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  งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยของ
สถาบันอุดมศกึษาของรัฐในประเทศไทย ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 2543-2553  โดยศึกษาดาน
สถาบัน สาขาวิชา ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของการวจัิย วิธีดําเนินการวิจัย และการนําหลักวชิา/
ทฤษฎีมาใชในการวิจัย  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศกึษาของรัฐทีมี่เน้ือหาเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 210 ชือ่เรื่อง  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือแบบบันทึกขอมูลวทิยานิพนธที่ผูวิจัยสรางขึ้น  สถิติทีใ่ชในการวิจัยคือ รอยละ 
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังมุงหมายที่จะสังเคราะหผลการวิจัยของวิทยานพินธที่มีประเด็นรวมกัน  และ
สรุปภาพรวมของความรูที่ไดจากขอคนพบ     
 ผลการวิเคราะหวิทยานิพนธพบวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันที่มีจํานวน
วิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.29  พ.ศ. 2546 เปนปที่มี
การเผยแพรวทิยานิพนธเกีย่วกับหองสมุดมหาวิทยาลยัมากที่สุด คิดเปนรอยละ 15.4  สาขาวชิาที่มี
การทําวิทยานิพนธมากที่สดุคือ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร/สารสนเทศศาสตร คิดเปนรอยละ 
88.57 สวนสาขาอื่น ๆ ไดแก การอุดมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การบริหารการศึกษา การวิจัย
การศึกษา และสถาปตยกรรมศาสตร  ในการวิเคราะหวิทยานิพนธตามขอบเขตเนือ้หา พบวา
วิทยานิพนธรอยละ 28.57 มีเน้ือหาเกี่ยวกับผูใชและพฤติกรรมการใชสารสนเทศ  รอยละ 24.76 
เกี่ยวกับการบริหารและจัดการหองสมุด  และรอยละ 18.5 เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประยุกตใช  ประเภทของการวิจัยที่ใชมากที่สุดคือ การวิจัยเชิงสํารวจ รอยละ 72.38  ประชากร/
กลุมตัวอยางที่มีการศึกษามากที่สุดคือ นิสิต/นักศึกษา รอยละ 43.81  วิธีการสุมตัวอยางที่มี
การศึกษามากที่สุดคือ การสุมแบบตามระดับชั้น รอยละ 30.00  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมากทีสุ่ด
คือแบบสอบถาม รอยละ 86.19  สถิติพรรณนาที่ใชมากที่สุดคือรอยละ คิดเปนรอยละ 90.00  สวน
สถิติอนุมานทีใ่ชมากที่สุดคอื การทดสอบคา t-test /Z-test รอยละ 26.19  วิทยานพินธรอยละ 
77.14 นําหลักวิชาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมาใชเปนกรอบแนวคดิในการวจัิย  
  สวนการสังเคราะหผลการวิจัย พบวามีการรายงานผลจําแนกตามขอบเขตเนื้อหา ดังนี้   
                  1. การบริหารและจัดการหองสมุด  มีการรายงานผลการวิจัยในดานการดําเนินงาน
หองสมุดโดยรวม  การกําหนดนโยบายและแผน  วัฒนธรรมองคกร  การบริหารงานอาคารสถานที่ 
วัสดุและครุภัณฑ  การบริหารงานบุคคล  กลยุทธการตลาด การประเมินหองสมุด  การจัดการ



ความรู  ความรวมมือระหวางหองสมุดกับอาจารยผูสอน  การสื่อสารในหองสมุด  การ
ประชาสัมพันธในหองสมุด  และการใชบริการภายนอกหองสมุด 
 2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  มีการรายงานผลการวิจัยในดานการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ  และการวิเคราะหและประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศ     
 3. งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  มีการรายงานผลการวิจัยในดานการวิเคราะห
หมวดหมูและทํารายการ  การวิเคราะหหัวเรื่อง  และการทําดรรชนีและสาระสังเขป 
       4. การบริการสารสนเทศ  มีการรายงานผลการวิจัยในดานบริการสิ่งพิมพ  บริการ
โสตทัศนวัสดุ  บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส  บริการยืม-คืน  บริการยืมระหวางหองสมุด  บริการตอบ
คําถามและชวยการคนควา บริการแนะนําการใชหองสมุดและสารสนเทศ บริการชุมชน  กิจกรรม
สงเสริมการใชหองสมุด  การประเมินคณุภาพบริการ  และบริการลวงเวลา 
 5. ผูใชและพฤติกรรมการใชสารสนเทศ มีการรายงานผลการวิจัยในดานความ
ตองการสารสนเทศ  พฤติกรรมการแสวงหา/คนหาสารสนเทศ  การใชทรัพยากรสารสนเทศและ
แหลงสารสนเทศ  และการรูสารสนเทศ 
 6. เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกตใช  มีการรายงานผลการวิจัยในดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานหองสมุด  การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปในงานหองสมุด  
คอมพิวเตอรชวยสอน  การใชอินเทอรเน็ต  การวิเคราะห ออกแบบ ประเมินผลระบบสารสนเทศ  
การสืบคนและเขาถึงสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ เว็บไซตหองสมุด 
 7. การรายงานผลการวิจัยในเรื่องอ่ืน ๆ ไดแก การศึกษาทางบรรณารักษศาสตร  
วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร  หนังสือหายาก  การอาน  และลขิสิทธิ ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AN ANALYSIS AND SYNTHESIS OF THESES ABOUT ACADEMIC LIBRARIES OF 
PUBLIC HIGHER EDUCATIONS IN THAILAND DURING 2000-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

JINTANA TONKHOKSUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Presented in partial fulfillment of the requirements for the 
Master of Arts degree in Library and Information Science 

at Srinakharinwirot University 
June 2012 



Jintana Tonkhoksung.  (2012).  An Analysis and Synthesis of Theses about Academic 
            Libraries of Public Higher Educations in Thailand During 2000-2010.  Bangkok: 
.         Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee: 
          Asst. Prof. Dr. Aree Chunwattana, Assoc. Prof. Pawa Panmakha. 
          

The purpose of this study was to analyze master’s theses related to academic 
libraries which were disseminated during 2000-2010.  It also aimed to synthesize findings of 
these theses to provide an overview of research findings.  The analysis identified the 
institutions which disseminated the theses, fields of study, content areas, types of research, 
research methods, and principles or theories used as conceptual frameworks.  The 
research population included 210 master’s theses in academic libraries disseminated by 18 
public higher education institutions during 2000-2010.   An analysis sheet was developed as 
a data collection tool. The data was analyzed by using percentages. 
 The results of analysis were summarized as follows: The institution which 
disseminated the highest number of thesis titles was Chulalongkorn University (24.29%). 
The year in which the highest number of theses (15.4%) was disseminated was 2003.  
Majority of thesis titles (88.57%) were in the field of library and information science. Other 
fields included higher education, educational technology, educational administration, 
educational research, and architecture.  In analyzing content areas of the theses, it was 
found that 28.57% was in users and information use behavior, 24.76% was in library 
administration and management, and 18.5% was in information technology and its 
applications.  Survey research was largely adopted (72.38%).  The population/sample group 
used the most was students (43.81%).  The most used sampling method was stratified 
random sampling (30%).  Questionnaire was the main data collection method used 
(86.19%).  Percentage statistics was mostly used in descriptive statistical analysis (90%) 
while t-test / Z-test were mostly used in inferential statistical analysis (26.19%).  And 
77.14% of theses used principles of library and information science as research framework.   
     The synthesis of research findings showed focuses on the following content areas: 

1.  Library Management: The findings focused on library management in  
general; library policy formulation and planning; organizational culture; management of 
library buildings, supplies and equipment; personnel management; marketing strategies; 
library assessment; knowledge management; faculty-librarian cooperation; communications 
in libraries; public relations; and use of outsourced services. 



2.  Collection Development: The findings focused on information resource  
management and collection analysis and evaluation. 

3.  Information Resource Organization: The findings focused on classification and  
cataloguing; subject analysis; indexing and abstracting. 

4.  Information Services: The findings focused on provision of information in print, 
audiovisual and electronic; circulation service; interlibrary loan service; reference service; 
user instruction; community outreach service; and services provided beyond office hours. 

5.  Users and their Information Use Behavior: The findings focused on 
information needs; information seeking / searching behaviors; use of information resources 
and sources; and information literacy. 

6.  Information Technology and its Applications: The findings focused on  
applications of information technology in libraries; the use of computer and software in 
library operations; computer assisted instruction; internet use; analysis, design and 
evaluation of information systems; computer-based information retrieval and access; and 
library websites. 

7.  Findings in other areas included library education; library profession;  
rare books; reading activities; and copyright law. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศ  ประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานจะทาํใหประชาชนอันเปนทรัพยากรสําคัญที่สดุของประเทศมีคุณภาพ  
สามารถนําความรูจากการศึกษาที่ไดรับไปพัฒนาทุกภาคสวนของประเทศ  สงผลใหประเทศชาติมี
การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยเริ่มตั้งแตการศกึษาระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา และระดบัอุดม 
ศึกษา  สําหรบัการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  เน่ืองจากเปน
การศึกษาทีท่าํใหประชาชนมีความรูเชิงวชิาการในระดบัสูง  และประเทศชาติมีความตองการ
ทรัพยากรมนุษยที่มีความรูในระดับนี้ไปรวมกันพัฒนาประเทศ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศใหมี
ขีดความสามารถสูงขึ้น  (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2552: 1)   
 ปจจุบันความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ หรือในดานวิชาชีพตางๆ ไดมีการพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว  ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหเกิดการพฒันาความรูในสาขาวิชาตางๆ ก็คือ การศึกษา
คนควาวิจัยอยางตอเน่ือง  ทั้งน้ีการวิจัยชวยใหมนุษยไดคนพบองคความรูใหมๆ เพ่ิมขึ้น  เพราะการ
วิจัยคือหัวใจของการพัฒนา  ทั้งพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร  การวิจัยเปน
กระบวนการคนควาและพัฒนาองคความรูที่มีระบบแบบแผน  เปนเครื่องมือสําคัญของการเรียนรู  
การสรางความรู  การสรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในฐานะเปนทุนทางปญญา  
(ธมลวรรณ  ขุนไพชิต.  2550: 140)  การศึกษาระดบัอุดมศึกษาเนนการคนควาวิจัย  เพ่ือสรางองค
ความรู  เพ่ือนําองคความรูที่ไดไปประยกุตใชในการพฒันาสังคมและประเทศชาต ิ ดังจะเห็นไดจาก
การกําหนดใหการวิจัยเปนภารกิจหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา และการใหความสําคัญตอการวิจัยของ
คณาจารย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน  การวิจัยเปนองคประกอบหนึ่งของ
มาตรฐานการอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2553: 3) นอกจากนี้ การวิจัยยัง
เปนตวัชีว้ัดทีส่ําคัญในการประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาอีกดวย 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  ม.ป.ป.: 58) 
 การวิจัยของนิสิต นักศึกษานั้นนับเปนกระบวนการสําคญัในการเรียนรู ดังระบุไวใน
มาตรฐานที่ 24 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ.  2542: 14)  หลักสูตรสาขาตาง ๆ ของสถาบนัอุดมศึกษาจึงกําหนดใหนิสิต นักศึกษาทํา
วิจัยในระดับตางๆ ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งในรูปของรายงานการศึกษารายวิชาตาง ๆ 
รายงานการศึกษาอิสระ สารนิพนธ วิทยานิพนธ หรือปริญญานิพนธ 
 หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หรอืหลักสูตรในแนวเดียวกันที่ใชชื่อ
อ่ืน เชน สารสนเทศศาสตร สารสนเทศศกึษา เปนตน ไดกําหนดใหการทําสารนิพนธ และ
วิทยานิพนธ หรือปริญญานิพนธเปนภาคบังคับของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยของนิสิต 
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นักศึกษาในสาขาวิชานี้จึงกระทํากันโดยตอเน่ืองในหัวขอที่หลากหลาย  ทั้งน้ีดวยเหตุผลประการ
หนึ่งคือ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  เปนสาขาที่มีพัฒนาการอยางตอเน่ืองในลกัษณะ
พลวตั  เพราะมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนแรงขับเคลื่อน  ในขณะที่
พัฒนาการของสาขาวิชากระตุนใหมีการวจัิย  การวิจัยก็มีประโยชนตอการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี  
องคความรู วธิีปฏิบตัิ บริการสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาการทางวิชาชีพ (Matheny.  2008)  
 ในสาขาวชิาทีมี่การวิจัยอยางกวางขวาง มักนิยมรวบรวมหรือคัดเลือกงานวิจัยมาวเิคราะห 
โดยใชเทคนคิการวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งเปนเทคนิคทีใ่ชในการศึกษาวิเคราะห บันทึก เอกสาร ขาวสาร
อยางมีระบบและมีวตัถุประสงค  เพ่ือแสดงปริมาณการเนนหรือความถี่ในการสื่อความหมาย เชน 
การเปลี่ยนแปลงเน้ือหา ความนาเชื่อถือของเน้ือหา  โดยผูวิจัยจะแยกเนื้อหาออกเปนกลุมและ
ปริมาณเนื้อหาตามเกณฑทีไ่ดกําหนดขึ้น  (ประภาวดี  สืบสนธิ์.  2530: 111) 
 สําหรับการวิเคราะหงานวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร นยิมนํา
วิทยานิพนธ และบทความวิจัยมาใชเปนหนวยในการวเิคราะห เน่ืองจากงานวิจัยสวนใหญจะทําใน
รูปของวิทยานิพนธและบทความวิจัย ดังนั้น จึงทําใหวิทยานิพนธและบทความวิจัยเปนแหลงงาน 
วิจัยสําคัญที่มีปริมาณมาก  การวิเคราะหงานวิจัยมีวัตถุประสงคในการศึกษาสถานะและแนวโนม
ของการวิจัย เชน ประเภทการวิจัย ขอบเขตเนื้อหา การนําทฤษฎีมาใชเปนกรอบแนวคิด วธิีดําเนิน 
การวิจัย เปนตน ผลการวิจัยเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และกําหนดแนวทางใน
การทําวิจัยของนิสิต นักศึกษา อาจารย และบรรณารักษ เชน สงเสรมิใหมีการทําวจัิยในเรื่อง
สําคัญๆ ที่ยังมีการวิจัยนอย ขยายขอบเขตหัวเรื่องของงานวิจัย พัฒนาประเภทและวธิีวิจัย เปนตน 
ตลอดจนการกําหนดนโยบายในการใหทนุสนับสนุนการวิจัย 
 การวิเคราะหงานวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในตางประเทศ มีการ
วิเคราะหที่สะทอนใหเห็นสถานะและแนวโนมของงานวิจัยทั้งสาขา หรืออาจเลือกวิเคราะหงานวจัิย
ในแขนงยอย ๆ เชน สารสนเทศดานวทิยาศาสตรสขุภาพ พฤติกรรมสารสนเทศ การรูสารสนเทศ 
เปนตน หนวยที่นํามาใชในการวิเคราะห ไดแก วิทยานพินธ บทความวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสาร 
และสาระสังเขป (Rochester; & Vakkari. 2003: Online; Dimitroff: 1992. Online; & Urquhart. 
2010: Online)  สวนการวิเคราะหงานวิจัยในประเทศไทยสวนใหญเปนการสํารวจและวเิคราะห
วิทยานิพนธสาขาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของสถาบันการศึกษา  ซึ่งมีทั้งการศึกษา
ในภาพรวมและเฉพาะสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนใหเห็นสถานะและแนวโนมของ
งานวิจัยทั้งสาขา (เพ็ญสุภา นาทอง.  2543; ภรณี ศิริโชติ.  2544; และ อัจฉรา ดานพิทักษ.  2547)  
 การวิเคราะหวิทยานิพนธสาขาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในประเทศไทย 
นอกจากจะวิเคราะหเพ่ือศึกษาขอบเขตเนื้อหา และเขตภูมิศาสตรของเร่ืองที่ศึกษาแลวยังมีการ
วิเคราะหเน้ือหาตามประเภทของหองสมุดของเรื่องที่ศึกษาดวย ซึ่งพบวาสวนใหญศึกษาเกีย่วกับ
หองสมุดมหาวิทยาลัย หรือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (เพ็ญสุภา นาทอง.  2543; ภรณี ศิริโชติ.  
2544; และ สพัุตรา ศิริวัฒน.  2547) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะหองสมุดมหาวิทยาลัยเปนหองสมุดที่มี
พัฒนาการที่เจริญกาวหนามากที่สุดในบรรดาหองสมุดประเภทตางๆ และมีบทบาทสําคัญในการ
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สนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา  โดยจัดหาและใหบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบแกนิสิต นักศกึษา และอาจารย  เพ่ือใชประกอบการเรยีน
การสอนและการคนควาวิจัยตามหลักสตูรที่กําหนดไว  การวิจัยเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยจึง
เปนรากฐานสาํคัญที่จะชวยใหหองสมุดสามารถปรับปรุงและพัฒนาบริการใหสอดคลองกับหลักสูตร
การเรียนการสอน ความตองการของผูใช  และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา พบวาเปนการวิเคราะหวิทยานิพนธทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในภาพรวม ยังไมมีการวิเคราะหวิทยานิพนธในแขนงวิชา
ยอย  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะหวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัย ของสถาบนั 
อุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ที่เผยแพรระหวางป พ.ศ. 2543-2553  ทั้งน้ีเปนวิทยานิพนธใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเปนสวนใหญ และวทิยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุด
มหาวิทยาลัยที่ทําโดยนิสิตในสาขาวชิาอ่ืนๆ เชน สาขาบริหารการศกึษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ เทคโนโลยีทางการศึกษา การอุดมศึกษา และวิจัยการศกึษา เปนตน   นอกจากจะ
วิเคราะหวิทยานิพนธโดยศกึษาดานสถาบัน สาขาวชิา ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของการวิจัย การนํา
ทฤษฎีมาใชในการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัยแลว ผูวจัิยยังมีความมุงหมายที่จะสังเคราะหผลการ 
วิจัยดวย  
  

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะหวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในประเทศไทย ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 2543-2553  โดยศึกษาดานสถาบัน สาขาวิชา ขอบเขต
เน้ือหา ประเภทของการวจัิย วิธีดําเนินการวิจัย และ การนําหลักวชิา/ทฤษฎีมาใชในการวิจัย  

2. เพ่ือสังเคราะหผลการวิจัยของวิทยานพินธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 2543-2553 ที่มีประเด็นรวมกัน และสรุป
ภาพรวมของความรูที่ไดจากขอคนพบ   

 
ความสําคญัของการวิจัย 

 ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้  ทําใหทราบถึงสถานะและแนวโนมของการทําวิทยานพินธที่
เกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 
2543-2553  ซึ่งจะเปนประโยชนในการพฒันาคุณภาพงานวิจัย  และกําหนดแนวทางที่เหมาะสมใน
การสงเสริมการวิจัยเกี่ยวกบัหองสมุดมหาวิทยาลยั  สวนการสังเคราะหผลการวิจัยสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนาบริการหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา  นอกจากนี้ ยังเปนการรวบรวม
บรรณานุกรมวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยที่จัดทําในประเทศไทย  เพ่ือใชเปนแหลง 
ขอมูลในการศกึษาคนควาและอางถึง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  จากสถาบันที่มีวทิยานิพนธเกีย่วกับหองสมุดมหาวิทยาลยั พิมพเผยแพร
ระหวาง พ.ศ. 2543-2553 จํานวน 18 แหง รวม 210 ชื่อเร่ือง  
 นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การวิเคราะห หมายถึง  การจําแนกวิทยานิพนธแตละเรื่องตามเกณฑการ
วิเคราะหวิทยานิพนธที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ในดานสถาบัน  
สาขาวิชา  ขอบเขตเน้ือหา ประเภทของการวิจัย การนําทฤษฎีมาใชในการวิจัย และวธิีดําเนินการ
วิจัย 

2. การสังเคราะห  หมายถึง  การศึกษาผลการวิจัยของวทิยานิพนธทีน่ํามา
วิเคราะหและประมวล  เปรยีบเทียบขอคนพบหรือผลที่เกิดจากการวิจัย เพ่ือหาขอสรุปที่สะทอน
ภาพรวมของผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหองสมุดมหาวิทยาลัย 

3. วิทยานิพนธ หมายถึง  งานวิจัยของนิสตินักศึกษา  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต  ซึ่งอาจเรียกวาวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ  
แตกตางกันไปตามแตละสถาบันจะกําหนด 

4. วิทยานิพนธเก่ียวกับหองสมุดมหาวิทยาลัย  หมายถึง วิทยานิพนธหรือ
ปริญญานิพนธทุกสาขาวิชาที่มีประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัย  

5. ประเด็นรวมกัน หมายถึง ผลการวิจัยของวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ
เกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยที่มีแนวเร่ืองหรือประเด็นเรื่องเดียวกนั  

6. หองสมุดมหาวิทยาลยั  หมายถึง  เน้ือหาของวิทยานพินธหรือปริญญานิพนธ
เกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีรวมถึงเน้ือหาเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลยัของรัฐ และ
หองสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน 

7. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หมายถึง   สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีข่ึ้น
ตรงตอภาครัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 79 แหง 
ไดแก  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 14 แหง  มหาวิทยาลัยของรฐั 16 แหง  มหาวิทยาลยัราชภัฏ  
40 แหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง   

8. ป พ.ศ. 2543 - 2553  หมายถึง ป พ.ศ. ที่เผยแพรวทิยานิพนธตามที่ปรากฎใน
หนาปกหรือหนาปกในวิทยานิพนธ 

9. สถาบัน  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ที่เปนเจาของ
ลิขสิทธิว์ิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ  ที่นิสิต นักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เปนผูจัดทํา 
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10. สาขาวิชา  หมายถึง  สาขาวิชาตางๆ ที่เปดสอนในระดับมหาบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศกึษาของรัฐในประเทศไทย และมีนิสิต นกัศึกษาทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุด
มหาวิทยาลัย เชน สาขาบรหิารการศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา การอุดมศึกษา และวจัิยการศึกษา เปนตน    

11. ประเภทของการวิจัย  หมายถึง  ประเภทของการวิจัยที่แบงตามลักษณะของ
ขอมูล  ไดแก  การวิจัยเชิงสาํรวจ  การวิจัยประเมินผล การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยทดลองขั้นตน 
การวิจัยกึ่งทดลอง การวิจัยทดลองแท การวิเคราะหเนื้อหา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสาน
วิธี และการวจัิยเชิงพัฒนาระบบ 

12. ขอบเขตเนื้อหา  หมายถึง  ประเด็นเนื้อหาของวิทยานิพนธแตละเรื่อง
ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัย  แบงออกเปน 7 หัวขอ ไดแก  1) การบรหิารและ
จัดการหองสมุด  2) งานเทคนิคหองสมุด  3) งานบริการและกิจกรรมหองสมุด  4) ผูใชและ 
พฤติกรรมการใชสารสนเทศ  5) ทรัพยากรสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ  6) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประยุกตใช  7) อ่ืนๆ  

13. วิธีดําเนินการวิจัย  หมายถึง  ขั้นตอนกระบวนการในการทําวิจัย 
ประกอบดวย 

13.1 ประชากร  หมายถึง  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิต/นักศึกษา  
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา  บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผูบริหารหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา  เปนตน 

13.2 กลุมตวัอยาง  หมายถึง  บางสวนของประชากรที่ผูวิจัยเลือกขึ้นมาเปน
ตัวแทนในการศึกษา ไดแก นิสิต/นักศึกษา  อาจารย  ผูใชบริการ  บรรณารักษ  ผูบริหาร  เปนตน 

13.3 การสุมตัวอยาง  หมายถึง  วิธีการไดมาซึ่งตัวแทนของกลุมตัวอยาง  
ไดแก 

13.3.1 การสุมโดยใชความนาจะเปน  เชน  การสุมอยางงาย  การสุม
อยางมีระบบ  การสุมตามระดับชั้น  การสุมแบบแบงกลุม  และการสุมแบบหลายขั้นตอน   

13.3.2 การสุมโดยไมใชความนาจะเปน เชน การสุมแบบบังเอิญ  การ
สุมแบบโควตา  การสุมแบบเจาะจง  และการสุมตามความสะดวก 

13.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  หมายถึง  เครื่องมือที่ใชในการเก็บหรือ
บันทึกขอมูลการวิจัย  ไดแก  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  แบบบันทึก  แบบสังเกต และ
แบบทดสอบ 

13.5 สถิติที่ใชในการวิจัย  หมายถึง  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลใน
วิทยานิพนธ  ไดแก   

13.5.1 สถิติพรรณนาหรือสถิติบรรยาย  หมายถึง  สถิติที่ใชบรรยาย
คุณลักษณะ เชน ความถี่  รอยละ  คาเฉลีย่  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และมัธยฐาน    
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13.5.2 สถิติอนุมานหรือสถิติอางอิง  หมายถึง  สถิติที่ไดจากกลุม
ตัวอยาง  สรุปอางไปสูประชากรหรือสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน  เชน  การทดสอบคา t-test /z-test  
การทดสอบคา F-test  การหาคาสหสัมพันธ  การวิเคราะหการถดถอย  และการทดสอบคา      
Chi-square 
   14. การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีอุปนัย หมายถึง  การวิเคราะหขอมูลที่ใชทฤษฎี
สรางกรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะห ตรวจสอบขอมูลที่นํามาวิเคราะห จดบันทึกและทําดรรชนี
ขอมูล ทําขอสรุปชั่วคราว ลดทอนขอมูลที่ซ้ําซอน สรางขอสรุปและพิสูจนขอสรุป 

 
 
 
   
 
 

 
  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการวิจัยครัง้นี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  และไดนําเสนอตาม

หัวขอตอไปน้ี 
1. การวิจัย 

1.1 ความหมายของการวิจัย 
1.2 ประเภทของการวิจัย 
1.3 ขั้นตอนของการทําวิจัย 
1.4 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
1.5 วิธีสุมตวัอยาง 
1.6 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 
1.8 ความสําคญัของทฤษฎีตอการวิจัย 

2. การวิเคราะหเนื้อหาการวิจัย 
2.1 ประวัติและความหมายของการวิเคราะหเน้ือหา 
2.2 ประเภทของการวิเคราะหเน้ือหา 
2.3 ขั้นตอนการวิเคราะหเน้ือหา 

3. การสังเคราะหงานวิจัย 
3.1 ความหมายของการสังเคราะหงานวิจัย 
3.2 ประเภทของการสังเคราะหงานวิจัย  
3.3 เทคนิคการสังเคราะหงานวจัิย 

4. หองสมุดมหาวิทยาลัย 
4.1 ความหมายของหองสมุดมหาวิทยาลัย 
4.2 บทบาทและหนาที่ของหองสมุดมหาวิทยาลัย 
4.3 การดําเนินงานหองสมุดมหาวิทยาลยั 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
5.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
5.2 งานวิจัยในประเทศ 
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การวิจัย 
 การวิจัยเปนสวนหนึ่งของศาสตรทุกสาขา  เปาหมายที่สําคัญของการวิจัยคือการไดมาซึ่ง
ความรูและความเขาใจในสิ่งที่เราตองการศึกษาอยางถกูตองตามหลกัวิชาการ  คําวา “หลักวชิาการ” 
ในที่นี้หมายถงึ การกระทําที่มีระบบที่สามารถตรวจสอบความถูกตองได ซึ่งจะเปนไปไดตอเม่ือผู
แสวงหาความรูหรือผูวิจัยนั้นมีความเขาใจในระเบียบวธิีการวิจัยที่จะไดมาซึ่งความรูความเขาใจใน
สิ่งที่ตนเองตองการศึกษากอนที่จะลงมือทําวิจัย  ซึ่งหมายความวาผูที่จะทําวิจัยจําตองรูถึงลักษณะ
ทั่วไปของงานวิจัย  ขั้นตอนของการวิจัยและรายละเอียดของแตละขัน้ตอนทั้งเชิงทฤษฎีและในดาน
ปฏิบัติ  (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ.  2540: 1) 

ความหมายของการวิจัย 
 คําวา “การวิจัย” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Research ในการประชุม Pan Pacific 

Science Congress เม่ือ พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) ณ สหรัฐอเมริกา นักวิชาการไดใหความหมายของ 
“RESEARCH” ตามตวัอักษรแตละตัวไวดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ; และ กุสุมา ผลาพรม.  2553: 15) 

 R = Recruitment & Relationships หมายถึง การฝกคนใหมีความรู รวมทั้งรวบรวมผูมี
ความรูมาปฏบิัติงานรวมกนั ติดตอสัมพันธและประสานงานกัน 

 E = Education & Efficiency หมายถึง ผูวิจัยจะตองมีการศึกษา มีความรูและมี
สมรรถภาพสูงในการวิจัย 

 S = Sciences & Stimulation หมายถึง การวิจัยเปนศาสตรทีต่องพิสูจน เพ่ือคนควาหา
ความจริงและผูวิจัยจะตองมีแรงกระตุนจากภายใน มีความคิดริเริ่มและมีความกระตือรือรนที่จะวจัิย 

 E = Evaluation & Environment หมายถึง ผูวิจัยจะตองรูจักการประเมินผลดูวา สิง่ที่
ตองการวิจัยมีประโยชนสมควรจะทําตอไปหรือไม และตองรูจักใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ ในการวิจัย 

 A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่แนนอนและมีทัศนคตทิี่ดี
ตอการวิจัยและติดตามผลของการวิจัย 

 R = Result หมายถึง ผลของการวิจัยที่ไดจะเปนผลทางไหนก็ตาม จะตองยอมรับผล
ของการวิจัยนั้นอยางดุษฎี เพราะเปนผลที่ไดมาจากการคนควาอยางมีระบบ 

 C = Curiosity ผูวิจัยตองมีความอยากรูอยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการ
วิจัยอยูตลอดเวลา  

 H = Horizon เม่ือผลการวิจัยปรากฏมาแลว ยอมทําใหทราบและเขาใจในปญหา
เหลานั้นไดเหมือนกับเกิดแสงสวางขึ้น แตถายังไมเกิดแสงสวางผูวิจัยจะตองดําเนินการตอไปจนกวา
จะพบแสงสวาง 

 ชูสสเลอร (Schuessler.  1964: 2)  ไดใหความหมายวา  การวิจัย  หมายถึง  กระบวน 
การคนควาหาความจริง หรือความรูที่เชือ่ถือได เพ่ือนําผลของการคนความาแกปญหาหรือตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 จุมพล  สวัสดิยากร (2520: 10) ไดใหความหมายของการวิจัยวา หมายถึง วิธีการศึกษา
คนควาหาความจริงอยางจริงจัง ดวยระบบและวธิีการอันถูกตองเพ่ือใหไดมาซึ่งความรูในสิ่งทีว่จัิย
นั้น 

 สุชาติ  ประสทิธิ์รฐัสินธุ (2536: 1) ใหความหมายการวิจัยวา เปนกระบวนการตางๆ ที่
ดําเนินไปอยางมีระเบียบและกฎเกณฑ ในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการตีความหมาย
ขอมูลทั้งหมดนี้ เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบอันถูกตองตอปญหาหรือคําถามที่ไดตั้งไว 

 เรืองอุไร ศรีนิลทา (2535: 5)  เสนอวา  การวิจัย  หมายถึง  การศึกษาคนควาโดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพ่ือหาคําตอบที่ถูกตอง  นั่นคือ การพยายามคิดไตรตรองหาวธิี
การศึกษาคนควาที่เหมาะสม  แลวดําเนินการศึกษาดวยวธิีการนั้น  เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบที่แมนยํา
มากที่สุด  มีขอบกพรองหรือคลาดเคลื่อนนอยที่สุด  โดยปราศจากความลําเอียง   

 ดังนั้น จึงสรุปไดวา  การวิจัย หมายถึง กระบวนการศึกษาคนควาเกีย่วกับเรื่อง/ปญหา
หนึ่ง ๆ อยางเปนระบบ โดยใชเทคนิควธิีการที่นาเชื่อถือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือใหไดคําตอบที่ถูกตองทีค่วามรูในเรื่องนั้นๆ ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนได 

ประเภทของการวิจัย 
 การวิจัยสามารถแบงไดหลายประเภท  และการเรียกชือ่ประเภทของการวิจัยขึ้นอยูกับ

เกณฑที่ใชจําแนก เชน จําแนกตามสาขาวิชา วตัถุประสงค กาลเวลา  ลักษณะขอมูล เปนตน  
(พิชิต ฤทธิ์จรญู.  2544: 20) ในที่นี้ การวจัิยแบงออกเปน 7 ประเภท ดังนี้  
 1. การวิจัยเชงิสํารวจ (Survey research) เปนวิธีการศกึษาและรวบรวมขอมูลโดยทั่วไป
เพ่ือใหทราบสภาพความเปนจริงในปจจุบัน เชน การสํารวจองคกร (Organization survey)  การ
วิเคราะหงาน (Job analysis)  การวิเคราะหเอกสาร (Documentary or content analysis)  การ
สํารวจประชามติ (Public opinion survey)  การสํารวจชุมชน (Community survey) 

2. การวิจัยประเมินผล (Evaluation research)  เปนกระบวนการคนควาขอเท็จจริงดวย
วิธีการทีเ่ชื่อถอืได  โดยมีการกําหนดเกณฑในการประเมิน  เพ่ือนําเสนอขอคนพบแกผูใชขอมูลใน
การตัดสินใจ มีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลที่เทยีบกับเกณฑและนําเสนอ
ผูใชขอมูลในการตัดสินใจ  
 3. การวิจัยเชงิทดลอง (Experimental research)  เปนการศึกษาความสัมพันธเชิง
เหตุผลระหวางตัวแปรอิสระและตวัแปรตาม   โดยมีการกระทําหรือใหสิ่งทดลอง (Treatment)  
ที่แตกตางกันในกลุมทดลองและกลุมควบคุม แลวสังเกตหรือวัดผลที่ไดจากการศกึษานั้น  โดยใช
แบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดอ่ืนๆ แลวนําผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกันดวยวธิีการทางสถติ ิ  

  4. การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis)  เปนเทคนิคการวิจัยอยางหนึ่งที่ใชเพ่ือ
อธิบายเนื้อหาสาระของการสื่อสารอยางมีหลักเกณฑมีระบบและสามารถอธิบายในเชิงปริมาณได
ดวย 
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 5. การวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative research) เปนการศึกษาหาความรูอยางเปนระบบ  
เนนการศึกษาเกี่ยวกับสังคมและมนุษยในสังคม  เพ่ือใหเขาใจปรากฏการณอยางลึกซึ้ง  มุงอธิบาย
รายละเอียด  จําแนกองคประกอบ  ประเมินสถานการณ  และวิเคราะหกลยุทธ  จนสามารถสราง
องคความรูใหม 
  สุภางค จันทวานิช (2551: 12-15) อธิบายเกี่ยวกบัการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งสรุปไดวา
เปนกระบวนการแสวงหาความรูที่มีการดึงขอมูลจากบริบทของเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือพยายาม
อธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคมโดยใชกระบวนการซึ่งผูวิจัยเขาไปอยูในเหตุการณ  มอง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากหลายแงมุมใหเห็นภาพรวม  โดยใชการพรรณนา สวนการวิเคราะห 
นักวิจัยใชวิธกีารตีความและสรางขอสรุปแบบอุปนัย ซึง่เปนการนําขอมูลเชิงรูปธรรมยอยๆ หลายๆ 
กรณีมาสรางขอสรุปเชิงนามธรรมโดยพิจารณาจากลักษณะรวมทีพ่บ เน่ืองจากการศึกษา
ปรากฏการณเปนการศึกษามนุษย จึงใหความสําคัญและเคารพผูถูกวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ของการวิจัยแบบนี้ เชน  การสัมภาษณ การสังเกต การปริทัศนเอกสาร   

6. การวิจัยแบบผสานวธิี (Mixed methods) เปนการนําเทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
และเทคนิควธิกีารวิจัยเชิงคณุภาพมาผสมผสานกันในการทําวิจัยเรือ่งใดเรื่องหน่ึง โดยมีจุดประสงค
เพ่ือใหงานวิจัยชิ้นน้ันสามารถตอบคําถามการวิจัยไดสมบูรณมากกวาการใชเทคนคิวิธวีิจัยเชิง
ปริมาณหรือเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพียงอยางเดียว  ภายใตความเชื่อทีว่าสามารถลดขอ 
จํากัดของวิธีการวิจัยแตละวธิี  ใชจุดเดนของการวิจัยเชงิปริมาณมาแกไขจุดดอยของการวิจัยเชงิ
คุณภาพ  ขณะเดียวกันอาจใชจุดเดนของการวิจัยเชิงคณุภาพมาใชแกไขจุดดอยของการวิจัยเชงิ
ปริมาณ  สามารถเติมเต็มซ่ึงกันและกันเพื่อใหเขาถึงประเด็นปญหาของการวิจัยไดดวยมุมมองใหมๆ  
(ยรรยง ผิวออน; และ รัตนาภรณ ไตรศร.  2552: 2)  
  7. การวิจัยเชงิพัฒนาระบบ  เปนการวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาหรือสรางระบบงาน
คอมพิวเตอรตามความตองการของผูใชหรือองคกร  เพื่อชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของ
ระบบเดิม  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูใชหรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพและ
ความสามารถในการทํางานของบุคลากรและการดําเนนิงานขององคกรใหมากขึ้น (สํารวย กมลา
ยุตต.  2554: 9-5) 

 การจัดประเภทของการวจัิยมีมากมายหลายประเภท และมีความซ้ําซอนกันระหวาง
เกณฑที่ใชในการแบงแตละประเภท  ในการเลือกใชการวิจัยประเภทใด  นักวิจัยจะตองศึกษาให
เขาใจอยางถองแท  เพ่ือจะไดเลือกประเภทของการวจัิยไดเหมาะสมกับประเด็นปญหาวิจัยทีต่อง 
การศึกษา  โดยทั่วไปในการเลือกใชประเภทของการวิจัย  ควรพิจารณาถึงวัตถปุระสงคของการวิจัย  
เปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใช ลักษณะของปญหาวจัิย ลักษณะวธิีการที่จะเขาถึงขอมูลตลอดจน
ทรัพยากรและเวลาในการดําเนินการวิจัย  
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ข้ันตอนของการทําวิจัย 
 การวิจัยที่ดีจะตองมีการดําเนินไปอยางเปนกระบวนการเปนขั้นตอน  ซึ่งมีขั้นตอนที่

สําคัญหลายขัน้ตอน  แตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การกําหนดหัวขอการวิจัย  ผูที่ตองการทาํวิจัยตองมีเปาหมายชัดเจนวาตน

ตองการศึกษาเรื่องอะไร เพราะเหตุใด  จึงจะสามารถกําหนดหัวขอสําหรับการวิจัยไดอยางเหมาะสม    
2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย  หลังจากที่ไดกําหนดหัวขอการวิจัยแลว  

ผูวิจัยจะตองศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับการวิจัย  โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยตางๆ 
ที่มีผูทํามากอน เพ่ือใหไดแนวทางที่เหมาะสมในการทําวิจัย  ไมทําวจัิยซ้ําซอนกับผูอ่ืน  และชวยให
วางแผนการวจัิยไดอยางมีประสิทธิภาพ  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยนั้นผูวิจัยจําเปน 
ตองรูจักแหลงของเอกสาร  ลักษณะและประเภทของเอกสาร  หลักเกณฑการคัดเลอืกเอกสาร  การ
อานและจดบันทึก  และหลกัการนําเสนอเอกสารที่เกี่ยวของกับการวจัิย 

3. การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวจัิยตองสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยใน
เรื่องที่สนใจวา  การวิจัยครั้งนี้ตองอาศัยแนวคิด ทฤษฎี หลักการใด เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัย  กรอบแนวคิดในการวิจัยเปนแผนภาพ หรือกรอบที่แสดง
ความสัมพันธระหวางตวัแปรที่ผูวิจัยสนใจศึกษา  ซึ่งจะเปนประโยชนในการยืนยันวาปญหาวิจัยและ
การดําเนินการวิจัยครั้งนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานทฤษฎี  ชวยใหผูอานเขาใจถึงเหตุผลในการทําวิจัยได
เปนอยางดี  ในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ผูวิจัยจะตองรูวิธเีขียน  และรูปแบบในการเขยีน 

4. การตั้งสมมุตฐิานการวิจัย  ในขั้นน้ีผูวิจัยจะตั้งสมมุติฐานซึ่งเปนการคาดคะเน
คําตอบไวลวงหนาโดยอาศัยเหตุผลอันอาจจะไดมาจากความรู ประสบการณ หรือจากแนวคิดทฤษฎี
ที่ไดจากการศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับการวิจัย  ผูวิจัยตองมีความรูเรื่องลักษณะของสมมุติฐานที่ดี  
และรูวธิีการเขียนสมมุติฐาน 

5. การออกแบบการวิจัย ในขัน้น้ีผูวิจัยจะตองออกแบบรายละเอียดของการวิจัย
เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัยอยางแมนยํา  การออกแบบการวิจัย  
มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 การออกแบบการสุมตัวอยาง (Sampling design)  ผูวิจัยจะตองใชวิธกีารสุม
กลุมตัวอยางเพื่อใหไดมาซึ่งตัวแทนที่ดีของประชากร  และมีขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม  
เพ่ือใหผลการวิจัยสรุปอางอิงไปยังประชากรได 

5.2 การออกแบบการวัดตัวแปร (Measurement design) ผูวิจัยจะตองวางแผนวา
จะใชเครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมขอมูล  จึงจะทําใหไดขอมูลที่ตรงกบัคุณลักษณะที่ตองการ
จะวัดอยางแทจริง  จะมีวิธีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออยางไร  จะใชวิธีการเกบ็รวบรวมขอมูลอยาง
ใดจึงจะไดขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา และครบถวน 



 12
 

5.3 การออกแบบการวเิคราะหขอมูล  (Analysis design) เม่ือรวบรวมขอมูลได
แลวจะตองกําหนดสถิติที่จะใชวเิคราะหขอมูล  โดยเลือกสถิติทีส่อดคลองกับวตัถุประสงคของการ
วิจัยและขอตกลงเบื้องตนของสถิตินั้นๆ 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวจัิยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามที่ไดวางแผนไว
ในขั้นตอนที่ 5 โดยนําเครื่องมือไปใชกับกลุมตัวอยางจริงๆ ที่ใชในการวิจัย 

7. การวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายขอมูล  กอนที่จะทําการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจะตองทําการตรวจสอบขอมูลที่เกบ็รวบรวมมาไดในขั้นตอนที ่6 กอนวามีความถูกตอง 
สมบูรณ ครบถวนเพียงใดแลวจึงจัดกระทาํกับขอมูล  โดยอาจนํามาจัดเขาตารางแลววิเคราะห  โดย
ใชสถติิตามทีไ่ดวางแผนไว  พรอมทั้งแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

8. การสรุปและเขียนรายงานการวิจัย  ในขัน้น้ีผูวิจัยทําการสรุปผล อภิปรายผล  
และใหขอเสนอแนะในการนําไปใชหรือในการวิจัยครั้งตอไป  จากนั้นจึงเขียนรายงานและจัดพิมพ  
การเขียนรายงานการวิจัย  ผูวิจัยควรเขียนตามรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยของแตละประเภท  
และตามที่หนวยงานหรือสถาบันกําหนด  โดยพยายามใชภาษาที่ถกูตอง รัดกุม และเขาใจงาย 

ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางเปนองคประกอบหลักที่สําคญัอยางหนึ่งของการวิจัย  เพราะ

เปนหนวยใหขอมูลที่มีคุณคาเพื่อนําไปวเิคราะหและแปลผลการวิจัยตามวตัถุประสงค  ถาหาก
ปราศจากประชากรและกลุมตัวอยางแลวยอมไมสามารถดําเนินการวจัิยได  (สิน พันธุพินิจ.  2553: 
113)  
 ประชากร (Population)  หมายถึง ทุกๆ หนวยของสิ่งมีชีวิต หรือไมมีชีวิตที่ผูวิจัยสนใจ
ที่จะศึกษา  ซึ่งถือวาเปนประชากรเปาหมายในการวิจัย  การไดมาซึ่งประชากรที่จะศึกษานั้น  ผูวจัิย
จะเปนผูกําหนดเองวาประชากรคือใคร มีขอบเขตกวางขวางเพียงใด  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปญหาวิจัยเปน
สําคัญ  เชน การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยสถาบันราชภฏั  ประชากรในการ
วิจัย คือ อาจารยสถาบันราชภัฎทุกคนทัว่ประเทศ  แตถาตองการศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน
ของอาจารยสถาบันราชภัฏพระนคร  ประชากรในการวิจัย คือ อาจารยสถาบันราชภัฏพระนคร
เทานั้น  

 ประเภทของประชากร   แบงเปน 2 ประเภท คือ  
 1. ประชากรทีมี่จํานวนจํากัด (Finite population) หมายถึง ประชากรที่สามารถนบั
จํานวนไดแนนอน เชน จํานวนอาจารยสถาบันราชภัฏพระนครในปการศึกษา 2543 หรือจํานวน
นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาสถาบันราชภัฏในปการศกึษา 2543 เปนตน 

2. ประชากรทีมี่จํานวนไมจํากัด (Infinite population) หมายถึง ประชากรที่ไม
สามารถนับจํานวนไดแนนอน หรือถาจะนับจริงๆ ตองใชเวลามาก  ซึ่งอาจไมมีความจําเปนตอง
ทราบรายละเอียดขนาดนั้น  เชน ปริมาณน้ําฝนทุกทองที่ทั่วประเทศไทย  จํานวนเสนผมบนศรีษะ  
จํานวนเมล็ดขาวในยุง เปนตน 
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 ลักษณะของประชากร  แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
1.  ประชากรที่มีลักษณะเอกพนัธ (Homogenious population)  หมายถึง ประชากร

ที่สมาชิกในหนวยมีคุณลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน เชน ขาวหอมมะลิเหมือนกัน  ใบไมของ
พืชชนิดเดียวกัน  ครูเพศเดยีวกัน  คนอาชีพเดียวกัน เปนตน 

2.  ประชากรที่มีลักษณะวิวชิพันธ (Heterogeneous population) หมายถึง 
ประชากรที่สมาชิกในหนวยมีคุณลักษณะแตกตางกัน เชน ขาวตางประเภทกัน  ใบไมของพืชตาง
ชนิดกัน  ครูตางเพศกัน  เปนตน 

กลุมตัวอยาง (Sample) หมายถึง บางสวนของประชากรที่ผูวิจัยเลือกมาเปนตัวแทนใน
การศึกษาตัวแปรหรือคุณลักษณะที่สนใจ  เพ่ือสรุปอางอิงไปยังประชากร  โดยกลุมตัวอยางที่ดีจะ 
ตองมีความเปนตัวแทนและมีขนาดที่เหมาะสม  รวมทั้งมีการกําหนดหนวยตวัอยางและกรอบ
ตัวอยางใหชัดเจน 

ลักษณะของกลุมตัวอยางทีด่ี  มีดังนี้ 
1.  มีความเปนตวัแทน  (Representativeness) คือ เปนกลุมตัวอยางทีมี่

คุณลักษณะตางๆ ที่สําคัญของประชากรครบถวน  หรือมีโครงสรางตางๆ เหมือนกับประชากรและ
ถูกสุมมาโดยปราศจากความลําเอียง 

2.  มีขนาดเหมาะสมหรือใหญพอ (Adequate size or large sample) จํานวนกลุม
ตัวอยางที่ใชตองมีขนาดพอเหมาะ  ไมนอยเกินไป ควรมีขนาดใหญพอที่จะทําใหเกดิความเชื่อม่ัน
ทางสถิตทิี่จะอางอิงไปยังประชากรได  หรือเกิดความคลาดเคลื่อนในขนาดที่ยอมรับได 

วิธีสุมตวัอยาง                                                                                                                                   
     การสุมตัวอยาง  แบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎี

ความนาจะเปน (Non-probability sampling)  และการสุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน 
(Probability sampling) ซึ่งแตละประเภทจะมีลักษณะและวธิีการดังนี้ 

1.  การสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability sampling)   
เปนการสุมตวัอยางในลักษณะเชนน้ีทําใหโอกาสถูกเลอืกเปนกลุมตวัอยางของสมาชิกทุกหนวยใน
ประชากรนั้นไมเทากัน  จึงไมสามารถทราบคาความนาจะเปนของสมาชิกแตละหนวยที่ถูกเลือกเปน
ตัวอยาง  และไมสามารถจะคาดคะเนหรือคํานวณความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได (บุญชม  ศรีสะอาด.  
2535: 41) 

 ขอดีของการสุมวิธีนี้คือ งายและสะดวกในการปฏิบัติ  ไมตองทํากรอบรายชื่อใน
การสุม  ประหยัดงบประมาณและประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   การสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน  แบงออกเปน 4 วธิี คือ 
        1. การสุมแบบบังเอิญ (Accidental sampling)  เปนการเลือกกลุมตัวอยางที่
ไมมีกฎเกณฑ  จะเลือกใครก็ไดที่สามารถใหขอมูลที่ผูวิจัยตองการจนครบถวน   
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       2. การสุมแบบโควตา  (Quota sampling)  เปนการสุมตัวอยางที่ผูวิจัย
กําหนดจํานวนของตัวอยางตามลักษณะที่ตองการและสุมตามสัดสวนของกลุมตัวอยางในกลุมยอยๆ 
วิธีนี้เหมือนกบัการสุมแบบแบงชั้น  แตแตกตางกันที่การไดมาของตัวอยาง  การสุมตัวอยางแบบ
โควตาไมใชความนาจะเปนในกลุม  ใชวธิกีารเลือกตวัอยางไดตามสะดวกตามประสบการณของ
ผูวิจัยเทากบัจํานวนสัดสวนที่คํานวณได 

       3. การสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เปนการสุมที่ผูวิจัยกาํหนด
คุณลักษณะของกลุมตัวอยางโดยใชเหตผุล  หรือหลักเกณฑสวนตัวที่กําหนดขึ้นเอง  เปนเกณฑใน
การเลือกตวัอยาง  การสุมแบบนี้มักพบในการวิจัยเชิงลึกที่ใชกลุมตวัอยางจํานวนนอย 

      4. การสุมตามสะดวก (Convenience sampling)   เปนการสุมตัวอยางโดยไม
มีกฎเกณฑที่แนนอนถือเอาความสะดวกหรือความงายตอการเก็บขอมูลเปนหลัก   

2.  การสุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน (Probability sampling)  เปนการ
สุมตัวอยางที่เปดโอกาสใหทุกหนวยประชากร (Unit) ในกรอบของการสุมตัวอยาง (Sampling 
frame)  มีสิทธิ์ถูกเลือกเปนตัวอยางเทาๆ กัน  กลุมตัวอยางที่ไดมาไดมาจากการสุม (Random) ซึ่ง
สามารถจะคํานวณไดวาโอกาสที่จะถูกเลอืกของแตละหนวยตวัอยางเปนเทาใด   
 วิธีการสุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน  แบงออกเปน 5 วิธี คือ 

       1. การสุมอยางงาย (Simple random sampling)  เปนวิธีการเลอืกตัวอยางที่
รูจักกันมากที่สุด  สมาชิกแตละหนวยของประชากรมีโอกาสที่จะไดรับเลือกเทาๆ กัน  การสุมอยาง
งาย ทําได 2 วิธี คือ 
          1.1  วิธีจับสลาก  วธิีนี้เหมาะกับประชากรที่มีขนาดไมใหญมากนัก  โดย
การเขียนหมายเลขของประชากรทั้งหมดลงในสลาก  มวนใสภาชนะคละกันใหทั่วถึง  แลวหยิบ
ขึ้นมาจนไดจํานวนตวัอยางที่ตองการ 
                               1.2  วิธีการใชตารางเลขสุม  วิธีการนี้เหมาะกับประชากรที่มีขนาดใหญ  
ผูวิจัยจะตองกําหนดหมายเลขแทนประชากรทั้งหมดที่จะใชในการวจัิย  แลวคัดเลอืกตัวเลขจาก
ตารางเลขสุมที่เรียงลําดับตวัเลขไวเรียบรอยแลว  โดยสุมหาจุดเริ่มตนกอน  แลวอานตัวเลขจากซาย
ไปขวา  จากบนลงลาง หรอืตามแนวทแยงมุมอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งหนวยตวัอยางแตละหนวยที่ถูก
สุมพิจารณาจากจํานวนหลกัและคาตัวเลขในตารางเลขสุมที่ไมเกินขนาดของจํานวนประชากร  
          2. การสุมอยางมีระบบ (Systematic random sampling)  เปนสุมตัวอยางทีมี่
จุดมุงหมายเพื่อตองการใหตัวอยางที่ไดรบัเลือกกระจายไปทั่ว ไมใหตัวอยางไปรวมอยูที่ตรงกลุมใด
กลุมหน่ึง  วิธนีี้เหมาะสําหรับกลุมประชากรที่อยูกันอยางมีระบบหรือมีบัญชีรายชื่อของหนวย
ประชากรอยูแลว  อาจเปนบัญชีรายชื่อทีห่นวยงานจัดทําขึ้น ผูวิจัยไมจําเปนตองจัดทําฉลากให
เสียเวลา  สามารถนําบัญชรีายชื่อของหนวยประชากรไปสุมไดทันท ีโดยมีวิธีการดังนี้ 
            3. การสุมตามระดับชั้น (Stratified random sampling)  เปนการสุมที่ใชใน
กรณีประชากรมีลักษณะบางอยางที่แตกตางกันจนสามารถจัดเปนชั้น (Stratum) ได  ซึ่งประชากร
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ภายในชั้นมีลกัษณะที่คลายคลึงกัน  และประชากรระหวางชั้นมีคุณลกัษณะที่แตกตางกัน  วิธีการสุม
มีดังนี้ 

3.1 แบงประชากรออกเปนชั้นๆ ใหประชากรแตละชั้นมีลักษณะแตกตาง
กันมากที่สุด  และภายในชัน้มีลักษณะเหมือนกันมากที่สุด  โดยแบงตามลักษณะของตัวแปรที่ผูวิจัย
ตองการศึกษา 

3.2 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample size)  หรือจํานวนตวัอยาง
ทั้งหมดที่ผูวิจัยตองการ 

3.3 คํานวณสัดสวนของการสุม (Sampling proportion)  เพ่ือนําไปหา
จํานวนกลุมตวัอยางในแตละชั้น 

3.4 สุมตัวอยางจากแตละชั้นดวยวิธีการสุมแบบงาย  หรือวิธีสุมแบบมี
ระบบแลวแตความเหมาะสมตามจํานวนกลุมตัวอยางที่คํานวณไดในแตละชั้น  แลวนํามารวมกันเปน
กลุมตัวอยางทั้งหมด 
     4. การสุมแบบแบงกลุม (Cluster random sampling)  เปนการสุมที่ใชใน
กรณีประชากรอยูกันอยางกระจัดกระจาย  และแบงออกเปนกลุมตางๆ ตามธรรมชาติ  หรือตามการ
จัดการของหนวยงานตางๆ ที่ไมเกี่ยวกบัผูวิจัย  แตละกลุมไมจําเปนตองมีสมาชิกเทากัน  หลักการ
ของการสุมแบบน้ี คือ ใชกลุมเปนหนวยในการสุม  แทนที่จะใชสมาชิกของประชากรเปนหนวยใน
การสุมเชนเดียวกับวิธีสุมอ่ืนๆ ที่ไดกลาวมาแลว  ผูวิจัยจัดกลุมประชากรไปตามธรรมชาติ  โดยยึด
หลักใหสมาชกิภายในกลุมมีลักษณะแตกตางกันมากที่สุด (Heterogeneous)  ซี่งจะตรงกันขามกับ
การสุมแบบแบงชั้น 

       5. การสุมแบบหลายขัน้ตอน (Multistage random sampling)   ในกรณีที่
ประชากรที่มีจํานวนมากและขอบขายกวางขวางกระจัดกระจายออกไปมาก  การเลือกกลุมตวัอยาง
จะตองกระทําหลายขั้นตอน  และใชวิธีสุมหลายๆ วธิีรวมกัน  โดยแบงประชากรออกเปนกลุมใหญๆ 
แลวแบงกลุมยอยๆ ตอไปหลายครั้ง  หลังจากนั้นจึงทําการสุมเปนกลุมจากกลุมใหญไปหากลุมยอย
ตามลําดับ  เม่ือไดกลุมยอยแลวจึงทําการสุมหนวยตวัอยางจากกลุมยอยที่สุมได 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยจําเปนจะตองดําเนินการรวบรวมขอมูลในรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง  เพ่ือนํามาทําการวิเคราะหหาคําตอบ  วธิีการที่จะรวบรวมขอมูลไดก็จะตองใชเครื่องมือ  
ซึ่งเรียกวา เครื่องมือในการวิจัย (Research instrument)  ยุทธ ไกยวรรณ และ กุสุมา ผลาพรม 
(2553: 161) ไดอธิบายถึงประเภทตางๆ ของเครื่องมือที่ใชในการวจัิย โดยจําแนกตามจุดมุงหมาย
ของการวิจัยทีแ่ตกตางกันออกไป ไดแก 

 1. แบบสอบถาม (Questionnaire)  เปนชุดของคําถามที่ใชสอบถามขอเท็จจริง  
หรือความคิดเห็นตางๆ ของผูตอบ  ทําใหไดขอเท็จจริงทั้งในอดีต ปจจุบัน และการคาดคะเน
เหตุการณในอนาคต 
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             โครงสรางของแบบสอบถาม  มีสวนประกอบที่สําคัญดังน้ี 
      1. คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม เปนสวนแรกของแบบสอบถามที่จะ

ชี้แจงโดยระบุวาผูตอบแบบสอบถามนี้เปนใคร มีจุดมุงหมายอยางไร คําตอบแบบสอบถามมี
ความสําคัญอยางไร หรือนํามาใชประโยชนอะไร อธิบายสวนประกอบของแบบสอบถามวาแบงเปนกี่
ตอน อธิบายวธิีการตอบพรอมยกตัวอยางประกอบ  และสวนสุดทายของคําชี้แจงควรกลาวขอบคุณ
ในความรวมมือลวงหนา  พรอมทั้งระบุชือ่เจาของแบบสอบถามหรือผูวิจัย 

      2. สถานภาพของผูตอบ เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ในสวนนี้จะ
นําตัวแปรที่ผูวิจัยจะศึกษามาสอบถาม  สวนใหญจะเปนตัวแปรตนที่เกี่ยวกบัตวัผูตอบ  เชน เพศ 
สถานภาพสมรส รายได อาชีพ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน เปนตน 

      3. ขอความที่เกี่ยวกบัตวัแปรที่จะวัด สวนใหญจะเปนการถามรายละเอียด
เกี่ยวกับตวัแปรตาม ซึ่งถามในประเด็นหลักและประเดน็ยอยๆ โดยจัดคําถามประเภทเดียวกันไว
ดวยกัน และในกรณีที่มีคําถามประเภทเดียวกันหลายขอ นิยมแบงเปนตอนๆ เพ่ือใหสะดวกในการ
คิดตอบ  และไมใหผูตอบเบือ่หนาย 

 รูปแบบของคาํถามในแบบสอบถาม  โดยทั่วไปลักษณะของคําถามใน
แบบสอบถามมี 3 รูปแบบ คือ 

1.  คําถามปลายปด (Closed form)  เปนคําถามที่มีคําตอบใหผูตอบ
เลือกตอบ 

2.  คําถามปลายเปด (Open form)  เปนคําถามที่ไมมีคําตอบใหเลือกตอบ  
ผูตอบสามารถตอบไดโดยอิสระ 

3. คําถามแบบผสม (Mixed form)   เปนแบบที่มีทั้งขอคําถามแบบปลายปด
และปลายเปดรวมกัน 
 2. แบบสัมภาษณ (Interview form)  เปนชุดคําถามที่ใชถามและใชจดบันทึก
คําตอบของการสัมภาษณ  โดยผูสัมภาษณจะเปนผูบันทึกคําตอบที่ไดจากผูใหสัมภาษณ 
    ประเภทของแบบสัมภาษณ  แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
    1. แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง (Structured interview) เปนแบบสมัภาษณที่
มีคําถามกําหนดไวแนนอน  ผูสัมภาษณจะตองดําเนินการเหมือนกันหมด ไมวาจะสัมภาษณกี่คนก็
ตาม  ผูใหสัมภาษณทุกคนจะไดรับคําถามเดียวกันหมดตามแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยเตรียมไว สวน
คําตอบอาจแตกตางกัน  แบบสัมภาษณประเภทนี้มีลกัษณะไมคอยยืดหยุน  ผูสัมภาษณไมอาจตั้ง
คําถามหรือดัดแปลงคําถามตามใจชอบได  แตมีขอดีคือ จัดหมวดหมูขอมูลไดงายและสะดวกในการ
วิเคราะห  ทั้งนี้ อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายบคุคลหรือกลุมยอยๆ ก็ได  เหมาะสําหรับผู
สัมภาษณที่มีความชํานาญในการสัมภาษณนอย 
    2. แบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง (Non-structured interview)  เปนแบบ
สัมภาษณที่ไมมีการกําหนดคําถามไวแนนอน  ใหอิสระแกผูสัมภาษณและผูใหสมัภาษณในการถาม
ตอบอยางเต็มที่โดยกําหนดแนวทางหรือหัวขอการสัมภาษณกวางๆ  ผูสัมภาษณอาจใชคําถามเชิง
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ลึก ไมจําเปนตองกําหนดจํานวนคําถาม แตสามารถสมัภาษณจนไดคําตอบเปนที่พอใจ  นอกจากนี้ 
ยังไมจําเปนตองใชคําถามทีเ่หมือนกันหมดกับผูใหสัมภาษณทุกคน  นับวาเปนแบบสัมภาษณที่
ยืดหยุนกวาแบบมีโครงสราง  การจะไดขอเท็จจริงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของผู
สัมภาษณ  แบบสัมภาษณลักษณะนี้เหมาะสําหรับผูสมัภาษณที่มีความชํานาญ นักจิตวิทยา 
จิตแพทย นักสังคมสงเคราะห มักใชวธิีการและแบบสมัภาษณประเภทนี้  เพราะสามารถถามได
ลึกซึ้งทุกแงทกุมุม 
 3. แบบบันทกึ  เปนแบบทีส่รางขึ้นเพื่อกรอกขอมูลของสิ่งที่ตองการศึกษาเชิง
วิเคราะห  และเม่ือบันทึกในแบบบันทึกแลว  บางกรณีตองสรางแบบวเิคราะหอีก 1 ฉบับ  เพ่ือนํา
ขอมูลจากแบบบันทึกมากรอกลงเพื่อแจงนับความถี่อีกตอหนึ่ง  แลวนําไปคํานวณคาสถิตทิี่ตองการ
ตอไป  แบบบนัทกึมีใชมากในงานวิจัยเชงิประวัตศิาสตร  การวิจัยเชงิคุณภาพ  และการวเิคราะห
เน้ือหา  การกําหนดรายการในแบบบันทึก  ผูวิจัยตองพิจารณาจากความมุงหมายของการวิจัย 

  4. แบบสังเกต การสังเกตเปนวิธทีี่นิยมใชกันมากโดยเฉพาะครูหรือบุคลากรที่ทํา
หนาที่ในการวัดหรือประเมินผล  การสังเกตเปนการเกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใน
ลักษณะของการเฝาดู ศึกษาเหตุการณ ปรากฏการณ เพ่ือใหเขาใจธรรมชาติของสิง่ที่สังเกต  หรือ
พฤติกรรมของสิ่งที่ตองการศึกษา  อาจจะเปนลักษณะบุคลิกภาพ การใชคําพูด ภาษาทาทาง 
กิจกรรม ทักษะและความสามารถ และสภาพแวดลอม  ขอมูลที่ไดจะถูกตองเพียงใดขึ้นอยูกับสิ่งที่
สังเกต ผูถูกสงัเกต และผูสงัเกต โดยใชแบบสังเกตเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. แบบทดสอบ เปนชุดของขอคําถามหรือกลุมงานใดๆ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเราให
ผูถูกทดสอบแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาใหผูวิจัยสงัเกตได และวัดได 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
        สถิติเปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการวิเคราะหขอมูลที่เกบ็มาได  ถาหากวาปราศจาก

สถิติแลวนักวจัิยก็จะไมสามารถดําเนินการวิจัยใหสําเรจ็ได  (สิน พันธุพินิจ.  2553: 239-241)   
       สถิตทิี่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภท คอื 

1.  สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)  เปนกลุมสถติทิี่วิเคราะหขอมูลแลว
พรรณนาหรือบรรยายใหเห็นลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษา  หรือปรากฏการณของกลุมใด
กลุมหน่ึงโดยเฉพาะ  ซึ่งอาจเปนประชากรกลุมเล็กหรือกลุมใหญก็ได  แตผลที่ไดจากการศึกษานั้น
จะบอกไดเพียงเฉพาะลักษณะของกลุมทีศ่ึกษาเทานั้น  ไมสามารถนําผลสรุปที่ไดไปอางอิงหรือไป
ทํานายคาของกลุมอ่ืนได  สถิติพรรณนาที่ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
      1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution)   

   1.1.1 ความถี่ (Frequency)  หมายถึง  จํานวนคะแนนหรือขอมูลที่อยูใน
กลุมน้ันๆ หรือในชวงคะแนนนั้นๆ 

    การแจกแจงความถี่  หมายถึง  การจัดกลุมของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได  
ใหอยูเปนชุดเดียวกันตามระดับของตวัแปร  โดยอาจจะเรียงจากมากไปหานอย  หรือเรียงจากนอย
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ไปหามาก  เพ่ือใหสามารถตรวจนับไดวา  ในกลุมหนึ่งๆ หรือชวงคะแนนหนึ่งๆ มีขอมูลอยูจํานวน
เทาใดหรือมีความถี่อยูเทาใด 

        1.1.2 รอยละ (Percentage)  หมายถึง  คาของอัตราสวนที่มีฐาน (หรือ
สวน)  เปน 100 ขอมูลที่อยูในรูปของการแจกแจงความถี่โดยทั่วไปผูวิจัยมักจะนําเสนอในรูปรอยละ
ควบคูไปดวย  เน่ืองจากเปนตัวเลขที่เขาใจงาย  และแปลความหมายไดงาย นิยมเรียกวา 
เปอรเซ็นต  หรือแทนดวยสัญลักษณ   
     1.2  การวัดแนวโนมสูสวนกลาง (Central tendency)  เปนการหาคากลางหรือ
ตัวแทนของขอมูลแตละชุดเพื่อใหทราบคาตัวแทนของขอมูล ไดแก 

   1.2.1 มัชฌิมเลขคณติหรือ คาเฉลี่ย (Mean) 
   1.2.2 มัธยฐาน (Median)  เปนคากึ่งกลางของขอมูลแตละชนิด 
   1.2.3 ฐานนิยม (Mode) เปนคาที่ซ้ํากนัมากที่สุด                

    1.3 การวัดการกระจาย (Variability) เปนการหาคาความใกลเคียงกันหรือความ
มากนอยของการกระจายของขอมูล  ถาหากขอมูลมีการกระจายมากแสดงวาขอมูลแตละตวัมีความ
แตกตางกันมาก ในทางตรงกันขาม ถาหากขอมูลกระจายนอยก็หมายความวาขอมูลแตละตวัมีคา
ใกลเคยีงกัน  สถิติทีใ่ชในการวัดการกระจาย  ไดแก 

   1.3.1 พิสัย (Range)  เปนความแตกตางระหวางขอมูลที่มีคาสูงสดุกับ
ขอมูลที่มีคาต่าํสุด 

   1.3.2 คาเบีย่งเบนควอไทล (Quartile Deviation--QD)  คือ คาครึ่งหนึ่ง
ของความแตกตางระหวางควอไทลที่ 3 กับควอไทลที ่1  

   1.3.3 คาเบีย่งเบนเฉลี่ย (Mean Deviation--MD)  เปนคาเฉลี่ยของคา
เบี่ยงเบนของขอมูลแตละตวัที่เบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ยของขอมูลของกลุมโดยทั่วไป  สถิตินี้ไมคอย
นิยมใชกันมากนัก 

   1.3.4 คาเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation—S.D.)  
1.4  สหสัมพันธ (Correlation)  เปนการหาคาความสัมพันธของตวัแปรตั้งแต 2 

ตัวขึ้นไปวามีความสัมพันธกันในทางบวกหรือทางลบ และสัมพันธกนัมากนอยเพียงใด  สถิติ
สหสัมพันธทีน่ิยมใชกัน  ไดแก 

   1.4.1 สหสัมพันธโมเมนตผลคูณเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation--PPMC) 

       1.4.2 สหสัมพันธลําดับทีส่เปยรแมน (Spearman Rank Correlation--
SRC) 
 สถิติพรรณนาจะทําหนาที่ในการสรุปขอมูล (Summarizing) และอธบิายขอมูลแก
นักวิจัย ทําใหนักวิจัยมองเห็นภาพรวมของขอมูลเบื้องตนไดชัดเจนกอนที่จะวิเคราะหหาคาสถติิใน
เชิงอนุมานตอไป  นอกจากสถิติพรรณนาชนิดตางๆ ดังกลาวแลว  ยังมีสถิติความถีแ่ละคารอยละซึ่ง
ถือวาเปนสถติิเบื้องตนมากและนิยมใชกันทั่วไป 
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2. สถิติอนุมาน (Inferential statistics)  เปนสถิตทิี่ใชวเิคราะหขอมูลที่ไดมาจาก
กลุมตัวอยาง  เพ่ือนําลักษณะของกลุมตวัอยางหรือคาสถิติทีไ่ดไปอางอิงลักษณะหรือคาที่แทจริง
ของประชากร (Parameter)  สถิติอนุมานจึงใชสําหรับวเิคราะหขอมูลที่ศึกษาหรือวจัิยโดยใชกลุม
ตัวอยางแลวสรุปอางอิงไปสูลักษณะของประชากรทั้งหมดที่กลุมตวัอยางนั้นเปนตัวแทน  สถิติ
อนุมานประกอบดวยกลุมสถิติอิงพารามิเตอร และสถติไิมอิงพารามิเตอร  ดังนี้ 
       2.1 สถิติอิงพารามิเตอร (Parametric statistics)  ไดแก 

        2.1.1  การทดสอบแบบ t (t-test) 
        2.1.2  การทดสอบแบบ Z (Z-test) 
        2.1.3  การทดสอบแบบ F (F-test) 
        2.1.4  การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 

        2.2 สถติิไมอิงพารามิเตอร (Non-parameter statistics)  ไดแก 
         2.2.1  การทดสอบดวยไคสแควร  
      2.2.2  การทดสอบมันน-วิตนียย ู
       2.2.3  การทดสอบเครื่องหมายแบบวลิคอกซัน 
       2.2.4  การทดสอบโคลโมโกรอฟ-สมีรนอฟ  

 ความสําคัญของทฤษฎีตอการวิจัย  
        บทบาท หนาที่ หรือจุดมุงหมายที่สําคัญของวิทยาศาสตร คือ การอธิบายทําใหเกิด
ความเขาใจ การทํานาย และการควบคุมบทบาทของการอธิบายนั้น ทฤษฎีมีหนาที่ใหความคิดเห็น
และอธิบายวาปรากฏการณตามธรรมชาตหิรือปรากฏการณทางสังคมมีสาเหตุอะไร  ซึ่งบทบาทการ
อธิบายของวทิยาศาสตรเรยีกวา ทฤษฎี (Kerlinger.  1973: 8)  หรืออาจกลาวในทางกลับกันวา
ทฤษฎีมีหนาที่อธิบายปรากฏการณตางๆ นั่นเอง  (สิน พันธุพินิจ.  2551: 21) 
  ทฤษฎี (Theory)  หมายถึง สิ่งที่แสดงความสัมพันธระหวางตวัแปรอยางมีเหตุและผล
เพ่ือนําไปอธิบายปรากฏการณอยางมีระบบ จากคําจํากัดความของทฤษฎีนี้ จะเห็นวาเกี่ยวของกับ 3 
สิ่งดวยกัน คือ 

1.  ทฤษฎีเปนขอเสนอที่ประกอบดวยความสัมพันธของแนวคิดตางๆ 
2. ทฤษฎีแสดงใหเห็นความสมัพันธระหวางตัวแปรหรือแนวคิดที่จะนําไปสูการ

อธิบายปรากฏการณ 
3.  ทฤษฎีทําหนาที่อธิบายปรากฏการณ 

  การวิจัยเปนวธิีทางวทิยาศาสตรและทฤษฎีเปนผลผลติจากวิทยาศาสตร  จึงกลาวไดวา 
การวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางทฤษฎแีละทฤษฎีก็ชวยสนับสนุนการวิจัย  ซึ่งทฤษฎีมีความสาํคัญ
และเปนประโยชนตอการวจัิยในดานตางๆ ดังนี้  

1. การกําหนดกรอบการวิจัย  บอกใหทราบวามีขอมูลหรอืตัวแปรอะไรบางที่ควรจะ
ศึกษา จะออกแบบการวิจัยอยางไร และมีการสังเกตอยางไร 
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2. การจัดจําแนกและลําดับของขอเท็จจริงที่กําลังศึกษา  ถาหากนักวิจัยไมได
จําแนกและจัดลําดับหมวดหมูสิ่งตางๆ ที่จะศึกษาออกเปนกลุมเปนพวกแลวจะทําการศึกษาลําบาก  
การแบงแยกตัวแปรตางๆ ออกจากกันตองอาศัยขอเท็จจริงหรือทฤษฎีเปนเกณฑ 

3. การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  การวจัิยจะตองมีการศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวของซึ่งเปนสวนของกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) ของการวิจัย  เพ่ือนําไป
สรางกรอบแนวคิดการวิจัย  ผูวิจัยตองศึกษาวรรณกรรมตางๆ ที่เปนหลักวิชาการ แนวคิด และ
ทฤษฎีใหครอบคลุมกลุมตัวแปรหรือประเด็นที่จะศึกษาวามีอะไรบาง 

4. การกําหนดสมมุติฐาน  ผลของการศึกษาวรรณกรรมตางๆ ในสวนของกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎีจะชวยใหนักวิจัยทราบวาควรตั้งสมมุติฐานการวิจัยอยางไร  จึงจะเปนไปตาม
มูลเหตุทีท่ฤษฎีอ่ืนๆ กลาวไวและไมผิดพลาด 

5. การกําหนดโครงสรางการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิจัยบางเรื่องไมสามารถจะ
เก็บขอมูลโดยการสังเกตได  จึงตองกําหนดโครงสรางการเก็บขอมูลในลักษณะอื่น เชน ขอมูล
เกี่ยวกับคุณลกัษณะของคนที่มีลักษณะความเปนผูนํา  จึงตองอาศัยทฤษฎีชวย 

6. การสรุปขอเทจ็จริง  การวิจัยบางเรื่องมีความซับซอน มีขอเท็จจริงหลายระดับ 
เชน การหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับปรากฏการณของสังคม  จึงตองอาศัยทฤษฎีมาเปน
มาตรฐานในการตรวจสอบ อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย 

7. การพยากรณ  ในกรณีที่นักวิจัยไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลของปรากฏการณ
บางอยางได  ก็ใชทฤษฎีทีเ่กี่ยวของมาชวยทํานายหรอืพยากรณอนาคตโดยไมจําเปนตองศึกษา
ขอมูลเหลานัน้มากอน 

 
การวิเคราะหเนื้อหา 

ประวตัิสังเขปการวิเคราะหเน้ือหา  
     การวิเคราะหเน้ือหา นับเปนเทคนิคการวิจัยทางสงัคมศาสตรทีมี่ความสําคัญ และมี

ประวตัิยาวนาน  เร่ิมตั้งแตชวงตนศตวรรษที่ 20 โดยการวิเคราะหเน้ือหาของหนังสือพิมพใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งกําลังเปนทีน่ิยมอานกันอยางแพรหลาย  เพ่ือศึกษาวาหนังสือพิมพเหลานั้น
ครอบคลุมเน้ือหาประเภทใด มากนอยเพียงใด  การวิเคราะหเหลานีส้ะทอนถึงคุณภาพและ
ภาพลักษณของหนังสือพิมพแตละฉบับดวย  ตอมานักวิจัยไดใชเทคนิคนี้ในการวิเคราะหเน้ือหาของ
สื่อมวลชนประเภทอ่ืนๆ เชน วิทยุ ภาพยนตร และโทรทัศน ซึ่งมีบทบาทตอการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงทศวรรษ 1930 และ 1940  งานวิจัยชิ้นสาํคัญที่ถือวาเปน
การวิเคราะหเนื้อหาอยางเปนระบบ ไดแก The Analysis of communication content หรือ การ
วิเคราะหเน้ือหาในการสื่อสาร ซึ่งเขียนโดยเบอเรลสัน และ ลาซารสเฟลด (Berelson; & Lazarsfeld) 
ที่พิมพเผยแพรในป 1948  ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีนักวิชาการหลายคนวิจารณวาการ
วิเคราะหเน้ือหาดวยการนับขอมูลเชิงปริมาณเปนวิธวีจัิยที่ออนดอย  อยางไรก็ตามนักวิจัยที่นิยมใช
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วิธีการนี้ก็มิไดใหความสนใจกับขอวิจารณยังคงทําวิจัยตอเน่ืองมาตลอด เชน ฮาโรล ดี ลาสเวลล 
(Harold D. Lasswell)  นักวิชาการสาขารัฐศาสตร ไดทํางานวิจัยหลายชิ้นเกี่ยวกบัการวิเคราะห
เน้ือหาที่เปนโฆษณาชวนเชือ่ (Propaganda) (Krippendorff.  2004: 3-11) 

 เบอเรลสัน นบัเปนนักวิจัยคนสําคัญที่ทําใหเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาแพรหลายไปสู
สาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก สาขาการสื่อสาร เชน รัฐศาสตร จิตวิทยา มานุษยวิทยา
ประวตัิศาสตร วรรณคดี และภาษาศาสตร  การวิเคราะหเน้ือหาจึงไมไดจํากัดอยูเฉพาะสาร 
(Message) ในสื่อมวลชนประเภทตางๆ แตขยายไปสูการวิเคราะหเอกสาร ภาพ การตูน สุนทรพจน 
และการโฆษณา (Krippendorff.  2004: 11-12) 

ความหมายของการวิเคราะหเน้ือหา 

  เบอเรลสัน (Berelson)  ไดใหความหมายของการวิเคราะหเน้ือหาวา เปนเทคนคิการ
วิจัยอยางหนึ่งที่ใชเพ่ืออธบิายเนื้อหาสาระของการสื่อสารอยางมีหลักเกณฑมีระบบและสามารถ
อธิบายในเชิงปริมาณไดดวย 

 คารเนย (Carney)  ไดอธิบายวาการวิเคราะหเน้ือหาคือวิธีการที่ใชในการศึกษาเนื้อหา
ของสาร (Message) อยางมีหลักเกณฑ และกําหนดขัน้ตอนไวอยางมีระบบ 

 โฮลสต ิ (Holsti)  ไดใหความหมายไววา การวิเคราะหเน้ือหาเปนการประมวล
ขอสนเทศอยางหนึ่งเพ่ือถายทอดเนื้อหาสาระของการสื่อความหมาย ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
กฎเกณฑ อยางมีระบบซึ่งสามารถสรุปผลและเปรียบเทียบได 
 อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง  ไดใหความหมายไววา  การวิเคราะหเน้ือหา เปนวิธีการแยกแยะ
แจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดที่ปรากฏในเอกสารขาวสาร คําพูด หรือภาพ ทําใหทราบโครงสรางและ
ขอบเขตเนื้อหาอยางละเอียด (การวิเคราะหเน้ือหา.  ออนไลน) 

บูชา และ ฮารเตอร (Busha; & Harter.  1980) ไดอธิบายวา การวเิคราะหเน้ือหาเปน
เครื่องมือวิจัยที่เนนการวิเคราะหเน้ือหาและลักษณะภายในของสื่อ ดวยการกําหนดคํา (Words) 
แนวคิด (Concepts) แนวเรือ่ง (Themes) วลี (Phrases) หรือ ประโยค (Sentences) ที่ปรากฏใน
เอกสาร และนับจํานวนของการปรากฏนั้น ๆ อยางเปนระบบ เอกสาร หมายรวมถึง หนังสือ บทใด
บทหนึ่งของหนังสือ ความเรียง คําใหสัมภาษณ การอภิปราย พาดหัวขาวและบทความหนังสอืพิมพ 
เอกสารทางประวตัิศาสตร สุนทรพจน บทสนทนา และการโฆษณา 

ประเภทของการวิเคราะหเน้ือหา 
การวิเคราะหเนื้อหาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ (ชลทิชา สุทธินิรันดรกลุ.  2545: 341) 

     1. วิเคราะหแนวคิด (Conceptual analysis) เปนการศึกษาความถี่ของแนวคิดที่
ปรากฏจากคําหรือวลีที่ใชแทนแนวคิดนัน้  บางครั้งเรียกวา การวิเคราะหแนวเรื่อง (Thematic 
analysis) มุงเนนการปรากฏของคําที่คัดสรรไวใชแทนแนวคิด  ซึ่งอาจเปนคําที่มีความหมายชดัเจน
หรือเปนคําทีมี่นัยแอบแฝง  ตองใชวิจารณญาณในการตีความอยางเที่ยงตรง  และตองมีวิธีการ
กําหนดรหัสเพื่อใชเปนกฎเกณฑในการแปลความ 
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     2. วิเคราะหความสัมพันธ (Relational analysis)  เปนการวิเคราะหตอจากการ
วิเคราะหแนวคิด โดยการศึกษาสํารวจความสัมพันธระหวางแนวคิดตางๆ บางครัง้เรียกวา การ
วิเคราะหเชิงความหมาย (Semantic analysis)   มุงเนนการหาความสัมพันธทางความหมาย
ระหวางแนวคดิตางๆ และเปนการวิเคราะหเน้ือหาเชิงคุณภาพ  
 การวิเคราะหเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรสวนใหญจะเปนการ
วิเคราะหแนวคิด และเปนการวิเคราะหเน้ือหาเชิงปริมาณ 

ข้ันตอนการวิเคราะหเน้ือหา 
หลักการทั่วไปของการวิเคราะหเน้ือหา คือ การมีระบบ  ดังนั้น วิธีการวิเคราะหเนื้อหา

ตองกระทําอยางรอบคอบและเทีย่งตรงมากที่สุด  ผูวิจัยตองดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (ชลทิชา 
สุทธินิรันดรกลุ.  2545: 353) 
  1. กําหนดกรอบแนวคิดของการวิเคราะหเน้ือหา  วัตถุประสงคของการกําหนดกรอบ
แนวคิดคือ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดแนวคิดและออกแบบการวิเคราะหเน้ือหาสําหรับแตละ
สถานการณ  เพ่ือเปนแนวทางใหผูอ่ืนสามารถตรวจสอบผลการวิเคราะหและเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนา  ปรับปรุงวิธีการวิเคราะหเน้ือหาอยางเปนระบบตอไป  ซึ่งกรอบแนวคิดของการวิเคราะห
เน้ือหามีองคประกอบ ดังนี้ 

  1.1 ขอมูล  เปนสิ่งสําคัญอันดับแรกของการวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลที่นํามาวิเคราะห
ตองมีความชดัเจน เพราะการสื่อสารระหวางขอมูลกับขอมูลเปนการสื่อสารทางเดียว และผูวิเคราะห
จะไดความจริงจากขอมูลเพียงอยางเดียว  ขอมูลที่ใชวิเคราะหเน้ือหาเปนขอมูลในรปูสื่อสิ่งพิมพ  สื่อ
ไมตีพิมพ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 1.2 บริบทของขอมูล  ตองมีความชัดเจน ผูวิเคราะหตองสรางบริบทของขอมูลซ่ึง
ครอบคลุมสภาพการณแวดลอมทั้งในอดีต ปจจุบัน หรือผลกระทบของขอมูล   และตองกําหนด
นิยามขอบเขตขอมูลที่จะวิเคราะหเพ่ือทําใหเกิดเอกลักษณที่มีโครงสราง  มีการแบงแยกระหวาง
ประเด็นที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ 

 1.3 ความรูของผูวิเคราะห  ความสนใจและความรูของผูวิเคราะหมีสวนกําหนดการ
สรางบริบทซึง่จะนําไปสูขอสรุป  ผูวิเคราะหเน้ือหาจึงตองมีความรูเกี่ยวกับแหลงขอมูล  และ
อภิปรายสมมุติฐานทีก่ําหนดไวโดยอธิบายความสัมพันธระหวางขอมูลกับสภาพแวดลอม 

 1.4 เปาหมาย  ตองเขียนอยางชัดเจน  ผูวิเคราะหตองตระหนักถึงประเด็นที่
ตองการทราบเพราะการวิเคราะหเน้ือหาจะใหสารสนเทศที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง  ซึ่ง
สารสนเทศดังกลาวจะอยูในบริบทของขอมูล  ดังนั้น เปาหมายที่ชัดเจนจะนําไปสูการวิเคราะห
เน้ือหาที่สมบูรณ  และไดหลักฐานทีต่องการเพื่อใหไดผลการวิจัยทีมี่ความเปนเหตุเปนผล 

 1.5 การหาขอสรุป  เปนกระบวนการทีท่ําใหขอมูลมีความหมายเชิงสัญลักษณ  
เพ่ือใหสารสนเทศเกีย่วกบัเรื่องที่ผูวิเคราะหสนใจ  การไดมาซึ่งขอสรุปนั้น ผูวิจัยตองมีหรือตองสราง
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ทฤษฎีดําเนินการของความสัมพันธระหวางขอมูลกับบริบท  ซึ่งครอบคลุมปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
จึงจําเปนที่ผูวเิคราะหจะตองมีความรูเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธของขอมูลและบริบท 

 1.6 ความตรง (Validity) การวิเคราะหเน้ือหาจะตองมีการระบุกลุมประเภทของ
ขอมูลใหชัดเจน เพ่ือใหไดรับผลที่มีความตรง  ซึ่งการระบุตองกระทําลวงหนาและมีความชัดเจน
พอที่จะทําใหเกิดผลที่เที่ยงตรง  กลาวคอื เกณฑที่สรางขึ้นตองชัดเจนเพ่ือใหผูอ่ืนสามารถรวบรวม
ขอมูลที่เหมาะสม และนําไปสูขอสรุปที่ถกูตอง 

2. การกําหนดรหัส  เปนกระบวนการอยางมีระบบในการกําหนดรหัสขอมูล  และจัด
กลุมขอมูลออกเปนหนวยตางๆ ซึ่งสามารถบรรยายลักษณะเนื้อหาทีเ่กี่ยวของไดอยางถูกตอง  การ
กําหนดรหัสตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กาํหนดขึ้น  ซึ่งเปนตวัเชื่อมระหวางขอมูลของผูวิจัย  และ
ทฤษฎีหรือสมมุติฐาน  กฎเกณฑการกําหนดรหัสขอมูลจึงเปนสวนสาํคัญในการออกแบบวิจัย  ซึ่ง
ประเด็นที่ผูวิเคราะหตองตดัสินใจในการจัดทํากฎเกณฑ คือ จะกําหนดนิยามกลุมประเภทอยางไร  
จะจําแนกขอมูลเปนหนวยวิเคราะหอยางไร  และจะใชการกําหนดรายละเอียดเนื้อหาแบบใด  ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 การกําหนดนิยามกลุมประเภท เปนการคัดเลือกและกําหนดนิยามขอบเขตของ
กลุมประเภท  โดยมีหลักทั่วไป คือ กลุมประเภทตองสะทอนจุดมุงหมายของการวิจัยหรือสะทอน
ปญหาวิจัย  ดังนั้น ผูวิเคราะหตองใหความหมายแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของอยางชัดเจน  และตอง
ระบุตวัชีว้ัด  ซึ่งเปนตัวกําหนดวาเนื้อหาดังกลาวจะจัดอยูในกลุมประเภทใด  กลาวคือ เปนการ
นิยามเชิงปฏบิัติการ  ซึ่งลกัษณะของนิยามเชิงปฏิบัตกิารที่ดีตองประกอบดวยลกัษณะ 2 ประเภท 
คือ เปนตัวแทนที่มีความตรงของแนวคิดของผูวิเคราะหและตองมีความสั้นกระชบั  เพ่ือเปนแนวทาง
ใหผูกําหนดรหัสผูอ่ืนสามารถพิจารณาตัดสินอยางถูกตองใกลเคยีงกันมากที่สุด  เพ่ือทําใหเกิดความ
เที่ยง (Reliability)  การกําหนดนิยามกลุมประเภทเนื้อหาที่จะใชเปนเกณฑในการวิเคราะห   มีขอ 
พิจารณา คือ กลุมประเภทตองครอบคลมุประเด็นตางๆ ของการวิจัย  มีความชัดเจน ไมคลุมเครือ 
และตองมีหลกัการจัดหมวดหมูแบบใดแบบหนึ่งเทานัน้ 

2.2 หนวยวิเคราะห แบงเปน หนวยบันทกึและหนวยบริบท ซึ่งหนวยบันทึกจะเปน
การระบุหนวยที่จะบันทึก สวนเฉพาะของเนื้อหาที่จะถูกนําไปจําแนกในกลุมประเภทที่กําหนด  
ประกอบดวย คําเดี่ยวหรือสญัลักษณ แนวเรื่อง ลักษณะบุคคล ประโยคหรือขอความในยอหนาและ
รายการ  สวนหนวยบริบทนัน้ในการบันทกึเนื้อหา  ผูวิเคราะหจําเปนตองคํานึงถึงบริบทของขอมูลที่
ปรากฏดวย  เพราะเนื้อหาบางเรื่องไมสามารถสรุปผลไดจากความถี่ของคํา  ผูวิเคราะหตองคนหา
เน้ือหาจากขอมูลในบริบท 

2.3 การกําหนดรายละเอียดของเนื้อหา เปนการวัดเชงิปริมาณซึ่งกําหนดวาจะใช
วิธีการใด เชน ความถี่ เน้ือหา หรือเวลา เปนตน 
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การสังเคราะหงานวิจัย 
ปจจุบันสถาบนัการศึกษา หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการวิจัยและการทําวิจัยมากขึ้น  เพ่ือนําผลไปใชในการวางแผน ปรับปรุงงานดานตางๆ รวมทั้ง
งานวิจัยของนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑติศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา จึงสงผลใหงานวจัิย
จํานวนมากที่ศึกษาในปญหาเดียวกันอาจแตกตางในเรือ่งของกลุมตัวอยาง วิธีการวิจัย ผลการวิจัย
จึงมีทั้งสอดคลองหรือขัดแยงกัน จึงทําใหผูวิจัยที่ตองการทําวิจัยสบืเนื่อง หรือนําผลการวิจัยไปใชไม
สามารถหาขอยุติได  จึงจําเปนตองหาวิธกีารที่เหมาะสมเพื่อสังเคราะหขอสรุปจากงานวิจัยที่มีอยู  
(สิตะวัน.  2554: ออนไลน) 

ความหมายของการสังเคราะหงานวจิัย 
การสังเคราะห  (Synthesis)  หมายถึง การนําสวนยอยมาประกอบเขาดวยกันจนเกิดสิ่ง

ใหมขึ้น เชน การบรรยายความรูสึกโดยการนําคําตางๆ มาประกอบเขาดวยกัน  หรือการทํางาน
บางอยางจนเกิดผลโดยมาจาการประชุมระดมสมองหรือการสรางทฤษฎีใหม  โดยการเชื่อมโยง
ทฤษฎีเกาเขาดวยกัน  เปนตน (อุทุมพร จารมรมาน.  2531: 1) 
 ประเภทของการสังเคราะหงานวิจัย 

1.  การสังเคราะหเชงิคุณภาพ (Qualitative synthesis)  หรือเชิงบรรยาย  ไดแก การ
อานรายงานการวิจัยแลวนํามาสรุปเขาดวยกัน  

 ขั้นตอนการสงัเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
1.  ขั้นเริ่มตน การดําเนินงานขั้นตอนนี้เปนแบบเดียวกับการดําเนินการวิจัย

ทั่วๆไป นักวจัิยตองกําหนดปญหาวิจัยทีต่องการศึกษา แสวงหาคําตอบ ลักษณะปญหาวิจัยควรเปน
ปญหาที่มีคําถามประเภท ทําไม อยางไร มีกระบวนการเปนขั้นตอน หรือเปลี่ยนแปลงเปนแบบ
ใดบาง รวมทัง้ตองสามารถอธิบายไดวาปญหาวิจัยนัน้มีความสําคญัในเชิงวชิาการ และใน
ภาคปฏิบัติอยางไร 

2.  ตัดสินใจเรื่องงานวิจัยที่จะนํามาสังเคราะห การดําเนินงานขั้นตอนนี้
เทียบเคียงไดกับการเลือกกรณีศึกษาสําหรับการวิจัยเชงิคุณภาพ นักวิจัยอาจพิจารณาเลือกเฉพาะ
งานวิจัยที่มีคณุคา มีประเด็นที่ควรคาแกการศึกษาและตีความ 

3.  อานงานวิจัย  ขั้นตอนนี้นักวิจัยตองอานและทําความเขาใจเนื้อหาสาระใน 
งานวิจัยที่นํามาวิเคราะห โดยอานซ้ําๆ แตยังไมตองมีการตีความ หรือเปรียบเทยีบ จุดประสงคของ
การอาน คือ การทําความรูจัก ทําความเขาใจรายละเอียดของงานวิจัยใหทะลปุรุโปรง 

4.  กําหนดกรอบแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห  
ในขั้นตอนนี้นกัวิจัยตองพัฒนากรอบแสดงความเกี่ยวของระหวางงานวิจัยแตละเรือ่ง โดยจับประเด็น
หลักแนวคิด วิธีการ ผลการวิจัย จากงานวิจัยแตละเรือ่งมาเทียบเคยีงกัน  นอกจากนี้ ยังอาจ
พิจารณาจากประโยค คํา วลี เพ่ือหาความหมายที่เปรียบเทียบกันไดดวย 
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5.  แปลความหมายหรือตีความเทียบเคยีงระหวางงานวจัิย การดําเนินการ
ขั้นตอนนี้คลายกับการนําแนวคิดจากงานวิจัยเรื่องหนึ่งไปใชกับงานวิจัยอีกเรื่องหน่ึง แลวนําผลที่
นาจะไดรับมาเปรียบเทียบกนั การดําเนินงานขั้นตอนนี้มีความสําคัญมาก การแปลความหมายหรือ
การตีความทาํไดเปน 3 แบบ คือ การแปลความหมายเทียบกลบัไปกลับมา (Reciprocal 
translation) การแปลความหมายเชิงหักลาง (Reputational translation) และการแปลความเพื่อ
เสนอประเด็นการโตแยงหรือการถกแถลง (Build a line-of-argument) 

6.  สังเคราะหการแปลความหมาย ขั้นตอนนี้นักวิจัยนําผลการแปลความหมาย 
ทั้งหมดมาสังเคราะห ลักษณะการสังเคราะหจะไดขอความรูที่เปนภาพรวมของงานวิจัยทุกเรื่อง มี
ความกวางขวาง และความลึกซึ้งมากเกินกวาที่จะไดรบัจากงานวิจัยแตละเร่ือง ผลการสังเคราะหใน
สวนนี้เปนแบบเดียวกบัหลกัการสังเคราะหงานวิจัยในการวิเคราะหอภิมาน 

7.  การสรุปและรายงานผลการสังเคราะห 
2. การสังเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative synthesis) เปนการวิเคราะหตัวเลขหรือ

คาสถิตทิี่ปรากฏในงานวิจัยทั้งหลาย  การสังเคราะหเชงิปริมาณจึงเปนการวิเคราะหผลวิเคราะห 
(Analysis of analysis) หรือการวิเคราะหเชิงผสมผสาน  (Integrative analysis)  หรือการวิจัย
งานวิจัย (Research of research) นั่นเอง   

ขั้นตอนการสงัเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณ 
1.  กําหนดปญหาที่ตองการสังเคราะห  ตองระบุใหไดวาตองการสังเคราะหเรื่อง

อะไร  เพราะอะไร  ซึ่งครอบคลุมถึงการระบุตวัแปร วตัถุประสงคของการสังเคราะห และสมมุตฐิาน
การวิจัย 

2.  สํารวจงานวจัิยวามีจํานวนมากพอหรือไม   
3.  อานรายงานการวิจัยที่สํารวจไดวามีจํานวนเทาไร  โดยปกติจะมีชื่อรายงาน

การวิจัยมากกวาจํานวนเลมที่มีจริง  ดังนั้น จะตองเห็นตัวเลม และอานรายงานเหลานั้นดวยตนเอง 
4.  ตรวจสอบคณุภาพงานวิจัย  เม่ือไดงานวิจัยแลวตองพิจารณากอนถึง

คุณภาพของงานวิจัยวามีมากนอยเพียงใด 
5.  พิจารณารายละเอียดของรายงานวามีคาสถิติเพ่ือการสังเคราะหเชิงปริมาณ

หรือไม 
6.  รวบรวมงานวิจัยที่สามารถสังเคราะหเชิงปริมาณไดวามีทั้งหมดกี่เลม ระบ ุ

ตัวแปร พรอมทั้งคาสถิตทิุกอยาง 
7.  เลือกเทคนิคที่ทําใหคาสถติิปลอดจากความคลาดเคลือ่น เชน ปลอดจาก

ความคลาดเคลื่อนในการวัด ปลอดจากความคลาดเคลื่อนในการสุมตวัอยาง 
8.  เลือกเทคนิคการวิเคราะหเชิงปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งมี 9 วิธี ไดแก วิธีนบั

คะแนนเสียง  วิธีแปลงคา log (Fisher’s Method) วิธีหาคาเฉลี่ยของนัยสําคัญ วธิรีวมคา t (Winer’s 
Method) วิธีรวมคา Z (Stouffer’s Method) วิธีถวงน้ําหนักคา Z (Mosteller’s and Bush’s Method) 
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วิธีทดสอบคาเฉลี่ยนัยสําคญั (Edington’s Method) วิธีทดสอบคาเฉลี่ย Z (Mosteller’s and Bush’s 
Method) และวิธีหาคาขนาดของผลในงานวิจัยเชิงทดลองและเชิงสหสัมพันธ (วิธเีมตตา) 

9.  ทําการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณทีละคา ทีละเร่ือง 
10. สรุปผลวิเคราะหในตารางหรือกราฟ 
11. เขียนรายงาน เผยแพร 

 เทคนิคการสงัเคราะหงานวิจัย  ในปจจุบันใชเทคนคิวิเคราะห  4 ประเภท คือ 
1.  วิธีวเิคราะหเนื้อหา (Content analysis)  หรือเรียกวาวธิีสังเคราะหเชงิบรรยาย 
2.  วิธีนับคะแนนเสียง 
3.  วิธีวเิคราะหเชิงปริมาณเพื่อสรุปผลวิจัย 
4.  วิธีวเิคราะหเชิงปริมาณเพื่อหาคาขนาดของผล (Effect size)  หรือที่เรียกวา  วธิี

วิเคราะหแบบเมตา (Meta analysis) 
 

หองสมุดมหาวิทยาลัย 
 ความหมายของหองสมุดมหาวิทยาลัย 
 หองสมุดมหาวิทยาลัย หมายถึง หองสมุดสถาบันการศกึษาชั้นสูงระดับมหาวิทยาลัย 
หรือหองสมุดสถาบันการศกึษาที่มีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืน  หองสมุดมหาวิทยาลัยอาจจะเปนหองสมุด
กลางและหองสมุดคณะ และ/หรือหองสมุดเทียบเทาคณะที่มีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืนในสังกัด
มหาวิทยาลัย  และจะตองมีวัตถุประสงคสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 หองสมุดมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนหัวใจของการศึกษา เปนเครื่องมือของการสอน
สมัยใหมและการคนควาวิจัยในมหาวิทยาลัย  ดวยเหตุนี้หองสมุดมหาวิทยาลัย  จึงเปนแหลงจัดหา
ทรัพยากรที่ทนัสมัยและสอดคลองกับหลกัสูตรการสอน เพ่ือใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา 
อาจารย เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนและการคนควาวิจัย  ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย  ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญไดพัฒนาสถานภาพของหองสมุดใหเปนสถาบัน
วิทยบริการ  หรอืศูนยวิทยบริการ  ซึ่งจะมีการจัดบริการสารสนเทศอยางกวางขวางและลุมลึก  โดย
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใหบริการจัดสรางฐานขอมูลตางๆ จัดใหมีระบบเครือขาย
ออนไลนสําหรับใหบริการขอมูล ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรเชือ่มโยงกับระบบคอมพิวเตอร
เพ่ือการสืบคนขอมูลขาวสารไดทั่วประเทศและทัว่โลกไดอยางรวดเร็วและประหยัด  
(รุงฤดี อภิวัฒนศร.  2550: 11) 
 บทบาทของหองสมุดมหาวิทยาลยั  แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

1.  บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู  มีหนาที่หลักในการจัดหา จัดเก็บ 
จัดสรร บริการและสอนวธิีการใชทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ภายในหองสมุดหรือแหลงทรัพยากร
การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรูที่มีอยูในสถาบันการศึกษาใหแกบคุลากร คณาจารย และนิสิต
นักศึกษา  จะมุงไปสูการจัดหาและบริการทรัพยากรทางการศึกษาทีมี่ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  
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รวมทั้งขยายบทบาทนี้ไปสูบุคคลภายนอก  มีการสรางความรวมมือระหวางหองสมุดหรือแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูรวมกนั  นอกจากหองสมุดจะทําหนาที่ในการเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู
ของสถาบันแลว  หองสมุดยังมีบทบาทในฐานะเปนตัวกลางในการเขาถึงสารสนเทศตางๆ ทั้งที่มีอยู
ในหองสมุดและไมมีใหบริการในหองสมุด  โดยการจัดหาและใหบริการในอินเทอรเน็ต  เพ่ือใหผูใช
สามารถเชื่อมโยงเขาไปศึกษาคนควาเพิม่เติมได  ซึ่งเปนอีกทางเลอืกหนึ่งที่ชวยอํานวยความสะดวก
ในการเขาถึงขอมูล (กุลธิดา ทวมสุข; และคนอื่นๆ.  2548: 21-24) 

2.  บทบาทในการเชื่อมโยงการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  หองสมุดตองทําหนาที่เชื่อมโยงการเรียนรูของผูเรียนในระบบการศึกษาทั้งสามระบบ  
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยหองสมุดตองทํางานรวมกันกับทั้งผูบริหารสถาบันและคณาจารย
เพ่ือประสานงานใหการสงเสริมใหนักศึกษาไดเขามาใชหองสมุด  โดยอาจารยสามารถมอบหมาย
งานใหนักศึกษามาทําการสืบคนขอมูลจากหองสมุด  และบรรณารกัษตองจัดเตรียมขอมูลเพื่อพรอม
สําหรับการใหบริการแกนักศึกษาได  นอกจากการสงเสริมการศึกษาในระบบแลว หองสมุดควร
จัดบริการเพื่อปลูกฝงการเรยีนรูตลอดชวีติ  โดยเนนการเปนศูนยการเรียนรู (Learning center)  
สงเสริมและสนับสนุนใหรูจักการเรียนรูดวยตนเองและรักการอานเพิ่มขึ้น  ซึ่งสามารถกระทําได
หลายวธิี เชน การจัดบรรยากาศในหองสมุดใหนาสนใจดึงดูดผูใช  หรืออาจจัดกิจกรรมรวมกับ
หนวยงานอื่นภายในสถาบนั ซึ่งนอกจากจะสรางบรรยากาศความเปนวิชาการและความมีชีวติชวีา
ของหองสมุดแลว ยังเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดี และการทํางานรวมกันเปนทีมภายใน
สถาบันใหมากยิ่งขึ้นดวย 

3.  บทบาทในฐานะเปนแหลงใหคําปรึกษาเกี่ยวกับแหลงความรูและสื่อการเรียนการสอน  
เน่ืองจากในปจจุบันในสถาบันอุดมศึกษาไดมีการนําเทคนิคการสอนใหมๆ ที่สงเสริมใหผูใชไดศกึษา
คนควาดวยตนเอง  หองสมุดจึงมีบทบาทในการใหคําปรึกษาในการเลือกใช หรือการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ที่เหมาะกับความตองการของผูใชได   

4.  บทบาทในการเปนสื่อกลางระหวางอาจารยและนักศกึษา เน่ืองจากในปจจุบัน
สถาบันอุดมศกึษาไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดการเรียนการสอนมาก
ขึ้น  เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการเรียนรูที่ไมมีขอจํากัดในดานเวลาหรือสถานที่  นอกจาก
จะมีการเรียนการสอนในหองเรียน  ก็จะมีการเรียนการสอนในระบบออนไลน ดังนั้น หองสมุด
มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการเขามามีสวนรวมในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน  โดย
หองสมุดตองประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของของสถาบันในการติดตั้งเชื่อมตออุปกรณอํานวย
ความสะดวกไวภายในหองสมุด  มีการเชื่อมโยงเครือขายภายในสถาบัน  เพ่ือใหบริการแกนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนออนไลนได 

5.  บทบาทในการเปนแหลงสนับสนุนการเรยีนการสอนของสถาบัน  หองสมุด
มหาวิทยาลัยตองทําหนาทีใ่นการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนของสถาบัน   
ซึ่ง เฮอรรี่ และ มอรแกน (ธนาทิพ ฉัตรภูติ.  ; อางอิงจาก  Herry; & Morgan.  2544)  กลาววา  
หองสมุดอาจใหการสนับสนนุได 3 ทาง ไดแก 
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5.1 การสนับสนุนดานการจัดการ  อาจอยูในรูปของการสงเจาหนาที่ไปอบรมเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนาทักษะใหทันสมัย  เพ่ือกลับมาบริหารจัดการหองสมุดไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
และทําใหผูใชบริการใชประโยชนจากหองสมุดไดเต็มที่ 

5.2 การสนับสนุนทางเทคนิค  เชน จัดระบบฐานขอมูล ระบบคอมพิวเตอร การ
เชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือชวยใหการคนควาหาขอมูลของผูใชบริการมีความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

5.3 การสนับสนุนหรือใหบริการแกผูใชบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน  โดยเปด
โอกาสใหผูใชบริการไดเสนอความคิด ประสบการณ และรูปแบบการใหบริการที่เหมาะสมกับ
หองสมุด  เพ่ือทําใหการเรียนรูในหองสมุดมีพัฒนาการและความกาวหนาที่ชัดเจน 
 เน่ืองจากหองสมุดเปนสวนสําคัญในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู  ดังนั้น จึงจําเปน 
ตองไดรับการปฏิรูปใหสามารถเชื่อมโยงบทบาทของหองสมุดเขาสูกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูของ
สถาบันการศกึษาดวยเชนกัน  ผูใชบริการหองสมุดจะตองเปนศูนยกลางของการเรียนรู โดยนัย
เดียวกันกับ “ผูเรียนเปนศูนยกลาง”  การบริหารจัดการและการบริการของหองสมุดตองสามารถ
ตอบสนองความตองการในการแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ และความตองการใชขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหและสังเคราะหไดอยางเหมาะสม  สอดคลองกับหลักสตูรการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ 
และเนื่องจากอาจารยผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดเนื้อหา กิจกรรมและกระบวนการ
เรียนการสอน  ความรวมมือระหวางอาจารยผูสอนและบรรณารักษในการพัฒนาหองสมุดใหเปน
แหลงสงเสริมกระบวนการเรียนรูจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง   
 การดําเนินงานหองสมุดมหาวิทยาลยั 

โดยทั่วไประบบงานหลักของหองสมุดจะแบงไดเปน 3 งาน คือ งานบริหาร งาน
เทคนิค และงานบริการ  หองสมุดมหาวิทยาลัยมีหนาที่ในการบริการและเผยแพรสารสนเทศแก
นักศึกษา อาจารย และนักวิชาการในระดับสูง  จึงมีโครงสรางการบริหารที่ซับซอน  ลักษณะงานที่
ปฏิบัตใินหองสมุดมหาวิทยาลัย  มีดังนี้  (ภคพร อํามาตยมณี.  2545: 25-26) 

1. งานบริหารหองสมุด ประกอบดวยการกาํหนดนโยบายและกฎขอบงัคับของ
หองสมุด จัดทําแผนพัฒนา สรางความสัมพันธกับฝายบริการ เจาหนาที่ และอาจารยใน
มหาวิทยาลัย  จัดทําและควบคุมงบประมาณของหองสมุด ตรวจสอบและวัดผลงานหองสมุด บริหาร 
งานบุคคล งานสารบรรณ จัดทําโครงการอาคารหองสมุดที่จะสรางหรือตอเติมใหม ประชาสัมพันธ
หองสมุด ทําบันทึกและเกบ็สถติิ จัดทํารายงานประจําป จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ รวมในกิจกรรมตางๆ 
ของสมาคมหองสมุด 

2. งานเทคนิคหองสมุด  หมายถึง  กระบวนการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่ง
หมายถึง ขอมูล ขาวสาร ความรู ความคิด ที่เปนเนื้อหาสําคัญโดยวิธีการบันทึกหลายรูปแบบเปนทั้ง
ลายลักษณอักษร ภาพ เสียง และรูปแบบอ่ืนๆ ลงในวัสดุที่เปนรูปธรรมที่สัมผัสได  เชน หนังสือ 
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วารสาร หนังสือพิมพ โสตทัศนวสัดุทุกประเภท  และฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกส  เร่ิมจากการจัดหา
ทรัพยากรนํามาวิเคราะห เตรียมออกใหบริการ  ตลอดจนการซอมบํารุงรักษาและการจําหนายออก 
         ประเภทของงานเทคนิคหองสมุด  แบงไดดังนี้ 

 1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  หมายถึง การสรรหาทรัพยากร  ดวย
วิธีการตางๆ เพ่ือใหไดทรัพยากรที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของผูใชและนโยบายของ
หองสมุด      

 2. งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  เปนการใหรายละเอียดแกทรพัยากร 
ใหเลขหมู เพ่ือการเรียกใชแกทรัพยากรในหองสมุด  รวมถึงการจัดการระบบควบคุมบรรณานกุรม
ในหองสมุด 

 3. งานจัดเตรียมทรัพยากร  เปนงานรับตอจากงานวิเคราะหทรัพยากร  โดย
การจัดทําทรัพยากรใหอยูในสภาพพรอมบริการ  ดวยวิธีการเฉพาะของหองสมุดที่ตองจัดใหเปน
ระบบเดียวกนัตามประเภทของทรัพยากร     

 4. งานบํารุงรักษาทรัพยากร  เม่ือไดทรัพยากรมาไวบรกิารแลว  การดูแล
ความเรียบรอย  และซอมแซมสวนที่ชํารดุเปนหนาที่ของงานบํารุงรักษาทรัพยากร  ซึ่งมีอยู 2 
ประการ คือ งานซอมและงานบํารุงรักษา 

 5. งานสํารวจทรัพยากร  เปนงานเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท  
เพ่ือสํารวจวามีจํานวนครบถวนหรือไม  มีสวนใดชํารุดหรือสูญหาย  โดยประสานงานกับงานจัดหา 
งานวิเคราะห งานบํารุงรักษา งานบริการ และงานจําหนายออก  ซึ่งเปนระบบงานเทคนิคครบวงจร 

 6. งานจําหนายออกทรัพยากร  หมายถึง  การคัดเลือกทรัพยากรที่ไมมี
ประโยชนสําหรับหองสมุด  ออกจากความรับผิดชอบของงานแตละฝาย  เพ่ือนําไปดําเนินการ
จําหนายออกตามนโยบายของหองสมุด  ดวยวิธีการทาํลาย  บริจาคใหสถาบันอ่ืน  การแลกเปลีย่น 
และการขาย 

3. งานดานบริการ  เปนหนาที่หลักที่หองสมุดตองจัดเพื่ออํานวยความสะดวกสนอง
ความตองการใหผูใชบรรลวุตัถุประสงค  และไดรับประโยชนสูงสุดดวยกระบวนการนําทรัพยากร
สารสนเทศทีส่รรหาดวยวธิกีารที่เหมาะสม และจัดระบบแตละประเภทใหบริการอยางมีประสิทธภิาพ 
  ประเภทของงานบริการ  จําแนกลักษณะการบริการออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1.  บริการพื้นฐาน  เปนบริการทั่วไปที่หองสมุดทุกประเภทจัดเพื่อสนองความ
ตองการของผูใช  ตามลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก  บริการยืม-คืน  บริการตอบคําถาม
และชวยการคนควา  บริการสอนหรือแนะนําการใชหองสมุด  และบริการถายเอกสาร 

2.  บริการเฉพาะ ไดแก บริการจัดทําดรรชนีวารสารและสาระสังเขป บริการ
รวบรวมบรรณานุกรม บริการขาวสารทนัสมัย บริการเลือกสรรสารสนเทศเพื่อเผยแพรเฉพาะบุคคล 
บริการหนังสือจอง บริการยืมระหวางหองสมุด บริการสืบคนฐานขอมูล บริการอินเทอรเน็ต บรกิาร
การศึกษาคนควาดวยตนเอง  และบริการบรรณนิทัศน  (รุงฤดี  อภิวัฒนศร.  2550: 13) 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
 แดนตัน (Danton.  1959 : 435-453) ศึกษาเรื่อง การวเิคราะหวทิยานิพนธทาง
บรรณารักษศาสตร ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 129 เรื่อง 
จําแนกเนื้อหาของวิทยานิพนธออกเปน 8 สาขา ไดแก ภูมิหลัง การจัดองคกรและบริหารงาน 
ทรัพยากรหองสมุด บริการผูอาน งานเทคนิคและสารนิเทศ บคุลากร การศึกษาบรรณารักษศาสตร 
บรรณารักษศาสตรเปรียบเทียบ บรรณารักษศาสตรสากล วิธวีิจัยและประเมินคา มาตรฐานและการ
สํารวจ  แตละสาขาประกอบดวยหัวเรื่องยอยที่เกี่ยวของ  ผลการวิจัยพบวา สวนใหญวิทยานิพนธมี
ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิหลัง รองลงมาคือทรัพยากรสารสนเทศ การจัดองคกร และกระบวนทาง
เทคนิค  
 เดนนิสัน (Dennison.  1962: 93-105) ศกึษาเรื่อง การวิเคราะหงานวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตรที่พิมพเผยแพรในวารสาร Library Research in Progress ซึ่งจัดพิมพโดย
สํานักงานการศึกษา สหรัฐอเมริกา จํานวน 398 เรื่อง โดยแบงขอบเขตเนื้อหาตามแนวคดิของ 
แดนตัน ผลการวิจัยพบวา งานวิจัยทางดานการจัดองคการและการบริหาร มีจํานวนมากที่สุด 
รองลงมาคือ งานเทคนิคและเอกสารสนเทศ และเร่ืองภูมิหลัง ตามลําดับ  ซึ่งตางจากงานวิจัยของ
แดนตัน ที่พบวาเปนการศกึษาเรื่องภูมิหลังมากที่สุด  นอกจากนี้ ยังพบวาการวิจัยสวนใหญมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูรระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก 
 ชิค (Schick.  1962: 280-291) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหงานวิจัยที่เกีย่วของกับ
บรรณารักษศาสตร ระหวาง ค.ศ. 1958-1961 จํานวน 398 เรื่อง  โดยใชขอมูลจาก Statistics of 
Libraries : An Annotated Bibliography และ Library Research on Progress (LRIP) เลม 1-6  
ชิค ศึกษาเกี่ยวกับผูรบัผิดชอบและขอบเขตเนื้อหางานวจัิย  ผลการวจัิยพบวา กระทรวงศึกษาธกิาร
รับผิดชอบงานวิจัยเปนสวนใหญ  สวนดานขอบเขตเนือ้หางานวิจัย พบวางานวิจัยเหลานี้มีเน้ือหา
เกี่ยวกับการจัดองคกร กระบวนการทางเทคนิค และภูมิหลัง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของเดนนิสัน  
 วอลเกอร (Walker.  1963: 264-279) ศกึษาเรื่อง การจําแนกเนื้อหาวิทยานิพนธ
ทางดานบรรณารักษศาสตร ระดับปริญญาโทของโรงเรียนบรรณารกัษศาสตรที่เปดสอนในระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 693 เรื่อง ที่เผยแพรระหวาง ค.ศ. 1949-1958 ผลการวิจัยพบวา สวนใหญมี
เน้ือหาเกี่ยวกบัเรื่องภูมิหลัง ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ และวัสดุสําหรับเด็กและเยาวชน 
ตามลําดับ 
 นิวเบอรี่ (Newberry.  1978: 203-212) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหวทิยานิพนธสาขา
บรรณารักษศาสตร ระดับปริญญาเอกที่เผยแพรระหวาง ค.ศ. 1930-1975  จํานวน 667 เรื่อง โดย
จําแนกเนื้อหาวิทยานิพนธออกเปน 4 หัวขอ ไดแก เรื่องเกี่ยวกับสถาบันวิชาชีพ วชิาชีพบรรณารักษ 
หนาที่งานสารสนเทศของหองสมุด และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยพบวา วิทยานิพนธมี
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เน้ือหาเกี่ยวกบัเรื่องหนาที่งานสารสนเทศของหองสมุดมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง  อันดับสองไดแก 
เรื่องสถาบันทางวิชาชีพ และอันดับสามไดแก เรื่องวิชาชีพบรรณารักษ  ซึ่งมีการศึกษานอยที่สุด 
 จารเวลินและแวกการี (Jarvelin; & Vakkari. 1990: 395-421)  ศึกษาบทความ จํานวน 
833 บทความ ที่ตีพิมพในวารสารหลักทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จํานวน 37  
ชื่อเร่ือง ซึ่งตีพิมพในป ค.ศ. 1985 ผลการวิจัยพบวา บทความดานวชิาการมีมากกวาบทความวิจัย  
สวนดานเนื้อหา พบวามีเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องงานบริการหองสมุดและสารสนเทศมากที่สุด  รองลงมา
เปนเรื่องเก่ียวกับการคนคืน และการจัดเก็บสารสนเทศ ตามลําดับ 

แม็กเคชนี่ และเพ็ตตีกรู (McKechnie; & Pettigrew.  2002: 406-417)  สํารวจการใช
ทฤษฎีในงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  โดยวิเคราะหเนื้อหาของบทความ
วารสารจํานวน 1,160 บทความ ที่ตีพิมพในวารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
6  ชื่อเร่ือง ระหวาง ป ค.ศ. 1993-1998  ผลการวิจัยพบวา ทฤษฎีจะถูกกลาวถึงในสวนของชื่อเรื่อง 
บทคัดยอ หรือในขอความ โดยทฤษฎีทางสังคมศาสตรจะถูกนํามาอางอิงมากที่สุด รองลงมาคือ
ทฤษฎีทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และวทิยาศาสตรตามลําดบั  ขอบเขตเนื้อหา
ของบทความทางดานมนุษยศาสตรเปนเร่ืองเก่ียวกับนโยบายสารสนเทศ และการศึกษาเชิง
ประวตัิศาสตร  ดานสังคมศาสตรเปนเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ และการจัดการ และดาน
วิทยาศาสตรเปนเรื่องเก่ียวกับบรรณมิติ และการคนคนืสารสนเทศ   
 บีบี (Beebe.  2003: 101-104) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหเน้ือหาของวารสาร
อิเล็กทรอนิกสทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร LIBRES ระหวางป ค.ศ. 1996-2003  
จํานวน 43 บทความ  ผลการวิจัยพบวา  บทความในวารสาร LIBRES เปนบทความที่มีคุณภาพโดย
มีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ รอยละ 84.6 %  มีลักษณะเปนงานวิจัยใหม มีการใชขอมูลทางสถิติ และมี
วิธวีิจัยที่เชื่อถอืไดมากที่สุด ปรากฏใน ค.ศ. 1997 และ 1999-2003  ผูเขียนสวนใหญมาจากอเมริกา
เหนือ  บทความที่นําเสนอในวารสารอิเลก็ทรอนิกสมีเน้ือหาเกี่ยวกบัเทคนคิการบริการมากทีสุ่ด 
 นาเซียร และ มาหมูด (Naseer; & Mahmood.  2009: 1-10)  ศึกษางานวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในปากีสถาน โดยวิเคราะหบทความวารสารทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จํานวน 236 บทความ จากวารสาร 30 ชื่อเร่ือง ที่ตีพิมพ
ระหวางป ค.ศ. 1998-2007  ผลการวิจัยพบวา ระหวางป 1998-2002 มีบทความวจัิยจํานวนนอย 
และไดเพ่ิมปรมิาณมากขึ้นในป ค.ศ. 2003-2007   ขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัยเปนเรื่องเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาชพีและการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือเรื่องลักษณะทาง
กายภาพของหองสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีหองสมุด ตามลําดับ  ผูวิจัยสวนใหญมา
จากประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะปากีสถาน งานวิจัยสวนใหญเขียนโดยผูแตงคนเดียว และเปนการ
วิจัยเชิงพรรณนามากที่สุด 

 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหวิทยานิพนธ บทความวารสาร และงานวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในตางประเทศ  พบวาขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยสวน
ใหญจะเปนเรือ่งเก่ียวกับภูมิหลัง ความเปนมาของหองสมุด  ตอมาไดมีการศึกษาเกี่ยวกับองคกร
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การบริหารจัดการ  การบริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาเกี่ยวกับการนําทฤษฎีเขามาใชในงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
   
 งานวิจัยในประเทศ 
 ภรณี ศิริโชติ (2521: บทคัดยอ)  ศึกษาเรือ่ง การวิเคราะหวิทยานิพนธสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ปการศึกษา 
2508-2519 จํานวน 70 เรื่อง  โดยแบงขอบเขตเนื้อหาออกเปน 10 สาขา ไดแก ภูมิหลัง การจัด
องคกรและการบริหารงาน ทรัพยากร บริการผูอาน งานเทคนิครวมงานดานขาวสาร บุคลากร 
การศึกษาบรรณารักษศาสตร บรรณารักษศาสตรสากล บรรณารักษศาสตรเปรียบเทียบและ
บรรณารักษศาสตรในประเทศอื่นๆ วธิีการวิจัยและเรือ่งอ่ืนๆ (สมาคมหองสมุด งานจดหมายเหตุ 
ศูนยวชิาการ)  ซึ่งผลการวิจัยพบวา วทิยานิพนธมีเน้ือหาดานภูมิหลัง บริการผูอาน และทรัพยากร 
หองสมุดมากที่สุด  โดยวิทยานิพนธมีเน้ือหาไมเกี่ยวกับหองสมุดประเภทใดประเภทหนึ่ง รองลงมา
มีเน้ือหาเกี่ยวกับหองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  
 นงลักษณ ไมหนายกิจ (2529: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหวิทยานิพนธของ
นิสิตบรรณารกัษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ปการศึกษา 2508-2528   จํานวน 243 เรื่อง และ
อยูระหวางการเรียบเรียง 53 เรื่อง พบวา วิทยานิพนธที่ดําเนินการเสร็จมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
ทรัพยากรสารสนเทศ  สวนหัวขอวทิยานพินธซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการ 53 เรื่อง ผลการ
วิเคราะหเน้ือหาของวิทยานิพนธทั้ง 2 กลุมสอดคลองกัน คือ มีขอบเขตเนื้อหาเกีย่วกับทรัพยากร
สารสนเทศ มากที่สุด งานวิจัยสวนใหญเปนการวิจัยเชงิสํารวจ  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
วิจัย ประชากรที่ใชในการวจัิยสวนใหญเปนบุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 เรวดี  เรืองประพันธ (2529: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหเน้ือหาบทความ 584 
บทความ  ในวารสารทางบรรณารักษศาสตรของไทย จํานวน 13 ชื่อเร่ือง ในดานเนื้อหาของ
บทความ การอางอิงของบทความ และประเภทของผูเขยีนบทความ  โดยจําแนกเนื้อหาของ
บทความ ออกเปน 7 หมวด ไดแก บรรณารักษศาสตรภูมิหลัง  ประเภทของหองสมุด บริการ
หองสมุด  งานเทคนิคหองสมุด  วรรณกรรมสําหรับเด็กและวยัรุน  บุคลากรการศกึษา อบรม และ
วิจัยทางบรรณารักษศาสตร  และสารนิเทศศาสตร  ผลการวิจัยพบวา  หมวดบรรณารักษศาสตรภูมิ
หลัง มีเน้ือหาเกี่ยวกับผลงานของบรรณารักษและนักเขยีนมากที่สุด  หมวดประเภทของหองสมุด มี
เน้ือหาเกี่ยวกบับริการตางๆ และกิจกรรม  หมวดบริการหองสมุด มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการสอนการใช
บัตรรายการและบตัรดรรชนี  หมวดงานเทคนิคหองสมุด มีเน้ือหาเกี่ยวกับลําดับขั้นของการ
ดําเนินงานและวิธีจัดหา  หมวดวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน มีเน้ือหาเกี่ยวกบัหนังสือสําหรับ
เด็กประเภทตางๆ และวารสาร  หมวดบุคลากรการศึกษา อบรม และวิจัยทางบรรณารักษศาสตร มี
เน้ือหาเกี่ยวกบัการประชุมและสัมมนา  และหมวดสารนิเทศศาสตร มีเน้ือหาเกี่ยวกับศูนยบริการ
สารนิเทศมากที่สุด   การอางอิงของบทความ พบวา มีหลักฐานอางอิงในงานเขียน 303 บทความ 
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อางอิงบทความในกลุมบทความดวยกัน 28 บทความ  อางอิงบทความในวิทยานิพนธ ปริญญา
นิพนธ 160 บทความ  ในดานผูเขียนบทความพบวา บรรณารักษเปนกลุมที่เขยีนบทความมากที่สุด
 ประภาวดี  สืบสนธิ์ (2530: 67-76)  ศึกษาสถานะงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใน
ปการศึกษา 2508-2528  จํานวน 438 เรือ่ง พบวาเปนงานวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 255 
เรื่อง ของมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 183 เรื่อง  งานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เนนเกี่ยวกบัเรื่องหองสมุด การปฏิบัติงานและบรรณารักษ และการศึกษาผูใช ในขณะ
ที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร เนนเกี่ยวกับกบัเรื่องหองสมุด การปฏิบัติงานและ
บรรณารักษเปนหลัก  สําหรับประเภทหองสมุดที่งานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรศึกษามากที่สุด คือ หองสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหองสมุด
โรงเรียน  ในขณะที่งานวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกี่ยวของกับหองสมุดมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยมากที่สุด  วิทยานพินธของทั้งสองสถาบัน ใชวิธวีิจัยเชิงสํารวจมากที่สุด โดยใชแบบ 
สอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล  ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครอูาจารย ขาราชการ ประชาชน  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหใชสถติิพรรณนา 
 ชุติมา สัจจานันท (2537: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง สถานภาพงานวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรในประเทศไทย บทบาท ผลกระทบและทศิทางของงานวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา งานวิจัยสวนใหญเปนวิทยานิพนธของนิสิต นักศกึษา สถาบันที่ผลติวิทยานพินธ
มากที่สุดคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนใหญเปนงานวิจัยเชงิสํารวจ  ศึกษาเฉพาะสถาบัน หรือ
สถาบันการศกึษาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  การจัด
กระทําขอมูลโดยไมใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล ไมใชสถติทิดสอบนัยสําคัญ  นําเสนอผล 
การวิจัยโดยใชตารางประกอบการบรรยาย   งานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหองสมุด
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  มีขอบเขตเนือ้หาเกี่ยวกับเรื่องผูใช  การใชสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ หองสมุดและบริการ  งานวิจัยมีบทบาทและผลกระทบตอวงวิชาการ วิชาชีพและสงัคม
คอนขางนอย สวนทศิทางของงานวิจัยควรดําเนินการครอบคลุมทุกดานในวิชาชีพ  โดยเนนเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกจิสารสนเทศและการวิจัยเชงิสหวิทยาการ 
 จรูญลักษณ  ทัพโยธา (2538: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหการกระจายเนื้อหา
ปริญญานิพนธทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2529-2536  
ของมหาวิทยาลัย 4 แหง คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํานวน 371 เรื่อง โดย
แบงขอบเขตเนื้อหาการศึกษาออกเปน 2 ดาน คือ บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  เน้ือหา
แตละดานแยกเปนเนื้อหาหลักและเนื้อหารอง  ผลการวิจัยพบวาดานบรรณารักษศาสตรมีเน้ือหา
หลัก คือ การบริหารและการจัดการหองสมุด เน้ือหารอง คือ ทรัพยากรที่เปนสิ่งพิมพ  สําหรับ
เน้ือหาทางดานสารนิเทศศาสตร เน้ือหาหลัก คือ ความรูและการสื่อสารความรู  เน้ือหารองคือ ความ
ตองการและการใชสารนิเทศ 
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 เบญจาภา เจนการ (2541: บทคัดยอ)  ศกึษาเรื่อง การวิเคราะหเน้ือหาบทความทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรภาษาไทย 770 บทความ ที่เผยแพรในวารสารระหวางป 
พ.ศ. 2530-2539  จํานวน 99 ฉบับ โดยศึกษาในดานหนวยงานผูผลิต ผูเขียน เนื้อหา แหลงอางอิง 
วิธีการเขียน วัตถุประสงคของวารสาร วตัถุประสงคของบทความ รายละเอียดของวารสาร 
บรรณานุกรม และความสอดคลองของเนื้อหาและวัตถปุระสงคของวารสาร  รวมทั้งศึกษาแนวโนม
ของเน้ือหาดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  ผลการวิจัยพบวา  หนวยงานอ่ืนๆ ซึ่งเปน
หนวยงานอิสระเปนหนวยงานผูผลิตมากที่สุด  ผูเขียนสวนใหญเปนบรรณารักษ  เน้ือหาในการวิจัย
สวนใหญเปนเน้ือหาในดานอ่ืนๆ มากกวาเนื้อหาดานบรรณารักษศาสตร  และเนือ้หาดานสารสนเทศ
ศาสตร  แหลงอางอิงที่ใชในการเขียนบทความ เปนการเขียนที่ไมปรากฏแหลงอางอิงในบทความ
มากที่สุด รองลงมาคือแหลงอางอิงที่เปนสิ่งพิมพ และแหลงอางอิงที่ไมใชสิ่งพิมพ ตามลําดับ  
วิธีการเขียนเปนลักษณะบทความวิเคราะหหรือวิชาการ  โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นเชงิวิชาการและเชิงปฏิบตัิการมากที่สุด โดยวัตถุประสงคของบทความไม
ตรงกับวตัถปุระสงคของวารสารในดานเผยแพรความรูในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร  รายละเอียดของวารสาร  สวนใหญสังกัดมหาวิทยาลัย  มีรายการบรรณานุกรมที่ไมปรากฏ
ในบทความมากที่สุด  ผลการวิเคราะหในดานความสอดคลองของเนื้อหาและวัตถปุระสงคของ
วารสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีแนวโนมวาเนื้อหาดานสารนิเทศ
ศาสตรมีอัตราเพิ่มขึ้น ในขณะที่เน้ือหาดานบรรณารักษศาสตรมีอัตราลดลง 
 เพ็ญสุภา นาทอง (2543: บทคัดยอ)  ศกึษาเรื่อง การวิเคราหวิทยานิพนธสาขา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในประเทศไทย ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 
2541  ในดานสถาบัน ปที่พิมพ ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย ประเภทของหองสมุดที่ศึกษา เขต
ภูมิศาสตรของเรื่องที่ศึกษา ประเภท/วธิีการวิจัย ประชากร/กลุมตัวอยางที่ในการวจัิย วิธีการสุม
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล และสถติิทีใ่ชในการวิจัย  
ผลการวิจัยพบวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบนัที่มีวิทยานพินธเผยแพรมากที่สุดในป 2539  
วิทยานิพนธทีน่ํามาวิเคราะหมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกบัเรื่องผูใช การใชสารสนเทศ ทรัพยากรและ
บริการ เน้ือหาที่มีการศึกษานอยที่สุดคือเรื่องการศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร  เม่ือพิจารณาเนื้อหาตามประเภทของหองสมุดพบวา สวนใหญศึกษาในเรื่องหองสมุด
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  ถาพิจารณาเนื้อหาตามเขตภูมิศาสตรพบวา โดยมากมีเน้ือหาเกี่ยวกับ
ภาคกลาง การวิจัยสวนใหญเปนการวิจัยเชิงสํารวจ  ใชวธิีการวิจัยประยุกตมากที่สุด ประชากรหรือ
กลุมตัวอยางที่ศึกษาโดยมากเปนบรรณารักษ เจาหนาที่หองสมุด วิทยานิพนธสวนใหญใชวิธีการสุม
ตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลมากที่สุดคอืแบบสอบถาม  วิธีการ
วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมากที่สุด  สถิติที่ใชในการวจัิยสวนใหญใชสถิตทิั้งสอง
ประเภท คือ สถิติพรรณนาและสถติิอางอิง 
 ภรณี ศิริโชติ (2544: บทคัดยอ)  ศึกษาเรือ่ง การวิเคราะหวิทยานิพนธสาขา
บรรณารักษศาสตรและสารสเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2539-2544  จํานวน 59 เรื่อง  
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ศึกษาในดานขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย ปที่จัดพิมพ ประเภทของหองสมุดที่ศึกษา ประเภทหรือ
วิธีการวิจัยที่ใช ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีการวิเคราะหขอมูล และสถิติทีใ่ชในการวิจัย  ผลการวิจัยพบวา ป พ.ศ. 2543  มีวิทยานิพนธและ
รายงานการศึกษาอิสระจํานวนมากที่สุด  มีเน้ือหาเกี่ยวกับผูใช การใชสารสนเทศ การใชทรัพยากร
และบริการ ถาพิจารณาเนื้อหาตามประเภทของหองสมุดที่ศึกษา พบวา มีเน้ือหาเกี่ยวกับหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษามากที่สุด เปนการวิจัยประยุกต ใชวธิีการวิจัยเชิงสํารวจ  ประชากรและกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาสวนใหญ ไดแก ผูบริหาร ครูอาจารย และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลมากที่สุด  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวเิคราะหขอมูล  สวนสถติิที่ใชใน
การวิจัยพบวา สวนใหญใชสถิติเชิงพรรณนา 
 อัจฉรา ดานพิทักษ (2547: บทคัดยอ)  ศกึษาเรื่อง การวิเคราะหเนื้อหาปริญญานิพนธ
สาขาบรรณารกัษศาสตรและสารนิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2512-
2545  จํานวน 298 เลม ในดานขอบเขตเนื้อหาปริญญานิพนธ  ประเภทของการวิจัย หนวยวจัิย 
วิธีการสุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และสถติิที่ใชในการวิจัย ผลการวิจัยพบวาในป 2527 มี
จํานวนปริญญานิพนธมากที่สุด  ปริญญานิพนธสวนใหญมีเน้ือหาเกี่ยวกับทรพัยากรและแหลง
สารสนเทศ  วธิีการวิจัยเปนแบบวิจัยเชิงสาํรวจมากที่สดุ  หนวยวิจัยที่มีผูศึกษาสูงสุด ไดแก นิสิต 
นักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต  การสุมตวัอยางใชวธิีการสุมแบบหลายขั้นตอนมากที่สุด เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยมากที่สุด คือ แบบสอบถาม สถิติทีใ่ชในการวิจัยคือสถติิบรรยาย  มีการใชคาเฉลีย่ 
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  สวนสถติิอางอิง สวนใหญใชการทดสอบคา t-test  Z-test 
  สุพัตรา ศิรวิฒัน (2547: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง การวเิคราะหวทิยานิพนธสาขาวชิา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 2540 ถึง 
พ.ศ. 2546  จํานวน 123 เรือ่ง ในดานลักษณะเนื้อหา วิธีดําเนินการวิจัย และการอางอิงที่ใชใน
วิทยานิพนธ ผลการวิจัยพบวา ดานเนื้อหาของวิทยานิพนธ  สวนใหญนิยมศึกษาเรื่องการแสวงหา
สารสนเทศ  หัวขอยอยนิยมศึกษาเรื่องการใชสารสนเทศ วธิีดําเนินการวิจัยที่ใชในวิทยานิพนธ 
ไดแกการวิจัยเชิงสํารวจ  ประชากรและกลุมตัวอยางสวนใหญใชบรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุด  
การสุมตัวอยางใชวธิีการสุมแบบระดับชั้นใน  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนใหญใช
แบบสอบถาม  และสถิตทิี่ใชในการวิจัยสวนใหญใชสถติิพรรณนาหรือสถิติบรรยาย  การอางอิงสวน
ใหญใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนงัสือภาษาไทย   
 สิริพันธ รุงวิชานิวัฒน (2552: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหวทิยานิพนธสาขา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2533-2550  จํานวน 46 
เรื่อง  ดานขอบเขตเนื้อหา ปที่จัดพิมพ ประเภทของหองสมุดที่ศึกษา ประเภทหรือวิธีการวิจัยที่ใช 
วิธีการรวบรวมขอมูล ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล และสถติิทีใ่ชในการวิจัย โดยมีแบบวิเคราะหวิทยานิพนธเปนเครื่องมือ
ในการรวบรวมขอมูล  ผลการศึกษาพบวา วิทยานิพนธสวนใหญมีเน้ือหาเกี่ยวกบัผูใช การใช
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สารสนเทศ การใชทรัพยากรและบริการในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใชแบบสอบถามในการเกบ็
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และใชสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอางอิง 
 ชโรชีนีย ชัยมินทร (2553: บทคัดยอ)  ศกึษาเรื่อง การวิเคราะหเน้ือหางานวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของบรรณารักษและนักเอกสารสนเทศหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา  ระหวางป พ.ศ. 2543-2552  จํานวน 206 เรื่อง  เครื่องมือที่ใชในการวจัิยคือ แบบ
วิเคราะหงานวิจัยและแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย 
และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใชในการพฒันาระบบ ไดแก โปรแกรมพีเอชพีและมาย
เอสคิวแอล  ผลการวิจัยพบวา งานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยบุคคล  ผูวิจัยมีตําแหนงเปน
บรรณารักษมากที่สุด ปที่มีการเผยแพรผลงานวิจัยมากที่สุด คือ ป พ.ศ. 2551 งานวิจัยสวนใหญ
ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงเงินทุกตางๆ วิธีวิจัยที่ใชเปนการวิจัยเชงิสํารวจ ประชากรหรือกลุม
ตัวอยางใชในการวิจัยสวนใหญเปนนิสิต นักศึกษา  โดยวิธีการสุมอยางงายมากที่สุด เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  สวนใหญใชวิธวีิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และใชสถิติ
คาความถี่และรอยละมากทีสุ่ด   
 ผลการวิเคราะหเน้ือหางานวิจัยพบวา สวนใหญมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับบริการของ
หองสมุด  สําหรับแนวทางการนําผลการวิจัยไปพัฒนางานบรรณารักษและนักสารสนเทศสวนใหญมี
วัตถุประสงคในการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือใชในการพัฒนางานในหนาที่หรือความรบัผิดชอบและเพื่อใช
ในการแกปญหางานในหนาที่หรือความรับผิดชอบ  สวนความตองการการสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัย พบวา บรรณารักษและนักสารสนเทศตองการใหหนวยงานจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัย  
รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถดานการวิจัย   

ดวงกมล วงศจันทร (2554: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหวทิยานิพนธระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในประเทศไทยที่เผยแพร
ระหวาง พ.ศ. 2542-2551  ของสถาบันอุดมศึกษา 10 แหง จํานวน 614 ชื่อเร่ือง  ในดานสถาบนั ป
ที่พิมพ ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของหองสมุด เขตภูมิศาสตร วิธวีิจัย ประชากร/กลุมตัวอยาง วิธีการ
สุมกลุมตวัอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และสถติิที่ใชในการวิจัย  ผลการวิจัยพบวา มหาวิทยาลัย
รามคําแหงเปนสถาบันที่มีวทิยานิพนธจํานวนสูงสุด 157 ชื่อเร่ือง รองลงมาคือ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํานวน 118 ชื่อเร่ือง ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธสาขาบรรณารกัษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรที่มีการศกึษามากที่สุด คือ ทรัพยากรสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ ประเภท
ของ  หองสมุดที่มีการศึกษามากที่สุด คือ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เขตภูมิศาสตรที่มีการศึกษา
มากที่สุด คือ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิธวีจัิยที่ใชมากทีสุ่ด คือ การวจัิยเชิงสํารวจ 
ประชากร/กลุมตัวอยางที่ใชมากที่สุดคือ กลุมอาชีพที่หลากหลาย วิธกีารสุมตัวอยางที่มีการศึกษา
มากที่สุด คือ การสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวจัิยมากที่สุด คือ แบบสอบถามหรอื
แบบประเมิน สถิติทีใ่ชในการวิจัยของวิทยานิพนธสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่มี
การศึกษามากที่สุด คือ สถิติพรรณนา โดยใชคารอยละ 



 37
 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวเิคราะหวทิยานิพนธ ปริญญานิพนธ บทความวารสาร และ
งานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในประเทศไทย  พบวาสวนใหญใชวธิีการวิจัย
เชิงสํารวจ  ซึ่งเปนการวิเคราะหทั้งในภาพรวม หรือแยกตามสถาบันการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาสวน
ใหญจะศึกษาทางดานบรรณารักษศาสตรมากกวาทางสารสนเทศศาสตร  ไดแก  ผูใช  การใช
สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดและบริการ  การวิเคราะหงานวิจัยชี้ใหเห็นแนวโนมของ
การศึกษาทางสารสนเทศศาสตรเพ่ิมมากขึ้น ประชากร/กลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนนิสิต นักศกึษา 
บรรณารักษ  เครื่องมือในการวิจัยสวนใหญใชแบบสอบถาม สถิติทีใ่ชสวนใหญ ไดแก สถิติพรรณนา 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
       ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากร 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากร  
      ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธระดับมหาบณัฑิตของ
สถาบันอุดมศกึษาของรัฐในประเทศไทย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ  จากสถาบันทีมี่วิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัย  พิมพเผยแพรระหวางป 
พ.ศ. 2543-2553   จํานวน 18 แหง รวม 210 ชื่อเร่ือง ดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 จํานวนวทิยานิพนธจําแนกตามสถาบัน 
 

สถาบันอุดมศกึษา จํานวนวิทยานิพนธ (ชื่อเร่ือง) 
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน   
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม     
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
6. มหาวิทยาลัยบูรพา  
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
13. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 

51 
18 
 3 
 1 
 3 
20 
 8 

                   15 
 1 
 1 
 1 
 1 
43 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

สถาบันอุดมศกึษา จํานวนวิทยานิพนธ (ชื่อเร่ือง) 
14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี 
16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
17. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
18. สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

29 
 6 
 5 
 3 
 1 

รวม                  210 

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
   การวิจัยในครั้งนี้เปนการวเิคราะหและสงัเคราะหวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธเกี่ยวกับ
หองสมุดมหาวิทยาลัย  โดยใชแบบบันทกึขอมูลวิทยานิพนธเปนเครื่องมือในการวิจัย  ภายในแบบ
บันทึกขอมูลวทิยานิพนธนี้แบงออกเปน 5 ตอนไดแก  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของวิทยานิพนธ   
ตอนที่ 2 ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ  ตอนที่ 3 วิธดํีาเนินการวิจัย  ตอนที่ 4 การนําทฤษฎีมาใช
เปนกรอบแนวคิดของงานวจัิย และตอนที ่5 ผลการวิจัย ซึ่งแบบบันทึกขอมูลวทิยานิพนธดังกลาวได
พัฒนามาจากการศึกษางานวิจัยของเพ็ญสุภา  นาทอง (2543: 123) อัจฉรา ดานพิทักษ (2547: 90) 
และดวงกมล วงศจันทร (2554)      
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ มีดังนี้ 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย และตําราที่
เกี่ยวกับการวเิคราะหและการสังเคราะหงานวิจัย  การศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร และการวิจัย 

2.  กําหนดเกณฑสําหรับการจําแนกขอบเขตเนื้อหา  ผูวิจัยไดศึกษาเกณฑสําหรับการ
จําแนกขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัยเกี่ยวกับกับการวิเคราะหเน้ือหาวิทยานิพนธในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  พบวาสวนใหญเปนเกณฑที่ใชจําแนกขอบเขตเนื้อหาทั้ง
สาขาวิชาในภาพรวม  สําหรับการจําแนกขอบเขตเนื้อหาวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัย 
พบวา เฮยค็อค และ เคอรรี ่(Haycock; & Curry.  1999: 277-292) ไดจําแนกเนื้อหาออกเปนหัวขอ
ยอยดังนี้ คือ บรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัย ทรัพยากรสารสนเทศ ความรวมมือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ บทบาท และบริการ  ซึ่งเปนการจําแนกเนื้อหาของวิทยานิพนธปรญิญาเอกเพียง 18 
เลม  ผูวิจัยไดนําเกณฑสําหรับการจําแนกขอบเขตเนื้อหาจากงานวิจัยของเพ็ญสุภา นาทอง (2543: 
41-43) มาใชเปนหลักและเทียบเคยีงกับการแบงหมวดหมูหนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey 
Decimal Classification) การแบงหมวดหมูหนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ( Library of 
Congress Classification)  และการจําแนกขอบเขตเนื้อหาวิทยานพินธเกี่ยวกับหองสมุด
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มหาวิทยาลัยของเฮยค็อค และ เคอรรี่ จากนั้นจึงปรับเกณฑดังกลาวเพ่ือนํามาใชในการจําแนก
ขอบเขตเนื้อหาในการวิเคราะหวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัย 7 หัวขอ ดังนี้ 

2.1 การบริหารและจัดการหองสมุด  ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หองสมุด การกําหนดนโยบายและแผน วฒันธรรมองคกร การบริหารอาคารสถานที่ วัสดุและ
ครุภัณฑ การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล กลยุทธการตลาด การประเมิน
คุณภาพหองสมุด การจัดการความรู ความรวมมือระหวางหองสมุด และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

2.2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับการดําเนนิงาน
ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ การจัดหา วิเคราะหและประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศ การ
ซอมและบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การจําหนายออกทรัพยากรสารสนเทศ และเรื่องอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวของ 

2.3 งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมเน้ือหาเกีย่วกับเครื่องมือและ
มาตรฐานในการจัดระบบสารสนเทศ การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการ เมตะดาตา การวิเคราะห
หัวเร่ือง การทําดรรชนีและสาระสังเขป และเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

2.4 งานบริการสารสนเทศ ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับงานบริการสารสนเทศและ
กิจกรรมตาง ๆ ของหองสมุด ไดแก บริการสิ่งพิมพ บริการโสตทัศนวัสดุ บริการสือ่อิเล็กทรอนิกส 
บริการยืม-คืน บริการยืมระหวางหองสมุด บริการตอบคําถามและชวยการคนควา บริการขาวสาร
ทันสมัย บริการแปล บริการสถานที่เพ่ือการเรียนรู บรกิารแนะนําการใชหองสมุดและสารสนเทศ 
บริการชุมชน กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด และบริการอ่ืนๆ  รวมถึงเทคนิคหรอืวิธีการใหบรกิาร 
การประเมินคณุภาพบริการ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

2.5 ผูใช และพฤตกิรรมการใชสารสนเทศ  ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับผูใช ความ
ตองการสารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหา/คนหาสารสนเทศ และการใชทรัพยากรสารสนเทศและ
แหลงสารสนเทศ การใชบรกิารตาง ๆ การรูสารสนเทศ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช  ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกบั การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุด การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปในงานหองสมุด 
คอมพิวเตอรชวยสอน การใชอินเทอรเน็ต  การวิเคราะห ออกแบบ ประเมินผลและการจัดการ
ฐานขอมูล  การวิเคราะห ออกแบบ และประเมินผลระบบสารสนเทศ การสืบคนและเขาถึง
สารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซดหองสมุด และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

2.7 อ่ืนๆ ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับการอาน จรรยาบรรณ สมาคมวิชาชพี ประวัติ
พัฒนาการของหองสมุด ชีวประวตัิและผลงานของบรรณารักษ นักสารสนเทศ และนักประพันธ 
สํานักพิมพ การพิมพ กฎหมายการพิมพ ลิขสิทธิ์และการละเมิด กฎหมายหองสมุด บริการ
สารสนเทศเชงิพาณิชย และเรื่องอ่ืนๆ  
    3. สรางแบบบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ  โดยแบงออกเปน 5 ตอน ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 
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   ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของวิทยานิพนธ  ไดแก  ชื่อวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ  ชื่อ
ผูวิจัย  ป พ.ศ.  สาขาวิชา  สถาบันการศกึษา  และประเภทของการวิจัย   
   ตอนที่ 2 ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ  ไดแก   
     1) การบริหารและจัดการหองสมุด   
     2) งานเทคนคิหองสมุด    
     3) งานบริการและกิจกรรมของหองสมุด   
     4) ผูใช และพฤติกรรมการใชสารสนเทศ   
     5) ทรัพยากรสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ   
     6) เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกตใช   
     7) อ่ืนๆ   
   ตอนที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  ไดแก  ประชากร  กลุมตวัอยาง  การสุมตัวอยาง  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  และสถติิทีใ่ชในการวิจัย 
   ตอนที่ 4  การนําทฤษฎีมาใชเปนกรอบแนวคิดของงานวิจัย ตรวจสอบวา
วิทยานิพนธแตละเร่ืองที่นํามาวิเคราะหนัน้มีการอางอิงทฤษฎีในการสรางกรอบแนวคิดของงานวจัิย
หรือไม ถามีเปนทฤษฎีใดบาง 
   ตอนที่ 5 ผลการวิจัย รวบรวมผลการวิจัยในแตละขอบเขตเนื้อหามาสังเคราะห และ
สรุปประเด็นขอคนพบ 

4. นําแบบบันทึกขอมูลวทิยานิพนธที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหประธานและกรรมการควบคมุ
ปริญญานิพนธ ตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือ 
  5. ปรับปรุงแบบบันทึกขอมูลวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะของประธานและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ 

6. นําแบบบันทึกขอมูลวทิยานิพนธที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใหผูรวมประเมินที่มีคุณสมบัติ
ใกลเคยีงกับผูวิจัย จํานวน 5 คน ทดลองวิเคราะหขอมูล (Try-out) กับวิทยานิพนธ จํานวน 5 เลม 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยง (Reliability) ของแบบบันทึกขอมูล ซึ่งผูรวมประเมิน 5 คน
ประกอบดวย 

1. นางภรันยา  ปรางทอง   ตําแหนงบรรณารักษ  
แผนกวิเคราะหสารนิเทศ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2. นางวราภรณ จารุเมธีชน    นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  
สาขาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. นางสาวจิราพร  บานลา   ตําแหนงบรรณารักษ  
แผนกวิเคราะหสารนิเทศ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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4. นางสาวชวนชม  สมนึก  ตําแหนงนักวชิาการบรรณารักษ  
งานฐานขอมูลบรรณานุกรม  

                                    มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
5. นางสาวอารยา  ดอกรักษ   นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  

สาขาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

  โดยพิจารณาจํานวนขอของผูรวมประเมินตองมีความสอดคลองกับผูวิจัยที่ไดบันทึกไว คิด
เปนรอยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือวาเปนแบบบันทึกขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการทดสอบความเที่ยงของแบบบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ 

 
  จากตาราง  แสดงใหเห็นวา  การทดสอบแบบบันทึกขอมูลวิทยานพินธทั้งหมด 175 ขอ  

มีจํานวนขอทีผู่รวมประเมินบันทึกสอดคลองกับผูวิจัย  จํานวน 150 ขอ (รอยละ 85.71)  และจํานวน
ขอที่ผูรวมประเมินบันทึกไมสอดคลองกับผูวิจัย จํานวน 25 ขอ (รอยละ 14.29)  เม่ือพิจารณา 
แตละตอน  ซึ่งมีจํานวน 25 ขอ  พบวา ตอนที่ 1 ประเภทของการวจัิย มีจํานวนขอที่ผูรวมประเมิน
บันทึกสอดคลองกับผูวิจัย จํานวน 23 ขอ (รอยละ 13.14)  และจํานวนขอที่บันทึกไมสอดคลองกับ
ผูวิจัย มีจํานวน 2 ขอ (รอยละ 1.14)  ตอนที่ 2 ขอบเขตเนื้อหา มีจํานวนขอที่ผูรวมประเมินบันทึก
สอดคลองกับผูวิจัย จํานวน 21 ขอ (รอยละ 12.00)  และจํานวนขอที่บันทึกไมสอดคลองกับผูวจัิย  

เน้ือหาของแบบบันทึก 
จํานวนขอของผูรวมประเมินบันทึกลงในแบบบันทึก 
สอดคลองกับผูวิจัย ไมสอดคลองกับผูวิจัย 

จํานวนขอ รอยละ จํานวนขอ รอยละ 
ตอนที่ 1 ประเภทของการวจัิย 23 13.14 2 1.14 
ตอนที่ 2 ขอบเขตเนื้อหา 21 12.00 4 2.29 
ตอนที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย     
           1. ประชากรและกลุมตัวอยาง     
               1.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง 21 12.00 4 2.29 
               1.2 การสุมตัวอยาง 18 10.29 7 4.00 
           2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 24 13.71 1 0.57 
           3. สถิติทีใ่ชในการวิจัย 24 13.37 1 0.57 
ตอนที่ 4 การนําหลักวิชา/ทฤษฎีมาใชเปน   
           กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

19 10.86 6 3.43 

รวม 150 85.71 25 14.29 
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มีจํานวน 4 ขอ (รอยละ 2.29)  ตอนที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย มีทั้งหมด 3 ประเด็น ผลปรากฎวา 
ประเด็นที่ 1ประชากรและกลุมตัวอยาง มีทั้งหมด 2 หัวขอ พบวา หัวขอที่ 1 ประชากร/กลุมตัวอยาง 
มีจํานวนขอทีผู่รวมประเมินบันทึกสอดคลองกับผูวิจัย จํานวน 21 ขอ (รอยละ 12.00)  และจํานวน
ขอที่บันทึกไมสอดคลองกับผูวิจัย มีจํานวน 4 ขอ (รอยละ 2.29)  หัวขอที่ 2 การสุมตัวอยาง  
มีจํานวนขอทีผู่รวมประเมินบันทึกสอดคลองกับผูวิจัย มีจํานวน 18 ขอ (รอยละ 10.29)  และจํานวน
ขอที่บันทึกไมสอดคลองกับผูวิจัย มีจํานวน 7 ขอ (รอยละ 4.00)  ประเด็นที่ 2 เครือ่งมือที่ใชในการ
วิจัย มีจํานวนขอที่บันทึกสอดคลองกับผูวจัิย จํานวน 24 ขอ (รอยละ 13.34)  และจํานวนขอที่บนัทึก
ไมสอดคลองกับผูวิจัย มีจํานวน 1 ขอ (รอยละ 0.57)   ประเด็นที่ 3 สถิติทีใ่ชในการวิจัย มีจํานวนขอ
ที่บันทึกสอดคลองกับผูวิจัย จํานวน 24 ขอ (รอยละ 13.34)  และจํานวนขอที่บันทึกไมสอดคลองกับ
ผูวิจัย มีจํานวน 1 ขอ (รอยละ 0.57)  ตอนที่ 4 การนําทฤษฎีมาใชเปนกรอบแนวคิดของงานวิจัย  
มีจํานวนขอทีบ่ันทึกสอดคลองกับผูวิจัย จํานวน  19 ขอ (รอยละ 10.86)  และจํานวนขอที่บันทึก 
ไมสอดคลองกับผูวิจัย มีจํานวน 6 ขอ (รอยละ 3.43) 
 เม่ือนําผลการทดสอบแบบบันทึกขอมูลวทิยานิพนธ  เปรียบเทยีบกบัเกณฑที่ผูวจัิยกําหนด
ไว คือ ผลการประเมินแบบบันทึกตองสอดคลองกับผูวจัิย รอยละ 80 ขึ้นไป พบวา จํานวนขอที ่
ผูรวมประเมินสอดคลองกับผูวิจัย คิดเปนรอยละ 85.71  ถือวาแบบบนัทึกขอมูลวทิยานิพนธซึ่งใช
เปนเครื่องมือในการวิจัยครัง้นี้มีความเทีย่งอยูในเกณฑที่สามารถนาํไปเก็บขอมูลได 

7. นําแบบบันทึกขอมูลวทิยานิพนธที่ผานการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงแลว  
ไปเก็บรวบรวมขอมูลวิทยานิพนธ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. รวบรวมรายชือ่วิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐในประเทศไทย ที่พิมพเผยแพรระหวางป พ.ศ. 2543-2553  โดยสืบคนจากฐานขอมูลเอกสาร
ฉบับเต็ม (TDC หรือ Thai Digital Collection)  ในโครงการความรวมมือระหวางหองสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ  และสบืคนจากเวบ็ไซตหองสมุดของสถาบันอุดมศึกษาของรฐั  โดยใชคําคน 
“หองสมุดมหาวิทยาลยั” และ “หองสมุดสถาบันอุดมศกึษา”  จากเขตขอมูล ชื่อเร่ือง และหัวเรื่อง 

2. ตรวจสอบเลมวิทยานิพนธทีไ่มมีขอมูลเปนเอกสารฉบบัเต็ม เพ่ือขอสําเนา
วิทยานิพนธจากหองสมุดมหาวิทยาลัยทีมี่ใหบริการ 

3. บันทึกขอมูลตางๆ ของวิทยานิพนธ ตามหัวขอที่สรางไวในแบบบันทกึขอมูล 
4. วิเคราะหประเด็นตางๆ ของวิทยานิพนธทัง้หมดจากแบบบันทึกขอมูล และสรุปแยก

ยอยแตละหัวขอ    
5. สังเคราะหผลการวิจัยของวทิยานิพนธ 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
               1. วิเคราะหขอมูลในแบบบันทึกขอมูลวทิยานิพนธ  ในดานสถาบัน สาขาวิชา ขอบเขต
เน้ือหา ประเภทของการวจัิย วิธีดําเนินการวิจัย และการนําหลักวชิา/ทฤษฎีมาใชในการวิจัย  
               2. สังเคราะหผลการวิจัยของวิทยานิพนธตามขอบเขตเนือ้หาที่ผูวิจัยกําหนด 

      สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
       1.  แบบบันทึกขอมูลวทิยานิพนธนํามาวิเคราะห โดยแจกแจงความถี่ คํานวณคา
รอยละ นําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย   และสรุปเชิงบรรยายเพื่อใหเห็น
ภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมดเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัย  

       2.  ผลการวิจัยในแตละขอบเขตเนื้อหามาสังเคราะห และสรุปประเด็นขอคนพบ
โดยวิธีอุปนัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหวิทยานิพนธระดับบัณฑติศึกษา  
ทุกสาขาวชิาที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย 
ระหวาง พ.ศ. 2543-2553  มีจํานวนวิทยานิพนธทั้งสิ้น 210 ชื่อเร่ือง   
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   

ผูวิจัยไดกําหนดตัวอักษรยอเพ่ือใชเรียกแทนชื่อสถาบนัหรือมหาวิทยาลัยตางๆ ดังนี้ 
 จฬ  แทน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 มข  แทน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 มจธ แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 
 มช  แทน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 มธ  แทน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 มบ  แทน มหาวิทยาลัยบูรพา 
 มมส แทน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 มบส แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 มรภ บร แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 มร อย แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มรภ พบ แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 มสด แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 มร  แทน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 มศว แทน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 มสธ แทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 มอ  แทน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี  
 สจล แทน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 สพบ แทน สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหวทิยานิพนธ 

1.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามสถาบันและปที่พิมพ 
2.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามสาขาวชิา 
3.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามขอบเขตเนื้อหา 
4.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามประเภทของการวิจัย 
5.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามประชากร 
6.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามการสุมตวัอยาง 
7.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
8.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามสถิตทิี่ใชในการวิจัย 
9.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามการนําหลักวิชา/ทฤษฎีมาใชเปนกรอบ   

แนวคิดของการวิจัย       
   ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะหผลการวิจัยของวิทยานิพนธ  จําแนกตามขอบเขตเนื้อหา  

1.  การบริหารและจัดการหองสมุด 
2.  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.  งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
4.  การบริการสารสนเทศ 
5.  ผูใชและพฤตกิรรมการใชสารสนเทศ 
6.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช 
7.  อ่ืนๆ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหวิทยานิพนธ 

1.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามสถาบันและปที่พิมพ  ดังแสดงในตาราง 3 
  
ตาราง 3 จํานวนวทิยานิพนธจําแนกตามสถาบันและปที่พิมพ  
 

สถาบัน 
ปที่พิมพ รวม 

2543   2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550  2551 2552 2553 (รอยละ) 
จฬ 5 

(2.38) 
 5 

 (2.38) 
6 

(2.86) 
6 

(2.86) 
11 

(5.24) 
3 

(1.43) 
7 

(3.33) 
2 

(0.95) 
3 

(1.43) 
3 

(1.43) 
 51 

(24.29) 
มข    2 

  (0.95) 
 5 

(2.38) 
5 

(2.38) 
1 

(0.48) 
4 

(1.90)  
2 

(0.95)  
 18 

(8.57) 
มจธ   1 

  (0.48) 
     

 
 

 
 1 

(0.48) 
มช        

 
1 

(0.48)  
2 

(0.95) 
3 

(1.43) 
มธ 1 

(0.48) 
  2 

(0.95) 
   

 
 

 
 3 

(1.43) 
มบ 1 

(0.48) 
  2 

  (0.95) 
 10 

(4.76) 
1 

(0.48) 
1 

(0.48) 
1 

(0.48) 
2 

(0.95) 
1 

(0.48) 
1 

(0.48) 
 20 

(9.52) 
มมส 4 

(1.90) 
 1 

(0.48) 
1 

(0.48) 
1 

(0.48) 
 1 

(0.48) 
    8 

(3.81) 
มบส      4 

(1.90) 
2 

(0.95) 
4 

(1.90) 
2 

(0.95) 
1 

(0.48) 
2 

(0.95) 
15 

(7.14) 
มรภ บร         1 

(0.48) 
  1 

(0.48 
มร อย       1 

 (0.48)
 1 

(0.48) 
มรภ พบ    1 

(0.48) 
       1 

(0.48) 
มสด      1 

(0.48) 
     1 

(0.48) 
มร 7 

(3.33) 
  8 

  (3.81) 
5 

(2.38) 
2 

(0.95) 
3 

(1.43) 
6 

(2.86) 
 3 

(1.43) 
5 

(2.38) 
 4 

(1.90) 
43 

(20.48) 
มศว 2 

(0.95) 
 4 

  (1.90) 
 4 

(1.90) 
7 

(3.33) 
3 

(1.43) 
4 

(1.90) 
 2 

(0.95) 
2 

(0.95) 
1 

(0.48) 
29 

(13.81) 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

สถาบัน 
ปที่พิมพ รวม 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 (รอยละ) 
มสธ     1 

(0.48) 
 1 

(0.48) 
 3 

(1.43) 
  5 

(2.38) 
มอ  2 

(0.95) 
1 

(0.48) 
 1 

(0.48) 
 1 

(0.48) 
1 

(0.48) 
   6 

(2.86) 
สจล 1 

(0.48) 
    2 

(0.95) 
     3 

(1.43) 
สพบ    1 

(0.48) 
       1 

(0.48) 

รวม 
21 

(10.00) 
24 

(11.43) 
13 

(6.19) 
32 

(15.24) 
29 

(13.81) 
21 

(10.00) 
21 

(10.00) 
13 

(6.19) 
19 

(9.05) 
8 

(3.81) 
9 

(4.29) 
210 

(100.00) 

 
จากตาราง 3 วิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐใน

ประเทศไทย ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 2543-2553 พบวา มีจํานวนวิทยานิพนธ 210 ชื่อเร่ือง จาก
มหาวิทยาลัย 18 แหง  เม่ือจําแนกตามสถาบัน พบวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันทีมี่
วิทยานิพนธจํานวนมากที่สดุ จํานวน 51 ชื่อเร่ือง (รอยละ 24.29)  รองลงมาคือ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จํานวน 43 ชื่อเร่ือง (รอยละ 20.48)  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 29  
ชื่อเร่ือง (13.81) ตามลําดับ 
 ในดานปที่พิมพวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
ประเทศไทย ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 2543-2553 พบวา พ.ศ. 2546 มีจํานวนวทิยานิพนธมากที่สุด
จํานวน 32 ชื่อเร่ือง (รอยละ 15.24)  รองลงมาคือ พ.ศ. 2547 จํานวน 29 ชื่อเร่ือง (รอยละ 13.81)  
และพ.ศ. 2544 จํานวน 24 ชื่อเร่ือง (รอยละ 11.43) ตามลําดับ 
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2. จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามสาขาวชิา ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 จํานวนวทิยานิพนธจําแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
สาขาวิชาทางบรรณารักษศาสตร /   
     สารสนเทศศาสตร 

186 (88.57) 
 

จฬ(50)  มข(18)  มช(3)  มธ(3)   
มบ(18)  มมส(8)  มบส(14)  มร(38)  
มศว(23)  มสธ(5)  มอ(6) 

สาขาวิชาที่ไมใชทางบรรณารักษศาสตร   
     1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 (0.48) มรภ พบ(1) 
     2. เทคโนโลยีการศึกษา 2 (0.95) มบ(1)  มร(1) 
     3. เทคโนโลยีวิจัยการศกึษา 1 (0.48) มบ(1)   
     4. เทคโนโลยีการบริหาร 1 (0.48) สพบ(1) 
     5. ครุศาสตรเทคโนโลย ี 1 (0.48) มจธ(1) 
     6. การอุดมศึกษา 6 (2.86) มศว(6)   
     7. การบริหารการศึกษา 2 (0.95) มบส(1)  มสด(1) 
     8. การบริหารอาชีวศึกษา 1 (0.48) สจล(1)   
     9. การวิจัยการศึกษา 2 (0.95) มร(2) 
     10. รัฐประศาสนศาสตร 1 (0.48) มรภ บร(1) 
     11. สถาปตยกรรมศาสตร 2 (0.95) สจล(2) 
     12. นิติศาสตร 1 (0.48) มร(1) 
     13. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 1 (0.48) มร(1) 
     14. การจัดการทั่วไป 1 (0.48) มร อย(1) 
     15. วศิวกรรมอุตสาหการ 1 (0.48) จฬ(1)   

รวม 210 (100.00) 
 

จฬ(51)  มข(18)  มจธ(1)  มช(3)   
มธ(3)  มบ(20)  มมส(8)  มบส(15) 
มรภ บร(1)  มร อย(1)  มรภ พบ(1) 
มสด(1)  มร(43)  มศว(29)  มสธ(5)  
มอ(6)  สจล(3)  สพบ(1) 
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จากตาราง 4 สาขาวิชาที่มีการทําวิทยานิพนธเกี่ยวกบัหองสมุดมหาวิทยาลยั ระหวาง พ.ศ. 
2543-2553 มากที่สุดคือ สาขาวิชาทางบรรณารักษศาสตร/สารสนเทศศาสตร จํานวน 186 ชื่อเร่ือง 
(รอยละ 88.57)  รองลงมาคือ สาขาการอุดมศึกษา จํานวน 6 ชื่อเร่ือง (รอยละ 2.86)  และสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา  สาขาการบริหารการศึกษา  สาขาการวิจัยการศึกษา  สาขาสถาปตยกรรม
ศาสตร  สาขาละ 2 ชื่อเร่ือง (รอยละ 0.95)  ตามลําดับ 

 
3.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ ดังแสดงใน ตาราง 5 

 

ตาราง 5 จํานวนวทิยานิพนธจําแนกตามขอบเขตเนื้อหาของวิทยานพินธ 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
1. การบริหารและจัดการหองสมุด   
   1.1 การดําเนินงานหองสมุดโดยรวม 17 (8.10) 

 
จฬ(3) มข(2) มบ(1) มมส(3)  
มบส(4)  มร(4) 
 

   1.2 การกําหนดนโยบายและแผน 3 (1.43) จฬ(1) มมส(1) มบส(1) 
 

   1.3 วัฒนธรรมองคกร 4 (1.90) จฬ(1) มบ(1) มศว(2) 
 

   1.4 การบริหารงานอาคารสถานที่  
        วัสดุและครุภัณฑ 

5 (2.38) จฬ(1) มร(2) สจล(2) 

   1.5 การบรหิารงานบุคคล 9 (4.29) จฬ(4) มร(3) มศว(1) สพบ(1) 
 

   1.6 กลยุทธการตลาด 2 (0.95) มบ(1) มบส(1) 
 

   1.7 การประเมินหองสมุด 3 (1.43) มข(3) 
 

   1.8 การจัดการความรู 1 (0.48) จฬ(1) 
 

   1.9 ความรวมมือระหวางหองสมุด 1 (0.48) มสธ(1) 
 

   1.10 การสื่อสารในหองสมุด 1 (0.48) มร(1) 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
   1.11 การประชาสัมพันธในหองสมุด 5 (2.38) มบ(1) มร(2) มสธ(1) มอ(1) 

 
   1.12 การใชบริการภายนอกหองสมุด 2 (0.95) จฬ(2) 

 

รวม 53 (25.24) 
จฬ(13) มข(5) มบ(4) มมส(4)  
มบส(6)  มร(12) มศว(3) มสธ(2)  
มอ(1) สจล(2) สพบ(1) 

2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
    2.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5 (2.38) จฬ(2)  มบ(1)  มร(1)  มศว(1) 

 
    2.2 การวิเคราะหและประเมินคา     
         ทรัพยากรสารสนเทศ 

3 (1.43) 
 

มข(2)  มช(1) 

รวม 8 (3.81) จฬ(2)  มข(2)  มช(1)  มบ(1)  มร(1) 
มศว (1) 

3. งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ   
    3.1 การวิเคราะหหมวดหมูและทํา 
         รายการ 

5 (2.38) 
 

จฬ(2)  มบ(1)  มร(1)  มศว (1) 
 

    3.3 การวิเคราะหหัวเรื่อง 2 (0.95) จฬ(2)   
 

    3.4 การทําดรรชนีและสาระสังเขป 1 (0.48) มบ(1)   
 

รวม 8 (3.81) จฬ(4)  มบ(2)  มร(1)  มศว (1) 
4. การบริการสารสนเทศ   
   4.1 บริการสิ่งพิมพ 3 (1.43) จฬ(1)  มร(2)   

 
   4.2 บริการโสตทัศนวัสด ุ 1 (0.48) มบ(1)   

 
   4.3 บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส 6 (2.86) จฬ(1)  มช(1)  มบ(1)  มร(2)  มอ(1) 

 
   4.4  บริการยืม-คืน 1 (0.48) มอ(1) 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
   4.5 บริการยืมระหวางหองสมุด 1 (0.48) มมส(1)    

 
   4.6 บริการตอบคําถามและชวยการ 
        คนควา 

2 (0.95) 
 

มร(1)  มศว (1) 

   4.7 บริการแนะนําการใชหองสมุด 
        และสารสนเทศ 

1 (0.48) มอ(1) 
 

   4.8 บริการชุมชน 2 (0.95) มบ(1)  มบส.(1)  
 

   4.9 กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด 
           

2 (0.95) 
 

จฬ(1) มศว(1) 

   4.10 การประเมินคุณภาพบริการ 17 (8.10) จฬ(3)  มข (1) มบ (1) มบส (4)  
มรภ พบ (1)  มร(1)  มศว(5)  มสธ(1) 
 

    4.11  บริการลวงเวลา 1 (0.48) จฬ(1)   
 

รวม 37(17.62) จฬ(7)  มข (1) มช(1)  มบ(4) มบส (5) 
มมส(1)  มรภ พบ (1) มร(6)  มศว(7)  
มสธ (1) มอ(3)   

5. ผูใช และพฤติกรรมการใช   
    สารสนเทศ 

  

    5.1 ความตองการสารสนเทศ 5 (2.38) จฬ(1)  มบ(1)  มบส(1) มร(1)  มศว(1) 
   

    5.2 พฤติกรรมการแสวงหา/คนหา 
         สารสนเทศ 

1 (0.48) 
 

จฬ(1)   

    5.3 การใชทรัพยากรสารสนเทศ 
         และแหลงสารสนเทศ 

52 (24.76) 
 

จฬ(11)  มข(7)  มช(1) มธ(1)  มบ(1)   
มบส(2) มรภ บร(1) มร อย(1) มสด(1)  
มร(11)  มศว(11)  มสธ(1) มอ(2)  
สจล(1) 
 

 



 53 

ตาราง 5 (ตอ) 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
    5.4 การรูสารสนเทศ 2 (0.95) มศว(2)   

 
รวม 59(28.10) 

 
จฬ(13)  มข(7)  มช(1) มธ(1)  มบ(2)   
มบส(3) มรภ บร(1) มร อย(1) มสด(1)   
มร(12)  มศว(13)  มสธ(1) มอ(2)  
สจล(1) 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ประยุกตใช 

  

   6.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน  
        งานหองสมุด 

11 (5.24) 
 

มจธ(1)  มบ(2)  มมส(1)  มร(7) 

   6.2 คอมพิวเตอรชวยสอน 3 (1.43) จฬ(1)  มศว(1)  มร(1)   
 

   6.3 การใชอินเทอรเน็ต 5 (2.38) จฬ(1)  มบ(2) มธ(1)  มสธ(1) 
 

   6.4 การวิเคราะห ออกแบบ             
        ประเมินผลระบบสารสนเทศ 

1 (0.43) 
 

จฬ(1)   

   6.5 การสืบคนและเขาถึงสารสนเทศ   
        โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9(5.24) 
 

จฬ(4)  มข(1)  มบ(2)  มศว(2) 

   6.6 เว็บไซตหองสมุด 10 (4.76) 
 

จฬ(1)  มข(2)  มธ(1)  มบ(1)  มมส(2) 
มบส(1)  มร(1)  มศว(1) 
 

รวม 39 (18.5) 
 

จฬ(8)  มข(3)  มจธ(1)  มธ(2)  มบ(7)  
มมส(3)  มบส(1)  มร(9)  มศว(4) 
มสธ(1) 
 

7. อ่ืนๆ   
   7.1 การศึกษาทางบรรณารักษศาสตร 1 (0.48) จฬ(1)   

 
   7.2 วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร 1 (0.48) จฬ(1)   
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
   7.3 หนังสือหายาก 1 (0.48) จฬ(1)   

 
   7.4 การอาน 1 (0.48) จฬ(1)   

 
   7.5 ลิขสิทธิ ์ 2 (0.95) มร(2) 

 
รวม 6 (2.86) จฬ(4)  มร(2)   

 
รวมทั้งหมด 210 (100.00 ) 

 
จฬ (51) มข(18) มจธ(1) มช(3) มธ(3) 
มบ(20) มมส(8) มบส(15) มรภ บร(1)  
มร อย(1) มรภ พบ1) มสด(1) มร(43) 
มศว(29) มสธ(5)มอ(6) สจล(3) สพบ(1) 
  

 
 จากตาราง 5 ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธเกี่ยวกบัหองสมุดมหาวิทยาลยัที่มีการศึกษา

มากที่สุด คือ ผูใชและพฤตกิรรมการใชสารสนเทศ จํานวน จํานวน 59 ชื่อเร่ือง (รอยละ 28.10)  
รองลงมา คือ การบริหารและจัดการหองสมุด จํานวน 53 ชื่อเร่ือง (รอยละ 25.24) และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการประยุกตใช จํานวน 39 ชื่อเร่ือง (รอยละ 18.5) ตามลําดับ  เม่ือพิจารณารายขอ 
แตละดาน พบวา 

 ดานการบริหารและจัดการหองสมุด หัวขอยอยที่มีการศึกษามากทีสุ่ด คือ การดําเนินงาน
หองสมุดโดยรวม จํานวน 17 ชื่อเร่ือง (รอยละ 8.10)  รองลงมา คือ การบริหารงานบุคคล จํานวน 9 
ชื่อเร่ือง (รอยละ 4.29)  และการบริหารงานอาคารสถานที่ วัสดุ และครุภัณฑ จํานวน 5 ชื่อเร่ือง 
(รอยละ 2.38) ตามลําดับ 

  ดานงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  หัวขอยอยที่มีการศึกษามากที่สุด คือ การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 5 ชื่อเร่ือง (รอยละ 2.38)  รองลงมา คือ การวิเคราะหและประเมินคา
ทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน  3 ชื่อเร่ือง (รอยละ 1.43) ตามลําดับ 

  ดานงานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  หัวขอยอยที่มีการศึกษามากที่สุด คือ การ
วิเคราะหหมวดหมูและทํารายการ จํานวน 5 ชื่อเร่ือง (รอยละ 2.38)  รองลงมา คือ การวิเคราะห 
หัวเรื่อง จํานวน 2 ชื่อเร่ือง (รอยละ 0.95)  และการทําดรรชนีและสาระสังเขป จํานวน 1 ชื่อเร่ือง 
(รอยละ 0.48) ตามลําดับ 
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  ดานการบริการสารสนเทศ  หัวขอยอยที่มีการศึกษามากที่สุด คือ การประเมินคณุภาพ
บริการ จํานวน 17 ชื่อเร่ือง (รอยละ 8.10)  รองลงมา คือ บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 6 ชื่อ
เรื่อง (รอยละ 2.86)  และบรกิารสิ่งพิมพ จํานวน 3 ชื่อเร่ือง (รอยละ 1.43) ตามลําดบั 

  ดานผูใชและพฤติกรรมการใชสารสนเทศ  หัวขอยอยที่มีการศึกษามากที่สุดคือ การใช
ทรัพยากรสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ จํานวน 52 ชื่อเร่ือง (รอยละ 24.76)  รองลงมา คือ ความ
ตองการสารสนเทศ จํานวน 5 ชื่อเร่ือง (รอยละ 2.38) และการรูสารสนเทศ จํานวน 3 ชื่อเร่ือง  
(รอยละ 1.43)  ตามลําดับ 
   ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยกุตใช  หัวขอยอยที่มีการศกึษามากที่สุด คือ  
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานหองสมุด จํานวน 11 ชื่อเร่ือง (รอยละ 5.24)  รองลงมา คือ 
เว็บไซตหองสมุด จํานวน 10 ชื่อเร่ือง (รอยละ 4.76) และการสืบคนและเขาถึงสารสนเทศโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 9 ชื่อเร่ือง (รอยละ 5.24) ตามลําดับ 
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4. จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามประเภทของการวิจัย  ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 จํานวนวทิยานิพนธจําแนกตามประเภทของการวิจัย 
 

ประเภทของการวิจัย จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
1. การวิจัยเชงิสํารวจ 152 (72.38) 

 
จฬ (39)  มข(14)  มจธ(1) มธ(3)    
มบ(16) มมส(4)  มบส(10) มรภ บร(1)  
มร อย(1)  มรภ พบ1) มสด(1) มร(37)  
มศว(15)  มสธ(2)  มอ(6)  สจล(2) 
 

2. การวิจัยประเมินผล 17 (8.10) จฬ (3)  มข(1)  มบ(1)  มบส(4)   
มรภ พบ(1)  มร(1)  มศว(5)  มสธ(1)   
 

3. การวิจัยเชงิทดลอง 5 (2.38) จฬ (2)  มร(1)  มศว(2)   
 

4. การวิเคราะหเน้ือหา 3 (1.43) มข(1)  มช(1)  มร(1)   
 

5. การวิจัยเชงิคุณภาพ 8 (3.81) จฬ (6)  มมส(1)  มบส(1)  
 

6. การวิจัยแบบผสานวธิ ี 22 (10.48) 
 

มข(1)  มช(1)  มบ(3) มมส(3)  มร(3)  
มศว(7)  มสธ(2)  สจล(1)  สพบ(1) 
 

7. การวิจัยเชงิพัฒนาระบบ 3 (1.43) จฬ (1)  มข(1)  มช(1)   
 

รวม 210 (100.00) 
 

 จฬ (51) มข(18) มจธ(1) มช (3) มธ(3)  
 มบ(20) มมส(8)  มบส(15)  มรภ บร(1)  
 มร อย(1) มรภ พบ(1) มสด(1) มร(43)   
 มศว(29) มสธ(5) มอ(6) สจล(3) สพบ(1) 

 
  จากตาราง 6  ประเภทของการวิจัยที่วทิยานิพนธเกีย่วกับหองสมุดมหาวิทยาลยัใชวธิวีิจัย

มากที่สุด คือ การวิจัยเชิงสาํรวจ จํานวน 152 ชื่อเร่ือง (รอยละ 72.38)  รองลงมา คือ การวิจัยแบบ
ผสานวิธี จํานวน 22 ชื่อเร่ือง (รอยละ 10.48)  และการวิจัยประเมินผล จํานวน 17 ชื่อเร่ือง  
(รอยละ 8.10) ตามลําดับ 
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5. จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามประชากร/กลุมตัวอยาง ดังแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 จํานวนวทิยานิพนธจําแนกตามประชากร/กลุมตัวอยาง 

 

ประชากร / กลุมตัวอยาง* จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
1. นิสิต/นักศกึษา 92 (43.81) จฬ(17)  มข(10) มช(1) มบ(4) มมส(3)  

มบส(9)  มรภ บร(1)  มร อย(1) 
มรภ พบ(1)  มสด(1) มร(13) มศว(20)   
มสธ(6)  มอ(1)  สจล(3)  สพบ(1) 
 

2. อาจารยในสถาบันอุดมศกึษา 50 (23.81) จฬ(15)  มข(7)  มช(1)  มธ(1)  มบ(4)  
มมส(1)   มบส(9)  มรภ พบ(1)  มร(5)   
มศว(2)  มสธ(1)  สจล(3)   
 

3. บรรณารักษในหองสมุดสถาบัน  
    อุดมศึกษา 

59 (28.10) จฬ(16)  มข(1)  มธ(1)  มบ(7) มมส(3)  
มบส(4)  มร(17)  มศว(5)  มสธ(2)   
มอ(1)  สจล(1)  สพบ(1) 
 

4. ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 44 (20.95) จฬ(12)  มข(4) มจธ(1) มบ(3) มมส(5)  
มบส(3)  มร(12)  มศว(2)  มสธ(2)  
  

5. หัวหนาฝายตางๆ ในหองสมุด 
    สถาบันอุมศึกษา 

21 (10.00) จฬ(5)  มข(3)  มบ(3)  มมส(3) มร(6)  
มศว(1)   
 

6. หนังสือในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3 (1.43) มข(3)   
 

7. งานวิจัยของบุคลากรในหองสมุด 
    สถาบันอุดมศึกษา 
 

1 (0.48) มช(1) 

8. เว็บไซตหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 6 (2.86) จฬ(1)  มข(1)  มธ(1)  มบ(1)  มมส(1) 
มบส(1) 
 

9. บุคลากรในหองสมุดสถาบัน 
    อุดมศึกษาที่ไมใชบรรณารักษ 

27 (12.86) จฬ(2)  มจธ(1)  มธ(1)  มบ(4) มมส(2)  
มร(10)  มศว(3)  มสธ(3)  สพบ(1)  
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ประชากร / กลุมตัวอยาง* จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
10. บันทึกรายการสืบคนฐานขอมูล 1 (0.48) มข(1)   

 
11. แบบกรอกรายการยืมระหวาง 
     หองสมุด 
 

1 (0.48) จฬ(1)   

12. ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 3 (1.43) มข(1)  มร(2)   
 

13. บุคลากรที่ปฏิบตัิงานในสถาบัน  
     อุดมศึกษา   
 

2 (0.95) จฬ(1)  มมส(1)    

14. เอกสารทางกฎหมาย  1 (0.48) มร(1)   
 

15. ผูเชี่ยวชาญ/ ผูทรงคุณวุฒิ 3 (1.43) มข(2)  มร(1)   
 

16. ประชาชนทั่วไป 1 (0.48) มสธ(1)   
 

 
*วิทยานิพนธ 1 ชื่อเร่ือง ศึกษากับประชากร/กลุมตัวอยางไดมากกวา 1 ประเภท  

  
จากตาราง 7 ประชากร/กลุมตัวอยางของวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยที่มี

การศึกษามากที่สุด คือ นิสิต/นักศึกษา จํานวน 92 ชื่อเร่ือง (รอยละ 43.81) รองลงมา คือ 
บรรณารักษ ในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 59 ชื่อเร่ือง (รอยละ 28.10) และอาจารยใน
สถาบนัอุดมศกึษา จํานวน 50 (รอยละ 23.81)  ตามลําดับ 
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6. จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามการสุมตวัอยาง  ดังแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8 จํานวนวทิยานิพนธจําแนกตามการสุมตัวอยาง 
 

การสุมกลุมตวัอยาง* จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
 1. การสุมอยางงาย 23 (10.95) 

 
จฬ(4)  มข(1)  มมส(1) มบส(3) มบ(1)   
มรภ พบ(1)  มร(3)  มศว(8)  มอ(1) 
 

 2. การสุมอยางมีระบบ 4 (1.90) จฬ(1)  มบ(1)   มบส(1)  มร(1) 
 

 3. การสุมแบบตามระดับชัน้ 63 (30.00) 
 

จฬ (13) มข(4)  มช(1) มบ(5) มมส(3)   
มบส(5)  มสด(1)  มร(12)  มศว(12)  
มสธ(3)  มอ(3)  สจล(1)   
 

 4. การสุมแบบแบงกลุม 6 (2.86) มข(2) มมส(1) มบส(2) มสธ(1) 
   

 5. การสุมหลายขั้นตอน 9 (4.29) 
 

มบ(1)  มบส(1)  มร(1) มศว(2)  มอ(3)  
สจล(1)   
 

 6. การสุมแบบบังเอิญ 9 (4.29) มข(3)  มบ(1)  มร(2)  มศว(1)  มอ(2)   
 

 7.  การสุมแบบกําหนดโควตา 7 (3.33) 
 

จฬ (4) มร อย(1)  มศว(1)  สพบ(1) 
 

 8. การสุมแบบเจาะจง 48 (22.86) 
 

จฬ (12) มข(3)  มจธ(1) มบ(9)  
มมส(2)  มร(9)  มบส(3)  มศว(5)  
มสธ(2)  มอ(2) 
 

 9. เก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด 61 (29.05) 
 

จฬ (21) มข(7)  มช(2) มธ(3)  มบ(5) 
มมส(2)  มบส(1) มรภ บร(1)  มร(14) 
มศว(3)  มสธ(1)  สจล(1)   

 
*วิทยานิพนธ 1 ชื่อเร่ือง ใชวิธีการสุมตัวอยางไดมากกวา 1 วิธ ี
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จากตาราง 8 แสดงวา วิธีการสุมตัวอยางของวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยที่
มีการศึกษามากที่สุด คือ การสุมแบบตามระดับชั้น จํานวน 63 ชื่อเร่ือง (รอยละ 30.00)  รองลงมา
คือ เก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด  จํานวน 61 ชื่อเร่ือง (รอยละ 29.05)  และการสุมแบบเจาะจง  
จํานวน 48 ชื่อเร่ือง (รอยละ 22.86)  ตามลําดับ 

 
7. จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังแสดงในตาราง 9 

      
ตาราง 9 จํานวนวทิยานิพนธจําแนกตามเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย* จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
1. แบบสอบถาม 181 (86.19) 

 
จฬ (41)  มข(15)  มจธ(1)  มช(3)   
มธ(2)   มบ(20)  มมส(6)  มบส(13)  
มรภ บร(1)  มร อย(1)  มรภ พบ1)  
มสด(1)  มร(36)  มศว(27)  มสธ(5)   
มอ(5)  สจล(2)  สพบ(1) 
 

2. แบบสัมภาษณ 28 (13.33) 
 

จฬ (7)  มข(2)  มช(2)  มธ(1)  
มบ(2)  มมส(4)  มบส(1)  มร(2)  
มศว(2)  มสธ(2)  มอ(1)  สจล(1)  
สพบ(1) 
 

3. แบบบันทกึ 18 (8.57) 
 

จฬ (4)  มข(4)  มช(1) มธ(2) มบ(1)   
มมส(1)  มบส(2)  มร(2)  มศว(1)   
 

4. แบบสังเกต 5 (2.38) 
 

มข(1)  มช(1)  มบ(2)  สจล(1)   

5. แบบทดสอบ 5 (2.38) มช(1)  มร(1)  มศว(3)   
 

6. แผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางการ 
   ใชหองสมุด 

1 (0.48) มศว(1) 

7. คูมือการสืบคนรายการบรรณานุกรม  
   จากระบบโอแพก 

2 (0.95) มศว(2) 

8. แผนการสอนการสืบคนรายการ 
   บรรณานุกรมระบบโอแพก 

1 (0.48) มศว(1) 
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ตาราง 9 (ตอ)   
   

 
*วิทยานิพนธ 1 ชื่อเร่ือง ใชเครื่องมือในการวิจัยไดมากกวา 1 ประเภท 

 

จากตาราง 9  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยที่มี
การศึกษามากที่สุด คือ แบบสอบถาม จํานวน 181 ชื่อเร่ือง (รอยละ 86.19)  รองลงมาคือ แบบ
สัมภาษณ จํานวน 28 ชื่อเร่ือง (รอยละ13.33) และแบบบันทึก  จํานวน 18 ชื่อเร่ือง (รอยละ (8.57) 
ตามลําดับ 

 
8. จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามสถิตทิี่ใชในการวิจัย ดังแสดงในตาราง 10 

 
ตาราง 10 จํานวนวทิยานิพนธจําแนกตามสถิติทีใ่ชในการวิจัย 
 

สถิติทีใ่ชในการวิจัย* จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
สถิติพรรณนา   
1. ความถี ่ 148 (70.48) 

 
จฬ(44)  มข(8)  มจธ(1) มช(3)  มธ(2)   
มบ(12)  มมส(4) มบส(10) มรภ บร(1) 
มร อย(1) มรภ พบ(1) มสด(1) มร(31) 
มศว(21) มสธ(3)  มอ(3) สจล(1)  
สพบ(1) 
 

2. รอยละ 189 (90.00) 
 

จฬ(44) มข(17)  มจธ(1) มช(3) มธ(3)   
มบ(18) มมส(8)  มบส(13) มรภ บร(1) 
มร อย(1) มรภ พบ(1) มสด(1) มร(37) 

 มศว(27) มสธ(5) มอ(5) สจล(3) สพบ(1) 
 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย* จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
9. โปรแกรม Netscape Navigator /    
   Internet Explorer 

2 (0.95) จฬ(1)   มมส(1) 
 

10. แบบแปลน แผนผังหองสมุด 1 (0.48) สจล(1) 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

สถิติทีใ่ชในการวิจัย* จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
3. คาเฉลี่ย/สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 166 (79.05) 

 
จฬ(37) มข(11) มจธ(1) มช(2) มธ(2) 
มบ(19) มมส(6) มบส(13) มรภ บร(1) 
มร อย(1) มรภ พบ(1) มสด(1)  
มร(32) มศว(27)  มสธ(5)   มอ(5)  
สจล(1)  สพบ(1) 
 

4. มัธยฐาน 1 (0.48) มร(1) 
 

5. ฐานนิยม 2 (0.95) จฬ(1)  มร(1) 
 

6. สวนเบี่ยงเบนควอไทล 1 (0.48) มร(1) 
 

สถิติอนุมาน   
1. การทดสอบคา t-test / Z-test 55 (26.19) 

 
จฬ(1) มข(1) มจธ(1) มบ(3) มมส(3)  
มบส(2)  มร อย(1)  มสด(1)  มร(17) 
มศว(19)  มสธ(2)   มอ(4)   
 

2. การทดสอบคา F-test 41 (19.52) 
 

จฬ(2)  มข(2)  มมส(3)  มบส(2)  
มร อย(1)  มสด(1)  มร(10)   
มศว(14)  มสธ(1)   มอ(4)  สจล(1)   
 

3. การหาคาสหสัมพันธ 1 (0.48) มศว (1) 
 

4. การทดสอบคา Chi-Square 7 (3.33) มบ(2)  มบส(1)  มร(3)  มศว (1) 
 

ไมใชสถิต ิ 2 (0.95) มบส(1)  มร(1) 
 

 
*วิทยานิพนธ 1 ชื่อเร่ือง ใชสถิติในการวิจัยไดมากกวา 1 ประเภท 
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จากตาราง 10 สถิติทีใ่ชในการวิจัยของวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยมาก
ที่สุด คือ สถิตพิรรณนา  โดยสถิติพรรณนาที่ใชมากทีสุ่ด คือ รอยละ จํานวน 189 ชื่อเร่ือง (รอยละ 
90.00)  รองลงมา คือ คาเฉลี่ย/สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน 166 ชื่อเร่ือง (รอยละ 79.05)  และ
ความถี่ จํานวน 148 ชื่อเร่ือง (รอยละ 70.48) ตามลําดบั   

สวนสถติิอนุมานที่ใชมากทีสุ่ด คือ การทดสอบคา t-test /Z-test  จํานวน 55 ชื่อเร่ือง  
(รอยละ 26.19)  รองลงมา คือ การทดสอบคา F-test จํานวน 41 ชื่อเร่ือง (รอยละ 19.52)  และการ
ทดสอบคา Chi-Square จํานวน 7 ชื่อเร่ือง (รอยละ 3.33) ตามลําดับ 

 
9.  จํานวนวิทยานิพนธจําแนกตามการนําหลักวิชา/ทฤษฎีมาใชเปนกรอบแนวคิดของ

งานวิจัย  ดังแสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11 จํานวนวทิยานิพนธจําแนกตามการนําหลักวิชา/ทฤษฎีมาใชเปนกรอบแนวคิดของ 
    งานวิจัย 
 

หลักวิชา/ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
1. หลักวิชาทางบรรณารักษศาสตรและ 
    สารสนเทศศาสตร 

162 (77.14) จฬ(47)  มข(15)  มจธ(1)  มธ(3)   
มบ(18)  มมส(6)  มบส(8) มรภ บร(1) 
มรภ พบ(1)มร(30)  มศว(21) มสธ(1) 
มอ(4)  สจล(3)  สพบ(1) 
 

2. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
   ของ Hayden, Ellis, Cox & Hall ,    
   Kuhlthau, Bates 

1 (0.48) จฬ (1) 

3. การประเมินคุณภาพบริการ 
   ไลบควอล (LibQUAL) 

6 (2.86) จฬ (1)  มข (1) มบส (1)  มศว (3) 

4. การประเมินคุณภาพบริการ 
   เซิรฟควอล (ServQUAL) 

2 (0.95) มบส (1) มสธ (1) 

5. ทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรูของ 
   ปเตอร เซนจ (Peter Senge) 

1 (0.48) มมส (1) 

6. ทฤษฎีที่มาและการใชวิสยัทัศน และ 
   กลยุทธการบริหาร 

1 (0.48) มบส (1) 

7. ทฤษฎีความผูกพันตอองคกรของ     
   บูชานันและพอรตเตอร 

1 (0.48) มศว (1) 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

หลักวิชา/ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
8. ทฤษฎวีัฒนธรรมองคกรของคุกและ 
   ลาฟเฟอรตี้ 

1 (0.48) มศว (1) 

9. ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland 1 (0.48) มบ (1) 
 

10. แบบจําลองการวัดระดับคุณภาพ   
     งานบริการของคาโน  

1 (0.48) จฬ (1) 

11. การประเมินแบบซิปโมเดล  
     (CIPP Model) 

2 (0.95) มบส (2) 

12. ทฤษฎีการกําหนดตําแหนง 1(0.48) มร (1) 
 

13. ทฤษฎลีําดับความตองการของ 
     มาสโลว 

8 (3.81) มบส (2) มสด(1) มร (2) มศว (1)  
มอ (2) 
 

14. ทฤษฎีองคกรของแคทซและคาน 1 (0.48) มร (1) 
 

15. ทฤษฎีความคาดหวัง 1 (0.48) มช (1) 
 

16. ทฤษฎีการสรางองคความรูดวย 
     ตนเอง 

1 (0.48) มช (1) 

17. หลักการบริหาร POSDCORB 1 (0.48) มสธ (1) 
 

18. ทฤษฎีการบริหารงานของเฮนรี ่ 
     ฟาโยล 

3 (1.43) มร อย (1) มร (2) 

19. ทฤษฎีของการมีสวนรวม 3 (1.43) จฬ (1) มร (2) 
 

20. ทฤษฎีกระบวนการเลือกทางการ 
     สื่อสาร 

1 (0.48) มร (1) 

21. ทฤษฎีการสื่อสารแบบสองขั้นตอน 1 (0.48) มร (1) 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

หลักวิชา/ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย จํานวน (รอยละ) สถาบัน (จํานวน) 
22. ทฤษฎีจูงใจ 1 (0.48) มร (1) 

 
23. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบรโิภค 1 (0.48) มช (1) 

 
24. ทฤษฎีระบบ 4 (1.90) มข (2) มมส (1) มร (1) 

 
25. การรับรูคุณภาพบริการของ 
     ทอมปสัน คุก และฮีท 

1 (0.48) มบ (1) 

26. การรูสารสนเทศ 1 (0.48) มร (1)   
 

27. มาตรฐานการรูสารสนเทศระดับ  
     อุดมศึกษาของสมาคมหองสมุด 
     วิทยาลัยและสมาคมวจัิยแหง 
     สหรัฐอเมริกา 

2 (0.95) มศว (2) 

รวม 210 (100.00) จฬ(51)  มข(18)  มจธ(1)  มช(3)   
มธ(3)  มบ(20)  มมส(8)  มบส(15) 
มรภ บร(1)  มร อย(1)  มรภ พบ(1) 
มสด(1)  มร(43)  มศว(29)  มสธ(5)  
มอ(6)  สจล(3)  สพบ(1) 
 

 
   จากตาราง 11 การนําหลักวิชา/ทฤษฎมีาใชเปนกรอบแนวคิดของงานวิจัย  มีการนําหลัก
วิชาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมาใชมากที่สุด  จํานวน 162 ชือ่เรื่อง (รอยละ 
77.14)  รองลงมาคือ ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว จํานวน 8 ชื่อเร่ือง (รอยละ 3.81)  และ
การประเมินคณุภาพบริการไลบควอล (LibQUAL) จํานวน 6  ชื่อเร่ือง (รอยละ 2.86) ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะหผลการวิจัยของวิทยานพินธ  จําแนกตามขอบเขตเนื้อหา 
1.  การบริหารและจัดการหองสมุด  

 
ตาราง 12 จํานวนวทิยานิพนธเกี่ยวกับการบริหารและจัดการหองสมุด 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน ผูวิจัยและปทีพิ่มพ 
1. การดําเนินงานหองสมุด  
   โดยรวม 

17 (ปยวรรณ ประทุมรัตน, 2543) (พระวิเชยีร มันแหล, 
2543) (ทรงศิริ หงษบิน, 2544) (ละมุล อนุสัตย, 
2545) (สุจีรา การเจริญดี, 2546) (เบญญา พิศขุม
ทอง, 2547) (มยุรา จันทรโรทัย, 2547) (สุจิรา  
อัมรักเลิศ, 2547) (สุภาพ ผูรุงเรือง, 2547) (หทัยชนก 
วัฒนา, 2547) (โชติกา ประพฤทธิกลุ, 2548) (มัลลิกา 
ทองเอม, 2548) (ฉันทมน ทองศิริ, 2549) (ทัศณี  
โพธิ์คีร,ี 2549) (นงลักษณ ศรีสุวรรณ, 2550)  
(ธิดารัตน เจริญเขต, 2552) (วรุณรัตน คนซื่อ, 2553) 
 

2. การกําหนดนโยบายและแผน 3 (ภคพร อํามาตยมณี, 2545) (มนตเทพ เหลือง 
ประพันธ, 2548) (วรรณภรณ อนุอัน, 2549) 
 

3. วัฒนธรรมองคกร 4 (พรเพ็ญ ทัศนเมธิน, 2544) (สุภาสินี วิเชียร, 2544) 
(รัชนี กิตติรังสี, 2548) (นพวรรณ ยุติธรรม, 2550) 
 

4. การบริหารงานอาคาร     
   สถานที่ วัสดุ และครุภัณฑ 

5 (นที สัมปุระณะพันธ, 2543) (พรทิพย ฟูจิตร, 2544) 
(กันยา วสุธารัตน, 2546) (สกล ปนเงิน, 2548) 
(สมนึก มนัญชัยเกียรติ, 2551)  
 

5. การบริหารงานบุคคล 9 (ขัตติยา ทองทา, 2543) (ฐติิมา หิรัญเวชยางกูร, 
2543) (ประภาพร จงสมจิตต, 2544) (ณัฐวดี มะลิ
ทอง, 2545) (สุปรียาพร สุริยะโยธิน, 2546) (เกษวรา 
หม่ันเพียร, 2547) (เฉลิมศกัดิ์ เกษไตรยกุล, 2547) 
(เบญจวรรณ ระงับภัย, 2547) (ทิพยวารี วงษเจริญ
ธรรม, 2549)    
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ตาราง 12 (ตอ)  
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน ผูวิจัยและปทีพิ่มพ 
6. กลยุทธการตลาด 2 (ชุติมา แกวเกิด, 2550) (วีระนัน ดังกอง, 2551) 

 
7. การประเมินหองสมุด 3 (จารุณี สุปนะเจริญ, 2546) (อนัญญา ทิมเกตุ, 2546) 

(วิมานพร รูปใหญ, 2547)  
 

8. การจัดการความรู 1 (เสาวภา หลมิวิจิตร, 2551) 
 

9. ความรวมมือระหวางหองสมุด 
   กับอาจารยผูสอน 

1 (ฐิติมา กลิ่นทอง, 2549) 

10. การสื่อสารในหองสมุด 1 (บุญญาพร มารุงเรือง, 2543)  
 

11. การประชาสัมพันธใน   
     หองสมุด 
      

5 (นัสฤมล มาเจริญ, 2550) (นุชรี บุญศรีงาม, 2550) 
(ปยะกานต หนูประกอบ, 2550) (เจนต คันทะ, 2551) 
(พรทิพย แยงคํา, 2553) 
 

12. การใชบรกิารภายนอก      
     หองสมุด 

2 (อาภรณ ไชยสุวรรณ, 2545) (วรรณประภา  
เอ่ียมฤทธิ์, 2548) 

รวม 53 ชื่อเร่ือง 

 
   การบริหารและจัดการหองสมุด ครอบคลุมเน้ือหาในเรื่องการดําเนินงานหองสมุดโดยรวม
การกําหนดนโยบายและแผน วัฒนธรรมองคกร การบริหารงานอาคารสถานที่ วัสดุ และครุภัณฑ 
การบริหารงานบุคคล กลยทุธการตลาด การประเมินหองสมุด การจัดการความรู ความรวมมือ
ระหวางหองสมุดกับอาจารยผูสอน การสื่อสารในหองสมุด การประชาสัมพันธในหองสมุด และการใช
บริการภายนอกหองสมุด  ซึ่งจากการสังเคราะหผลการวิจัยในแตละหัวขอ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.1 การดําเนินงานหองสมุดโดยรวม 
1.1.1 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หองสมุดมีการกําหนดพันธกิจของหองสมุดใหสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  และสนับสนนุสงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย  โดยการกําหนดวิสัยทศันให
หองสมุดมีหนาที่เปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศ ดวยการเตรียมสารสนเทศทั้งที่อยูภายในและ
ภายนอกหองสมุด  ที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอน การวิจัย  ตอบสนองตอพันธกิจของ
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มหาวิทยาลัย  การจัดองคกรควรอยูในรูปแบบแนวราบมากกวาลําดบัขั้น  มีการกําหนดบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารหองสมุดอยางเปนลายลักษณอักษร  งบประมาณหลกัของ
หองสมุดไดรับมาจากมหาวิทยาลัย  โดยไดรับในอัตราสวนไมนอยกวารอยละ 10-15 ของ
งบประมาณดําเนินการของมหาวิทยาลัย  และควรไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นในแตละป  บรรณารักษ
ผูใหบริการมีความรูและทกัษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลออนไลนและสือ่สิ่งพิมพ  สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางหองสมุดใน
ดานทรัพยากรรวมกัน เนนความรวมมือในการแลกเปลีย่นขอมูล MARC (หทัยชนก วัฒนา.  2547: 
129-133)  

สําหรับหองสมุดคณะในสถาบันอุดมศึกษา  มีโครงสรางการบริหารงาน
สังกัดฝายวิชาการของคณะ  งบประมาณไดรับการจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด  อาคารหองสมุดมี
ลักษณะเปนอาคารที่ไมเปนเอกเทศ  มีความรวมมือในการยืมระหวางหองสมุดทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความสอดคลองกับหลักสูตรการเรยีนการสอนของ
คณะ  ซึ่งอาจารยมีความตองการหนังสือวิชาการใชในการสอน/การวิจัย  ปญหาในการดําเนินงาน
หองสมุดคณะ คือ บุคลากรไมเพียงพอการตอใหบริการ งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน มี
พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานและใหบริการอยางจํากัด  และไมสามารถขยายไดในอนาคต (ละมุล อนุสัตย, 
2545: 94-104; โชติกา ประพฤทธิกุล.  2548: 101-109; มยุรา จันทรโรทัย.  2547: 135-172;  
ฉันทมน ทองศิริ.  2549: 196-222) 

 สวนหองสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ  สวนใหญตั้งอยูในอาคารเรียน  เปดใหบริการทุกวัน  ทรัพยากรหองสมุดไดมาจากการ
จัดซื้อและการรับบริจาค  สาํหรับปญหาในการดําเนินงานคือ สถานที่ตั้งและขนาดของหองสมุดไม
เหมาะสม  เน้ือหาหนังสือและวารสารไมตรงกับความตองการของผูใช  และระเบยีบการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ (พระวิเชียร มันแหล.  2543: 88-90)  

การพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีการนําเกณฑมาตรฐานหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษามาเปนแนวทางในการพัฒนาหองสมุด คือ ความรวมมือระหวางหองสมุด อาคาร
สถานที่และครุภัณฑ  การประเมินคุณภาพหองสมุด  ทรัพยากรหองสมุด  งบประมาณและการเงิน  
บุคลากรของหองสมุด  การบริการ  และโครงสรางและการบริหาร  ซึ่งจากแนวทางการพัฒนา
ดังกลาว มี 8 ดาน ที่หองสมุดควรดําเนินการโดยเร็ว คอื การนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
บริหารจัดการ  รายไดที่ไดจากกิจกรรมและบริการของสาํนักหอสมุด ใหสงวนไวสําหรับเปน
คาใชจายที่จําเปน  สงเสริมบุคลากรที่มีวฒิุต่ํากวาเกณฑมาตรฐานใหไปศึกษาตอ  ใหบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูใหทันตอความตองการ  คํานึงถึงความสะดวกสบายของผูใชบริการหรือ
ความพึงพอใจในการเขาใชบริการ   นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในความรวมมือระหวางหองสมุด  
และมีการประเมินแผนงานและโครงการปฏิบัติงานในหองสมุดทุกงาน  นอกจากนี้ยังมีกลไกการ
ดําเนินงานประเมินและตรวจสอบคุณภาพของหองสมุดเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (มัลลิกา ทองเอม.  2548: 73-77; นงลักษณ ศรีสุวรรณ.  2550: 65-67)  
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จากการพัฒนาหองสมุดในดานตางๆ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช
ในหองสมุด  ทําใหหองสมุดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวธิีการดําเนินงานไปสูหองสมุดดิจิทัล  ซึ่ง
ในการดําเนินงานหองสมุดดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  มีการกําหนด
นโยบายการดําเนินงาน มีหนวยงานรับผดิชอบโดยเฉพาะในการดําเนินงาน  โดยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศรบัผิดชอบในการดําเนินงานมากที่สุด  งบประมาณไดรับจากงบประมาณหองสมุด  โดย
เปนสวนหนึ่งของงบประมาณที่หองสมุดไดรับในแตละป  บุคลากรสวนใหญ คือ บรรณารักษ มีการ
สรางสารสนเทศดิจิทัลจากวิทยานิพนธง  มีการรวมมือกับหนวยงานอื่นในการดําเนินงาน  สําหรับ
ปญหาในการดําเนินงานหองสมุดดิจิทัล คือ ปญหาในดานผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน  เกี่ยวกับ
จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบตังิาน บุคลากรตองรับผิดชอบงานหลายหนาที่ทําใหเปน
อุปสรรคในการดําเนินงาน ขาดบุคลากรที่มีทักษะการบริหารจัดการโครงการหองสมุดดิจิทัล และ
บุคลากรขาดทักษะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   สวนปญหาทางดานเทคโนโลยี  เปนเรื่องเก่ียวกับ
ซอฟตแวรทีใ่ชไมเอ้ือกับขอมูลภาษาไทย ความกวางของชองสัญญาณต่ําทําใหเกิดปญหาในการับสง
ขอมูล  และปญหาระบบเครือขายในมหาวิทยาลัย  (สุจิรา อัมรักเลิศ.  2547: 212-167)    

สําหรับรูปแบบการพัฒนาหองสมุดดิจิทัลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง  ที่ผูบริหารและผูปฏิบตัิงานเห็นวาเหมาะสม ประกอบดวย 8 องคประกอบ
(ทรงศิริ หงษบิน.  2544: 79-87) คือ  

1) ดานนโนบาย  มีสํานักหอสมุดกลาง หองสมุดคณะ สํานักวิจัยและบริการ
คอมพิวเตอร เปนหนวยงานที่รวมพัฒนา   

2) ดานวัตถุประสงค มีการนําเทคโนโลยเีขามาใชใหเกดิประโยชนเพ่ือพัฒนา
หองสมุดในรูปแบบใหม  ขยายโอกาสการเขาถึงสารสนเทศไดไมมีขีดจํากัดในเรื่องของเวลาและ
สถานที่ เผยแพรทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันฯ และอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศใหมีอายุการ
ใชงานยาวนาน   

3) ดานการดําเนินงาน  เปนการบริหารการทํางานแบบรวมศูนย  มีสํานัก 
หอสมุดกลางเปนศูนยกลาง  กําหนดรูปแบบการทํางานรวมกัน    

4) ดานเนื้อหาสารสนเทศ มีการเชา/ซื้อสารสนเทศดิจิทัลบางรายการ  และมี
การสรางทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเปนดิจิทัล เชน หนังสือตําราเรียน บทเรียน สิทธิบตัร 
สิ่งประดิษฐ จดหมายขาว กิจกรรมความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ  และจดหมายเหตของสถาบันฯ   

5) ดานคณะกรรมการและคณะทํางาน ประกอบดวย ผูอํานวยการ
สํานักหอสมุดกลาง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร คณะกรรมการหองสมุด ไดแก 
รองคณบดีฝายวิชาการจากทุกคณะ และบรรณารักษชาํนาญการ  สวนคณะทํางาน ประกอบดวย 
บรรณารักษ นักคอมพิวเตอร อาจารย และเจาหนาที่   

6) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใชอุปกรณในการแปลงสารสนเทศใหเปน
ดิจิทัล ไดแก เครื่องแสกนเนอร กลองถายภาพดิจิทัล เครื่องคอมพิวเตอร  และกลองวีดีโอดิจิทัล  ซึ่ง
ซอฟทแวรที่ใชสําหรับจัดการระบบหองสมุดิจิทัลน้ันใชเงินพัฒนาในการจัดซื้อ   
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7) ดานการจัดเก็บสารสนเทศ มีการจัดการในระบบฐานขอมูล มีการสํารอง
ขอมูลไวในรปูของเทปมวน เทปตลับ ฟลอปปดิสก และซีดีรอม   

8) ดานการเขาถึงสารสนเทศและการใหบริการ  ผูใชสามารถเขาถึงผานระบบ
อินเทอรเน็ต  

สวนรูปแบบหองสมุดมีชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  หองสมุดตั้งอยู
บริเวณศูนยกลางมหาวิทยาลัย  ทรัพยากรสารสนเทศมปีระเภทอิเล็กทรอนิกสและสิ่งพิมพ มีจํานวน
ที่เพียงพอตอการความตองการของผูใช  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในหองสมุดในดาน
การจัดการและการใหบริการ  อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ทําใหผูใชบริการรับรูขอมูล
ขาวสารของหองสมุด (ธิดารัตน เจริญเขต.  2552: 92-106)  

1.1.2 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรฐั 
การบริหารงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ  ในดานการบริหารงานบุคคล มีความตองการบคุลากรในระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเพ่ิมขึน้       
ดานการบริหารงบประมาณ  เนนการประเมินผลการใชงบประมาณอยางชัดเจน และการใหบริการ
สารสนเทศเชงิพาณิชยเพ่ิมมากขึ้น  ดานการหารายไดใหกับหนวยงาน  มีการเก็บคาเขาใชบริการ
จากบุคคลภายนอก การใหเชาสถานทีเ่พ่ือจัดกิจกรรม การจัดบริการเขาปกเยบ็เลม การจัดบริการ
ขายสินคา และการจัดบริการถายเอกสาร (สุจีรา การเจริญดี.  2546: 89-103)  

สําหรับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีการบริหารจัดการ
ภายในเปนแบบรวมศูนย  เฉพาะงานงบประมาณและธุรการ  มีการกําหนดมาตรฐานภาระงานอยาง
ชัดเจนทุกสายงาน  ซึ่งในการใหบริการนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการ 3 งาน คือ งาน
บริการฐานขอมูลเฉพาะเรื่อง การบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศ และงานบริการยมืระหวางหองสมุด 
(เบญญา พิศขุมทอง.  2547: 88-91)  

1.1.3 หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มี

การดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการทําแผนงบประมาณสนับสนนุดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ดานการบริหาร มีการจัดเก็บสถติิงานตางๆ ของหองสมุด และการกําหนดเงิน
งบประมาณเพื่อการดําเนินงานหองสมุด  ดานงานเทคนิค มีการลงทะเบียนหนังสือใหม  ดานงาน
บริการ ดําเนินการงานบริการยืม-คืนมากที่สุด  ซึ่งในการดําเนินงาน ผูปฏิบัติงานในหองสมุด
ตองการใหเพ่ิมงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน  สําหรับรูปแบบเครือขายของหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มีลักษณะการดําเนินงานคลายคลึงกัน คือ มีสถานภาพเปน
แผนงานหนึ่งของฝายกิจการพิเศษ  เปนแหลงบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  
โดยไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน  ใชระบบทศนยิมของดิวอ้ีในการจัด
หมวดหมู  หองสมุดสวนใหญประสบกบัปญหาดานงบประมาณและบุคลากร  ไมไดรับการสงเสริมให
พัฒนาความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอและตอเน่ือง  ผูใชตองการใหขยายบริการ
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สืบคนสารสนเทศผานอินเทอรเน็ต  และตองการสารสนเทศทีเ่พ่ิมมากขึ้นทั้งปริมาณและความ
ทันสมัย  (ปยะวรรณ ประทมุรัตน.  2543: 92-99; สุภาพ ผูรุงเรือง. 2547: 138-158)  

1.1.4 หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีโครงสรางการ

บริหารงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ และอาคาร
สถานที่ที่เหมาะสม จัดพื้นที่ใหบริการทีมี่ความสัมพันธกันอยูในบริเวณเดียวกัน  มีปจจัยนําเขา
เกี่ยวกับเรื่องการนําเขาครภัุณฑ งบประมาณ และบุคลากร  กระบวนการของสํานักวิทยบริการ การ
ประเมินและผลลัพธอยูในระดับปานกลาง  ผลผลิตภายใตกรอบเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาสหรัฐอเมริกา ดานบริการ การสื่อสาร และความรวมมือระหวางหองสมุด ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก บริการเทคโนโลยีทางการศกึษา และการปฐมนิเทศหองสมุดมีความเหมาะสมมาก 
(ทัศณี โพธิ์คีร.ี  2549: 74-77)   

สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อาจารยและ
บรรณารักษ เห็นวามีประสทิธิภาพการดําเนินงานในดานการวางแผน งบประมาณ ทรัพยากร การ
บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และการประเมินและการประเมินผลลัพธ  สวนนักศึกษาเห็นวามี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในดานบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึง การสื่อสาร และความ
รวมมือ (วรุณรัตน คนซื่อ.  2553: 114-120)   

1.2 การกําหนดนโยบายและแผน 
 การวางแผนงานประจําปของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ภคพร อํามาตยมณี.  
2545: 99-118)  เปนการกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน  โดยมี
ผูอํานวยการ และหัวหนาฝาย/หัวหนางาน รวมกันวางแผน กําหนดแผนงาน และประเมินผลแผนงาน  
ซึ่งปจจัยที่มีผลกระทบตอการวางแผนงานประจําป ไดแก บุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ในการวางแผนงานมีการนําวสิัยทศันและกลยุทธมาใชในการบริหารงาน 4 ขั้นตอน 
(มนตเทพ เหลืองประพันธ.  2548: 198-199) คือ    

1.  ขั้นเริ่มตนงาน ประกอบดวย การสรางวิสัยทัศนใหชัดเจน  วิเคราะหความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ  เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการ 

2.  ขั้นประสานกจิกรรม  มีการจัดตั้งหนวยงาน/โครงการตางๆ ตามแผนกล
ยุทธที่ไดวางไวในการพัฒนางานใหเกิดผลสําเร็จ 

3.  ขั้นนําสูสากล เปนการนําเสนอโครงการตางๆ ใหเปนทีย่อมรับของคนและ
หนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

4.  ขั้นพัฒนางานใหยั่งยืน  เปนการสรางชื่อเสียงใหเปนที่ปรากฎ และรักษา
ชื่อเสียงของหนวยงาน ตลอดจนพัฒนางานใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น  

โดยมีกลยุทธการบริหารงานในการพัฒนาหองสมุดไปสูองคกรการเรียนรู  
(วรรณภรณ อนุอัน.  2549: 99-102) ประกอบดวย 
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1.  ความรอบรูของบุคลากร  หองสมุดมีโครงการพัฒนาบุคลากรที่ทําให
บุคลากรมีความสนใจใฝเรยีนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนบุคคลที่รอบรู มีการสราง
แรงจูงใจในการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.  แบบแผนทางความคิด  มีการจัดระบบงานตามโครงสรางองคกร  โดย
บุคลากรมีอํานาจหนาที่และสามารถตัดสนิใจตามขอบเขตงานที่รบัผดิชอบ  มีการประชุมเพ่ือพัฒนา
ตามสายงานที่รับผิดชอบ 

3.  การมีวิสัยทัศนรวมกัน  มีแผนงาน โครงการพัฒนาการเรียนรู เปดโอกาสให
บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการประชมุวางแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เปนไปในทศิทางเดียวกัน 

4.  การเรียนรูเปนทีม  มีการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางาน  

5.  การคิดเชิงระบบ มีการจัดทําขอมูลตางๆ และวเิคราะหขอมูลรูปของ
สารสนเทศ  เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผน วิเคราะหปญหา และพัฒนาหองสมุดใหมีความกาวหนา   

1.3 วัฒนธรรมองคกร 
วัฒนธรรมองคกร  เปนแบบแผนหรือสิ่งที่กําหนดรูปแบบการประพฤติปฏิบตัิของ

บุคลากรในองคกร  รวมทั้งคานิยม และความเชื่อของบคุลากรในองคกรที่เปนขอสรุปพ้ืนฐานของคน
ในองคกรวาสามารถแกปญหาและปรับตวัใหเขากบัสถานการณไดอยางสมเหตุสมผล  และถายทอด 
ไปยังสมาชิกใหม จนกลายเปนแนวทางของการประพฤติปฏิบตัิ ทําใหองคกรแตละองคกรมีความ
แตกตางกัน  ซึ่งวัฒนธรรมองคกรของบุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มี 3 ลักษณะ  
(รัชนี กิตติรังสี.  2548: 73-79) คือ  

1.  ลักษณะแบบสรางสรรค  เปนลักษณะของวัฒนธรรมองคกรที่เนนความพึง
พอใจ ทางพฤติกรรม  ซึ่งใหการสนับสนนุความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน  ขณะเดียวกันก็
สงเสริมนวัตกรรมใหมและการเปลี่ยนแปลง  ถือไดวาเปนวัฒนธรรมของความรวมมือเพ่ือเปดรับ
ความเปลี่ยนแปลง 

2.  ลักษณะแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา เปนลักษณะของวัฒนธรรมองคกรที่เนนความ
ปลอดภัยหรือความมั่นคงของบุคลากร  ลักษณะพฤตกิรรมของบุคลากรในองคกรเนนการหลีกเลี่ยง
จากความรับผิดชอบ ไมชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบปฏิบัติงานแบบเกาๆ ที่เคยทํามา  มุงเนนกฎ 
ระเบียบซ่ึงทําใหการริเริ่มสรางสรรคและการพัฒนาบุคลากรนอยลง 

3.  ลักษณะแบบตั้งรับ-กาวราว  เปนลักษณะของวัฒนธรรมองคกรที่เนนความ
ปลอดภัยของาน บุคลากรตองรักษาความมั่นคงหรือตองการอํานาจ  และมักพบวาบุคลากรมีการ
ลาออกสูง และความพึงพอใจในงานต่ํา 
        โดยบุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีวัฒนธรรมองคกรในแบบ
สรางสรรค เนนความสําเร็จ ไมตรีสัมพันธ คนและการสนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพของบุคคล   
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ซึ่งวัฒนธรรมองคกรชวยเสริมสรางใหบุคลากร  (สุภาสินี วิเชียร.  2544: 63-69; นพวรรณ ยุติธรรม.  
2550: 92-98; พรเพ็ญ ทัศนเมธิน.  2544: 114-126)  มีความผูกพันตอองคกรในดานความ
จงรักภักดีตอองคกร และปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของตนเอง  สําหรับบุคลากรในหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน  มีความผูกพันตอองคกรในดานชื่อเสียงและนโยบายขององคกร  โดยมีนโยบาย 
เปาหมายของหองสมุด และเทคโนโลยีเปนปจจัยที่ทําใหองคการเกิดการเปลี่ยนแปลง  

1.4 การบริหารงานอาคารสถานที่ วัสุด และครุภัณฑ 
  การออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะและรปูแบบที่

หลากหลาย  อีกทั้งการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองสมุดที่แตกตางกัน สงผลใหผูปฏบิัตงิาน
ของหองสมุดแตละแหงไดรบัผลกระทบทีแ่ตกตางกัน  โดยสวนใหญเปนผลกระทบในเชิงบวก     

สําหรับอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  สวนใหญอาคาร
หองสมุดมีลักษณะเปนอาคารเอกเทศ  ทาํเลทีต่ั้งอยูในศูนยกลางของสถาบัน  มีการวางผังอาคาร
หอสมุดใหอยูกลางกลุมอาคารเรียน  เพ่ือความสะดวกในการเขาใชบริการ  มีการจัดพื้นที่ใชสอย
แยกสวนในการใชงานอยางชัดเจน  ในดานสภาพแวดลอมกายภาพมีการจัดองคประกอบทาง ดาน
ภูมิสถาปตยกรรม  เพ่ือใหความรมรื่นและตอบสนองความตองการดานสุนทรียภาพ  สําหรับสภาพ 
แวดลอมภายในอาคาร  การควบคุมแสงสวางและอุณหภูมิ  มีผลตอการทํางานและจิตใจของ
บรรณารักษในการเอื้อประโยชนตองานที่รับผิดชอบทัง้ในดานปริมาณและคุณภาพ  ชวยใหมีความ
คลองตัวในการทํางาน สามารถทํางานไดอยางสะดวกและรวดเรว็ขึ้น  ทําใหมีความรูสึกปลอดโปรง
โลงใจและอยูในภาวะสบาย  นอกจากนี้หองสมุดไดมีการจัดพื้นที่ใหบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูใชบริการที่มีความผิดปกติทางสายตา  โดยจัดสื่อวัสดุอุปกรณการใหบริการ  
เพ่ือชวยลดปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงขอมูล (สมนึก มนัญชัยเกียรติ.  2551: 122-127; นที 
สัมปุระณะพันธ.  2543: 123-126; สกล ปนเงิน.  2548: 102-105; กันยา วสุธารตัน.  2546:  
141-155; พรทิพย ฟูจิตร.  2544: 93-102) 

1.5 การบริหารงานบุคคล 
1.5.1 คุณสมบัติของบรรณารักษ 

          บรรณารักษ ในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีบทบาทและหนาที่แตกตาง
กันไปตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของแตละหนวยงาน  ซึ่งชื่อตําแหนงงานบงบอกถึงลกัษณะ
การปฏิบัติงานของแตละบคุคล เชน  

   1.5.1.1 บรรณารักษระบบ  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการบรหิารและ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุด  มีความรูเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงานในหองสมุด การบริหาร
และจัดการระบบหองสมุดอัตโนมัติ การวางแผน การบริหารและการนํา เสนอโครงการ  สามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ  มีทักษะพิเศษ
เกี่ยวกับการเรียนรูและการถายทอดความรู  ปฏิบัติงานทางดานซอฟตแวรเกีย่วกับการใหคําปรึกษา
ดานซอฟตแวรแกบรรณารักษและเจาหนาที่ผูปฏิบตัิ  งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและผูใชบริการอ่ืนๆ 
ทั้งภายในและภายนอกหองสมุด  ซึ่งในการผลิตบรรณารักษระบบ  ควรจัดใหมีการเรียนการสอน
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วิชาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ วิชาการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ วชิาการวิเคราะห
และออกแบบระบบสารสนเทศ วชิาการจัดการฐานขอมูล และวชิาระบบอัตโนมัตใินหองสมุดใน
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  โดยใชวธิีการพฒันาบุคลากรภายในหองสมุดใน
การสรรหาบรรณารักษระบบ  สําหรับการพัฒนาบรรณารักษระบบใชวธิี การฝกอบรมระหวาง
ปฏิบัติงานและการศึกษาตอ (ฐิติมา หิรัญเวชยางกูร.  2543: 141-145; เฉลิมศักดิ์ เกษไตรยกลุ.  
2547: 55-57; ณัฐวดี มะลิทอง.  2545: 93-100) 

  1.5.1.2 บรรณารักษวิเคราะหเลขหมูและทําบัตรรายการ  มีบทบาทหนาที่
หลักในการวเิคราะหเลขหมู  มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏบิัติงาน  ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหสะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึ้น  โดย
บรรณารักษตองพัฒนาความรูและประสบการณเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมระบบอัตโนมัติ และความรูเฉพาะสาขาวิชา  ซึ่งการสง
บุคลากรเขารวมสมัมนาและฟงบรรยายทางวิชาการเปนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ดีและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด (ประภาพร จงสมจิตต.  2544: 99-102) 

1.5.1.3 บรรณารักษประสานงานประจําคณะ  มีหนาที่ในการใหความ
ชวยเหลืออาจารยผูสอน  โดยอาจารยจะติดตอกับบรรณารักษโดยตรงเม่ือตองการความชวยเหลือ  
มีการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามที่อาจารยเสนอ จัดบริการสืบคนขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวจัิย  การสื่อสารและประชาสมัพันธโดยการทําบันทึกอยาง
เปนทางการไปยังเลขานุการคณะ เพ่ือแจงขอมูลเกี่ยวกบับริการตางๆ ของหองสมุดใหอาจารยได
รับทราบ  สําหรับปญหาในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ  สวนใหญเปนปญหาที่เกิดจากพฤติกรรม
ผูใชบริการหองสมุด งานบริการ อุปกรณสํานักงาน หนังสือ การประชาสัมพันธ บคุลากร และ
สถานที่  ซึ่งปญหาเหลานี้เกิดขึ้นเปนประจํา สวนคําตชิมของผูใชบริการนั้นถือไดวาเปนแรงจูงใจที่ดี
ในการทํางานของบรรณารักษ (ทิพยวารี วงษเจริญธรรม.  2549: 101-112; สุปรียาพร สุริยะโยธิน.  
2546: 116-128)   

1.5.2 การพัฒนาบุคลากร   
        บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา มีความตองการเพิ่มพูนความรูและ

ทักษะในการปฏิบัติงาน ดวยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝกปฏิบัติการ การประชุมวิชาการ 
และการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูใช การเลือกและการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ทั้งน้ีเพ่ือนําความรูที่ไดมาผลิตผลงานทางวิชาการ  โดยผลงานทาง
วิชาการจัดทําในรปูของบทความวารสาร (ขัตตยิา ทองทา.  2543: 153-179; เบญจวรรณ ระงับภัย.  
2547: 150-183; เกษวรา หม่ันเพียร.  2547: 120-139)   

1.6 กลยุทธการตลาด 
การวิเคราะหปจจัยทางการตลาดในการบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

ผูใชบริการใชหนังสือเพ่ือประกอบการเรยีนการสอน  เรียนรูการเขาใชหองสมุดดวยตนเอง โดยใช
กลยุทธสวนประสมการตลาดในการบริการหองสมุด  เพ่ือสงเสริมการเขาใชบริการหองสมุด   
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(ชุติมา แกวเกิด.  2550: 80-82; วีระนัน ดังกอง.  2551: 106-112)  ซึ่งประกอบดวย 7 ดาน ดังน้ี 
1.  ดานผลิตภัณฑ คือ การวางแผนเพื่อการพัฒนางานบริการอยูเสมอ 
2.  ดานชองทางการใหบริการสารสนเทศ คอื การใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ  และ

การแนะนําการสืบคน 
3.  ดานราคา คือ คาปรับหนังสือเม่ือสงคืนเกินกําหนดเวลา  มีการกําหนดอัตรา

คาบริการและคาปรับอยางชัดเจน 
4.  ดานสงเสริมการตลาด คือ การจัดแสดงหนังสือใหม และการประชาสัมพันธผาน

เว็บไซต   
5.  ดานสภาพของผูใหบริการ คือ มนุษยสัมพันธและมารยาทของผูใหบริการ  มี

บุคลิกภาพและการแตงกายที่เหมาะสม   
6.  ดานกระบวนการใชบริการ คือ การใหบริการที่งายและรวดเร็ว 
7.  ดานสงเสริมการขาย คือ ความสะอาด เปนระเบยีบ สวยงาม และนาเขาใช  มี

สถานที่นั่งพักบริเวณโดยรอบหองสมุด  
1.7 การประเมินหองสมุด 
 การประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนด

องคประกอบและดัชนีบงชีคุ้ณภาพไว  สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงสามารถนําไปใชเพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันน้ันๆ ไดตามความ
เหมาะสม  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาก็เชนเดียวกัน  มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของหองสมุด 
แตละองคประกอบแตกตางกันไปตามแตละสถาบัน ดังนี้ 

1.7.1 ตวับงชีคุ้ณภาพของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกดัทบวง 
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบและ 68 ตัวบงชี้  ซึ่งตัวบงชี้ของแตละองคประกอบไดแก 
มีแผนการดําเนินงาน มีทรัพยากรสารสนเทศตรงความตองการของผูใช มีระบบปองกันอุบัติภัย 
สัญญาณเตือน เครื่องดับเพลิง ไฟฟาสํารอง และบันไดหนีไฟ มีระบบตรวจสอบการใชเงิน
งบประมาณและเงินรายได และมีการประเมินคุณภาพหองสมุด (อนัญญา ทิมเกตุ.  2546: 89-97)  

1.7.2 ตวับงชีคุ้ณภาพของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย 5 องคประกอบ และ 66 ตัวบงชี้ 
ซึ่งตัวบงชี้แตละองคประกอบ ไดแก มีแผนการดําเนินงาน มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความ
ตองการของผูใช และมีบริการยืม-คืนที่สะดวกรวดเรว็ มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานของ
หองสมุดอยางชัดเจน และบุคลากรมีความเต็มใจและใหบริการดวยความสุภาพ มีการตรวจสอบการ
ใชเงินงบประมาณ และมีการประเมินคณุภาพหองสมุด (วิมานพร รูปใหญ. 2547: 99-108)  

1.7.3 ตัวบงชีคุ้ณภาพของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบดวย 5 
องคประกอบ และ 81 ตัวบงชี้   ซึ่งตัวบงชี้แตละองคประกอบ ไดแก มีการประเมินคุณภาพหองสมุด 
มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความตองการของผูใช  มีปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  มีอาคาร
หองสมุดที่เปนเอกเทศ และมีระบบตรวจสอบการใชเงินงบประมาณและเงินรายได  
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(จารุณี สุปนะเจริญ.  2546: 110-120) 
1.8 การจัดการความรู 

การจัดการความรูในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สวนใหญกําหนดให
บุคลากรตองมีความรูดานการบริหารงานหองสมุด และความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเปน
ความรูที่จําเปนในการดําเนินงานหองสมุด  มีการสรางความรูจากการฝกอบรมและแสวงหาความรู
จากการศึกษาดูงาน  จัดเก็บความรูในรปูสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส มีการใชความรูในการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนางานหองสมุด และพัฒนาองคกร  (เสาวภา หลิมวิจิตร.  2551: 96-121) 

1.9 ความรวมมือของหองสมุดกับอาจารยผูสอน 
ความรวมมือระหวางอาจารยกับบรรณารกัษในการบรกิารหองสมุดมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  อาจารยตองการความรวมมือจากบรรณรักษในดานการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการผูใช และดานการบริหาร  สวนบรรณารักษตองการ
ความรวมมือจากอาจารยในดานการบริการผูใชและดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  รูปแบบที่
เหมาะสมของความรวมมือระหวางอาจารยกับบรรณารกัษคือ มีการบริหารจัดการระดับกลยทุธ 
ระดับการจัดการ และระดับปฏิบัติการ  ซึง่เกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการ
สํานักหอสมุด ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง คณบดี อาจารย บรรณารักษ  และผูมีสวนไดสวน
เสีย  ซึ่งจะไดรับประโยชนสงูสุดจากความรวมมือระหวางอาจารยกับบรรณารักษโดยตรง  (ฐิติมา 
กลิ่นทอง.  2549: 64-67) ไดแก 

1.9.1 ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย กําหนดนโยบายใหมีความรวมมือระหวาง
อาจารยกับบรรณารักษ 

1.9.2 คณะกรรมการของสํานักหอสมุดกลาง สงเสริม ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายความรวมมือระหวางอาจารยกับบรรณารักษ  

1.9.3 ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง สรางและสงเสริมวัฒนธรรมความรวมมือใน
การทํางานระหวางอาจารยกับบรรณารักษ  โดยมีบรรณารักษประสานงานกับคณะวิชา 
ประชาสัมพันธเชิงรุก พัฒนาบุคลากร  โดยเฉพาะกลุมบรรณารักษในดานการวิจัย  
ภาษาตางประ เทศ และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  ติดตามการปฏิบัติงานของบรรณารักษในการ
ดําเนินการความรวมมือระหวางอาจารยกับบรรณารักษ  และจัดสัมมนารวมกันระหวางอาจารยกับ
บรรณารักษ 

1.9.4 คณบดี  สรางและสงเสริมวฒันธรรมความรวมมือในการทํางานระหวาง
อาจารยกับบรรณารักษ  สงเสริมใหจัดการเรียนการสอนโดยใชหองสมุด  ติดตามการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับความรวมมือระหวางอาจารยกับบรรณารักษ 

1.9.5 อาจารย  ใชวิธีการสอนที่สงเสริมการศึกษาคนควาและใชบริการหองสมุด  
มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาและใชบริการหองสมุด  และมีสวนรวมกับบรรณารักษในงาน
บริการหองสมุด 
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1.9.6 บรรณารักษ  มีความเขาใจในวัฒนธรรมความรวมมือ  ตระหนักในบทบาท
หนาที่และปรบับทบาทการทํางานเชิงรุก  ประสานงานความรวมมือระหวางอาจารยกับบรรณารกัษ  
พัฒนาตนเองดานการวิจัย  การใชภาษาตางประเทศ  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.10 การสื่อสารในหองสมุด  
 การสื่อสารนับวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งตองมี

ความเกี่ยวของกัน  ทําใหคนเขาใจกันและสามารถปฏบิัติงานรวมกนัได  สําหรับการสื่อสารใน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคลากรในหองสมุดมีการสื่อสารกันอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยผูบริหารและผูปฏบิัตงิานมีทิศทางการสื่อสารจากบนลงลาง และจากลางขึ้นบน  
ใชรูปแบบการเขียนบันทึกอยางเปนทางการ จัดทําเปนหนังสือเวียน และจัดทําเปนหนังสือคําสั่ง  
สําหรับปญหาและอุปสรรคดานชนิดของการสื่อสาร  ผูบริหารและผูปฏิบัติมีปญหาในเรื่องการ
ปฏิบัติงานในหองสมุด หลักเกณฑและวธิีปฏิบตัิงาน (บุญญาพร มารุงเรือง.  2543: 83-87) 

1.11 การประชาสัมพันธในหองสุมด 
  การประชาสัมพันธหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาของรัฐในประเทศไทย  ดําเนินงาน
ประชาสัมพันธโดยจัดตั้งคณะทํางาน  ซึ่งมีตัวแทนจากทุกฝายรวมกันรับผิดชอบ ไมมีวุฒิการศึกษา
ที่เกี่ยวของกับการประชาสมัพันธ  แตเขารับการฝกอบรม/สัมมา/ดูงานดานประชาสัมพันธทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  การดําเนินงานมีการกําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธโดย
ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ  ประเมินผลการประชาสัมพันธโดยการใชแบบสอบถาม
สํารวจความคดิเห็นจากผูใชบริการ  โดยรับเปนสถานทีฝ่กงานใหแกนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรจาก
หนวยงานอื่น ใชเวบ็ไซตของหองสมุดเปนสื่อในการประชาสัมพันธ  กลุมเปาหมายเปนปจจัยในการ
เลือกใชสื่อของผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธ  แตดวยผูบริหารหองสมุดไมเห็นความสําคัญหรือใหการ
สนับสนุนการประชาสัมพันธหองสมุด ทําใหเปนปญหาในการดําเนินงาน  และผูปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธหองสมุดมีภาระงานอื่นทําใหไมมีเวลาปฏิบัติงานประชาสัมพันธไดอยางเต็มที่   
(พรทิพย แยงคํา.  2553: 81-84; นัสฤมล มาเจริญ.  2550: 92-96) 
  สําหรับการประชาสัมพันธของหอสมุดจอหน เอฟ.เคนเนดี้  นักศึกษาใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในการรับขาวสาร  มีเน้ือหาขาวสารเกี่ยวกับการแนะนําการสืบคนผานระบบเครอืขาย  
ซึ่งในการรับขาวสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกสมีปญหาและอุปสรรคในดานรูปแบบการนําเสนอ ความ
สะดวกในการรับขาวสาร ความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ ความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ และ
ความตอเน่ืองในการประชาสัมพันธ (ปยะกานต หนูประกอบ.  2550: 86-88) 

สวนการบริหารงานประชาสัมพันธของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในดานนโยบายและการวางแผน ไมมีการกําหนดแผนไวเฉพาะ  
แตจะแทรกงานประชาสัมพันธไวในพันธกิจของหนวยงาน  หรือรวมอยูในงานบริการวิชาการแก
ชุมชน   ดานโครงสรางงานประชาสัมพันธเปนสวนหนึง่ของงานบริหารทั่วไป  และมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ  ดานงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณ
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ประชาสัมพันธรวมอยูในงบประมาณดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติงานใชเว็บไซตเปนสื่อในการ
ดําเนินงาน (เจนต คันทะ.  2551: 69-75) 
  การรับรูสารสนเทศจากสื่อของผูใชบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ผูใชบริการรบัรูสารสนเทศดวยตนเองจากสื่ออินเทอรเน็ต 
สื่อสิ่งพิมพ สื่อประเภทปาย สื่อเหตุการณ และสื่อบุคคล  ซึ่งมีความพึงพอใจในสื่ออินเทอรเน็ตมาก
ที่สุด   แตดวยสื่อมีจํานวนนอย วิธีการเผยแพรและประชาสัมพันธไมนาสนใจและไมตอเน่ือง ทําให
เปนปญหาในการรับรูสารสนเทศของผูใชบริการ (นุชรี บุญศรีงาม.  2550: 87-92)  

1.12 การใชบริการภายนอกหองสมุด 
 การใชบริการภายนอกหองสมุด  เปนการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศหรือบริการ

จากหนวยงานภายนอกที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบตัิงานแทน ซึ่ง
หองสมุด สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญใชบริการจากหนวยงานภายนอก  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงาน   โดยใชบริการงานจัดหาในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากหนวยงาน
ของเอกชน  ซึ่งในการใชบริการหองสมุดไมสามารถควบคุมการดําเนินงานของหนวยงานภายนอก
ได (อาภรณ ไชยสุวรรณ.  2545: 87-104)  
         สําหรับหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ใชบริการจากแหลงภายนอกในงานจัดทํา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ งานบอกรับวารสาร/ฐานขอมูลออนไลน งานถายเอกสาร และงานทําความ
สะอาด  โดยมีหัวหนาฝายงานที่มีการใชบริการจากแหลงภายนอกเปนผูจัดการและดูแลการใช
บริการ  ซึ่งปญหาในการใชบริการจากแหลงภายนอกคือ ความไมสะดวกในการตดิตอกับแหลง
บริการภายนอก การฝกอบรมใหกับบุคลากรของหองสมุดไมมีความตอเน่ือง บุคลากรบางคนไม
รักษาเวลาในการทํางาน และงบประมาณไมเพียงพอตอการจางแหลงบริการจากภายนอก  
(วรรณประภา เอ่ียมฤทธิ์.  2548: 114-137) 

 
2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ตาราง 13 จํานวนวทิยานิพนธเกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน ผูวิจัยและปทีพิ่มพ 
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5 (นิตยา ปานเพชร, 2546) (รมณ คงสิมะชาติ, 2546) 

(สุภัทราภรณ กุลกา, 2547) (เบญญาภรณ ชุติกาญจน, 
2551) (นิสากร อัครสุวรรณกุล, 2552)  
 

2. การวิเคราะหและประเมินคา   
   ทรัพยากรสารสนเทศ 

3 (ชไมพร ชัยวนิิตย, 2544) (มนัญญา พาลมูล, 2547) 
(ชโรชีนีย ชัยมินทร, 2553) 

รวม 8 ชื่อเร่ือง 
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2.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.1.1 การคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด 
       การมีสวนรวมในการคดัเลือกหนังสือเขาหองสมุดของอาจารยในสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐ  อาจารยมีสวนรวมในการคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด โดยการเขารวมกิจกรรม
งานออกรานจําหนายหนังสือประจําปที่หองสมุดเปนผูจัด  ซึ่งหองสมุดควรมีการจัดงานวันออกราน
จําหนายหนังสือทุกป  มีรายชื่อหนังสือใหมแยกตามสาขาวิชา  มีแบบฟอรมการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือผานทางเว็บไซตหองสมุด  และมีการแจงผลการจัดหาหนังสือที่อาจารยเสนอแนะใหทราบ
โดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งอาจารยตระหนักถึงความสําคญัและมีเจตคติที่ดีตอการคดัเลือก
หนังสือเขาหองสมุด  (นิสากร อัครสุวรรณกุล.  2552: 63-68) 

    สําหรับการคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุดของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
อาจารยจะเสนอรายชื่อหนังสือไปยังหองสมุดคณะ  สวนใหญจะเปนหนังสือตําราภาษาอังกฤษ ที่มี
เน้ือหาเกี่ยวของกับวิชาที่สอนในระดับบณัฑิตศึกษา โดยมีการคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุดคณะ 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  ซึ่งหองสมุดจะแจงผลการจัดหาหนังสือตามที่อาจารยคัดเลือกไวให
อาจารยทราบโดยตรงและแจงใหภาควิชาทราบ  ในการคัดเลือกหนังสืออาจารยมักจะประสบปญหา
การไมมีเวลาในการคัดเลือกหนังสือไดอยางตอเน่ือง และหองสมุดคณะมีงบประมาณจํากัดทําให
หองสมุดจัดหาหนังสือใหอาจารยไดบางรายการเทานั้น   หองสมุดไดเพ่ิมชองทางในการมีสวนรวม
ในการคัดเลือกหนังสือของอาจารย  ผานทางเว็บไซตหองสมุดคณะ  และจัดซื้อหนังสือผานทาง
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส  (สุภัทราภรณ กุลกา.  2547: 104-125) 
  2.1.2 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
        การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  การ
จัดซื้อแยกกันตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เชน หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวสัดุ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  โดยใชวิธีการจัดซื้อแบบเดิมเพ่ือความถูกตองของใบเสร็จรับเงิน  ไมใชการจัดซื้อ
แบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ดวยหนวยงานไมมีนโยบายสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต และความไมสะดวก
ในการชําระเงนิ  สําหรับการจัดหาสื่อโสตทัศนวสัดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส มีการกําหนดนโยบายการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเปนลายลักษณอักษร  แตไมมีการกําหนดนโยบายการจัดหาสื่อโสต 
ทัศนวสัดุและสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนลายลักษณอักษรโดยเฉพาะ  การดําเนินการจัดหาใชวิธีการ
คัดเลือกจากรายชื่อของแหลงผูผลติหรือผูจําหนาย ใชงบประมาณแยกจากการจัดหาหนังสือ  ซึ่ง
งบประมาณทีไ่ดไมเพียงพอตอการจัดซื้อ (นิตยา ปานเพชร.  2546: 62-65; เบญญาภรณ  
ชุติกาญจน.  2551: 133-139) 

       สําหรับสิ่งพิมพตอเน่ือง หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนใช
บริการของตวัแทนภายในประเทศในการบอกรับสิ่งพิมพตอเน่ือง  คัดเลือกตัวแทนโดยใชการตดิตอ
เปนเกณฑ  อัตราคาบริการที่ตวัแทนคิดใหกับหองสมุด  สวนใหญคิดเปนรอยละจากราคาสิ่งพิมพ 
แตละชื่อ  ใชวธิีการติดตอกบัตวัแทนทางโทรศัพทและโทรสาร  ซึ่งบรรณารักษมีความพึงพอใจใน
บริการในระดบัมาก (รมณ คงสิมะชาติ.  2546: 102-120) 
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2.2 การวิเคราะหและประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.1 การวิเคราะหเน้ือหางานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของ

บรรณารักษและนักสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  สวนใหญเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ  
ประชากร/กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนิสิต นักศึกษา  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  
โดยใชสถิตคิาความถี่และคารอยละ  เนื้อหางานวิจัยมีขอบเขตเกี่ยวกับบริการของหองสมุด   
(ชโรชีนีย ชัยมินทร.  2553: 137-139) 

2.2 การประเมนิทรัพยากรสารสนเทศ 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สวนใหญประเมินทรัพยากรสารสนเทศโดย

ดูจากขอมูลสถิติการใชของผูใชบริการ  ซึ่งผูใชบริการจะใชหนังสือภาษาไทยมากกวาหนังสือ
ภาษาอังกฤษ  โดยการใชทรัพยากรสารสนเทศบางหมวดมีคาการใชจริงมากกวาคาความคาดหวัง  
และบางหมวดมีคาการใชจริงต่ํากวาความคาดหวัง  สําหรับการใชหนังสือภาษาอังกฤษในสํานกัวิทย
บริการ สถาบนัราชภัฏอุดรธานี  นักศึกษาสวนใหญใชหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อคนควาประกอบการ
ทํารายงาน  สวนอาจารยใชหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการสอน (มนัญญา พาลมูล.  2547: 75-77; 
ชไมพร ชัยวินติย.  2544: 109-120) 

 
3.  งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ตาราง 14 จํานวนวทิยานิพนธเกี่ยวกับงานจัดระบบทรพัยากรสารสนเทศ 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน ผูวิจัยและปทีพิ่มพ 
1. การวิเคราะหหมวดหมูและทํา 
   รายการ 

5 (สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกลุ, 2543) (อัศนีย ณ นาน,  
2546) (เกษศริินทร คุโณปการตระกูล, 2549)  
(ชัยยศ ปานเพชร, 2549) (ศิริงาม แผลงชีพ, 2551)  
 

2.การวิเคราะหหัวเรื่อง 2 (อังคณา สุริวรรณ, 2549) (อังคณา พงษพรต, 2549) 
 

3. การทําดรรชนีและสารสังเขป 1 (นิรชา ภูสามารถ, 2546) 
 

รวม 8 ชื่อเร่ือง 
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 3.1 การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการ   
การลงรายการหรือการทํารายการ  เปนการลงขอมูลทางบรรณานุกรมและขอมูล  

เน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศอยางมีระบบ  โดยทรพัยากรสารสนเทศแตละประเภทมีหลักเกณฑ
การลงรายการที่แตกตางกันไป ดังนี้ 

3.1.1 รายงานการประชุมวิชาการภาษาไทย  บรรณารักษสวนใหญลงรายการหลกั
ดวยชื่อการประชุม  โดยใชหนาปกในเปนแหลงขอมูลในการพิจารณาการลงรายการ  ซึ่งรายงานการ
ประชุมบางเลมมีขอมูลไมเพียงพอ และ/หรือมีขอมูลไมครบถวน  บรรณารักษสามารถใชสวนอ่ืนๆ 
เชน คํานํา สารบัญ หนาชื่อเรื่อง เปนตน ในการพิจารณาเลือกและลงรายการแทนได (สมศักดิ์  
ศรีบริสทุธิ์สกลุ.  2543: 129)   

3.1.2 หนังสือภาษาไทยขององคกร  บรรณารักษสวนใหญเลือกลงรายการหลักดวย
ชื่อเร่ือง  ซึ่งบรรณารักษที่มีตําแหนงงานและประสบการณตางกันจะมีปญหาในการลงรายการ
บรรณานุกรมแตกตางกัน  ดังนั้น จึงมีการจัดอบรมและประชุมเกี่ยวกบัการลงรายการขององคกร
เพ่ือหามาตรฐานการลงรายการ  มีการจัดทําแผนการลงรายการ และจัดทําคูมือรวมกัน  เพ่ือใหการ
ลงรายการบรรณานุกรมเปนมาตรฐานเดยีวกัน (ศิริงาม แผลงชีพ.  2551: 143) 

ในดานเวลาและคาใชจายในการจัดทํารายการ  หนังสือใหมเปนทรัพยากร
สารสนเทศที่ใชเวลาและคาใชจายสูงสุดในการกําหนดหัวเรื่อง เลขหมู และรายการทะเบียน  
(อัศนีย ณ นาน.  2546: 73) 

สําหรับการดําเนินงานหนังสือคาง   หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีนโยบาย
ในการดําเนินงาน  โดยงบประมาณไมไดรับการจัดสรรโดยเฉพาะ  แตใชงบประมาณโดยรวมของ
หองสมุด  หนังสือคางสวนใหญเปนหนังสือทั่วไปที่ไดรบับริจาค  มีการลงรายการบรรณานุกรมใน
ฐานขอมูลออนไลน  แตดวยหนังสือคางรอการวิเคราะหสวนใหญเปนหนังสือที่ไดรับบริจาคเปน
จํานวนมาก  ขอมูลที่ใชเปนแหลงขอมูลในการวิเคราะหหรือลงรายการจึงไมครบถวนและสมบูรณ  
ทําใหตองใชเวลานานในการคนหาขอมูล  สวนการจัดเก็บและใหบรกิาร  หองสมุดสวนใหญมีการ
จัดเก็บหนังสือคางไวที่ชั้นหนังสือหรือมุมเฉพาะ จัดเรียงตามเลขทะเบียนในระบบชั้นปด  โดยมีการ
จํากัดเง่ือนไขและระเบียบการยืมหนังสือคางโดยเฉพาะ (ชัยยศ ปานเพชร.  2549: 66-67;  
เกษศิรินทร คโุณปการตระกูล.  2549: 134) 
 3.2 การวิเคราะหหัวเรื่อง  

การวิเคราะหหัวเรื่อง  เปนการวิเคราะหเนื้อหาสําคัญของสารสนเทศ  ซึ่งการ
วิเคราะหเน้ือหาน้ีชวยใหผูกําหนดหัวเรื่อง  สามารถตัดสินใจไดวาสารสนเทศนั้นเปนเรื่องอะไร  เม่ือ
ตัดสินใจไดแลว  จึงเลือกและกําหนดหัวเรือ่งของสารสนเทศนั้นๆ โดยใชถอยคําหรือวลีภายใน
เอกสารนั้นเอง หรือบรรณารักษ/ผูทําดัชนีกําหนดขึ้น   

สําหรับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรฐั  สวนใหญมีนโยบายการกําหนดหัวเรื่อง    
แตไมเปนลายลักษณอักษร  ซึ่งในการกําหนดหัวเรื่องบรรณารักษใชหนังสือหัวเรือ่งสําหรับหนังสือ
ภาษาไทยของคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  หนังสือ 



 82 

Library of Congress Subject Headings  เว็บไซต Library of Congress Subject Headings 
Weekly Lists  พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  เว็บไซตรายการออนไลนของหองสมุด
อ่ืนๆ (OPAC) และเวบ็ไซตฐานขอมูล OhioLink  เปนคูมือในการกําหนดหัวเรื่อง  โดยการกําหนด
หัวเรื่องนั้นจะพิจารณาจากชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ (อังคณา พงษพรต.  2549: 130-140) 

สวนการกําหนดหัวเรื่องภาษาไทยสาขาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  สวนใหญ
ผูใชบริการตองการหัวเรื่องใหญที่มีลักษณะเปนคํานามผสมและเปนศัพทอิสระ  หัวเรื่องที่เปนคาํ 
ทับศัพทภาษาตางประเทศใชพยัญชนะและตวัสะกดแตกตางกัน  ถาใชคําใดคําหนึ่งในการสืบคนจะ
ทําใหไดผลการสืบคนไมครอบคลุมสารสนเทศเรื่องเดียวกันทั้งหมด  หากหัวเรื่องที่หองสมุดใชไม
สอดคลองกับคําคนของผูใชในการสืบคนสารสนเทศ  ผูใชบริการสวนใหญจะสบืคนตอไปดวยคําคน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ(อังคณา สุริวรรณ.  2549:  106-110) 

3.3 การทําดรรชนีและสาระสังเขป 
การจัดทําดรรชนีวารสารภาษาไทยของหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาเอกชน  มีการ

จัดทําดรรชนีวารสารโดยใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองในการจัดทํา  คัดเลือกวารสารปลาสุดทําดรรชนี
กอน  โดยใชหัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทยของอนุกรรมการกลุมวิเคราะหเลขหมูและทํารายการ
ของหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา เปนคูมือในการจัดทําดรรชนีวารสาร  ทั้งน้ีหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชนไดมีการกําหนดการทํางานรวมกันในดานตางๆ ไดแก การกําหนดมาตรฐานในการลง
รายการ โปรแกรมที่ใชในการจัดทําดรรชนีวารสาร การอบรมบรรณารักษที่รับผิดชอบในการจัดทํา
ดรรชนีวารสาร และจัดทําคูมือในการลงรายการ  เพ่ือใหการจัดทําดรรชนีวารสารเปนไปในมาตรฐาน
เดียวกัน (นิรชา ภูสามารถ.  2546: 68-70) 

 
4. การบริการสารสนเทศ 

 
ตาราง 15 จํานวนวทิยานิพนธเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน ผูวิจัยและปทีพิ่มพ 
1. บริการสิ่งพิมพ 3 (เยาวภานี รอดเพ็ชร, 2553) (สุภี วิหคไพบูลย, 2543) 

(วันวิสาข พวงสุวรรณ, 2545)  
 

2. บริการโสตทัศนวสัุด 1 (อโนชา อรุณสวัสดิ์, 2551) 
 

3. บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส 6 (อุไร ไปรฮูยัน, 2544) (เกษสุดา พรอมศรีทอง, 2546) 
(สุรชาติ พุทธมิา, 2550) (กุลวรีย ดิษพรหิรัญยะกุล, 
2551) (วรรณา โปธิมอย, 2553) (วันดี มีดี, 2553)  
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน ผูวิจัยและปทีพิ่มพ 
4. บริการยืม-คืน 1 (จิตติมา จันทรศรีบตุร, 2545)  

 
5. บริการยืมระหวางหองสมุด 1  (รุงนภา สารเสน, 2545)  

 
6. บริการตอบคําถามและชวยการ    
   คนควา 
 

2 (บุญยวดี คงเที่ยง, 2548) (ศศี คุมสุข, 2549) 

7. บริการแนะนําการใชหองสมุด 
    และสารสนเทศ 
 

1 (จุฑารัตน กิมาคม, 2544) 

8. บริการชุมชน 2 (ภควัต ศรีสําราญ, 2547) (อรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง, 2551) 
 

9. กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด 2 (ดาลัด กําลังเลิศ, 2546) (ประภาศรี เขียวคง, 2552)  
 

10. การประเมินคุณภาพบริการ 17  (อนันต จันทรประสาท, 2544) (นฤมล พฤกษศิลป, 
2546)  (สมสุข แขมคํา, 2546)  (กัลยา สรอยสิงห, 
2548)  (พระมหาถาวร ขนตฺิธมฺโม (ทับทมิ), 2548) 
(เกวลี จันทรตะมา, 2549)  (พรรณวดี อภิศุภะโชค, 
2549) (ฌาลินี กล่ํากลอมจิตร, 2550) (ปริญญา  
ขาวผอง, 2551)  (พรรณทิพา บัวคํา, 2551) 
(ภัคภิญญา สวางวงศ, 2551) (รัตนะ อินจอย, 2551)  
(สุชาดา เนตรภักดี, 2551)  (พรพรรณ กันสิงห, 
2552)  (วิไลพรรณ พรวิรุฬห, 2552)  (อมรา เกรอด, 
2553)  (อรทัย แกวทิพย, 2553) 
 

11. บริการลวงเวลา 1 (สุบิน ไชยยะ, 2552) 
 

รวม 37 ชื่อเร่ือง  
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 4.1 บริการสิ่งพิมพ  
  ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีหลากหลายประเภท  ทั้ง
ประเภทวัสดุตีพิมพ และไมตีพิมพ  ซึ่งแตละประเภทมีความแตกตางกันในดานการจัดหา จัดเก็บ และ
การใหบริการ ดังนี้ 
                 4.1.1 สิ่งพิมพรัฐบาล  มีการกําหนดนโยบายในการจัดการ แตไมมีเปนลายลักษณ
อักษร  ซึ่งงบประมาณมีการจัดสรรรวมไวกับหนังสือ  มีการจัดหาโดยการรับบริจาคและขอรบับริจาค  
ในการจัดเก็บเลือกจัดเก็บเฉพาะที่สอดคลองกับหลักสตูรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  มีการจัด
หมวดหมูในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและใหบริการในระบบชั้นเปด  มีโปรแกรมชวยคนสามารถ
สืบคนไดจากเครื่องคอมพิวเตอร  และจัดเก็บรวมกับฐานขอมูลหนังสือทั่วไป  สําหรับปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการสิ่งพิมพรัฐบาลพบวา  จากการที่ไมมีการกําหนดนโยบายอยางเปนลายลกัษณ
อักษร  ทําใหการจัดการไมเปนไปในทศิทางเดียวกัน  ชื่อเร่ืองมีการเปลี่ยนแปลงทําใหตองทําหัวเรื่อง
เพ่ิมตลอดเวลา  ไมมีบุคลากรที่ปฏิบตัิงานดานฐานขอมูลออนไลนโดยเฉพาะดาน  ไมมีการรวมลิงค
สิ่งพิมพรัฐบาล  ทําใหผูใชไมสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศ  สําหรบัแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการจัดการ  ควรไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงในการจัดทํานโยบายอยางชัดเจน  
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เยาวภานี รอดเพ็ชร.  2553: 
115-120)  

4.1.2 กฤตภาค  การทํากฤตภาคในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา สวนใหญไมมี
งบประมาณในการจัดทํา  บรรณารักษงานวารสารเปนผูจัดทําและคัดเลือกเน้ือหาที่จะนํามาทํา 
กฤตภาค  โดยมีเนื้อหาตรงกับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  มีการจัดเก็บแยกแฟม
ระหวางกฤตภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ  จัดเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ ของหัวเรื่อง  การใหบริการ  
ผูใชสามารถยมืไปถายเอกสารและคนควาภายในหองสมุดได  มีการจัดทําปายแนะนําวิธีการใชกฤต
ภาค  สวนการคัดออก  บรรณารักษจะเปนผูคัดออก  โดยพิจารณาจากกฤตภาคที่มีเน้ือหาลาสมัย  
โดยวิธีขายและทําลาย (สุภี วิหคไพบลูย.  2543: 71-78)  
 4.1.3 สิ่งพิมพมหาวิทยาลัย  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีการกําหนด
นโยบายการจัดการสิ่งพิมพมหาวิทยาลัยอยางเปนลายลักษณอักษร  มีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
เพียงหนวยงานเดียว  มีหองจัดเก็บไวโดยเฉพาะและใหบริการในระบบชั้นเปด  ผูใชสามารถยืมและ
ขอสําเนาเฉพาะเรื่องได  มีการจัดหาโดยการไดรับ/ขอรับบริจาค  มีการจัดหมวดหมู  สามารถสืบคน
ไดจากฐานขอมูลคอมพิวเตอร  แตสิ่งที่เปนปญหาสําหรับการจัดการสิ่งพิมพมหาวิทยาลยั คือ พ้ืนที่ที่
ใหบริการมีอยูอยางจํากัด  การประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิ่งพิมพมหาวิทยาลัยมีนอย  การใหบริการใน
ระบบชั้นเปดอาจทําใหสิ่งพิมพมหาวิทยาลัยมีโอกาสเสียหายหรือสูญหายได  อีกทั้งยังมีผูใชบริการ
นอย  เน่ืองจากไมเห็นถึงความสําคัญของสิ่งพิมพมหาวิทยาลัย  (วันวสิาข พวงสุวรรณ. 2545:   
174-198)  
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 4.2 บริการโสตทัศนวัสด ุ
  บริการโสตทศันวัสดุของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีรูปแบบการใหบริการวีดิทศั
บนเวบ็ไซต  แบงออก เปน 3 ดาน คือ ดานบริหารจัดการ ดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวธิกีาร
นําเสนอ  ซึ่งดานการบริหารจัดการ มีการใชฮารดแวร ซอฟตแวรในการดําเนินงานใหบริการวดิีทัศน
บนเวบ็ไซตอยางเหมาะสม  มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  และมีบุคลากร
ใหบริการโดยเฉพาะ  ดานเนื้อหามีการคัดเลือกเน้ือหาวีดิทัศนที่สนบัสนุนการเรียนการสอน/วิชาการ 
ตามความตองการของผูใชบริการ  ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาวีดิทัศนกอนใหบริการ  
โดยใชบริการเฉพาะภายในเครือขายมหาวิทยาลัย (อโนชา อรุณสวัสดิ์.  2551: 85-89)   

 4.3 บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส 
4.3.1 บริการนําสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีรูปแบบ

การจัดบริการที่เปนความรวมมือระหวางหองสมุด  เพ่ือสนับสนุนการวิจัย  โดยฝายบริการสารนเิทศ
เปนผูรับผิดชอบหลัก  และมีคณะทํางานที่สนับสนุนในการจัดบริการ จาก 2 คณะทํางานคือ 
คณะทํางานเพื่อความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝายวารสารและเอกสาร  และ
คณะทํางานเพื่อความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ  ซึ่งการ
ดําเนินงานจะตองมีเว็บเซิรฟเวอร  เว็บบราวเซอร  สแกนเนอรเครื่องพิมพชนิดเลเซอร  อี-เมลลใน
ระบบวินโดวส ระบบ Ariel  โปรแกรมอโดบี แอโครแบต รีดเดอร  และโทรสารรุน Group3 หรือ 
Group 4 เปนเครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวกในการบริการ (อุไร ไปรฮูยัน.  2544: 62-64)  
โดยหองสมุดจะกําหนดสิทธิ์ใหเขาใชไดเฉพาะสมาชิกเทานั้น  สวนใหญผูใชจะเขาใชบริการเกีย่วกับ
วิทยานิพนธและการประเมนิผลดวยแบบสอบถามมากที่สุด  แตเน่ืองจากมีบุคลากรไมเพียงพอตอ
การดําเนินงาน ทรัพยากรสารสนเทศมีราคาแพง และปญหาเกี่ยวกับลิขสิทธของตนฉบับ ทําใหเปน
ปญหาและอุปสรรคในการพฒันาบริการ (วันดี มีดี.  2553: 120-129)  
  4.3.2 บริการเครื่องคอมพิวเตอรสืบคนอินเทอรเน็ต/ฐานขอมูลออนไลน  มีระบบ
เครือขายภายในหองสมุด และมี OPAC ใหบริการบนเวบ็ไซต  ซึ่งโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ที่ใชมีทั้งจัดซ้ือและพัฒนาขึ้นใชเอง  โดยหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะมีการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฐานขอมูล และสือ่โสตทัศน/อิเล็กทรอนิกสมากวาหองสมุดประเภทอื่นๆ  
สวนหองสมุดสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ใหบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา/โสตทัศนศึกษา
ประเภทโสตทศันูปกรณมากกวาหองสมุสถาบันอุดมศกึษาเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
(เกษสุดา พรอมศรีทอง.  2546: 103-110)  
  4.3.3 บริการเครือขายไรสาย  บริการนี้เปนสวนหนึ่งของเครือขายไรสายของ
มหาวิทยาลัย  ที่สนับสนุนการเรียนรูใหเกดิขึ้นไดตลอดเวลา  สวนใหญจัดบริการใหครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณหองสมุด  สําหรับการใชบริการผูใชตองนําโนตบุกมาเอง ซ่ึงผูใชบริการอาจจะประสบกบั
ปญหาในดานความเร็วของการสงสัญญาณลดลง  เม่ือมีผูใชเพ่ิมมากขึ้น งบประมาณที่ไดรับอาจจะ
ไมเพียงพอตอการจัดบริการ และหองสมุดตองรับภาระเรื่องคาไฟฟามากขึ้น  (สุรชาติ พุทธิมา.  
2550: 110-128)  
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  4.3.4 การจัดการฐานขอมูลออนไลน  มีการกําหนดนโยบายในการคดัเลือก
ฐานขอมูลออนไลน  แตไมปรากฎเปนลายลักษณอักษร  สวนนโยบายการจัดหาฐานขอมูลออนไลน 
มีการกําหนดนโยบายเปนลายลักษณอักษร  ซึ่งผูอํานวยการหรือหัวหนาหองสมุดเปนผูกําหนด
นโยบายการคดัเลือก  อาจารยและนักศกึษามีสิทธเิสนอแนะรายชื่อฐานขอมูลออนไลนมายัง
หองสมุด  ในการจัดซื้อฐานขอมูลออนไลนเปนการซือ้ผานตัวแทนจําหนายในประเทศ   ซึ่งหองสมุด
จะติดตอแหลงจัดซื้อใหสงเจาหนาที่มาแนะนําและสาธติการใชฐานขอมูล  มีการทดลองใชและมีคูมือ 
เอกสาร และรายชื่อฐานขอมูลประกอบ  โดยผูใชบริการสวนใหญเปนอาจารยและนักศึกษาปรญิญา
โทหรือสูงกวา  มีบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควาเปนผูใหบริการ  มีการ
ประชาสัมพันธโดยการจัดทําแผนพับแนะนําการใชฐานขอมูล  ซึ่งสวนใหญผูใชจะสืบคนฐานขอมูล
ดวยตนเอง (กุลวรีย ดิษพรหิรัญยะกุล.  2551: 104-108)  
  การพัฒนาการใหบริการออนไลนชวยการคนควาเพื่อทําวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ  เปนการสรางบทบาทเชิงรกุของหองสมุดในการใหบรกิารสนับสนุนการทําวิจัยของ
นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา  ทําใหเขาใจถึงปญหาและความตองการของผูใชเฉพาะกลุมอยาง
แทจริง  สามารถพัฒนาสื่อการสอนออนไลนที่สอดคลองกับทักษะและความตองการของผูใช  ทําให
นักศึกษามีทักษะในการคนควาเพิ่มมากขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการคนควาวิจัย (วรรณา  
โปธิมอย.  2553: 98-100)  
 4.4 บริการยืม-คืน   
  การใหบริการยืม-คืนของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคใตของไทยที่ใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติสําเร็จรูป  สวนใหญปญหาในการใหบริการมีสาเหตุมาจากระบบ ผูใหบริการ และ
ผูใช บริการ  ซึ่งในการปฏิบัติงานตองใชความรอบคอบ มีความรู ความเขาใจในระบบงาน และ
ตรวจสอบเครือ่งมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานใหพรอมบริการเสมอ  (จิตติมา จันทรศรีบตุร.  
2545: 114-116) 

 4.5 บริการยืมระหวางหองสมุด   
  การดําเนินงานบริการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  สวนใหญจัดใหบริการ

ในฝายบริการสารสนเทศ  มีบรรณารักษเปนผูรับผิดชอบโดยตรง  โดยใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ
ในการเขาถึงขอมูล  มีนโยบายและระเบยีบการยืมสอดคลองกับการปฏิบัติงานยมืระหวางหองสมุด  
ผูใชที่ขอใชบรกิารสวนใหญเปนอาจารยและนิสตินักศึกษาระดับปริญญาโท  โดยสารสนเทศที่ขอยืม
สวนใหญเปนการขอถายสําเนาวารสารและวทิยานิพนธ  ซ่ึงบรรณารักษจะจัดสงเอกสารใหผานทาง
ไปรณียดวนพเิศษ  

  สําหรับปญหาในการใหบริการยืมระหวางหองสมุดพบวา  การกําหนดหนาที่ของ
บุคลากรในหนวยงานขาดความคลองตวั   ซึ่งบุคลากรมีงานอ่ืนนอกเหนือจากงานบริการยืมระหวาง
หองสมุด  เครื่องมือสํานักงานไมเพียงพอตอการใหบรกิาร และเครื่องมือในการเก็บขอมูลและสราง
ฐานขอมูลมีประสิทธิภาพต่าํ  ความเครงครัดในการใหบริการแตละแหงไมเทาเทียมกัน และผูใช 
บริการไมเขาใจขั้นตอนการยืมระหวางหองสมุด  (รุงนภา สารเสน.  2545: 77-80)  
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 4.6 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
  บริการตอบคาํถามและชวยการคนควาแบบดิจิทัลของบรรณารักษหองสมุด
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  บรรณารักษมีความรูความชํานาญในการใช
บริการอีเมลลตอบคําถาม  ซึ่งจะเปนคําถามสั้นๆ หาคําตอบไดงาย  ไมมีการกําหนดนโยบายการ
ใหบริการที่ชดัเจน  สวนใหญในการตอบคําถามบรรณารักษจะตอบคําถามแกผูใชใหเร็วที่สุด  
สําหรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบตังิาน  ทําใหบรรณารักษมีความสนุกในการใช
งานและความสะดวกสบายในการใหบริการ  ซึ่งรูปแบบการใหบริการในอนาคตจะเปนในรูปแบบ 
Webform และ Chat room (บุญยวดี คงเที่ยง.  2548: 71-72) 
  สําหรับปญหาในการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  มีดังนี้ 

1. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม  ยังขาดอุปกรณและ
เครื่องใชสํานกังานพื้นฐานที่จําเปน  ซึ่งจะตองของบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สํานักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ  ทําใหการใหบริการเปนไปอยางสะดวก
และรวดเรว็   

2. ผูใหบริการ  เม่ือประสบปญหาเทคโนโลยขีัดของหองสมุดไมมีบรรณารักษ
ผูใหบริการ/ผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาเพื่อแกไข   ขาดความรูเกี่ยวกับแหลงทรพัยากร
สารสนเทศอางอิงภายนอก  และขาดโอกาสในการเพิ่มพูนและพัฒนาความรูความสามารถในวิชาชีพ  
ดังนั้นจึงจัดแบงกลุมงานเพ่ือคนหาสารสนเทศใหมๆ พรอมทั้งสอนภาษาอังกฤษบนเวบ็แก
บรรณารักษบริการตอบคําถาม  ตลอดจนจัดใหมีการอบรมการใหบริการตอบคาํถามเชิงปฏบิัติการ  
และแนะนําใหสืบคนสารสนเทศใหมๆ จาก Google Scholar และGoogle Print   

3. ผูใชบริการ  ขาดความรูและทักษะในการใชสื่ออางอิง ทักษะในการใช
หองสมุด ทักษะการเขียนบรรณานุกรมและการอางอิงแหลงสารสนเทศ และการคนหาสารสนเทศ
โดยไมตรวจสอบจากฐานขอมูลคอมพิวเตอร  ดังนั้น บรรณารักษจึงจัดใหมีการสอนการใชหองสมุด
แบบสัญจรไปยังคณะตางๆ รวบรวมวิธีการเขียนบรรณานุกรมสื่อประเภทตางๆ โดยเชื่อมโยงไวบน
โฮมเพจ จัดทําคูมือการใชฐานขอมูลที่มีเน้ือหาในหลักสูตรที่มหาวทิยาลัยเปดสอน และจัดทําคูมือ
ระเบียบการยมืระหวางหองสมุด เพ่ือใหผูใชสามารถใชบริการไดอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น   
(ศศี คุมสขุ.  2549: 117-124) 

 4.7 บริการชมุชน  
  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  สวนใหญไมมีนโยบายที่ชดัเจนเกี่ยวกับการทําแผน

หรือโครงการในดานการอนุรักษและการใหบริการสารสนเทศเกีย่วกบัภูมิปญญาไทย  ในการจัดหา
ทรัพยากรมีการจัดงบประมาณในการจัดซื้อ ขอรับบริจาค ผลิตเอง แลกเปลีย่น ขอยืม จัดทําสําเนา
สื่อสารสนเทศ  และทําการเชื่อมโยงกับขอมูลบนเวบ็  มีการจัดใหบริการในระบบชัน้เปด  จัดเก็บ
แยกเปน Collection พิเศษ  ซึ่งบางสถาบนัจัดตั้งเปนศนูยขอมูลทองถิ่นเพื่อใหบริการแกชุมชน  มี
การรวบรวมในรูปแบบของหนังสือ บทความวารสาร จุลสาร กฤตภาค งานวิจัย สารานุกรม
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วัฒนธรรมทองถิ่น สิ่งพิมพรัฐบาล พจนานุกรมภาษาถิ่น เทปวีดิทศัน และรูปภาพ   สามารถสบืคน
ดวยระบบออนไลนผานเวบ็ไซตและจากฐานขอมูลซีดีรอม (ภควัต ศรีสําราญ.  2547: 63-64) 

 4.8 กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด   
  กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด  เปนงานที่หองสมุดจัดขึ้นเปนครั้งคราว หรือใน

โอกาสตางๆ เพ่ือสงเสริมการอานหนังสือ การศึกษาคนควา และสนใจมาใชบริการหองสมุดมากขึ้น 
ซึ่งหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาก็เชนเดียวกัน  การจัดกิจกรรมนั้นสวนใหญมีการกําหนดนโยบายการ
สงเสริมการใชหองสมุดเปนลายลักษณอักษร  โดยมีฝายบริการสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบ  
กิจกรรมที่หองสมุดจัดขึ้น ไดแก กิจกรรมนําชมและแนะนําการใชหองสมุด สอนการสืบคนขอมูล
ออนไลน  รายการวิทยุเพ่ือการศึกษา หองสมุดเคลื่อนที่  หนังสือพิมพชุมชน กิจกรรมจัดสราง
หองสมุดชุมชน การจัดกิจกรรม Road Show  การรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะวชิา การจัดทํา
บรรณนิทัศนหนังสือใหม และการแขงขันตอบปญหาชิงรางวัล  ซึ่งกิจกรรมที่เสริมสรางการใช
หองสมุด คือ กิจกรรมนําชมและแนะนําการใชหองสมุด  และการสอนสืบคนขอมูลออนไลน  สวน
กิจกรรมที่สรางความสนใจในการยืมสิ่งพิมพ คือ การไดรับบรรณานุกรมเฉพาะวิชา  ซึ่งในการจัด
กิจกรรมมีการประชาสัมพันธผานทางเวบ็ไซตหองสมุดมหาวิทยาลัย  (ดาลัด กําลังเลิศ.  2546:  
50-52; ประภาศรี เขียวคง.  2552: 192-243) 

 4.9 การประเมินคุณภาพบริการ 
  การประเมินคณุภาพการบริการ  เปนการพิจารณาความพึงพอใจในสิ่งที่ผูรับบริการ
คาดหวังวาจะไดรับจากการใชบริการ  โดยที่ความพึงพอใจตอบริการมีองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง 
คือ การรับรูถงึคุณภาพของการนําเสนอบริการ  ซึ่งผูใหบริการนําเสนอโดยการแสดงออกตาง ๆ ใน
กระบวนการบริการ และผูรับบริการจะประเมินวาผูใหบริการดําเนินการบริการเหมาะสมมากนอย
เพียงใดในเรื่องความสะดวกในการเขาถึงบริการ  สําหรับการรับรูคุณภาพการบริการในหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา ประกอบดวย 4 องคประกอบ (กัลยา สรอยสิงห.  2548: 111-112) ดังนี้ 

 1. องคประกอบดานการเขาถึงสารสนเทศ  ไดแก มีสื่อสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส
ที่แสดงหนาจอชัดเจน  ไดรับสารสนเทศรวดเร็วทันตอการใชงาน  มีสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย  และ
เขาถึงแหลงสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกศฉบบัเต็มไดอยางรวดเร็ว ทันตอการใชงาน  

 2. องคประกอบดานการคนหาสารสนเทศดวยตนเอง ไดแก เครื่องมือชวยคนหา
สารสนเทศมคีวามทันสมัย  วิธีการคนหาสารสนเทศของแตละแหลงเปนมาตรฐานเดียวกัน  
เครื่องมืออุปกรณมีขอปฏิบัติและขั้นตอนที่เขาใจงาย  สามารถคนทีอ่ยูของสารสนเทศไดงาย  และ
ทราบแหลงสารสนเทศที่จะเขาไปใชบริการ 

 3. องคประกอบดานสภาพหองสมุด  ไดแก มีปายสัญลักษณของหมวดหมูใน
บริเวณทีต่ั้งชัน้หนังสือ  มีการจัดพื้นที่แตละสวนของหองสมุดอยางเปนระเบียบ  มีการจัดตกแตง
หองสมุดมีลักษณะเชิญชวนใหใชหองสมุด  มีการจัดตกแตงหองสมุดอยางเหมาะสม  มีแสงสวาง
เพียงพอในการศึกษาคนควา  และมีปายเพื่อบอกทิศทางบริการ 
 



 89 

4.  องคประกอบการใหบริการของเจาหนาที่หองสมุด  ไดแก  มีความรูในเรื่องที่
ตอบคําถาม  มีการเตรียมพรอมในการใหบริการ  มีการใหบริการตามที่รับปากไวไดอยางถูกตอง   
มีทักษะในการถามและตอบคําถาม  มีความคงเสนคงวาในการใหบริการทุกๆ ครัง้  วิเคราะหความ
ตองการของผูใชบริการไดอยางถูกตอง  คํานึงถึงประโยชนของผูใชเปนหลัก  มีความนาไววางใจ   
มีความรวดเรว็ในการแกปญหาและตอบขอสงสัย  มีความกระฉับกระเฉงในการใหบิรการ  มีการ
แกปญหาไดถูกจุด  มีการดูแลเอาใจใส  ตอบสนองความตองการใชบริการสารสนเทศของผูใชบริการ
เปนรายบุคคล  มีความสนใจปญหาของผูใชบริการอยางจริงใจ  และใหความชวยเหลืออยางเตม็ที่  

การพัฒนาเกณฑการประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 จากการสรางเกณฑการประเมินคุณภาพบริการโดยผูบริหารหองสมุด และนําเกณฑที่ไดมาทดลอง
กับผูใชบริการ  พบวา ไดปจจัยกําหนดคุณภาพบริการ จํานวน 4 ปจจัย คือ ปจจัยดานผูใหบริการ 
ปจจัยดานสถานที่และสภาพแวดลอม ปจจัยดานทรัพยากรสารสนเทศและการเขาถึง และปจจัยดาน
การบริการ (ภัคภิญญา สวางวงศ.  2551: 82-84)  

สําหรับการประกันคุณภาพในงานบริการเพื่อการประเมินคุณภาพบริการของ
หองสมุด  สวนใหญใชหลักกิจกรรม 5 ส  ระบบ IPO (Input Process Output) การประกันคุณภาพ
ของทบวงมหาวิทยาลยั มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002  และการบริหารคุณภาพโดยรวม 
(TQM)  โดยในแตละมหาวทิยาลัยมีการใชหลักกิจกรรม 5 ส  ระบบ IPO และการประกันคุณภาพ
ของทบวงมหาวิทยาลยัมากที่สุด  ซึ่งปญหาที่พบในการประกันคณุภาพคือ บุคลากรในหองสมุดขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องหลักการประกนัคุณภาพ  การจัดทําระบบเอกสารที่ใชในการประกัน
คุณภาพ  และบุคลากรขาดการศึกษา/การฝกอบรมหรือประสบการณในการจัดทําระบบเอกสารที่ใช
ในการประกันคุณภาพ (อนันต จันทรประสาท.  2544: 96-103) 

การประเมินคณุภาพงานบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรฐั  สวนใหญ
เปนการนํา LibQUAL มาใชเปนเครื่องมือในการประเมนิ  อีกทั้งมีการนําแบบจําลองของคาโน 
(Kano’s Model) ไปยัง QFD (Quality Function Deployment)  โดยผูวิจัยมีการนําเสนอรูปแบบ
บูรณาการเครือ่งมือทั้งสองมาใชในการวเิคราะหคุณภาพบริการ  นักศึกษาสามารถยอมรับบริการ
ของหองสมุดที่คุณภาพไมดีหรือไมเปนที่พึงพอใจได คุณภาพบริการของหองสมุดอยูในเกณฑที่รับ
ได แตยังไมตรงกับความตองการหรือคาดหวังไว  ซึ่งในการใชบริการผูใชประสบกบัปญหาเครื่อง 
ปรับอากาศเยน็เกินไป นิสิตคุยกันเสียงดัง เครื่องคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอตอการใชงาน โตะเกาอ้ี
ในหองสมุดมีไมเพียงพอตอจํานวนนิสิต และจํานวนหนังสือมีไมเพียงพอตอความตองการของนิสิต  
(พรรณวดี อภิศุภะโชค.  2549: 186-202; เกวลี จันทรตะมา.  2549: 95-98; ฌาลินี กล่ํากลอมจิตร.  
2550: 97-103; พรรณทิพา บัวคํา, 2551; วิไลพรรณ พรวิรุฬห, 2552; ปริญญา ขาวผอง, 2551; 
สุชาดา เนตรภักดี, 2551)  

  การประเมินการบริการสารสนเทศในหองสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั 
เน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศมีความสอดคลองกับหลักสูตรสอน  มีทรัพยากรสารสนเทศทีมี่อยูใน
หองสมุดตรงกับความตองการของผูใชบริการ  ซึ่งในการสืบคนสารสนเทศผูใชบรกิารประสบผล 
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สําเร็จในการสบืคนเปนบางครั้ง  ผูใชบริการสวนใหญไมทราบวาหองสมุดมีวัสดุสารสนเทศที่ตนเอง
ตองการ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูใชใมเขาใจในระบบการจัดเกบ็ และไมคุนเคยกับการใชบริการในหองสมุด 
(พระมหาถาวร ขนฺติธมฺโม (ทับทิม).  2548: 111-114)   

การประเมินคณุภาพงานบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ผูใชบริการ
มีความคาดหวังในคุณภาพบริการดานความนาเชื่อถือของบริการ และดานสถานที่และสิ่งแวดลอม  
ซึ่งบริการที่ผูใชไดรับจริงในดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและ
ดานลักษณะทางกายภาพ  สําหรับความคาดหวังของคณาจารยตอคุณภาพบริการของหองสมุด
มหาวิทยาลัย  ระดับบริการต่ําสุดที่ยอมรับได และระดบับริการที่ไดรบัจริงอยูในระดับปานกลาง 
ในขณะที่ความคาดหวังในการบริการอยูในระดับสูง สวนดานคุณภาพการบริการ พบวา คาเฉลีย่ของ
การบริการที่ไดรับจริงอยูในชวงขอบเขตของการยอมรับได สําหรับชองวางของบริการที่พอเพียง 
พบวา มีคาเปนบวก ซึ่งหมายถึงผูใชสามารถยอมรับได อยางไรก็ตาม พบวา คุณภาพการบริการ
ของหองสมุดยังไมสามารถสนองตอบตอความคาดหวงัได สําหรับชองวางของบริการระดับสูง พบวา 
คุณภาพการบริการของหองสมุดยังไมสามารถสนองตอบความคาดหวังของผูใช (นฤมล พฤกษศิลป.  
2546: 110-137; พรพรรณ กันสงิห, 2552; อริศรา สิงหปน, 2551)  

การประเมินคณุภาพงานบริการของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา มีการใช 
LibQUAL เปนเครื่องมือในการประเมินคณุภาพบริการ  ซึ่งผลการประเมินพบวา คุณภาพการ
บริการของหองสมุดอยูในชวงของขอบเขตของการยอมรับ  ชองวางของบริการทีพ่อเพียงมีคาเปน
บวก  และชองวางของระดับบริการสูงมีคาเปนลบ  ผูใชบริการหองสมุดที่มีสถานภาพตางกัน มี
ความเห็นเกี่ยวกับระดับบริการต่ําสุดที่ยอมรับไดไมแตกตางกัน  สวนระดับบริการที่พึงประสงคและ
ระดับบริการที่ไดรับจริงแตกตางกัน  สําหรับผูใชบริการที่มีความถี่ในการเขาใชบริการหองสมุด
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบริการที่พึงประสงคและระดบับรกิารที่รับไดจริงไมแตกตางกนั  
สวนระดับบริการที่ยอมรับไดแตกตางกนั (อรทัย แกวทิพย, 2553; รัตนะ อินจอย, 2551; อมรา  
เกรอด, 2553) 

 4.10 บริการลวงเวลาในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนการจัดบริการเพื่อสงเสริมการ
ใชทรัพยากรสารสนเทศสําหรับการคนควาและการวิจัยในหองสมุด ใหบริการในบริเวณของหองสมุด 
โดยมีบรรณารักษทุกฝายเปนผูใหบริการ  มีมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยใหผูปฏิบัติงาน
ลวงเวลาเดินตรวจตราความเรียบรอยภายในหองสมุด  มีการประชาสัมพันธบริการผานทางเว็บไซต
ของหองสมุด  โดยใหบริการเฉพาะสมาชกิหองสมุดเทานั้น  บริการที่จัดใหในบรกิารลวงเวลา ไดแก 
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ บริการวารสารและหนังสือพิมพ บริการสืบคนสารสนเทศ  บรกิาร
อินเทอรเน็ต  บริการตอบคาํถามและชวยการคนควา  บริการโสตทศันวัสดุ  บริการจองหนังสือ  และ
บริการถายเอกสาร  ซึ่งบริการที่จัดใหบริการในชวงลวงเวลามากที่สดุ คือ บริการยืม-คืนสารสนเทศ  
และบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  แตดวยในการใหบริการยังมีผูใชบริการมีจํานวนนอยไม
คุมกับคาใชจายในการดําเนินการ และหองสมุดไมสามารถจัดบริการไดทุกบริเวณพ้ืนที่ของหองสมุด  
จึงทําใหเปนปญหาและอุปสรรคในการใหบริการ (สุบิน ไชยยะ.  2552: 126-148) 
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5. ผูใชและพฤตกิรรมการใชสารสนเทศ 
 
ตาราง 16 จํานวนวทิยานิพนธเกี่ยวกับผูใชและพฤติกรรมการใชสารสนเทศ 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน ผูวิจัยและปทีพิ่มพ 
1. ความตองการสารสนเทศ 5 (ขนิษฐา พละการ, 2543) (ศศิพิมล ประพินพงศกร, 

2543) (รัตนาภรณ แดนนา, 2549) (ศิริรัตน น้ําจันทร, 
2551) (ดนัยศักดิ์ โกวิทวิบลู, 2543)  
 

2. พฤติกรรมการแสวงหา/คนหา  
    สารสนเทศ 

1 
 

(ทักษพร จินตพยุงกุล, 2545) 

3. การใชทรัพยากรสารสนเทศ    
    และแหลงสารสนเทศ 

51 
 

(ทัศนียา เชิดสูงเนิน, 2543) (เบญจภรณ สมุดอินแกว, 
2543) (วิลาวณัย ฉิมประเสริฐ, 2543) (สุกัญญา  
แปนสุขาเย็น, 2543) (เอ้ือมพร ศรีเดือนดาว, 2543)  
(นันทิยา จรูญแสง, 2544) (นิรมล ชอุม, 2544)  
(อุบลรัตน ยี่รงค, 2544) (พรพิศ อุปถัมภ, 2545)  
(ชุติภัค บุญปาน, 2546) (ธีรศักดิ์ ชักนํา, 2546)  
(ปยนุช ประใจครบุรี, 2546) (มนิสรา สินปรุ, 2546) 
(วนิดา วารีเศวตสวุรรณ, 2546) (วิภา บญุแดง, 2546) 
(วีรนี ครามแสง,2546) (ศิรพิร เรืองสินชัยวานิช, 2546) 
(กอบกุล สุวลกัษณ, 2547) (ขวัญตระกลู กลิ่นสุคนธ, 
2547) (ฐิติมา ผดุงวงศเดช, 2547) (พรพรรณ  
กลิ่นศรีสขุ, 2547)  (พรรณราย หลูไพบูลย, 2547)  
(วันเพ็ญ โกวทิวิบลู, 2547) (วารุณี ใจทง, 2547)  
(ไว ซึรัมย, 2547) (สมฤทยั ขจรรุงเรือง, 2547)  
(อรุณรัตน วงศฉายา, 2547) (อังคณา แวซอเหาะ, 
2547) (อัมรัตน อนวัช, 2547)  (จงกล บุญชาติ, 
2548) (บรรเลง สระมูล, 2548) (มนัญชยา ทองสิมา, 
2548) (กฤติกา สุนทร, 2549) (ดวงแกว เงินพูล
ทรัพย, 2549) (นิสากร กรวยสวัสดิ์, 2549) (ประภา
พร มณฑาทิพย, 2549) (ภัทราวรรณ  
เล็กเริงสินธุ, 2549) (วราภรณ พิชิตกุล, 2549)  
(นงนุช ศรีเอ่ียม, 2550) (นันทนา เดชเกดิ, 2550) 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน ผูวิจัยและปทีพิ่มพ 
  (วินัย  มะหะหมัด, 2550) (วีรพันธ คหินทพงศ, 

2550) (ศรีเพ็ญ เทนอิสสระ, 2550) (มาลี อิศรา
นนท, 2551) (อริศรา สิงหปน, 2551) (ชนาธิป 
หลาบมาลา, 2553)  
 

4. การรูสารสนเทศ 2 (สมฤดี หัตถาพงษ, 2547) (ปภาดา เจียวกก, 
2547)  
 

รวม 59 ชื่อเร่ือง 

    
   5.1 ความตองการสารสนเทศ 
           ความตองการสารสนเทศของผูใชบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรฐั  ผูใช 
บริการสวนใหญเปนนิสิต/นกัศึกษา  และอาจารย  ความตองการสารสนเทศของแตละบุคคลจึง 
แตกตางกันไปตามวตัถุประสงคของการใชสารสนเทศ  โดยอาจารยมีความตองการใชบริการยมื-คืน
หนังสือ  เพ่ือการวิจัยและเพิ่มพูนความรู  และเพื่อผลติผลงานทางวชิาการ  ซึ่งสิ่งพิมพที่อาจารยใช
มากที่สุด คือ หนังสือตําราภาษาไทย หนังสือตําราภาษาตางประเทศ วารสารวิชาการภาษาไทย 
และวารสารวชิาการภาษาตางประเทศ  สําหรับบริการ อาจารยมีความตองการบริการรายชื่อหนังสือ
ใหม บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง บริการฐานขอมูลดรรชนีวารสารวิชาการภาษาไทย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกส และตองการใหมีการขยายเวลาเปดบริการ  มีความ
ตองการบริการนําสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม   จาก
บทความวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ  โดยมีปจจัยในการเลือกใชบริการเนื่องจากไดรับเอกสารใน
เวลาอันรวดเรว็และมีความทันสมัย (ขนษิฐา พละการ.  2543: 179-182; ศศิพิมล ประพินพงศกร.  
2543: 247-273; รัตนาภรณ แดนนา.  2549: 57-59; ศิริรัตน น้ําจันทร.  2551: 73-79 ) 

         สําหรับนิสิต/นักศึกษา  มีความตองการใชหนังสือภาษาไทยมากกวาหนังสือภาษา 
อังกฤษเพื่อการศึกษาคนควา  โดยผูใชไมเคยใชระบบอัตโนมัติและไมทราบวธิีการใช  แตสามารถ
เรียนรูวธิีการใชจากเพื่อน หรือทดลองใชระบบอัตโนมัตเิอง  มีการสืบคนสารสนเทศโดยใชทางเลือก
ชื่อเร่ือง  ซึ่งใชบริการสารสนเทศของฝายบริการทัว่ไปในการใชตําราและเอกสารประกอบคําบรรยาย  
โดยใชอินเทอรเน็ตเปนเครือ่งมือชวยคนสารสนเทศ (ดนัยศักดิ์ โกวิทวิบลู.  2543: 77-82) 
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   5.2 พฤติกรรมการแสวงหา/คนหาสารสนเทศ 
    บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีวัตถปุระสงคในการแสวงหา/
คนหาสารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจํา เพ่ิมพูนความรูและประสบการณทั่วไป ปรบัปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางาน แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติ และตดิตามความกาวหนาทางวิชาชีพ  
ซึ่งบรรณารักษเลือกใชหอสมุดกลางเปนแหลงในการแสวงหาสารสนเทศ  เน่ืองจากเปนแหลงที่ให
สารสนเทศทีท่ันสมัย  โดยเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศทีบ่รรณารกัษแสวงหาเปนเรื่องเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สืบคนจากรายการออนไลน (OPAC)  ซึ่งบางครั้งไมสามารถหาตัวทรัพยากร
สารสนเทศไดที่ชั้นเก็บ (ทักษพร จินตพยงุกุล.  2545: 155-202) 
  5.3 การใชทรพัยากรสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ 
       5.3.1 การใชทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
(วิลาวัณย ฉิมประเสริฐ.  2543: 95-108; นิรมล ชอุม.  2544: 47-48; ศิริพร เรืองสินชัยวานิช.  
2546: 141-150; กอบกุล สุวลักษณ.  2547: 64-69; ชุติภัค บุญปาน.  2546: 67-68; วารุณี ใจทง.  
2547: 245-259; ไว ซึรัมย.  2547: 62-63; อัมรัตน อนวัช.  2547: 92-95; จงกล บุญชาติ.  2548; 
มนัญชยา ทองสิมา.  2548: 96-100)  ผูใชบริการสวนใหญเปนนักศกึษาและอาจารย  ซึ่งอาจารยมี
วัตถุประสงคในการใชทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ือเตรียมการสอน คนควาและวิจัย  สําหรับนักศึกษา
ใชทรัพยากรสารสนเทศเพือ่คนควาประกอบการเรียน การทํารายงาน  ติดตามขาวสารและเพิ่มพูน
ความรู  โดยทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชบริการ ไดแก หนังสือ วารสาร ฐานขอมูลดรรชนีวารสารและ
หนังสือพิมพ  โดยใชบริการยืมระหวางหองสมุด บริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ
ฐานขอมูลซีดีรอม  ซึ่งมีรายละเอียดของการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการเฉพาะชนิด ดังนี้ 
     5.3.1.1 การใชหนังสือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  หองสมุดมีหนังสือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนังสือ
ภาษาอังกฤษมากกวาหนังสือภาษาไทยทั้งจํานวนชื่อเรื่องและจํานวนเลม  โดยหมวด T 
(เทคโนโลยี) หนังสือภาษาไทยมีการใชมากกวาหนังสือภาษาอังกฤษ  การประเมนิหนังสือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคาความสมัพันธของการใชเปน Overused มี 2 หมวดทั้งหนังสือ
ภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ คือ หมวด Q และหมวด T  สวนหมวด S และหมวด W มีคา
ความสัมพันธกับการใชเปน Underused คาการใชจริงต่ํากวาความคาดหวัง (ประภาพร มณฑา
ทิพย.  2549: 103-108)  
   5.3.1.2 การใชวารสารในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ใหบริการวารสารใน
รูปแบบของวารสารฉบับพมิพ  วารสารอิเล็กทรอนิกส  และฐานขอมูลสําเร็จรูปซีดี-รอม  ซึ่ง
ผูใชบริการสามารถเขาถึงวารสารทั้งฉบบัพิมพและวารสารอิเล็กทรอนิกสได  โดยการใช Union List 
of Serials in Thailand  สืบคนออนไลนจาก Journal Link  สืบคนจากรายการบรรณานุกรม
ออนไลน (OPAC)  
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และการใช Search Engine สําหรับการเขาถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส  จากการวิเคราะหความคุมคามี
วารสารหลายชื่อเรื่องที่มีปริมาณการใชนอย  แตสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาและ
คณาจารยได  แสดงวายังมีความจําเปนที่จะตองมีไวใหบริการในหองสมุดตอไป   
 5.3.1.3 การใชฐานขอมูลดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพ ผูใชบริการสวน
ใหญเปนอาจารยและนักศกึษา  ซึ่งอาจารยและนักศกึษาสวนใหญมีวัตถุประสงคในการใชฐานขอมูล
ดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทํารายงานประกอบการเรยีน  มีการสืบคน
โดยใชคําสําคญั  บันทึกผลการสืบคนโดยการคัดลอกขอมูลจากการแสดงผลบนหนาจอ  แต
เน่ืองจากเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอผูใชบริการ จึงเปนปญหาในการใช
ฐานขอมูลดรรชนีวารสารของนิสิต  โดยอาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจในดานขอบเขตการ
ครอบคลุม ความถูกตอง การเขาถึงสารสนเทศ  (ขวัญตระกูล กลิ่นสคุนธ.  2547: 98-113; ดวงแกว 
เงินพูลทรัพย.  2549: 135-162) 
  สวนปญหาการใชวารสารนัน้ พบวา ขาดเครื่องมือชวยคนหา
บทความและแหลงที่ใหบรกิารวารสารทีท่ันสมัย  หองสมุดไมมีวารสารที่ตองการ วารสารไมอยูบน
ชั้น หองสมุดไดรับตัวเลมวารสารลาชากวากําหนด  สวนปญหาในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส 
พบวา หองสมุดไมมีวารสารที่ตองการ จํานวนวารสารที่ใหบริการนอย เครือขายมีความลาชาทําให
การเขาถึงตวัเลมหรือบทความใชเวลานาน ไมทราบวธิกีารใชวารสารอิเล็กทรอนิกส  และทําใหมี
ปญหาสุขภาพจากการดูผลการสืบคนบนหนาจอคอมพิวเตอร  ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมการใช
วารสาร  ควรมีบริการสําเนาหนาสารบัญวารสารใหม  มีการแสกนหนาสารบัญไวใหบริการบน
เว็บไซตของหองสมุด  หรือเชื่อมโยงกับเวบ็โอแพคเพื่อแนะนําวารสารใหกับผูใชบรกิาร  มีการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการและเพิ่มระยะวเลาในการยืมวารสารฉบับลวงเวลาเพิ่มมากขึ้น  
จัดบริการเดลิเวอรรี่ใหกับอาจารยที่ไมมีเวลาหรือไมสะดวกเขาใชบรกิารที่หองสมุด   (เอ้ือมพร ศรี
เดือนดาว.  2543: 105-108; มนิสรา สินปรุ.  2546: 83-90; มาลี อิศรานนท.  2551: 93; วนิดา วารี
เศวตสวุรรณ.  2546: 93-107; ศรีเพ็ญ เทนอิสสระ.  2550: 79-87)   
 5.3.1.4 การใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
  บริการยืมระหวางหองสมุด  เปนบริการทีเ่กิดจากความรวมมือระหวาง
หองสมุดตางๆ ในการตกลงกันใหมีการยืมหนังสือจากหองสมุดหนึ่งไปยังหองสมุดหนึ่งได  ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนดไว  ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชยืมมากที่สุดคือ หนังสือ โดยยืมในรูปแบบถาย
สําเนาเอกสาร  ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลคิดคาบริการแบบเหมาจายทางไปรษณีย 
การจัดสงเอกสารทางโทรสารแบบเหมาจาย  ในตางจังหวัดการจัดสงเอกสารแบบไมเหมาจาย  มีการ
เก็บคามัดจําการยืมระหวางหองสมุดและการกําหนดคามัดจําตามความเหมาะสม (อุบลรัตน ยี่รงค.  
2544: 63-64) 
   สําหรับระบบบริการยืมระหวางหองสมุดออนไลน  ผูใชมีความพึงพอใจ
ในการติดตามความกาวหนาของการขอรับบริการ การประมวลผลการขอรับบริการ การแสดงความ
คิดเห็น และการติดตอของรับบริการผานหนาจอเว็บ (วีรนี ครามแสง.  2546: 84-98) 



 95 

  สวนบริการยมื-คืนระหวางหองสมุดรวมกันของสมาชิกหองสมุดใน
ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  ผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา  
โดยมีวัตถุประสงคในการใชบริการเพื่อประกอบการเรียน  รับรูเกี่ยวกับบริการจากบรรณารักษและ
เจาหนาที่หองสมุด  หองสมุดสมาชิกที่มีผูใชบริการมากที่สุด คือ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม   
ดวยระยะเวลาที่ใหยืมสั้นเกินไป จํานวนสิ่งพิมพที่ใหยืมแตละครั้งมีจํานวนนอยเกินไป และยืมได
เฉพาะสิ่งพิมพของหอสมุดกลางเทานั้น จึงเปนปญหาในการขอใชบริการของสมาชิกหองสมุดใน
เครือขาย (อรุณรัตน วงศฉายา.  2547: 189-233)  

5.3.1.5 การใชบริการทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     การใชบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารยมีอัตราสวนความ

ถูกตองแนนอนสูงกวาการสบืคนของและนักศึกษา  ซึ่งอาจารยสวนใหญใชในการสืบคนฐานขอมูล
หนังสือและวารสาร  สวนนักศึกษาใชบริการอินเทอรเน็ต  โดยการเรียนรูการใชจากการเรียนในชั้น
เรียน  สวนใหญ  (สมสุข แขมคํา.  2546: 84-86)   

    รายการออนไลนของมหาวทิยาลัยบูรพา  นิสิตใชรายการออนไลนเพ่ือ
สืบคนขอมูลประกอบการเรยีนวิชาตางๆ  โดยนิสิตมีความพึงพอใจในวิธีการสบืคนแบบงาย ความ
รวดเร็วของระยะเวลาที่ใชในการสืบคน รปูแบบการแสดงผลการสืบคน และการออกแบบหนาจอการ
สืบคน  แตดวยไมมีเจาหนาที่ใหคําแนะนาํชวยเหลือในการสืบคนรายการออนไลน  ทําใหเปนปญหา
และอุปสรรคในการใชบริการ  (สมฤทัย ขจรรุงเรอืง.  2547: 119-131)  

    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี : กรณีศึกษา ไอที โซน หอสมุด
จอหน เอฟ.เคนเนดี้  นักศึกษาเขาใช 1-2 ครั้ง/สัปดาห ชวงเวลาวันจันทรถึงศุกร เวลาบาย 13.00-
18.00 น. และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการคนควา  ปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ณ ไอที โซน คือ นักศึกษามีปญหาจากตัวผูใช  ดานสภาพ 
แวดลอม ดานการบริการ ดานซอฟตแวร ดานฮารดแวร และดานระบบการสื่อสาร (วินัย มะหะหมัด.  
2550: 88-95)  
  5.3.1.6 การใชทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
       การใชบริการฐานขอมูลซีดีรอมของผูใชในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มีวัตถุประสงคการใชเพ่ือทํารายงานประกอบวิชาเรียน โดยใชฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย
มากที่สุด ในการคนหาหัวขอการตลาด ในรูปแบบบรรณานุกรมพรอมสาระสังเขป  ซึ่งผูใชพึงพอใจ
ในการใหคําแนะนําและชวยเหลือในการใชฐานขอมูล และการมีมนุษยสัมพันธของผูใหบริการ  แต
ผูใชไมทราบรายชื่อฐานขอมูลซีดีรอมที่มีในหองสมุด และไมทราบขอบเขตเนื้อหาของฐานขอมูล
ซีดีรอมที่หองสมุดมีใหบริการ ทําใหเปนปญหาและอุปสรรคในการใชบริการ (ทศันียา เชิดสงูเนิน.  
2543: 80-88)   
          สําหรับความพึงพอใจในการใชบริการตางๆ ที่หองสมุดจัดใหบริการ 
และมีความคาดหวังในดานบริการอ่ืนๆ บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ บรกิารยืม-คืน และ
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บริการสิ่งพิมพลักษณะพิเศษ  โดยคาดหวังใหเจาหนาที่ประจําเคานเตอรใหบริการดวยความเต็มใจ
และยิ้มแยมแจมใส  ไดรับความสะดวกในการยืมระหวางหองสมุด ใหบริการดวยความอดทนและ
เต็มใจในการใหความชวยเหลือผูใช มีเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับผูใช (เบญจภรณ สมุดอิน
แกว.  2543: 110-125)  

       การใชทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียนทาง
วิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน  เปนการใชทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
ผลิตเอกสารประกอบการสอนและเขยีนหนังสือตํารา  โดยใชวธิีสอบถามบรรณารักษหรือเจาหนาที่
หองสมุดในการคนหาทรัพยากรสารสนเทศแทนการใชบัตรรายการและหนาจอ OPAC  ซึ่งผูใช
ประสบปญหาในการใชบริการเกี่ยวกับทรพัยากรเกาและลาสมัย  ทรพัยากรสารสนเทศใหมๆ มีนอย
เกินไป และภาษาของทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษไทยและภาษาองักฤษมีนอยไมเพียงพอตอ
ผูใชบริการ (นันทิยา จรูญแสง.  2544: 93-94)  

     การใชบริการสารสนเทศบนเวิลดไวดเวบ็ ศูนยสนเทศและหอสมุดของ
นักศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย  นักศึกษาใชบรกิารเพื่อประกอบการเรียน  และเขาใชบรกิาร
โดยการเชื่อมโยงจากเว็บไซตของมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญใชบริการฐานขอมูลหนังสือ  
โสตทัศน ฐานขอมูลวิทยานพินธไทย และรายชื่อวารสารภาษาไทย  ซึ่งนักศึกษามปีญหาในการใช
บริการคือ ไมมีเวลาในการใชบริการอยางเพียงพอ ไมแนใจในตวัผูเขยีนเน้ือหา ขาดเครื่องมือในการ
นําทาง คอมพิวเตอรทีใ่ชในการสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีไมเพียงพอตอผูใชบริการ   
ใชเวลานานในการเขาถึงขอมูล  และขาดบรรณารักษแนะนําการสืบคืนและการเขาถึงขอมูล   
(พรพิศ อุปถมัภ.  2545: 95-105)   การใชบริการกฤตภาคอิเล็กทรอนิกสของนักศกึษาในศูนย
สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย  นกัศึกษาสวนใหญสืบคนกฤตภาค
อิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาคนควาประกอบการเรียนการทํารายงาน  
การจัดเก็บกฤตภาคจัดเก็บในรูปแบบโปรแกรม INFOMA   ซึ่งผลการสืบคนนักศกึษาไดกฤตภาคที่
ตรงกับความตองการ  แตไมสามารถบันทึกกฤตภาคทีค่นไดลงแผนบันทึกได  
(พรรณราย หลูไพบูลย.  2547: 66-71)  สําหรับการใหบริการผูใชบรกิารมีความพึงพอใจในดาน
อาคารสถานที่และวัสดุมาก (ฐิติมา ผดุงวงศเดช.  2547: 79-80)  

  การใชบริการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม  นักศึกษาสวนใหญเขา
ใชหองสมุดเม่ือมีเวลาวางจากการเรียน โดยสวนมากจะอานหนังสือในหองสมุดและคนหาทรัพยากร
สารสนเทศโดยใชวธิีคนจากชั้นหนังสือ  ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชบริการในดานบริการ 
ระเบียบกฎเกณฑ ทรัพยาการสารสนเทศ บุคลากร และอาคารสถานที่และครุภัณฑ (วราภรณ  
พิชิตกุล.  2549: 77-78)  

  ระบบ Web OPAC ของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ VTLS ศูนยบรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ ผูใชบริการทราบวธิีการสืบคนจากคําอธิบาย
หนาจอ Web OPAC  โดยใชคําหรือวลทีีค่ิดขึ้นเองในการสืบคน ใชขอบเขตชื่อเรื่อง ซึ่งผลการสืบคน
ตรงกับความตองการเปนบางครั้ง  การใชบริการผูใชมีความตองการในการใชบริการยืมหนังสือตอ 
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(renew) และบริการจองหนังสือผานหนาจอ Web OPAC  ในการสืบคนขอมูลผูใชมีปญหาเกี่ยวกับ
การไมเขาใจการสืบคนโดยการ cut & paste  สวนผลการสืบคน ผูใชไมทราบวธิีการขยายผลการ
สืบคน เม่ือไดรับผลการสบืคนนอยเกินไป (ปยนุช ประใจครบุรี.  2546: 129-145)  
  5.3.2 การใชแหลงสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  การใชแหลงสารสนเทศของผูใชบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  จาก
งานวิจัยที่ไดศึกษา (สุกัญญา แปนสุขาเย็น.  2543: 70-74; วภิา บญุแดง.  2546: 123-153; 
พรพรรณ กลิ่นศรีสุข.  2547: 53-57; อังคณา แวซอเหาะ.  2547: 42-47; บรรเลง สระมูล.  2548: 
59-62; กฤติกา สุนทร.  2549: 138-145; นิสากร กรวยสวัสดิ์.  2549: 157-167; นันทนา เดชเกิด.  
2550: 110-129; วีรพันธ คหินทพงศ.  2550: 131-138) พบวา เปนการศึกษาการใชแหลง
สารสนเทศของนักศึกษาเปนสวนใหญ  ซึง่มีวิธีการใช วตัุประสงคของการใช  และปญหาในการใช
แหลงสารสนเทศ ดังนี้ 
  วิธีการใชแหลงสารสนเทศ 
        1. นิสติรูวธิีคนหาสารสนเทศโดยการเรียนรูจากการปฐมนิเทศนสิิตใหม 
        2. ดวยการสํารวจหนังสือตามชั้นดวยตนเอง 
        3. นักศึกษาไดรับความรูการใชหองสมุดจากคําแนะนําของเพ่ือน 
        4. ไดรับความรูเรื่องการใชหองสมุดจากการศึกษาดวยตนเอง 
  วัตถุประสงคการใชแหลงสารสนเทศ 
           1. เพ่ือคนควาเอกสารประกอบการเรียนหรือการทํารายงาน  
      2. เพ่ือสืบคนสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต 
        3. เพ่ืออานตําราภาษาไทยที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียน  
        4. เพ่ือใชบริการยืม-คืนหนังสือตําราประกอบการเรียน  
        5. เพ่ือสืบคนจากฐานขอมูลบรรณานุกรมออนไลน 
  ปญหาในการใชแหลงสารสนเทศ 
        1. ดานบริการ 
        1.1 วารสารยืมออกนอกหองสมุดไมได    
             1.2 อัตราคาปรับสูงเกินไป 
             1.3 จํานวนสิทธินการยืมนอยเกินไป 
       1.4 จํานวนบุคลากรที่ใหบริการมีไมเพียงพอ 
     1.5 พบรายชือ่ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการในฐานขอมูล แตหาตัว
เลมไมพบบนชั้น 
    1.6 ไมเขาใจการจัดเก็บทรพัยากรสารสนเทศของหองสมุด 
     1.7 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศมีนอย และไมตรงกับความตองการ
ของผูใช  



 98 

   1.8 ทรัพยากรสารสนเทศมเีน้ือหาไมทันสมัย ไมครอบคลุมทุกสาขา
ที่มีการเรียนการสอน 
    1.9 บริการขาวสารทางเว็บไซตของหองสมุดไมมีขอมูลใหมๆ 
เพ่ิมเติม 
      1.10 การสืบคนฐานขอมูลออนไลนใชเวลานาน 
    1.11  นักศึกษาไมกลาขอคําแนะนําหรือขอความชวยเหลือจาก
บรรณารักษ 
    1.12 เวลาเปดใหบริการสัน้เกินไป 
       2. ดานอาคารสถานที่และครุภัณฑ 
     2.1 ที่ตั้งของหองสมุดไมสะดวกตอการเดินทางและการเขาใชบริการ 
     2.2 เสียงรบกวนจากผูใชคนอ่ืนๆ หรือภายในหองสมุด  
     2.3 เครื่องปรับอากาศไมเยน็ 
     2.4 ที่นั่งอานหนังสือมีจํานวนไมเพียงพอ 
     2.5 เครื่องถายเอกสารมีนอยทําใหตองรอนาน 
          3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     3.1 คอมพิวเตอรที่ใชศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปมีจํานวนนอย 
     3.2 เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีไมเพียงพอตอผูใชบริการและ
ขัดของบอย  
     3.3 โสตทศันปูกรณไมทันสมัย 
     3.4 ไมมีคูมือในการใชโสตทัศนูปกรณ 

 ซึ่งในการใชบริการแหลงสารสนเทศของผูใชบริการนั้น  มักจะไดรับขอ
รองเรียนขอเสนอแนะ และคําชมเชยของผูใชบริการ  ซึ่งหองสมุดสวนใหญมีนโยบายเกี่ยวกับขอ
รองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย แตไมไดเปนลายลักษณอักษร  โดยชองทางการรับขอรองเรียน
และขอเสนอแนะที่หองสมุดจัดเตรียมไว คือ การแจงโดยวาจาและกลองรับความคิดเห็น  ซึ่งลักษณะ
ของขอรองเรียนที่ไดรับน้ันสวนใหญไดรบัแบบเปนลายลักษณอักษรมากที่สุด  ในขณะที่ชองทางที่ผูใช
นิยมใชเพื่อรองเรียน คือ แจงโดยวาจาและกลองรับความคิดเห็น  ในดานการดําเนินงาน  เม่ือไดรับ
ขอรองเรียนแบบไมเปนลายลักษณอักษร หองสมุดจะใหบรรณารักษชี้แจง  หากไดรับขอรองเรียน
แบบเปนลายลักษณอักษร จะนําเขาที่ประชุมหัวหนาฝาย  ทั้งน้ีหองสมุดสวนใหญไมไดมีการรวบรวม
สถิติไว และไมมีคณะทํางานโดยเฉพาะ (ภัทราวรรณ เล็กเริงสินธุ.  2549: 145-150) 

   สําหรับองคประกอบการตดัสินใจเขาใชบริการ มี 3 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบสวนบุคคลมี 4 ดานคือ อิทธิพลกลุมเพ่ือน อาจารยผูสอน ครอบครัว และดานอํานวย
ความสะดวก  องคประกอบในการตัดสินใจเขาใชบรกิาร มี 7 ดาน คือ บริการสารสนเทศ การเขาใช
บริการ สารสนเทศทีต่องการ บริการยืม-คืน วารสารหนังสือพิมพและหนังสอืทั่วไป วัตถปุระสงคการ
เขาใช และคําแนะนําในการเขาใชบริการ  องคประกอบสภาพแวดลอม มี 7 ดาน คือ สภาพแวดลอม 
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ปริมาณของหนังสือ โสตทัศนวัสดุ หนังสือใหมและครภัุณฑ ระเบียบการใหยืม-คืน วัสดุการอาน และ
อาคารสถานที่ (วันเพ็ญ โกวิทวิบลู.  2547: 85)  
 5.4 การรูสารสนเทศ 
 การรูสารสนเทศของนิสติบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  นิสิตมี
ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ และประเมินสารสนเทศ  แตมีความสามารถในการใช
สารสนเทศนอย  นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาวิชาตางกันจะมีความสามารถในการรูสารสนเทศตางกัน  
โดยนิสิตที่มีประสบการณในการคนหาสารสนเทศมาก จะมีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศสูง
กวานิสิตที่มีประสบการณในการคนหาสารสนเทศนอย (สมฤดี หัตถาพงษ.  2547: 77-89)  สําหรับ
การรูสารสนเทศของนิสติระดับปริญญาตรี มีความสามารถในการใชสารสนเทศ  โดยนิสิตที่ศกึษาใน
กลุมสาขาวชิาตางกันจะมีความสามารถในการรูสารสนเทศตางกัน การรูสารสนเทศตางกัน เปนผล
ใหผลสัมฤทธิท์างเรียนตางกัน (ปภาดา เจียวกก.  2547: 67-73)    
   

6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช 
 
ตาราง 17 จํานวนวทิยานิพนธเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน ผูวิจัยและปทีพิ่มพ 
1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    ในงานหองสมุด 

11 (จินตนา รักษาผล, 2543) (นพดล เชิญตระกูล, 2543) 
(ชัญญา วรรณวโรทร, 2544) (ณัฐพล บุศราคํา, 2544) 
(ดุษษา โชติกวิบลูย, 2544) (นฤมล อินคุม, 2544) 
(วิทยา คุมเคีย่ม, 2544) (สุวดี สุขอนันต, 2545)  
(ทิฐิมา ฐติิภูมิเดชา, 2546) (อุฬาริน เฉยศิริ, 2546)  
(สมรัก เปลงเจริญศิริชัย, 2548)    
 

 2    
3. คอมพิวเตอรชวยสอน 3 (พรอนันต เอ่ียมขจร, 2545) (อรพิณ เลิศธนาไพจิตร, 

2545)  (สุชาวดี  ผลาผล,  2546) 
4. การใชอินเตอรเน็ต 5 (ประอรนุช โปรงมณีกุล, 2543) (ระเบียบ ปาวิเศษ, 

2544) (นิลุบล โรจนสัตตรัตน, 2546) (มงคล หนู
ชางเผือก, 2546) (ขนิษฐา ภมรพิพิธ, 2551)    

5. การวิเคราะห ออกแบบ    
   ประเมินผล ระบบสารสนเทศ 

1 (อัจฉริยา คงสม, 2547)  
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน ผูวิจัยและปทีพิ่มพ 
6. การสืบคนและเขาถึง   
   สารสนเทศโดยใชเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 

9 (จรัญญา ศุภวิทติพัฒนา, 2543)(สุวรรณา บรรณ
จิตร, 2543) (นิตยา คงสุวรรณ, 2544) (พรนภา 
แสงดี, 2544) (เพ็ญรุง แปงใส, 2544)(เยาวลักษณ 
สุวรรณแข, 2544) (ณฐินี นิ่มนวลศรี, 2546) (สุภาว
คําประโคน, 2547) (รสุ รุมจิตร, 2551)  

7. เว็บไซตหองสมุด 10 (ฐปนี สินธุพงษ, 2543) (ฤทัย นิ่มนอย, 2544)  
(จิราพร ทัศนานุสิทธิ์, 2545) (กฤติยา ไวยมัย, 
2546) (งามพล เผาศิริ, 2546) (นวพร ชลวานิช
,2546) (บรรพต พิจิตรกําเนิด, 2546) (ฉิมพลี 
วิมลธรรม, 2547) (ชนัญญา เกบไว, 2548) (นว
พร สายสิงห, 2549) 
 

รวม 39 ชื่อเร่ือง 

  
 6.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานหองสมุด 
  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานหองสมุด  มีความจําเปนในยุคปจจุบัน  ทํา
ใหการบริการและการบริหารงานหองสมุดเปนไปดวยความรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ  โดยบรรณารักษ
ซึ่งมีความรูทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเปนผูดําเนินงาน จัดบริการ และ
บริหาร งานตางๆ  เชน การนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบตัิงาน  ใชโปรแกรม Microsoft 
word ในการจดัพิมพเอกสาร  จัดการฐานขอมูลพ้ืนฐานโดยใชโปรแกรม Microsoft Access  ใช
โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ใหบริการฐานขอมูลดานการศึกษา (ERIC)  มีการพัฒนาบุคลากร
โดยการสงบุคลากร เขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการที่หองสมุดตางๆ จัดขึ้น  ซึ่งงบประมาณสวน
ใหญไดจากเงินงบประมาณแผนดิน  การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในงานหองสมุด สงผลให
บรรณารักษงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  จําเปนตองใชภาษาอังกฤษมากยิ่งขึน้ในการอานคูมือ
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตังิานและการวเิคราะหเน้ือหาสารสนเทศทีเ่ปนภาษาอังกฤษ (จินตนา 
รักษาผล.  2543: 86-91; สมรัก เปลงเจริญศิริชัย.  2548: 77-79) 
  จากการนําเทคโนโลยีมาใชในงานหองสมุด  ทําใหหองสมุดไดพัฒนามาเปน
หองสมุดดิจิทัล  โดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรบัผิดชอบในการพัฒนาหองสมุดดิจิทัล  ซึ่ง
สวนใหญใหบริการฐานขอมูลซีดีรอมสาระสังเขประดับปริญญาโทและปริญญาเอก  บริการสืบคน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบรกิาร  มีการสรางฐานขอมูลโดย
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ใช Microsoft Access เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  และใช Adobe Acrobat เปนโปรแกรมสราง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งสวนใหญเปนฐานขอมูลดานวทิยานิพนธ  แตเน่ืองดวยบคุลากรทางดาน
เทคนิคมีไมเพียงพอในการพัฒนา บุคลากรขาดความชํานาญในการสรางขอมูล งบประมาณมีจํากัด 
และปญหาดานลิขสิทธิ์  ทําใหเปนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหองสมุดดิจิทัล  ซึ่งหองสมุด 
ดิจิทัลสวนใหญใชระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ ระบบหองสมุดอัตโนมัติเปนระบบการทํางานโดยใช
คอมพิวเตอรชวยในการทํางานของฝายตางๆ ในหองสมุดสามารถทํางานเชื่อมโยงประสานกันได
อยางตอเน่ืองโดยไมตองทํางานดวยมือซํ้าหลายๆ ครั้ง (วิทยา คุมเคีย่ม.  2544: 101-104; อุฬาริน 
เฉยศิริ.  2546: 74-79) 

สําหรับระบบหองสมุดอัตโนมัติ ที่หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนิยม
เลือกใชกันไดแก 

     1. ระบบ VTLS  ระบบน้ีมีใชในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรฐั หองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน และหองสมุดในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ระบบงานยอยซ่ึงใช 3 ระบบงานคือ 
งานวิเคราะหหมวดหมูและจัดทํารายการ งานบริการยืม-คืน และงานสืบคนรายการแบบออนไลน 
(OPAC)  สวนงานวารสารและงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บางสถาบันไมไดใช  ระบบ VTLS ที่
ใชสวนใหญใชรุน 99  โดยจัดซื้อโมดูลหลักครบ 5 โมดูล  แตใชงานไมครบทุกโมดูลหลัก  ซึ่งทําให
การใชงานระบบไมเต็มประสิทธิภาพตามสมรรถนะของระบบ  เน่ืองจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
VTLS เปนซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อใหทุกโมดูลทํางานรวมกัน  ดังนั้นหากตองการใหใชงานและ
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเต็มสมรรถนะของระบบตองมีการจัดหาและใชงานให
ครบทุกโมดูล  สําหรับการใชงานคําอธิบาย/คูมือการใชงานเปนภาษาอังกฤษ  ทําใหไมสะดวกใน
การปฏิบัติงานของผูใชงานที่คุนเคยกบัภาษาไทย  สงผลใหเปนอุปสรรคตอการใชงานในระบบ 
(ชัญญา วรรณวโรทร.  2544: 117; ดุษษา โชติกวิบลูย.  2544: 147; นฤมล อินคุม.  2544:  
120-127) 

2. ระบบ INNOPAC  ระบบนี้มีใชในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ใช  
รุนที่ 12 โดยจัดซื้อชุดโปรแกรมหลักครบ 6 ชุด แตหองสมุดทุกแหงใชงานไมครบทุกคําสั่งหลกัของ
ระบบ  สําหรบังานยืม-คืน หองสมุดสวนใหญมีการจัดเตรียมงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบ  
เตรียมความพรอมในการใชงานชุดโปรแกรมยอยงานยืม-คืน ไดแก คําสั่งการตรวจสอบระเบียนผูใช 
การแสดงรายการยืมของผูใช การรับคืนหนังสือ การตออายุบัตรสมาชิก และการปรับปรุงแกไข
ระเบียนสมาชกิรายบุคคล  ในดานงานจัดซื้อจัดหาสวนใหญใชคําสั่งการตรวจสอบขอมูลกอนการ
สั่งซื้อ  การบันทึกขอมูลบรรณานุกรม การสรางระเบียนการสั่งซื้อ การยาย การลบ การโอนระบียน
ขอมูล การปรับปรุงระเบยีนการสั่งซื้อและการแกไขขอมูล  สวนคําสัง่งานอ่ืนๆ เปนเพียงคําสั่งที่
สนับสนุนใหงานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งหองสมุดทุกแหงมีปญหาในการใชภาษาไทย
กับระบบ  เน่ืองจากไมมีคูมือที่เปนภาษาไทย  หองสมุดไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงบางคาํสั่งได
เอง หากเกิดปญหาในการใชระบบตองสอบถามไปยังบริษัทผูจัดจําหนาย ไมสามารถแกไขปญหาได
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ทันทวงที (ณัฐพล บศุราคํา.  2544: 194-213; สุวดี สุขอนันต.  2545: 80-88; นพดล เชิญตระกลู.  
2543: 104)   

สวนการใชระบบงานวารสารโปรแกรม Alice for Windows  สวนใหญใชเมนูหลัก 
ในการลงรายการดรรชนีวารสาร การออกรายงานดรรชนีวารสาร และการแสดงผลการออกรายงาน
ทางจอภาพ  ซึ่งผูใชงานระบบวารสารมีปญหาและอุปสรรคในการใชฮารดแวร  เน่ืองจากเครื่อง
คอมพิวเตอรเสียบอย  ทําใหการดําเนินงานเปนไปไมตอเน่ือง และคูมือการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป
อธิบายขั้นตอนการใชงานไมชัดเจน (ทิฐมิา ฐิตภูิมิเดชา.  2546: 212-215)  

  การควบคุมสิ่งพิมพตอเน่ืองในระบบหองสมุดอัตโนมัติอินโนแพคมิลลิเนียมใน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  สิ่งพิมพตอเน่ืองที่นําเขาระบบควบคุมมากที่สุดคือ สิ่งพิมพตอเน่ืองใน
รูปแบบสิ่งตีพิมพภาษาไทย สําหรับใชงานเมนูหลักมีการลงรับวารสารเขา  และการเย็บเลมวารสาร
ใชเปนบางครัง้  มีการใชงานประจําและบอยครั้งในเมนูยอย  สําหรับผูใชบริการไมเขาใจขอบเขต
เน้ือหาที่ตองการสืบคน ไมเขาใจการแสดงผลการสืบคนที่หนาจอ  ซึ่งจากการประเมินการใชงาน  
ระบบมีประสทิธิภาพในการทํางาน แตยงัใชงานไดไมครบถวนตามเมนูการใชงานในระบบ เน่ืองจาก
มีบุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน (ชนาธิป หลาบมาลา.  2553: 117-121)  
 6.2 คอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  สวนใหญเปนการ
สอนเกี่ยวกับเรื่องการใชหองสมุดและการสืบคนขอมูลจากเว็บแพ็ก  โดยมีการนําเสนอเนื้อหาและ
ยกตัวอยางทีช่วยผูเรยีน/ผูใชบริการมีความรูและเขาใจในการใชหองสมุดและการสบืคนขอมูลได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (อรพิณ เลิศธนาไพจิตร.  2545: 74; สุชาวดี ผลาผล.  2546: 60-62; พรอนันต 
เอ่ียมขจรชัย.  2545: 147-162)  
 6.3 การใชอินเทอรเน็ต 
  เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอรเน็ตมีประโยชนอยางมากตองานหองสมุด  
ทําใหเกิดแนวทางใหมในการกระจายขอมูลและการใชขอมูลรวมกัน  บรรณารักษสามารถใช
อินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานตางๆ (ระเบียบ ปาวเิศษ.  2544: 112-129; นิลุบล 
โรจนสัตตรตัน.  2546: 127-133; มงคล หนูชางเผือก.  2546: 87-90; ประอรนุช โปรงมณีกุล.  
2543: 140-149; ขนิษฐา ภมรพิพิธ.  2551: 112-120) ดังนี้ 

     6.3.1 บรกิารตอบคําถามและชวยการคนควา  บรรณารักษใชอินเทอรเน็ตใน
การตอบคําถามและสืบคนสารสนเทศใหกับผูใชบริการ ดวยการใชโปรแกรมคนหา   

  6.3.2 งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  บรรณารักษใชอินเทอรเน็ตในการ
ตรวจสอบการกําหนดหมวดหมูหนังสือและวารสาร  ตรวจสอบในการกําหนดหัวเรื่องหนังสือและ
วารสาร และสอบถามขอมูลทางดานการวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ 

  6.3.3 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนหนังสือ 
วารสาร และสือ่การเรียน  การเช็คสถานภาพของหนังสือ วารสารในหองสมุด 
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6.3.4 งานวารสารและสิ่งพิมพ  บรรณารักษใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล
หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียน  การบริการตอบคําถามและชวยคนควา และการสอบถามงาน
ทางดานวารสาร หนังสือ จากตัวแทนจําหนาย 

     6.3.5 งานโสตทัศนวัสดุอุปกรณ  บรรณารักษใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล
หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียน  การดาวนโหลดโปรแกรมฟรีแวร แชรแวรมาใชงาน  และแจง
ขาวสารระหวางหองสมุด 

     6.3.6 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  บรรณารกัษใชอินเทอรเน็ตในงาน
บริการตอบคาํถามและชวยการคนควา  การสืบคนหนังสือ วารสาร และสื่อการเรยีน  เช็กสถานภาพ
ของหนังสือ วารสารในหองสมุด  บริการสืบคนขอมูลบนเวิลดไวดเวบ็  บริการไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส และบริการเขาใชเครื่องระยะไกล 

     6.3.7 งานธุรการและซอมบํารุง  บรรณารักษใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล
หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียน  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา  สอบขอมูลหนังสือ 
วารสาร  และการดาวนโหลดโปรแกรมฟรีแวร แชรแวร มาใชงาน 

ซึ่งการใชอินเทอรเน็ตในงานหองสมุด  บุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
สวนใหญขาดทักษะในการใชเครื่องคอมพิวเตอร  ตองการการอบรมเรื่องการใชเครือขายสังคม
ออนไลน  ตองการใหหองสมุดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่สูงกวาเดิม  
และมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพ่ิมมากขึน้ 
       การใชบริการอินเทอรเน็ตในหองสมุดของนักศึกษา สาขาสัตวแพทยศาสตรใน
ประเทศไทย  สวนใหญใชบริการเพื่อความบันเทิง เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทั่วไป เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือ
ติดตามขาวสาร และเพ่ือถายโอนโปรแกรมหรือแฟมขอมูล  โดยใชบริการเวลิดไวดเวบ็มากทีสุ่ด   
แตดวยพื้นทีใ่นการใหบริการคับแคบ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ แหลงสารสนเทศที่
เผยแพรสวนใหญเปนภาษาตางประเทศ ทําใหเปนปญหาในการใชบริการอินเทอรเน็ต  ซึ่งผูใช 
บริการตองการใหมีการขยายพื้นที่ใหบริการเพิ่มมากขึ้น เพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอร ใหมีอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ และมีเครือ่งพิมพใหบริการ (ธีรศักดิ์ ชักนํา.  2546: 92-101) 

6.4 การวิเคราะห ออกแบบ ประเมินผล ระบบสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย  เปนโครงการอิสระภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา  มีสํานักงานกลางตั้งอยูในอาคาร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โครงสรางเครือขายเปนแบบรวมศูนย  มีการบริหารจัดการ
โดยคณะกรรมการที่เปนตวัแทนจากหองสมุดที่เปนสมาชิก  ใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
รวมกันและจัดสงเอกสารระหวางหองสมุดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   มีการวางแผนการดําเนินงาน
โครงการในระยะยาวและระยะสั้นควบคูกนัไป  โดยผูอํานวยการ/ผูบริหารหองสมุดและเลขาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมกาการอุดมศึกษารวมกันวางแผน  สําหรับการตดิตอสื่อสารระหวางหองสมุดใน
เครือขาย  สวนใหญใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในการติดตอสื่อสาร  โดยมีกิจกรรมความรวมมือของ
โครงการ (อัจฉริยา คงสม.  2547: 99-124) ดังนี้ 
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1. กิจกรรมเกี่ยวกับฐานขอมูล ไดแก การบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการใช
ทรัพยากรรวมกันและจัดสงเอกสารระหวางหองสมุดดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส  การสรางฐานขอมูล 
จัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส  และการสรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดมหาวิทยาลัย 

2. กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
การจัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการจัดหาฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 

3. กิจกรรมการจัดหมูและทํารายการ ไดแก การกําหนดมาตรฐานในการลงรายการ
รวมกัน 

4. กิจกรรมการยืมระหวางหองสมุด ไดแก บริการถายสาํเนาเอกสาร  บริการยืม
ระหวางหองสมุด  บริการยืมวารสารระหวางหองสมุด  และบริการยมืสื่อโสตทัศนวัสดุระหวาง
หองสมุด 

5. กิจกรรมบริการอางอิง ไดแก บริการสืบคนขอมูล บริการขาวสารทันสมัย บริการ
รวบรวมบรรณานุกรม และบริการสาระสังเขปและดรรชนี 

6. กิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับเครือขาย/การพัฒนาบุคลากร ไดแก การประชุม
หรือสัมมนา  การฝกอบรม/การประชุมเชงิปฏิบัติการ  และการทําวิจัยรวมกัน 
 6.5 การสืบคนและเขาถึงสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  การสืบคนและการเขาถึงสารสนเทศของผูใชบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
นิสิต/นักศึกษา  (จรัญญา ศุภวิทิตพัฒนา.  2543: 68-71; สุวรรณา บรรณจิตร.  2543: 33; นิตยา  
คงสุวรรณ.  2544: 117-125; พรนภา แสงดี.  2544: 131-149; เพ็ญรุง แปงใส.  2544: 44-45;  
เยาวลกัษณ สวุรรณแข.  2544: 104-115; ณฐินี นิ่มนวลศรี.  2546: 88-95; สุภาว คําประโคน.  
2547: 83-87; รสุ รุมจิตร.  2551: 173-212) สวนใหญเรียนรูการสืบคนสารสนเทศจากการเรียน
รายวิชาสารนเิทศและการคนควา  การฝกอบรมการสืบคน  เรียนรูการสืบคนดวยตนเอง และเรียนรู
การสืบคนจากบรรณารักษผูใหบริการ  โดยสืบคนจากคําสําคัญและชื่อเรื่อง  โดยการแสดงผลการ
สืบคนอยูในรปูแบบขอมูลบรรณานุกรมแบบยอและสาระสังเขป  ซึ่งในการสืบคนขอมูล ผูใชบรกิาร
ประสบปญหาในดานตางๆ  ดังนี้  
  1. ระบบคอมพิวเตอร 

 1.1 ระบบคอมพิวเตอรประมวลผลและแสดงผลชา 
 1.2 ระบบเครือขายขัดของ 
 1.3 เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีไมเพียงพอในการสืบคน 

2. ผูใชบริการ 
 2.1 ขาดทักษะในการสบืคน  

     2.2 ไมทราบวธิีการแสดงบรรณานุกรมแบบเต็มของทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.3 คําที่ใชในการสืบคนไมตรงกับหัวเรือ่งที่กําหนดไว  

   2.4 คนหารายชื่อหนังสือไดแตหาตัวเลมไมพบ 
 2.5 ไมเขาใจวิธีการตรวจสอบสถานะการยืมและกําหนดสง 
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 2.6 ไมทราบวิธีการติดตั้งโปรแกรมสืบคนรายการแบบออนไลนหลงัจากที่ 
ถายโอนมาไดแลว 

 2.7 ไมมีบรรณารักษหรือเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา 
 2.8 ไมมีเครื่องพิมพบริการพิมพผลการสืบคน  

 6.6 เว็บไซตหองสมุด 
  เว็บไซตหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการคนควาวิจัย  มีการจัดวางโครงสรางที่เรียบงาย ใชตวัอักษรที่เหมาะสมทั้งรูปแบบและขนาด  
สีสบายตา  ดึงดูดความสนใจผูเขาใชบริการ  มีระบบขอมูลที่ใชงานงาย  และโครงสรางขอมูลมีความ
สะดวกในการคนหา  สามารถเชื่อมโยงขอมูลขาวสารไปยังหนวยงานของรัฐและ Search engine ที่
นาสนใจ (ฤทยั นิ่มนอย.  2544: 69; ชนัญญา เกบไว.  2548: 78-80)  

การนําเสนอขอมูลในเวบ็ไซต  สวนใหญนาํเสนอในรูปของขอมูลบรรณานุกรมและ
สาระสังเขป  มีการระบุวันที่ สัญลักษณ หรือขอความเพื่อบงชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงของขอมูล  ซึ่งมี
การจัดเตรียมคําอธิบาย วธิกีารใช คําแนะนํา ระบบการคนหาขอมูล และขอมูลสําหรับการติดตอ   
มีการเชื่อมโยงไปยังแฟมเอกสารเว็บเพจตางๆ ที่ถูกตอง เที่ยงตรง และมีความรวดเร็วในการ
เชื่อมโยงและดาวนโหลดขอมูล  โดยความยาวของเนือ้หาจบใน 1-2 หนาจอ  ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับ
ที่อยู/ที่ตั้ง เวลาทําการ รายชื่อบุคลากร ขาวและกิจกรรมของหองสมุด และรายชื่อหนังสือใหม  
ภายในเวบ็ไซตสามารถใชสบืคนฐานขอมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศผานทางออนไลนได  
ผูรับผิดชอบสามารถแกไขปรับปรุงขอมูลของเว็บไซตไดโดยตรง  แตเน่ืองดวยผูรบัผิดชอบมีงาน
ประจําอ่ืนที่ตองทําดวย และการจัดทําเวบ็ไซตเปนการเรียนรูดวยตนเอง ผูรับผิดชอบจึงขาดทักษะ
การใชโปรแกรมที่ใชทําเว็บไซต  และทําใหการปรับปรุงแกไขขอมูลเปนไปอยางลาชา  
(ฐปนี สินธุพงษ.  2543: 77-80; จิราพร ทัศนานุสิทธิ์.  2545: 88-102; นวพร สายสิงห.  2549:  
115-122) 

สําหรับการใชบริการบนเว็บไซตของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  เปนการใหบริการ
สืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด (web OPAC)  ซึ่งผูใชสวนใหญใชเวลาหลังเลิก
เรียนในการใชบริการ  โดยเลือกใชบริการเว็บไซตในการสืบคนสารสนเทศของหองสมุด (OPAC) 
บริการฐานขอมูล บริการe-document และบริการ link ในการศึกษาคนควาเพิ่มเตมิจากการเรียนใน
หองเรียน  ซึ่งผูใชตองการสารสนเทศที่เปนรายการสารสนเทศใหม ใหบริการขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ และมีความหลากหลายของขอมูล  มีเทคนิคการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษมากขึ้น  
ทําใหเปนปญหากับผูใชในการเขาถึงขอมูลและการตดิตอสื่อสาร  อีกทั้งเครือขายมีความเร็วต่าํทําให
ใชเวลาในการสืบคนนาน  ขาดงบประมาณในการจัดหาซอฟทแวรทีถู่กลิขสทิธิ์ และขาดแผนงานที่
ชัดเจนในการจัดทําและพัฒนาเว็บไซต  ทําใหเปนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเว็บไซต  ซึ่ง
กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซตเริ่มดวยการวางแผน การออกแบบ การประชาสมัพันธ และการ
บํารุงรักษาเวบ็ไซตใหทันสมัย  แตดวยผูรับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซตมีหนาทีค่วามรับผิดชอบ
มากทําใหไมมีเวลาในการพัฒนาเว็บไซต งบประมาณในการจัดหาฮารดแวรและซอฟตแวรมีจํากัด 
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ทําใหการจัดหาอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ไมเปนไปตามความตองการใชงานอยางเต็มที่  ซึ่ง
แนวโนมในการพัฒนาเว็บไซตในสวนฮารแวรบุคลากรผูพัฒนาเว็บไซตมีความตองการเครื่องให 
บริการเวบ็ และเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  การเลือกใชซอฟทแวร
ผูพัฒนาเว็บไซตมีความตองการซอฟทแวรที่สามารถนํามาใชไดโดยไมเสียคาใชจาย มีความเสถียร
ในการใชงานรองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการตางๆ (นวพร ชลวานิช.  2546: 120-130; 
บรรพต พิจิตรกําเนิด.  2546: 129-136; งามพล เผาศิริ.  2546: 98; กฤติยา ไวยมัย.  2546:  
128-132) 

สวนของการประเมินเวบ็ไซต ยังไมมีผูวจัิยดานการประเมิน  แตมีผูวิจัยดานเกณฑ
การประเมิน  ซึ่งใชเกณฑการประเมินในดานความเร็วในการเรียกใช  ความถูกตอง  รูปแบบการ
นําเสนอ  ความยาก-งายในการใชงานเวบ็ไซต  และตรงตอความตองการของผูใช  ประเมินเวบ็ไซต
โดยใชวธิีเชิงระบบ  เปนแบบตรวจสอบรายการโครงสรางเน้ือหาของเว็บไซต  ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับ
หองสมุด บริการสารสนเทศ บริการสืบคน การเชื่อมโยง บริการใหการศึกษากบัผูใช การออกแบบ
ระบบนําทาง การออกแบบโครงสราง และการสรางเนื้อหา  โดยคูมือการใชตวัแบบประเมินเว็บไซต
ประกอบดวยวัตถุประสงค วิธีการประเมนิ การกําหนดคาคะแนน และเกณฑการตดัสิน  
(ฉิมพลี วิมลธรรม.  2547: 90-94) 

 
7.   รื่องอ่ืนๆ 

 
ตาราง 18 จํานวนวทิยานิพนธเกี่ยวกับเรือ่งอ่ืนๆ 
 

ขอบเขตเนื้อหา จํานวน ผูวิจัยและปทีพิ่มพ 
1. การศึกษาทางบรรณารักษศาสตร 1  (พุทธมนต พรนิมิตร, 2547) 

 
2. วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร 1 (วิไลวรรณ รัตนพันธ, 2547)  

 
3. หนังสือหายาก 1 (กรรณภิรมย จารุสวัสดิ์, 2552) 

 
4. การอาน 1 (ทรงวุฒิ เหมะอนันตะวงศ, 2548) 

 
5. ลิขสิทธิ ์ 2 (บุญณิศากร เมฆฉาย, 2548) (รสสุคนธ โกกุล, 

2550)  
 

รวม 6 ชื่อเร่ือง 
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             7.1 การศึกษาทางบรรณารักษศาสตร 
 การศึกษาวิชาการใชหองสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ  มีเน้ือหาครอบคลุมในเรื่องการสืบคนสารสนเทศและการเขยีนรายงาน การใช
เครื่องมือชวยคนประเภทตางๆ เชน ดรรชนี บรรณานุกรม โอแพก และฐานขอมูล  โดยอาจารย
ผูสอนใชสื่อการสอนที่ทําจากโปรแกรมสําเร็จรูปประกอบการบรรยาย  โดยมีการนําคะแนนจากการ
ทําแบบฝกหัด การทํารายงาน และการเขาชั้นเรียน  มาเปนคะแนนในการวัดผลการเรียนดวย  
(พุทธมนต พรนิมิตร.  2547: 99-111) 
            7.2 วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร 

 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  สวนใหญมีการวางแผนดานงบประมาณและ
บุคลากรในการพัฒนาวิชาชพีบรรณารักษ  โดยการสนับสนุนในการเขารวมกิจกรรมอยางเต็มเวลา 
แตสนับสนุนงบประมาณไดในบางกิจกรรมเทานั้น  ในขณะที่บรรณารักษสวนใหญตองการไดเขา
รวมกิจกรรมเต็มเวลา และไดรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด  ซึ่งกิจกรรมที่บรรณารักษไดรับ
การสนับสนุนในดานของเวลาและงบประมาณ ไดแก การเขารวมประชุมของสมาคมวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และการประชุมเชิงปฏิบตักิาร  แตดวยบรรณารักษสวน
ใหญยังขาดทกัษะทางดานภาษาตางประเทศ  ทําใหเปนปญหาอยางยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพ  
(วิไลวรรณ รัตนพันธ.  2547: 93-118)  
         7.3 หนังสือหายาก 
   หนังสือหายาก  เปนหนังสือเกาที่มีคุณคาที่ผูใชไมสามารถหาไดงายใน
หองสมุดหรือตามรานขายหนังสือโดยทั่วไป  และเปนเอกสารสําหรับใชในการอางอิงเพ่ือการวิจัยขั้น
สูง  ซึ่งในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีการกําหนดนโยบายการจัดการแตไมเปนลายลักษณอักษร  
มีหนวยงานที่รับผิดชอบหลายหนวยงาน  จัดหาโดยการขอรับบริจาคหรือไดรับบริจาค  มีการจัดเก็บ
ในระบบชั้นปดและทําเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์  จัดทําเครื่องมือชวยคนในรูปรายการออนไลน  
สงวนรักษาโดยการแปลงใหเปนทรัพยากรดิจิทัล  โดยตนฉบบัหนวยงานภายในหองสมุดเปนผูดูแล  
ใหบริการและเผยแพรในรูปเอกสารฉบับเต็ม (กรรณภิรมย จารุสวัสดิ์.  2552: 215-248) 
          7.4 การอาน 

 การอานของผูปฏิบัติงานในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สวนใหญมี
ความสนใจในการอานเพื่อไดรับความรู ขอมูลขาวสาร และเพื่อปฏิบตัิงาน  โดยสนใจอานสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดวยการทํางานของบรรณารักษตองมีการอานเพื่อใชในการทํางานโดยตรง
อยูแลว  ทําใหเม่ือมีเวลาวางบรรณารักษจึงสนใจที่จะทํากิจกรรมอ่ืนมากกวาการอาน ทําให
บรรณารักษไมชอบการอาน (ทรงวุฒิ เหมะอนันตะวงศ.  2548: 98-115) 
         7.5 ลิขสิทธิ ์   
 ลิขสิทธเปนทรัพยสินทางปญญาที่กฎหมายใหความคุมครอง  โดยเจาของ
ลิขสิทธิ์เปนผูมีสิทธิ์แตเพียงผูเดียว  ซึ่งการตีความในกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นเปนปญหาอยางยิ่งสําหรับ
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บรรณารักษหองสมุดในการใหบริการวชิาการดานวรรณกรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิใ์นกรณีทั่วไป ซึ่งบรรณารักษหองสมุดสามารถนําขอยกเวนการละเมิด
ลิขสิทธ ิ์นี้มาพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได ดังนี้ 

มาตรา 32 การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิข์องบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี ้
หากไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสทิธิ์และไม
กระทบกระเทอืนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิเ์กินสมควร มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ ์

มาตรา 33 การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจาก
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิใหถือ
วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ ์ถาไดปฏิบัตติามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง 

มาตรา 34 การทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัต ิมิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร 
และไดปฏิบตัติามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอไปน้ี  

(1) การทําซ้ําเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอ่ืน  
(2) การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่นเพ่ือประโยชนในการ

วิจัยหรือการศกึษา 
มาตรา 35 การกระทําแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิต์าม

พระราชบัญญัตินี ้มิใหถือวาเปนการละเมดิลิขสิทธิ ์หากไมมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร และไดปฏิบัติ
ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอไปน้ี  

(1) วิจัยหรือศกึษาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น  
(2) ใชเพื่อประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น 
มาตรา 36 การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพื่อเผยแพรตอ

สาธารณชนตามความเหมาะสม โดยมิไดจัดทําขึ้นหรือดําเนินการเพื่อหากําไรเนื่องจากการจัดใหมี
การเผยแพรตอสาธารณชนนั้น และมิไดจัดเก็บคาเขาชมไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม และ
นักแสดงไมไดรับคาตอบแทนในการแสดงนั้น มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ ์หากเปนการ
ดําเนินการโดยสมาคม มูลนิธ ิหรือองคการอ่ืนที่มีวัตถปุระสงคเพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา การ
ศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห และไดปฏิบัตติามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง  

มาตรา 37 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสรางการแกะลายเสน 
การปน การแกะสลัก การพิมพภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตร การแพรภาพ หรือการกระทํา
ใด ๆ ทํานองเดียวกันน้ีซึ่งศลิปกรรมใดอันตั้งเปดเผยประจําอยูในที่สาธารณะ นอกจากงาน
สถาปตยกรรม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น  

มาตรา 38 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเสน การปน การ
แกะสลัก การพิมพภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตร หรือการแพรภาพซึ่งงานสถาปตยกรรมใด 
มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสถาปตยกรรมนั้น  
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มาตรา 39 การถายภาพหรือการถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซึ่งงานใด 
อันมีศิลปกรรมใดรวมอยูเปนสวนประกอบดวย มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนัน้  

มาตรา 40 ในกรณีที่ลิขสทิธิใ์นศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูสรางสรรค
เปนเจาของอยูดวย การที่ผูสรางสรรคคนเดียวกันไดทําศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะทีเ่ปน
การทําซ้ําบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใชแบบพิมพ ภาพราง แผนผงั แบบจําลอง หรือขอมูลที่ได
จากการศึกษาที่ใชในการทาํศิลปกรรมเดมิ ถาปรากฏวาผูสรางสรรคมิไดทําซํ้าหรือลอกแบบในสวน
อันเปนสาระสาํคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสทิธิ์ในศิลปกรรมนั้น  

มาตรา 41 อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้
การบูรณะอาคารนั้นในรูปแบบเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ ์ 

มาตรา 42 ในกรณีที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรใดสิ้นสุดลง
แลว มิใหถือวาการนําภาพยนตรนั้นเผยแพรตอสาธารณชนเปนการละเมิดลิขสิทธิใ์นวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุสิ่งบันทกึเสียง หรืองานที่ใชจัดทําภาพยนตรนั้น  

มาตรา 43 การทําซ้ํา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการโดยเจาพนักงานซึ่ง
มีอํานาจตามกฎหมาย หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานดังกลาวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้และที่อยูในความครอบครองของทางราชการ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ ์ถา
ไดปฏิบัตติามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยมีความมุงหมายเพ่ือวิเคราะหวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุด
มหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 2543-2553 โดย
ศึกษาดานสถาบัน สาขาวิชา ขอบเขตเนือ้หา ประเภทของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย การนําทฤษฎี
มาใชในการวจัิย และสังเคราะหผลการวิจัยของวิทยานพินธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยที่มี
ประเด็นรวมกนั และสรุปภาพรวมของความรูที่ไดจากขอคนพบ   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรทีใ่ชในการวิจัย ไดแก วิทยานพินธหรือปริญญานิพนธระดบัมหาบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวง ศึกษาธิการ  จากสถาบันที่มีวทิยานิพนธเกีย่วกับหองสมุดมหาวิทยาลยั  พิมพเผยแพร
ระหวางป พ.ศ. 2543-2553  จํานวน 18 แหง รวม 210 ชื่อเร่ือง  
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ ซึ่งมีขั้นตอนการ
สราง ดังนี้ 
      2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และตําราที่เกี่ยวกบัการวิเคราะหและการสังเคราะห
งานวิจัย  การศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และหลักการวิจัย เพ่ือเปน
แนวทางในการวิจัยและการสรางแบบบันทึกขอมูลวทิยานิพนธ 
      2.2 สรางเครื่องมือวิจัย โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
      2.2.1 นําแบบบันทึกขอมูลวิทยานิพนธที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหประธานและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือ 
      2.2.2 ปรับปรุงแบบบันทกึขอมูลวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะของประธานและ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
      2.2.3 นําแบบบันทึกขอมูลวิทยานิพนธที่ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธแลว ใหผูรวมประเมินที่มีคุณสมบตัิใกลเคียงกับ
ผูวิจัย จํานวน 5 คน ทดลองวิเคราะหขอมูล (Try-out) กับวิทยานิพนธ จํานวน 5 เลม เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยง (Reliability) ของแบบบันทึกขอมูลกอนนาํไปบนัทึกจริง 
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  3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธเกี่ยวกบั
หองสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศกึษาของรัฐในประเทศไทย ที่พิมพเผยแพรระหวางป พ.ศ. 
2543-2553  โดยสืบคนจากฐานขอมูลเอกสารฉบับเตม็ (TDC หรือ Thai Digital Collection)  ใน
โครงการความรวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ  และสบืคนขอมูลจากเว็บไซตหองสมุด
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย  ตรวจสอบรายการวิทยานิพนธที่ไมมีขอมูลเปน
เอกสารฉบับเต็ม เพ่ือขอสําเนาวิทยานิพนธจากหองสมุดมหาวิทยาลัยที่มีใหบริการ  เม่ือไดขอมูล
วิทยานิพนธครบถวนแลว  ดําเนินการบันทึกขอมูลตางๆ ของวิทยานิพนธ ตามหัวขอที่สรางไวใน
แบบบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ 

 4. การวิเคราะหขอมูล  ผูวจัิยวิเคราะหขอมูลในแบบบนัทึกขอมูลวทิยานิพนธ  ในดาน
สถาบัน สาขาวิชา ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของการวจัิย วิธีดําเนินการวิจัย และการนําทฤษฎมีาใช
ในการวิจัยโดยแจกแจงความถี่และคํานวณคารอยละ  นําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบ 
คําบรรยาย  นําผลการวิจัยในแตละขอบเขตเนื้อหามาสังเคราะห และสรุปประเด็นขอคนพบโดยวิธี
อุปนัย 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหวิทยานพินธ 
              1. วิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
ประเทศไทย ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 2543-2553 พบวา มีจํานวนวิทยานิพนธ 210 ชื่อเร่ือง จาก
มหาวิทยาลัย 18 แหง  เม่ือจําแนกตามสถาบัน พบวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันทีมี่
วิทยานิพนธจํานวนมากที่สดุ 51 ชื่อเร่ือง (รอยละ 24.29) รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
จํานวน 43 ชื่อเร่ือง (รอยละ 20.48)  และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 29 ชื่อเร่ือง 
(13.81) ตามลําดับ  ซึ่งปที่มีการเผยแพรวิทยานิพนธมากที่สุดคือ พ.ศ. 2546 จํานวน 32 ชื่อเร่ือง 
(รอยละ 15.4)  รองลงมาคือ พ.ศ. 2547 จํานวน 29 ชื่อเรื่อง (รอยละ 13.81)  และพ.ศ. 2544  
จํานวน 24 ชื่อเร่ือง (รอยละ 11.43 )  ตามลําดับ  การที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทีมี่
วิทยานพินธจํานวนมากที่สดุ  อาจเนื่องมาจากในชวงเวลาดังกลาว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปดรับ
นิสิต/นักศึกษาเขาศึกษามากที่สุด  จึงทําใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัเปนสถาบันที่มีวิทยานิพนธ
มากกวาสถาบันอ่ืน 

       2. สาขาวิชาที่มีการทาํวิทยานิพนธมากที่สุดคือ สาขาทางบรรณารักษศาสตร/
สารสนเทศศาสตร  จํานวน 186 ชื่อเร่ือง (รอยละ 88.57)  รองลงมาคือ สาขาการอุดมศึกษา จํานวน 
6 ชื่อเร่ือง (รอยละ 2.86)  และสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  สาขาการบริหารการศึกษา  สาขาการวิจัย
การศึกษา  สาขาสถาปตยกรรมศาสตร  สาขาละ 2 ชื่อเร่ือง (รอยละ 0.95)  ตามลําดับ  การที่สาขา 
วิชาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  เปนสาขาที่มีการทําวิทยานพินธเกี่ยวกับ
หองสมุดมหาวิทยาลัยมากที่สุด  อาจเปนเพราะหองสมุดมหาวิทยาลัย เปนเนื้อหาสวนหนึ่งของ
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หลักสูตรสาขาบรรณารักษศาสตร/สารสนเทศศาสตร  จึงทําใหวิทยานิพนธของสาขา
บรรณารักษศาสตร/สารสนเทศศาสตร  มีเน้ือหาเกี่ยวกบัหองสมุดมหาวิทยาลยัมากกวาสาขาวิชาอ่ืน 

       3. ขอบเขตเนื้อหาที่มีการศึกษามากที่สุด คือ ผูใชและพฤติกรรมการใชสารสนเทศ 
จํานวน 60 ชื่อเร่ือง (รอยละ 28.57)  รองลงมาคือ การบริหารและจดัการหองสมุด จํานวน 52 ชื่อ
เรื่อง (รอยละ 24.76) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช จํานวน 39 ชื่อเร่ือง (รอยละ
18.5) ตามลําดับ  ผลการวจัิยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของนงลักษณ ไมหนายกิจ (2529) ประภาวดี 
สืบสนธิ์ (2536) เพ็ญสุภา นาทอง (2543)  ภรณี ศิริโชติ (2544) สุพัตรา ศิริวัฒน (2544)  อัจฉรา 
ดานพิทักษ (2547)  สิริพันธ รุงวิชานวิัฒน (2552)  และดวงกมล วงจันทร (2554)  ซึ่งชี้ใหเห็นวา 
เน้ือหาเกี่ยวกบัผูใชและพฤติกรรมการใชสารสนเทศนี้ไดรับความสนใจอยางตอเน่ือง  ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะผูวิจัยในฐานะที่เปนบรรณารักษหรือบุคลากรทีใ่หบริการสารสนเทศ  ตองการทราบถึงความ
ตองการและพฤติกรรมการใชสารสนเทศของผูใชบริการ เพ่ือที่จะสามารถจัดบริการไดตรงกับความ
ตองการของผูใช  อีกทั้งเปนเรื่องใกลตวัของผูวิจัย สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานหรือ
วางแผนการพัฒนาหองสมุดในสวนงานที่เกี่ยวของได   

       4. ประเภทของการวจัิยที่ใชมากทีสุ่ด คือ การวิจัยเชิงสํารวจ จํานวน 152 ชื่อเร่ือง  
(รอยละ 72.38) รองลงมาคือ การวิจัยแบบผสานวธิี จํานวน 22 ชื่อเร่ือง (รอยละ 10.48)  และการ
วิจัยประเมินผล จํานวน 17 ชื่อเร่ือง (รอยละ 8.10) ตามลําดับ  จากผลการวิจัยดังกลาวสอดคลอง
กับงานวิจัยของนงลักษณ ไมหนายกิจ (2529) ประภาวดี สืบสนธิ์ (2536) ชุติมา สัจจานันท (2537) 
เพ็ญสุภา นาทอง (2543)  ภรณี ศิริโชติ (2544) สุพัตรา ศิริวัฒน (2547)  อัจฉรา ดานพิทักษ 
(2547)  สิริพันธ รุงวิชานวิฒัน (2552)  ชโรชีนีย ชัยมินทร (2553)  และดวงกมล วงศจันทร (2554)  
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเปนวธิีวจัิยที่ผูวิจัยสามารถทําวิทยานิพนธใหสําเร็จไดงายกวาวิธวีิจัยอ่ืน  ซึ่งจะ
เห็นไดวาไดรับความนิยมมากตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
           5. ประชากร/กลุมตัวอยางที่มีการศึกษามากที่สุดคือ นิสิต/นักศึกษา จํานวน 92 ชื่อ
เรื่อง (รอยละ 43.81) รองลงมาคือ บรรณารักษในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 59 ชื่อเร่ือง 
(รอยละ 28.10) และอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา   จํานวน 50 (รอยละ 23.81) ตามลําดับ  
ผลการวิจัยนีส้อดคลองกับงานวิจัยของประภาวดี สืบสนธิ์ (2536) ชุติมา สัจจานันท (2537) อัจฉรา 
ดานพิทักษ  (2547)  ชโรชีนีย ชัยมินทร (2553)  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกลุมผูใชบรกิารหรือกลุมผูมี
ความเกี่ยวของกับหองสมุดมหาวิทยาลัยมากที่สุดคือนิสิต/นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลยั  ซึ่ง
หองสมุดมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย  การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นนอกจาก
ไดรับความรูจากอาจารยผูสอนในหองเรียนแลว  จําเปนอยางยิ่งที่นิสิต/นักศึกษาตองศึกษาคนควา
หาความรูเพ่ิมเติมนอกหองเรียน  หองสมุดมหาวิทยาลยัจึงเปนแหลงสารสนเทศทีน่ิสิต/นักศึกษา
เขาถึงไดงายและสะดวกทีสุ่ด  สงผลใหมีการศึกษาวจัิยโดยใชนิสิต นักศึกษาเปนประชากร/กลุม
ตัวอยางมากที่สุด   
 6. วิธีการสุมตัวอยางที่มีการศึกษามากที่สุด คือ การสุมแบบตามระดับชั้น จํานวน 
63 ชื่อเร่ือง (รอยละ 30.00)  รองลงมาคือ เก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด  จํานวน 61 ชื่อเร่ือง 
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(รอยละ 29.05)  และการสุมแบบเจาะจง  จํานวน 48 ชื่อเร่ือง (รอยละ 22.86)  ตามลําดับ  ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของสุพัตรา ศิริวัฒน (2547)  อาจเปนเพราะประชากรที่ใชในการ
วิจัยสวนใหญเปนนิสิต/นักศึกษา ดังผลการวิจัยในขอ 5 ที่พบวา ประชากร/กลุมตัวอยางที่มี
การศึกษามากที่สุดคือ นิสิต/นักศึกษา ซึง่มีจํานวนประชากรมาก  และศึกษาอยูในระดับและชัน้ป
ตางๆ จึงตองใชการสุมแบบตามระดับชัน้ 

7. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่มีการศึกษามากที่สุด คือ แบบสอบถาม จํานวน 181  
ชื่อเร่ือง (รอยละ 86.19) รองลงมาคือ แบบสัมภาษณ จํานวน 28 ชื่อเร่ือง (รอยละ13.33) และแบบ
บันทึก จํานวน 18 ชื่อเร่ือง (รอยละ (8.57) ตามลําดับ  ผลการวิจัยดงักลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ 
นงลักษณ ไมหนายกิจ (2529) ประภาวดี สืบสนธิ์ (2536) ชุติมา สจัจานันท (2537) เพ็ญสุภา นาทอง 
(2543)  ภรณี ศิริโชติ (2544) สุพัตรา ศิรวิัฒน (2547)  อัจฉรา ดานพิทักษ  (2547)  สิริพันธ รุงวิชา
นิวัฒน (2552)  ชโรชีนีย ชัยมินทร (2553)  และดวงกมล วงศจันทร (2554)  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
วิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดมหาวิทยาลัยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมือที่ใชในการวิจัยมากทีสุ่ด  
สอดคลองกับผลการวิจัยขอ 4 ที่พบวา วิทยานิพนธสวนใหญเปนการวิจัยเชิงสํารวจ  ซึ่งการวิจัยเชิง
สํารวจใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล    

8. สถิติที่ใชในการวิจัยมากที่สุด คือ สถิติบรรยาย เม่ือพิจารณารายขอ พบวา รอย
ละเปนสถิตทิี่ใชในการวิจัยมากที่สุด  จํานวน 189 ชื่อเร่ือง (รอยละ 90.00)  รองลงมาคือ คาเฉลีย่/
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน จํานวน 166 ชื่อเรื่อง (รอยละ 79.05) และความถี่ จํานวน 148 ชื่อเร่ือง 
(รอยละ 70.48) ตามลําดับ  สวนสถติิอางอิง ที่ใชมากที่สุดคือ การทดสอบคา t-test /Z-test  จํานวน 
55 ชื่อเร่ือง (รอยละ 26.19)  รองลงมาคือ การทดสอบคา F-test จํานวน 41 ชื่อเร่ือง (รอยละ 19.52)  
และการทดสอบคา Chi-Square จํานวน 7 ชื่อเร่ือง (รอยละ 3.33) ตามลําดับ  ผลการวิจัยดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของภรณี ศิริโชติ (2544)  สุพัตรา ศิริวัฒน (2547) อัจฉรา ดานพิทักษ (2547)  
ชโรชีนีย ชัยมินทร (2553)  และดวงกมล วงศจันทร (2554)  การที่รอยละเปนสถติิที่ใชในการวจัิย
มากที่สุด  อาจเปนเพราะรอยละเปนสถติิที่ใชแสดงคณุลักษณะของกลุมตัวอยางที่จําเปนตองแสดง 
ทําใหคารอยละมีการใชในการวิจัยมากทีสุ่ด  

9. การนําหลักวิชา/ทฤษฎมีาใชเปนกรอบแนวคิดของวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุด
มหาวิทยาลัย มีการนําหลักวิชาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมาใชมากที่สุด จํานวน 
162 ชื่อเร่ือง (รอยละ 77.14) รองลงมาคือ ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว จํานวน 8 ชื่อ
เรื่อง (รอยละ 3.81)  และการประเมินคุณภาพบริการลบิควอล (LibQUAL) จํานวน 6  ชื่อเร่ือง (รอย
ละ 2.86) ตามลําดับ  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะไมมีการอางถึงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งโดยเฉพาะ  แตใชหลัก
วิชาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเปนกรอบแนวคดิในการวิจัย  นอกจากนี้ยังมี
วิทยานิพนธสวนหนึ่งที่มีนําทฤษฎีมาใชเปนกรอบแนวคิด  ซึ่งทฤษฎีที่ใชสวนใหญเปนทฤษฎทีาง
สังคมศาสตร  สอดคลองกับงานวิจัยของแม็กเคชนี่ และเพ็ตตีกรู (2002)   
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 การสังเคราะหผลการวิจัย ตามขอบเขตเนื้อหา  
          1. การบริหารและจดัการหองสมุด  
   1.1 การดําเนินงานหองสมุดโดยรวม 
    หองสมุดมีการกําหนดพันธกิจของหองสมุดใหสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  และสนับสนนุสงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย  โดยการกําหนดวิสัยทศันให
หองสมุดมีหนาที่เปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศ ดวยการเตรียมสารสนเทศทั้งที่อยูภายในและ
ภายนอกหองสมุด  ที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอน การวิจัย  ตอบสนองตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

       1.2 การกําหนดนโยบายและแผน 
         การวางแผนงานประจําปของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนการกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน  โดยผูอํานวยการ และหัวหนาฝาย/
หัวหนางาน รวมกันในการวางแผน กําหนดแผนงาน และประเมินผลแผนงาน  ซึ่งบุคลากร 
งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการวางแผนงานประจําป ในการ
วางแผนงานมีการนําวิสัยทศันและกลยุทธมาใชในการบริหารงาน 4 ขั้นตอน คือ ขัน้เริ่มตนงาน  
ขั้นประสานกจิกรรม ขั้นนําสูสากล และขัน้พัฒนางานใหยั่งยืน  โดยมีกลยุทธและปจจัยที่บงชี้การ
พัฒนาหองสมุดไปสูองคกรการเรียนรู คือ ความรอบรูของบุคลากร แบบแผนทางความคิด การมี
วิสัยทศันรวมกัน การเรียนรูเปนทีม และการคิดเชิงระบบ โดยมีนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมาย
ของหนวยรวมกัน  

1.3 วัฒนธรรมองคกร 
  วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามี 3 ลักษณะ 
คือ แบบสรางสรรค แบบตั้งรับ-เฉื่อยชา และแบบตั้งรับ-กาวราว  ซึ่งบคุลากรในหองสมุดสถาบัน 
อุดม ศึกษาของรัฐมีวัฒนธรรมองคกรของลักษณะแบบสรางสรรค เนนความสําเร็จ ไมตรีสัมพันธ  
คนและการสนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  มีความผกูพันตอองคกรในดานความ
จงรักภักดีตอองคกร และปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของตนเอง  สําหรับบุคลากรในหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน  มีความผูกพันตอองคกรในดานชื่อเสียงและนโยบายขององคกร  โดยมีนโยบาย  
เปาหมายของหองสมุด และเทคโนโลยี เปนปจจัยที่ทําใหองคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง  

1.4 การบริหารงานอาคารสถานที่ วัสุด และครุภัณฑ 
  การออกแบบอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  สวนใหญมีลักษณะเปน
อาคารเอกเทศ ทําเลที่ตั้งอยูในศูนยกลางของสถาบัน  มีการวางผังอาคารหอสมุดใหอยูกลางกลุม
อาคารเรียน เพ่ือความสะดวกในการเขาใชบริการ มีการจัดพื้นที่ใชสอยแยกสวนในการใชงานอยาง
ชัดเจน  ในดานสภาพแวดลอมกายภาพ มีการจัดองคประกอบทางดานภูมิสถาปตยกรรมเพื่อให
ความรมรื่นและตอบสนองความตองการดานสุนทรียภาพ  สําหรับสภาพแวดลอมภายในอาคาร แสง
สวางและการควบคุมอุณหภูมิ มีผลตอการทํางานและตอจิตใจของบรรณารักษในการเอื้อประโยชน
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ตองานที่รับผิดชอบทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ  ชวยใหมีความคลองตัวในการทํางาน สามารถ
ทํางานไดอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น  ทําใหมีความรูสกึปลอดโปรงโลงใจและอยูในภาวะสบาย    
นอกจากนี้หองสมุดไดมีการจัดพื้นที่ใหบรกิารเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชบริการที่
มีความผิดปกติทางสายตา โดยจัดสื่อวัสดุอุปกรณการใหบริการ  เพ่ือชวยลดปญหาและอุปสรรคใน
การเขาถึงขอมูล  
   1.5  การบริหารงานบุคคล 
     บรรณารักษ ในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีบทบาทและหนาที่แตกตาง
กันไปตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของแตละหนวยงาน  ซึ่งชื่อตําแหนงงานบงบอกถึงลกัษณะ
การปฏิบัติงานของแตละบคุคล เชน  
    1.5.1 บรรณารักษระบบ  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารและ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุด   
    1.5.2 บรรณารักษวิเคราะหเลขหมูและทําบัตรรายการ  มีบทบาทหนาที่
หลักในการวเิคราะหเลขหมู 
    1.5.3 บรรณารักษประสานงานประจําคณะ  มีหนาที่ในการใหความ
ชวยเหลืออาจารยผูสอน  โดยอาจารยจะติดตอกับบรรณารักษโดยตรงเม่ือตองการความชวยเหลือ 

 โดยบรรณารักษมีความตองการในการพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน ดวยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝกปฏิบัติการ การประชุมวิชาการ 
และการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูใช การเลือกและการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ทั้งน้ีเพ่ือนําความรูที่ไดมาผลิตผลงานทางวิชาการ  โดยผลงานทาง
วิชาการจัดทําในรูปของบทความวารสาร 

 1.6 กลยุทธการตลาด 
             การวิเคราะหปจจัยทางการตลาดในการบริการของหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา  ผูใชบริการใชหนังสือเพ่ือประกอบการเรียนการสอน  เรียนรูการเขาใชหองสมุดดวย
ตนเอง โดยใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการบริการหองสมุด  เพ่ือสงเสริมการเขาใชบริการ
หองสมุด  ซึ่งประกอบดวย 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ  ดานชองทางการใหบริการสารสนเทศ   
ดานราคา  ดานสงเสริมการตลาดดานสภาพของผูใหบริการ  ดานกระบวนการใชบริการ  และดาน
สงเสริมการขาย 

 1.7 การประเมินหองสมุด 
  การประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยได

กําหนดองคประกอบและดชันีบงชี้คุณภาพไว  สถาบนัอุดมศึกษาแตละแหงสามารถนําไปใชเพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันน้ันๆ ไดตามความ
เหมาะสม  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาก็เชนเดียวกัน  มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของหองสมุด 
แตละองคประกอบแตกตางกันไปตามแตละสถาบัน เชน   
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1.7.1 ตัวบงชีคุ้ณภาพของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกดัทบวง 
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบและ 68 ตัวบงชี้   

1.7.2 ตัวบงชีคุ้ณภาพของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกดั
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย 5 องคประกอบ และ 66 
ตัวบงชี้    

1.7.3 ตัวบงชีคุ้ณภาพของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบดวย 5 
องคประกอบ และ 81 ตัวบงชี้    

1.8 การจัดการความรู 
  การจัดการความรูในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สวนใหญ

กําหนดใหบุคลากรตองมีความรูดานการบริหารงานหองสมุด และความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึ่งเปนความรูที่จําเปนในการดําเนินงานหองสมุด  มีการสรางความรูจากการฝกอบรมและแสวงหา
ความรูจากการศึกษาดูงาน  จัดเก็บความรูในรูปสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเลก็ทรอนิกส มีการใชความรูใน
การพัฒนาบุคลากร พัฒนางานหองสมุด และพัฒนาองคกร 

 1.9 ความรวมมือของหองสมุดกับอาจารยผูสอน 
ความรวมมือระหวางอาจารยกับบรรณารกัษในการบรกิารหองสมุด 

อาจารยตองการความรวมมือจากบรรณรักษในดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ
ผูใช และดานการบริหาร  สวนบรรณารักษตองการความรวมมือจากอาจารยในดานการบริการผูใช
และดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  รูปแบบทีเ่หมาะสมของความรวมมือระหวางอาจารยกับ
บรรณารักษคอื มีการบริหารจัดการระดับกลยุทธ ระดับการจัดการ และระดับปฏิบตัิการ  ซึ่ง
เกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการสํานักหอสมุด ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง คณบดี 
อาจารย บรรณารักษ  และผูมีสวนไดสวนเสีย  ซึ่งจะไดรับประโยชนสูงสุดจากความรวมมือระหวาง
อาจารยกับบรรณารักษโดยตรง  
  2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

2.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.1.1 การคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด 

          การคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ  อาจารยมีสวนรวมในการคัดเลือก
หนังสือเขาหองสมุด  โดยการเขารวมกิจกรรมงานออกรานจําหนายหนังสือที่หองสมุดเปนผูจัด  ซึ่ง
หองสมุดมีการจัดงานวันออกรานจําหนายหนังสือเปนประจําทุกป  มีรายชื่อหนังสือใหมแยกตาม
สาขาวิชา  มีแบบฟอรมการเสนอแนะรายชื่อหนังสือผานทางเว็บไซตหองสมุด  และมีการแจงผลการ
จัดหาหนังสือที่อาจารยเสนอแนะใหทราบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  สําหรับการคัดเลือก
หนังสือเขาหองสมุดของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  อาจารยสามารถเสนอรายชื่อหนังสือไป
ยังหองสมุดคณะผานทางเวบ็ไซตหองสมุดคณะ  โดยหองสมุดจะแจงผลการจัดหาหนังสือตามที่
อาจารยคัดเลือกไวใหอาจารยทราบโดยตรงและแจงใหภาควิชาทราบ   
 2.1.2 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
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  การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ การ
จัดซื้อแยกกันตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ  โดยใชวธิีการจัดซื้อแบบเดิม เพ่ือความถูกตอง
ของใบเสร็จรบัเงิน  สวนการจัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส  ดําเนินการจัดหาโดยใช
วิธีการคัดเลือกจากรายชื่อของแหลงผูผลิตหรือผูจําหนาย  ซึ่งงบประมาณที่ไดไมเพียงพอตอการ
จัดซื้อ   

      สําหรับสิ่งพิมพตอเน่ือง หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใช
บริการของตวัแทนภายในประเทศในการบอกรับสิ่งพิมพตอเน่ือง  คัดเลือกตัวแทนโดยใชการตดิตอ
เปนเกณฑ  ตดิตอกับตวัแทนทางโทรศัพทและโทรสาร  ซึ่งบรรณารักษมีความพึงพอใจในบริการใน
ระดับมาก  

2.2. การวิเคราะหและประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.1 การวิเคราะหเน้ือหางานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

ของบรรณารักษและนักสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  สวนใหญเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ  
ประชากร/กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนิสิต นักศึกษา  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  
โดยใชสถิตคิาความถี่และคารอยละ  เนื้อหางานวิจัยมีขอบเขตเกี่ยวกับบริการของหองสมุด   

2.2 การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สวนใหญประเมินทรัพยากรสารสนเทศ

โดยดูจากขอมูลสถิติการยมืของผูใชบรกิาร  ซึ่งผูใชบริการจะใชหนังสือภาษาไทยมากกวาหนังสือ
ภาษาอังกฤษ  โดยการใชทรัพยากรสารสนเทศบางหมวดมีคาการใชจริงมากกวาคาความคาดหวัง  
และบางหมวดมีคาการใชจริงต่ํากวาความคาดหวัง  สําหรับการใชหนังสือภาษาอังกฤษในสํานกั 
วิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุดรธานี  นักศึกษาสวนใหญใชหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อคนควาประกอบ 
การทํารายงาน  สวนอาจารยใชหนังสือภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน   
  3. งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
 3.1 การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการ   
     การลงรายการหรือการทํารายการ  เปนการลงขอมูลทางบรรณานุกรมและขอมูล  
เน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศอยางมีระบบ  โดยทรพัยากรสารสนเทศแตละประเภทมีหลักเกณฑ
การลงรายการที่แตกตางกันไป 
  3.2 การวิเคราะหหัวเรื่อง  
    สมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สวนใหญมีนโยบายการกําหนดหัวเรื่อง    แตไม
เปนลายลักษณอักษร  ซึ่งในการกําหนดหัวเรื่องบรรณารักษใชหนังสือหัวเรื่องสําหรับหนังสือ
ภาษาไทยของคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  หนังสือ 
Library of Congress Subject Headings  เว็บไซต Library of Congress Subject Headings 
Weekly Lists  พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  เว็บไซตรายการออนไลนของหองสมุด
อ่ืนๆ (OPAC) และเวบ็ไซตฐานขอมูล OhioLink  เปนคูมือในการกําหนดหัวเรื่อง  โดยการกําหนด
หัวเรื่องนั้นจะพิจารณาจากชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ 
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 3.3 การทําดรรชนีและสาระสังเขป 
   การจัดทําดรรชนีวารสารภาษาไทยของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีการจัดทํา

ดรรชนีวารสารโดยใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองในการจัดทํา  โดยใชหัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย
ของอนุกรรมการกลุมวิเคราะหเลขหมูและทํารายการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เปนคูมือใน
การจัดทําดรรชนีวารสาร  ทั้งน้ีหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาเอกชนไดมีการกําหนดการทํางานรวมกัน
ในดานตางๆ ไดแก การกําหนดมาตรฐานในการลงรายการ โปรแกรมที่ใชในการจัดทําดรรชนี 
วารสาร การอบรมบรรณารักษที่รับผิดชอบในการจัดทําดรรชนีวารสาร และจัดทําคูมือในการลง
รายการ  เพ่ือใหการจัดทําดรรชนีวารสารเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน 
  4. การบริการสารสนเทศ 
  4.1 บริการสิ่งพิมพ  ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา  มีหลาก 
หลายประเภท  ทั้งประเภทวัสดุตีพิมพ และไมตีพิมพ  ซึ่งแตละประเภทมีความแตกตางกันในดาน
การจัดหา จัดเก็บ และการใหบริการ เชน  
   4.1.1 สิ่งพิมพรัฐบาล  มีการกําหนดนโยบายในการจัดการ แตไมมีเปนลาย
ลักษณอักษร  ซึ่งงบประมาณมีการจัดสรรรวมไวกบัหนังสือ  มีการจัดหาโดยการรับบริจาคและ
ขอรับบริจาค  ในการจัดเก็บเลือกจัดเก็บเฉพาะที่สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย  มีการจัดหมวดหมูในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและใหบริการในระบบชั้นเปด  มี
โปรแกรมชวยคนสามารถสบืคนไดจากเครื่องคอมพิวเตอร  และจัดเก็บรวมกับฐานขอมูลหนังสือ
ทั่วไป   

4.1.2 กฤตภาค  การทํากฤตภาคในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา สวนใหญไมมี
งบประมาณในการจัดทํา  บรรณารักษงานวารสารเปนผูจัดทําและคัดเลือกเน้ือหาที่จะนํามาทํา 
กฤตภาค  โดยมีเนื้อหาตรงกับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  มีการจัดเก็บแยก
แฟมระหวางกฤตภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จัดเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ ของหัวเรื่อง  การ
ใหบริการ  ผูใชสามารถยืมไปถายเอกสารและคนควาภายในหองสมุดได 
   4.1.3 สิ่งพิมพมหาวิทยาลัย  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีการกําหนด
นโยบายการจัดการสิ่งพิมพมหาวิทยาลัยอยางเปนลายลักษณอักษร  มีหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงเพียงหนวยงานเดียว  มีหองจัดเก็บไวโดยเฉพาะและใหบริการในระบบชั้นเปด  ผูใชสามารถ
ยืมและขอสําเนาเฉพาะเรื่องได  มีการจัดหาโดยการไดรับ/ขอรับบริจาค  มีการจัดหมวดหมู  
สามารถสืบคนไดจากฐานขอมูลคอมพิวเตอร 
  4.2 บริการโสตทัศนวัสด ุ บริการโสตทัศนวัสดุของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มี
รูปแบบการใหบริการวีดิทศับนเว็บไซต  แบงออก เปน 3 ดาน คือ ดานบริหารจัดการ ดานเนื้อหา 
และดานเทคนิคและวิธีการนําเสนอ  ซึ่งดานการบริหารจัดการ มีการใชฮารดแวร ซอฟตแวรในการ
ดําเนินงานใหบริการวีดิทศันบนเวบ็ไซตอยางเหมาะสม  มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง  และมีบุคลากรใหบริการโดยเฉพาะ  ดานเนื้อหามีการคัดเลือกเน้ือหาวีดิทัศนที่
สนับสนุนการเรียนการสอน/วิชาการ ตามความตองการของผูใชบริการ 
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  4.3 บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส    การใหบริการออนไลนเปนการสรางบทบาทเชิงรกุของ
หองสมุดในการใหบริการสนับสนุนการทาํวิจัยของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  เชน บริการนาํสง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส  บริการเครื่องคอมพิวเตอรสืบคนอินเทอรเน็ต/ฐานขอมูลออนไลน  มีระบบ
เครือขายภายในหองสมุด และมี OPAC ใหบริการบนเวบ็ไซต บริการเครือขายไรสาย และฐานขอมูล
ออนไลนทําใหเขาใจถึงปญหาและความตองการของผูใชเฉพาะกลุมอยางแทจริง  สามารถพัฒนาสื่อ
การสอนออนไลนที่สอดคลองกับทักษะและความตองการของผูใช  ทําใหนักศึกษามีทักษะในการ
คนควาเพิ่มมากขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการคนควาวิจัย   
  4.4 บริการยืม-คืน  การใหบริการยืม-คืนของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติสําเร็จรูป  สวนใหญปญหาในการใหบริการมีสาเหตุมาจากระบบ ผูใหบริการ และ
ผูใช บริการ  ซึ่งในการปฏิบัติงานตองใชความรอบคอบ มีความรู ความเขาใจในระบบงาน และ
ตรวจสอบเครือ่งมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานใหพรอมบริการเสมอ 

  4.5 บริการยืมระหวางหองสมุด  การดําเนินงานบริการยืมระหวางหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา  สวนใหญจัดใหบริการในฝายบริการสารสนเทศ  มีบรรณารักษเปนผูรบัผิดชอบโดยตรง  
โดยใชอินเทอรเน็ตเปนเครือ่งมือในการเขาถึงขอมูล  มีนโยบายและระเบียบการยืมสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานยมืระหวางหองสมุด  ผูใชที่ขอใชบริการสวนใหญเปนอาจารยและนิสตินักศึกษาระดบั
ปริญญาโท  โดยสารสนเทศที่ขอยืมสวนใหญเปนการขอถายสําเนาวารสารและวทิยานิพนธ  ซึ่ง
บรรณารักษจะจัดสงเอกสารใหผานทางไปรณียดวนพิเศษ  
  4.6 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
แบบดิจิทัลของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  บรรณารักษมีความรูความชํานาญในการใช
บริการอีเมลลตอบคําถาม  ซึ่งจะเปนคําถามสั้นๆ หาคําตอบไดงาย  ไมมีการกําหนดนโยบายการ
ใหบริการที่ชดัเจน  สวนใหญในการตอบคําถามบรรณารักษจะตอบคําถามแกผูใชใหเร็วที่สุด  ซึ่ง
รูปแบบการใหบริการในอนาคตจะเปนในรูปแบบ Webform และ Chat room 
  4.7 บริการชุมชน  หองสมุดสถาบันอุดมศกึษาสวนใหญไมมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การทําแผนหรือโครงการในดานการอนุรักษ  และการใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย  
ในการจัดหาทรัพยากรมีการจัดงบประมาณในการจัดซื้อ ขอรับบริจาค ผลิตเอง แลกเปลี่ยน ขอยมื 
จัดทําสําเนาสื่อสารสนเทศ  และทําการเชื่อมโยงกับขอมูลบนเวบ็  มีการจัดใหบริการในระบบชัน้เปด  
จัดเก็บแยกเปน Collection พิเศษ  ซึ่งบางสถาบันจัดตัง้เปนศูนยขอมูลทองถิ่นเพือ่ใหบริการแก
ชุมชน  มีการรวบรวมในรูปแบบของหนังสือ บทความวารสาร จุลสาร กฤตภาค งานวิจัย สารานุกรม
วัฒนธรรมทองถิ่น สิ่งพิมพรัฐบาล พจนานุกรมภาษาถิ่น เทปวีดิทศัน และรูปภาพ   สามารถสบืคน
ดวยระบบออนไลนผานเวบ็ไซตและจากฐานขอมูลซีดีรอม 
  4.8 กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด  การจัดกิจกรรมนั้นสวนใหญมีการกําหนด
นโยบายการสงเสริมการใชหองสมุดเปนลายลักษณอักษร  โดยมีฝายบริการสารสนเทศเปน
ผูรับผิดชอบ  กิจกรรมที่หองสมุดจัดขึ้น ไดแก กิจกรรมนําชมและแนะนําการใชหองสมุด สอนการ
สืบคนขอมูลออนไลน  รายการวิทยุเพ่ือการศึกษา หองสมุดเคลื่อนที่  หนังสือพิมพชุมชน กิจกรรม
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จัดสรางหองสมุดชุมชน การจัดกิจกรรม Road Show  การรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะวชิา การ
จัดทําบรรณนิทัศนหนังสือใหม และการแขงขันตอบปญหาชิงรางวัล  ซึ่งกิจกรรมที่เสริมสรางการใช
หองสมุด คือ กิจกรรมนําชมและแนะนําการใชหองสมุด  และการสอนสืบคนขอมูลออนไลน 
  4.9 การประเมินคุณภาพบริการ  การประเมินคุณภาพงานบริการของหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษา  สวนใหญเปนการนํา LibQUAL มาใชเปนเคร่ืองมือในการประเมิน  ซึ่งผลจาก
การประเมินสวนใหญพบวา  นักศึกษาสามารถยอมรับบริการของหองสมุดที่คุณภาพไมดีหรือไมเปน
ที่พึงพอใจได คุณภาพบริการของหองสมุดอยูในเกณฑที่รับได แตยังไมตรงกับความตองการหรือ
คาดหวังไว  อีกทั้งมีการนําหลักกิจกรรม 5 ส  ระบบ IPO (Input Process Output) การประกัน
คุณภาพของทบวงมหาวทิยาลัย มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002  และการบรหิารคุณภาพ
โดยรวม (TQM)  มาใชในการประเมินคณุภาพบริการดวย  ซึ่งมีการใชหลักกิจกรรม 5 ส  ระบบ 
IPO และการประกันคุณภาพของทบวงมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
  4.10 บริการลวงเวลา  เปนการจัดบริการเพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ
สําหรับการคนควาและการวิจัยในหองสมุด ใหบริการในบริเวณของหองสมุด โดยมีบรรณารักษทุก
ฝายเปนผูใหบริการ  การประชาสัมพันธบริการผานทางเว็บไซตของหองสมุด  โดยใหบริการเฉพาะ
สมาชิกหองสมุดเทานั้น  บริการที่จัดใหในบริการลวงเวลา ไดแก บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ  
บริการวารสารและหนังสือพิมพ  บริการสืบคนสารสนเทศ  บริการอินเทอรเน็ต  บริการตอบคาํถาม
และชวยการคนควา  บริการโสตทัศนวัสดุ  บริการจองหนังสือ  และบริการถายเอกสาร  ซึ่งบริการที่
จัดใหบริการในชวงลวงเวลามากที่สุด คือ บริการยืม-คืนสารสนเทศ  และบริการตอบคําถามและชวย
การคนควา 
  5. ผูใชและพฤติกรรมสารสนเทศ   

5.1 ความตองการสารสนเทศ 
 ความตองการสารสนเทศของผูใชบริการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ผูใช 

บริการสวนใหญเปนนิสิต/นกัศึกษา  และอาจารย  ความตองการสารสนเทศของแตละบุคคลจึง 
แตกตางกันไปตามวตัถุประสงคของการใชสารสนเทศ  โดยอาจารยมีความตองการใชบริการยมื-คืน
หนังสือ  เพ่ือการวิจัยและเพิ่มพูนความรู  และเพื่อผลติผลงานทางวชิาการ  ซึ่งสิ่งพิมพที่อาจารยใช
มากที่สุด คือ หนังสือตําราภาษาไทย หนังสือตําราภาษาตางประเทศ วารสารวิชาการภาษาไทย 
และวารสารวชิาการภาษาตางประเทศ  สําหรับนิสิต/นักศึกษา  มีความตองการใชหนังสือภาษาไทย
มากกวาหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาคนควา  โดยผูใชไมเคยใชระบบอัตโนมัติและไมทราบ
วิธีการใช  แตสามารถเรียนรูวิธีการใชจากเพื่อน หรือทดลองใชระบบอัตโนมัติเอง  มีการสืบคน
สารสนเทศโดยใชทางเลือกชื่อเรื่อง  ซึ่งใชบริการสารสนเทศของฝายบริการทัว่ไปในการใชตําราและ
เอกสารประกอบคําบรรยาย  โดยใชอินเทอรเน็ตเปนเคร่ืองมือชวยคนสารสนเทศ 

5.2 พฤติกรรมการแสวงหา/คนหาสารสนเทศ 
 บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีวัตถปุระสงคในการแสวงหา/

คนหาสารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจํา เพ่ิมพูนความรูและประสบการณทั่วไป ปรบัปรุง
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ประสิทธิภาพในการทํางาน แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติ และตดิตามความกาวหนาทางวิชาชีพ  
ซึ่งบรรณารักษเลือกใชหอสมุดกลางเปนแหลงในการแสวงหาสารสนเทศ  โดยเนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศทีบ่รรณารักษแสวงหาเปนเรือ่งเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  สืบคนจากรายการ
ออนไลน (OPAC) 

5.3 การใชทรพัยากรสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ  การใชทรัพยากรสารสนเทศ  
โดยสวนใหญอาจารยผูสอนมีความตองการใชสารสนเทศเพื่อประกอบการสอน การวิจัย  สําหรับ
นักศึกษาเขาใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควาทํารายงาน  ซ่ึงนักศึกษาจะทราบวิธีการใชหองสมุดหรือ
สืบคนสารสนเทศ จากเพื่อน  จากการศึกษาคนควาดวยตนเอง  และเรียนรูจาการปฐมนิเทศนสิิต
ใหม  ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชบริการ ไดแก หนังสือ วารสาร ฐานขอมูลดรรชนีวารสารและ
หนังสือพิมพ  โดยใชบริการยืมระหวางหองสมุด บริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ
ฐานขอมูลซีดีรอม   

5.4 การรูสารสนเทศ 
  การรูสารสนเทศของนิสติบณัฑิตวทิยาลยั  นิสิตมีความสามารถในการเขาถึง
สารสนเทศ และประเมินสารสนเทศ  แตมีความสามารถในการใชสารสนเทศนอย  โดยนิสิตที่มี
ประสบการณในการคนหาสารสนเทศมาก จะมีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานิสติที่มี
ประสบการณในการคนหาสารสนเทศนอย  สําหรับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มี
ความสามารถในการใชสารสนเทศ  โดยนิสิตทีศ่ึกษาในกลุมสาขาวชิาตางกันจะมีความสามารถใน
การรูสารสนเทศตางกัน การรูสารสนเทศตางกัน เปนผลใหผลสัมฤทธิ์ทางเรียนตางกัน 
  6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช 
  6.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานหองสมุด  ทําใหการบริการและการบริหารงาน
หองสมุดเปนไปดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  โดยบรรณารักษซึ่งมีความรูทางดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเปนผูดําเนินงาน จัดบริการ และบริหาร งานตางๆ  เชน 
การนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน  ใชโปรแกรม Microsoft word ในการจัดพิมพ
เอกสาร  จัดการฐานขอมูลพ้ืนฐานโดยใชโปรแกรม Microsoft Access  ใชโปรแกรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ  ใหบริการฐานขอมูลดานการศึกษา (ERIC)  มีการพัฒนาบุคลากรโดยการสงบุคลากร เขา
รวมประชุมสมัมนาทางวิชาการที่หองสมุดตางๆ จัดขึ้น 
  6.2 คอมพิวเตอรชวยสอน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา  สวนใหญเปนการสอนเกี่ยวกบัเรื่องการใชหองสมุดและการสืบคนขอมูลจากเว็บแพค  
โดยมีการนําเสนอเนื้อหาและยกตัวอยางที่ชวยผูเรียน/ผูใชบริการมีความรูและเขาใจในการใช
หองสมุดและการสืบคนขอมูลไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

6.3 การใชอินเทอรเน็ต  มีประโยชนอยางมากตองานหองสมุด  ทําใหเกิดแนวทาง
ใหมในการกระจายขอมูลและการใชขอมูลรวมกัน  บรรณารักษสามารถใชอินเทอรเน็ตมาประยกุตใช
ในการปฏิบตังิานตางๆ เชน บริการตอบคําถามและชวยการคนควา  งานวิเคราะหทรัพยากร
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สารสนเทศ  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  งานวารสารและ
สิ่งพิมพ  งานโสตทัศนวัสดอุุปกรณและงานธุรการและซอมบํารุง 

 6.4 การวิเคราะห ออกแบบ ประเมินผล ระบบสารสนเทศ  สําหรับหัวขอน้ีมีงานวิจัย
เพียงเรื่องเดียวที่กลาวถึงโครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย  เปนโครงการ
อิสระภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา  โครงสรางเครือขายเปนแบบ
รวมศูนย  มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการที่เปนตัวแทนจากหองสมุดที่เปนสมาชิก  ใหบริการ
ฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกสรวมกันและจัดสงเอกสารระหวางหองสมุดดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส 

6.5 การสืบคนและเขาถึงสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศของผูใชบริการ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  นิสิต/นักศึกษาสวนใหญเรียนรูการสืบคนสารสนเทศจากการเรียน
รายวิชาสารนเิทศและการคนควา  การฝกอบรมการสืบคน  เรียนรูการสืบคนดวยตนเอง และเรียนรู
การสืบคนจากบรรณารักษผูใหบริการ  โดยสืบคนจากคําสําคัญและชื่อเรื่อง 

6.6 เว็บไซตหองสมุด  มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเปนเครื่องมือในการ
คนควาวิจัย  มีระบบขอมูลที่ใชงานงาย  และโครงสรางขอมูลมีความสะดวกในการคนหา  สามารถ
เชื่อมโยงขอมูลขาวสารไปยงัหนวยงานของรัฐและ Search engine ที่นาสนใจ  การนําเสนอขอมูลใน
เว็บไซต  สวนใหญนําเสนอในรูปของขอมูลบรรณานุกรมและสาระสงัเขป  มีการระบุวันที่ สัญลกัษณ 
หรือขอความเพื่อบงชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงของขอมูล  ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับที่อยู/ที่ตั้ง เวลาทําการ 
รายชื่อบุคลากร ขาวและกจิกรรมของหองสมุด และรายชื่อหนังสือใหม  ภายในเว็บไซตสามารถใช
สืบคนฐานขอมูลรายการทรพัยากรสารสนเทศผานทางออนไลนได  ผูรับผิดชอบสามารถแกไข
ปรับปรุงขอมูลของเวบ็ไซตไดโดยตรง 
  7. อ่ืนๆ 

7.1 การศึกษาทางบรรณารักษศาสตร 
 การศึกษาวิชาการใชหองสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐ  มีเน้ือหาครอบคลุมในเรื่องการสืบคนสารสนเทศและการเขยีนรายงาน การใช
เครื่องมือชวยคนประเภทตางๆ เชน ดรรชนี บรรณานุกรม โอแพก และฐานขอมูล  โดยอาจารย
ผูสอนใชสื่อการสอนที่ทําจากโปรแกรมสําเร็จรูปประกอบการบรรยาย  โดยมีการนําคะแนนจากการ
ทําแบบฝกหัด การทํารายงาน และการเขาชั้นเรียน  มาเปนคะแนนในการวัดผลการเรียน 

7.2 วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร 
 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  สวนใหญมีการวางแผนดานงบประมาณและบุคลากร

ในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ  โดยการสนับสนุนในการเขารวมกิจกรรมอยางเต็มเวลา แต
สนับสนุนงบประมาณไดในบางกิจกรรมเทานั้น  ในขณะที่บรรณารกัษสวนใหญตองการไดเขารวม
กิจกรรมเต็มเวลา และไดรับการสนับสนนุงบประมาณทั้งหมด  ซึ่งกิจกรรมที่บรรณารักษไดรับการ
สนับสนุนในดานของเวลาและงบประมาณ ไดแก การเขารวมประชมุของสมาคมวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และการประชุมเชิงปฏิบตักิาร 
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7.3 หนังสือหายาก 
หนังสือหายากในหองสมุดมหาวิทยาลัย  มีการกําหนดนโยบายการจัดการ  แตไม

เปนลายลักษณอักษร  จัดหาโดยการขอ/ไดรับบริจาค  มีการจัดเก็บในระบบชั้นปดและทํา
เครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์  โดยการแปลงเอกสารตนฉบับใหเปนทรัพยากรดิจิทัล  ใหบริการและ
เผยแพรในรูปเอกสารฉบับเต็ม  

7.4 การอาน 
 บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สวนใหญมีความสนใจในการอาน
เพ่ือไดรับความรู ขอมูลขาวสาร และเพื่อปฏิบัติงาน  โดยสนใจอานสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

7.5 ลิขสิทธิ ์   
ลิขสิทธเปนทรัพยสินทางปญญาที่กฎหมายใหความคุมครอง  โดยเจาของลิขสิทธิ์

เปนผูมีสิทธิ์แตเพียงผูเดียว  ซึ่งการตีความในกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นเปนปญหาอยางยิ่งสําหรับ
บรรณารักษหองสมุดในการใหบริการวชิาการดานวรรณกรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิใ์นกรณีทั่วไป  ซึ่งจากความไมแนนอน ความไมชัดเจน และความ
คลุมเครือของกฎหมาย  ทําใหการตีความนั้นตองอาศัยขอเท็จจริงตามแตละกรณ ี
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันการศึกษาที่เปดสอนสาขาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร  
                  1.1 ควรมีการรวบรวมรายชื่อ และบทคดัยอ ของวิทยานิพนธทางสาขาบรรณารกัษ 
ศาสตรและสารสนเทศศาสตร  ตั้งแตฉบบัแรกที่มีการเผยแพรจนถึงฉบับปจจุบันไวบนเว็บไซตของ
ภาควิชา  เพ่ือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการเลือกหัวขอวิจัย  และลดความซ้ําซอนของหัวขอวจัิยที่
จะศึกษา   
               1.2 จากผลการวิจัยในดานขอบเขตเนื้อหา พบวา ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับผูใชและ
พฤติกรรมการใชสารสนเทศมีการศึกษามากที่สุด  ซึ่งเปนเนื้อหาที่มีผูสนใจและไดทําการศึกษา
คนควากันอยางตอเน่ือง  ดวยงานหองสมุดมิไดมีเฉพาะงานดานบริการ หากแตงานดานเทคนคิก็มี
ความสําคัญเชนเดียวกัน  เน่ืองจากเปนการจัดหาและจัดทําทรัพยากรสารสนเทศกอนนําออกให 
บริการ  ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา งานดานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  และงานจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ ยงัมีการศึกษาวิจัยนอย  ดังนั้น ควรสงเสริมใหมีการทําวิจัยเพ่ือขยายขอบเขตหัวเรือ่ง
ของงานวิจัย   
  1.3 ควรมีการศึกษาวิเคราะหวิทยานิพนธสาขาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรในทุกสถาบันที่เปดสอนอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหทราบถึงสถานะและแนวโนมของการวิจัยในแต
ละชวงเวลา  อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในอนาคต 
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ตอไป 
      ควรมีการศึกษาโดยวิเคราะหวิทยานิพนธเกี่ยวกับหองสมุดประเภทอื่นๆ เชน 
หองสมุดโรงเรียน หองสมุดประชาชน และหองสมุดเฉพาะ  เพ่ือไดทราบถึงสถานะและแนวโนมของ
การทําวิจัยเกีย่วกับหองสมุดแตละประเภท  และสงเสรมิใหมีการศึกษาในหัวเรื่องที่สําคัญแตมีการ 
ศึกษาวิจัยนอย 
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2. ........งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.1 ........การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.2 ........การวิเคราะหและประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.3 ........การซอมและบํารุงรกัษาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.4 ........การจําหนายออกทรัพยากรสารสนเทศ 
2.5 ……อื่นๆ........................................................................................................................................ 

3. ........งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
 3.1 ........การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการ  
 3.2 ........เมตะดาตา 

3.3 ........การวิเคราะหหัวเรื่อง 
3.4 ........การทําดัชนีและสาระสังเขป 
3.5 …….อื่นๆ........................................................................................................... .......................... 

4. ........การบริการสารสนเทศ  
4.1 ........บริการสิ่งพิมพ  4.9 ........บริการสถานที่เพ่ือการเรียนรู 
4.2 …….บริการโสตทัศนวัสดุ  4.10 ......บริการแนะนําการใชหองสมุด  
4.3 .........บริการส่ืออิเล็กทรอนิกส              และสารสนเทศ 
4.4 .........บริการยืม-คืน  4.11 ......บริการชุมชน  
4.5 ........บริการยืมระหวางหองสมุด  4.12 ......กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด 
4.6 ........บริการตอบคําถามและชวยการคนควา  4.13 ......การประเมินคุณภาพบริการ 
4.7 .........บริการขาวสารทันสมัย  4.14 ......อื่นๆ................................... 
4.8 ........บริการแปล      
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5. ........ผูใช และพฤติกรรมการใชสารสนเทศ   
5.1 ........ความตองการสารสนเทศ 
5.2 ........พฤติกรรมการแสวงหา / คนหาสารสนเทศ 
5.3 ........การใชทรัพยากรสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ 
5.4 .......การรูสารสนเทศ 
5.5 .......อื่นๆ ........................................................................................................... ......................... 

6. ........เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช   
6.1 .........การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานหองสมุด 
6.2 .........การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปในงานหองสมุด 
6.3 .........คอมพิวเตอรชวยสอน 
6.4 .........การใชอินเตอรเน็ต 
6.5 .........การวิเคราะห ออกแบบ ประเมินผลและการจัดการฐานขอมูล 
6.6 .........การวิเคราะห ออกแบบ และประเมินผลระบบสนเทศ 
6.7 .........การสืบคนและเขาถึงสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.8 .........เว็บไซตหองสมุด 
6.9 .........อื่นๆ .................................................................................................................................... 

7. ........อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………….… 

 

ตอนที่ 3  วิธีดําเนินการวจิัย   
1. ประชากร/กลุมตัวอยาง   

1.1 ประชากร 
1.1.1 .........นิสิต / นักศึกษา    1.1.6  .........หนังสือ 
1.1.2 .........อาจารย       1.1.7  .........งานวิจัย 
1.1.3 ........บรรณารักษ      1.1.8  .........เว็บไซต 
1.1.4 .........ผูบริหารหองสมุด    1.1.9  .........อื่นๆ.............................. 
1.1.5 .........หัวหนาฝาย     

1.2 การสุมตัวอยาง 
1.2.1 ........การสุมโดยใชความนาจะเปน     

1.2.1.1 ........สุมอยางงาย    1.2.1.4  ........สุมแบบแบงกลุม 
1.2.1.2 ........สุมอยางมีระบบ   1.2.1.5  ........สุมแบบหลายขั้นตอน 
1.2.1.3 ........สุมตามระดับชั้น       

1.2.2 ........การสุมโดยไมใชความนาจะเปน 
1.2.2.1 ........สุมแบบบังเอิญ   1.2.2.3  ........สุมแบบเจาะจง 
1.2.2.2 .........สุมแบบกําหนดโควตา   1.2.2.4  ........สุมตามความสะดวก 

1.2.3  .......เก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด  
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2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
2.1 ........แบบสอบถาม               2.4  ........แบบสังเกต 
2.2 ........แบบสัมภาษณ               2.5  ........แบบทดสอบ 
2.3 ........แบบบันทึก               2.6  …….อื่นๆ.................................. 

3. สถิติที่ใชในการวิจัย 
3.1 ........สถิติบรรยายหรือสถิติพรรณนา 

3.1.1 ........ความถี่              3.1.5  ........ฐานนิยม 
3.1.2 ........รอยละ              3.1.6  ........ความแปรปรวน 
3.1.3 ........คาเฉล่ีย /สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน           3.1.7  ........สวนเบ่ียงเบนควอไทล 
3.1.4 ........มัธยฐาน 

3.2 ........สถิติอางอิงหรือสถิติอนุมาน 
3.2.1 ........การทดสอบคา t-test / Z-test            3.2.4  ........การวิเคราะหการถดถอย 
3.2.2 ........การทดสอบคา F-test            3.2.5  ........การทดสอบคา Chi-square 
3.2.3 ........การหาคาสหสัมพันธ 

3.3 ........ไมใชสถิติ 
 

ตอนที่ 4  การนําหลักวิชา/ทฤษฏีมาใชเปนกรอบแนวคิดของงานวิจัย 
1.  ........หลักวิชาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
2.  ........ทฤษฎีอื่นๆ      

        ชื่อทฤษฎี………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ 5  ผลการวิจัย  ตามขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
บรรณานุกรมวิทยานิพนธ เก่ียวกับหองสมุดมหาวิทยาลยัของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ในประเทศไทย  ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 2543-2553 
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บรรณานุกรมวิทยานิพนธ เก่ียวกับหองสมุดมหาวิทยาลัย 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย  ที่เผยแพรระหวาง พ.ศ. 2543-2553 
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            และสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยรามคาํแหง. 
ละมุน อนุสัตย.  (2545).  การดําเนินงานหองสมุดสถาปตยกรรมศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา.   
            วทิยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ:  
            บัณทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
สุวดี สุขอนันต.  (2545).  การใชโปรแกรมงานจัดซื้อจัดหาของระบบหองสมุดอัตโนมัตอิินโน 
              แพคในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.   
           วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: 
            บัณทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
อรพิณ เลิศธนาไพจิตร.  (2545).  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร   
              ชวยสอนกับการเรียนแบบบรรยาย วิชาการใชหองสมุดของนักศึกษาระดับ  
              ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคําแหง.  วิทยานิพนธ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา).   
            กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง.        
ป 2546 
กฤติยา ไวยมัย.  (2546).  การใชเว็บไซตสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
              ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  วิทยานิพนธ ศศ.ม.   
           (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวิทยาลยั    
           มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ทิฐิมา ฐติิภูมิเดชา.  (2546).  การใชระบบงานวารสาร โปรแกรม Alice for Windows ของ 
               หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร 
            และสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยรามคาํแหง.            
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ป 2547 
วันเพ็ญ โกวทิวิบลู.  (2547).  การศึกษาองคประกอบในการตัดสินใจเขาใชบริการสํานัก 
              หอสมุดกลางของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหง.  วิทยานิพนธ ศษ.ม.   
            (การวิจัยการศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยรามคาํแหง. 
หทัยชนก วัฒนา.  (2547).  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทยในทศวรรษหนา.  วิทยานิพนธ     
             ศศ.ม.  (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย    
             มหาวิทยาลยัรามคําแหง.  
อัมรัตน อนวัช.  (2547).  ความคิดเหน็ของนักศึกษาที่มีตอระบบสารสนเทศหองสมุดในสํานัก 
               หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง.  วิทยานิพนธ ศษ.ม. (การวจัิยการศึกษา).   
            กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ป 2548 
โชติกา ประพฤทธิกลุ.  (2548).  การดําเนินงานหองสมุดวิศวกรรมศาสตรในสถาบัน 
              อุดมศึกษาของรัฐ.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).   
            กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
บุญณิศากร เมฆฉาย.  (2548).  การใชลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรมกับงานบริการวิชาการของ 
                 บรรณารักษหองสมุด.  วิทยานิพนธ น.ม. (นิติศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวิทยาลัย 
              มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
บุญยวดี คงเที่ยง.  (2548).  การศึกษาประสบการณและทัศนคติของบรรณารักษบริการตอบ 
                คําถามและชวยการคนควาที่มตีอบริการตอบคําถามและชวยการคนควาแบบ   
                ดิจิทัลในหองสมุดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล.  วิทยานิพนธ  
             ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย   
             มหาวิทยาลยัรามคําแหง.  
สมร กรวิรัตน.  (2548).  การใหบริการสถาบันวิทยบริการของนิสิตชาวตางชาติในจุฬาลงกรณ 
              มหาวิทยาลยั.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).   
            กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
สมรัก เปลงเจริญศิริชัย.  (2548).  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มตีอบรรณารักษ งาน 
               พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ.  วิทยานิพนธ ศศ.ม.   
            (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลยั    
            มหาวิทยาลยัรามคําแหง.  
อนุภารัตน จาชัยภูมิ.  (2548).  การใชบริการสารสนเทศในสํานักหอสมุดของนักศึกษาระดับ 
               ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเกรกิ.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร  
            และสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยรามคาํแหง. 
 



 

 

154

ป 2550 
นงนุช ศรีเอ่ียม.  (2550).  สภาพและปญหาการใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ใน  
               สํานักหอสมุดกลาง ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง.     
            วิทยานิพนธ ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวิทยาลัย  
            มหาวิทยาลยัรามคําแหง.  
นุชรี บุญศรีงาม.  (2550).  การรับรูสารสนเทศจากสือ่หลายรูปแบบของผูใชบริการ สํานักวิทย 
                บริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม.   
            วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ:   
            บัณทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
รสสุคนธ โกกลุ.  (2550).  ความรูและการใชกฎหมายลิขสิทธ์ิในงานดานวรรณกรรมสําหรับ  
              บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร.   
            วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ:  
            บัณทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
ป 2551 
กุลวรีย ดิษพรหิรัณยะกุล.  (2551).  การจัดการฐานขอมูลออนไลนในหองสมุดมหาวิทยาลัย 
               เอกชน.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: 
            บัณทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรามคําแหง.   
เบญญาภรณ ชุติกาญจน.  (2551).  การดําเนินงานจดัหาโสตทัศนวัสดุและสือ่อิเล็กทรอนิกส 
                ในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร 
             และสารนเิทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยรามคาํแหง. 
มาลี อิศรานนท.  (2551).  การใชวารสารอิเล็กทรอนิกสในสํานักหอสมุดกลางของนักศึกษา 
              ระดับบัณฑติศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร  
            และสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยรามคาํแหง. 
ศิริงาม แผลงชีพ.  (2551).  การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทยขององคกรตาม 
             หลักเกณฑการลงรายการแบบ AACR2 ที่ใชในหองสมุดมหาวิทยาลัย.   
           วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย  
           มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
สมนึก มนัสชัยเกียรติ์.  (2551).  ผลกระทบของอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีตอ 
               ผูปฏิบัติงานในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.  วิทยานิพนธ ศศ.ม.   
            (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลยั  
            มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 
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ป 2553 
ชนาธิป หลาบมาลา.  (2553).  การควบคุมสิ่งพิมพตอเน่ืองในระบบหองสมดุอัตโนมัติอินโน 
               แพคมิลลเินียมในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา.  วิทยานิพนธ ศศ.ม.   
            (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลยั   
            มหาวิทยาลยัรามคําแหง.  
พรทิพย แยงคํา.  (2553).  การใชสื่อของผูปฏิบัติงานเพื่อการประชาสัมพันธหองสมุด 
                สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร  
            และสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยรามคาํแหง. 
เยาวภานี รอดเพ็ชร.  (2553).  การจัดการสิ่งพิมพรัฐบาลในหองสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนใน 
              เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล.  วทิยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร 
            และสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 
วันดี มีดี.  (2553).  การพัฒนาและการดําเนินงานเอกสารอิเลก็ทรอนิกสของหองสมุด 
             มหาวิทยาลยัในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ ศศ.ม.  (บรรณารักษศาสตร 
           และสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยรามคาํแหง. 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ป 2543 
สุกัญญา แปนสุขเย็น.  (2543).  พฤติกรรมการใชหองสมุดของนิสิตปริญญาตรีคณะเภสชั 
                ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร 
            และสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
สุวรรณา บรรณจิตร.  (2543).  เปรียบเทียบผลสําเรจ็ในการสืบคนรายการบรรณานุกรมจาก 
              ระบบโอแพค (OPAC) ของนักศึกษาที่ไดศึกษาจากคูมือการสืบคนที่จัดทาํข้ึนกับ 
              นักศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมการสืบคนดวยเครื่องคอมพิวเตอรในศูนยบรรณ   
              สารสนเทศมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  วิทยานิพนธ ศศ.ม.   
           (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวิทยาลยั   
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
ป 2544 
นิรมล ชอุม.  (2544).  ความเครียดจากการใชบริการในสํานักหอสมุดกลาง ของนิสิต 
               มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ.  วิทยานิพนธ ศศ.ม.  (บรรณารักษศาสตร 
            และสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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เพ็ญรุง แปงใส.  (2544).  การสืบคนรายการบรรณานุกรมจากโอแพค (OPAC) ใน 
              สํานักหอสมุดกลางของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ.  วิทยานิพนธ  
           ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย   
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
สุภาสินี วิเชียร.  (2544).  ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาํนักหอสมุดกลาง  
               มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ.  วิทยานิพนธ ศศ.ม.  (บรรณารักษศาสตร 
            และสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
อุบลรัตน ยี่รงค.  (2544).  ความคิดเหน็ของผูใชที่มีตอคาบริการการยืมระหวางหองสมดุของ 
               หองสมุดมหาวทิยาลัยของรฐัในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ ศศ.ม.   
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