 

            3. ก าหนดแหล่งสารสนเทศและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือวางแผนใน 

การค้นหาสารสนเทศ 

              1) การก าหนดแหล่งสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์และค านึงหัวข้อ ขอบเขต และ 
คุณลักษณะ ว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับสารสนเทศที่ต้องการหรือไม่ และสารสนเทศทีต่้องการนั้นจัดเก็บ
ไว้ในรูปแบบใด มีการจัดเก็บไว้ในแหล่งสารสนเทศประเภทใดบ้าง เช่น ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูล 
อินเทอร์เน็ต  
              2)  ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ  โดยการวิ เคราะห์และคิดค านึ งว่ า 

แหล่งสารสนเทศท่ีเลือกนั้น จะใช้ทรัพยากรประเภทใดบ้าง เช่น ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ ต ารา บทความ
วารสาร พจนานุกรม เป็นต้น หรือ หากใช้แหล่งอินเทอร์เน็ต ต้องใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จ าพวก 
เว็บเพจ เว็บไซต์ ฐานข้อมูลออนไลน์ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ต่าง ๆ ที่ มีอยู่ใน
อินเทอร์เน็ต  
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1.8 ทักษะของการรู้สารสนเทศ 

 การรู้สารสนเทศไม่ใช่เรื่องของวิธีการ  แต่เป็นเรื่องของเป้าหมายส าหรับผู้เรียนซึ่งเป้าหมาย
ของการรู้สารสนเทศ คือ การสร้างบุคคลให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner) หมายถึง 
การเป็นผู้ที่สามารถค้นหา ประเมิน และใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการแก้ปัญหาต่างๆ 
หรือเพ่ือการตัดสินใจ นอกจากนี้ การรู้สารสนเทศยังเกี่ยวข้องกับชุดของทักษะต่างๆ เช่น ทักษะทาง
เทคโนโลยี และทักษะทางปัญญา ( Intellectual Skills) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการแก้ปัญหา เป็นต้น ทั้งนี้การรู้สารสนเทศของผู้เรียนต้องอาศัยทักษะที่ส าคัญ 9 ประการดังนี้ 
(American Library Association, 1983) 
  1.  นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2.  นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศได้อย่างมีหลักการ 

  3.  นักศึกษาสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
  4.  นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาหรือติดตาม
สารสนเทศตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล 

  5.  นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวรรณกรรม และน าสารสนเทศไป
ใช้อย่างสร้างสรรค์ 
  6.  นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่หาความเป็นเลิศทางสารสนเทศและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Social Responsibility) 
  7.  นักศึกษาเข้าใจความส าคัญของสารสนเทศในสังคมแบบประชาธิปไตย และสามารถ
ใช้สารสนเทศเพ่ือให้เกิดผลเชิงบวกต่อสังคม 

  8. นักศึกษาจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
  9. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกับชุมชนและสังคม ในการสื่ อสารและสร้างความรู้
สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พื้นฐานของการศึกษาหาความรู้ 
  การสร้างทักษะพื้นของการรู้สารสนเทศ น าไปสู่การเป็นผู้รู้สารสนเทศ สามารถยึดหลัก
พ้ืนฐานของการศึกษาหาความรู้ นั่นคือ หลักหัวใจนักปราชญ์   

  หลักหัวใจนักปราชญ์ 
   สุ มาจากค าว่า สุตะ แปลว่า ผู้รู้เพราะการฟัง ผู้ที่จะเรียนรู้ได้ดีต้องฟังให้มาก 
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ฟังอย่างตั้งใจ ต่อเนื่อง มีสมาธิ ซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับการอ่านมากด้วย สุ คงไม่ใช่เฉพาะแค่การฟัง  

แต่ สุ เท่ากับทักษะการรับเข้ามา อาทิ สังเกต อ่าน  สัมผัสต่างๆ  นี่คือประตูด่านแรกของการเรียนรู้
หากทักษะเหล่านี้แย่ อย่างอ่ืนก็จะแย่ตามโดยไม่ต้องสงสัยเลย 

   จิ มาจากค าว่า จินตะ แปลว่า ผู้รู้ ได้ด้วยการคิด การจินตนา การสร้างสรรค์ 
เมื่อฟังแล้วอ่านแล้ว ต้องน ามาคิด เชื่อมโยงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ เรียกว่าคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แล้วคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม จิ เป็นการคิดอย่างไตร่ตรอง คิดเชิงบวก คิดแบบเป็นกลาง คิดแบบ
สร้างสรรค์ไม่ติดหล่มเก่าๆ เป็นช่วงที่เรียบเรียง หรือเกิดการเรียงตัวทางความคิด 

   ปุ มาจากค าว่า ปุจฉา แปลว่า ผู้รู้ได้ด้วยการสอบถาม ค้นคว้า การสืบค้นหาความรู้ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น หรือถูกต้อง หรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ปุ เป็นการตั้งค าถามการตั้งโจทย์
วิจัย การถามอะไรก็ได้ อาจจะยังไม่ต้องกังวลการหาค าตอบการสร้างโมเดล การร่างต้นแบบทาง
ความคิด เหล่านี้ คือนัยของการถามทั้งนั้น คนที่ท างาน ก็อาจจะถามง่ายๆ แค่ว่ามันยังมีวิธีที่ท าได้
ดีกว่านี้อีกหรือไม?่ แค่คนท างานเกิดค าถามขึ้นในใจ งานก็เท่ากับเริ่มพัฒนาแล้ว 

   ลิ มาจากค าว่า ลิขิต  แปลว่า   ผู้รู้ได้ด้วยการเขียน จดบันทึกความรู้ด้วยความเข้าใจ
จากการฟัง การคิด การถาม การเขียนจึงเป็นบทสรุปของหัวใจทั้งหมดของนักปราชญ์ ซึ่งผลจากการ
เขียนจะยังสามารถน ามาทบทวนได้เม่ือต้องการและที่ส าคัญการบันทึก ยังเป็นวิทยาทานแก่ผู้อ่ืนได้อีก
ด้วย ลินั้นเมื่อเราลงมือท า แล้วเข้าใจอะไรบางอย่างเกิดภาวะเข้าถึงใจในบางเรื่อง แล้วเราจดจ าจะ
ด้วยความทรงจ าหรือบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบใดก็ได้ 
 แนวทางการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

  แนวทางการส่งเสริมการรู้สารสนเทศมีหลายแนวทาง หากแนวทางที่มีรูปธรรมชัดเจน
จากประเทศสหรัฐอเมริกา คือ The Big 6 Skills Model ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนักการศึกษาชื่อ Mike 

Eisenberg และBob Berkowitz (2001-2006) โดยได้น าไปใช้ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา 
เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการน าไปประยุกต์เพ่ือการเรียนการสอนทักษะสารสนเทศใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 

             ขั้นตอนที่ 1 การก าหนด ภาระงาน (Task Definition)  เป็นการระบุปัญหา หรือก าหนด
ขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการใช้ และก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการค้นหาสารสนเทศในขั้นต่อไป 

             ขั้นตอนที่  2 การก าหนดกลยุทธ์แสวงหาสารสนเทศ  (Information Seeking 

Strategies)  เป็นการก าหนดว่าแหล่งสารสนเทศใดมีสารสนเทศที่ต้องการ และประเมินความ
เหมาะสมของแหล่งสารสนเทศกับปัญหาที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น เพ่ือให้สารสนเทศได้ตรงกับ 

ความต้องการอย่างแท้จริง 
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             ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ (Location and 

Access)  เป็นการระบุแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศและค้นหาสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศที่ได้
ก าหนดไว้ 
             ขั้นตอนที่ 4 การใช้สารสนเทศ (Use of Information) เป็นการอ่าน พิจารณา
สารสนเทศที่ต้องการ และคัดเลือกข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องออกมาใช้ได้ตรงกับท่ีต้องการ 

             ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลงานที่ได้ท าขึ้น รวมทั้ง
การประเมินกระบวนการแก้ไขปัญหาสารสนเทศด้วย 

             ส าหรับในประเทศงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการรู้สารสนเทศส าหรับสังคมไทย 
(อาชัญญา รัตนอุบล, 2556) ได้สังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการรู้สารสนเทศส าหรับสังคมไทยขึ้นโดย
มีพ้ืนฐานจากThe Big 6 Skills Model ดังกล่าวข้างต้น มี 4 ขั้นตอนได้แก ่

  1. ก าหนดภารกิจ คือ ต้องการรู้อะไร ปัญหาหรือข้อสงสัยคืออะไร 

  2. ตรงจุดเข้าถึงแหล่ง คือ การหาค าตอบว่าอยู่ที่ไหน มีวิธีเข้าถึง และการใช้แหล่งความรู้
ได้อย่างไร 
  3. ประเมินสารสนเทศ คือ การคัดสรรสารสนเทศอย่างไรให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการรู้และ
น่าเชื่อถือ 

  4. บูรณาการวิถีการใช้งาน คือ การมีวิธีใด ใช้ในการน าสิ่งที่ค้นพบมาสรุป น าเสนอ และ
สื่อสารกับผู้อื่น ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใช้อย่างมีจรรยาบรรณและถูกกฎหมาย 

 

1.9 ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ 

 ผู้รู้สารสนเทศ (Information Literate Person) หมายถึง บุคคลที่รู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร 
(people who have learned how to learn) ซึ่งผู้ที่รู้วิชาการเรียนรู้ก็เพราะตัวเองรู้ว่าความรู้มีการ
จัดระบบอย่างไร รู้ว่าจะค้นหาสาสารสนเทศได้อย่างไร และรู้ว่าจะใช้สารสนเทศอย่างไร บุคคลดัง
กล่าวคือ ผู้ที่มีการเตรียมตัวเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากเป็นบุคคลที่สามารถค้นหาสารสนเทศที่
ต้องการอยู่เสมอ เพ่ือการท างานหรือการตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้รู้สารสนเทศจึงเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
ด้านสารสนเทศดังนี้  
  1. มีความตระหนักว่าสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และสารสนเทศที่ถูกต้อง
จะช่วยให้สามารถท างานได้ดีขึ้น 

  2. มีความสามารถและรู้ว่าจะได้สารสนเทศจากที่ใด และจะสืบค้นสารสนเทศได้อย่างไร 

  3. มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศในฐานะเป็นผู้บริโภค
วิจารณญาณ 
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  4. มีความสามารถในการประมวลสารสนเทศ กล่าวคือ สามารถในการคิดและการ
วิเคราะห์สารสนเทศ 

  5. มีความสามารถในการใช้และสื่อสารสารสนเทศให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  6. มีความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้สารสนเทศ ตลอดจนการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย 

 การเป็นผู้รู้สารสนเทศ ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อความอยู่รอดในอนาคต เนื่องจากผู้รู้สารสนเทศ
จะสามารถเตรียมตัว เ พ่ือการได้รับและใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ 
ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้รู้สารสนเทศ คือ การเป็นผู้ที่รู้ว่าจะเรียนรู้อะไร และเป็นผู้ที่
เตรียมตัวเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

1.10 มาตรฐานของผู้รู้สารสนเทศ 

 มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาสมาคมห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิจัยแห่ง
สหรัฐอเมริกา (ACRL, 2000) ได้ก าหนดมาตรฐานความสามารถในการรู้สารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับอาจารย์ผู้สอนและบรรณารักษ์ห้องสมุด เพ่ือประเมินความสามารถทางการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษา เมื่อปี ค.ศ. 2000 ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ข้อ ดัชนีชี้วัด 22 ข้อ และภายใต้ดัชนีชี้วัดได้
ระบุผลลัพธ์ 84 ข้อ ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 ได้เสนอวัตถุประสงค์ของการรู้สารสนเทศไว้เป็นต้นแบบ 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอนและบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของ
นักเรียนอันเป็นผลผลิตจากสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นผู้รู้สารสนเทศ (มุจลินทร์ ผลคล้า , 2550) ต่อมา 
ปี ค.ศ. 2007 ได้เสนอวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประกันและรับรองว่านักศึกษาและบัณฑิตที่ผลผลิต
จากสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้รู้สารสนเทศ เพ่ือประเมินความสามารถในการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษา (สุจิน บุตรดีสุวรรณ, 2550) ดังนี้  
 มาตรฐานที่  1 นักศึกษาเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดลักษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการได้ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  1.1 นักศึกษาเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดและอธิบายสารสนเทศที่ต้องการได้อย่าง
ชัดเจน ผลลัพธ์ที่ได้ 
    1.1.1 สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวเรื่องในการท าวิจัยหรือสารสนเทศที่
ตัวเองต้องการค้นหาในห้องเรียนกับครูผู้สอนกับกลุ่มกิจกรรม แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้  
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   1.1.2 สามารถพัฒนาหัวข้อรายงานที่ตนเองศึกษาและก าหนดค าถามที่จะน าไปสู่
สารสนเทศที่ต้องการใช้ได้ 
   1.1.3 สามารถค้นหาแหล่งสารสนเทศที่จะน ามาสนับสนุนหัวข้องานวิจัยของตนเอง
ได้ 
    1.1.4 สามารถก าหนดหรือปรับปรุงสารสนเทศให้สอดคล้องกับสารสนเทศที่ตนเอง
ต้องการได ้

   1.1.5 สามารถอธิบายและระบุแนวคิดหลักและก าหนดค าศัพท์ที่จะใช้ในการอธิบาย
ถึงสารสนเทศท่ีตนเองต้องการได้ 
   1.1.6 สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการสารสนเทศใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมเพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่ได้  
  1.2  นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่ง
สารสนเทศและสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือต่าง ๆ ได้ ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
   1.2.1 ทราบว่าสารสนเทศที่ เป็นทางการ (Formally)  และไม่ เป็นทางการ 
(Informally) ผลิตขึ้นอย่างไรมีการจัดการอย่างไร มีการเผยแพร่อย่างไร  
   1.2.2 ตระหนักว่าความรู้สามารถถูกจัดแบ่งได้ตามสาขาวิชาซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างง่ายขึ้น  
   1.2.3 สามารถจ าแนกคุณค่าและความแตกต่างของแหล่งสารสนเทศในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น สื่อประสม ฐานข้อมูล เว็บไซต์ ชุดข้อมูล เสียง ภาพ และหนังสือ  เป็นต้น  
   1.2.4 สามารถจ าแนกคุณค่าและความแตกต่างของแหล่งสารสนเทศที่มีศักยภาพ
เหล่านั้นได้ เช่น ความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศที่ได้รับความนิยมและแหล่งสารสนเทศทาง
วิชาการ แยกความแตกต่างระหว่างสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและแหล่งข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์ 
   1.2.5 สามารถแยกความแตกต่างของแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิ โดยตระหนักว่าแหล่งแต่ละชนิดใช้งานอย่างไร มีความส าคัญต่างกันอย่างไร 

   1.2.6 สามารถเข้าใจได้ว่าสารสนเทศท่ีเป็นข้อมูลดิบนั้นมาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
  1.3  นักศึกษาผู้ เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถพิจารณาถึงราคา/ค่ าใช้จ่ายในการหา
สารสนเทศกับประโยชน์ที่จะได้รับโดยแสดงออกถึงลักษณะเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
    1.3.1 ก าหนดแหล่งที่มีสารสนเทศท่ีต้องการใช้และตัดสินใจขยายกระบวนการค้นหา
สารสนเทศจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ เช่น การยืมระหว่างห้องสมุด การใช้แหล่งทรัพยากร 
จากทีอ่ื่นนอกเหนือจากแหล่งที่เคยใช้ การใช้ภาพ วีดีทัศน์ ข้อความหรือเสียงได้ สามารถก าหนดแหล่ง
ที่มีสารสนเทศโดยตรงและใช้บริการอ่ืนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ 
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    1.3.2 สามารถพิจารณาความเป็นไปได้ในการได้มาซึ่งสารสนเทศภาษาอ่ืนเพ่ือ
รวบรวมสารสนเทศท่ีต้องการเพิ่มเติมและสามารถเข้าใจบริบทของสารสนเทศ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  1.4  นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ
ใช้ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
   1.4.1 สามารถทบทวนว่าสารสนเทศที่มีอยู่ในเบื้องต้นสามารถตอบค าถามการวิจัยได้
อย่างชัดเจน หรือต้องการปรับปรุงใหม่ 
    1.4.2 สามารถก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินใจใช้สารสนเทศหรือเลือก
สารสนเทศ 

 มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาเป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศทีต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  2.1 นักศึกษาที่ เป็นผู้ รู้ สารสนเทศสามารถเลื อกวิธีการค้นหาอย่างมีหลักการ 
(Investigative Methods) หรือเลือกระบบการค้นคืนสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม ผลลัพธ์ที่ได้ 
   2.1.1 สามารถจ าแนกวิธีการค้นหาสารสนเทศอย่างมีหลักการได้อย่างเหมาะสม เช่น 
ใช้วิธีการทดลองสาธิต การเลียนแบบหรือลงภาคสนาม  
    2.1.2 สามารถส ารวจถึงผลดีและความเหมาะสมของวิธีการค้นหาสารสนเทศอย่างมี
หลักการต่าง ๆ ได ้

   2.1.3 ศึกษาขอบเขต เนื้อหา และโครงสร้างของระบบการค้นคืนสารสนเทศได้ โดย
ไม่ค านึงถึงรูปแบบ เช่น ดรรชนีและสามารถใช้ค าแนะน าการใช้ หรือเมนูช่วยเหลือบนอินเทอร์เน็ตใน
การค้นหาสารสนเทศท่ีมีอยู่ในระบบ เข้าใจความแตกต่างระหว่างดรรชนีกับฐานข้อมูลออนไลน์ ความ
แตกต่างระหว่างฐานข้อมูลเอกสารเต็มรูป (Full Text) กับฐานข้อมูลบรรณานุกรม สามารถคัดเลือก
เครื่องมือเพ่ือค้นหาสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้เหมาะสม 

   2.1.4 สามารถคัดเลือกแนวทางในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการจากวิธีการค้นหา
สารสนเทศอย่างมีหลักการหรือใช้ระบบการค้นคืนสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  2.2  นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถสร้างและออกแบบกลยุทธ์ในการสืบค้น
สารสนเทศและด าเนินตามกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได ้

   2.2.1 สามารถพัฒนาวางแผนการวิจัยให้สอดคล้องกับวิธีการในการส ารวจ
สารสนเทศที่ต้องการอย่างเหมาะสม  
   2.2.2 ก าหนดค าส าคัญ ค าพ้องความหมายและค าที่สัมพันธ์กับสารสนเทศที่ต้องการ 
โดยสามารถก าหนดค าส าคัญหรือวลีที่ เป็นตัวแทนของหัวข้อที่ศึกษาทั้งในแหล่งทั่วไป เช่น 
บัตรรายการ ดรรชนีวารสาร แหล่งออนไลน์และแหล่งเฉพาะสาขาวิชา เป็นต้น การก าหนดค าศัพท์ที่
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ใช้เป็นทางเลือก เช่น ค าต่างกันที่มีความหมายต่างกัน ค าท่ีมีความหมายกว้างกว่าหรือแคบกว่าและวลี
ที่แทนหัวข้อที่ศึกษาได้ 
   2.2.3 สามารถเลือกศัพท์เฉพาะที่ใช้ในสาขาหรือใช้ในแหล่งค้นคืนสารสนเทศ 

   2.2.4 ก าหนดกลยุทธ์การค้นหาสารสนเทศ โดยใช้ค าสั่งที่เหมาะสมกับระบบ 

การค้นคืนสารสนเทศที่เลือกไว้ เช่น การค้นคืนโดยใช้เทคนิคตรรกบูลีน เทคนิคการตัดค า การใช้ค า
ใกล้เคียง ในกรณีที่ใช้เครื่องมือช่วยค้น หรือใช้เครื่องมือที่อยู่ในภายในแหล่งนั้น ๆ เช่น ใช้ดรรชนี
ส าหรับการค้นหาในหนังสือและสามารถบอกได้ว่าเมื่อใดควรค้นหาจากแหล่งข้อมูลใด เช่น ผู้แต่ง ชื่อ
เรื่อง หัวเรื่อง ค าส าคัญ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   2.2.5 น ากลยุทธ์กรค้นหาไปใช้ในระบบการคนคืนสารสนเทศต่าง ๆ โดยการใช้
เครื่องมือช่วยค้นที่แตกต่างกัน ใช้ค าสั่งต่างกันและตัวปฏิบัติการค้นหาที่ต่างกันได้ โดยสามารถใช้
ค าแนะน าการใช้หน้าจอ (Help Screen) เพ่ือให้เข้าใจโครงสร้างการค้นหาและค าสั่งของระบบการค้น
คืนสารสนเทศนั้น ๆ มีความรู้ในการค้นหาขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง สามารถจ ากัดและขยายผลการค้นได้ 
รวมทั้งใช้กลยุทธ์การค้นหาให้สอดคล้องกับสารสนเทศท่ีต้องการใช้และแหล่งสารสนเทศที่ใช้ 
   2.2.6 สามารถสืบค้นโดยเลือกใช้วิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสาขาวิชา 

  2.3  นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถสืบค้นสารสนเทศทางออนไลน์หรือสารสนเทศ
ที่เป็นผลงานของบุคคลอื่นทางออนไลน์โดยวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ผลลัพธ์ที่ได้ 
   2.3.1 สามารถใช้ระบบการสืบค้นที่หลากหลายเพ่ือการค้นคืนสารสนเทศที่มีอยู่ใน
รูปแบบต่างกันได้ 
   2.3.2 ใช้แผนการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบต่าง ๆ เช่น เลขเรียกหนังสือ หรือดรรชนี 
เพ่ือค้นหาสารสนเทศในห้องสมุดหรือแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ได้โดยสามารถใช้เลขเรียกหนังสือหรือ
ดรรชนีในการระบุที่อยู่ของสารสนเทศในห้องสมุด 

    2.3.3 สามารถใช้บริการออนไลน์แบบพิเศษ (Specialized Online) หรือบริการผู้ใช้
ส่วนบุคคล (In Personal Service) ที่มีในสถาบันเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการได้ เช่น บริการ
ยืมระหว่างห้องสมุด บริการจัดส่งเอกสารและแหล่งข้อมูลชุมชน 

    2.3.4 สามารถใช้การส ารวจ การส่งจดหมาย การสัมภาษณ์ หรือรูปแบบอ่ืนของ
เครื่องมือสืบค้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเบื้องต้นที่ต้องการได้ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  2.4  นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การสืบค้นได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
    2.4.1 ประเมินปริมาณ คุณภาพและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นเพ่ือเลือกระบบ
การค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสมหรือเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการสืบค้น 

   2.4.2 สามารถก าหนดปัญหาในการค้นคืนสารสนเทศและตัดสินใจปรับปรุงกลยุทธ์
การสืบค้นใหม่ได้ ถ้าจ าเป็น 
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   2.4.3 สามารถเริ่มต้นสืบค้นใหม่อีกครั้งโดยใช้กลยุทธ์การสืบค้นที่ปรับปรุงใหม่ได้ 
  2.5 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถคัดลอก บันทึกและจัดการสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
   2.5.1 สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการคัดลอกสารสนเทศที่ต้องการได้ 
เช่น ฟังก์ชั่นของโปรแกรมในการคัดลอก (Copy) และวาง (Paste) การถ่ายเอกสารการใช้สแกนเนอร์ 
การใช้อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ได ้

    2.5.2 สามารถจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมมาได้ 
   2.5.3 สามารถแยกแยะความต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศแต่ละประเภทและเข้าใจ
ถึงองค์ประกอบและโครงสร้างของประโยคที่ถูกต้องในการอ้างอิงแหล่งสารสนเทศได้ 
   2.5.4 สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันไว้ใช้อ้างอิงในครั้ง
ต่อไป 

   2.5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการสารสนเทศที่ได้รับการ
คัดเลือกและถูกจัดระบบไว้แล้วได้ 
 มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่าง
มีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศท่ีได้รับเข้ากับความรู้เดิมได้ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  3.1 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถสรุปแนวคิดส าคัญที่ได้จากสารสนเทศที่
รวบรวมผลลัพธ์ที่ได้ 
   3.1.1 สามารถอ่านเอกสารและคัดเลือกประเด็นส าคัญได้ 
   3.1.2 สามารถสรุปประเด็นส าคัญของเอกสารด้วยส านวนของตนเองและเลือกใช้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
    3.1.3 สามารถเลือกเนื้อหาค ากล่าวที่เหมาะสมเพ่ือการคัดลอกมาอ้างอิงได้ 
  3.2  นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดและประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ใน
การประเมินสารสนเทศและแหลงที่มาได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
   3.2.1 สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศต่างแหล่งต่าง ๆ ได้เพ่ือ
ประเมินความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ช่วงเวลาของสารสนเทศรวมถึงทัศนคติของ
สารสนเทศ 

   3.2.2 สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและเหตุผล ที่ใช้สนับสนุนข้อโต้แย้งหรือวิธีการ
ของสารสนเทศท่ีตนเองมีได้ 
    3.2.3 สามารถจ าแนกความแตกต่างของสารสนเทศที่มีอคติ สารสนเทศที่ไม่
น่าเชื่อถือ 
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    3.2.4 ตระหนักถึงวัฒนธรรม รูปลักษณะทางกายภาพซึ่งเป็นบริบทของสารสนเทศ 

ที่สร้างขึ้นและเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อการแปลความสารสนเทศได้ เช่น อธิบายได้ว่าอายุหรือเวลา
ของแหล่งสารสนเทศมีผลต่อคุณค่าของแหล่งสารสนเทศนั้นและอธิบายได้ว่าจุดมุ่งหมายในการผลิต
สารสนเทศมีผลต่อการใช้ประโยชน์ของสารสนเทศนั้นอย่างไร บริบททางวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ซึ่ง
อาจจะมีผลต่อความล าเอียงของสารสนเทศได้ 
  3.3 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถสังเคราะห์ใจความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือ
สร้างแนวคิดสารสนเทศใหม่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
   3.3.1 สามารถเข้าถึงใจความสัมพันธ์ของแนวคิดต่าง ๆ ในสารสนเทศและสามารถ
เชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ เหล่านั้นกับความรู้ที่มีอยู่เดิมในการสร้างสารสนเทศใหม่ที่น่าเชื่อถือโดยมี
ข้อมูลอ้างอิงสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ 
   3.3.2 สามารถสังเคราะห์สารสนเทศในขั้นแรกได้และตั้งสมมติฐานได้ว่าควรจะศึกษา
หรือ หาสารสนเทศเพ่ิมเติมหรือไม่ 
   3.3.3 สามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่น ตาราง 
แผ่นข้อมูล ฐานข้อมูล สื่อประสม อุปกรณ์โสตทัศน์วัสดุอ่ืน ๆ ในการจัดประเด็นแนวคิดและ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

  3.4 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิม
เพ่ือให้ทราบถึงคุณค่าที่เพ่ิมขึ้น สิ่งที่ขัดแย้งกันและลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของสารสนเทศได้ คือ 
สารสนเทศที่ได้นั้น ได้เพ่ิมเติมความรู้ที่มีอยู่หรือไม่ หรือสารสรเทศที่ได้นั้นขัดแย้งกับความรู้ที่มีอยู่เดิม
หรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได ้

   3.4.1 สามารถพิจารณาได้ว่าสารสนเทศที่ได้เพียงพอในการวิจัยหรือตอบสนองความ
ต้องการสารสนเทศอ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ 
   3.4.2 สามารถใช้เหตุผลในการคัดเลือกเกณฑ์ เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ว่า
สารสนเทศที่รวบรวมมาได้นั้นขัดแย้งกับสารสนเทศท่ีได้มาจากแหล่งอื่น ๆ หรือไม่ 
   3.4.3 สามารถเขียนสรุปใจความส าคัญจากสารสนเทศที่รวบรวมมาได้ 
   3.4.4 สามารถทดสอบทฤษฎีด้วยเทคนิคที่เหมาะสมของสาขาวิชานั้น ๆ เช่น การ
สร้างสถานการณ์จ าลอง การทดลอง เป็นต้น 

   3.4.5 สามารถตัดสินความถูกต้องของสารสนเทศได้โดยการตั้งค าถามถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูล การจ ากัดเครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการรวบรวมสารสนเทศเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เป็นเหตุ
เป็นผล 

   3.4.6 สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศใหม่กับสารสนเทศเดิมหรือความรู้เดิมที่มีอยู่ได้ 
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   3.4.7 สามารถเลือกสารสนเทศที่มีเนื้อหาสนับสนุนหัวเรื่องหรือประเด็นที่ก าลัง
ค้นคว้า 
  3.5 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถตัดสินใจที่จะเพ่ิมหรือลดสารสนเทศได้ผลลัพธ์
ที่ได้ 
   3.5.1 สามารถจับประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่พบจากสารสนเทศได้ 
   3.5.2 สามารถตัดสินใจที่จะเพ่ิมหรือลดประเด็นของสารสนเทศที่ต้องการได้ 
  3.6 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศท าความเข้าใจและตีสารสนเทศเพ่ือการอภิปรายกับ
บุคคลอื่น ผู้เชี่ยวชาญหรือปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ที่ได้ 
   3.6.1 สามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนหรือการอภิปรายอื่น ๆ 

   3.6.2 สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
อภิปรายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น อีเมล์ บอร์ดรายงานข่าว (Bulletin board) และห้องสนทนา (Chat 

room) ได ้

    3.6.3 สามารถสอบถามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้  เช่น 

การสัมภาษณ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และบริการจดหมายข่าว 

  3.7 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถตัดสินใจได้ว่าค าถามการค้นคว้านั้นต้อง
ปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้ 
   3.7.1 สามารถตัดสินใจได้ว่าสารสนเทศที่ได้มานั้นเพียงพอกับความต้องการหรือไม่
หรือว่ายังต้องการสารสนเทศเพ่ิมเติมจากที่อ่ืน 

   3.7.2 สามารถมีปรับปรุงกลยุทธ์การสืบค้นและเพ่ิมเติมแนวคิดการสืบค้นที่จ าเป็น
เข้าไปใหม่ได้โดยการปรับปรุงค าศัพท์ที่ใช้ค้น 

   3.7.3 สามารถพิจารณาแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันและหาแหล่งค้นคว้าใหม่
ได้โดยการตรวจสอบจากเชิงอรรถและบรรณานุกรมหรือเชื่อมโยงไปยังส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือค้นหา
สารสนเทศอ่ืนเพิ่มเติมได้ 
 มาตรฐานที่ 4  นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  4.1 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้สารสนเทศที่มีอยู่เดิมและสารสนเทศที่ได้มา
ใหม่ในการวางแผนและสร้างสารสนเทศชิ้นใหม่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
   4.1.1 จัดการกับเนื้อหาในลักษณะที่สนับสนุนจุดประสงค์และรูปแบบของงานที่
ต้องการ เช่น การท าโครงเรื่อง ท าฉบับร่าง แผ่นภาพ เป็นต้น 

   4.1.2 เชื่อมโยงความรู้และทักษะจากประสบการณ์เดิม ในการวางแผนและสร้าง
สารสนเทศชิ้นใหม่ 
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    4.1.3 เชื่อมโยงสารสนเทศเดิมและสารสนเทศใหม่ รวมถึงการคัดลอกข้อความหรือ
การถ่ายข้อความในลักษณะที่สนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของผลงานใหม่ 
    4.1.4 สามารถปรับเปลี่ยนข้อความ รูปภาพและข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิทัลจาก
แหล่งข้อมูลเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่ได ้

  4.2 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถทบทวนกระบวนการในการพัฒนาผลงานชิ้น
ใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้ 
   4.2.1 สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนหรือล าดับกิจกรรมของการผลิตสารสนเทศ ได้แก่ 
การค้นหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการสื่อสารสารสนเทศ 

    4.2.2 สามารถทบทวนถึงสาเหตุที่ท าให้ผลงานประสบผลส าเร็จ สาเหตุที่ท าให้
ล้มเหลว และกลยุทธ์ที่เคยเลือกใช้ได้ 
  4.3 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถน าสารสนเทศที่ผลิตขึ้นใหม่ไปสื่อสารกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ 
   4.3.1 สามารถเลือกวิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการเผยแพร่ผลงานแก่ผู้ใช้ 
   4.3.2 สามารถใช้ประเภทของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการผลิต
ผลงานที่ต้องการได ้

    4.3.3 สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เราต้องการสื่อสารข้อมูลเข้าด้วยกันได้ 
    4.3.4 สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนด้วยวิธีที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับที่เป็น
เป้าหมาย 

 มาตรฐานที่ 5  นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถมีความเข้าใจในเรื่อง เศรษฐกิจ 
กฎหมายและประเด็นของสังคมเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงการใช้สารสนเทศ
อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  5.1 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถมีความเข้าใจในจริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลลัพธ์ที่ได้ 
   5.1.1 สามารถจ าแนกและอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการ
ป้องกันสิทธิความปลอดภัย (Security) ในการใช้สารสนเทศที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และสารสนเทศที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ 
   5.1.2 สามารถจ าแนกและอภิปรายเกี่ยวกับสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้โดยต้อง
เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

    5.1.3 สามารถจ าแนกและอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิในการก าจัดการพูด (Censorship 

of Speech) และสิทธิในการพูด (Freedom of Speech) ได้ 
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    5.1.4 สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 

Property) และกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ (Copyright) และการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตาม
ลิขสิทธิ์ (Fair use of Copyright Materials) ได้ 
  5.2 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายขององค์กร 
จรรยาบรรณ ในการเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ ผลลัพธ์ที่ได้ 
   5.2.1 สามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 

Discussions) โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การมีมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต (Netiquette)  
   5.2.2 สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับการ
อนุญาต และรหัสประจ าตัว (ID) เพ่ือเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ 

   5.2.3 สามารถยอมรับนโยบายของหน่วยงานที่เราใช้เป็นแหล่งเข้าถึงสารสนเทศ 

   5.2.4 สามารถใช้แหล่งสารสนเทศ  อุปกรณ์ ระบบและเครื่องอ านวยความสะดวก
อ่ืน ๆ อย่างถูกต้อง 
   5.2.5 สามารถจัดหา จัดเก็บและเผยแพร่ อักษร ข้อมูล รูปภาพและเสียงอย่างถูก
กฎหมาย 

   5.2.6 สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการที่จะไม่คัดลอกผลงานของบุคคลอ่ืน 
โดยไม่ได้อ้างอิงหรือแอบอ้างคัดลอกผลงานของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
   5.2.7 สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องนโยบายและการวิจัยบุคคล 
(Human Research) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  5.3 นักศึกษาที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ในการน าเสนอ
ผลงาน ผลลัพธ์ที่ได้ 
    5.3.1 สามารถเลือกรูปแบบของการเขียนบรรณานุกรมได้ และบรรณานุกรมนั้นมี
มาตรฐานสามารถน ามาใช้ได้อย่างสม่ าเสมอ 

   5.3.2 การเผยแพร่สารสนเทศนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานที่มีการ
อ้างอิงให้กับเจ้าของผลงานด้วย 

 มาตรฐานการรู้สารสนเทศส าหรับนักเรียนไทย 

  จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักเรียนไทยให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ โดย ชุติมา สัจจานันท์ (2558) ได้รับการน าเสนอในการประชุม
ระดับนานาชาติของ IFLA และได้รับคัดเลือกให้แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย รวมทั้งเผยแพร่เป็น
ภาษาไทยในวารสารวิจัยของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการก าหนดมาตรฐานการรู้
สารสนเทศของนักเรียนไทย ดังนี้ 
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   มาตรฐานที่ 1 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นของสารสนเทศใน 

การเรียนรู้และการด ารงชีวิต 

   มาตรฐานที่ 2 นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ รู้วิธี และใช้เครื่องมือค้น
สารสนเทศ 

   มาตรฐานที่ 3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศท่ีต้องการ  
   มาตรฐานที่ 4 นักเรียนสามารถรวบรวม จัดระบบ สังเคราะห์ และใช้ สารสนเทศ 

    มาตรฐานที่ 5 นักเรียนสามารถน าสารสนเทศท่ีได้ไปใช้สร้างความรู้  
   มาตรฐานที่ 6 นักเรียนมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศ 

 การรู้สารสนเทศจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศโดยต้องจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในบริบทของทุกอย่างในชีวิตของบุคคล เพ่ือความส าเร็จโดยบูรณาการทั้ง ใน
หลักสูตรของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

1.11 คุณสมบัติของผู้รู้สารสนเทศ 

 คุณสมบัติของบุคคลที่รู้วิธีเรียนรู้  นอกจากการมีคุณลักษณะและมาตรฐานของการรู้
สารสนเทศแล้วนั้น ยังควรมีคุณสมบัติที่ส่งเสริมให้บุคคลสามารถเป็นผู้รู้สารสนเทศได้อย่างแท้จริง 
  1. การรู้ห้องสมุด (Library literacy)  
   ผู้รู้สารสนเทศสามารถรู้ว่าห้องสมุดมีความส าคัญ ต่อการศึกษาค้นคว้า เพราะ
ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศในสาขาวิชาต่างๆ  มีสื่อความรู้หลากหลายรูปแบบทั้งในรูปสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้รู้สารสนเทศต้องรู้วิธีการจัดเก็บสื่อความรู้รูปแบบต่างๆ 
รู้จักใช้เครื่องมือช่วยค้นต่างๆ  รู้จักกลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศแต่ละประเภท  การรู้ห้องสมุดยัง
ครอบคลุมการรู้แหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ ด้วย ตรงกับมาตรฐานของการรู้สารสนเทศในด้านการค้นหา
และเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ 
  2. การรู้การอ่าน (Reading literacy) 
   ผู้รู้สารสนเทศสามารถรู้ว่าการอ่านเป็นสิ่งส าคัญของการรู้สารสนเทศ นอกจากการ
ค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ เมื่อได้สารสนเทศที่ต้องการแล้วการอ่านเนื้อหา ใจความของ
สารสนเทศนั้นคือการประเมินสารสนเทศอย่างหนึ่ง การอ่านยังเป็นการวิเคราะห์ เชื่อมโยง 
ประมวลผล ตรงกับมาตรฐานของการรู้สารสนเทศในด้านการเลือก วิเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ
ที่ต้องการได ้
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  3. การรู้คอมพิวเตอร์ (Computer literacy) 
   ผู้รู้สารสนเทศสามารถรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพราะในปัจจุบัน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างมาก ผู้รู้สารสนเทศต้องรู้ คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ การเชื่อมประสาน และการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ เช่น การพิมพ์
เอกสาร การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร และการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ได้ 
  4. การรู้เครือข่าย (Network literacy) 
   ผู้รู้สารสนเทศสามารถรู้เครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือก าหนดขอบเขตในการใช้เครือข่าย
สารสนเทศ อาทิเช่น เครือข่ายบุคคล เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายสารสนเทศเหล่านี้ เช่น การสืบค้นสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร และการบูรณาการ
สารสนเทศจากเครือข่ายกับสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ ได้ 
  5. การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น (Visual literacy) 
   ผู้รู้สารสนเทศสามารถรู้  เข้าใจ และแปลความหมายในสิ่งทีเห็นได้  รวมถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น และสามารถใช้ประโยชน์จาก   
สิ่งที่ เห็นนั้นในการท างาน และการด ารงชีวิตประจ าวันของตนเองได้  เช่น เข้าใจสัญลักษณ์

เครื่องหมายจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง  เข้าใจสัญลักษณ์ ปรากฏอยู่
บริเวณหน้าห้องน้ า หรือบริเวณลานจอดรถ หมายถึง ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ หรือที่จอดรถของผู้พิการ 

  6. การรู้สื่อ (Media literacy) 
   ผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึง วิเคราะห์ สามารถสื่อความหมายของสารสนเทศ
เหล่านั้นได้ และผลิตสารสนเทศจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุ ดนตรี หนั งสือพิมพ์ 
นิตยสาร เป็นต้น รู้จักเลือกรับสารสนเทศจากสื่อที่แตกต่างกัน รู้ขอบเขตและการเผยแพร่สารสนเทศ
ของสื่อ เข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อ และสามารถพิจารณาตัดสินได้ว่าสื่อนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือมากน้อย
เพียงไร 
  7. การรู้สารสนเทศดิจิตอล (Digital literacy) 
   ผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าใจ และใช้สารสนเทศในรูปแบบดิจิตอลผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์  เช่น สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้ รู้ว่าคุณภาพสารสนเทศ
ที่มาจากเว็บไซต์ต่างๆ แตกต่างกัน ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสารสนเทศในเว็บไซต์ต่างๆ ได้ รู้จัก
โปรแกรมการดัดแปลงไฟล์เอกสาร รูปภาพ  เป็นข้อมูลแบบดิจิตอลได ้
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  8. การรู้ด้านภาษา (Language literacy) 
   ผู้รู้สารสนเทศความสามารถก าหนดค าส าคัญส าหรับการสืบค้นได้ ในการสืบค้น
สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตมีการน าเสนอสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ปัจจุบันการร่วม
ประชาคมอาเซียนมีบทบาทเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ การรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษา
ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่สุด ยิ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ท าให้เรื่องของภาษา
เป็นสิ่งส าคัญในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ และสามารถส่งเสริมให้บุคคลนั้นมีความสามารถ
เหนือกว่าผู้อื่นได้ 
  9. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
   ผู้รู้สารสนเทศสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ ก่อน
การตัดสินใจเลือกรับสารสนเทศที่ได้น าเสนอไว้หลากหลาย โดยการพิจารณาทบทวนหาเหตุผล จาก
สิ่งที่เคยจดจ า คาดการณ์ โดยยังไม่เห็นคล้อยตามสารสนเทศที่น าเสนอเรื่องนั้นๆ แต่จะต้องพิจารณา
ใคร่ครวญไตร่ตรองด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลว่าสิ่งใดส าคัญมีสาระก่อนตัดสินใจเชื่อ จากนั้นจึง
ด าเนินการแก้ปัญหา มีการน าหลักธรรมะมาประกอบการตัดสินใจหรือแก้ปัญญานั้นได้ 

   กระบวนการคิดแก้ปัญหาตามหลัก อริยสัจ 4 

    1. ทุกข ์  คือ  การก าหนดให้รู้จักสภาพปัญหา 
    2. สมุทัย   คือ  การก าหนดเหตุแห่งทุกข์เพ่ือก าจัด 

    3. นิโรธ    คือ  การดับทุกข์อย่างมีจุดหมาย   
    4. มรรค    คือ  การก าหนดวิธีการในรายละเอียดและปฏิบัติเพ่ือก าจัดปัญหา  
  10. การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ (Information Ethic)  
   การเป็นผู้รู้สารสนเทศมิใช่เพียงแค่การใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น 
แต่บุคคลนั้นต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการจัดการศึกษาระดับต่างๆ ควร
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้สารสนเทศบนพ้ืนฐานของจริยธรรมทางสารสนเทศ  
เช่น การน าข้อความหรือแนวคิดของผู้อ่ืนมาใช้ในงานของตนจ าเป็นต้องอ้างอิงเจ้าของผลงานเดิม  
การไม่น าข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมและจรรยาบรรณของสังคมไปเผยแพร่ หรือไม่ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลในทางที่ผิด โดยการว่ากล่าวให้ร้ายผู้อ่ืน น าข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืนไป
เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 
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สรุป 

 สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการวิเคราะห์ 
ประมวลผลจากการศึกษาเล่าเรียน ถ่ายทอดประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดู และมีการบันทึก จัดพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่างๆ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
และเป็นปัจจัยส าคัญของการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ 
นักวิชาการ  และนักวิจัย สิ่งส าคัญส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ  ผู้เรียนต้องมีศักยภาพใน
การใช้สารสนเทศ  
 การรู้สารสนเทศ เป็นทักษะความสามารถของผู้เรียนที่พึงมี ในการตระหนักถึงความส าคัญ
ของสารสนเทศ สามารถระบุความต้องการสารสนเทศ สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและสารสนเทศ 
สามารถประเมินคุณค่าสารสนเทศ สามารถใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมใน 

การใช้สารสนเทศ ด้วยเหตุนี้การเตรียมบุคคลให้เป็นผู้ใช้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในทุกบริบท 

เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ถือเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ค าถามท้ายบทที่ 1 

สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ 

 

ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. สารสนเทศมีความหมายอย่างไรจงอธิบาย 

 2. สารสนเทศมีความส าคัญอย่างไรกับนักศึกษาจงอธิบาย 

 3. สารสนเทศแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
 4. จงอธิบายความหมายพร้อมกับยกตัวอย่างของสารสนเทศปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ  
 5. คุณภาพของสารสนเทศสามารถพิจารณาได้อย่างไรบ้าง 
 6. การรู้สารสนเทศมีความหมายอย่างไรจงอธิบาย 

 7. การรู้สารสนเทศมีความส าคัญอย่างไรกับนักศึกษาจงอธิบาย 

 8. องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศมีอะไรบ้าง 
 9. “ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ” ในทัศนะของนักศึกษา ควรมีลักษณะอย่างไรบ้างจงอธิบาย 

 10. ยกตัวอย่างกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามหลัก อริยสัจ 4 จากสถานการณ์หรือปัญหาที่
ผู้เรียนพบในชีวิตประจ าวัน  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

ห้องสมดุและแหล่งสารสนเทศ 
 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 2 ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ 

 2.1 ห้องสมุด 

 2.2 วัตถุประสงค์ของห้องสมุด 

 2.3 ประเภทของห้องสมุด 

 2.4 ลักษณะของห้องสมุดที่ดี 
 2.5 บริการของห้องสมุด 

 2.6 ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด 

 2.7 แหล่งสารสนเทศ 

 2.8 ประเภทของแหล่งสารสนเทศ 

 2.9 แหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2.10 การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. นักศึกษาอธิบาย ความหมาย และความส าคัญของห้องสมุดได้ 
 2. นักศึกษาบอกประเภทของห้องสมุดได้ 
 3. นักศึกษาใช้บริการของห้องสมุดได้ 
 4. นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการของห้องสมุดได้ 
 5. นักศึกษาอธิบาย ความหมายของแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้ 
 6. นักศึกษาเลือกแหล่งสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 2 

 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายความหมายของห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ และประเภทของ
ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศโดยใช้ Power point  

  2. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเภทของห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ พร้อมเสนอแนะวิธีการ
เลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 
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 3. อาจารย์ผู้สอนบรรยายถึงการบริการที่มีในห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ 

โดยใช้ Power point และตั้งค าถาม “นักศึกษาต้องการให้ห้องสมุดมีบริการอะไรบ้าง” 

4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7 – 10 คน ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับข้อค าถาม แล้ว
ให้นักศึกษาออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  

5. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็น เรื่อง บริการของห้องสมุด และการบริการของแหล่ง
สารสนเทศประเภทต่างๆ 

6. ตอบค าถามท้ายบท  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004)  
 2. Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. วีดีทัศน์ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจขณะบรรยาย 

 2. สังเกตการตอบค าถามในห้องเรียน 

 3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

 4. ตรวจการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 
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บทท่ี 2 

ห้องสมดุและแหล่งสารสนเทศ 

 

 

 การเป็นผู้รู้สารสนเทศที่สมบูรณ์ได้นั้นมีคุณสมบัติหนึ่งข้อที่ต้องให้ความส าคัญ คือการรู้จัก
แหล่งสารสนเทศ  เพ่ือให้ผู้ใช้สารสนเทศสามารถแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการได้  แหล่งสารสนเทศ
ไม่ได้มีเพียงห้องสมุดเท่านั้น ยังมีแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับความต้องการ  ซึ่งแหล่งสารสนเทศในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายแหล่งสารสนเทศ ดังเช่น 

แหล่งสารสนเทศบุคคล  แหล่งสารสนเทศสื่อสารมวลชน  แหล่งบริการสารสนเทศ  และแหล่ง
สารสนเทศจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากปัจจุบันข่าวสาร สารสนเทศ  ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยมี
การกล่าวกันว่า ผู้ที่มีข่าวสาร สารสนเทศมากย่อมได้เปรียบมาก ทั้ งในด้าน การด ารงชีวิตประจ าวัน 

การตัดสินใจในด้านการท างานและการประกอบธุรกิจ ซึ่งสารสนเทศบางประเภทมีราคาสูง  จึงเป็นไปได้
ยากท่ีตัวบุคคลจะสามารถมีสารสนเทศไว้ครอบครองได้ทั้งหมดที่ต้องการ  ดั้งนั้นบุคคลจึงจ าเป็นต้อง
อาศัยห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการสารสนเทศของบุคคลเป็นอย่างมาก 

 

2.1 ห้องสมุด 

 ห้องสมุด เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความส าคัญในการศึกษาค้นคว้า และห้องสมุดเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ทุกศาสตร์สาขาวิชา  มีการจัดบริการสารสนเทศในรูปต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  ตอบสนองความต้องการในการแสวงหาสารสนเทศของบุคคล ให้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 ความหมายของห้องสมุด 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)  ห้องสมุด หมายถึง แหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์  วัสดุไม่ตีพิมพ์  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ผู้ใช้สืบคันและเข้าถึง
สารสนเทศได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  โดยมีการคัดเลือก  จัดหาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ และมีการจัดเก็บ และบริการอย่างมีระบบ โดยบรรณารักษ์วิชาชีพ ซึ่งมีความรู้
ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ เป็นผู้บริหารและด าเนินงาน  
  อ าไพวรรณ  ทัพเป็นไทย (2553)  ห้องสมุด  หมายถึง แหล่งรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภททั้งวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ มีการคัดเลือกและจัดหาเข้ามาอย่างทันสมัย 
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ต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของผู้ใช้ มีบรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินงาน และ
จัดบริการต่างๆอย่างเป็นระบบ  
  น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547) ห้องสมุด หมายถึง แหล่งค้นคว้า เป็นศูนย์กลางของสรรพ
วิชาการในทุกแขนง ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศไว้ในรูปสิ่งพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น 

สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดทรัพยากรอย่างเป็นหมวดหมู่ เป็นระบบที่เป็นสากล 
เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตามความต้องการ  
  ความหมายของห้องสมุดจากความหมายของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ความหมายไว้ สามารถ
สรุปได้ว่า ห้องสมุด หมายถึง แหล่งรวบรวมสรรพวิชาการทุกแขนง และจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีระบบ โดยมีบรรณารักษ์เป็น
ผู้ด าเนินงาน และให้บริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของห้องสมุด 

 การก่อตั้งห้องสมุดขึ้นมาอาจมีนโยบายและวัตถุประสงค์การบริการแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและประเภทของห้องสมุดนั้น แต่อย่างไรก็ตามห้องสมุดทุกประเภทจะมีวัตถุประสงค์หลัก
ร่วมกัน ดังนี้ 
 1. เพ่ือการศึกษา ปัจจุบันระบบการศึกษาเป็นการมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้ผู้เรียนต้อง
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด เพื่อให้เกิดความรู้ที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถใช้
ห้องสมดุเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง และห้องสมุดยังส่งเสริมให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต 

 2. เพ่ือความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมความรู้ที่หลากหลาย และมีการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ดี มีความทันสมัยมาให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสาร เหตุการ ณ์
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้อย่างสม่ าเสมอ 

 3. เพ่ือการค้นคว้าวิจัย ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้  ข่าวสาร และเป็นศูนย์กลางของ 

การค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพราะได้จัดหารวบรวมสารสนเทศเพ่ือการวิจัยในสาขาวิชานั้นๆ 
ส่งเสริมให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ 

 4. เพ่ือการจรรโลงใจ ห้องสมุดช่วยสร้างสรรค์ความจรรโลงใจให้แก่ผู้ใช้ด้วยทรัพยากร
ประเภท ศิลปะ ศาสนา ปรัชญา วรรณคดี การท่องเที่ยว สารคดี บทประพันธ์ต่างๆ ส่งผลให้ผู้อ่าน
รู้สึกซาบซึ้งใจ เห็นคุณค่าของความดี สามารถยกระดับจิตใจให้เกิดจิตส านึกดี มีคุณธรรม 
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ภาพที่ 2.1 ห้องสมุดเฉพาะพฤกษศาสตร์ และห้องสมุดเฉพาะ ททท. 
ที่มา (https://botanicallib.files.wordpress.com/2010/11/dsc01105.jpg 

http://library.tourismthailand.org/th/) 

 5. เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ห้องสมุดให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ เพ่ือให้ผู้ใช้เกิดความบันเทิง และเพลิดเพลินใจช่วย
ผ่อนคลายความตึงเครียดได้ 
 

2.3 ประเภทของห้องสมดุ   
 จากวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งห้องสมุด ท าให้มีการจัดตั้งห้องสมุดขึ้น แต่ห้องสมุด
เหล่านั้นอาจมีนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริการแตกต่างกันไปตามลักษณะและประเภทของ
ห้องสมุดนั้น ประเภทของห้องสมุดแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. ห้องสมุดเฉพาะ (Special Library)   
  ห้องสมุดเฉพาะ (Special Library) เป็นห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานที่ห้องสมุด
สังกัดอยู่  ซึ่งอาจเป็นห้องสมุดของหน่วยงานเอกชน  หน่วยงานของรัฐ  สมาคม  สโมสร  เป็นต้น  
โดยมีวัตถุประสงค์ ในการรวบรวม ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติในหน่วยงาน ส่วนใหญ่
แล้วจะเปน็สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา  เพื่อให้บริการแก่สมาชิกหรือบุคลากรในหน่วยงานนั้น 
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 2. ห้องสมุดโรงเรียน (School Library)  
  ห้องสมุดโรงเรียน (School Library) เป็นห้องสมุดที่ถูกจัดตั้งขึ้นในโรงเรียนที่มีการเรียน
การสอนต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา เช่น ห้องสมุดโรงเรียนประถม  ห้องสมุดโรงเรียนมัธยม ห้องสมุด
สถาบัน  การอาชีวศึกษา เป็นต้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและ
นโยบายของโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนและการสอนครู   มีการ
จัดบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนด้วย ตัวอย่างเช่น 
ห้องสมุดโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ห้องสมุดโรงเรียนสตรี 
ราชินูทิศ  เป็นต้น 

 

 3. ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  (College and University Library) 
  ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (College and University Library) เป็นห้องสมุด
สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งห้องสมุดของสถานศึกษาสังกัดกรม
อาชีวศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย  ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน 

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาการ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  เช่น ศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เป็นต้น 

ภาพที่ 2.2 ห้องสมุดโรงเรียน 

ที่มา (http://www.bodinsp.ac.th/lib07/index.html) 
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 4. ห้องสมุดประชาชน  (Public Library)   
  ห้องสมุดประชาชน (Public Library)  เป็นห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรวบรวมข่าวสาร
ทันสมัย และ ความรู้ที่หลากหลาย  ไว้ส าหรับการบริการประชาชนในชุมชนต่างๆ ทุกเพศ  วัย อาชีพ  
และ ระดับความรู้  ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการอ่านและการศึกษาค้นคว้าตลอดชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมไปถึงเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ประเทศ ดังนั้นห้องสมุดชนิดนี้จึงเปรียบได้กับวิทยาลัยในชุมชน เช่น ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” จังหวัดอุดรธานี ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
หนองคาย  เป็นต้น 

ภาพที่ 2.3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

ที่มา (http://library.udru.ac.th/) 
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   5. หอสมุดแห่งชาติ  (National  Library)   
    หอสมุดแห่งชาติ (National Library)  เป็นห้องสมุดที่ท าหน้าที่เก็บ  รวบรวม   
สะสมสิ่งพิมพ์และสื่อความรู้ทุกอย่างที่ผลิตขึ้นในประเทศ  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สื่อความรู้ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของชาติมิให้สูญหายไป รวมไปถึงเป็นหน่วยงานที่ก าหนดเลขมาตรฐานสากล
ประจ าหนังสือ (International  Standard  Book Number : ISBN) และเลขมาตรฐานสากลประจ า
วารสาร (International  Standard  Serial Number : ISSN) เพ่ือควบคุมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร 
และหนังสือ  ให้เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วโลก ส่วนหอสมุดแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ท่าวาสุกรี 
ถนนสามเสน  กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.4 ห้องสมุดประชาชน  

ที่มา (http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit 

=Init&ID_Lib=923) 
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  หอสมุดแห่งชาติปัจจุบันมีสาขาอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 17 สาขา ดังนี้ 
   1. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ 
   2. หอสมุดแห่งชาติล าพูน 

   3. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 
   4. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี 
   5. หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี สิงห์บุรี 
   6. หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 
   7. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา 
   8. หอสมุดแห่งชาติประโคนชัย บุรีรัมย์ 
   9. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
นครพนม 

   10. หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

   11. หอสมุดแห่งชาติวัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต 

   12. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ตรัง 
   13. หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 

   14. หอสมุดแห่งชาติวัดดอนรัก สงขลา 

   15. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
สงขลา 

ภาพที่ 2.5 หอสมุดแห่งชาติ 
ที่มา (http://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2009/05/nlt-banner.jpg) 
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   16. หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 
   17. หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ 
  การก าหนดเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) และเลขมาตรฐานสากลประจ า
วารสาร (ISSN) โดยหอสมุดแห่งชาติ 
   เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN : International Standard Book 

Number) คือ เลขรหัสสากลที่ก าหนดขึ้นใช้ส าหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วๆ ไป มีความมุ่งหมาย
เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสะดวก ถูกต้องใน 

การควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ในด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน การบริการ เมื่อก าหนดให้หนังสือไปแล้ว 
ห้ามน ากลับมาใช้ซ้ าอีกโดยเด็ดขาด 

   เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN : International  Standard  Serial 

Number) คือ เลขรหัสเฉพาะที่ก าหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้ส าหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยนและการติดต่อต่างๆ เกี่ยวกับวารสารให้ถูกต้อง 
สะดวก และรวดเร็ว 

 

2.4 ลักษณะของห้องสมุดที่ดี  
 ห้องสมุดท่ีดีควรจัดระเบียบและจัดบริการดังต่อไปนี้ (อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย, 2540) 

1. มีหนังสือและวัสดุสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุไว้ส าหรับให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างกว้างขวางทุก
ประเภท 

2. มีบริการให้ยืมหนังสือ วัสดุสิ่งพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ห้องสมุด 

3. จัดบริการแนะน าการอ่าน บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า จัดบริการหนังสือจอง 
หนังสือส ารอง เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ใช้หนังสือและวัสดุอื่น ๆ อย่างท่ัวถึงกัน 

4. จัดหาหนังสืออ้างอิงที่ทันสมัยมาสงวนไว้ใช้เฉพาะในห้องสมุด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้
ห้องสมุดได้ใช้หนังสืออ้างอิงอย่างทั่วถึงกัน 

5. มีการจัดหนังสือไว้เป็นหมวดหมู่ตามระบบสากลไว้ให้บริการในชั้นเปิด เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถหยิบใช้ได้ด้วยตนเองโดยสะดวก 

6. จัดท าคู่มือหรือเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดเพ่ือเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ตรงเป้าหมายที่ได้
วางเอาไว้อย่างรวดเร็ว เช่น คู่มือการใช้ห้องสมุด คู่มือการใช้ OPAC ดรรชนีวารสาร ฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด รายชื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น 
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7. จัดบริการแนะน าหนังสือดี หรือหนังสือที่น่าสนใจ หนังสือที่จัดหาเข้าห้องสมุดใหม่ๆ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ทราบเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 

8. จัดสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายตามสมควร 
เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ มีโต๊ะ เก้าอ้ีนั่งสบาย ปราศจากเสียงรบกวนท าลายสมาธิ มีอากาศถ่ายเท 
ควรมีพัดลมช่วยระบายความร้อน หรือมีเครื่องปรับอากาศเพราะจะช่วยรักษาสภาพของวัสดุสิ่งพิมพ์
ต่างๆ โสตทัศนวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในห้องสมุด ให้มีสภาพคงทนใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่านานปี 

9. จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น จัดโต๊ะอ่านเฉพาะบุคคล จัดบริการถ่าย
ส าเนาหนังสือและภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมตลอดจนความต้องการของผู้ใช้ 
ณ ที่นั้นๆ 

10. มีงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน และจัดบริการเป็นประจ าและเพียงพอ 

 

2.5 บริการของห้องสมุด 

 การด าเนินงานห้องสมุด ถือว่าการบริการสารสนเทศเป็นหัวใจของงานห้องสมุด เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดมาให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่
ผู้ใช้บริการ บริการของห้องสมุดมีทั้งการบริการทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

1. บริการการอ่าน 

2. บริการ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

3. บริการสื่อโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ 
4. บริการสืบค้นสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต 

5. บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 

6. บริการส่งเสริมการใช้บริการ เช่น บริการน าชมห้องสมุด  บริการแนะน าหนังสือใหม่ 
 

2.6 ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด 

 ระเบียบห้องสมุด  หมายถึง กฎ ข้อบังคับหรือข้อตกลงที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติ 
เพ่ือความปลอดภัยของทรัพยากรห้องสมุด ป้องกันการช ารุด สูญหายรวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุด
ปฏิบัติอย่าง เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสม่ าเสมอ 

 โดยระเบียบห้องสมุดสามารถจ าแนกได้ตามลักษณะของการให้บริการของห้องสมุดนั้นๆ เช่น 
ระเบียบการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  ระเบียบการจองหนังสือ  ระเบียบการใช้หนังสืออ้างอิง 
  ตัวอย่างระเบียบห้องสมุดโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่  (มารยาทและระเบียบการใช้ห้องสมุดวารีเชียงใหม่, 2556) 
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   ระเบียบของห้องสมุดโรงเรียน 

    1. สมาชิกของห้องสมุดโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย นักเรียน คณะครู
อาจารย์โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
    2. เวลาเปิด-ปิดห้องสมุดช่วงเปิดภาคเรียน 07.40 – 17.00 น.ช่วงซัมเมอร์ 
(เดือนเมษายน) 08.00 – 16.30 น. 
    3. สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ ดังนี้ 
     คณะครูอาจารย์ 50 เล่ม/ ภาคการศึกษา 

     นักเรียนมัธยมศึกษา 5 เล่ม/ สัปดาห์ 
     นักเรียนประถมศึกษา 3 เล่ม/ สัปดาห์ 
   วิธียืม – คืนหนังสือ 

    1. สมาชิกเข้าแถวตามล าดับการมาก่อน-หลัง 
    2. ยื่นบัตรห้องสมุด (บัตรนักเรียน) หรือบอกเลขท่ีสมาชิกกับทางบรรณารักษ์  

    3. วิธีคืนหนังสือ ให้นักเรียนน าหนังสือที่ต้องการคืนมาให้แก่ทางบรรณารักษ์ 
 หมายเหตุ สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ทุกประเภท ยกเว้น หนังสืออ้างอิง 
 

 มารยาทในการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  1. ต้องเคารพต่อสถานที่ราชการ โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และแสดงบัตรสมาชิก
ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ 

  2. ต้องส ารวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อ่ืน 

  3. หนังสือ หรือสัมภาระอย่างอ่ืนให้น าไปเก็บไว้ใน Locker ที่ทางศูนย์วิทยบริการ 

จัดไว้ให้ ทั้งนี้ไม่รวมสิ่งของมีค่า ถ้าเกิดการสูญหาย ศูนย์วิทยบริการ จะไม่รับผิดชอบ 

  4. ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือปรับเครื่องมือสื่อสารให้เป็นระบบสั่น และ 

ห้ามน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ภายในศูนย์วิทยบริการ 

  5. ห้ามน าอาหาร ของขบเคี้ยว หรือเครื่องดื่ม เข้าศูนย์วิทยบริการ 

  6. ห้ามน าสัตว์ทุกชนิด เข้าศูนย์วิทยบริการ 

  7. ห้ามเล่นการพนัน และเกมในศูนย์วิทยบริการ 

  8. ห้ามสูบบุหรี่ภายในศูนย์วิทยบริการ 

  9. ห้าม ตัด ฉีก กรีด ขีดเขียน หรือขโมยหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของ 

ศูนย์วิทยบริการ 
  10. ยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ เอกสาร และสิ่งของก่อนออกจากศูนย์วิทยบริการ  
ถ้าประตูควบคุมเกิดสัญญาณดังขึ้น 
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  11. ไม่น าทรัพยากรที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากศูนย์วิทยบริการ ผู้ใด  

ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ 

  12. ในการใช้หนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้น าไปวางไว้ที่ชั้นพัก 

ที่ทางศูนย์วิทยบริการจัดไว้ให้  
  13. ต้องน าทรัพยากรที่ยืมไปส่งคืนตามวัน เวลาที่ก าหนด หรือก่อนก าหนด เมื่อเลิกใช้
แล้ว 

  14. ทรัพยากรที่ยืมไปจากศูนย์วิทยบริการควรจะได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ไม่ท าลาย 
หรือท าให้เปรอะเปื้อน 

  15. ไม่ควรท างานอ่ืน นอกเหนือจากการอ่านและศึกษาค้นคว้า 

16. ให้ความร่วมมือในการสอดส่อง ดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ และแจ้งให้ 
บรรณารักษ์ หรือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยบริการทราบ 

  17. ผู้ เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการต้องปฏิบัติตามประกาศ หรือค าสั่งของศูนย์ 
วิทยบริการโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน ผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการดังนี้ 
   17.1 ตักเตือน 

   17.2 เชิญออกจากศูนย์วิทยบริการ 

   17.3 ตัดสิทธิ์การใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 

17.4 พักการเรียน 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด ในแต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
ในบ้างข้อ เช่น จ านวนการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ หรือประเภทของสมาชิก ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท
ของห้องสมุด  แต่ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ   ที่ห้องสมุดแต่ละประเภทก าหนดไว้นั้น มีความส าคัญ
ต่อผู้ใช้บริการทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด 

คงสภาพอยู่อย่างสมบูรณ์ที่สุด และถือเป็นวัฒนธรรมในการใช้บริการแหล่งสารสนเทศอีกด้วย 
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2.7 แหล่งสารสนเทศ 

 แหล่งสารสนเทศ  หมายถึง แหล่งที่ผู้ใช้สารสนเทศสามารถแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการได้ 
ซึ่งแหล่งสารสนเทศไม่ได้มีเพียงห้องสมุดเท่านั้น ยังมีแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่ผู้ใช้สามารถ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งแหล่งสารสนเทศในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายแหล่งสารสนเทศ 
สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
  1. แหล่งสารสนเทศบุคคล 

   เป็นแหล่งสารสนเทศ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล โดยเกิดจากการประมวลความคิด ความรู้
และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้ง
ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งวิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคลมีหลายหลายวิธี เช่น การพูดคุยโดยตรง การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การติดต่อทางอีเมล์ ไปรษณีย์ เป็นต้น 

  2. แหล่งสารสนเทศสถาบัน 

   เป็นแหล่งสารสนเทศประเภท  สถาบัน  องค์กร ทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
หน่วยงานต่างๆ โดยมีหน้าที่ รวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ แก่
ผู้ใช้  ซึ่งส่วนใหญ่สถาบันบริการสารสนเทศให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับสารสนเทศในด้านต่างๆ มากขึ้น จึงมีบางหน่วยงานที่คิดอัตรา
ค่าบริการ ซึ่งท าให้เกิดเป็นสถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ขึ้น 

  3. แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน 

   เป็นแหล่งสารสนเทศที่มุ่งเผยแพร่สารสนเทศ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่อประชาชน โดย
เน้นข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน รวมทั้งสาระความรู้ในเรื่องราว
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ โดยการแพร่กระจายเสียง ภาพ และตัวอักษร ผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์ เช่น 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 สถานีวิทยุกระจายเสียงในคลื่น
ความถี่ AM FM  และหนังสือพิมพ์มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ เป็นต้น 

   4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 

    อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลก 

ให้สามารถติดต่อ สื่อสารระหว่างกันได้ ซึ่งแหล่งความรู้บนอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาด
ใหญ่ ที่รวบรวมความรู้ในทุกเรื่อง ทุกสาขาวิชาต่างๆ โดยถ่ายทอดความรู้ในรูปของมัลติมีเดีย ซึ่งมีทั้ง
ข้อความ ภาพเสียงและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยให้การติดตามความรู้นั้นน่าสนใจมากขึ้น ปัจจุบัน
เว็บไซต์มีจ านวนมากที่เผยแพร่โดยบุคคล หรือองค์กรต่างๆ ทั่วโลก เช่น www.facebook.com, 

www.sanook.com, www.udru.ac.th  เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว 
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2.8 ประเภทของแหล่งสารสนเทศ 

 แหล่งสารสนเทศปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ จ าแนกได้ 5 ประเภท ดังนี้  
  1. ศูนย์เอกสาร หรือ ศูนย์สารสนเทศ (Documentation Center หรือ 

Information Center)   
   ศูนย์เอกสาร หรือ ศูนย์สารสนเทศ (Documentation Center หรือ Information 

Center)  เป็นหน่วยงาน หรือแหล่งที่จัดเก็บรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เฉพาะสาขาวิชา เพ่ือ 

การค้นคว้าวิจัย  และเพ่ือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีศูนย์สารสนเทศนั้น  ๆ โดยตรง ลักษณะ 

การให้บริการ  โดยส่วนมากเป็นเอกสารที่ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนา  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นต้น 

 

 

   1.1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    ปัจจุบันศูนย์ศึกษาฯ มีผลการศึกษาที่ประสบความส าเร็จแล้วในหลาย ๆ ด้าน 
ทั้งด้านการปลูกพืชหลาย ๆ ชนิดในสภาพพ้ืนที่ต่าง ๆ การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกวิธี การประมง โดยได้มีการ
สาธิตไว้ในลักษณะของ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"  ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ง่าย ๆ เกษตรกร
สามารถน าไปเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพได้ ดังนั้น ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าไปศึกษา
หาความรู้ หรือสามารถขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่ศูนย์ศึกษาฯ ได้ตามความสนใจ   
เพ่ือจะได้น าความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สมดังพระราชปณิธานแห่งองค์ 
"พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่"  การที่เกษตรกรจะสามารถท าการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

ภาพที่ 2.6 ศูนย์สารสนเทศทางการเกษตร 
ที่มา (http://image.soidb.com/bangkok/zm/131100705_01.jpg) 
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และสามารถเลี้ยงตัวเองได้นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในการท าการเกษตร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความรู้ ในเรื่องการท า
การเกษตรอย่างมีหลักวิชาและใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรมีความสามารถ
ในการผลิตเพ่ิมมากขึ้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละศูนย์นั้น ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของ
พ้ืนที่นั้น ๆ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและสภาพปัญหาของการพัฒนา แล้วด าเนินการพัฒนาตลอดจน 

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเฉพาะพ้ืนที่ และสอดคล้องกับ  

การประกอบอาชีพของราษฎรในพ้ืนที่นั้น ๆ ผลจากการทดลองวิจัยนี้ได้น าไปเผยแพร่สู่ราษฎรด้วย  

วิธีปฏิบัติที่ง่าย ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติเองได้ โดยจัดให้มีการสาธิตและอบรมในรูปแบบต่าง ๆ  
จึงกล่าวได้ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ  

การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือให้ราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถพัฒนาอาชีพการเกษตรของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตมากขึ้นจนสามารถเลี้ยงตัวเอง ได้ในระยะยาว 

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ประกอบด้วย  6 ศูนย์ 
กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ด าเนินการค้นคว้า ทดลองและสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ท ากินของราษฎรให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลายชนิด 

     2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
เพชรบุรี  ด าเนินการศึกษาแนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม โดยหาวิธีการที่จะ
ให้เกษตรกรมีส่วนในการปลูก ปรับปรุงและรักษาสภาพป่าพร้อม ๆ กับมีรายได้และผลประโยชน์  
จากป่าด้วย 

     3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
จันทบุรี ด าเนินการศึกษาและค้นคว้าเพ่ือพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต ซึ่งจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
       4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
สกลนคร   ด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ  

ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ โดยเน้นการปรับปรุงบ ารุงดิน การเร่งรัดพัฒนาป่าไม้โดยอาศัยระบบ
ชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร 

       5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ า 
ล าธาร เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ที่ท าให้เกษตรกรสามารถ
พ่ึงตนเองได้โดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
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       6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดนราธิวาส  ด าเนินการศึกษาวิจัยดินพรุที่มีอยู่อย่างกว้างขวางในภาคใต้ ให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมให้ได้มากท่ีสุด 

 

  2. ศูนย์ข้อมูล (Data Center)   
   ศูนย์ข้อมูล (Data Center)  เป็นหน่วยงานที่ผลิต หรือรวบรวมข้อมูลเฉพาะเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง คล้ายกับศูนย์เอกสาร แต่จะมีความแตกต่างตรงที่ ศูนย์ข้อมูลนั้นจะมีการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่ง
ส่วนใหญ่ข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลดิบหรือตัวเลขต่างๆ มักใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและ
ประมวลผล  เช่น ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. และศูนย์การเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรม  เป็นต้น 

 

 

  3. หอจดหมายเหตุ (Archive)  
   หอจดหมายเหตุ (Archive) เป็นสถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
การจัดหาหรือรับมอบการจัดเก็บดูแลรักษาเอกสารทางราชการ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ของ
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นระเบียบข้อบังคับ  ค าสั่ง  หนังสือตอบโต้  บันทึกรายงาน  แบบพิมพ์  
แผนที่ แผนผัง  ภาพถ่าย และถ่ายทอดสาระของเอกสารไปสู่ผู้ใช้ตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมไปถึงเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติ
หน้าที่ ส าหรับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการบริหารงานจดหมายเหตุของประเทศไทย คือ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม   

ภาพที่ 2.7 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. และศูนย์การเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรม 

ที่มา (http://info.dip.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=fmmfesa 

1sNk%3D&tabid=55) 
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   หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (National Archives of Thailand) 

    หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (National Archives of Thailand) มีหน้าที่จัดเก็บ
เอกสารราชการ เอกสารส าคัญๆ ของชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ ทางการวิจัย รวมเรียกเป็น 
จดหมายเหตุ รักษาไว้เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันต่อไป โดยจะรับมอบเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงาน 
เอกสารที่มีอายุเกิน 25 ปี มีนักจดหมายเหตุและเจ้าหน้าที่จดหมายเหตุเป็นผู้ด าเนินงานตามหลักวิชา
เอกสารที่รับมอบจะได้รับการประเมินคุณค่าเอกสาร ได้รับการดูแล เก็บรักษา และอนุรักษ์ตามหลัก
วิชาการ  และท าเครื่องมือช่วยค้นคว้าชนิดต่าง ๆ เพ่ือควบคุมเอกสารและอ านวยความสะดวกแก่ 
ผู้ค้นคว้า เอกสารจดหมายเหตุที่จัดเรียบร้อยแล้วจะบรรจุไว้ในแฟ้มและกล่องเอกสารที่มีขนาดตาม
มาตรฐานของจดหมายเหตุประเภทต่าง ๆ มีทั้งประเภทกระดาษแผ่น ภาพถ่าย แผนที่ แผนผัง  
แบบแปลน แถบบันทึกเสียง และไมโครฟิล์ม เอกสารต้นฉบับส่วนใหญ่  ได้แก่  ใบบอก สารตรา ฎีกา 
รายงานการประชุม  หนังสือโต้ตอบ  บันทึกความเห็น  ประกาศพระราชบัญญัติ  รายงานการตรวจ
ราชการ สถิติ แผนภูมิ และตาราง เป็นต้น หอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษาเอกสารราชการตั้งแต่
สมัยปลายรัชกาลที่ 4 จนถึงเอกสารสมัยปัจจุบัน เอกสารที่มีความส าคัญมากคือเอกสารของ 

กรมราชเลขาธิการ ซึ่งเป็นเอกสารราชการแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5-7 เอกสารส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
เอกสารการบริหารราชการนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เอกสารของกระทรวงและ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น  กระทรวงศึกษาธิการ กรมที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย 
เป็นต้น หอจดหมายเหตุแห่งชาติยังเก็บรักษาเอกสารส่วนบุคคลซึ่งเป็นเอกสารของรัฐบุรุษ  
นักปกครอง นักการเมือง และบุคคลส าคัญของประเทศในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเจ้าของเอกสารหรือทายาท
มอบไว้เป็นสมบัติของชาติเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย เอกสารชุดส าคัญคือ เอกสารส่วนพระองค์
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เอกสารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เอกสารพระยาอนุมานราชธน 
(เสฐียรโกเศศ) เป็นต้น หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีห้องบริการค้นคว้าวิจัยแบ่งเป็น 2 ห้อง คือ ห้อง
บริการ  กรมหลวงพิชิตปรีชากร  ให้บริการค้นคว้าวิจัยเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ ได้แก่ เอกสาร
โต้ตอบทางราชการ เอกสารส่วนบุคคล สิ่งพิมพ์รัฐบาล เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย หนังสืออ้างอิง 
เป็นต้น และห้องบริการ  บุรฉัตร  ให้บริการค้นคว้าวิจัย  เอกสาร  โสตทัศน์ จดหมายเหตุ ได้แก่ 
ภาพถ่ายสไลด์ แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน์ แผนที่ โปสเตอร์ เป็นต้น 
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  4. พิพิธภัณฑ์ (Museum)   
   พิพิธภัณฑ์ (Museum)  เป็นสถานที่สะสม รวบรวมวัตถุธรรมชาติ  วิทยาศาสตร์   
สิ่งแปลกประหลาด  ศิลปวัตถุ  เพ่ือให้ความรู้และการศึกษาแก่มวลมนุษย์   ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่ง
รวบรวมแล้วยั งได้ พัฒนาเป็นแหล่งสงวนรักษา วิจัยและจัดแสดงสิ่ งต่างๆ เหล่านั้น เช่น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า  พิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์  เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.8 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ที่มา (http://www.sadoodta.com/files/styles/pic600x250-

upauto/public/cover-sadoodta_1148.jpg?itok=ljXV1_UG) 

ภาพที่ 2.9 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง 
ที่มา (http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=3283283, 

https://esan108.com/ main/wp-content/uploads/2016/04/ 

ป้ายพิพิธภัณฑ-์บ้านเชียง-650x367.jpg) 



58 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

  5. แหล่งบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ (Commercial Information Service 

Center)   
   แหล่งบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ (Commercial Information Service Center)

เป็นหน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นห้องสมุดหรือศูนย์ข้อมูลที่ด าเนินการทางธุรกิจ  เพื่อมุ่งหวังผลก าไรจากการ
ให้บริการ รวบรวม จัดเก็บ  ประมวลผล  ประเมินค่าและเผยแพร่สารสนเทศ ตามความต้องการของ
ลูกค้า เช่น  การจัดส่งเอกสาร  การค้นหาสารสนเทศ  บริการเขียนโครงร่างงานวิจัย  บริการเขียน
รายงาน  ท างานวิจัยวิเคราะห์ตลาด งานแปล  จัดท าโฆษณาและงานบรรณาธิการ  รวมไปถึง
บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายฐานข้อมูล เป็นต้น  ตัวอย่างของสถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์  เช่น  
ร้านอินเทอร์เน็ต   บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย  ศูนย์ข้อมูลมติชน  ส านักข่าว CNN  เป็นต้น 

 

2.9 แหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 นอกจาก ห้องสมุด และแหล่งบริการสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมี
แหล่งสารสนเทศในสถาบันการศึกษา อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งมีหน่วยงานภายใน
หลากหลายหน่วยงาน ไม่เพียงให้บริการด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภายในมหาวิทยาลัยยังมี
แหล่งเรียนรู้อยู่มากมาย ตรงกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและ
บริการวิชาการแก่สังคม”  จึงนับเป็นแหล่งสารสนเทศที่ส าคัญในจังหวัดอุดรธานีและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

มีดังต่อไปนี้ 
 1. หอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  หอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นอาคารไม้ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2466เป็น 
“โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร”  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลอุดร” 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูมูล เช่นเดิม ในปี พ.ศ. 2473 ทางการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
สตรีประกาศนียบัตรมณฑลอุดรขึ้น  ปัจจุบันได้มีการบูรณอาคารให้มีความร่วมสมัย แต่ยังคง
สถาปัตยกรรมแบบเดิมเอาไว้ ภายในอาคารหอประวัติมีการจัดแสดงภาพจิตรกรรม  และภาพถ่ายใน
อดีต บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 2.11 อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นอนุรักษ์และสร้างพลังทางภูมิปัญญา
ของสังคมพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและ
พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม จิตใจไปพร้อมกัน 

 

 

  3. ศูนย์วิทยบริการ 

   ศูนย์วิทยบริการ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เดิมอาคารห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของตึกอ านวยการ เป็นห้องสมุดขนาด 4  ห้องเรียน 
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารคณะวิทยาการจัดการ  ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ห้องสมุดจึงได้จัดสรรงบประมาณ 3,000,000 บาท สร้างอาคารหอสมุดขึ้นใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 2 

ชั้น ปัจจุบันเป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 สถาบันราชภัฏได้รับ

ภาพที่ 2.10 อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ภาพที่ 2.12 อาคารศูนย์วิทยบริการ 

งบประมาณ  ให้จัดสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร 6 ชั้น เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2540  เรียกชื่อว่าศูนย์วิทยบริการ  ปัจจุบันศูนย์วิทยบริการ ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  และสามารถให้บริการได้ สะดวกรวดเร็ว 

 

 

  4. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 

   ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแหล่งมี
ให้บริการวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ด้านการสนับสนุน
การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  หน่วยงานจึงได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและบริการวิชาการในระดับ
สากล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

  5. ศูนย์ภาษา 

   ศูนย์ภาษาเป็นแหล่งให้บริการวิชาการความรู้ด้านภาษามีหน้าที่รับผิดชอบ        
การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย การค้นคว้าและการท าวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เป็นผู้น าด้านวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงานอ่ืนๆ และ
ประชาชนในและนอกเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

  6. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย โดย
มุ่งเน้นการบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการระบบเครือข่าย บริการอินเทอร์เน็ตและการ
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ภาพที่ 2.13 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

พัฒนาโปรแกรม เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและงานบริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบริการ
วิชาการด้านคอมพิวเตอร์สู่สังคม 

 

  7. ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน 

   ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน เป็นแหล่งรวมข้อมูลทางพุทธศิลป์ถิ่นอีสาน และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการหมุนเวียนของงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ เป็นแหล่ง 
ให้ข้อมูลความรู้ทางงานพุทธศิลป์ในลักษณะต่างๆ ทั้งทางวิชาการและการใช้ประโยชน์แก่เยาวชน  
นักวิจัย  ว่าที่นักวิจัย  นักพัฒนา  ครู  อาจารย์  ประชาชนทั่วไป อีกทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ  
เพ่ือสร้างกลไกการเรียนรู้ในท้องถิ่นอีสานด้วยการวิจัย  รวมทั้งเน้นการมีกระบวนการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของชุมชนในท้องถิ่น 

 

ภาพที่ 2.14 ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน 
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 นอกจากแหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัยแล้ว เรายังสามารถเรียนรู้ ค้นหาสารสนเทศได้จาก
แหล่งสารสนเทศท่ีมีอยู่ในชุมชนได้อีกมากมาย  หากเราสามารถก าหนดสารสนเทศที่ตนเองต้องการได้
แล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแหล่งสารสนเทศท่ีจัดเก็บสารสนเทศที่เราต้องการนั้นได้ แต่หากมี
แหล่งสารสนเทศอยู่มากมาย เราจะสามารถเลือกใช้แหล่งสารสนเทศประเภทใดนั้นจ าเป็นต้อง
พิจารณาต่อไป 

 

2.10 การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 

 เราสามารถเลือกใช้แหล่งสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ โดยมีหลักการพิจารณา
ดังนี้ 
  1. มีความสะดวกในการเข้าใช้ เช่น อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่เข้าใช้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่เพียงแต่ผู้ใช้ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าถึงแหล่งความรู้เป็น 
ห้องสมุดก็เป็นแหล่งที่มีความสะดวกในการเข้าใช้จัดตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์กลาง และเปิดบริการ
ตามเวลาที่ก าหนด 

  2. เป็นแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ ห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าแหล่ง บุคคลและอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีวิธีการคัดเลือก จัดหา จัดเก็บ ทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นให้บริการสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ท าให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการค้นหาสารสนเทศ ในขณะที่อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ
น้อยกว่าห้องสมุด  เนื่องจากมีการเผยแพร่ความรู้จ านวนมากที่ขาดการกลั่นกรองเนื้อหา บางครั้งอาจ
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือขัดต่อศีลธรรม ดังนั้นการใช้เว็บไซต์ต่างๆ จึงควรระมัดระวัง ควรเลือก
เว็บไซต์เป็นของสถาบันต่างๆ ที่น่าเชื่อถือมากกว่าเว็บไซต์ของบุคคล หรือหน่วยงานที่ไม่รู้จักชื่อเสียง
แหล่งสารสนเทศบุคคลควรค านึงถึงผู้ที่มีชื่อเสียงคุณวุฒิ หรือประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับกว้างขวาง
อาจเป็นระดับประเทศหรือนานาชาติ 
  3. มีความสอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศท่ีต้องการ เช่น  
   3.1 ถ้าต้องการความรู้เฉพาะสาขาวิชา  อาจเลือกใช้ห้องสมุดคณะ  ห้องสมุดเฉพาะ   
ศูนย์สารสนเทศ 

   3.2 ถ้าต้องการความรู้ทั่วไปหลากหลายสาขาวิชา อาจเลือกใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ห้องสมุดประชาชน หอสมุดแห่งชาติ 
   3.3 ถ้าเรื่องที่ต้องการเฉพาะเจาะจงและหาอ่านไม่ได้จากทรัพยากรสารสนเทศ อาจ
ต้องใช้แหล่งบุคคลที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 
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  4. ระมัดระวังเรื่องความทันสมัยของเนื้อหาที่น าเสนอสื่อมวลชน เป็นแหล่งที่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่จึงล้าสมัยเร็ว เช่น ราคาหุ้น 
ราคาทอง ราคาน้ ามัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขทุกวัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพิจารณา วัน เดือน ปี
ของการผลิต หรือเผยแพร่ข้อมูล ของแหล่งสื่อมวลชนด้วย 

 

สรุป 

 ห้องสมุด เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีการจัดหา จัดเก็บอย่างมีระบบ และเป็นแหล่งในการ
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ของบุคคล  ห้องสมุดมิได้มีอยู่เพียงประเภทเดียว ห้องสมุดมีการจัดตั้งขึ้นมาถึง 
5 ประเภท ถึงแม้ว่าห้องสมุดนั้นๆ อาจจะมีการให้บริการที่แตกต่างกัน สถานที่ต่างกัน หรือชื่อเรียกไม่
เหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์หลักของห้องสมุดมีไม่ต่างกัน คือเป็นแหล่งความรู้ เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย 
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จรรโลงใจ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  การปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุดแต่ละประเภท ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ใช้บริการทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ค านึงว่าทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดนั้นเป็นของส่วนรวม ทุกคนมี
สิทธิในการใช้อย่างเท่าเทียมกัน แหล่งสารสนเทศ เป็นสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ
ในสาขาวิชาต่างๆ  ให้บริการตามความสนใจของผู้ที่ต้องการสารสนเทศ  ซึ่งมิได้มีเพียงแต่ห้องสมุด
เท่านั้น   ยังมีสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือให้บริการสารสนเทศโดยอาจมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  
จากผู้ใช้บริการ  ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เองว่าต้องการสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศใด  แหล่งสารสนเทศ
นั้นมีสารสนเทศถูกต้อง  ครบถ้วน  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้เองหรือไม่  ดังนั้นบุคคลที่เป็นผู้รู้
สารสนเทศจ าเป็นต้องมีทักษะการรู้ห้องสมุด สามารถระบุแหล่งสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่ตนเองต้องการ เพ่ือแสวงหาความรู้ที่ต้องการไดจ้ึงถือว่าประสบผลส าเร็จ 
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ค าถามท้ายบทที่ 2 

ห้องสมุดและแหลง่สารสนเทศ 

 

 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. ห้องสมุดมีความหมายว่าอย่างไรในทัศนะของนักศึกษา 
 2. ห้องสมุดมีความส าคัญกับนักศึกษาอย่างไรบ้าง 
 3. อธิบายลักษณะห้องสมุดต่อไปนี้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 3.1 ห้องสมุดเฉพาะ  ยกตัวอย่าง 
 3.2 ห้องสมุดโรงเรียน  ยกตัวอย่าง 
 3.3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ยกตัวอย่าง 
 3.4 ห้องสมุดประชาชน 

 3.5 หอสมุดแห่งชาติ 
 4. เลข ISBN และ ISSN ย่อมาจากค าว่าอะไร มีความหมายอย่างไร และสามารถขอได้จากที่
ใด 

 5. บริการของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แยกเป็น 

 5.1 บริการหลัก มีบริการอะไรบ้าง 
 5.2 บริการเสริม  มีบริการอะไรบ้าง 
 5.3 นักศึกษาประทับใจในบริการใด 

 6. ให้ศึกษาระเบียบการใช้บริการต่อไปนี้ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 6.1 ระเบียบการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

 6.2 ระเบียบการจองหนังสือ 

 6.3 ระเบียบการปรับกรณีท าทรัพยากรช ารุด สูญหาย 

 6.4 ระเบียบการใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 

 6.5 ระเบียบการใช้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
 7. มารยาทในการเข้าใช้บริการห้องสมุดทุกประเภทมีอย่างไรบ้าง  
 8. อธิบายความแตกต่างของศูนย์สารสนเทศ และ ศูนย์ข้อมูล 

 9. อธิบายความหมายของพิพิธภัณฑ์ พร้อมยกตัวอย่าง 2 แหล่ง 
 10. นักศึกษามีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเลือกใช้แหล่งบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ 

จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ 
 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 3 ทรัพยากรสารสนเทศ 

 3.1 ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ 

 3.2 ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

      1. สื่อสิ่งพิมพ์ 

      2. สื่อโสตทัศนวัสดุ 
      3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3.3 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

      1. การจัดหมวดหมู่หนังสือ 

      2. ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ 

      3. เลขเรียกหนังสือ 

     4. หนังสือที่นิยมให้สัญลักษณ์แทนเลขหมู่ 
      5. หนังสือที่มีอักษรก ากับเหนือเลขหมู่ 
 3.4 การเรียงหนังสือบนชั้น 

 3.5 การจัดเก็บสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 3.6 การจัดเก็บจุลสารและกฤตภาค 

 3.7 การจัดเก็บวัสดุไม่ตีพิมพ์ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. นักศึกษาสามารถอธิบาย ความหมายทรัพยากรสารสนเทศได้ 
 2. นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทของได้ทรัพยากรสารสนเทศได้ 
 3. นักศึกษาบอกส่วนประกอบของหนังสือได้ 
 4. นักศึกษาบอกความแตกต่างของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละชนิดได้ 

5. นักศึกษาสามารถอธิบาย ความหมายของการจัดหมวดหมู่ได้ 
 6. นักศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างของการจัดหมวดหมู่แต่ละระบบได้ 
 7. นักศึกษาบอกส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือได้ 
 8. นักศึกษาค้นหาหนังสือบนชั้นในห้องสมุดได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 3 

  1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายความหมาย และประเภททรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ Power 

point  

  2. อาจารย์ผู้สอนอธิบายส่วนประกอบของหนังสือ และให้นักศึกษายืมหนังสือจากห้องสมุด
มาคนละ  
1 เล่ม 

 3. ให้นักศึกษาอธิบายส่วนประกอบของหนังสือของตนเอง 
4. อาจารย์ผู้สอนสรุป เรื่อง ประเภทของหนังสือและส่วนประกอบของหนังสือ 

5. อาจารย์ผู้สอนอธิบายความหมายการจัดหมวดหมู่  ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ 
ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ  และการเรียงหนังสือบนชั้น โดยใช้ Power point  

6. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหา เรื่อง การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

7. ตอบค าถามท้ายบท  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004)  
 2. Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจขณะบรรยาย 

 2. สังเกตการตอบค าถามในห้องเรียน 

 3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

 4. ตรวจการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

 



 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

บทท่ี 3 

ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ 
 

 

  การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ได้นั้น ไม่ใช่เพียงแค่การรู้จักค้นคว้าจากแหล่ง
สารสนเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ จ าเป็นที่จะต้องทราบถึงสื่อความรู้
ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้มีการบันทึกลงในกระดาษ แผ่นฟิล์ม สื่อออฟติกส์  อาทิเช่น หนังสือ ต ารา 
รายงานการวิจัย   ม้วนเทป หรือ ซีดี – รอม ซึ่งสื่อความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่ได้มีการ
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศต่างๆ  การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุด โดยทั่วไปจะมีการจัดแยกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ จะมีการ
จัดหมวดหมู่ และก าหนดสัญลักษณ์ให้กับหนังสือ ต ารา เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

 

3.1 ความหมายทรัพยากรสารสนเทศ 

 ทรัพยากรสารสนเทศ  หมายถึง  วัสดุสารสนเทศที่มีคุณค่า ที่บันทึกข่าวสาร ข้อเท็จจริง
ความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสติปัญญา  อารมณ์และจิตใจของมนุษย์  และถูกจัดเก็บ
รวบรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ ไว้ในห้องสมุดเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ (สีปาน ทรัพย์ทอง, 2546 ; 

อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย, 2549) 
 

3.2 ประเภทของทรัพยากรห้องสมุด 

 ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศแบ่งตามลักษณะของทรัพยากรได้เป็น  3  ประเภทดังนี้ 
 1. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials)  
  สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง  สารสนเทศที่ถูกรวบรวม  บันทึกไว้ในกระดาษ แสดงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในรูปแบบต่างๆ โดยสื่อสิ่งพิมพ์ แบ่งได้เป็น 5  ประเภทดังนี้ 
   1.1 หนังสือ (Books)   
    หนังสือ หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่จัดท าออกมาเป็นรูปเล่ม อาจมีเรื่องเดียว หรือหลาย
เรื่องภายในเล่มเดียวกัน  หรือหลายเล่มจบ  โดยทั่วไปแบ่งหนังสือตามลักษณะเนื้อหาได้ 2 ประเภท
ดังนี้ 
     1.1.1 หนังสือประเภทสารคดี (Non-Fiction) เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้
สาระความรู้มีเนื้อหาเน้นในด้านวิชาการเป็นส าคัญ ช่วยส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า การวิจัย หนังสือ
ประเภทสารคดีแบ่งได้ 5 ชนิด ดังนี้ 
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      1) หนังสือทั่วไป (General Books) เป็นหนังสือความรู้ทั่วไป ที่แต่งขึ้นมา
โดยผู้สนใจสาขาวิชานั้นๆ  ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นเกิดความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชานั้นๆ  เช่น 

 

 

      2) ต ารา (Text Books) เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เชิงวิชาการในสาขาวิชา
ต่างๆ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ  
      3) หนังสือแบบเรียน (Course Books) เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงหนังสือคู่มือครู และหนังสือประมวล 

การสอนของคร ู
      4) หนังสืออ่านประกอบ (Supplementary Readings) เป็นหนังสือที่มี
คุณค่าทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ในระดับต่าง ๆ แต่ไม่ใช่
หนังสือแบบเรียนที่ใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

      5) หนังสืออ้างอิง (Reference Books) เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ 
ข้อเท็จจริง และความเข้าใจพ้ืนฐาน  มีเนื้อหากะทัดรัด ผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องอ่านทั้งเล่ม  มีการปรับปรุง
เนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ห้องสมุดใช้ตัวอักษร “อ”  หรือ “R” หรือ  ”Ref” แทน พร้อมทั้งจัด
หนังสืออ้างอิง แยกไว้ต่างหากจากหนังสือทั่วไป และให้บริการเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น  หนังสือ
อ้างอิงมีท้ังหมด  10 ชนิด แต่แบ่งตามลักษณะการให้สารสนเทศออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
       5.1) หนังสืออ้างอิงประเภทให้สารสนเทศโดยตรง  
       หนังสืออ้างอิงประเภทให้สารสนเทศโดยตรง หรือ หนังสืออ้างอิงที่ให้
ค าตอบทีผู่้ค้นคว้าต้องการ ชนิดของหนังสืออ้างอิงประเภทนี้ แบ่งออกได้ 8 ชนิด ดังนี้ 

ภาพที่ 3.1 หนังสือทั่วไป 

ทีม่า (http://www.book.rmutt.ac.th/book/052848.jpg) 
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        5.1.1) พจนานุกรม (Dictionaries) เป็นหนังสืออ้างอิงที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์  หน้าที่ของค าศัพท์  การออกเสียง  ค าจ ากัดความ หรือความหมายของค าศัพท์ 
พจนานุกรม มี 2 ประเภทคือ 

              (1) พจนานุกรมทั่วไป  คือ พจนานุกรมที่ให้ความรู้ทั่วไปไม่เฉพาะ
ด้าน  เช่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2545 

        (2) พจนานุกรมเฉพาะวิชา  คือ พจนานุกรมที่รวบรวมและให้
ความหมายของค าศัพท์ เฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง  เช่น พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า  พจนานุกรม
นิติศาสตร์ 

 

        5.1.2) สารานุกรม (Encyclopedias) เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ หลายๆ สาขาวิชา  ซึ่งแต่งโดยผู้ช านาญในสาขาวิชานั้นๆ อาจจบภายใน
เล่ม หรือมีหลายเล่มจบ  สารานุกรมมี 2 ประเภท คือ 

                (1) สารานุกรมทั่วไป  สารานุกรมที่รวบรวมความรู้เบื้องต้น
ในวิชาทั่วๆไป เช่น สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน Encyclopedia Americana  
                (2) สารานุกรมเฉพาะสาขาวิชา  สารานุกรมที่รวบรวม
ความรู้เบื้องต้นเฉพาะสาขาวิชา  เช่น  สารานุกรมเพลงไทย  สารานุกรมรัฐศาสตร์   
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 พจนานุกรม 
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         5.1.3) หนังสือรายปี (Year Books) เป็นหนังสืออ้างอิงที่รวบรวม
ข้อมูล เรื่องราว ข่าวน่ารู้ สถิติอย่างย่อๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี   หนังสือรายปี มี 2 ประเภท คือ 

                 (1) สมพัตสร (Almanac) คือ หนังสือที่รวบรวมความรู้
เบ็ดเตล็ดและสถิติต่าง ๆ ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบปี เช่น สยามออลมาแนค และ The World 

Almanac   

                (2) หนังสือรายปีฉบับเพ่ิมเติมสารานุกรม คือหนังสือรายปี 
ที่สารานุกรมจัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้สารานุกรมชุดนั้น ๆ ทันสมัยอยู่เสมอ  เช่น สมุดสถิติรายปีประเทศ
ไทย  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 สารานุกรม 

ภาพที่ 3.4 หนังสือรายปี 
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        5.1.4) หนังสือคู่มือ (Hand Books หรือ Manual) เป็นหนังสือ
อ้างอิงที่จัดท าข้ึนเพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกว้าง ๆ สั้น ๆ กะทัดรัด 
เพ่ือให้ผู้อ่านใช้ประกอบการปฏิบัติงานและเพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการหาค าตอบเกี่ยวกับเรื่องใด  

เรื่องหนึ่ง เช่น ประมวลข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 Training and Development Handbook 

 

 

        5.1.5) นามานุกรม (Directories) เป็นหนังสืออ้างอิงที่รวบรวม
รายชื่อของบุคคล สถาบัน สมาคม หน่วยงานต่าง ๆ เรียงตามล าดับอักษรของชื่อนั้น ๆ เช่น สมุด
รายนามผู้ใช้โทรศัพท์ นามานุกรมพิพิธภัณฑ์สถานในประเทศไทย   

 

 

ภาพที่ 3.5 หนังสือคู่มือ 

ภาพที่ 3.6 นามานุกรม 
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        5.1.6) อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Dictionaries) 
เป็นหนังสืออ้างอิงทางชีวประวัติ ซึ่งรวบรวมประวัติของบุคคลหลายคนไว้ในเล่มเดียวกันเรียง
ตามล าดับอักษรของชื่อเจ้าของชีวประวัติ เช่น Who’s Who in Thailand ใครเป็นใครในประเทศ
ไทย 

 

        5.1.7) อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Geographical Dictionaries) 
เป็นหนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงด้านภูมิศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ ที่ตั้ง อักขรานุกรม
ภูมิศาสตร์ มี  3  ประเภท คือ 

                 (1) แผนที่และหนังสือแผนที่ (Maps and Atlases) คือ
หนังสือที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงที่ตั้งของทวีป ประเทศ  เมือง แม่น้ า เส้นแบ่งเขตแดน 
เส้นทาง 
               (2) อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Gazetteers) คือหนังสือที่ให้
ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ ท าให้ทราบที่ตั้งของเมือง ภูเขา แม่น้ า เขื่อน เหมืองแร่ 
            (3) หนังสือน าเที่ยว (Guide Books) คือหนังสือที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับสถานที่ใดท่ีหนึ่ง 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 อักขรานุกรมชีวประวัติ 
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        5.1.8) สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication)   
เป็นเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์และ
ค่าใช้จ่าย  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานของทางราชการ เ พ่ือแสดงผลงานของหน่วยงาน เช่น ผลการ
ด าเนินงาน ราชกิจจานุเบกษา ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   

 

       5.2) หนังสืออ้างอิงประเภทแนะแหล่งสารสนเทศ   
        หนังสืออ้างอิงประเภทแนะแหล่งสารสนเทศ หรือ หนังสือบอก
แหล่งค้นคว้าเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงแหล่งค้นคว้าที่สามารถหาค าตอบที่ต้องการได้แต่ไม่ให้
ค าตอบโดยตรงดังหนังสืออ้างอิงประเภทให้สารสนเทศโดยตรง หนังสืออ้างอิงประเภทนี้ห้องสมุดจะ
น ามาใช้เป็นคู่มือของบรรณารักษ์ในการบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า หนังสืออ้างอิงประเภทนี้มี 
2 ชนิด ดังนี้ 

ภาพที่ 3.8 อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 

ภาพที่ 3.9 ตัวอย่างสิ่งพิมพ์รัฐบาล 
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ภาพที่ 3.11 หนังสือบันเทิงคดี 
ทีม่า (http://www.booksonline.in.th/images/T/18-12-11-16-33-29-b.jpg) 

        5.2.1) หนังสือบรรณานุกรม (Bibliographies) เป็นหนังสืออ้างอิง
ที่รวบรวมรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ อ่ืน ๆ โดยเรียงล าดับตามอักษร เช่น 
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รัฐบาล บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ธนาคาร เป็นต้น 

        5.2.2) หนังสือดรรชนี (Indices) เป็นหนังสืออ้างอิงที่รวบรวม
รายการทางบรรณานุกรมของบทความในวารสาร ในหนังสือพิมพ์ แล้วน ามาจัดเรียงตามล าดับอักษร 
เช่น ดรรชนีวารสารไทย คู่มือค้นเรื่องนิตยสารไทย เป็นต้น 

 

    1.1.2 หนังสือประเภทบันเทิงคดี (Fiction Books) เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเขียน
ขึ้นมาจากการใช้จินตนาการ เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิงเป็นส าคัญ  เช่น  นวนิยาย รวมเรื่องสั้น 
พ็อกเก็ตบุคส์ วรรณกรรมเยาวชน  เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 3.10 หนังสือบรรณานุกรมและดรรชนี 
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  ส่วนประกอบของหนังสือ หนังสือประเภทสารคดี และประเภทบันเทิงคดี ทั้ง 2 
ประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่มีส่วนประกอบ แบ่งเป็น 4  ส่วน ดังนี้ 
    1. ส่วนปก (Binding) 
     1.1  ใบหุ้มปกหนังสือ (Book Jackets) คือส่วนที่เป็นกระดาษหุ้มปกหนังสือ
มีลวดลายสีสันสวยงาม มักเป็นภาพที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องของหนังสือ มีชื่อหนังสือ และ 

ชื่อผู้เขียนอยู่ด้านหน้า  ส่วนด้านหลังและส่วนที่พับเข้าในปก อาจมีภาพและประวัติของผู้แต่งหนังสือ
หรือค าวิจารณ์เกี่ยวกับหนังสื่อเล่มนั้นๆ  โดยส่วนนี้จะช่วยให้ปกหนังสือเก่าช้าลง 
     1.2 ปกหนังสือ (Binding or Cover) คือส่วนที่ช่วยรักษารูปทรงของหนังสือ
ให้คงทน ถาวร  ปกหน้าและปกหลังติดต่อกัน โดยมีสันปกหนังสือเป็นตัวยึด 

     1.3 ใบรองปก (End Paper or Fly Leaf) คือแผ่นกระดาษเปล่าอยู่ต่อจาก
ปกหน้าและปกหลัง เป็นส่วนที่ช่วยในการยึดปกและตัวเล่มให้ติดกัน 

    2. ส่วนเริ่มต้น (Preliminary) 
     2.1 หน้าชื่อเรื่อง (Half-title Page) คือส่วนที่อยู่ถัดจากใบรองปกมีเฉพาะชื่อ
เรื่องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  และมีเฉพาะกับหนังสือบางเล่มเท่านั้น 

     2.2 หน้าปกใน (Title Page) คือส่วนที่ส าคัญที่สุดของหนังสือหน้าปกในจะให้
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้แต่งร่วม ครั้งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์  สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพ่ือน าไปใช้ในการเขียนอ้างอิงและรายการบรรณานุกรมประกอบการท า
รายงาน 

     2.3 หน้าลิขสิทธ์ (Copyright Page)  คือหน้าที่แสดงถึงจ านวนครั้งที่พิมพ์ 

ปีที่พิมพ์ และปี พ.ศ. ที่จดลิขสิทธิ์  ส่วนหนังสือภาษาไทยจะมีบางเล่ม  การจดลิขสิทธิ์ยิ่งมากครั้งนั้น
ยิ่งแสดงถึงว่า หนังสือเล่มนั้นเป็นที่นิยมจากผู้อ่าน เนื้อหามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและตีพิมพ์
มาแล้วหลายครั้ง 
     2.4 หน้าค าอุทิศ (Dedication Page) คือหน้าที่ผู้เขียนได้เขียนค าอุทิศสั้น ๆ 
ให้แก่บุคคลที่เคารพ ทั้งท่ีมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งมักจะอยู่ก่อนหน้าค าน า 
     2.5 หน้าประกาศคุณูประการ (Acknowledgement)  คือหน้าทีผู้เขียนได้
เขียนค าขอบคุณสั้นๆ ให้แก่บุคคลที่เคารพและให้การช่วยเหลือผู้เขียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งที่มีชีวิตอยู่
หรือเสียชีวิตไปแล้ว  ซึ่งมักจะอยู่ก่อนหน้าค าน า  มีเฉพาะหนังสือบางเล่มเท่านั้น 

     2.6 หน้าค าน า (Preface or Foreword)  คือหน้าที่บอกให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์  ขอบเขตและลักษณะเนื้อหาของหนังสือ ช่วยให้ผู้อ่านพิจารณาหนังสือได้ตรงกับความ
ต้องการ บางเล่มผู้แต่งอาจกล่าวขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือไว้ในหน้านี้ด้วย 
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      2.7 สารบัญ หรือสารบาญ (Content) คือส่วนที่บอกให้ทราบถึงล าดับ
เนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นตั้งแต่บทแรก จนถึงบทสุดท้ายพร้อมทั้งมีเลขหน้าก ากับหัวข้อเหล่านั้นด้วย  
และง่ายส าหรับผู้ใช้หนังสือช่วยให้การค้นหาเรื่องต่างๆ ภายในเล่มให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

      2.8 สารบัญตาราง (Table Contents) คือส่วนที่ล าดับของตารางที่มี
ปรากฏอยู่ในเนื้อหา เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาตารางภายในตัวเล่มได้รวดเร็วและสะดวกมากข้ึน 

      2.9 สารบัญภาพประกอบหรือบัญชีภาพประกอบ แผนภูมิ  แผนที่ (List 

of Illustrations List of Figures List of Maps)  คือส่วนที่บอกให้ทราบถึงล าดับภาพประกอบ
เนื้อหาเหล่านั้นด้วย  และง่ายส าหรับผู้ใช้หนังสือช่วยให้การค้นหาภาพต่างๆ ภายในเล่มให้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น 

     3. ส่วนเนื้อหา (Text or Body of Book)  คือส่วนของรายละเอียดเนื้อหา
ของหนังสือทั้งหมด รวมทั้ง ภาพประกอบ ตาราง เชิงอรรถ และการอ้างอิงต่างๆ ส่วนเนื้อหานี้ถือเป็น
ส่วนที่ส าคัญที่สุดของหนังสือ 

     4. ส่วนท้าย หรือส่วนเสริมเนื้อหา (Auxiliary Page) 

      4.1 อ้างอิงและบรรณานุกรม (Bibliography) คือส่วนที่บันทึกรายการ
หนังสือหรือวัสดุอ้างอิงที่ผู้เขียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าในการเขียนหนังสือเล่มนั้น  บรรณานุกรมอาจจะอยู่
ท้ายบทแต่ละบทหรือรวมไว้ท้ายเล่ม 

      4.2 ภาคผนวก  (Appendix)  คือส่วนที่ผู้เขียนเพ่ิมเติมจากเนื้อเรื่อง 
เพ่ือเป็นการขยายความให้กระจ่างขึ้น  ส่วนขยายข้อความนี้ถ้าเขียนลงปนเนื้อเรื่องจะท าให้เนื้อเรื่อง
หยุดชะงักได้จึงน ามาเขียนในส่วนนี้  ภาคผนวกมีเฉพาะในหนังสือบางเล่มเท่านั้น 

      4.3 อภิธานศัพท์ (Glossary)  คือส่วนที่อธิบายศัพท์ยาก  ศัพท์เฉพาะใน
แตล่ะสาขาวิชา  โดยน ามาเรียงตามล าดับอักษร  เป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้อ่านจะได้ไม่เสียเวลาใน
การค้นหาค าศัพท์เฉพาะเหล่านั้น 

      4.4 ดรรชนี (Index) คือบัญชีค าหรือหัวข้อย่อยๆ ที่กล่าวไว้ในหนังสือ 

เรียงตามล าดับอักษรแบบพจนานุกรมพร้อมแจ้งให้ทราบว่าอยู่ในหน้าใด  ดรรชนีจะให้รายละเอียด
มากกว่าสารบัญ  จึงช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเรื่องที่ต้องการใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

   1.2 วารสารและนิตยสาร (Periodicals and Magazines)   
    วารสารและนิตยสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเนื้อหาที่ทันสมัยทันเหตุการณ์  
จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง  มีก าหนดออกแน่นอน  เช่น รายสัปดาห์  รายปักษ์  รายเดือน  ราย 2 เดือน 
เป็นต้น  วารสารแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความข้อเขียนทางวิชาการ  จดหมาย  ข่าว เกร็ดความรู้  
วารสารมี 2  ประเภท  คือ 
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     1.2.1 วารสารวิชาการ (Journals) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นทางด้าน
วิชาการ เป็นการน าเสนอบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย  วารสารประเภทนี้ไม่มีจัดวาง
จ าหน่ายในร้านจ าหน่ายหนังสือไม่สามารถเลือกซื้อได้ แต่สามารถอ่านและค้นคว้าได้ในห้องสมุด หรือ
แหล่งสารสนเทศเท่านั้น   เช่น  วารสารพัฒนาสังคม  วารสารสารสนเทศ  วารสารบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ มข. วารสารโดมทัศน์ วารสารห้องสมุด  เป็นต้น 

 

     1.2.2 นิตยสาร (Magazines)  เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นสาระบันเทิงให้
ความเพลิดเพลิน มีการจัดพิมพ์แบบ  รายสัปดาห์  รายปักษ์  รายเดือน นิตยสารสามารถเลือกซื้อได้ที่
ร้านจ าหน่ายหนังสือที่มีอยู่ทั่วไป เช่น TIME Magazines  SPICY  ขวัญเรือน  กุลสตรี  ชีวจิต  แพรว 
หญิงไทย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12 วารสารวิชาการ 
ที่มา (http://www.moe.go.th/main2/book_edu/pic/book1_4.jpg) 

 

ภาพที่ 3.13 นิตยสาร 

ที่มา (http://entertain.teenee.com/thaistar/img6/795083.jpg 

http://www.missgrandthailand.com/data/content/426/cms/ghjnpuvz1348.jpg) 
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     1.2.3 วารสารล่วงเวลา เป็นวารสารฉบับย้อนหลัง ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ 
ผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ารูปเล่ม ห้องสมุดส่วนใหญ่มักแยกไว้ส าหรับให้ผู้ใช้ค้นคว้าหาบทความจาก
วารสารวิชาการ 

 

                          1.2.4 วารสารเย็บเล่ม  เป็นวารสารฉบับย้อนหลังหรือวารสารล่วงเวลาเมื่อ
ครบก าหนด 1 ปี จะน ามาเย็บรวมเล่ม ซึ่งห้องสมุดส่วนใหญ่จัดให้บริการบนชั้นเปิด โดยจัดเรียง
ตามล าดับอกัษรของชื่อวารสาร 

 

ภาพที่ 3.14 วารสารล่วงเวลา 

ที่มา (http://library.sk.ac.th/service/serial3.jpg) 

ภาพที่ 3.15 วารสารเย็บเล่ม 

ที่มา (http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/wp-content/uploads/ 

2015/07/IMG_8457.jpg) 
 



81 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

   1.3 จุลสาร (Pamphlets)   
    จุลสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่กล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความยาวไม่เกิน  80  
หน้ากระดาษ  เนื้อหาจบภายในเล่ม  มีรูปเล่มกะทัดรัด  จัดพิมพ์โดยหน่วยงานต่างๆ เพ่ือมุ่งเสนอ
ความรู้เฉพาะเรื่อง โดยส่วนใหญ่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ 

 

   1.4 หนังสือพิมพ์ (Newspapers)  
    หนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีก าหนดออกที่แน่นอน โดยมุ่งเน้น 

การน าเสนอข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ และเรื่องราวที่ก าลังเป็นที่สนใจทั้งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  
สังคม เป็นต้น 

 

ภาพที่ 3.16 จุลสาร 

ที่มา (http://sci-tech.dusit.ac.th/sci/assets/img/ 

a09048df6d61b4f2107274fb344b4a401396971094.jpg) 

ภาพที่ 3.17 ตัวอย่างหนังสือพิมพ์ 
ที่มา (http://www.ความรู้รอบตัว.com/wp-content/uploads/2013/02/pp.jpg) 
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ภาพที่ 3.18 กฤตภาค 

   1.5 กฤตภาค (Clippings) 

     กฤตภาค หมายถึง  ข่าวสาร ความรู้ รูปภาพ หรือ บทความต่าง ๆ ที่ตัดจาก
หนังสือพิมพ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แล้วน ามาผนึกบนกระดาษโดยระบุแหล่งที่มาของข่าวสารนั้น 
จัดเก็บรวบรวมไว้ที่แฟ้มตามล าดับอักษรของหัวเรื่อง ปัจจุบันนี้ห้องสมุดมีการจัดท ากฤตภาคใน
ลักษณะของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ฐานข้อมูลกฤตภาค 
DCMS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Materials) 

  สื่อโสตทัศน์วัสดุ หมายถึง อุปกรณ์ที่ให้ความรู้สึก ความรู้ ความคิด ผ่านทางตา ทางหู
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย และเป็นวัสดุที่ใช้เป็นอุปกรณ์การศึกษา ส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น โดยผ่านการฟังหรือและการมองเห็น  สื่อโสตทัศนวัสดุ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   2.1 สื่อโสตวัสดุ (Audio-materials) หมายถึง สื่อที่รับรู้ได้โดยผ่านทางประสาทหู 
หรือรับรู้โดยการได้ยินเสียง  เช่น    แผ่นเสียง   แถบบันทึกเสียง  ซีดีออดิโอ 
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ภาพที่ 3.20 ตัวอย่างฟิล์มถ่ายภาพและแผนที่ 
ที่มา (http://www.tourdoi.com/general/camera/photo/slidfilm.jpg 

http://www.oocities.org/thehighway_star/map.JPG) 
 

 

   2.2  สื่อทัศนวัสดุ  (Visual Materials) หมายถึง สื่อที่รับรู้ได้โดยผ่านทางประสาท
ตาหรือการมองเห็น  เช่น  วัสดุย่อส่วน (Microforms) เป็นการบันทึกสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ที่เป็น 
หนังสือ บทความวารสาร  หนังสือพิมพ์  วิทยานิพนธ์  หนังสือหายาก โดยการถ่ายในลักษณะ
ย่อส่วนลงบนแผ่นฟิล์มขนาดเล็กเพ่ือประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ  และป้องกันการฉีกขาด  ได้แก่ 
ไมโครฟิล์ม  ไมโครฟิช  ลูกโลก หุ่นจ าลอง รูปภาพ  แผนที่  วัสดุกราฟฟิก  ภาพเลื่อน  ภาพนิ่ง  แผ่น
โปร่งใส เป็นต้น 

 

 

 

ภาพที่ 3.19 แถบบันทึกเสียงและแผ่นเสียง 
ที่มา (http://www.plakard.com/img/471/f35/471f354c31d9f8c1a2f13f22c0dbf7da_3.jpg 

http://img.tarad.com/shop/p/peaceon/img-lib/spd_20140911204557_b.jpg) 
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ภาพที่ 3.22 วีดีโอเทปและโรงภาพยนตร์ 
ที่มา (http://www.lib.kmitl.ac.th/central/images/stories/AudioVisual/6.png 

http://www.majorcineplex.com/uploads/content/images/4403105247890(1).jpg) 

 

   2.3 สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Materials) หมายถึง สื่อที่ใช้ประสาทการรับรู้
ทางสายตา พร้อมกับการได้ยินเสียงประกอบไปด้วย เป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพยนตร์ วีดีโอเทป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.21 ไมโครฟิล์มและเรือนทรงไทยย่อส่วน 

ที่มา (http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/128758982/Microfilm_Scanning_Service.jpg 

http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1324286) 
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 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)   
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง  สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อาจอยู่
ในรูปของสื่อบันทึกข้อมูลประเภทแถบแม่เหล็ก เช่น แผ่นจานแม่เหล็กชนิดอ่อน (Floppy disk)  และ
สื่อประเภทจานแสง (Optical disk) เช่น แผ่นซีดี-รอม บันทึกอักขระแบบดิจิตอลไม่สามารถอ่านได้
ด้วยตาเปล่า ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกและอ่านข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลซีดี-รอม  และฐานข้อมูล
ออนไลน์ แผ่น DVD  E-Book  เป็นต้น 

 

3.3 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

 เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องของรูปแบบและเนื้อหา 
สถาบันบริการสารสนเทศรวบรวมสารสนเทศไว้ส าหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่
ต้องจัดเก็บทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สะดวกแก่การค้นคืนของผู้ดูแลและผู้ใช้บริการ 

 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการแยกประเภทตามรูปแบบของ
สื่อ เช่น หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ วารสาร ดีวีดีภาพยนตร์ แล้วจัดระเบียบทรัพยากร
ในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
   1. การจัดหมวดหมู่หนังสือ 

  2. การจัดเก็บสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
  3. การจัดเก็บจุลสารและกฤตภาค 

  4. การจัดเก็บวัสดุไม่ตีพิมพ์ 

 

 

ภาพที่ 3.23 E-Book 

ที่มา (https://sites.google.com/a/petburi.go.th/watgud-chum/_/rsrc/ 

1466778406765/khlang-e-book/free-ebook.jpg?height=320&width=319) 
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 1. การจัดหมู่หนังสือ 

  การจัดหมู่หนังสือ หมายถึง การจัดกลุ่มหนังสืออย่างมีหลักเกณฑ์ โดยค านึงถึงเนื้อหา
ของหนังสือเป็นส าคัญ มีการก าหนดสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือแต่ละสาขาวิชา สัญลักษณ์ที่
ก าหนดขึ้นนี้ถือเป็นเครื่องหมายระบุต าแหน่งการจัดวางของหนังสือในห้องสมุด โดยหนังสือที่มีเนื้อหา
เป็นเรื่อง (Subject) เดียวกัน หรือมกีารประพันธ์เป็นแบบเดียวกัน จะมีสัญลักษณ์เดียวกันวางอยู่ในที่
เดียวกัน ส่วนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยง หรือสัมพันธ์กันจะมีสัญลักษณ์ใกล้เคียงกันและวางอยู่ใน
ต าแหน่งไม่ไกลกัน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหนังสือได้ต่อเนื่องกัน 

  1.1 ประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่หนังสือ  การจัดหมวดหมู่หนังสือช่วยอ านวย
ประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 
   1.1.1 ท าให้หนังสือทุกเล่มในห้องสมุดมีสัญลักษณ์และมีต าแหน่งการจัดวาง 
ที่แน่นอน 

   1.1.2 ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถค้นหาหนังสือได้โดยง่าย 

   1.1.3 ท าให้หนังสือที่มีเนื้อเรื่อง หรือการประพันธ์วิธีแบบเดียวกันรวมอยู่ในที่
เดียวกัน  
   1.1.4 ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้โดยง่าย ทั้งยังช่วยให้ผู้
ใช้ได้รู้จักหนังสือเล่มอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

   1.1.5 ท าให้หนังสือที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กันอยู่ไม่ไกลกัน ช่วยให้ผู้ห้องสมุดสามารถ
ศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวโยงต่อเนื่องกันได้โดยสะดวก ช่วยให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือคืนที ่
ได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ท าให้ห้องสมุดสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้รวดเร็ว และกว้างขวางข้ึน 

   1.1.6 ช่วยให้ทราบว่าห้องสมุดมีหนังสือในแต่ละสาขาวิชา แต่ละเรื่อง (Subject) 
มากน้อยเท่าใด 

 2. ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ 

  จากพัฒนาการของทรัพยากรสารสนเทศและศาสตร์ วิชาความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา  ส่งผลให้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีจ านวนหนังสือและวัสดุต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น การจัดหมู่หนังสือ
ในห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันกับพัฒนาการของทรัพยากรสารสนเทศ  ปัจจุบันพบว่า
ห้องสมุดท่ัวไป มีระบบของการจัดหมวดหมู่ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการ ระบบในการ
จัดหมวดหมู่หนังสือที่ได้รับความนิยมมากในประเทศ มี 2 ระบบ คือ  
   2.1 การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classifica- tion 

: D.C. หรือ D.D.C.)  

   2.2 การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress 

Classification : L.C. หรือ L.C.C.) 
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ภาพที่ 3.24 เมลวิล ดิวอ้ี (Melvil Dewey) 

ที่มา (http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/projekte/ddc/ddcen/dewey.bmp) 
 

 ส าหรับการจัดหมวดหมู่หนังสือของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ใช้
ระบบทศนิยมดิวอ้ี ในเนื้อหาส่วนนี้จึงขอกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดหมวดหมู่หนังสือทั้ง 2 ระบบ 
ดังนี้ 
  2.1 การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี ้(Dewey Decimal Classification)  

 

  การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี  (Dewey Decimal Classification) 

เรียกย่อว่า ระบบดิวอ้ี หรือ ระบบ D.C. หรือ D.C.C เป็นระบบที่นิยมใช้แพร่หลาย สัญลักษณ์ที่
ก าหนดใช้จดจ าได้ง่าย มีการแบ่งหมวดหมู่เป็นเหตุผลต่อเนื่อง ห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ใช้ระบบนี้ในการจัดหนังสือห้องสมุดมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องสมุดประชาชนในจังหวัดต่างๆ รวมถึง
หอสมุดแห่งชาติ ได้ใช้ระบบนี้เช่นกัน   ระบบทศนิยมของดิวอ้ี มีการก าหนดสัญลักษณ์ของการจัดหมู่
หนังสือ มีเฉพาะตัวเลขอารบิคล้วนเท่านั้น ระบบนี้เป็นแบบบริสุทธิ์ ( Pure Notation ) โดยดิวอ้ี
ก าหนดให้เลขอารบิคตั้งแต่เลข  000 - 999 เป็นสัญลักษณ์ และด้วยทศนิยมไม่จ ากัดต าแหน่ง 
 การแบ่งหมวดหมู่ ครั้งท่ีหนึ่ง ของระบบทศนิยมดิวอี้ แบ่งเป็น 10 หมวดใหญ่ ดังนี้   

  หมวด 000  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือทั่วไป  หนังสือประเภทที่มีเนื้อหาหลากหลาย
วิชาร่วมกันอยู่ในเล่มเดียว ดิวอ้ีให้รวมไว้ในหมวดนี้ได้แก่ หนังสือสารานุกรมทั่วไป  วารสารทั่วไป 
หนังสือบรรณานุกรมและหนังสือหายากต่าง ๆ เป็นต้น 

  หมวด 100  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นปรัชญา   เป็นหมวดที่ว่าด้วย  การที่
มนุษย์คิดถึงตนเอง คิดหาเหตุผลเกี่ยวกับการเกิด การอยู่ ความคิด และการค้นหา  เหตุผลนั้น 
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  หมวด 200 เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นศาสนา  เป็นหมวดที่มนุษย์มี   ความเชื่อ
ในพระผู้เป็นเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้บุญกรรมต่าง ๆ  ว่าเป็นผู้บันดาลทุกอย่างให้เป็นไป ความเชื่อนี้
เป็นที่มาของศาสนา ดิวอ้ีจึงจัดหนังสือที่เก่ียวด้วยศาสนาต่าง ๆ ในโลกไว้ในหมวดนี้  
  หมวด 300  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นสังคมศาสตร์   การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็น
หมู่พวกในสังคม  ย่อมมีกฎระเบียบ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น  หนังสือที่มี
เนื้อหาทางสังคมศาสตร์จึงจัดอยู่ในหมวดนี้ 
  หมวด 400  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นภาษาศาสตร์ เกิดจากการที่มนุษย์อยู่
ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกในสังคม จ าเป็นต้องมีสื่อความรู้สึกนึกคิดที่จะใช้ถ่ายทอด เพ่ือก่อให้เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน สื่อดังกล่าวก็คือภาษา ดิวอ้ีจึงจัดให้หมวดที่สี่เป็นหมวดส าหรับทุกภาษา   ในโลก 

  หมวด 500  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นวิทยาศาสตร์ การที่มนุษย์มีความสนใจ
สิ่งแวดล้อมตน มีการศึกษาหาเหตุผลและความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น น้ า ไฟ ดวงอาทิตย์ ฯลฯ 
จนกระทั้งกลายเป็นวิทยาศาสตร์ ดังนั้นดิวอ้ีจึงก าหนดให้เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์บริสุทธ์  (Pure 

Sciences) 
  หมวด 600 เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อคิดค้นพบ 

ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ จนทั้งเป็นทฤษฎีได้แล้ว มนุษย์ก็น าความรู้ที่ได้นั้นมาประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับชีวิตประจ าวัน สร้างประดิษฐ์กรรม และเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ดิวอ้ี จึงจัดหนังสือที่เป็น
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

   หมวด 700 เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นศิลปะและการบันเทิง เมื่อมนุษย์รู้จัก
สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ท าให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น จึงมีเวลาว่างพอที่จะสร้างงานศิลปะ และ
แสวงหาความบันเทิงได้ ดิวอ้ีจึงจัดล าดับที่เจ็ดไว้ส าหรับหนังสือที่เกี่ยวเนื่องด้วยงานศิลปะ และการ
บันเทิง 
   หมวด 800 เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นวรรณคดี นอกจากงานศิลปะที่มนุษย์
สร้างขึ้นเป็นรูปธรรมแล้ว มนุษย์ยังรู้จักสร้างศิลปะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย งานศิลปะ
ดังกล่าวก็คือ วรรณกรรมนั่นเอง ดิวอ้ีจึงวรรณกรรมต่าง ๆ ของโลกไว้ในหมวดนี้  
   หมวด 900  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมชาติของ
มนุษย์ เมื่อได้พบเห็นอะไรแปลกใหม่ก็ใคร่จะให้บุคคลอ่ืนได้ร่วมรับทราบจึงมี  การบันทึกเรื่องราว
เกี่ยวกับชีวิตตน ตลอดจนสิ่งที่ได้ประสบพบเห็นมา เพ่ือเวลาล่วงไปบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ก็นับเป็น
ประวัติศาสตร์  
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  เมื่อแบ่งวิชาความรู้ออกเป็น 10 หมวดใหญ่นี้แล้ว ในแต่ละหมวดใหญ่มีการแบ่งเป็น 
ครั้งท่ีสอง โดยการแบ่งย่อยในหลักสิบ เป็น 10 หมวดย่อย ดังนี้ 
 000 ความรู้ทั่วไป (Generalities) 

  010 บรรณานุกรม     060 องค์การต่าง ๆ และ 

  020 บรรณารักษศาสตร์และ   พิพิธภัณฑ์วิทยา 
    สารสนเทศศาสตร์    070 วารสารศาสตร์ 
  030 สารานุกรมท่ัวไป   080 รวมบทนิพนธ์ 
  040 ( ยังไมก่ าหนดใช้ )    090 หนังสือต้นฉบับตัวเขียน 

  050 สิ่งพิมพ์เข้าชุดและดรรชนี   และหนังสือหายาก 

 100 ปรัชญา (Philosophy & psychology) 

  110 อภิปรัชญา     160 ตรรกวิทยา  
  120   ทฤษฎีแห่งความรู้    170  จริยศาสตร์ศีลธรรม 

    ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์ 180 ปรัชญาสมัยโบราณ ปรัชญา 
  130 จิตวิทยานามธรรม    ตะวันออก  

  140 ความคิดทางปรัชญาเฉพาะกลุ่ม  190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 
  150 จิตวิทยา 
 200    ศาสนา (Religion) 

  210 ศาสนาธรรมชาติ   260 สังคมชาวคริสเตียน 

  220 คัมภีร์ไบเบิ้ล     270 ประวัติศาสนาคริสต์ 

  230 เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา  
 200    ศาสนา (Religion) (ต่อ)  

  240 ศีลธรรมของชาวคริสต์ศาสนา  280 คริสตศาสนจักรและ 

  250  ระเบียบแบบแผนของศาสนาคริสต์  นิกายต่างๆ 

            290 ศาสนาเปรียบเทียบและ 

             ศาสนาอื่น ๆ 

 300  สังคมศาสตร์ (Social sciences) 

  310 สถิติ       360 ปัญหาสังคมและบริการสังคม 

  320 รัฐศาสตร์      370 การศึกษา 
  330 เศรษฐศาสตร์     380 การพาณิชย์ การสื่อสาร  
  340 กฎหมาย        การขนส่ง 
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  350 รัฐประศาสนศาสตร์    390 ขนบธรรมเนียมประเพณ ี 
    การบริหารกองทัพ    คตชินวิทยา 
 400 ภาษา (Language) 

  410 ภาษาศาสตร์     460 ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส 

  420 ภาษาอังกฤษ     470 ภาษาลาตินและ 

  430 ภาษาเยอรมัน     กลุ่มภาษาอิตาเลียน 

  440 ภาษาฝรั่งเศส     480 ภาษากรีกและกลุ่มภาษากรีก 

  450 ภาษาอิตาเลียน    490 ภาษาอ่ืน ๆ 

    ภาษารูเมเนียน 

 500  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์  (Natural sciences & mathematics) 

  510 คณิตศาสตร์     560 ชีวิตโบราณศึกษา 

  520 ดาราศาสตร์     570 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 
  530 ฟิสิกส์       580 พฤกษศาสตร์ 
  540 เคมีและโลหะวิทยา   590 สัตวศาสตร์ 
  550 ธรณีวิทยา 
 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี  (Applied sciences & Technology) 

  610 แพทย์ศาสตร์     660 อุตสาหกรรมเคมี 

  620 วิศวกรรมศาสตร์   670 โรงงานอุตสาหกรรม 

  630 เกษตรศาสตร์    680 โรงงานผลิตสิ่งเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

  640 คหกรรมศาสตร์   690 การก่อสร้าง 
  650 ธุรกิจและการจัดการธุรกิจ 

 700 ศิลปะและนันทนาการ (The arts & recreational) 

  710 ศิลปะเก่ียวกับบริเวณ    760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก 

    สิ่งแวดล้อม     770 การถ่ายภาพ 

  720 สถาปัตยกรรม   780 ดนตรี 
  730 ประติมากรรมและ   790 นันทนาการ 

    ศิลปกรรมพลาสติก 

  740 การวาดเขียน การวาดภาพ 

  750 จิตกรรม 
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 800 วรรณคดี (Literature) 

  810 วรรณคดีอเมริกัน   860 วรรณคดีสเปน โปรตุเกส 

  820 วรรณคดีอังกฤษ   870 วรรณคดีละติน 

  830 วรรณคดีเยอรมัน   880 วรรณคดีกรีก 

  840 วรรณคดีฝรั่งเศส   890 วรรณคดีภาษาอ่ืน ๆ 

  850 วรรณคดีอิตาเลียน 

 900 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ (Geography & history) 

  910 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์  960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา 

  920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล  970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ 

  930 ประวัติศาสตร์โบราณ   980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ 
  940 ประวัติศาสตร์ยุโรป   990 ประวัติศาสตร์ส่วนอ่ืนๆ  
  950 ประวัติศาสตร์เอเชีย    ของโลก 

 ในการแบ่งหมวดหมู่แต่ละหมวดย่อย ก็สามารถแบ่งต่อไปอีก 10 หมู่ย่อย เรียกว่า การแบ่ง
ครั้งท่ีสาม ในการแบ่งครั้งนี้ใช้ตัวเลขหลักหน่วยเป็นสัญลักษณ์ เช่น ในหมวด 300 สังคมศาสตร์  
แบ่งย่อยในหมวด 370 การศึกษา แบ่งได้เป็น 371 – 379 ดังนี้ 
   370 การศึกษา 
    371 เรื่องท่ัวไปทางการศึกษา  376 การศึกษาของผู้หญิง 
    372 การศึกษาข้ันประถม  377 โรงเรียนและศาสนา 

    373 การศึกษาข้ันมัธยม  378 การศึกษาข้ันอุดมศึกษา 

    374 การศึกษาผู้ใหญ่   379 การศึกษากับรัฐ 

    375 หลักสูตร 

 ต่อเนื่องจากการแบ่งครั้งที่สามแล้ว หากต้องการระบุเนื้อหาเรื่องราวของหนังสือให้ 
ชี้เฉพาะยิ่งขึ้นระบบทศนิยมของดิวอ้ี สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก เรียกว่า การแบ่งครั้งที่สี่ ท าได้โดย
ใช้จุดทศนิยม ตั้งแต่ 1 ต าแหน่งขึ้นไปจนถึงหลายต าแหน่ง เช่น หมวด 495 ภาษาตะวันออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษากะเหรี่ยง ภาษาม้ง ภาษาเย้า ดังนี้ 
   490 ภาษาอ่ืนๆ 

    495 ภาษาตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
     495.1    ภาษาจีน   495.91    ภาษาไทย 

     495.4    ภาษาทิเบต      495.919  ภาษาลาว ภาษาอาหม  
     495.6    ภาษาญี่ปุ่น          ภาษาฉาน 

     495.7   ภาษาเกาหลี      495.922  ภาษาเวียดนาม 
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ภาพที่ 3.25 ดร.เฮอร์เบิร์ต พุตนัม (Dr.Herbert Putnum) 

ที่มา (http://www.loc.gov/portals/static/about/images/putnam.jpg) 

     495.8   ภาษาพม่า       495.932  ภาษาเขมร 
     

    2.2 ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress 

Classification)  

 

 การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  (Library of Congress 

Classification)  เรียกย่อว่า ระบบรัฐสภาอเมริกัน หรือ ระบบ L.C.  เป็นระบบที่ใช้จัดหมู่หนังสือ ณ 
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งเป็นหอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกัน แต่เดิมนั้นหอสมุดรัฐสภาจัดหมู่
หนังสือตามระบบของโทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) แต่ระบบดังกล่าวไม่เหมาะที่จะใช้กับ
สภาพของหนังสือในที่แห่งนั้น  เมื่อ ดร. เฮอร์เบิร์ต พุตนัม (Dr.Herbert Putnum) ได้มาเป็น
บรรณารักษ์ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน จึงได้คิดระบบใหม่ขึ้นใช้เมื่อปี ค.ศ. 1899 เพ่ือให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพและลักษณะของหนังสือในขณะนั้นที่มีอยู่ประมาณ 1 ล้านกว่าเล่มระบบนี้จึงได้ชื่อ
ตามห้องสมุดแห่งนั้น  ปัจจุบันระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็นที่นิยมใช้ส าหรับจัดหนังสือใน
ห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่มีหนังสือทั่วๆ ไปทุกประเภทเป็นจ านวนมากๆ และเหมาะกับห้องสมุดเฉพาะ
สาขาวิชา 
 สัญลักษณ์ของการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันนี้เป็นแบบผสม (Mixed 

Notation) คือมีทั้งตัวอักษร (โรมัน) และตัวเลข (อารบิค) ผสมกัน  การแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาวิชาแบ่ง
ออกเป็น 20 หมวดใหญ่ โดยใช้อักษร 21 ตัว คือ อักษร A - Z (ยกเว้น I O W X Y) และตัวเลข 

1-9999 กับทศนิยมไม่จ ากัดต าแหน่งเป็นสัญลักษณ์แสดงเนื้อหาของหนังสือ   
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 การแบ่งหมวดหมู่ ครั้งที่หนึ่ง ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน แบ่งเป็น 20 หมวดใหญ่
ดังนี้ 
  หมวด A  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นความรู้ทั่วไป ได้แก่ หนังสืออ้างอิงทั่วไป 
หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ของสมาคม และสถาบันวิชาการต่าง ๆ และตารางเลข 

  หมวด B  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเกี่ยวกับประวัติอารยะธรรม โบราณคดี 
จดหมายเหตุ พงศาวดาร 

  หมวด C  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือประเภทประวัติศาสตร์ทั่วไป ภูมิศาสตร์ 
การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป แอฟริกา เอเชีย และหมู่เกาะต่าง ๆ 

  หมวด D   เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือประเภทประวัติศาสตร์ยุโรป  
  หมวดE - F  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
ดินแดนในทวีปอเมริกา 
  หมวด G  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือประเภทภูมิศาสตร์ทั่วไป มานุษยวิทยา กีฬา 
และการบันเทิง 
  หมวด H  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือสังคมศาสตร์มี เศรษฐศาสตร์ สถิติ  และ 

สังคมวิทยา 
  หมวด J  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือทางด้านการเมือง การปกครอง รัฐศาสตร์  
  หมวด K  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือกฎหมาย 

  หมวด L  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเกี่ยวกับการศึกษา 
  หมวด M  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเกี่ยวกับการดนตรี 
  หมวด N  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือด้านศิลปกรรม 

  หมวด P  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือภาษา และวรรณคดี    
  หมวด Q  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
  หมวด R  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือแพทยศาสตร์ 
  หมวด S  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเกษตรศาสตร์ การเลี้ยงสัตว์ การประมง 
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องด้วยพืชและสัตว์ ตลอดจนกีฬาล่าสัตว์ 
  หมวด T  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ หนังสือใน
สาขาวิชาที่เก่ียวกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี 

  หมวด U  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือยุทธศาสตร์ 
  หมวด V  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือนาวิกศาสตร์ 
  หมวด Z  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือบรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์  
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 การแบ่งหมวดหมู่ย่อนของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน แต่ละหมวดใหญ่แบ่งออกเป็น
หมวดย่อยจ านวนมากน้อยต่าง ๆ กัน สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแบ่ง ครั้งที่สอง นี้ เพ่ิมอักษรตัวที่สอง 
ต่อจากอักษรตัวแรกที่แสดงหมวดใหญ่  เช่น หมวด A ความรู้ทั่วไป แบ่งย่อยออกเป็น ดังนี้ (สุมล 
ถนอมเกียรติ, 2541) 
  A ความรู้ทั่วไป 

   AC  รวมเรื่อง หนังสือชุด รวมงาน   AN หนังสือพิมพ์ 

   AE  สารานุกรม     AP วารสารทั่วไป 

   AG  หนังสืออ้างอิงทั่วไป    AS สิ่งพิมพ์ของสมาคม  
   AI  หนังสือดัชนีทั่วไป     สถาบันทางวิชาการ 

   AM หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน   AY หนังสือรายปีทั่วไป 

             AZ ประวัติวิทยาการ 

              และการเรียนรู้ 
  ต่อจากการแบ่งหมวดย่อยซึ่งเป็นการแบ่งครั้งที่สองแล้ว ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จัดจ าแนกเรื่อง (Subject) ของหนังสือด้วยการใช้ตัวเลขอารบิค 1-9999 กับทศนิยมไม่จ ากัดต าแหน่ง
เป็นสัญลักษณ์แบ่งการแบ่งย่อย ครั้งท่ีสาม ในบางหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น 

    PN1  วารสารสากล 

    PN 2  วารสารอเมริกันและอังกฤษ 

    PN86  ประวัติการวิจารณ์  

 

 3. เลขเรียกหนังสือ  
  เลขเรียกหนังสือ (Call number) หมายถึง  สัญลักษณ์ของหนังสือที่ห้องสมุดก าหนด
ขึ้นส าหรับหนังสือ     แต่ละเล่มในห้องสมุด เพ่ือระบุต าแหน่งการจัดวางของหนังสือบนชั้น ส่วนที่จะ
ปรากฏเลขเรียกหนังสือคือ หน้าปกหนังสือ สันหนังสือ มุมบนซ้ายของบัตรรายการ และฐานข้อมูล
บรรณานุกรม OPAC  

   3.1 ความส าคัญของเลขเรียกหนังสือ 

   3.1.1 ระบุต าแหน่งการจัดวางที่แน่นอนให้หนังสือทุกเล่ม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา
หนังสือได้ง่ายด้วยตนเอง 
   3.1.2  ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ และใกล้เคียง
กัน หรือมีวิธีการประพันธ์แบบเดียวกันได้สะดวก 

   3.1.3  ช่วยให้บรรณารักษ์เก็บหนังสือขึ้นชั้นได้ง่ายและรวดเร็วส่งผลให้ห้องสมุด
สามารถให้บริการผู้ใช้ได้กว้างขวางมากขึ้น 
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  3.1.4  ช่วยให้ห้องสมุดทราบว่ามีหนังสือแต่ละสาขาวิชา แต่ละเรื่องจ านวนเท่าไหร่ 
 3.2 ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ  
  3.2.1  เลขหมู่หนังสือ เป็นสัญลักษณ์ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแสดงเนื้อหาหรือวิธีการประพันธ์
ของหนังสือแต่ละเล่ม การก าหนดเลขหมู่แตกต่างกันไปตามระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว 

  3.2.2  อักษรชื่อผู้แต่ง  หากผู้แต่งเป็นชาวไทยให้ใช้อักษรตัวแรกของชื่อต้น หากผู้แต่ง
เป็นชาวต่างชาติให้ใช้อักษรตัวแรกของนามสกุล 

  3.2.3  เลขผู้แต่ง  เป็นสัญลักษณ์ท่ีบรรณารักษ์ก าหนดขึ้นจากล าดับพยัญชนะ สระ และ
ตัวสะกดของชื่อ โดยใช้ตารางก าหนดเลขผู้แต่ง เพ่ือแสดงความแตกต่างของผู้แต่งที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษรเดียวกัน  
  3.2.4  อักษรชื่อเรื่อง เป็นสัญลักษณ์ที่ได้มาจากอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ 

 นอกจากองค์ประกอบส าคัญดังกล่าว เลขเรียกหนังสืออาจมีสัญลักษณ์เพ่ิมเติมได้ ในหลาย
กรณี โดยเพิ่มไว้ต่อจากอักษรชื่อเรื่อง เช่น 

  1. หนังสือชุดมีหลายเล่มจบ ระบุเล่มที่ (Volumes) โดยใช้สัญลักษณ์ “ล.” เช่น ล.1, 

ล.2, ล.3 ส าหรับหนังสือภาษาอังกฤษ ใช้ “V.” เช่น V.1, V.2, V.3 

  2. หนังสือเรื่องเดียวกันแต่มีหลายฉบับซ้ ากัน ระบุฉบับที่ (Copies) โดยใช้สัญลักษณ์ 
“ฉ.” เช่น ฉ.1, ฉ.2, ฉ.3 ส าหรับหนังสือภาษาอังกฤษ ใช้ “C.” เช่น C.1, C.2, C.3 

 3. หนังสือชุดที่มีหลายเล่มจบ และแต่ละเล่มมีหลายฉบับซ้ ากัน ระบุเล่มที่ ฉบับที่ เช่น ล.1 
ฉ.1, ล.1 ฉ.2, ล.1 ฉ.3 ส าหรับหนังสือภาษาอังกฤษ เช่น V.1 C.1, V.1 C.2, V.1 C.3 

 

 4. หนังสือที่นิยมให้สัญลักษณ์แทนเลขหมู่ 
  หนังสือประเภทที่ห้องสมุดไม่นิยมให้เลขหมู่เป็นสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือ
ประเภทบันเทิงคดี เพราะเมื่อพิจารณาเนื้อหาหนังสือประเภทนี้ จะน าเสนอในเรื่องเกี่ยวกับ
สาระบันเทิงมากกว่าหนังสือประเภทสารคดี  และผู้อ่านก็มิได้ให้ความสนใจสาระทางวิชาการของ
หนังสือเท่ากับการใช้ถ้อยค าภาษาตลอดจนวิธีการด าเนินเรื่อง ห้องสมุดส่วนมากนิยมใช้ตัวอักษรเป็น
สัญลักษณ์แทนการให้เลขหมู่หนังสือ  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการจัดหมู่หนังสือ  ดังนั้น ห้องสมุด
จึงจัดเก็บหนังสือเหล่านี้ไว้เป็นหมวดหมู่พิเศษ ไม่รวมไว้กับหนังสือประเภทสารคดี  ดังเช่น 
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หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ 

น หรือ นว  นวนิยาย F or Fic  Fiction 

รส  รวมเรื่องสั้น Sc  Short Story Collection 

ย  เยาวชน J  Juvenile Literature 

พ  พ็อกเก็ตบุคส์ P  Pocket Books 

ช  ชีวประวัติ B  Biography 

 

 5. หนังสือที่มีอักษรก ากับเหนือเลขหมู่ 

  หนังสือประเภทที่มีอักษรก ากับเหนือเลขหมู่  หนังสือประเภทนี้จัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มี
ลักษณะพิเศษ แต่สามารถก าหนดเลขหมู่ได้ เช่น หนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์
รัฐบาล ห้องสมุดบางแห่งจะจัดเก็บหนังสือที่มีลักษณะพิเศษนี้ โดยแยกไว้เป็นกลุ่ม ไม่ปะปนกับ
หนังสือทั่วไป ด้วยการเติมอักษรที่แสดงลักษณะพิเศษของหนังสือก ากับไว้เหนือเลขหมู่  ดังเช่น 

 

อักษรก ากับ ลักษณะสิ่งพิมพ์ 
วจ รายงานการวิจัย 

วพ วิทยานิพนธ์ 
สร สิ่งพิมพ์รัฐบาล 

อศ อุดรคดีศึกษา 

อ หนังสืออ้างอิง 
R Reference Books 

   

 ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือท่ัวไปภาษาไทย 

   หนังสือเรื่อง คู่มือการเลี้ยงกล้วยไม้ เขียนโดยนายชวลิต ดาบแก้ว เลขหมู่หนังสือ 
635.9  เลขประจ าตัวผู้แต่ง 321 

ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
635.9 คือ เลขหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอ้ี 

ช คือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง “ชวลิต” 

321 คือ เลขประจ าตัวผู้แต่ง  

ค คือ อักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ  
“คู่มือการเลี้ยงกล้วยไม้”  

635.9 

ช321ค 
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  ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือท่ัวไปภาษาอังกฤษ 

   หนังสือเรื่อง Lord เขียนโดย Jim Martin Conrad  เลขหมู่หนังสือ 831 

เลขประจ าตัวผู้แต่ง 114  

ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
831 คือ เลขหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอ้ี 

C คือ อักษรตัวแรกของชื่อสกุล “Conrad“ 

114 คือ เลขประจ าตัวผู้แต่ง 
L คือ อักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ “Lord” 

 

  ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือท่ีใช้อักษรแทนเลขหมู่ 
   หนังสือนวนิยาย เขียนโดย วิมล เจียมเจริญ  เรื่อง รัศมีจันทร์ เลขประจ าตัวผู้แต่ง 
664 

ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
นว คือ สัญลักษณ์ตัวอักษรแทนเลขหมู่ 
ว คือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง “วิมล” 

644 คือ เลขประจ าตัวผู้แต่ง 

ร คือ อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง “รัศมีจันทร์” 

 

   หนังสือรวมเรื่องสั้น เขียนโดยไพฑูรย์ ธัญญา  เรื่อง ก่อกองทราย เลขประจ าตัว 

ผู้แต่ง 975 

ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
รส คือ สัญลักษณ์ตัวอักษรแทนเลขหมู่ 
พ คือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง “ไพฑูรย์” 

975  คือ เลขประจ าตัวผู้แต่ง 

ก คือ อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง“ก่อกองทราย” 

 

 

 

 

 

 

831 

C114L 

รส 

พ975ก 

นว 

ว664ร 
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   หนังสือพ็อกเก็ตบุคส์ เขียนโดย ปิยดา วนนันทน์  เรื่อง บ้านน้อยในโพรงไม้ 
เลขประจ าตัวผู้แต่ง 621 

ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
พ คือ สัญลักษณ์ตัวอักษรแทนเลขหมู่ 
ป คือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง “ปิยดา” 

621 คือ เลขประจ าตัวผู้แต่ง 

บ คือ อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง 

“บ้านน้อยในโพรงไม้” 

 

  ตัวอย่างหนังสือที่มีอักษรก ากับเหนือเลขหมู่ 
   หนังสืออ้างอิง เรื่อง พจนานุกรมสถาปัตยกรรม เขียนโดย โชติ กัลยาณมิตร  เลขหมู่
หนังสือ  720  เลขประจ าตัวผู้แต่ง 421 

ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
อ คือ ตัวอักษรที่ก ากับเหนือเลขหมู่ 
720.3 คือ เลขหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอ้ี 

ช คือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง “โชติ” 

421 คือ เลขประจ าตัวผู้แต่ง 

พ คือ อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง 

“พจนานุกรมสถาปัตยกรรม” 

 

   วิทยานิพนธ์ เขียนโดย ปิยนุช สิจิต เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกองหอสมุดแห่งชาติ  เลขหมู่หนังสือ  027.5593  เลขประจ าตัวผู้แต่ง 128 

ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
วพ    คือ ตัวอักษรที่ก ากับเหนือเลขหมู่ 
027.5593 คือ เลขหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ 
ป    คือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง “ปิยนุช” 

128    คือ เลขประจ าตัวผู้แต่ง 

ก    คือ อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
 

 

พ 

ป621บ 

วพ 

027.5593 

ป128ก 

อ 

720.3 

ช421พ 
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   รายงานการวิจัย เขียนโดยพะนอ ก าเนิดกาญจน์ เรื่อง ประวัติเซิ้งกระติบข้าว 

เลขหมวดหมู่ 394.2695 เลขประจ าตัวผู้แต่ง 14 

ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
วจ    คือ ตัวอักษรที่ก ากับเหนือเลขหมู่ 
394.2695 คือ เลขหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ 
พ    คือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง “พะนอ” 

14    คือ เลขประจ าตัวผู้แต่ง 

ป    คือ อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องรายงานการวิจัย 

 

   สิ่งพิมพ์รัฐบาล เขียนโดย ศึกษาธิการ, กระทรวง เรื่อง 92 ปี กระทรวงศึกษาธิการ  

เลขหมวดหมู่หนังสือ 370 เลขประจ าตัวผู้แต่ง 615 

ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
สร คือ ตัวอักษรก ากับอยู่เหนือเลขหมู่ 
370 คือ เลขหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอ้ี 

ศ คือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งนิติบุคคล 

ศึกษาธิการ, กระทรวง” 

615 คือ เลขประจ าตัวผู้แต่งนิติบุคคล 

ก คือ อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง 

“92 ปี กระทรวงศึกษาธิการ” 

 

 เมื่อหนังสือทุกเล่ม ทุกชื่อเรื่อง ในห้องสมุดมีสัญลักษณ์เลขเรียกหนังสือปรากฏอยู่ทุกเล่ม 
ความส าคัญเลขเรียกหนังสือยังส่งผลต่อในเรื่องการจัดเรียงหนังสือบนชั้น ห้องสมุดส่วนใหญ่จะมีการ
เรียงหนังสือโดยการเรียงตามล าดับของเลขเรียกหนังสือทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

สร 
370 

ศ615ก 

วจ 

394.2695 

พ14ป 
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3.4 การเรียงหนังสือบนชั้นหนังสือ 
  การจัดเรียงหนังสือบนชั้นในห้องสมุดมีหลักเกณฑ์การจัดเรียงดังนี้  (รัถพร ซังธาดา, 
2536) 

1. เรียงตามล าดับจากเลขหมู่จ านวนน้อยไปหาเลขหมู่จ านวนมาก เรียงจากซ้ายมือ 
ไปขวามือ จากชั้นด้านบนลงมาด้านล่าง 
   2. ถ้าเลขหมู่เหมือนกัน จะเรียงตามล าดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง 
   3. ถ้าเลขหมู่และตัวอักษรชื่อผู้แต่งเหมือนกัน จะเรียงเลขตัวผู้แต่ง จากตัวเลข
จ านวนน้อยไปหามาก 

   4. ถ้าเลขหมู่ ตัวอักษรชื่อผู้แต่ง และเลขผู้แต่งเหมือนกัน จะเรียงตามล าดับตัวอักษร
ชื่อเรื่อง 
   5. ถ้ามีผู้แต่งคนเดียวกันและชื่อเรื่องเดียวกัน แต่มีหลายฉบับ (copy) ให้เรียง
ตามล าดับฉบับที่ โดยเรียงจาก ฉ.1 ฉ.2 ฉ.3 หรือ c.1 c.2 c.3 

   6. ถ้ามีผู้แต่งคนเดียวกันและชื่อเรื่องเดียวกัน มีหลายฉบับ (copy) แต่เนื้อหาไม่จบ
ในเล่มเดียวให้เรียงตามล าดับเล่มที่ (volume) โดยเรียงจาก  ล.1ฉ.1  ล.1ฉ.2  ล.2ฉ.1  ล.2ฉ.2 หรือ 
v.1c.1  v.1c.2  v.2c.1  v.2c.2 

   7. ถ้ามีผู้แต่งคนเดียวกันและชื่อเรื่องเดียวกัน แต่ปีที่พิมพ์ต่างกัน ให้เรียงตามล าดับปี
ที่พิมพ์ โดยเอาปีล่าสุดเรียงไว้ก่อน  2556  2555  2554 หรือ  2014  2013  2012 

   ตัวอย่างการเรียงหนังสือบนชั้น 

1. เรียงตามล าดับเลขหมู่น้อยไปหาเลขหมู่มาก เช่น 

010 020 030 031 031.1 040 

 

    2.  หนังสือที่มีเลขหมู่ตรงกัน เรียงตามล าดับอักษรเลขผู้แต่ง 
710 

ก114ด 

710 

ก114น 

น 

ส114ข 

น 

ส114ว 

 

    3.  หนังสือที่มีเลขหมู่ตรงกัน และแต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกัน เรียงตามล าดับอักษร   
ชื่อเรื่อง 

710 

ก114ค 

710 

ว214ป 

น 

ส114ข 

น 

ห121จ 
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ภาพที่ 3.26 ทิศทางการเรียงหนังสือบนชั้น 

    4.  หนังสือชุดที่มีหลายเล่มจบ และมีหลายฉบับเรียงตามล าดับเลขที่ของเล่มและ
ของฉบับ 

710 

ก114ป 

ล.1 ฉ.1 

710 

ก114ป 

ล.1 ฉ.2 

710 

ก114ป 

ล.2 ฉ.1 

710 

ก114ป 

ล.2 ฉ.2 

710 

ก114ป 

ล.3 ฉ.1 

710 

ก114ป 

ล.3 ฉ.2 

 

    5.  หนังสือที่ห้องสมุดมีหลายฉบับ เรียงตามล าดับเลขที่ของฉบับ  
294.3 

ด516ป 

ฉ.1 

294.3 

ด516ป 

ฉ.2 

294.3 

ด516ป 

ฉ.3 

 

    6.  หนังสือที่พิมพ์หลายครั้ง เรียงตามปีที่พิมพ์ 

370 

ว114น 

2545 

370 

ว114น 

2544 

370 

ว114น 

2543 

 

 การเรียงหนังสือบนชั้น มีการจัดเรียงหนังสือ ดังภาพ     
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3.5 การจัดเก็บสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 1. การจัดเก็บวารสาร 

  ห้องสมุดจะแยกวารสารฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลาออกจากกัน 2 ลักษณะ ดังนี้
   1.  วารสารฉบับปัจจุบัน (Current Issues) ห้องสมุดจะจัดแยกวารสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในลักษณะจัดเรียงตามล าดับอักษรของชื่อวารสารติดไว้ที่ชั้นวารสาร  หรือ
จัดเรียงตามล าดับสาขาวิชาของชื่อวารสารเพื่อความสะดวกในการค้นหาและการจัดเก็บ 

    2.  วารสารฉบับล่วงเวลา (Back Issues) ห้องสมุดอาจจัดเก็บไว้ในกล่องวารสาร
แล้วเรียงตามล าดับอักษรของชื่อวารสาร  หรือเก็บไว้ที่ชั้นวารสารส าหรับไว้บริการผู้ใช้ที่ต้องการ
วารสารฉบับล่วงเวลาและเตรียมไว้ส าหรับเย็บเล่มต่อไปเพ่ือไม่ให้กระจัดกระจาย   สูญหาย แต่จะท า
ให้เกิดความต่อเนื่องในการค้นคว้า 
 

3.6 การจัดเก็บจุลสารและกฤตภาค 

   จุลสารและกฤตภาค เป็นสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กและบางไม่สามารถน าไปจัดเรียงได้
เช่นเดียวกับหนังสือห้องสมุดนิยมแยกจุลสารและกฤตภาคออกจากกันและแยกเป็นภาษาไทยกับ
ภาษาต่างประเทศ  คือจัดเก็บใส่แฟ้มหรือกล่องไว้เป็นเรื่องๆ แต่ละเรื่องจะมีหัวเ รื่องก ากับไว้ที่แฟ้ม
หรือกล่องเรียงล าดับแฟ้มหรือกล่องตามล าดับอักษรหัวเรื่อง  ในปัจจุบันห้องสมุดได้มีการจัดเก็บ 

กฤตภาคในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสืบค้นผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงกฤตภาคได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สามารถสืบค้นได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ http://library.udru.ac.th 

 

3.7 การจัดเก็บวัสดุไม่ตีพมิพ์ 
 วัสดุไม่ตีพิมพ์ มีหลายประเภทห้องสมุดโดยทั่วไปนิยมจัดเก็บโดยแยกประเภท แล้วก าหนด
สัญลักษณ์แทนวัสดุแต่ละประเภทแล้วจัดเรียงตามล าดับเลขทะเบียน โดยผู้ใช้จะเป็นคนเลือกรายการ
ต่าง ๆ จากสมุดทะเบียนรายชื่อแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะเป็นผู้หยิบให้  
   ตัวอย่างสัญลักษณ์วัสดุโสตทัศนวัสดุ 
    CT     แถบบันทึกเสียงชนิดตลับ   Cassette Tap  

    VC     วีดี ทัศน์    Video Cassette Tape 

    CD     ซีดี     Compact Disc  
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   ตัวอย่างสัญลักษณ์วัสดุโสตทัศนวัสดุ (ต่อ) 
    MA     แผนที่     Map 

    F      ภาพยนตร์    Film 

    MF     ไมโครฟิล์ม    Microfilm 

    SL      สไลด์     Slide 

 

สรุป 

 ทรัพยากรสารสนเทศ คือ สื่อที่ได้บันทึกความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จากอยู่ในรูปแบบต่างๆ 
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) สื่อสิ่งพิมพ์  
ได้แก่ หนังสือ วารสารนิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ และกฤตภาค  2) สื่อโสตทัศนวัสดุ  ได้แก่ 
ม้วนเทป วีดีโอเทป ภาพยนตร์ 3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ แผ่นซีดี -รอม 

แผ่นดีวีดี และ E-Book  ห้องสมุดมีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้อย่างเป็นระบบ การจัด
หมวดหมู่หนังสือที่ห้องสมุดนิยมใช้ มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบทศนิยมดิ้วอ้ี (Dewey Decimal 

Classification : D.C. หรือ D.D.C.)  และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริการะบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(Library of Congress Classification : L.C. หรือ L.C.C.)  การจัดหมวดหมู่หนังสือท าให้หนังสือใน
ห้องสมุดมีสัญลักษณ์  เรียกว่า  เลขเรียกหนังสือ  เป็นสัญลักษณ์บอกต าแหน่งการค้นหาหนังสือ  

บนชั้น  ส าหรับการเรียงหนังสือบนชั้น มีหลักเกณฑ์ คือ เรียงจากเลขหมู่น้อยไปหาเลขหมู่มาก  

เรียงจากซ้ายมือไปขวามือ จากชั้นบนลงมาด้านล่าง 
 ทรัพยากรสารสนเทศมีความส าคัญยิ่งต่อตัวบุคคล และสังคม เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการ
พัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้านของมนุษย์ ถ้าบุคคลในสังคมรู้จักค้นคว้าจากสื่อตีพิมพ์ หรือสื่อที่ไม่ตีพิมพ์ 
และอินเทอร์เน็ต เพ่ือน าสารสนเทศมาใช้ประกอบการด าเนินงาน การด าเนินชีวิต การเข้าถึง
สารสนเทศของบุคคลที่ได้จากแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ  ส่งผลให้บุคคลนั้นได้เปรียบผู้อ่ืนเป็น
อย่างมาก  การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดไม่ว่าจะจัดเก็บระบบใดก็ตาม มีจุดประสงค์
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และ
กว้างขวาง  เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศของบุคคล ให้บุคคลสามารถก าหนด
แหล่งสารสนเทศ  และระบุทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการได้  มีการค้นคว้าทรัพยากรที่
มีคุณค่า และมีประโยชน์ส่งผลให้บุคคลมีทักษะเป็นบุคคลที่รู้สารสนเทศได้ในที่สุด 
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ค าถามท้ายบทที่ 3 

ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ 

 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. อธิบายความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

2. จงอธิบายความแตกต่างของทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 
2.1 หนังสือสารคดีกับหนังสือบันเทิงคดี 
2.2 ต ารากับหนังสืออ้างอิง 
2.3   พจนานุกรมกับสารานุกรม 

2.4 หนังสือทั่วไปกับวารสาร 

 2.5 วารสารวิชาการกับนิตยสาร 

3. จงยกตัวอย่างหนังสือ 1 เล่ม และอธิบายส่วนประกอบของหนังสือ ดังนี้ 
3.1 ชื่อเรื่อง และประเภทของหนังสือ 

3.2 ส่วนปก 

3.3 ส่วนเริ่มต้น 

3.4 ส่วนเนื้อหา (จ านวนหน้า) 
3.5 ส่วนท้าย 

4. จงอธิบายความหมาย และประโยชน์ของจัดหมวดหมู่หนังสือ 

 5. จงอธิบายความแตกต่างของการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอ้ี และ ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

 6. หนังสือที่นิยมให้สัญลักษณ์แทนเลขหมู่ มีหนังสือประเภทใดบ้าง 
 7. เลขเรียกหนังสือ คืออะไร และมีส่วนประกอบอย่างไร 

8. เลขเรียกหนังสือมีความส าคัญอย่างไร 

 9. การจัดเรียงหนังสือในห้องสมุดมีหลักเกณฑ์อย่างไรจงอธิบาย 

10. จงเรียงหมวดหมู่ต่อไปนี้ 
 10.1 

1 2 3 4 5 

001.11 

อ177ก 

010 

ก65ค 

002.11 

พ342ร 
020.05 

ฉ77ก 

027.01 

พ15ส 
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  10.2 

1 2 3 4 5 

658.8 

O12B 

c.1 

658.08  

Ae45A 

c.1 

658.08511 

S162F 

c.2 

658  

O11N 

c.2 

658.01 

P178I 

c.2 

 

  10.3 

1 2 3 4 5 

นว 

ค774ภ 

นว 

ฉ15ก 

นว 

ว11ข 

นว 

ด910ต 

นว 

ส67ฝ 

 

  10.4 

1 2 3 4 5 

นว 

ค774ภ 

ล.1 ฉ.2 

นว 

ค774ภ 

ล.1 ฉ.1 

นว 

ค774ภ 

ล.2 ฉ.2 

นว 

ค774ภ 

ล.2 ฉ. 

นว 

ค774ภ 

ล.3 

 

  10.5 

1 2 3 4 5 

005 

ฉ77ก 

2553 

005 

ฉ77ก 

2554 

004.11 

อ177ค 

004.11 

อ177ฉ 

004.11 

อ177จ 

 



 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

เอกสารอ้างอิง 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ. (2544). เขาท าหนังสือกันอย่างไร. (สมควร เพียรพิทักษ์,  
เรียบเรียง). กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 

จุลสารวิทยาศาสตร์. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http://sci-tech.dusit.ac.th/ 

sci/assets/img/a09048df6d61b4f2107274fb344b4a401396971094.jpg.  

ชาญชัย สัญพ่ึง. (2544). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์.  เพชรบูรณ์  : คณะวิทยาการจัดการ  
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์.  

ดร.เฮอร์เบิร์ต พุตนัม (Dr.Herbert Putnum). (ม.ป.ป.). สบืค้นเมื่อ 24 เมษายน 2558, จาก   
http://www.loc.gov/portals/static/about/images/putnam.jpg. 

แถบบันทึกเสียง. (ม.ป.ป.). สบืค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http://www.plakard.com/img/ 

471/f35/471f354c31d9f8c1a2f13f22c0dbf7da_3.jpg 

ทิศากร ศิริพันธุ์เมือง. (2546). ระบบการจัดเก็บสารสนเทศ. สกลนคร : คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร. 
ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์. (2540). การเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด. (พิมพ์ครั้งที่ 2).  

กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร 

นิตยสารชีวจิต.  (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http://entertain.teenee.com/ 

thaistar/img6/795083.jpg. 
นิตยสารหญิงไทย. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http://www.missgrandthailand. 

com/data/content/426/cms/ghjnpuvz1348.jpg. 

แผนที่. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http://www.oocities.org/ 

thehighway_star/map.JPG 

แผ่นเสียง. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก  http://img.tarad.com/shop/p/ 

peaceon/img-lib/spd_20140911204557_b.jpg. 

พรรณพิมล กุลบุญ. (2523). โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ในห้องสมุด. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย. 

ฟิล์มถ่ายภาพ. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2558, จาก  http://www.tourdoi.com/ 

general/camera/photo/slidfilm.jpg. 

 



107 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

เมลวิล ดิวอ้ี (Melvil Dewey). (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2559, จาก http://www.fbi.fh- 

koeln.de/institute/projekte/ddc/ddcen/dewey.bmp. 

ไมโครฟิล์ม. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก  http://i00.i.aliimg.com/photo/ 

v0/128758982/Microfilm_Scanning_Service.jpg. 

รัญจวน  อินทรก าแหง. (2515).  การเลือกหนังสือและโสตทัศนวัสดุ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 

รามค าแหง 
รัถพร ซังธาดา. (2536). สารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า. (พิมพ์ครั้งที่ 2). มหาสารคาม : ภาควิชา 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรือนทรงไทยย่อส่วน. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http://www.manager.co.th/ 

asp-bin/Image.aspx?ID=1324286. 

โรงภาพยนตร์.  (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http://www.majorcineplex.com/ 

uploads/content/images/4403105247890(1).jpg. 

วารสารเย็บเล่ม. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก  http://libsis.lib.su.ac.th/ 

snclibblog/wp-content/uploads/2015/07/IMG_8457.jpg. 

วารสารล่วงเวลา. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก  http://library.sk.ac.th/ 

service/serial3.jpg. 

วารสารวิชาการ. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http://www.moe.go.th/main2/ 

book_edu/pic/book1_4.jpg. 

วีดีโอเทป.  (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก  http://www.lib.kmitl.ac.th/ 

central/images/stories/AudioVisual/6.png 

สีปาน ทรัพย์ทอง.  (2546). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ.   
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

สุพัฒน์  ส่องแสงจันทร์. (2543). สื่อโสตทัศน์ในห้องสมุด. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ :  
สุวีริยาสาส์น.  หนังสือทั่วไป. [ม.ป.ป.]. สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน. 2558, จาก 
http://www.book.rmutt.ac.th/book/052848.jpg. 

สุมล ถนอมเกียรติ. (2540). การใช้ห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศ. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2542). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 

หนังสือบันเทิงคดี. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2558, จาก  http://www.booksonline.in.th/ 

images/T/18-12-11-16-33-29-b.jpg. 



108 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

หนังสือพิมพ์. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2558, จาก http://www.ความรู้รอบตัว.com/wp- 

content/uploads/2013/02/pp.jpg. 

อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย.  (2549). การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ 
เอ้ือมพร  ทัศนประสิทธิผล. (2542). สารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
E-Book. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก https://sites.google.com/a/ 

petburi.go.th/watgud-chum/_/rsrc/1466778406765/khlang-e-book/free-

ebook.jpg?height=320&width=319 

 



 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 4 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 4.1 ความหมายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 4.2 รูปแบบการสืบค้นสารสนเทศ 

      1. การสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบมือ 

  1) บัตรรายการ 

  2) บัตรดรรชนีวารสาร 

      2. การสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอัตโนมัติ 
  1) การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) 

  2) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
  3) การสืบค้นจากระบบอินเทอร์เน็ต 

 4.3 การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) 

 4.4 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 

 4.5 การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต (Internet) 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. นักศึกษาสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้ 
 2. นักศึกษาใช้เครื่องมือช่วยค้นทั้ง 2 รูปแบบได 

 3. นักศึกษาอธิบายความแตกต่างของเครื่องมือช่วยค้นทั้ง 2 รูปแบบได้ 
 4. นักศึกษาสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้ตรงกับความต้องการ 

 5. นักศึกษาสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตได้ตรงตามความต้องการ 

  

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 4 

 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายความหมาย และรูปแบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ 
Power point  

  2. อาจารย์ผู้สอนอธิบายถึงลักษณะส่วนประกอบของบัตรรายการ และวิธีการสืบค้นระบบ 
OPAC โดยใช้ Power point จากนั้นให้นักศึกษาท าการสืบค้น OPAC ศูนย์วิทยบริการ โดยเลือก
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รายการหนังสือ คนละ 1 ชื่อเรื่อง และให้ท าบัตรผู้แต่งประกอบรายการหนังสือที่สืบค้นมาเป็น
รายบุคคล 

 3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่ม 7 – 10 คน ร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทั้ง 2 รูปแบบว่ามีข้อเด่น ข้อด้อย แตกต่างกันอย่างไรบ้าง และให้
นักศึกษาส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้น 

 4. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทั้ง 2 

รูปแบบ  
5. อาจารย์ผู้สอนอธิบายความหมายของการสืบค้นฐานข้อมูล  การสืบค้นอินเทอร์เน็ต 

ลักษณะของเครื่องมือช่วยค้นระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Power point  
6. ให้นักศึกษาทดลองสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์วิทยบริการ 

7. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7 – 10 คน ร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับการสืบค้นใน
ประเด็น “google กับ ห้องสมุด มีบทบาทอย่างไรกับเรา” ให้นักศึกษาส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้า
ชั้น 

8. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญจากการน าเสนอ และสรุปเนื้อหาทั้งหมด 

9. ตอบค าถามท้ายบท  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004)  
 2. Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. แผ่นพับแนะน า OPAC Liberty ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 4. แผ่นพับแนะน าฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจขณะบรรยาย 

 2. สังเกตการตอบค าถามในห้องเรียน 

 3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

 4. ตรวจการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 
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บทท่ี 4 

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 

 ปัจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศถูกผลิตขึ้นมามากมายและมีรูปแบบที่หลากหลาย 

โดยห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศต่างๆ ได้จัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเอาไว้ 
มีการจัดแยกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศและก าหนดสัญลักษณ์ให้กับทรัพยากรสารสนเทศ  

แต่ประเภท  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงตัวทรัพยากรที่ต้องการได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  ถึงแม้ว่า
ผู้ใช้บริการจะทราบถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ห้องสมุดใช้ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศนั้นก็ตาม  

แต่การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือช่วยค้นคว้า ดังนั้นเพ่ือให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ตรงตามความต้องการ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศจ าต้องมีเครื่องมือช่วยค้นคว้าเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการและเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
 

4.1 ความหมายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  
 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  หมายถึง  กระบวนการหรือวิธีการในการเข้าถึง
สารสนเทศซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้  โดยอาศัยเครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศ เพ่ือช่วยให้
ผู้ใช้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว ในการค้นหาสารสนเทศเป็นส าคัญ 

 

4.2 รูปแบบการสืบค้นสารสนเทศ 

 การสืบค้นสารสนเทศเป็นการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ ซึ่งอาศัยเครื่องมือช่วยในการ
สืบค้น โดยมีรูปแบบการสืบค้น 2 รูปแบบ คือ 

  1. การสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบมือ (Manual System)  ประกอบด้วย 

   1.1 บัตรรายการ (Catalog Card) 
   1.2 บัตรดรรชนีวารสาร (Index Card) 
  2. การสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอัตโนมัติ (Automation 

System) ประกอบด้วย 

   2.1 การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (Online Public Access 

Catalog : OPAC) 
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   2.2 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 
   2.3 การสืบค้นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 

 1. การสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบมือ (Manual System)  
  การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในอดีต  ห้องสมุดต้องจัดท าเครื่องมือช่วยด้วย
ระบบมือ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือช่วยค้น 2 ประเภทคือ บัตรรายการ (Catalog Card) และ บัตร
ดัชนีวารสาร (Index Card) 
  1.1 บัตรรายการ (Catalog Card)  

   บัตรรายการ  หมายถึง  บัตรที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นเพ่ือใช้บันทึกรายละเอียดต่างๆ 

ของหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุด  มีขนาด 3 x 5 นิ้ว  ตัวบัตรค่อนข้างแข็ง  เจาะรูตรงกลางด้านล่าง 
เพ่ือใช้ส าหรับสอดแกนเหล็กเพ่ือร้อยบัตรเข้าไว้ด้วยกัน  
   1.1.1 ประโยชน์ของบัตรรายการ 

    1. เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาวัสดุสารสนเทศที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็วท าให้
ทราบว่าห้องสมุดมีวัสดุสารสนเทศอะไรบ้างและมีจ านวนมากหรือ น้อยเพียงใด 

    2. ช่วยให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวของวัสดุสารสนเทศนั้น  เพ่ือน ารายละเอียด
ดังกล่าวไปใช้ในการเขียนบรรณานุกรมได้ 
   1.1.2 ประเภทของบัตรรายการ 
    ประเภทของบัตรรายการที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยค้นจะมีอยู่ 
3 ประเภท ดังนี้ 
    1. บัตรผู้แต่ง (Author Card) หรือ บัตรหลัก (Main Card) หรือ บัตรยืนพ้ืน
(Unit Card)  คือบัตรที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นเป็นบัตรแรกก่อนการท าบัตรรายการประเภทอ่ืนๆ โดยบรรทัด
แรกของบัตรจะเป็นชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่องก็ได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อผู้แต่ง และมีแนวสืบค้นอยู่ด้านล่าง
ของบัตร ซึ่งบัตรชนิดนี้เรียกว่า บัตรผู้แต่ง 
    2. บัตรเพ่ิม (Added Card)  คือบัตรที่ห้องสมุดจัดท าเพ่ิมเติมขึ้นมาจากบัตร    
ยืนพ้ืนหรือบัตรหลัก  บัตรเพ่ิมจะมีรายละเอียดต่าง ๆ  เช่นเดียวกับบัตรยืนพ้ืนหรือบัตรหลักแต่ไม่มี    
แนวสืบค้น  โดยเพ่ิมรายการที่ต้องการเพ่ิมไว้บนบัตร  โดยปกติรายการเพ่ิมมักอยู่บนบรรทัดแรกของ
บัตร  เช่น รายการชื่อเรื่อง  ชื่อชุดหนังสือ  หัวเรื่อง  เป็นต้น แล้วเรียกชื่อบัตรตามรายการเพ่ิมชนิดนั้น 
บัตรเพ่ิมมีหลายชนิด เช่น   
     2.1 บัตรชื่อเรื่อง  (Title Card)  คือบัตรรายการที่มีชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง
ปรากฏอยู่บนบรรทัดแรกส่วนรายละเอียดในส่วนอื่นๆ จะเหมือนกันกับบัตรผู้แต่งยกเว้นแนวสืบค้น 
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     2.2 บัตรหัวเรื่อง (Subject Card)  บัตรที่มีชื่อหัวเรื่องปรากฏอยู่บนบรรทัด
แรก  ซึ่งหัวเรื่องอาจพิมพ์ตัวอักษรเข้มหรือขีดเส้นใต้  ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ในบัตร  หัวเรื่องจะ
เหมือนกับบัตรชื่อเรื่อง 
     2.3 บัตรทะเบียนหรือบัตรแจ้งหมู่ (Shelf list Card)  บัตรรายการที่ห้องสมุด
จะเก็บไว้ประกอบการปฏิบัติงานและใช้เป็นหลักฐาน  ส่วนรายละเอียดอ่ืนเหมือนกับบัตรผู้แต่งเพียง
เพ่ิมเลขทะเบียนหนังสือเข้าไปที่ด้านซ้ายของบัตรรายการ 

     2.4 บัตรผู้แต่งร่วม (Joint author Card) คือ เป็นบัตรเพ่ิมอีกชนิดหนึ่ง  
กรณีที่หนังสือมีผู้แต่งมากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ต้องท าบัตรผู้แต่งร่วมให้กับผู้แต่งคนที่ 2 และ
คนที่ 3 ด้วย 

    3. บัตรโยง (Cross Reference Card) บัตรโยง มี 2 ชนิด บัตรโยง “ดูที่” (See) 
และ บัตรโยง “ดูเพ่ิมเติม” (See Also)  
     3.1 บัตรโยง “ดูที่”  หรือ “See”  ใช้ส าหรับโยงชี้ไปยังรายการที่ห้องสมุดไม่
ใช้ไปยังรายการที่ห้องสมุดใช้ในบัตรรายการ เช่น ชื่อผู้แต่งที่ใช้นามแฝง หรือ หัวเรื่องเป็นต้น 

     3.2 บัตรโยง “ดูเพ่ิมเติม”  หรือ “See Also”   คือ บัตรที่โยงจากเรื่องที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เช่น การโยงจากเรื่องที่กว้างกว่าไปยังเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจง 
  1.1.3 ส่วนประกอบของบัตรรายการ 
    ส่วนประกอบของบัตรรายการ  คือข้อมูลรายละเอียดบรรณานุกรมของหนังสือ
แต่ละชื่อเรื่อง ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกลงในบัตรรายการ ในส่วนนี้ได้อธิบายส่วนประกอบของ  บัตรผู้แต่ง  
หรือ บัตรหลัก  มีส่วนประกอบดังนี้ 
    1. เลขเรียกหนังสือ (Call Number)  คือ สัญลักษณ์  ที่ใช้แทนเนื้อหาหนังสือ
หรือวัสดุแต่ละรายการ  ปรากฏอยู่มุมด้านซ้ายของบัตรรายการ 

    2. ผู้แต่ง  (Author)  คือ ชื่อและนามสกุล  ผู้เขียน ผู้เรียบเรียง หรือ ผู้แปล ซึ่ง
อาจเป็นบุคคลเดียวหรือหลายคนหรือนิติบุคคลก็ได้ หากมีผู้แต่งหลายคนให้ลงชื่อผู้แต่งที่รับผิดชอบ
หลักเพียงคนเดียว หลักในการลงชื่อผู้แต่งมีดังนี้ 
     2.1 หากผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติจะใช้ชื่อสกุลขึ้นก่อน แล้วตามด้วยชื่อตัว  เช่น 
Edwards, Jenes  Mc 

     2.2 ไม่ลงค าน าหน้านาม ยศ หรือต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งหากผู้แต่งได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์  ให้น ามาไว้ด้านหลังชื่อสกุล   เช่น 

     คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว.  
     พรทิพย์  โรจนสุนันท์, คุณหญิง 
     ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 
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    3. ชื่อเรื่อง (Title)  คือ ชื่อของหนังสือที่ปรากฏอยู่ที่หน้าปกในของหนังสือ ซึ่ง
หากหนังสือมีชื่อเรื่องย่อย อาจใส่ชื่อหลักอย่างเดียว หรือชื่อเรื่องย่อยประกอบด้วยก็ได้  และตามด้วย
ข้อมูลในส่วนของผู้รับผิดชอบในการจัดท าหนังสือชื่อ ได้แก่   ชื่อ-สกุล  ผู้เขียน  ผู้แปล  ผู้รวบรวม 

ผู้วาดภาพ  บรรณาธิการ 

    4. ครั้งที่พิมพ์ (Edition) คือ จ านวนครั้งที่ตีพิมพ์ของหนังสือที่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือนั้น ๆ  พร้อมทั้งแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของหนังสือ ในที่นี้จะเป็นการแจ้งข้อมูลครั้งที่พิมพ์
ที่ปรากฏในรายละเอียดของทรัพยากรสารสเทศ  เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพ่ิมเติม 

2 nd.ed.  เป็นต้น 

    5. พิมพลักษณ์ (Imprint)  คือส่วนที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือใน
เล่มนั้นๆ ประกอบด้วย 

     5.1  สถานที่พิมพ์  (Place) คือ ชื่อของจังหวัด  รัฐหรือเมืองที่จัดพิมพ์หนังสือ
เล่มนั้นๆ  เช่น  กรุงเทพฯ   อุดรธานี   London  เป็นต้น หากไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่พิมพ์
จะใส่ค าว่า  ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) ไว้ หากเป็นหนังสือภาษาอังกฤษจะใส่ค าว่า n.p. (no 

place) ไว้ในบัตรรายการ 
     5.2  ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ (Publisher)  คือ บริษัท ห้างร้าน องค์กร  หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนั้นๆ โดยไม่น าหน้าด้วย  “ส านักพิมพ์”  เช่น ซีเอ็ด
ยูเคชั่น  ใยไหม   ดอกหญ้า  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นต้น 

     5.3  ปีที่พิมพ์  (Date)  คือ ปีที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนั้น  หากหนังสือไม่ระบุปี
พิมพ์  ห้องสมุดจะแสดงค าว่า ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) หากเป็นหนังสือภาษาอังกฤษจะใส่ค าว่า 
n.p. (no date) ไว้ในบัตรรายการ 
    6. บรรณลักษณ์ (Collation)  คือ  ลักษณะของหนังสือเล่มนั้นๆ เช่น  ขนาด 
ความสูง  จ านวนหน้า  ภาพประกอบ  แผนที่ ตาราง   เป็นต้น 

    7. ชื่อชุดหนังสือ (Series) คือ หนังสือที่จัดพิมพ์ออกมาเป็นล าดับต่อเนื่องกันไป  
เป็นหนังสือสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น ชุดวรรณกรรมเด็กและเยาวชน  ชุดหนังสือ  
หายาก  เป็นต้น 

    8. หมายเหตุ  (Notes)  คือ รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นๆ  
อาจเป็นวัตถุประสงค์ของการพิมพ์  ลักษณะพิเศษของหนังสือ  เช่น เลขหน้าบรรณานุกรม ดรรชนี  
ภาคผนวก  เป็นต้น 

    9. เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือหรือเลข ISBN  (International Standard 

Book Number)   แจ้งเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ ซึ่งเป็นหมายเลขที่ใช้ควบคุมการผลิต
สิ่งพิมพ์ในประเทศไทย 



115 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

    10. แนวสืบค้น  (Tracing)  เป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างของบัตรผู้แต่ง ซึ่งแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบว่าหนังสือเล่มนั้นมีบัตรรายการประเภทอะไรบ้าง เช่น บัตรผู้แต่งร่วม บัตรหัวเรื่อง บัตรชื่อเรื่อง 
เป็นต้น 

 

  โครงร่างส่วนประกอบบัตรผู้แต่ง 

 

  ตัวอย่างบัตรผู้แต่ง  

 

 

 

025.56    เอื้อมพร  ทัศนประสิทธิผล 

อ6116ส    สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า / เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล. - - 
  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2542. 
          224 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.  
 

          ISBN  974-8267-76-8 

 

  1. ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด  2. ช่ือเรื่อง    

 

เลขเรียก    ส่วนรายการหลัก ช่ือ – นามสกุล ผู้แต่ง (บุคคล หรือนิติบุคคล)  
หนังสือ    ส่วนช่ือเรื่อง...... / ส่วนรายการผู้รับผิดชอบ. - -ครั้งท่ีพิมพ์ (พิมพ์ครั้งท่ี 2 

เป็นต้นไป).-- ส่วนพิมพลักษณ์ (สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์, ปีท่ี
พิมพ์.) 

     ส่วนบรรณลักษณ์ (จ านวนหน้า : ภาพประกอบ ; ขนาด.)  
     ส่วนหมายเหต ุ

     ส่วนเลข ISBN 

 

     แนวสืบค้น (1. หัวเรื่อง  2. ช่ือเรื่อง)   

5 นิ้ว 

3 นิ้ว 
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  1.2 ดรรชนีวารสาร (Periodical Index) 
   ห้องสมุดและแหล่งบริการสารสนเทศมีการบอกรับวารสารวิชาการต่างๆ มากมาย 
เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นหาบทความจากวารสาร  จึงจัดท าเครื่องมือช่วยสืบค้นนั่นคือ 
ดรรชนีวารสารขึ้น   
   ดรรชนีวารสาร  หมายถึง  รายชื่อบทความวารสารที่รวบรวมไว้  พร้อมด้วย
รายละเอียดทางบรรณานุกรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาเรื่องราวหรือบทความจากวารสาร 

   1.2.1 ประเภทของดรรชนีวารสาร 

      ดรรชนีวารสารแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
     1. ดรรชนีวารสารทั่วไป  เป็นดรรชนีวารสารที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก  
รวบรวมรายชื่อบทความจากวารสารหลายประเภทและหลายสาขาวิชา  ทั้งที่เป็นวารสารวิชาการ  
วารสารเฉพาะวิชา  และนิตยสาร  เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้วารสารของผู้อ่านอย่างกว้างขวาง  
เช่น  ดัชนีนิตยสารไทย  บรรณสาร สพบ. เป็นต้น 

     2. ดรรชนีวารสารเฉพาะวิชา  เป็นดรรชนีวารสารที่มีขอบเขตในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง ที่รวบรวมรายชื่อของบทความจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ๆ  เช่น บรรณานุกรม
ของบทความทางชีววิทยา  และชีววิทยาประยุกต์ในประเทศไทย  เป็นต้น 

     3. ดรรชนีวารสารเฉพาะชื่อ  เป็นดรรชนีวารสารที่มีขอบเขตจ ากัด เพียง
วารสารชื่อใดชื่อหนึ่งเท่านั้นรวบรวมรายชื่อบทความและเรื่องต่างๆ ทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารนั้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยค้นที่สามารถค้นได้อย่างละเอียด  มักจัดท าขึ้นโดยผู้จัดพิมพ์วารสารชื่อนั้นๆ  
เช่น  สยามจดหมายเหตุ  เป็นต้น 

   1.2.2 รูปแบบดรรชนีวารสาร 

     ดรรชนีวารสารแบ่งเป็น  4  รปูแบบดังนี้ 
     1. หนังสือดรรชนีวารสาร  เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความวารสารต่างๆ 

ที่ตีพิมพ์ในท้องตลาด  โดยจะใช้เวลารวบรวมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เช่น  ดรรชนีวารสารไทย  คู่มือค้นเรื่อง
นิตยสารไทย  เป็นต้น 

     2. วารสารดรรชนี เป็นวารสารที่รวบรวมบทความจากวารสารต่าง ๆ 

ที่ตีพิมพ์ในท้องตลาด มีวาระออกที่แน่นอน เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 2 เดือน เช่น บรรณสาร  
สพบ.  เป็นต้น 

     3. ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร เป็นการรวบรวมรายการบรรณานุกรมบทความ
วารสารโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล 
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   1.2.3 บัตรดรรชนีวารสาร (Index Card) 
     บัตรดรรชนี คือ เครื่องมือช่วยค้นหาบทความในวารสารบัตรดรรชนีวารสาร 
มีขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว  เช่นเดียวกับบัตรรายการ  แต่มีส่วนประกอบต่างกัน บัตรดรรชนีวารสารจะ
บันทึกรายละเอียดทางบรรณานุกรมของบทความวารสาร เช่น ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อบทความ ชื่อ
วารสาร และก าหนดการออกของวารสาร บัตรดรรชนีวารสาร มี 3 ประเภท คือ บัตรดรรชนีผู้แต่ง 
บัตรดรรชนีหัวเรื่อง และบัตรดรรชนีชื่อเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 

    ตัวอย่างบัตรดรรชนีผู้แต่ง 

 

    ตัวอย่างบัตรดรรชนีหัวเรื่อง  

 

 

 

 

ชะอุ่ม  โชติทอง.  “การเขียนเรียงความ.”  ไทยทรรศน์.  
4, 9 (กันยายน  2541): 81-90. 

 

 

 

1. ภาษาไทย - - การเขียน.  2. ช่ือเรื่อง 

 

ภาษาไทย - - การเขียน 

 

ชอุ่ม  โชติทอง. “ การเขียนเรยีงความ.”  ไทยทรรศน์.  
4, 9 (กันยายน 2541) : 81- 90. 
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    ตัวอย่างบัตรดรรชนีชื่อเรื่อง 

 

 ปัจจุบันแม้ว่าห้องสมุดและแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ ได้มีการยกเลิกการสืบค้น
สารสนเทศด้วยระบบมือไปแล้ว แต่ยังสามารถพบเห็นตู้บัตรรายการที่ห้องสมุดได้มีการอนุรักษ์ไว้ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้เรียนรู้เรื่องการค้นคว้า และการใช้เครื่องมือช่วยค้นในอดีตจนถึงปัจจุบั นว่า 
ห้องสมุดได้มีการพัฒนาไปอย่างไรบ้าง 

 

 

 

 

การเขียนเรียงความ. 

 

ชอุ่ม  โชติทอง. “การเขียนเรียงความ.” ไทยทรรศน์.  
   4,9 (กันยายน  2541)  : 81-90 

ภาพที่ 4.1 ตู้บัตรรายการ / ตู้บัตรดรรชนีวารสาร 
ที่มา (http://thaitechno.net/uploadedimages/c1 

/Product_39765_950673749_fullsize.jpg) 



119 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

 2. การสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอัตโนมัติ  (Automation 

System)   
  ปัจจุบันมีห้องสมุดและแหล่งบริการสารสนเทศหลายแหล่ง น าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยในการจัดการงานบริการ งานพัฒนาทรัพยากรของห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศ จากเดิมที่
ต้องสืบค้นด้วยบัตรรายการในระบบมือ เปลี่ยนเป็นการสืบค้นด้วยระบบอัตโนมัติ สืบค้นผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน  การสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบ
อัตโนมัติประกอบด้วยวิธีการสืบค้น ต่อไปนี้ 
  1. การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (Online Public Access 

Catalog : OPAC) 
  2. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 
  3. การสืบค้นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  
 

4.3 การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) 

 4.3.1 ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด OPAC 

   ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด หรือ ฐานข้อมูลโอแพค (OPAC) ย่อมาจาก
ค าว่า Online Public Access Catalog  หมายถึง การเข้าถึงรายการสาธารณะของทรัพยากร
สารสนเทศ โดยวิธีออนไลน์  เป็นเครื่องมือช่วยการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ
ในห้องสมุด ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์  น ามาสืบค้นแทนบัตรรายการ  ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่
จะปรากฏในรูปของบรรณานุกรม ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และสืบค้นได้ด้วยตนเอง  วิธีการสืบค้นสามารถ
เลือกทางเลือกในการสืบค้นได้หลายทางเลือก ต่างจากวิธีการสืบค้นจากบัตรรายการที่ค้นได้เพียง
ต าแหน่งของทรัพยากรเท่านั้น 

  4.3.2 วิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด OPAC    
    1. การค้นข้อมูลโดยใช้ชื่อเรื่อง (Title) คือ การก าหนดขอบเขตการสืบค้นโดยใช้ 
ชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศว่ามีชื่อเรื่องใดบ้างที่ต้องการ  

มีอยู่ในห้องสมุดหรือคล้ายกับการค้นจากบัตรชื่อเรื่อง 
    2. การค้นข้อมูลโดยใช้ชื่อผู้แต่ง (Author) คือ การก าหนดขอบเขตการสืบค้นโดย
ใช้ชื่อผู้แต่ง หรือชื่อผู้ผลิตผลงาน เป็นการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้
ผลิตผลงานขึ้นว่ามีผลงานเรื่องใดบ้างอยู่ในห้องสมุดคล้ายกับการค้นจากบัตรผู้แต่ง 
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    3. การค้นข้อมูลโดยใช้หัวเรื่อง (Subject Heading)  คือ การก าหนด
ขอบเขตในการสืบค้น โดยการใช้ค าท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือใช้สื่อความหมายแทนเนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด เป็นการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยไม่ค านึงถึงชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้
แต่ง แต่ต้องการผลลัพธ์ว่าทรัพยากรสารสนเทศเรื่องนั้นมีเนื้อหาเป็นที่ต้องการ มีอยู่ในห้องสมุด
หรือไม่  คล้ายกับการค้นจากบัตรหัวเรื่อง 

    4. การค้นข้อมูลโดยใช้ค าส าคัญ (Keyword) คือ การก าหนดขอบเขตใน
การสืบค้น โดยการใช้ค าค้นที่ผู้ใช้สามารถคิดขึ้นได้เอง ไม่ใช่ค าที่ใช้แทนเนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศ ค าที่ใช้ค้นนั้นอาจตรงกับส่วนของชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งของทรัพยากรสารสนเทศนั้น เป็นการ
ค้นหาแบบกว้างๆ หากพิจารณาถึงเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศจะพบว่าเนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศจะแตกต่างกัน เพียงแต่มีค าที่ใช้ค้นนั้นปรากฏอยู่เหมือนกัน 

    5. การค้นข้อมูลโดยใช้เลขเรียกหนังสือ (Call Number)  คือ การก าหนด
ขอบเขตในการสืบค้นโดยใช้ เลขหมวดหมู่ หรือสัญลักษณ์ ที่ห้องสมุดก าหนดขึ้นให้กับหนังสือทุก
ประเภทที่มีในห้องสมุด เป็นการค้นหาหนังสือตามเลขหมวดหมู่ หรือสัญลักษณ์นั้นมีหนังสือชื่อเรื่อง
ใดบ้าง 

    6. การค้นข้อมูลโดยใช้เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) คือ การ
ก าหนดขอบเขตในการสืบค้นโดยใช้ เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) เป็นการค้นหาหนังสือ
จากเลข ISBN เลขนั้นมีหนังสือชื่อเรื่องใด หรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมว่าอย่างไร 

    7. การค้นหาสถานะ และจ านวนของทรัพยากรสารสนเทศ (Status) คือ 
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการนั้นมีสถานะภาพเป็นเช่นไร เช่น อยู่บนชั้น มีการยืมออก มี
การจอง หรือ เป็นทรัพยากรที่ยังไม่พร้อมให้บริการ 

    4.3.3 ประโยชน์ของฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด OPAC 

      1. สามารถค้นหาต าแหน่ง และสถานะของทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ 

      2. สามารถค้นหาข้อมูลทางบรรณานุกรมของรายการทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการ 

      3. สามารถตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศของตนเอง 
      4. สามารถค้นหาบทความจากวารสารที่มีให้บริการในห้องสมุด 

      5. สามารถค้นหาสื่อโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการในห้องสมุด 
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เลือกแถบเมนู “มุมสบืค้น
สารสนเทศ”

เลือกเมนู “สบืค้นทรัพยากรศูนย์” 

 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใช้ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด OPAC มีชื่อว่า Liberty สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ http://library.udru. 

ac.th 

   4.3.4 ขั้นตอนการสืบค้น ระบบ OPAC Liberty  
     1. เปิดโปรแกรม Web Browsers เช่น Google Chrome IE  Firefox  

เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://library.udru.ac.th จะปรากฏหน้าจอโฮมเพจ
ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. เลือกแถบเมนู “มุมสืบค้นสารสนเทศ” และเลือกเมนู “สืบค้นทรัพยากรศูนย์” 
จะปรากฏหน้าจอเริ่มต้นการสืบค้นระบบ OPAC จากฐานข้อมูลศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ให้ กด enter หรือ ปุ่ม GO 
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พิมพ์ค าค้น 

     3. หน้าจอจะปรากฏ หน้าเริ่มต้นการสืบค้นจาก OPAC Liberty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4. พิมพ์ค าค้นลงไปในแถบเมนู “General search term…” การสืบค้นนี้เป็น
การค้นแบบทั่วไป เช่น ค าว่า “ระบบ 3G” และกด enter 

 

 

   

     5. ผลการสืบค้นจากการใช้ค าค้นว่า “ระบบ 3G” มีรายการทรัพยากร
สารสนเทศรูปแบบบทความวารสาร และหนังสือพร้อมกับภาพตัวอย่างของปกหนังสือ ที่มีค าค้น
เกี่ยวกับระบบ 3G ปรากฏให้เลือก 
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      เครื่องหมาย            มีลักษณะสีเขียวคือสัญลักษณ์ของหนังสือที่มี
ให้บริการอยู่ที่ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หากมีลักษณะสีเหลืองคือสัญลักษณ์ของ
หนังสือที่มีให้บริการอยู่ที่ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 

 

     6. ใช้เม้าส์ เลื่อนไปยังรายชื่อหนังสือ หรือ คลิกที่ รายชื่อหนังสือที่ต้องการ 

จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ พร้อมกับ สถานะและจ านวนหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    หน้าจอแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ ชื่อเรื่อง “รู้ลึก รู้จริง รู้ใจ 
iphone 3G” คล้ายกับบัตรผู้แต่ง หรือบัตรหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7. ตรวจสอบต าแหน่งและสถานะของหนังสือ จากหน้าจอแสดงรายละเอียดทาง
บรรณานุกรม ส่วน Holding: 
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   รายละเอียดส่วน Holding: มีดังนี้ 
    Barcode   หมายถึง  รหัสตัวเลขที่ติดอยู่ที่ปกหนังสือ 

           ด้านหน้าหรือด้านหลัง 
    Branch   หมายถึง  แผนก หรือ สาขา เช่น  

         “UDRU” คือ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย 

                   ราชภัฏอุดรธานี 
 

ตรวจสอบสถานะของหนังสือ 
“Holding” 

  

รหัส
บาร์โคด้

     

แผนก/สาขา 

หมวดหมู ่

ฉบับท่ี 
สถานะ 

วันครบ
ก าหนดส่ง 

เล่มที ่
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        “SPRU” คือ  ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การศึกษา 
                  สามพร้าว 

         “BKRU” คือ  ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การศึกษา 
                  บึงกาฬ 

   Classification หมายถึง  เลขหมวดหมู่หนังสือ 

   Copies    หมายถึง  จ านวนฉบับ 

   Status    หมายถึง  สถานะของหนังสือ ได้แก่ 

           “On Shelf” คืออยู่บนชั้น 

           “On Loan” คือถูกยืม 

           “Date due” คือวันครบก าหนดส่ง 
           “On Process” คืออยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

   8. เมื่อสืบค้นเจอรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ให้จดเลขเรียกหนังสือ 

ที่ปรากฏในส่วนของ Classification แล้วกดดูแผนที่ สัญลักษณ์       ที่ปรากฏอยู่คู่กับเลขเรียก
หนังสือ ระบบจะแสดงแผนที่บอกต าแหน่งของหนังสือบนชั้น    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9. การสืบค้นบทความวารสาร จากฐานข้อมูล OPAC Liberty สามารถพิมพ์ค าค้น
แบบทั่วไป แล้วเลือกรายการทรัพยากรที่ปรากฏสัญลักษณ์   

 

 

 

จุดไฟ
กระพริบระบุ

ต าแหน่ง
ทรัพยากร 
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    บทความจากวารสารจะไม่มีเลขหมวดหมู่ บอกต าแหน่งเหมือนดังหนังสือ หาก
ต้องการบทความชื่อเรื่องนี้ สามารถจดข้อมูลในส่วน “Description” จะพบข้อมูล ชื่อวารสาร ปีที่
ฉบับที่ ก าหนดการออก และเลขหน้าของบทความ 

 

   10. การสืบค้นสื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถพิมพ์ค าค้นหาได้แบบ
ทั่วไป แล้วเลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏสัญลักษณ์   
 

 

 

 

 

  

 

           

    

 

 

 

 

 

ต าแหน่งของบทความ 



127 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

4.4 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 
 4.4.1 ฐานข้อมูล (Database)   
   ฐานข้อมูล หมายถึง  กลุ่มของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บ
รวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้นได้ถูกบันทึกอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลสามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถสืบค้น
โดยผ่านชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือองค์กรนั้นได้ทันที 
 4.4.2 ประโยชน์ของฐานข้อมูล 

   1. มีระบบการสืบค้นที่รวดเร็ว ละเอียดถี่ถ้วน 

   2. สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย  โดยแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้รวดเร็ว  และถ้ามี
ข้อมูลใหม่ก็สามารถจัดเก็บเพ่ิมเติมได้ง่าย  ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  และ
ทันสมัย 

   3. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับระบบโทรคมนาคม   ท าให้สามารถสืบค้นข้อมูล
ระยะไกลได ้

 4.4.3 ประเภทของฐานข้อมูล 

  ฐานข้อมูลสามารถแบ่งตามลักษณะข้อมูลได้เป็น  2 ประเภทคือ 

   1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม   (Bibliography Database) หรือฐานข้อมูลอ้างอิง คือ   
ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเฉพาะรายการบรรณานุกรมของสารสนเทศ  เช่น  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  แหล่ง
อ้างอิง  สถานที่พิมพ์  ส านักพิมพ์  ปีพิมพ์  และบทคัดย่อ เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด OPAC ฐานข้อมูล ABI Inform เป็นต้น  

   2. ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text Database)  คือ ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลประเภท
ตัวเลข  สถิติและเนื้อหาเต็ม (Full text)  ซึ่งผู้ใช้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเหมือนกับ
การค้นหาจากหนังสือหรือเอกสาร เช่น ฐานข้อมูลสารานุกรม  ฐานข้อมูล TDC ฐานข้อมูล DCMS ม.
ราชภัฏอุดรธานี เป็นต้น 

 4.4.4 การสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 
   ฐานข้อมูลออนไลน์ คือการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในระยะไกลโดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็ว และไม่จ ากัดช่วงเวลาในการสืบค้น ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศได้จากการ
สืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดท่ีมีฐานข้อมูลออนไลน์ให้บริการอยู่ 
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   ฐานข้อมูลออนไลน์ศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บอกรับเป็น
สมาชิก มีดังนี ้
   1. ABI/Inform เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้าน
บริหารธุรกิจ การจัดการรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2. ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารวิจารณ์
และวารสารฉบับเต็มทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   3. H.W. Wilson คือ ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุม
ทุกสาขาวิชา 

   4. ProQuest Dissertation & Theses เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวบรวม
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และ
แอฟริกา 
   5. Springer link E-books เป็นฐานข้อมูลของส านักพิมพ์ที่ให้บริการสิ่งพิมพ์
ประเภทหนังสือและวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
   6. Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิง
และอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก และมีสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และ 
มนุษยศาสตร์เพ่ิมเติม 

 นอกจากนี้ศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่จัดท า
ขึ้นเองให้บริการ ดังนี้ 
   7. DCMS ม.ราชภัฏอุดรธานี สามารถสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full 

Text database) 

    7.1 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

    7.2 วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย  
    7.3 กฤตภาค 

    7.4 ข้อมูลท้องถิ่น 

 ฐานข้อมูลเหล่านี้สามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
คือ  www.library.udru.ac.th  
 ห้องสมุดและแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่มีการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาช่วยใน
การด าเนินงาน และให้บริการสืบค้น บริการยืมต่อ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังห้องสมุด หรือแหล่งบริการ
สารสนเทศ 
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4.5 การสืบค้นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 

 4.5.1 อินเทอร์เน็ต (Internet) 

  อินเทอร์เน็ต  หมายถึง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายย่อยๆ 
หลายๆ เครือข่ายประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน  ท าให้ผู้ใช้ทั่ วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 
(น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2547) การเข้าถึงสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมีเครื่องมือสืบค้นที่จะช่วยให้เป็นไปได้
ตรงต่อความต้องการอย่างง่ายและสะดวก เรียกว่า เสิร์ชเอนจิน (Search engine) 

 4.5.2 เครื่องมือช่วยค้นในระบบอินเทอร์เน็ต  หมายถึง  เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล
ต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) เป็นการให้บริการค้นหาข้อมูลใน
เว็บไซต์ ข้อมูลรูปภาพ เพลง หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ เพ่ือให้ความสะดวกกับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูล 

เราสามารถใช้เว็บไซต์ที่เป็นเสิร์ชเอนจินช่วยในการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว  

  เสิร์ชเอนจิน (Search Engine)  หมายถึง โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล 
โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ 
แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอ่ืนๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรม หรือผู้ให้บริการแต่ละราย 
เสิร์ชเอนจิน ส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากค าส าคัญ (Keyword) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นจะแสดง
รายการผลลัพธ์ที่คิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการ  ในปัจจุบันเสิร์ชเอนจินจะท าการบันทึกประวัติการค้นหา 
และการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย และจะน าประวัติที่บันทึกไว้นั้นมาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหา
ครั้งต่อๆ เช่น www.google.co.th  www.yahoo.com  
  ลักษณะการท างานของเสิร์ชเอนจิน (Search Engine)   
   เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) มีลักษณะการท างานประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 

    1. Spider หรือ Web Robot จะเป็นตัวที่ท าหน้าที่เข้าส ารวจเว็บไซต์ต่างๆ แล้ว
ดึงข้อมูลเหล่านั้นมาอัพเดทใส่ในรายการฐานข้อมูล ส่วนมาก Spider มักจะเข้าไปอัพเดทข้อมูลเป็น
รายเดือน 

    2. ฐานข้อมูล (Database) เป็นส่วนที่เก็บรายการเว็บไซต์ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะมี
ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับกับการเติบโตของเว็บไซต์ในปัจจุบัน การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีก็เป็น
ส่วนส าคัญเพราะถ้าฐานข้อมูลออกแบบมาท างานช้าก็ท าให้การรอผลนานและจะไม่ได้รับความนิยมไป
ในที่สุด 

    3. โปรแกรม Search Engine  มีหน้าที่รับค าหรือข้อความที่ผู้ใช้งานป้อนข้อมูล
เข้ามา แล้วเข้าค้นหาตามเว็บไซต์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล จากนั้นก็จะรายงานผลเว็บไซต์ที่
ค้นพบให้กับผู้ใช้ การสืบค้นด้วยวิธีนี้นอกจากจะต้องมีระบบการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและมี
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ประสิทธิภาพแล้ว การกลั่นกรองผลที่ได้ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่
ส าคัญของการสืบคน้ข้อมูล 

  ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีฐานข้อมูลของเว็บไซต์จ านวนมากที่ท าหน้าที่เป็นเสิร์ชเอนจิน 

(Search Engine) ซึ่งวิธีการค้นหา และการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา จะมีความแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับความสามารถของเสิร์ชเอนจิน (Search Engine) แต่ละประเภทนั่นเอง  
   ลักษณะการค้นหาข้อมูลของ Search Engine  แบ่งลักษณะรูปแบบการค้นหาเป็น 3 

ลักษณะ คือ (บทเรียนออนไลน์ http://www.namonpit.ac.th/krutae/internet1/p5-2.htm) 
    1. Keyword Index เป็นการค้นหาข้อมูล โดยการค้นจากข้อความในเว็บเพจ 

ที่ได้ผ่านการส ารวจมาแล้ว จะอ่านข้อความ ข้อมูล ประมาณ 200-300 ตัวอักษรแรกของเว็บเพจ 
วิธีการค้นหาของ Search Engine ประเภทนี้จะให้ความส าคัญกับการเรียงล าดับข้อมูลก่อนหลัง 
การค้นหาข้อมูล โดยวิธีการเช่นนี้จะมีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่
ของข้อมูลค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ได้ค านึงถึงรายละเอียดของเนื้อหาเท่าที่ควร หากต้องการค้น
ข้อมูลอย่างกว้างๆ การค้นหาแบบนี้จะเหมาะสมที่สุด เว็บที่ให้บริการ Search Engine ลักษณะนี้ 
ได้แก่ http://www.google.com  http://www.altavista.com  

 

    2. Subject Directories เป็นการค้นหาข้อมูล โดยการจ าแนกหมวดหมู่ข้อมูล 
Search Engine ประเภทนี้ จะจัดแบ่งโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ของแต่ละเว็บเพจ ว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับ
ด้านใด แล้วท าการจัดหมวดหมู่ โดยจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ที่ท าหน้าที่ในการจัดหมวดหมู่ว่า
จะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ อยู่ในกลุ่มใด ดังนั้นฐานข้อมูลของ Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตาม
เนื้อหาก่อน แล้วจึงน ามาเป็นฐานข้อมูลในการค้นหาต่อไป ซึ่งการจัดท าเป็นหมวดหมู่นี้มีข้อดีคือ 

ช่วยให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ เนื่องจากน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระบบ และ
สามารถก าหนดการค้นได้ง่ายในหัวข้อโดยเลือกจากรายการที่ท าไว้แล้ว  เว็บไซต์ที่มีการจัดเรียงข้อมูล
ไว้แบบ Subject Directories ได้แก่ http://www.kapook.com  http://www.sanook.com 

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่าง Search Engine แบบ Keyword  Index 

ที่มา (http://www.google.co.th, http://www.altavista.com) 
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    3. Metasearch Engines  เป็นการค้นหาข้อมูลจาก Search Engine ที่ใช้ใน
การค้นหาเว็บด้วยตัวของ Search Engine เอง แต่ลักษณะเด่นของ Search Engine แบบ 
Metasearch Engines จะสามารถเชื่อมโยงไปยัง Search Engine ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือเรียกดูข้อมูลที่ 
Search Engine อ่ืนๆ ค้นพบ โดยสังเกตได้จากการค้นจะปรากฏค าว่า [Found on Google, 

Yahoo!] ต่อทางด้านท้าย นั้นหมายความว่าการค้นหาข้อความนั้นๆ มีการเชื่อมโดยไปค้นข้อมูลจาก 
เว็บ Google และ Yahoo แต่มีจุดด้อย คือ วิธีการนี้จะไม่ให้ความส าคัญกับขนาดเล็กใหญ่ของ
ตัวอักษร และมักจะไม่ค้นหาค าประเภท Natural Language (ภาษาพูด) และที่ส าคัญ Search 

Engine แบบ Metasearch Engines ส่วนมากไม่รองรับภาษาไทย Search Engine ลักษณะนี้ ได้แก่
http://www.dogpile.com  http://www.kartoo.com  http://www.oneseek.com 

 

 

 

   หลักในการเลือกใช้เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) 

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่าง Search Engine แบบ Subject Directories 

ที่มา (http://www.sanook.com, http://www.kapook.com) 

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่าง Search Engine แบบ Metasearch Engine 

ที่มา (http://www.dogpile.com, http://www.oneseek.com) 
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    เสิร์ชเอนจิน  แต่ละประเภทนั้น มีวิธีการสืบค้นและการแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่าง
กัน อาจมีการจัดท าส่วนพิเศษต่างๆ เพ่ือช่วยผู้ใช้ในการสืบค้น เพ่ือช่วยให้การสืบค้นมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนมีวิธีการใช้เสิร์ชเอนจิน ดังนี้ 
    1. วิธีการใช้เสิร์ชเอนจิน  แต่ละเว็บไซต์จะมีส่วนช่วยในการอธิบายวิธีใช้ในส่วนที่
เรียกว่า Help หรือ About เช่น Yahoo มีวิธีก าหนดค าค้นเพ่ือให้ได้ผลการค้นที่เฉพาะเจาะจงหรือ
ตรงกับความต้องการ โดยการใส่เครื่องหมาย 

     1.1 ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพ่ือค้นหาค าที่มีการสะกดคล้ายกัน เช่น 

smok* หมายความว่าให้ค้นหาค าท้ังหมดที่ข้ึนด้วย 5 ตัวอักษรแรก เช่น smoke smoker เป็นต้น 

     1.2 ใช้เครื่องหมายบวก (+) ส าหรับก าหนดให้แสดงผลการค้นเฉพาะเว็บไซต์ 
ที่ปรากฏค าทั้งสองค า  เช่น Secondary + education 

     1.3 ใช้เครื่องหมายอัญประภาษ (" ") ส าหรับการค้นหาค าที่เป็นวลี เช่น 

"great barrier reaf" 

    2. การใช้ตรรกบูลีน (Boolean Logic)  เพ่ือให้สามารถก าหนดการค้นหาที่แคบ
เข้ามา โดยใช้ค า  AND  OR  NOT เข้าช่วยในการก าหนดค าค้น เพ่ือให้สามารถค้นหาได้อย่าง
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 

     2.1 การใช้ AND  จะใช้เมื่อต้องการก าหนดให้ค้นรายการที่ปรากฏค าที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน ในรายการเดียวกัน เช่น water and soil การก าหนดแบบนี้หมายความว่าผล 

การค้นที่ต้องการ คือเฉพาะรายการที่มีค าว่า water และ soil เท่านั้น หากรายการใดที่มีแต่ค าว่า 

water หรือ soil ไม่ต้องการ 

     2.2 การใช้ค าว่า OR  เป็นการขยายค าค้น โดยก าหนดค าหลายค าที่เห็นว่า 

มีความหมายคล้ายกันหรือสามารถสะกดได้หลายแบบ 

     2.3 การใช้  NOT  จะใช้เมื่อต้องการจ ากัดการค้นเข้ามา คือไม่ต้องการ
รายการที่มีเนื้อหาส่วนที่ไม่ต้องการปรากฏอยู่ โดยก าหนดให้ตัดค าที่ไม่ต้องการออก  เช่น water not 

soil  การก าหนดค าแบบนี้ หมายถึงให้ค้นหารายการที่มีค าว่า water แต่หากรายการใดมีค าว่า soil 

อยู่ด้วยไม่ต้องการให้ปรากฏ และผลสืบค้นที่ได้ทุกรายการที่มีค าว่า water และหากมีค าว่า Soil ให้
ตัดออกทุกรายการ 
 

 

 

 

   เทคนิคการค้นหาข้อมูลจาก Search Engine ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 
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 1. บีบประเด็นให้แคบลง 
     หัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหาต้องพยายามบีบประเด็นให้แคบลง เช่น 

หากต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะหาโดยใช้ค าว่า คอมพิวเตอร์ หรือ 

Computer เพ่ือลองดูเนื้อหากว้างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ว่ามีเรื่องใดบ้าง จากนั้นก็บีบหัวข้อเรื่องลง 
โดยอาจจะเลือกจากหัวข้อที่เว็บไซต์นั้นจัดท า หรืออาจจะพิมพ์ข้อความเพ่ือค้นหาอีกครั้ง  

 2. การใช้ค าท่ีใกล้เคียง 
     ควรค้นหาค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับค าที่ก าลังค้นหาด้วย  เช่น 

หากต้องการค้นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Computer ค าที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ค้นหาได้ คือ 

technology หรือ IT เป็นต้น  
 3. การใช้ค าหลัก (Keyword) 

     ค าหลัก (Keyword) หมายถึงค าหรือข้อความที่เราจะนึกถึงเว็บไซต์นั้น 

เช่น สสวท. เรามักจะนึกถึงเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http://www.ipst.ac.th หรือ school net เราจะนึกถึงเว็บไซต์เครือข่ายโรงเรียนไทย
http://www.school.net.th 

 4. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลข 

     พยายามเลี่ยงการใช้ค าค้นหาที่เป็นค าเดี่ยวๆ หรือเป็นค าที่มีตัวเลขปน 

แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ให้ใส่เครื่องหมายอัญประภาษ (" ") ลงไปด้วย เช่น "windows 7" 

 5. ใช้เครื่องหมายบวกและลบช่วย 

     ใช้เครื่องหมาย (+) และ (-)เพ่ือช่วยในการค้นหา โดย (+) เพ่ือใช้กับค าที่
ต้องการใช้ในการค้นหา และ (-) เพ่ือใช้กับค าที่ไม่ต้องการใช้ในการค้นหาเครื่องหมาย (+) หมายถึง 
การระบุให้ผลลัพธ์ของการค้นหาต้องมีค านั้นปรากฎอยู่ในหน้าเว็บเพจ ข้อควรระวังคือ เราจะต้องใช้
เครื่องหมายบวกติดกับค าหลักนั้นเสมอ ห้าม มีช่องว่างระหว่างเครื่องหมายบวกกับค าหลัก  เช่น  

+เศรษฐกิจ +การเมือง หมายถึงหน้าเว็บเพจที่พบจะต้องปรากฎค าว่า "เศรษฐกิจ" และ “การเมือง" 
อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งสองค า หรือ +เศรษฐกิจ การเมือง สังเกตเห็นว่าที่ค าว่า "การเมือง" ไม่ปรากฏ 

เครื่องหมายบวก (+) อยู่ข้างหน้า เหมือนตัวอย่างบน หมายถึงการค้นหาหน้าเอกสาร เว็บเพจที่
จะต้องปรากฏ ค าว่า "เศรษฐกิจ" โดยในหน้าเอกสารนั้นอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏค าว่า "การเมือง" 
ก็ได้เครื่องหมายลบ (-) หมายถึง เป็นการระบุให้ผลลัพธ์ของการค้นหาต้องไม่ปรากฏค านั้นอยู่ในหน้า
เว็บเพจ เช่น โรงแรม - รีสอร์ท หมายถึง หน้าเว็บเพจนั้นต้องมีค าว่า โรงแรม แต่ต้องไม่ปรากฎค าว่า 

รีสอร์ท อยู่โดยการใช้งานต้องอยู่ในรูปของ A -B หรือ +A -B โดย Aและ B เป็นค าหลักที่ต้องการ
ค้นหาตัวอย่าง +มะม่วง-มะม่วงอกร่อง-มะม่วงน้ าดอกไม้  หมายถึงหน้าเว็บเพจที่พบจะต้องปรากฎค า
ว่า "มะม่วง" แต่ต้องไม่ปรากฎค าว่า "มะม่วงอกร่อง" และ "มะม่วงดอกไม้" อยู่ในหน้าเดียว 
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 6. หลีกเลี่ยงภาษาพูด 

     หลีกเลี่ยงค าประเภท Natural Language หรือเรียกง่ายๆ ว่าค าหรือข้อความ
ที่เป็นภาษาพูด หรือเป็นประโยค ควรสรุปเป็นเพียงกลุ่มค าหรือวลี ที่มีความหมายรวมทั้งหมดไว้ 

 7. Advanced Search 

     ใช้ Advanced Search เพราะจะมีส่วนช่วยได้มาก ในการบีบประเด็นหัวข้อ 

ให้แคบลง ซึ่งจะท าให้ได้รายชื่อเว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น อย่าละเลย Help ซึ่งในแต่ละ
เว็บ จะมี ปุ่ม Help หรือ Site map ไว้คอยช่วยเหลือคุณ แต่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้าม ซึ่ง 
Help/Site map จะมีประโยชน์มากในการอธิบาย option หรือการใช้งาน/แผนผังปลีกย่อยของแต่
ละเว็บไซต ์

   เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน  ได้แก่ 

    Yahoo (http://www.yahoo.com) Yahoo ช่วยให้หาข้อมูล ได้ง่ายขึ้นโดย
แบ่งเป็น หมวดหมู่แบบ Directory หรือ Catalog 

    AltaVista (http://www.altavista.com) AltaVista เป็น Search Engine  

ที่แท้จริง จะค้นหาทุกค าในเอกสารทุกหน้าเพ่ือตอบสนองความต้องการในการสืบค้นของผู้ใช้ให้มาก
ที่สุด 

    MetaCrawler (http://www.metacrawler.com) เป็น MetaSearch 

Engine ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย โดยอาศัย Search Engine หลายๆ ตัว 

    Search Engine ภาษาไทย 

    Google (http://www.google.co.th) ให้บริการค้นหาข้อมูลภาษาไทยใน
ลักษณะการค้นหาโดยใช้ค าส าคัญ (Keyword)  

    Catcha (http://www.catcha.co.th) ให้บริการค้นหาข้อมูลภาษาไทยใน
ลักษณะของ Directory 

    SiamGuru (http://www.siamguru.com) ให้บริการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ 
เป็นภาษาไทยสามารถใช้เครื่องหมาย Boolean เช่น AND ,OR ในการค้นหาได้ดี 
    ThaiFind (http://www.thaifind.com) ThaiFind เป็น Search Engine ใน
ลักษณะ Meta Search ที่เป็นภาษาไทย 

 

 

สรุป 
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 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ คือ การค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
นั้น โดยใช้เครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ รูปแบบของการสืบค้นสารสนเทศ มี 2 รูปแบบ คือ 1. การ
สืบค้นด้วยระบบมือ (Manual System)  โดยมีเครื่องมือช่วยค้น คือ บัตรรายการ และบัตร
ดรรชนีวารสาร ซึ่งบัตรรายการ ประกอบด้วยรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ โดยมี
บัตรรายการส าคัญ คือ บัตรหลัก หรือบัตรผู้แต่ง ที่ห้องสมุดต้องจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
สืบค้นหนังสือที่มีในห้องสมุดนั้น ส่วนบัตรดรรชนีวารสาร เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาบทความที่มีอยู่ใน
วารสารประเภทวิชาการ คือ บัตรดรรชนีผู้แต่ง และบัตรดรรชนีหัวเรื่อง 2. การสืบค้นด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบอัตโนมัติ (Automation System) ในปัจจุบันห้องสมุดมีการน าระบบห้องสมุด
อัตโนมัติมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสนเทศทุกประเภทที่ห้องสมุดมีให้บริการ และอ านวย
ความสะดวกใน    การสืบค้น การยืม-คืน ทรัพยากรในห้องสมุด โดยปรับเปลี่ยนวิธีการสืบค้นใน
ระบบมือเป็นการสืบค้นด้วยระบบอัตโนมัติ ได้แก่ การสืบค้นรายการบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด 
หรือ โอแพค (OPAC : Online Public Access Catalog) และห้องสมุดยังมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ในการสืบค้นฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรม และประเภทฉบับเต็ม ต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลในระบบ
อินเทอร์เน็ต โดย เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ 
และอ านวยความสะดวกในการให้บริการ และผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการและรับบริการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งข้ึน 

 การสืบค้นสารสนเทศให้ได้ตามความต้องการนั้น  ผู้ค้นคว้าจ าเป็นต้องมีทักษะในการ
ก าหนดความต้องการสารสนเทศได้ สามารถก าหนดวิธีการ ค าศัพท์ ที่ใช้ในการค้น และรูปแบบของ
สารสนเทศที่ค้นได้ ที่ส าคัญการประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่ค้นหาได้นับเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ของการสืบค้นสารสนเทศ การประเมินคุณภาพของสารสนเทศช่วยส่งผลให้ผู้ค้นคว้าสามารถใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์ 
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ค าถามท้ายบทที่ 4 

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

 1. จงอธิบายการสืบค้นด้วยระบบมือ หมายถึงการสืบค้นอย่างไร 

 2. จงอธิบายการสืบค้นด้วยระบบอัตโนมัติ หมายถึงการสืบค้นอย่างไร 

 3. บัตรรายการ คืออะไร และมีประเภทใดบ้าง 
 4. บัตรดรรชนีวารสาร คืออะไร และมีกี่ประเภท 

 5. ระบบโอแพค (OPAC) คืออะไร 

 6. จงเปรียบเทียบวิธีการสืบค้นจากบัตรรายการ และการสืบค้นจากระบบโอแพค มีความ
แตกต่างกันอย่างไร 
 7. ระบบโอแพค (OPAC) ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีชื่อว่า
อย่างไร และเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ใด 

 8. ให้นักศึกษาค้นหาหนังสือ จ านวน 3 ชื่อเรื่อง จากระบบโอแพค (OPAC) ของศูนย์ 
วิทยบริการ แล้วน ารายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ มาลงรายการบัตรผู้แต่ง ให้ครบ 3 บัตร 
 9. เครื่องมือช่วยค้นในระบบอินเทอร์เน็ต คืออะไร มีประเภทใดบ้าง 
 10. google มีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อนักศึกษา  
 

 



 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

เอกสารอ้างอิง 
 

 

การสืบค้นข้อมูลบนเว็บ. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก http://portal.edu.chula. 

ac.th/VRaYa/blog/view.php?Bid=1277092646317584&msite=VRaYa. 

ความหมายของระบบฐานข้อมูล. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก  http://mpnn2551. 
net46.net/Subjects/DBMS32042014/dataBaseIntro.html.  

ฉัตรรัตน์ เชาวลิต. (2547). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ภาคการศึกษาทั่วไป  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก.  

ตู้บัตรรายการ (ตู้ดรรชนี). (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2558, จาก http://thaitechno.net/ 

uploadedimages/c1/Product_39765_950673749_fullsize.jpg 

น้ าทิพย์ วิภาวิน. (2547). การใช้ห้องสมุดยุคใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน  

2558, จาก http://www.namonpit.ac.th/krutae/internet1/p5-2.htm.  

ระบบโอแพค (OPAC) คืออะไร. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก https://e-org.e- 

tech.ac.th/e-org/depart/library/index.php?option=com_content&view 

=article&id=66&Itemid=101. 
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. (ม.ป.ป.). สบืค้นเมื่อ 7 มกราคม 2558, จาก    

http://liberty.udru.ac.th/liberty/libraryHome.do. 

สุมล ถนอมเกียรติ. (2540). การใช้ห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศ. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

เสิร์ชเอนจิน. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จากวิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki/ 

เสิร์ซเอนจิน. 

เสิร์ชเอนจินแบบ Keyword Index altavista. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก  
http://www.altavista.com 

เสิร์ชเอนจินแบบ Keyword Index google. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก  
http://google.co.th 

เสิร์ชเอนจินแบบ Metasearch Engine dogpile. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก 

http://www.dogpile.com 



138 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

เสิร์ชเอนจินแบบ Metasearch Engine oneseek. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก 

http://www.oneseek.com. 

เสิร์ชเอนจินแบบ Subject Directories kanook. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก 

http://www.kapook.com 

เสิร์ชเอนจินแบบ Subject Directories sanook. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก 

http://www.sanook.com 

Domain Name is โดเมนเนมคืออะไร - Web Hosting & Domain ราคาถูกท่ีสุด รวดเร็ว 

ทันใจคงถูกเสมอ ที่เดียวจบ. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก  
http://www.dotregis.com/domain-name-is.php. 

Domain Name คืออะไร. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก http://domain- 

name.gict.co.th/. 

siriporn wisungre: ความหมาย ประเภท ลักษณะการท างานของ Search engine. (ม.ป.ป.).  
สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก http://urlsiriporn.blogspot.com/2013/02/ 
search-engine-search-engine-search.html.  

 



 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 

 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 5 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 

 5.1 ความหมายของรายงาน 

 5.2 ลักษณะของรายงาน 

5.3 ประเภทของรายงาน 

 5.4 วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงาน 

5.5 ขั้นตอนการเขียนรายงาน 

5.6 ส่วนประกอบของรายงาน 

5.7 รายละเอียดและรูปแบบการพิมพ์รายงาน 

 5.8 การน าเสนอสารสนเทศรูปแบบอื่น 

  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. นักศึกษาสรุปความหมายของรายงานได้ 
 2. นักศึกษาอธิบายความแตกต่างของรายงานแต่ละประเภทได้ 
 3. นักศึกษาอธิบายขั้นตอนการท ารายงานได้ถูกต้อง 
 4. นักศึกษาอธิบายส่วนประกอบของรายงานได้ถูกต้อง 
 5. นักศึกษาก าหนดชื่อเรื่องรายงานได้ 
 6. นักศึกษาเขียนล าดับโครงเรื่องรายงานได้ถูกต้อง 
 7. นักศึกษาน าเสนอรายงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 
 8. นักศึกษาบอกวิธีการน าเสนอสารสนเทศรูปแบบอื่นได้ 
  

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 5 

 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายความหมาย และประเภทของรายงานโดยใช้ Power point  

2. อาจารย์ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการท ารายงานและส่วนประกอบของรายงานโดยใช้ Power 

point พร้อมยกตัวอย่างรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 3. อาจารย์ผู้สอนอธิบายหลักเกณฑ์ในการก าหนดชื่อเรื่องรายงาน จากนั้นให้นักศึกษา
ก าหนดชื่อเรื่องรายงานมาน าเสนอเป็นรายบุคคล 
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 4. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นและให้ค าแนะน าในการก าหนดชื่อเรื่องในการท ารายงาน 

 5. อาจารย์ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการวางโครงเรื่องรายงาน จากนั้นให้นักศึกษาวางโครงเรื่อง
รายงาน  

6. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นและให้ค าแนะน าในการก าหนดโครงเรื่องรายงาน การ
เรียงล าดับเนื้อหารายงาน  

7. อาจารย์ผู้สอนสรุปขั้นตอนและส่วนประกอบของรายงาน  ก าหนดเวลาให้นักศึกษา
ท าการค้นคว้าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์มาน าเสนอเป็นรายบุคคล 

8. ตอบค าถามท้ายบท  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004)  
 2. Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจขณะบรรยาย 

 2. สังเกตการตอบค าถามในห้องเรียน 

 3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

 4. ตรวจการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 
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บทท่ี 5 

การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  
 

 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็นการเรียนในระดับที่ต้องสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี 
ความพร้อม เพ่ือมุ่งสู่การประกอบอาชีพ การเรียนในระดับนี้จึงต้องส่งเสริมทักษะความสามารถในการ
คิด การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง  เพ่ือให้การศึกษานั้นบรรลุ
จุดประสงค์ การเรียนการสอนในระดับนี้จึงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการน าวิธีการและกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ มาประกอบการเรียนตลอดหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา อาทิเช่น การทดลองในห้องทดลอง 
การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง และการท ารายงานประกอบการศึกษาค้นคว้าของนิสิต นักศึกษา การท า
รายงานเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าถือเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ เรียนในระดับอุดมศึกษาต้องให้
ความส าคัญเนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการก าหนดให้นิสิต นักศึกษาต้องเสนอรายงานผล
การศึกษาค้นคว้าประจ าหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่เรียน และมีการนับหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อการส าเร็จการศึกษา 
 

5.1 ความหมายของรายงาน 

 เอ้ือมพร ทัศนประสิทธิผล (2542 อ้างถึงใน วัลลภ สวัสดิวัลลภ และคณะ, 2540) ได้ให้
ความหมายของรายงานว่า เป็นงานเขียนของนักศึกษาที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลของผู้เรียนในกระบวนการเรียนการสอนวิชานั้นๆ ผู้เรียนจะต้องวาง
รูปแบบของรายงานให้ถูกต้องตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย (2553) ได้ให้ความหมายของรายงานว่า เป็นงานเขียนทางวิชาการ
ซึ่งเป็นผลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า หรือวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์
เนื้อหาอย่างมีเหตุผล แล้วน ามาเรียบเรียงอย่างมีขั้นตอน มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเพ่ือเป็น
หลักฐานไว้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แล้วเขียนหรือพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบแผนที่
ก าหนด 

 จากความหมายของรายงานข้างต้นสามารถสรุปความหมายของรายงานได้ว่า 

  รายงาน  หมายถึง  งานเขียนทางวิชาการซึ่งเป็นผลมาจากการรวบรวมข้อมูล 

จากการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือเรียน  ต าราวิชาการ  บทความวารสาร มีการ
เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีการอ้างอิงหลักฐานแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
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ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จัดพิมพ์ตามแบบแผนของสถานศึกษาก าหนด และเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินผลผู้เรียนในการเรียนวิชานั้นๆ  
 

5.2 ลักษณะของรายงาน 

1. เป็นการน าเสนอข้อมูลที่นักศึกษาได้มาจากการค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากแหล่งต่างๆ 

2. เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาจะต้องมีการเรียบเรียงขึ้นใหม่อย่างมี
หลักเกณฑ์ในรูปแบบของความเรียงทางวิชาการ 

3. เป็นการน าเสนออาจท าได้โดยการเขียนหรือการพิมพ์ก็ได้ 
 

5.3 ประเภทของรายงาน 

 รายงานสามารถแบ่งตามระดับความลึกซึ้งของเนื้อหาได้ดังนี้ 
  1. รายงาน (Report)  คือ ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า หรือการปฏิบัติการเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างละเอียดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต  การทดลอง  การส ารวจ ฯลฯ  แล้วน ามา
เรียบเรียงขึ้นใหม่ตามระเบียบแบบแผนที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก าหนดขึ้นไว้  โดยผู้สอนอาจจะ
ก าหนดให้ผู้ศึกษาท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม  ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่อง
เดียวกันหรือติดต่อกัน ซึ่งปกติมักจะก าหนดระยะเวลาการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงต่ ากว่าหนึ่งภาค
การศึกษา 
  2. ภาคนิพนธ์ (Term-Paper)  คือ ผลงานการเรียบเรียงหรือเขียนจากการศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกับรายงานแต่มีความกว้างและลึกซึ้งกว่ารายงาน ปกติจะก าหนด
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงหนึ่งภาคเรียน 

  3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หรือ บทนิพนธ์ กรณีศึกษา คือ
การวิเคราะห์พัฒนาระบบงานที่ใช้วิธีการวิจัยที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละคนจะต้องศึกษา
ค้นคว้า  เพ่ือแสดงผลงานในการประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ปริญญามหาบัณฑิต(แผน ข)  ที่แสดงความคิดริเริ่มของนักศึกษา  โดยมีขอบเขต  ปริมาณ คุณภาพ 
ของสาระเนื้อหามากกว่าภาคนิพนธ์แต่น้อยกว่าวิทยานิพนธ์ 
  4. วิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์ (Thesis and Dissertation)  คือ รายงานการ
ค้นคว้าวิจัยในระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยผู้ศึกษาทุกคนจะต้องท าขึ้นตาม
หลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพ่ือแสดงถึงความลึกซึ้งหรือกว้างขวาง และได้
สรุปผลออกมาเป็นความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการศึกษาค้นคว้ามาก่อนเลย มีขอบเขต คุณภาพ และ
ปริมาณสูงกว่ารายงาน ภาคนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นอันมาก 
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ต้ังชื่อเร่ือง 

ส ารวจแหล่งข้อมูล 

วางโครงเร่ือง 

รวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูล 

การจัดเรียงพิมพ์รายงาน             

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการท ารายงาน 

5.4 วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงาน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง และให้ลึกซึ้งในบาง
เรื่องท่ีผู้สอนมิได้สอนอย่างละเอียด 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านภาษา  รู้จักวิธีรวบรวม เรียบเรียงความรู้ 
และถ่ายทอดความรู้ความคิดเป็นภาษาเขียนได้อย่างสละสลวย 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม รู้จักใช้ความคิดเห็นของตนเพ่ิมเติมจากข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้า เช่น การวินิจฉัยให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

4. เพ่ือมีนิสัยและความสามารถในการศึกษาค้นคว้า  มีความคิดเหตุผลมีวิจารณญาณของ
ตนเอง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการแขนงต่างๆ 

5. เพ่ือฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถเขียนรายงานและภาคนิพนธ์อย่างถูกต้อง  นับตั้งแต่การ
เลือกข้อมูล  เอกสารอ้างอิง  จนถึงการเรียบเรียงรายงาน  ซึ่งมีแบบแผนและขั้นตอน 

 

5.5 ขั้นตอนการท ารายงาน 
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  ขั้นตอนที่ 1 การเลือกเรื่องและการตั้งชื่อเรื่อง 
   การเลือกหัวข้อหรือก าหนดชื่อเรื่องคือการก าหนดจุดมุ่งหมายของการค้นคว้าท า
รายงานการเลือกหัวข้อเรื่องของรายงานมีวิธีการก าหนดได้จาก 2 ทางคือ ผู้สอนก าหนดหัวข้อให้ และ
ผู้เรียนก าหนดหัวข้อเอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้สอนก าหนดให้  การก าหนดชื่อเรื่องโดยผู้สอนมักจะเป็นเรื่องที่ผู้สอนอาจไม่
สอนหรือบรรยายอย่างละเอียด  ดังนั้นผู้สอนจึงมักแจ้งขอบข่ายเป้าหมาย อย่างชัดเจนเพ่ือไม่ให้ผู้ท า
รายงานท าผิดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
   2. ผู้เรียนก าหนดเอง การก าหนดชื่อเรื่องโดยผู้เรียนก าหนดเองผู้เรียนจ าเป็นต้อง
เลือกและก าหนดเรื่องเองว่าจะเลือกเรื่องที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับอะไร ผู้เรียนต้องก าหนดจุดประสงค์ 
ของข่าย เป็นหมายด้วยตนเอง 
   หลักเกณฑ์ในการก าหนดและเลือกชื่อเรื่อง 
    1. ควรเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ มีส่วนส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และเป็นเรื่องที่
ผู้เรียนมีความถนัด และสนใจเป็นพิเศษที่จะค้นคว้าให้ละเอียดลึกซึ้ง 
    2.  ขอบเขตเนื้อหาไม่ควรจะกว้างหรือแคบจนเกินไป เพราะจะท าให้ค้นข้อมูลได้
ไม่ลึกซึ้งหรือได้ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะน ามาท ารายงาน 

    3.  เป็นเรื่องที่สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลได้ เช่น หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  
เป็นต้น 

    4.  ต้องค านึงถึงเวลาที่ก าหนดส่ง  หัวข้อปัญหาที่เลือกควรมีขอบเขตจ ากัด
เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 

  ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจแหล่งข้อมูลและค้นคว้าหาข้อมูล   

  การส ารวจแหล่งข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการท ารายงานทางวิชาการ ต้องเป็นข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ แหล่งที่ใช้ในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมีอยู่หลายประเภทดังนี้ 
   1. รวบรวมจากบุคคลโดยตรง  ซึ่งแหล่งข้อมูลแบบนี้ยังไม่มีการตีพิมพ์ลงที่ใด เช่น  
จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน  บันทึกค าบอกเล่า  การสัมภาษณ์ เป็นต้น 

   2. รวบรวมจากหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท ารายงาน  โดยอาศัย
เครื่องมือช่วยในการสืบค้น  เช่น  บัตรรายการ  บัตรดัชนีวารสาร   คอมพิวเตอร์ช่วยในการสืบค้น 
เช่น OPAC (Online Public Access Catalog) เป็นต้น 

   3. รวบรวมจากสื่อสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โทรทัศน์  วีดีทัศน์  จุลสาร  
กฤตภาค  เป็นต้น 
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   4. รวบรวมจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  ฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานข้อมูล
ซีดีรอม  อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 

   5. รวบรวมจากหนังสืออ้างอิง  เช่น พจนานุกรม  สารานุกรม  หนั งสือรายปี  
หนังสือนามานุกรม  เป็นต้น 

 

  ขั้นตอนที่ 3 การวางโครงเรื่องรายงาน 

   การวางโครงเรื่องรายงานเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจาการส ารวจแหล่งข้อมูลและค้นคว้า
ข้อมูล การวางโครงเรื่องคือการจัดล าดับเนื้อเรื่องที่ได้จากการค้นคว้า  ลักษณะคล้ายๆ กับสารบัญ  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานให้เป็นไปตามล าดับ อีกท้ังยังช่วยให้     ผู้ค้นคว้าเขียนรายงาน
ได้อย่างมีข้ันตอน และครอบคลุมเนื้อหาหรือประเด็นต่างๆ ของเรื่องที่เขียนได้ตามวัตถุประสงค์ 
  โครงเรื่องที่ดีอาจใช้ค า หรือวลีส านวนสั้นๆ หรืออาจเขียนเป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ให้ได้ใจความครอบคลุมเนื้อหาตอนนั้น และแต่ละหัวข้อต้องสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
ตามล าดับของเนื้อหา โครงเรื่องรายงานประกอบด้วย หัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย ดังตัวอย่าง 
 

   ตัวอย่างโครงเรื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้างไทย 

 

๑. ประวตัิช้างไทย 

๒. ความส าคัญของช้างกับวิถีชีวิตของไทย 

๓. ลักษณะของช้างไทย 

    ๓.๑ ส่วนหัว 
 ๓.๒ ส่วนล าตัว 

๓.๓ ส่วนหาง 
๔. การด ารงชีวิตของช้างไทย 

๔.๑ ถิ่นที่อยู ่
๔.๒ อาหาร 
๔.๓ การสืบพันธุ ์

๕. การอนุรักษ์ช้างไทย 

     ๕.๑ กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า 
     ๕.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการค้างาช้าง 

ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างโครงเรื่อง 



146 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

 ขั้นตอนที่ 4 การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล 

  การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการวางโครง เป็นขั้นตอนใน
การลงมือปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ได้ส ารวจไว้ในขั้นต้น ท าการสืบค้นข้อมูลตาม
โครงเรื่องที่ได้วางไว้ การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลนี้สามารถรวบรวมได้จากการอ่านและจดบันทึก
ข้อมูลลงในบัตรบันทึกข้อมูลขนาด  4×6 นิ้ว หรือ 5×7 นิ้ว พร้อมท าบรรณานุกรมของหนังสือ 

เล่มนั้น ๆ ไว้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูล วิธีการจดบันทึกข้อมูลจากการอ่านมดีังนี้ 
   1. อ่านเอกสารที่รวบรวมมาได้ทีละเล่ม  ตรวจดูอย่างคร่าวๆ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะเขียนรายงาน  โดยดูที่ค าน า  สารบัญ  และดรรชนีที่ท้ายเล่ม  ซึ่ งจะช่วยให้นักศึกษา
ประหยัดเวลาในการค้นหาเรื่องท่ีต้องการ 

   2. อ่านเรื่องราวทั้งหมดติดต่อกันจนจบ  เพื่อท าความเข้าใจคร่าวๆ ตลอดทั้งเรื่อง 
   3. อ่านใหม่อีกครั้งอย่างพิจารณา ให้เข้าใจความคิดหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือ
รวบรวมความคิดในเรื่องนั้นให้เข้าใจแจ่มชัดที่จะน ามาใช้ประกอบเรื่องที่จะเขียนรายงาน 

   การจัดท าบัตรบันทึก ข้อมูลในบัตรบันทึก ประกอบด้วย 

     1.  หัวเรื่อง 
     2.  บรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ 

     3.  ขนาดของบัตร 4x6 นิ้ว หรือ 5x7 นิ้ว 

   วิธีการบันทึก มี 3 วิธีการดังนี้ 
    1. การบันทึกแบบถอดความ (Paraphrase note) เป็นการบันทึกที่ต้อง 
คงความหมายและขอบเขตของเดิมไว้โดยใช้ส านวนของผู้เขียนรายงานเอง อาจเป็นการแปลข้อความ
มาจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ถือเป็นการถอดความได้เช่นกัน 

    2 การบันทึกแบบคัดลอกความ (Quotation note) เป็นการบันทึกที่ต้องคัดลอก
ข้อความ หรือประโยคให้เหมือนต้นฉบับแม้แต่เครื่องหมาย  ตัวสะกด  ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความ 
หรือประโยคเหล่านั้น  หากมีเนื้อความตอนใดที่คัดลอกมาให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ  “___”  
คร่อมเนื้อหาส่วนนั้นไว้  ถ้าคัดลอกมาเพียงบางตอนให้ใช้เครื่องหมายจุด 3 จุด (...)   ใส่ไว้ก่อนหรือ
หลังข้อความนั้น 

    3 การบันทึกแบบสรุปความ (Summary note) เป็นการบันทึกข้อมูลแบบสรุป
ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งของข้อมูลเดิมแต่ยังคงความหมายเดิม  โดยใช้
ค าพูดของผู้เขียนรายงานเอง  
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 ขั้นตอนที่ 5 การจัดเรียงพิมพร์ายงาน   

  เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างโดยวิธีการจดบันทึก และท าการเรียบเรียงเนื้อหา
ตามโครงเรื่องท่ีวางไว้แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการน าข้อมูลมาเรียงพิมพ์รายงาน ดังนี้   
  1. การเรียบเรียงรายงานฉบับร่าง เป็นการน าโครงเรื่องที่วางไว้เป็นหลัก น าบัตรบันทึก
มาเรียงตามโครงเรื่อง เริ่มเรียบเรียงเนื้อหารายงานโดยการเขียนหรือพิมพ์รายงานตามรูปแบบที่
ก าหนด 

  2. การแบ่งบทและหัวข้อในบท การแบ่งบทและหัวข้ออาจแบ่งตามโครงเรื่องที่วางไว้ 
และพิมพ์หัวข้อใหญ่ ชื่อบทและชื่อเรื่อง  เมื่อเริ่มบทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสนอ และมีเลขประจ าบท 
ให้พิมพ์ค าว่า  “บทที่ 1”  ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้าระดาษ  หัวข้อใหญ่ พิมพ์ชิดเส้นคั่น
หน้ากระดาษด้านซ้าย  เนื้อหาสาระของหัวข้อใหญ่ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่  ย่อหน้าประมาณ 6 ช่วง
ตัวอักษร  โดยให้เริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 7 ช่วงตัวอักษร  หัวข้อรอง พิมพ์ย่อหน้าประมาณ 7  ช่วง
ตัวอักษร โดยให้เริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8 ช่วงตัวอักษร  เนื้อหาสาระของหัวข้อรองให้เว้นวรรคแล้ว
พิมพ์เนื้อหาส่วนต่อไป  หัวข้อย่อย พิมพ์ย่อหน้าประมาณ  8 ช่วงตัวอักษรโดยให้เริ่มพิมพ์ช่วง
ตัวอักษรที่ 9  เนื้อหาสาระของหัวข้อย่อยให้เว้นวรรคแล้วพิมพ์ต่อไปได้ 
  3. การล าดับเลขหน้า การล าดับหน้าตอนต้นของรายงาน ตั้งแต่ค าน าเป็นต้นไปให้เลข
หน้าได้ 2 วิธีคือ ให้เลขหน้าเป็นตัวอักษร เช่น  ก ข ค หรือ A  B  C  และให้เลขหน้าเป็นเลขโรมัน 
เช่น i ii iii  ส่วนของเนื้อเรื่องและตอนท้ายของรายงาน ให้เลขหน้าเป็นตัวเลข 1 2 3 4 5...ต่อเนื่องกัน
ไปจนถึงหน้าสุดท้าย ต าแหน่งการลงเลขหน้า  ให้ลงที่กรอบบนห่างจากขอบกระดาษลงมา 1 นิ้ว  
และห่างจากขอบด้านขวา  1 นิ้ว  และถ้าหน้าใดมีชื่อบทหรือชื่อเรื่องอยู่กลางหัวกระดาษหน้านั้นไม่
ต้องลงเลขหน้า  แต่ให้นับเลขหน้าต่อเนื่องกันไป  
 

 ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบความเรียบร้อย 

  เมื่อจัดพิมพ์เนื้อหาของรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  น าส่วนประกอบต่างๆ ของรายงาน
เหล่านั้นมารวมกันเป็นเล่ม โดยเรียงล าดับส่วนประกอบต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้วท าการเข้าเล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์   
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5.6 ส่วนประกอบของรายงาน   

 ส่วนประกอบของรายงาน  สามารถแบ่งส่วนต่างๆ  ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
  1. ส่วนประกอบตอนต้นของรายงาน  
   1.1 ปกนอก มีรายละเอียดของชื่อรายงาน ชื่อผู้จัดท า และรายละเอียดของการท า
รายงานประกอบการเรียน 

   1.2 ใบรองปก เป็นกระดาษเปล่าไม่มีตัวอักษรใดๆ รองหน้าปก และปกหลัง 
   1.3 หน้าปกใน มีรายละเอียดการเขียนเช่นเดียวกับปกนอก 

   1.4 ค าน า อยู่ถัดจากหน้าปกใน  เป็นส่วนที่ผู้เขียนรายงานได้ก าหนดขอบเขตของ
เรื่อง  ความส าคัญของเรื่อง  วิธีศึกษาค้นคว้าและอาจลงท้ายด้วยการขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมหรือ
ช่วยเหลือในการจัดท ารายงานหรือภาคนิพนธ์   พร้อมทั้งลงชื่อและสกุลผู้ท ารายงาน  
    หลักเกณฑ์การเขียนค าน า 
     1.4.1 เขียนหรือพิมพ์ค าว่า “ค าน า”  ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน
ลงมาประมาณ 1.5 นิ้ว  โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ เว้น  1 บรรทัด  เริ่มเขียนข้อความของค าน าโดยย่อหน้า
     1.4.2 เมื่อจบเนื้อหาในประเด็นหนึ่งๆ แล้วขึ้นประเด็นใหม่จะต้องย่อหน้าใหม่
ทุกครั้ง  ซึ่งต้องตรงกับย่อหน้าแรก  เมื่อจบข้อความของค าน าแล้วไม่ต้องมีค าลงท้ายใดๆ 

     1.4.4 การลงชื่อผู้เขียนค าน า  ถ้าเป็นรายงานที่เขียนคนเดียว  ให้ลงชื่อและ
สกุลของผู้นั้นให้ชัดเจน  โดยไม่ใช้ค าน าหน้าชื่อและไม่ต้องมีวงเล็บ  ซึ่งระบุชื่อหรือต าแหน่ง ถ้า
มากกว่าหนึ่งคน  ให้เรียงตามล าดับอักษร  ในกรณีที่ผู้ด าเนินงานตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป  ให้ใช้ค าว่า 
“คณะผู้จัดท า” แทนชื่อ 

 ค าน าในรายงานมีความแตกต่างจากค าน าในหนังสือ คือ ค าน าในรายงานนั้นเป็นการบอก
ถึงจุดประสงค์ของการท ารายงาน ซึ่งผู้จัดท ารายงานจ าเป็นต้องกล่าวถึงจุดประสงค์ของการค้นคว้า
และผลจากการค้นคว้ามีประโยชน์อย่างไรต่อตัวผู้ศึกษาบ้าง  ส่วนค าน าในหนังสือ ส่วนใหญ่ผู้เขียนมัก
กล่าวเป็นค าพูดจูงใจให้ผู้อ่านหนังสือได้ติดตามอ่านเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่แรกเริ่มไปจนจบทั้งเล่ม 

 การเขียนค าน ารายงานที่ดีต้องให้กระชับและได้ใจความ บอกถึงที่มาที่ไป เนื้อหาและ
ความส าคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับ ความยาวไม่ควรให้เกิน 1 หน้ากระดาษ  
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ตัวอย่างค าน า 
 

ค าน า 

 

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการเรียนวิชา....โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
เรื่อง.............ผู้จัดท าได้ค้นคว้าและรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือ  ต ารา  รายงานการวิจัย 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และน าสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นผลงานเก็บไว้ใช้ประกอบการ
เรียนของตนเอง และผู้ที่สนใจ  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้ที่น าไปใช้ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามความคาดหวังต่อไป 

 

      สมปรารถนา  จิตตั้งมั่น 

       ผู้จัดท า 
       

    

   1.5 สารบัญ  อยู่ถัดจากหน้าค าน าเป็นส่วนที่แสดงถึงหัวข้อส าคัญทั้งหมดของ
รายงานที่เรียกว่าบท หรือหน่วย วิธีเขียนหน้าสารบัญให้เขียนค าว่า “สารบัญ” ไว้กลางหน้ากระดาษ  
ห่างจากขอบบนลงมาประมาณ  1.5 นิ้ว และข้อความในสารบัญเขียนห่างจากขอบด้านซ้ายมือ 1.5 
นิ้ว  เริ่มจากค าน า  และหัวข้อส าคัญๆ ของรายงานเรียงตามล าดับเรื่องหรือแบ่งเป็นบทๆ ท้ายสุดเป็น
บรรณานุกรมที่ใช้ประกอบการเขียนเรียบเรียง  โดยมีเลขแจ้งไว้ด้านขวาของหน้ากระดาษว่าแต่ละ
หัวข้อเริ่มจากหน้าใด  สารบัญควรจัดท าเม่ือเขียนรายงานเสร็จแล้ว  ถ้าเป็นการเขียนรายงานสั้นๆ ไม่
จ าเป็นต้องมีสารบัญก็ได้ 
    1.5.1 สารบัญตาราง  เป็นบัญชีการรวมตารางใช้หลักการเขียนเหมือนสารบัญ
เนื้อหาจะท าเม่ือมีตารางอยู่ในเนื้อหา 
    1.5.2 สารบัญภาพประกอบ  เป็นบัญชีการรวมภาพประกอบใช้หลักการเขียน
เหมือนสารบัญเนื้อหาจะท าเมื่อมีภาพประกอบอยู่ในเนื้อหา 
 การพิมพ์สารบัญให้พิมพ์เนื้อหาของสารบัญลงในตาราง โดยการแทรกตาราง และก าหนด
คอลัมน์เป็น 3 คอลัมน์ เพ่ือให้เนื้อหาของสารบัญที่ปรากฏในรายงานมีความตรงตามแนวเส้นน า
สายตาและอยู่ในบรรทัดเดียวกัน หากพิมพ์เนื้อหาของสารบัญไม่พอในหนึ่งหน้า ให้ต่อในหน้าใหม่ 
และพิมพ์ว่า สารบัญ(ต่อ)  สารบัญตาราง(ต่อ)  สารบัญภาพ(ต่อ) เมื่อพิมพ์เนื้อหาสารบัญเสร็จ
เรียบร้อยให้ท าแถบทึบและเลือกท่ีไม่มีเส้นขอบตาราง 
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 ตัวอย่างการพิมพ์สารบัญ 

 สารบัญ  

เร่ือง  หน้า 
   

1 ประวัติความเป็นมาของช้าง  ................................................................................ 1 

2 ความส าคญัและความเชื่อเกี่ยวกับช้าง  ................................................................ 5 

3 พิธีกรรมเกี่ยวกับช้าง  ........................................................................................... 10 

4 ลักษณะของช้าง   ................................................................................................. 20 

 4.1 ส่วนหัว   ........................................................................................................ 22 

 4.2 ส่วนล าตัว   .................................................................................................... 23 

 4.3 ส่วนหาง  ....................................................................................................... 25 

5 การเลีย้งช้าง   ...................................................................................................... 27 

6 การอนุรักษ์ช้าง  ................................................................................................... 28 

7 กฎหมายคุม้ครองสตัว์  ......................................................................................... 31 

   

 บรรณานุกรม......................................................................................................... 35 

 ภาคผนวก.............................................................................................................. 37 

 ประวัตผิู้ศึกษาค้นคว้า............................................................................................ 40 

   

  2.  ส่วนเนื้อเรื่องของรายงาน  
   ส่วนเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาของรายงานเป็นส่วนที่ถือว่าส าคัญที่สุดของรายงาน โดย
การเรียบเรียงส่วนของเนื้อเรื่องหรือเนื้อหา  จะแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกัน คือ 

    2.1 บทน า   เป็นส่วนที่เป็นพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเพ่ือน าเข้าสู่เรื่องการ
น าเข้าสู่เรื่องมักเริ่มด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายงาน  เช่น ประวัติความเป็นมาของเรื่องที่เขียน สภาพ
ปัญหาของเรื่องที่เขียน เป็นต้น 

    2.2 เนื้อเรื่อง  เป็นเนื้อหาแสดงผลการศึกษาค้นคว้า แบ่งเป็นบทๆ หรือ 

เป็นตอนๆ ไปตามโครงเรื่องที่วางไว้และบรรดาหัวข้อเรื่องที่วางไว้ตามโครงเรื่องนั้นยังจัดเป็นระดับ
ต่างๆ ตามความส าคัญของประเด็นอีกด้วย  ไม่ว่าจะเป็น  หัวข้อใหญ่  หัวข้อรอง  และหัวข้อย่อย   
เป็นต้น 

    2.3 บทสรุป  เป็นส่วนสุดท้ายที่จะสรุปผลการศึกษาค้นคว้าให้ข้อเสนอแนะ หรือ 
วิจารณ์หรือให้รายการปัญหาต่างๆ ที่ยังหาค าตอบไม่ได้ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้อ่ืนศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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  3. ส่วนประกอบตอนท้ายของรายงาน 

   3.1 บรรณานุกรม   คือ ส่วนที่แสดงรายการสารสนเทศที่น ามาใช้ประกอบในการท า
รายงานจะเขียนค าว่า “บรรณานุกรม” หรือ “เอกสารอ้างอิง” ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน 
2 นิ้ว และจ าต้องเขียนให้ถูกต้องตามแบบแผนบรรณานุกรม 

   3.2 ภาคผนวก   คือ ส่วนที่น ามาเพ่ิมเติม เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของรายงาน
แต่ถ้าน ามาไว้ในเนื้อเรื่องแล้วจะท าให้ข้อความไม่ติดต่อกัน 

   3.3 อภิธานศัพท์  คือ ส่วนที่รวบรวมค าอธิบายศัพท์ที่ยากในเนื้อเรื่องของรายงาน 
ปกติจะมีในรายงานหรือภาคนิพนธ์ที่มีเรื่องทางวิชาการมีศัพท์เฉพาะมากๆ เรียงไว้ตามล าดับอักษร
ของค าหรือข้อความ 

  4. การท ารายงานในบทเรียนนี้ก าหนดรูปแบบดังนี้  
   1. ใช้กระดาษขนาด A4 เนื้อกระดาษ 70 แกรมขึ้นไป 

   2. หน้าปกนอก ใช้กระดาษสีพื้น ยกเว้นสีขาว สีด า ขนาด A4 

   3. พิมพ์เนื้อหารายงานแผ่นต่อแผ่น จ านวน 20 แผ่นขึ้นไป ไม่นับหน้าปกนอก ปกใน
หนา้ค าน า หน้าสารบัญ หน้าบรรณานุกรม และภาคผนวก  

   4. ก าหนดค่าของหน้ากระดาษ ระยะขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ระยะ
ขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว  ระยะขอบกระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว  ระยะของกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 การก าหนดค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ 
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  5. ก าหนดให้ใช้รูปแบบตัวอักษร (font) คือ TH Sarabun หรือ Angsana เลือกใช้แบบ
ใดแบบหนึ่ง 
  6. ขนาดตัวอักษรของการพิมพ์หน้าปกนอก ปกใน ให้พิมพ์ขนาด 20 พอยท์ท าตัวอักษร
เป็นตัวหนาทั้งหมด 

  7. การพิมพ์รายละเอียดเนื้อหา หัวข้อใหญ่ หรือชื่อบท ให้พิมพ์ขนาด 18 พอยท์ และท า
เป็นตัวหนา ส่วนรายละเอียดของเนื้อหาให้พิมพ์ขนาด 16 พอยท์ ตัวอักษรปกติ  
  8. การพิมพ์หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย พิมพ์ขนาด 16 พอยท์ ตัวอักษรปกติ ให้ย่อหน้า
แสดงล าดับความส าคัญ 
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5.7 รายละเอียดและรูปแบบการพิมพ์รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนหน้าปกนอก / หน้าปกใน 

           

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

             1 นิ้ว 

 

      

ชื่อเร่ืองรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุลผู้จัดท า 
รหัสประจ าตัว  หมู่เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004) 

ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา............. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

1.5 นิ้ว 

1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 

1 นิ้ว 
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ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนเนื้อหา / การอ้างอิง / 
ภาพประกอบ 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเร่ืองหรือชื่อบท 

 

 

หัวข้อใหญ่ (1) 

 ......................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
....................................................................(กรรณิการ์  ลินพิศาล.  2537 : 12) 
  หัวข้อย่อย(1.1).............................................................................................. 
  หัวข้อย่อย(1.2).............................................................................................. 
         หัวข้อรอง(2)......................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................(พวา  พันธุ์เมฆา. 2541 : 39)      
 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะ... 
 

 

 

ภาพที่ 1 ....................................... 

 

1.5 นิ้ว

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 
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ตัวอย่างการพิมพ์หน้าคั่นส่วนบรรณานุกรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

1 น้ิว 

1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 

1.5 นิ้ว 
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ตัวอย่างการพิมพ์รายละเอียดบรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1.5 นิ้ว               
              เลขหน้า 
 

 

 

 

 

 

 

1.5 นิ้ว           1 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 นิ้ว 

บรรณานุกรม 

หรือ 

เอกสารอ้างอิง 
 

กรรณิการ์  ลินพิศาล. (2537). การจัดการระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ. เชียงใหม่ :  
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.   

กัลยา  อุดมวิติก. (2537). เทคโนโลยีสารสนเทศ. อินฟอร์เมชั่น. 1(8), 1-20. 

การเขียนรายงาน. (ม.ป.ป.). สืบคน้เมื่อ 10 มกราคม 2552, จาก  
http://www.knitl.ac.th. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอกัษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์. (2540). 
การค้นคว้าและการเขียนรายงาน. (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ  : ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

ชัชวาล  วงษ์ประเสริฐ  และคณะ. (2537). สารนิเทศศาสตรเ์บื้องตน้. ปทุมธานี :  
มหาวิทยาลยัรังสติ. 

พวา  พันธุ์เมฆา. (2541). สารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า. (พิมพ์ครั้งท่ี 4).   

กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร. 

อ านวย  สุภเวชย์.  (ม.ป.ป.). เพื่อนคิดประกันชีวิต : ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาท 

ส าคัญอย่างไร. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2552. จาก  
http://www.thainews.th.com/thai41/1377/section1.htm. 

1 น้ิว 
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         1.5 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 นิ้ว           1 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตัวอย่างการพิมพ์หน้าคั่นส่วนภาคผนวก (ถ้ามี)  
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                   1.5 นิ้ว                
 

 

 

 

 

 

 

1.5 นิ้ว           1 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า 

ตัวอย่างการพิมพ์หน้าคั่นส่วนประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 นิ้ว 
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        1.5 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 นิ้ว           1 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
1 นิ้ว 

ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า 
 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาว/นาย....................................... 
วัน เดือน ปีเกิด  วันที่ 1 เดือนมกราคม  พ.ศ. 25............... 
ที่อยู่.........(ตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง)............................................................. 
ประวัติการศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน..........................        พ.ศ. 25… 

มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน...........................        พ.ศ. 25… 

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน..........................        พ.ศ. 25… 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สถาบัน............................        พ.ศ. 25… 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี        ปัจจุบัน 

(ค.บ. สาขา.....................) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า  
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 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  เป็นวิธีการหนึ่งของการน าเสนอผลงานประกอบ 

การศึกษาค้นคว้า  โดยมีขั้นตอนในการค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  น ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  นิยมน าเสนอเนื้อหาเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
ล าดับเนื้อหาให้สอดคล้อง ต่อเนื่องกัน  และมีแบบแผนในการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

5.8 การน าเสนอสารสนเทศรูปแบบอื่น 

การน าเสนอสารสนเทศ  ถือเป็นทักษะหนึ่งของการรู้สารสนเทศ จากกระบวนการในการ
ก าหนดความต้องสารสนเทศ ค้นหาเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ  ประเมินสารสนเทศ  และน าไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการน าสารสนเทศถือเป็นกระบวนการสุดท้ายของการรู้สารสนเทศ เป็นการ
น าสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยผู้เรียนทุกคนจ าต้องมีทักษะใน
การน าเสนอให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง  รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศสามารถท าได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น  
การสาธิต  การน าเสนอด้วยค าพูด  การน าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น  โปสเตอร์  แผ่นพับ  วีดีทัศน์  
โปรแกรมช่วยน าเสนอ Microsoft PowerPoint  เป็นต้น 
 5.8.1 ความหมายของการน าเสนอ 

  เทพ สงวนกิตติพันธุ์  (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวถึงความหมายของการน าเสนอ (Presentation)  
คือ  วิธีการหรือเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร Communication)   ด้วยการถ่ายทอด (Delivery) 

ข้อมูล  แผนงาน โครงการ ข้อเสนอ ฯลฯ จากผู้น าเสนอผลงาน กับผู้พิจารณาผลงาน หรือจากผู้
น าเสนอ ไปสู่บุคคล กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสาร 
เห็นด้วย คล้อยตาม สนับสนุน อนุมัติให้ด าเนินการ  

  สมิต (2008)  ได้กล่าวถึงความหมายของการน าเสนอ (Presentation) คือ วิธีการใน
การสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับงาน  แผนงาน  โครงการ  ข้อเสนอ  ผลการด าเนินงานและเรื่อง
ต่างๆ เพื่อความเข้าใจ และจูงใจ อาจรวมถึงการสนับสนุนและอนุมัติด้วย  

 สรุปความหมายของการน าเสนอ ดังนี้ การน าเสนอ หมายถึง  วิธีการในการสื่อสาร  
ถ่ายทอดข้อมูล  ผลงาน  ระหว่างผู้น าเสนอและผู้รับสาร  เพ่ือสร้างความเข้าใจ เพ่ือจูงใจให้เห็นด้วย  
คล้อยตาม  ให้ได้รับการสนับสนุนเป็นที่ยอมรับ เพ่ือบรรลุตามจุดประสงค์ของผู้น าเสนอ  

 5.8.2 รูปแบบการน าเสนอ 

  รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศนอกจากรายงานการศึกษาค้นคว้าแล้ว ยังมีการน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบอื่นอีกท่ีควรทราบ ได้แก่  บทความทางวิชาการ  แผ่นพับ  โปสเตอร์หรือใบปิด 
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   1. บทความทางวิชาการ (Journal articles) 

    บทความวิชาการ  คือ  งานเขียนเชิงวิชาการเพ่ือน าเสนอความรู้ในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งมีการเรียบเรียงจากเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย เป็น
บทความที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โดยสถาบันการศึกษา หน่วยงาน สมาคมทาง
วิชาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ 

    องค์ประกอบของบทความทางวิชาการ 

     ส่วนต้น      ได้แก่  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้เขียน  บทคัดย่อ 

     ส่วนเนื้อหา  ได้แก่  บทน า  เนื้อเรื่อง  บทสรุป 

     ส่วนท้าย      ได้แก่  เอกสารอ้างอิง  (เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, ม.ป.ป.) 
   2. แผ่นพับ (Folders) 

    แผ่นพับ  คือ  สิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือน าเสนอข้อมูลลงบนกระดาษ อาจมีการ
พิมพ์เนื้อหา 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน ของหน้ากระดาษ  มีการพิมพ์ 4 สี 2 สี หรือพิมพ์สีเดียว การพิมพ์
แผ่นพับที่นิยมกันจะใช้กระดาษ  A4  มาพับเป็น แผ่นพับ 2 พับ 3 ตอน หรือ พับครึ่ง การผลิตแผ่น
พับยิ่งพิมพ์จ านวนมาก ราคาต่อหน่วยจะยิ่งถูกลงเรื่อยๆ 

    ส่วนประกอบที่ส าคัญของแผ่นพับ 

     1. ปกหน้า   ได้แก่  

      โลโก ้:  ตราสินค้า และชื่อหน่วยงาน หรือชื่อบริษัท 

      พาดหัว : ข้อความหลักท่ีเรียกร้องความน่าสนใจ 

      ภาพ (ปกหน้า) : เป็นภาพที่ใหญ่ และขายเนื้อหาโดยรวม ได้ดีที่สุด และ
ต้องดูดีด้วย เพราะส่วนมากมักใช้ภาพเดียว 

      ข้อความบนปก : เป็นการเลือกข้อความที่กระชับแบบ ย่อ และเป็น
ใจความ เลือกลงมาวางไว้บนปกหน้า 
     2. หน้าใน 

      เนื้อหา : ข้อมูลบอกเล่าที่ใช้บอกเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียด ของ สินค้า 
การบริการ กิจกรรมต่างๆ 

      ภาพ (หน้าใน) : อาจใช้หลายภาพ ขึ้นอยู่กับน ามาใช้ขยายความในแต่ละ
กลุ่มช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และช่วยส่งเสริมในการสร้าง Guide ในการอ่าน ที่ดี 
     3. ปกหลัง 
      เนื้อหา : อาจใช้เป็นพ้ืนที่ในการใส่ที่อยู่ ที่ติดต่อ 

      ภาพ (ปกหลัง) : เป็นภาพอาจใช้ผสมกับ Graphic เพ่ือให้ความรู้สึกถึงตัว
คาแลคเตอร์ของสินค้า และบริการดังกล่าว  (การออกแบบแผ่นพับ, ม.ป.ป.) 
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   3. โปสเตอร์ (Poster)  

    โปสเตอร์ หรือใบปิด  คือ  สื่อประเภทไม่มีการเคลื่อนไหว เป็นสื่อชนิดทัศนวัสดุ 
เน้นการมองเห็นเป็นหลัก มีการน าเสนอข้อมูลที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น  ผลงานวิจัย  
ผลงานทางวิชาการ  ท าด้วยกระดาษแข็งหรือไม้ส าหรับติดตั้ง  น าเสนอข้อเขียนสรุป/บทคัดย่อ ภาพ/
แผนภูมิประกอบ  มีขนาดประมาณ 1x.50 ตารางเมตร การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์แตกต่าง
จากการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ในลักษณะที่การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์นั้นนักวิจัยให้
โปสเตอร์ท าหน้าที่บอกเรื่องราวของผลงานวิจัย นักวิจัยมีหน้าที่ต้องรออยู่ใกล้ๆ คอยตอบค าถามหรือ
ให้ค าอธิบายเพิ่มเติมแก่ผู้ชม 

    รูปแบบโปสเตอร์ผลงานวิจัย  มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ 
     1. ชื่อเรื่องงานวิจัย (title)  เป็นข้อความระบุวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย 
ตัวแปรในการวิจัย และบริบทของงานวิจัยในกรณีงานวิจัยเชิงปริมาณ และเป็นวลีสั้นๆ ที่ระบุ
วัตถุประสงค์หลักและประเด็นวิจัยหลัก โดยมีการเล่นค าสัมผัสได้ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

     2. บทคัดย่อ (Summary) บทคัดย่อเป็นเนื้อหาสาระสรุปของงานวิจัย 
โดยมากนิยมเขียนเพียง 3 ประโยค คือ วัตถุประสงค์การวิจัย  วิธีการวิจัย  และผลการวิจัย เพ่ือให้
ผู้อ่านเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งเรื่อง 
     3. บทน าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Introduction and related literature)

บทน าและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เป็นข้อความที่อธิบายถึงความเป็นมาของปัญหาวิจัย
ความส าคัญของงานวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักวิจัยสังเคราะห์สรุปสร้างเป็นกรอบ
แนวคิด และสมมุติฐานวิจัยทั้งนี้นักวิจัยต้องพิจารณาคัดสรรเฉพาะส่วนส าคัญที่สุดไปจัดท าโปสเตอร์ 
และออกแบบให้น่าสนใจด้วย 

     4. วิธีด าเนินการวิจัย (Research methods) สาระสรุปเกี่ยวกับวิธีด าเนินการ
วิจัย กรณีการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยสาระเรื่อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและ
เครื่องมือวิจัย วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยสาระเรื่อง 
การบรรยายสนาม (field) ที่ศึกษา การเลือกและลักษณะของกรณี (case) ที่ศึกษา ขอบข่ายของ
ข้อมูล วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

     5. ผลการวิจัย (Research results)  เป็นการเสนอสาระส่วนที่เป็นการสรุป
ผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย  รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการ
วิจัยต่อไป (เทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัย, ม.ป.ป.) 
 

 

 



163 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

สรุป 

 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  คือวิธีการน าเสนอสารสนเทศรูปแบบหนึ่ง เป็นทักษะ
สุดท้ายของกระบวนการรู้สารสนเทศ โดยผู้ที่ท าการค้นคว้าต้องน าสารสนเทศที่ได้จากการค้นคว้ามา
ท าการประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เรียบเรียงใหม่ น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของ
รายงาน ประเภทของรายงาน มี 4 ประเภท ได้แก่  รายงาน (Report)  ภาคนิพนธ์ (Term paper)  
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)  วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ (Thesis and 

Dissertation) โดยรายงานทั้ง 4 ประเภทนี้ เป็นการน าเสนอผลการค้นคว้าทางวิชาการเป็นหลัก 

มีข้ันตอนในการท า และมีส่วนประกอบไม่แตกต่างกัน  อาจมีความแตกต่างกันเพียงระยะเวลาที่ ใช้ใน
การค้นคว้าเท่านั้น รูปแบบของการน าเสนอสารสนเทศ  นอกเหนือจากการน าเสนอเป็นรูปเล่ม
รายงานแล้ว  ยังมีการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนอีก อาทิเช่น บทความทางวิชาการ (Journal 

articles)  แผ่นพับ(Folders)  และโปสเตอร์ (Poster)  
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ค าถามท้ายบทที่ 5 

การเขียนการรายงานการศึกษาค้นคว้า 

 

 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

 1.  อธิบายความหมายของรายงานแต่ละประเภท 

 2.  อธิบายขั้นตอนของการท ารายงาน 

 3.  อธิบายส่วนประกอบของรายงาน ดังนี้ 
  3.1 ส่วนประกอบตอนต้น มีหน้าใดบ้าง 
  3.2 ส่วนเนื้อหา  มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
  3.3 ส่วนประกอบตอนท้าย  มีหน้าใดบ้าง 
 4. ให้นักศึกษาก าหนดชื่อเรื่องรายงาน คนละ 1 เรื่อง พร้อมให้เหตุผลในการเลือกท า
รายงานเรื่องที่ก าหนด 

 5. ให้นักศึกษาเขียนโครงเรื่องรายงาน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

การอ้างอิงในรายงาน 

 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 6 การอ้างอิงในรายงาน 

 6.1 ความหมายของการอ้างอิงในรายงาน 

 6.2 วิธีการอ้างอิงในรายงาน 

 6.3 การอ้างอิงในเนื้อหา 
       6.3.1 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 

       6.3.2 การอ้างอิงแยกจากเนื้อหา 

 6.4 การอ้างอิงท้ายบทหรือท้ายเล่ม 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. นักศึกษาอธิบายความหมายของการอ้างอิงในรายงานได้ 
 2. นักศึกษาอธิบายวิธีการอ้างอิงในรายงานได้ 
 3. นักศึกษาสามารถเขียนอ้างอิงเอกสารในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 4. นักศึกษาสามารถเขียนบรรณานุกรมจากเอกสารรูปแบบต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 4. นักศึกษาสามารถเรียงบรรณานุกรมได้ถูกต้อง 
   

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 6 

 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายความหมาย และประเภทของรายงานโดยใช้ Power point  

2. อาจารย์ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการท ารายงานและส่วนประกอบของรายงานโดยใช้ Power 

point พร้อมยกตัวอย่างรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 3. อาจารย์ผู้สอนอธิบายหลักเกณฑ์ในการก าหนดชื่อเรื่องรายงาน จากนั้นให้นักศึกษา
ก าหนดชื่อเรื่องรายงานมาน าเสนอเป็นรายบุคคล 

 4. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นและให้ค าแนะน าในการก าหนดชื่อเรื่องในการท ารายงาน 

 5. อาจารย์ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการวางโครงเรื่องรายงาน จากนั้นให้นักศึกษาวางโครงเรื่อง
รายงาน  

6. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นและให้ค าแนะน าในการก าหนดโครงเรื่องรายงาน การ
เรียงล าดับเนื้อหารายงาน  
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7. อาจารย์ผู้สอนสรุปขั้นตอนและส่วนประกอบของรายงาน  ก าหนดเวลาให้นักศึกษา
ท าการค้นคว้าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์มาน าเสนอเป็นรายบุคคล 

8. ตอบค าถามท้ายบท  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาการรู้สารสนเทศ (GE20004)  
 2. Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจขณะบรรยาย 

 2. สังเกตการตอบค าถามในห้องเรียน 

 3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

 4. ตรวจการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 5. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 
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บทท่ี 6 

การอ้างอิงในรายงาน 
 

 

6.1 ความหมายของการอ้างอิงในรายงาน 

 การอ้างอิง  หมายถึง  ข้อความที่คัดลอกมา หรือได้แนวคิดจากเอกสารใด ๆ ผู้เขียนรายงาน
จ าเป็นต้องบอกที่มาของข้อมูล ซึ่งนอกจากจะแสดงมารยาทที่ดีและพึงกระท าแล้ว ยังช่วยให้ผู้อ่าน
ทราบแหล่งที่มาของข้อมูล สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิม หรือค้นคว้าหาอ่านเพ่ิมเติมได้ 
 การอ้างอิงเอกสารในการเขียนรายงาน ใช้หลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงในรูปแบบมาตรฐาน 
การเขียนอ้างอิงแบบ  APA  เป็นการเขียนเอกสารอ้างอิงในงานวิชาการต่างๆ ที่ก าหนดโดยสมาคม
จิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Psychological Association)  หรือ APA Style  
โดยจัดพิมพ์คู่มือการเขียนรายการอ้างอิงชื่อว่า   Publication Manual of the American 

Psychological Association  เริ่มพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1929 และฉบับปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์  

ครั้งที่ 6  มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยได้เพ่ิมแนวทาง
ในการลงรายการอ้างอิงส าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ข้อมูลเสริมและการอ้างอิงจากเว็บไซต์ โดยใน
บางส่วนได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการน ามาใช้ในการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย ซึ่งอาจมีลักษณะและ
ข้อมูลบางอย่างแตกต่างจากเอกสารในภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้รูปแบบการอ้างอิงเอกสารแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา และ การเขียนอ้างอิงท้ายบทหรือท้ายเล่ม ซึ่งผู้จัดท ารายงาน
สามารถเลือกรูปแบบการอ้างอิงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งประกอบการท ารายงานรูปแบบ 

 

6.2 วิธีการอ้างอิงในรายงาน  
 การอ้างอิงในรายงานมีวิธีการอ้างอิง 2 ส่วน คือ การอ้างอิงในเนื้อหา และการอ้างอิงท้าย
เล่ม ดังนี้ 
 1. การอ้างอิงในเนื้อหา มี 2 ลักษณะคือ 

  1.1 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text) 

  1.2 การอ้างอิงแยกจากเนื้อหา หรือ เชิงอรรถ (Footnote)  

 2. การอ้างอิงท้ายบทหรือท้ายเล่ม  
  2.1 เอกสารอ้างอิง (Reference) 

  2.2 บรรณานุกรม (Bibliography) 
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6.3 การอ้างอิงในเนื้อหา 

 6.3.1 การอ้างอิงเเทรกในเนื้อหา (Citing References in Text) 

  การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการใช้กับข้อความ
ที่คัดลอกมาหรือประมวลมา เพ่ือให้ทราบว่าข้อความส่วนนั้นน ามาจากแหล่งใด เป็นการอ้างอิงใน
ระบบนาม-ปี เป็นการระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้าไว้ เป็นการอ้างอิงไว้ท้ายข้อความและ
หน้าข้อความ  
  1. รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา  มี 3 รูปแบบ ดังนี้ (การอ้างอิงแบบ APA ของ 
ku.ac.th) 

   1. (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ : เลขหน้า)  เป็นการอ้างอิงไว้ท้ายข้อความ 

    ตัวอย่าง 
     ............................................(ฉวีวรรณ คูหาภินนัทน,์ 2542 : 20) 

     ............................................ (Murphy, 1999 : p. 84)  
   2. ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์ : เลขหน้า)  เป็นการอ้างอิงกรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหา
แล้ว ไม่ต้องระบุไวในวงเล็บท้ายข้อความอีก 

    ตัวอย่าง 
     ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539 : 49) ได้ศึกษาถึง........................................... 
     ครรชิต มาลัยวงศ์ (2537) ได้ให้ความหมายว่า....................................... 
     วอคเกอร์ (Walker, 2007) พบว่า..........................................................  
   3. ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้แต่ง (เลขหน้า)  เป็นการอ้างอิงกรณีมีการะบุปีที่พิมพ์และผู้แต่งใน
เนื้อหาแล้วให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้น โดยปีที่พิมพ์และผู้แต่งสามารถสลับที่กันได้ 
    ตัวอย่าง 
     ในปี 2536  เสกสรร ประเสริฐกุล  กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านว่า  
“การอ่านของฝรั่งมิได้เป็นเพียงการพักผ่อนหย่อนใจ หาเป็นการอ่านอย่าง แสวงหา อ่านเพ่ือชีวิตที่
ดีกว่า” (น. 22) 

 

  2 หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 

   ในการเขียนรายการอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหาโดยใช้ระบบนาม–ปี นั้น 

มีแบบแผน และตัวอย่าง ดังนี้ 
    1. ผู้แต่งคนเดียว  ถ้าเป็นชาวต่างประเทศใช้นามสกุลเท่านั้น  ถ้าเป็นชาวไทยให้
ใส่ชื่อก่อนแล้วตามด้วยนามสกุล 
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      (เปลื้อง  ณ นคร, 2530 : 160) 
      (ถนัด  คอมันตร์, 2541 : 16 – 25) 
      (Johnson, 2000 : p.91) มาจาก Spencer Johnson 

    2. ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์  บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2536)  
      (กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, 2516 : 40) 
      (ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, 2520 : 3-4) 
    3. ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุทั่วไปและพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์  
      พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ 

      พุทธทาสภิกขุ 

      Buddhadasa Bhikkhu 

      สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) 
      Somdet Phra Yanasangwon (Charoen) 

    4. ผู้แต่งมียศทางทหาร ต ารวจ มีต าแหน่งทางวิชาการ มีต าแหน่งเป็น
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พลต ารวจเอก  ไม่ต้องใส่ยศหรือต าแหน่งทางวิชาการนั้น เช่น  
      (เสนอ  อินทรสุขศรี, 2545 :  3-8 )  
      (วิสิษฐ์  เดชกุญชร, 2547 : 82 – 83)   
    5. ผู้แต่งใช้นามแฝง  ให้ลงนามแฝงนั้นตามท่ีปรากฎในผลงาน 

      ว.วินิจฉัยกุล (2535) 
      ทมยันต ี

    6. ผู้แต่ง 2 คน ให้ลงชื่อทั้ง 2 คน คั่นด้วยค าว่า “และ” “and” 

      (สมบัติ  จันทรวงศ์ และ ชัยอนันต์  สมุทวณิช, 2544 : 239) 
      (Okuda M. and Okuda D.,  2001 : p.25) 
    7. ผู้แต่ง 3 – 5 คน ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศลงเฉพาะชื่อสกุล ผู้แต่ง 
ชาวไทยลงทั้งชื่อและชื่อสกุล 

     7.1   ผู้แต่ง 3 คน ในอ้างถึงครั้งแรก ให้ใส่ชื่อและนามสกุลไว้ทั้งหมด 3 คน 

       คณิต  มีสมมนต์, แสวง  โพธิ์เงิน, และ สนอง  ค้านสิทธิ์ (2546) 
       Kisangau, Lyaruu, Hosea, and Joseph (2007) 

     7.2   ผู้แต่ง 3 คน แต่อ้างถึงเป็นครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไปใช้ชื่อคนแรกและ 

ตามด้วยค าว่า “และคณะ” หรือ “et al.” 
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       คณิต  มีสมมนต์  และคณะ (2546) 
       Kisangau et al. (2007) 

    8. ผู้แต่งมี 6 คน หรือมากกว่า 6 คนข้ึนไป ลงเฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า 
“et al.” หรือ “และคณะ”  ในกรณีมีการอ้างอิงเอกสาร 2 รายการ สามารถลงชื่อผู้แต่งคนอ่ืนๆ ได้
ตามความเหมาะสมเพ่ือแยกความแตกต่างของเอกสารทั้ง 2 รายการ ตามด้วยเครื่องหมาย (,) et al. 

หรือ และคณะ 

      (วิญญู  อังคณารักษ์  และคณะ,  2536) 
    9. ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท สมาคม หน่วยงานราชการ 

     9.1 ใส่ชื่อหน่วยงานตามที่ปรากฏ 

      (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ,  2545) 
      (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,  2495) 
     9.2 หากมีชื่อหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานย่อย 
ยกเว้นชื่อหน่วยงานย่อยที่ใช้ซ้ ากันในหลายๆ หน่วยงาน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไปก ากับ 
เพ่ือให้ทราบว่าเป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานใด 

      (กรมประชาสัมพันธ์,  2546) 
      กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544) 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 
(2549) 

      (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  
2541) 
     9.3 คณะกรรมการที่มีส านักงานเป็นอิสระให้ลงนามคณะกรรมการนั้น 

      (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2546) 
     9.4  การลงผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคลเพ่ือไม่ให้ข้อความในวงเล็บยาวเกินไป ใช้
อักษรย่อของหน่วยงานเป็นทางการ หรือเป็นยอมรับกันแพร่หลาย 

      (ก.พ.,  2540 : 8-12) 
      (ร.ส.พ.,  2541 : 8-19) 
    10. ผลงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
     10.1 ใส่ชื่อบรรณาธิการ  หรือผู้รวบรวม 

       (วิสิทธิ์  จินตวงศ์, บรรณาธิการ,  2540) 
     10.2  ถ้าไม่มีผู้แต่ง บรรณาธิการ หรือรวบรวม ใส่ชื่อเรื่องแทน 

       (“ลิลิตพระลอ,”  2500) 
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    11  หนังสือแปล ลงชื่อผู้เขียนที่เป็นเจ้าของเรื่อง ถ้าไม่ทราบจึงใส่ชื่อผู้แปล 

      (ครอว์ฟอร์ด,  2538) 
      (สมุท  ศิริไข, ผู้แปล,  2544) 
    12  การอ้างเอกสารแทรกในเนื้อหาโดยไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ ให้ระบุชื่อเอกสาร
ต้นฉบับและค าว่า “อ้างอิงใน” หรือ “as cited in” ตามด้วยชื่อผู้แต่งที่อ้างถึงและปีท่ีพิมพ์  
     (กุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ,  อ้างถึงใน ชุติมา  สัจจานันท์, บรรณาธิการ,  
2529 : 80) 
     กาญจนา แก้วเทพ, 2538, น.126, อ้างถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540 

    13  ผลงานหลายเรื่องของผู้แต่งคนเดียว  มีผลงานที่น ามาอ้างอิงหลายเรื่อง 

บางเรื่องพิมพ์ปี พ.ศ. ซ้ ากัน ให้ใส่ ก ข ค  (ส าหรับเอกสารภาษาไทย หรือ a b ส าหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ) ตามหลังปี 
     (คึกฤทธิ์  ปราโมทย์, ม.ร.ว.,  2527ก, น.9-12,  2527ข, น.60) 
     (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2548ก, น.55, 2548ข, น.23) 

    14  การอ้างอิงเอกสารหลายฉบับจากผู้เขียนหลายๆ คน ให้เรียงล าดับการอ้างอิง
ตามล าดับตัวอักษรผู้แต่ง และค่ันด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) 
     (กุลวนิดา  ตุงคะเศรณี,  2541 ; ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน,  2525 ; ชไมพร  
เจริญสิน,  2539 ; สาวิกา  กาญจนา,  2530) 
    15. การอ้างถึงเอกสารพิเศษ  และโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ จะต้องระบุถึงลักษณะ
พิเศษของวัสดุนั้นๆ ในวงเล็บ 

      (ทวี  บุณยะเกียรติ, จดหมาย) 
      (แม้นมาส  ชวลิต,  บรรยาย) 
      (เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์, สัมภาษณ์) 
      (วิจิตร  ศรีสอ้าน,  เทปตลับ)  
    16. การอ้างอิงตาราง และรูปภาพ  
     ตาราง หรือรูปภาพจากสิ่งพิมพ์ 

  หมายเหตุ. จาก “การติดตามค่าความดัน,” โดย จันทรา พรหมน้อย, 2555,  วารสาร
พยาบาลศาสตร์,  32,  49. 
  หมายเหตุ. จาก สูติศาสตร์ (หน้า 105), โดย วิทยา ฐิตาพันธ์ และสายฝน ชวาลไพบูลย์, 
2543,  กรุงเทพฯ : พี เอ ลีฟวิ่ง. 
     ตารางหรือรูปภาพจากเว็บไซต์ 
  หมายเหตุ. จาก http://kruaun.wordpress.com/journal/gen/hvb/ 
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 6.3.2 การอ้างอิงบบแยกจากเนื้อหา หรือ เชิงอรรถ (Footnote) 

  การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) คือ ข้อความที่พิมพ์ไว้ตรงส่วนล่างของ
หน้ากระดาษเพ่ือระบุหลักฐานของการอ้างอิง หรือเพ่ืออธิบายเนื้อเรื่องบางตอนเพ่ิมเติม เชิงอรรถมี 3 

ประเภท คือ เชิงอรรถอ้างอิง  เชิงอรรถเสริมความ  เชิงอรรถโยง 
    1. เชิงอรรถอ้างอิง (Citation Footnote) คือเชิงอรรถที่บอกแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่น ามาประกอบการเขียนรายงาน แสดงหลักฐานแหล่งที่มาของข้อมูลเพ่ือบอกถึงความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่น ามาประการท ารายงาน 

 

 ตัวอย่างเชิงอรรถอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างความสามารถในการอ่าน1 (Developing your reading skills, improving your 

reading skills) เป็นการพัฒนาและปรับปรุงทักษะการอ่าน ตลอดจนการพัฒนานิสัยที่ดีใน
การอ่าน เพ่ือให้ผู้อ่านมีวิธีการอ่านหรือเทคนิคการอ่านที่ดี 
 

 1ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, เทคนิคการอ่าน (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2542),  
หน้า 45 

การอ้างอิงตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1  ฉบับพิมพ์พุทธศักราช 2540 

เชิงอรรถ หมายถึง ข้อความท้ายหน้าแยกจากเนื้อหาโดยเส้นขวาง เป็น 3 ประเภทคือ 
เชิงอรรถอ้างอิง เชิงอรรถเสริมความ เชิงอรรถโยง 

 

1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตวิทยาลัย, (2540),  คู่มือการเรียบเรียง 
ปริญญานิพนธ์, หน้า 61-105. 
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   2. เชิงอรรถเสริมความ (Content  Footnote)  คือเชิงอรรถที่อธิบายเนื้อหา
รายละเอียดเพ่ิมเติม อาจเป็นการอธิบายความหมายของค าศัพท์ หรือค านิยามในเนื้อหารายงานนั้น 
เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหารายงานมากยิ่งข้ึน 

 

 ตัวอย่างเชิงอรรถเสริมความ 

 

   3. เชิงอรรถโยง (Cross-Reference  Footnote) คือเชิงอรรถที่แจ้งให้ผู้อ่านดู
ข้อความหรือเนื้อหาจากส่วนอ่ืนๆ ในรายงานฉบับนั้น ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหานั้นได้ดียิ่งขึ้ น โดย
ผู้เขียนรายงานไม่ต้องอ้างอิงในส่วนนั้นซ้ าอีก 

 

 ตัวอย่างเชิงอรรถโยง 

 

   4. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงแบบแยกจากเนื้อหา 

    การพิมพ์เชิงอรรถให้พิมพ์ไว้ส่วนล่างของแต่ละหน้าที่อ้างถึงและให้แยกจากเนื้อ
เรื่องโดยขีดเส้นคั่นขวางจากขอบซ้ายของกระดาษยาวประมาณ 2  ½นิ้ว  เว้นจากบรรทัดสุดท้ายของ
เนื้อเรื่อง 3 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว และพิมพ์เชิงอรรถใต้เส้นนี้ 2  บรรทัดพิมพ์เดี่ยว พิมพ์เชิงอรรถบรรทัด
แรกย่อหน้าเข้ามา 8 ระยะตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 ถ้าเชิงอรรถมีเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต่อมา
ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายทุกบรรทัดจนจบรายการ แต่ละรายการของเชิงอรรถให้เว้นระยะ 2 บรรทัด
พิมพ์เดี่ยว โดยให้บรรทัดสุดท้ายของข้อความในเชิงอรรถอยู่ห่างจากขอบกระดาษล่าง 1 นิ้ว 

ชายและหญิงจะให้สัตยาบัน17 การหมั้นนั้นได้หรือไม่ ตามกฎหมายแล้วการที่ชายและ
หญิงมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ย่อมถือว่าชายและหญิงได้บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีสิทธิที่
จะให้สัตยาบันหรือบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้นได้ 
 
17สัตยาบัน หมายถึง การยืนยันหรือการรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติ
กรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก 

การอ้างอิงเอกสารที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ผู้แต่งใช้นามแฝง หนังสือท่ีไม่ปรากฏผู้แต่ง 
หรือไม่ระบุผู้แต่ง1 

 
1ดูค าอธิบายเรื่องเชิงอรรถ หน้า 144-145 ข้อ 13 
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     การเรียงล าดับเลขเชิงอรรถ  
      การเรียงล าดับเลขเชิงอรรถให้เริ่มเชิงอรรถแรกของแต่ละบทด้วยเลข 1
ต่อเนื่องกันไปจนจบบท 

     การลงเชิงอรรถอ้างอิง (Citation  Footnote) อ้างซ้ า   
      การเขียนเชิงอรรถอ้างอิง ของเอกสารที่อ้างถึงเป็นครั้งแรกให้ลงรายการ
อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้ามีการอ้างเอกสารเรื่องนั้นซ้ าอีกให้เขียน ดังนี้   
      การอ้างเอกสารซ้ าโดยไม่มีเอกสารอ่ืนคั่น  ให้ใช้ว่า “เรื่องเดียวกัน” 
หนังสือภาษาอังกฤษใช้ “Ibid” (มาจากภาษาละตินว่า “Ibidem” แปลว่า in the same place 

หมายถึง “ในที่เดียวกัน”) 
      การอ้างเอกสารซ้ าโดยมีเอกสารอื่นค่ันและเป็นการอ้างเอกสารหน้า
เดียวกันให้ใช้ว่า “เรื่องเดียวกัน” หนังสือภาษาอังกฤษใช้  “Ioc.cit.”  (มาจากภาษาละตินว่า “Loco 
citato” แปลว่า “in the place cited” หมายถึง “ในที่ท่ีเคยอ้างมาแล้ว”) 
      การอ้างเอกสารซ้ าโดยมีเอกสารอื่นค่ันและเป็นการอ้างเอกสารต่างหน้า
กันให้ใช้ว่า “เรื่องเดียวกัน” หนังสือภาษาอังกฤษใช้  “op.cit.”  (มาจากภาษาละตินว่า “Opere 
citato” แปลว่า “in the work cited” หมายถึง “ในเล่มที่เคยอ้างมาแล้ว”) 
 

6.4 การอ้างอิงท้ายบทหรือท้ายเล่ม  
 การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม  เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงใน
การเขียนผลงานนั้นๆ โดยอาจรวบรวมเป็นบรรณานุกรม (Bibliography)  หรือเอกสารอ้างอิง
(References) ก็ได้ เอกสารอ้างอิง จะรวบรวมเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิง ไว้ในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น 
ดังนั้นจ านวนเอกสารอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม  จึงมีจ านวนเท่ากับเอกสารที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหา 

บรรณานุกรม ผู้เขียนอาจน ารายการเอกสารอ่ืนที่มิได้อ้างอิงในเนื้อหามารวบรวมไว้โดยเอกสารนั้นมี
ความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียนและจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ดังนั้นบรรณานุกรมจึงอาจมีจ านวน
มากกว่ารายการเอกสารที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหา 
 6.4.1 หลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรม  (ศุลีพร  ช่วยชูวงศ์, 2556) 
   1. ชื่อผู้แต่ง  ให้ลง ชื่อและนามสกุลผู้แต่ง ที่เป็นคนไทยโดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ
ยกเว้นเป็นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ ให้คงไว้ โดยน าไปใส่ไว้ท้ายชื่อ 

    1.1 ผู้แต่งชาวไทย 

     พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลงรายการเป็น ชวลิต ยงใจยุทธ  

     รศ.ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ ลงรายการเป็น ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์ 
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   1.2 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ 
    พระยาอนุมานราชธน ลงรายการเป็น อนุมานราชธน, พระยา  

    ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ลงรายการเป็น คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 
   1.3 ผู้แต่งมสีมณศักดิ์ ให้คงไว้ตามรูปเดิม 

    พระราชวรมุณี 
    พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
   1.4 ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วย ชื่อสกุล ตามด้วยชื่อตัว 

    จอนห์ สมิธ   ลงรายการเป็น สมิธ, จอห์น 

    John F. Kennedy  ลงรายการเป็น  Kennedy, J. F. 

   การลงชื่อผู้แต่งชาวไทยที่เขียนผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ให้ลงรายการชื่อผู้แต่ง
เช่นเดียวกับผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

    Sujittra Inthararatsamee    ลงรายการเป็น   Inthararatsamee, S. 

   1.5 ไม่มีผู้แต่ง แต่บรรณาธิการ ให้ระบุชื่อบรรณาธิการไว้แทน และตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) และให้ระบุ (บรรณาธิการ) ภาษาอังกฤษ (Ed.) หรือ (Eds.) ในวงเล็บหลังชื่อ
ของบรรณาธิการ หากมีบรรณาธิการมากกว่า 1 คน ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
     วิสิทธิ์ จินตวงศ์, (บรรณาธิการ) 
     มาลี พฤกษ์พงศาวลี และ อัญมณี  บูรกานนท์. (บรรณาธิการ) 
   1.6 ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ให้ลงรายการตามชื่อนามแฝงที่ปรากฏ 

     แก้วเก้า. 
     ดวงเดือน. 
     Ba Jin. 

   1.7 ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล สถาบัน ให้ลงชื่อสถาบันนั้น ๆ ส าหรับหน่วยงานที่มี
หน่วยงานย่อย ให้เรียงล าดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย เช่น 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
    กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมวิชาการ. 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 
  2. ปีที่พิมพ์  ให้ลงรายการปีที่พิมพ์ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ในเครื่องหมายวงเล็บตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค (.) เฉพาะตัวเลข โดยไม่ต้องระบุค าว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 

ให้ใส่ค าว่า (ม.ป.ป.) คือ ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์  หรือ (n.d.) คือ no date  

    สุกัญญา กุลนิติ. (2549). 
    อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. (ม.ป.ป.). 
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  3. ชื่อหนังสือ  เขียนตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ และพิมพ์ตัวเอน ตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค (.) ชื่อเรื่องหนังสือภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกพิมพ์ตัวอักษรใหญ่ ยกเว้นชื่อ
หนังสือนั้นมีชื่อย่อย ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อย่อยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แต่ถ้ามีภาษาต่างประเทศ
ก ากับ ให้ใส่เฉพาะชื่อเรื่องภาษาไทย 

   คอมพิวเตอร์กับการเขียน. 
   Asia book : The ideal gift centre. 

  4. ครั้งที่พิมพ์  ให้ลงรายการครั้งท่ีพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป โดยใส่ต่อจากชื่อเรื่องโดยอยู่
ในเครื่องหมายวงเล็บ (  ) พิมพ์ครั้งที่ 2 หรือ 2nd ed. 

    สถิติประยุกต์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
    เรียนดี. (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
    Multiple reading skill. (2nd ed.). 

  5. ปีที่ ฉบับที่ และหน้าของวารสาร  การลงรายการบทความจากวารสาร ให้พิมพ์ 

ชื่อวารสาร ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)  และพิมพ์ปี่ที่ของวารสารด้วยตัวเอน ฉบับที่ ให้พิมพ์เลข
ฉบับที่ในเครื่องหมายวงเล็บ (  ) ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และเลขหน้าที่ปรากฏ 

   วิทยาจารย์, (103)1,  9-15. 

   เทคนิค, (19)227,  181-184.   
  6. สถานที่พิมพ์ และส านักพิมพ์  การลงรายการสถานที่พิมพ์ให้ใส่ชื่อเมือง หรือจังหวัด 
ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) และชื่อของส านักพิมพ์ตามท่ีปรากฏ  หากไม่มีชื่อส านักพิมพ์ปรากฏ
ทั้งในด้านหน้าหรือด้านหลัง หน้าปกใน ให้ใส่ชื่อโรงพิมพ์แทน หรืหากเป็นสิ่งพิมพ์รัฐบาลใช้ชื่อหน่วย
ราชการสถาบันที่จัดพิมพ์ในรายการส านักพิมพ์  ค าที่ใช้ประกอบกับชื่อส านักพิมพ์ ได้แก่ บริษัท  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  Incorporation, Inc., Limited, Ltd ให้ตัดออก  เช่น บริษัทส านักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิชจ ากัด  ใช้ว่า ไทยวัฒนาพานิช ถ้าไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ให้ใส่  (ม.ป.ท.)  คือ  
ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์  (ม.ป.พ.) คือ ไม่ปรากฏส านักพิมพ์  หรือ (n.p.) คือ no place of no 

publisher แทน 

   กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช 

   กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 
   อุดรธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   Oxford, England : Basil Blackwell 
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 6.4.2 รูปแบบบรรณานุกรม (Bibliography) 

   บรรณานุกรม (Bibliography)  คือ  รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่ใช้
ประกอบการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเขียนรายงาน หรือเอกสารอ้างอิง (Reference) แล้วน ามาจัดเรียงไว้
ตามล าดับตัวอักษรจัดพิมพ์ตามแบบแผนการเขียนบรรณานุกรม เป็นส่วนปรกอบตอนท้ายของ
รายงาน 

   ข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือแต่ละประเภทจะปรากฏในส่วนหน้าปกใน หรือหน้า
ลิขสิทธิ์ 
   1. รูปแบบหนังสือทั่วไป 

    ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์ )./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./ 
    ///////สถานที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.    
 หมายเหตุ เครื่องหมาย “ / ” ในตัวอย่าง เป็นการบอกถึงการเว้นระยะของรายการแต่ละ
รายการเท่านั้นในการเขียนรายงานไม่ต้องใช้ “ / ” หากมีรายละเอียดบรรณานุกรมไม่สามารถลง
รายการได้ครบในหนึ่งบรรทัดให้เริ่มบรรทัดใหม่โดยการย่อหน้าเข้าไป 7 ตัวอักษร 

    ตัวอย่างผู้แต่งทั่วไป 

     เติม วิภาคย์พจนกิจ. (2545). ประวัติศาสตร์อีสาน. (พิมพ์ครั้งที่ 2).  
        กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 
     อมรา คัมภิรานนท์. (2540). พันธุศาสตร์ของเซลล์. กรุงเทพฯ :  
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
     Whitfielf, P. (1998). Evolution: The greatest story ever told.  

       London :  Marshall Publishing. 

    ตัวอย่างผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์บรรดาศักดิ์ 
     พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต). (2541). ธรรมะกับการท างาน.  
      (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 
     วิจิตรวาทการ, หลวง. (2541). ทางสู้ในชีวิต. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊ค. 
     อากาศด าเกิง รพีพัฒน์, ม.จ. (2541). ละครแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.  
    ตัวอย่างผู้แต่งที่ใช้นามแฝง 
     ชมจันทร์. (2541). อรุณในราตรี. กรุงเทพฯ : คมบาง. 
    ตัวอย่างผู้แต่ง 2 คน 

     เชาวน์  ชิโนรักษ์ และ พรรณี ชิโนรักษ์. (2528). ชีววิทยา 3. (พิมพ์ครั้งที่ 5). 
       กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น. 
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     Levetin, E., & Mcmahon, K. (2003). Plants and society. (3rd ed).  
       Boston :  McGraw-Hill. 

    ตัวอย่างผู้แต่งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
     Thaithong, S., & Geoffrey, B. (1992). Malaria Parasites. Bangkok :  

         Chulalongkorn University. 

    ตัวอย่างผู้แต่ง 3-6 คน 

     สุปราณี ชินบุตร, กัลยา จ าเริญรัตนะ และ ชะลอ ลิ้มสุวรรณ. (2536).  
        เนื้อเยื่อของ ปลาช่อน. (ม.ป.ท.) : (ม.ป.พ.). 
    ตัวอย่างผู้แต่งมากกว่า 6 คน 

     ธงชัย คืนถิ่น, พิภพ ธงธวัชชัย, สุธี แซ่ลิ้ม, นพชัย เดชอุดม, พงษ์พันธ์  
        วรพัฒน์, ศิร ิดิถีเจริญ และคณะ. (2543). การพัฒนารูปแบบการดูแล 

       จากคนในครอบครัวของผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง. นครราชสีมา : สีมา 
       การพิมพ์. 
    ตัวอย่างผู้แต่งที่เป็นสถาบันหรือเป็นนิติบุคคล 

     ส านักงานสถิติแห่งชาติ กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ. (2541).  
        สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออก พ.ศ.2541. กรุงเทพฯ :  
        กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
    ตัวอย่างหนังสือที่มีบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมและต้องการอ้างหนังสือท้ังเล่ม 

     พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ :  
         โครงการวิถีทรรศน์. 
    ตัวอย่างหนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
     แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ :  
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 
     The American heritage dictionary. (1991). Boston : Houghton  

         Mifflin. 
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    2. รูปแบบหนังสือแปล 

     ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์ )./ชื่อเรื่อง./แปลจาก ชื่อเรื่องท่ีแปลมา./แปลโดย 

     ///////ชื่อผู้แปล./สถานที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.   
    ตัวอย่าง 
   แคนวอลดอร์ป, จอร์ช และโรเบิร์ต อี ไพรซ์.  (2530). มหาวิทยาลัยชุมชนเมือง.  
      แปลโดย อัปสร ทรัยอัน และคณะ. กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา. 
   คูนิโอะ, วาย. (2531). การพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุ่น. แปลโดย สุกัญญา นิธังกรู และ  
      อนงค ์โรจน์วณิชย์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ 

      มนุษยศาสตร์. 
   สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม.  (2536). นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. แปลจาก  A Man  

      Called Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

      อดุลยเดชฯ,กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง. 
 

   3. รูปแบบวิทยานิพนธ์ 
 ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์). /ชื่อวิทยานิพนธ์. /(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต   
 //////// หรือวิทยานพินธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).  

    ตัวอย่าง 
   สมพร อินทะกนก. (2548). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเขียน 

      ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการสอน 

      ของเฮวินส์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัย 

      ราชภัฏ อุดรธานี). 
   Nuankoksoong, P. (1998). Morale of the personnel of the Office  

      Of Accelerated Rural Development in the northeast.  

      (Master Thesis in Development Sociology, Graduate School,  

      Khon Kaen University). 
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   4. รูปแบบบทความในหนังสือ  
 ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ   

 ////////(ครั้งท่ีพิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์ :  
 ////////ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.   

    ตัวอย่าง 
   เรวัต เลิศฤทัยโยธิน. (2541). ข้าวฟ่าง. ใน วาสนา วงษ์ใหญ่, อุดม พูลเกษ และ 

      วิทยา แสงแก้วสุข (บรรณาธิการ), พฤษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ (น. 20-25).  
      กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 

   5. รูปแบบบทความในวารสาร 

 ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้า 

 ////////ที่ปรากฎ.  

    ตัวอย่าง    
   จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ และ ทวี  สวนมาลี. (2536). ความสามารถในด้าน 

      การเงินของเทศบาล. พัฒนาบริหารศาสตร์, 16(4), 17-21. 
   วิชาญ เตชิตธีระ. (2540). เอกภาพกับชีวิต. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง,  
      7(3), 12-15. 
 

   6. รูปแบบบทความในนิตยสาร 
 ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์). /ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปีที่ (ฉบับที่), 
 ////////เลขหน้าที่ปรากฏ.  
    ตัวอย่าง 
   ประณม ถาวรเวช. (2549, สิงหาคม). 5 วิธียกเครื่องบุคลิกภาพ. หญิงไทย, 38-39. 
   ส้มโอมือ. (2545, มีนาคม). อาหารบ ารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40 

 

   7. รูปแบบบทความในหนังสือพิมพ์ 
 ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์). /ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์ , /ปีที ่(ฉบับที่),  

 ////////เลขหน้าท่ีปรากฎ.   

    ตัวอย่าง 
   ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา.  เดลินิวส์, 
      หน้า 6. 
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   8. รูปแบบส่ือโสตทัศน์และสื่ออ่ืนๆ 

 ชื่อผู้จัดท า(หน้าที่)./(ปีที่ผลิต). /ชื่อเรื่อง. /[ลักษณะของสื่อ]. /สถานที่ผลิต: หน่วยงาน 

 ////////ที่เผยแพร่.     

     ตัวอย่าง 
   อยุธยา: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. (2540). [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: ทิชชิ่งทอยส์. 
   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2544). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. [ซีดีรอม]. 
      กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแหล่งประเทศไทย. 
 

   9. รูปแบบบทความวารสาร และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
    9.1 บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งฉบับ 

 ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์). /ชื่อบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ชื่อวารสาร,/ปีที ่
 //////// (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ.   

 หมายเหตุ  ใช้ค าว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] ส าหรับเอกสารภาษาไทย และค าว่า 
[Electronic version] ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ  
    ตัวอย่าง 
    เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ. ( 2552 ). การตลาดทาง 
       อินเทอร์เน็ต : โอกาสทางเลือกและความท้าทาย [ข้อมูล 

       อิเล็กทรอนิกส์]. วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121), 34-52.    

    9.2 บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

 ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที/่(ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า.  

 /////////doi:xxxx    

    ตัวอย่าง 
   Vanderwee, K., Clays, E., Bocquert, I., Verhaeghe, S., Lardennois M,  

      Gobert, M., & Defloor, T. (2011). Malnutrition and  

      nutritional care practices in hospital wards for older  

      people. Journal of Advanced Nursing, 67(4), 736-746.   

             doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05531.x    

 หมายเหตุ  DOI (Digital Object Identifier) เป็นตัวบ่งชี้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารดิจิทัล ท าหน้าที่เป็นรหัสทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล  คล้ายกับเลข ISBN หรือ ISSN 
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    9.3 รูปแบบบทความวารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลไทย 

 ชื่อผู้แต่ง. (ปีทีพิ่มพ์).  ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที่, หนา้แรก- หนา้สุดทา้ย.                 
 ////////ค้นจาก ชื่อ URL หรอื ชื่อฐานข้อมลู 

    ตัวอย่าง 
   กุศุมา แก้วอินทะจักร, คิน เลย์ คู, และกนก รัตนะกนกชัย. (2550). การท าให้   
             endoxylanase จาก alkaliphilic Bacillus sp. สายพันธุ์ BK บริสุทธิ์ 
      และสมบติัในการยืดเกาะและย่อยพอลิแช็กคาไรด์ทไมล่ะลายน้ า. Thai  

      Journal of Biotechnology, 8, 33-35.  ค้นจาก ฐานข้อมลูวิจัยไทย. 
   พัชนี สมก าลัง, และชนาทิพย์ สันติวงศ.์ (2551). การพยาบาลตามความเชื่อของ 
      ครสิเตียน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 31(2),  
      59-65. ค้นจาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มและเอกสารฉบับเต็มของ 
      เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ThaiLIS).   

   

   10. รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนๆ 

    10.1 สารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคู่มือ 

 ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ   

 ////////(ครั้งท่ีพิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์ : 
 ////////ส านักพิมพ์.   

    ตัวอย่าง 
   Olendorf, D., Jeryan, C., & Boyden, K. (Eds.). (1999). The Gale  

      encyclopedia of medicine (2nd ed., Vols. 1-5). Farmington  

      Hills, MI: Gale Research.  

   Hanegraaff, W. (2005). New Age movement. In L. Jones (Ed.),    

        Encyclopedia of religion. Retrieved from  

      http://find.galegroup.com/gvrl/  

   German shepherd. (n.d.). In Merriam Webster’collegiate dictionary.  

      Retrieved from http://www.britainica.com/dictionary  

     10.2 วิกิ (WIKI) 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2553, จากวิกิพีเดีย 

      http://th.wikipedia.org/wiki/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 



185 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

     10.3 สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจ าปี ไฟล์ประเภท 
PowerPoint, Blog post,  Online Video, Audio Podcast, facebook post, Twitterr post   
 ชื่อผู้เขียน/(ปี,เดือน วันที่)./ชื่อเนื้อหา./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]. /สืบค้นจาก 

 ////////Retrieved from URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล 

     ตัวอย่าง      

    ชาญณรงค์  ราชบัวน้อย. ศัพท์บัญญัติการศึกษา. [เว็บบล็อก ]. สืบค้นจาก   

                http://www.sornor.org/   

      สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย. (2554). จัดระเบียบส านักงานทนายความ. สืบคน้เมื่อ  
      20 มิถุนายน 2554, จาก http://www.lawyerscouncil.or.th/ 

      2011/index.php?name=knowledge  

   Boyles, S. (2001, November 14). World diabetes day has people  

      pondering their risk. Retrieved November 16, 2001, from  

      http://my.webmd.com/content/article/1667.51328. 

 

 7. การเรียงบรรณานุกรม  
  การเรียงบรรณานุกรมให้หลั กการเดี ยวกับการเรียงค า ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยค าที่มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนค าที่มี
รูปสระตามล าดับตั้งแต่ กก - กฮ ดังนี้ 
   ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร 
ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

  ส่วนค าที่ข้ึนต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงล าดับตามรูปสระ ดังนี้ 
   อะ อัว อัวะ อา อา อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ 
โอ โอะ ใอ ไอ 

 

สรุป 

 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการอ้างอิงแหล่งสารสนเทศ 

เป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงานและเป็นหลักจรรยาบรรณที่ส าคัญเป็นอย่างมาก  การอ้างอิง  
หมายถึง  ข้อความที่คัดลอกมา หรือได้แนวคิดจากเอกสารใด ๆ ผู้เขียนรายงานจ าเป็นต้องบอกที่มา
ของข้อมูล ซึ่งนอกจากจะแสดงมารยาทที่ดีและพึงกระท าแล้ว ยังช่วยให้ผู้อ่านทราบแหล่งที่มาของ
ข้อมูล สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิม หรือค้นคว้าหาอ่านเพ่ิมเติมได้  วิธีการอ้างอิงในรายงาน 2 วิธี 
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คือ 1. การอ้างอิงในเนื้อหา มี 2 ลักษณะคือ 1.1 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (Citing References in 

Text) 1.2 การอ้างอิงแยกจากเนื้อหา หรือ เชิงอรรถ (Footnote) และ 2. การอ้างอิงท้ายบทหรือ
ท้ายเล่ม  2.2 เอกสารอ้างอิง (Reference)  หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) การอ้างอิงท้ายบท
หรือท้ายเล่ม จ าเป็นต้องเรียงล าดับตามตัวอักษรตามแบบพจนานุกรม 

 การอ้างอิงในรายงานนอกเหนือจากการแสดงถึงหลักจรรยาบรรณและเป็นการให้เกียรติ
เจ้าของผลงานแล้วนั้น  ยังแสดงถึงความน่าเชื่อถือของเนื้อหารายงาน บ่งบอกได้ถึงความมุมานะของ 

ผู้ที่ท ารายงานได้อีกทางหนึ่งด้วย แบบแผนการอ้างอิงในรายงานนั้น ผู้ที่ท ารายงานสามารถท า 

การอ้างอิงได้หลายแบบ แต่ให้ยึดตามหลักเกณฑ์ของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 
 

 



 

187 

การรู้สารสนเทศ Information Literacy 

ค าถามท้ายบทที่ 6 

การอ้างอิงและบรรณานุกรม 

 

 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
  

 1.  อธิบายความหมายของการอ้างอิง 
 2.  การอ้างอิงมีความส าคัญอย่างไรจงอธิบาย 

 3.  การอ้างอิงในรายงานมีกีว่ิธี พร้อมยกตัวอย่าง 
 4.  ยกตัวการอ้างอิงแบบ นาม-ปี มาจ านวน 3 รายการ 

 5.  ยกตัวอย่างการอ้างอิงแบบแยกจากเนื้อหามาจ านวน 3 รายการ 

 6.  อธิบายความหมายของบรรณานุกรม 

 7.  จงเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ จ านวน 5 รายการ 

 8. จงเขียนบรรณานุกรมจากบทความวารสาร จ านวน 3 รายการ 

 9. จงเขียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์ จ านวน 5 รายการ 

 10. อธิบายหลักการเรียงบรรณานุกรม 
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เอกสารอ้างอิง 
 

 

การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน  
 2558, จาก download.clib.psu.ac.th/datawebclib/research_guides/ 

 APA%20style%20thai.pdf. 

การอ้างอิงแบบ APA ของ ku.ac.th. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2558, จาก 

 http://academic.kus.ku.ac.th/seniorproject/File/SeniorReference.pdf. 

คณะท างานฝ่ายวิชาการ การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3. (ม.ป.ป.)  รูปแบบการเขียน 

 บรรณานุกรมแบบ APA 6th edition. สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2558, จาก 

 www.trcn.ac.th/th/file.pdf. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการรู้ 
 สารสนเทศ (GE20004).  อุดรธานี : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
ศุลีพร  ช่วยชูวงศ์. (2556). การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA.  สืบค้นเมื่อ  28 มิถุนายน 2558,  
 จาก www.academia.edu/.../การเขียนบรรณานุกรมแบบ_APA_โดย_ศุลีพร_ 

 ช_วยชูวงศ_. 
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บรรณานุกรม 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ. (2544). เขาท าหนังสือกันอย่างไร. (สมควร เพียรพิทักษ์,  
เรียบเรียง). กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 

การก าหนดความต้องการสารสนเทศ.  (2011).  สืบค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2559, จาก 

http://autano.blogspot.com/2011/10/2.html. 

การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ4 – GotoKnow. (ม.ป.ป.).  สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2558, จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/340601. 

การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน  
 2558, จาก download.clib.psu.ac.th/datawebclib/research_guides/ 

 APA%20style%20thai.pdf. 

การสืบค้นข้อมูลบนเว็บ. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก http://portal.edu.chula. 

ac.th/VRaYa/blog/view.php?Bid=1277092646317584&msite=VRaYa. 

การออกแบบแผ่นพับ. (ม.ป.ป.).  สืบค้นเมื่อ 29 มิถุนายน 2558, จาก www.teacher.ssru.ac.th/ 

 chantana_in/pluginfile.php/199/.../Folder%20Design.pptx. 
การอ้างอิงแบบ APA ของ ku.ac.th. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2558, จาก 

 http://academic.kus.ku.ac.th/seniorproject/File/SeniorReference.pdf. 
คณะท างานฝ่ายวิชาการ การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3. (ม.ป.ป.). รปูแบบการเขียน 

 บรรณานุกรมแบบ APA 6th edition. สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2558, จาก 

 www.trcn.ac.th/th/file.pdf. 

ความหมายของระบบฐานข้อมูล. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2558, จาก http://mpnn2551. 
net46.net/Subjects/DBMS32042014/dataBaseIntro.html.  

คุณสมบัติของผู้รู้สารสนเทศ. (2550). สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2559, จาก 

http://popofblog.blogspot.com/. 

จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. (2544). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 

จุลสารวิทยาศาสตร์. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http://sci-tech.dusit.ac.th/ 

sci/assets/img/a09048df6d61b4f2107274fb344b4a401396971094.jpg. 
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เขียนรายงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 3) แก้ไขเพ่ิมเติม.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ฉัตรรัตน์ เชาวลิต. (2547). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ภาคการศึกษาทั่วไป  
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