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บทท่ี 1 
ส่วนน า 

 
 คู่มือปฏิบัติงาน “การคัดเลือกและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ” ฉบับนี้ 
ผู้เขียนได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภทหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในด้านการเป็นศูนย์รวม
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 
ประวัติความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543 ตาม
โครงสร้างการบริหารงานใหม่เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ซึ่งเป็นการรวมกันของ 2 ส านัก คือ ส านักวิทยบริการและส านักคอมพิวเตอร์ โดยมีการ
แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 หน่วยงานย่อย ดังนี้ 

1. ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) ให้บริการสืบค้น ยืม-คืน หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ และสื่อ
โสตทัศน์และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 

2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์และการซ่อมบ ารุง จัดการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาระบบสารสนเทศและสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ 

3. ส านักงานผู้อ านวยการ อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
เช่น งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารจัดการงบประมาณ  

โดยมีโครงสร้างการบริหารงานดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 
 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และบริการชุมชน 

 

  ปณิธาน 
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัย e-University 
 
 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสู่การเป็น Smart University และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ   
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 3. พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น 

2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และแหล่งเรียนรู้ด้านสารสน เทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยได้ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ 

3. พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  เพ่ิม
ศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย 
 4. จัดหา จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และข้อมูลท้องถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท 
 5. บุคลากรมีความรู้ ความช านาญมากยิ่งขึ้น และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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การบริหารศูนย์วิทยบริการ 
การบริหารศูนย์วิทยบริการ ตามโครงสร้างของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 5 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานบริการและกิจกรรม กลุ่มงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง กลุ่มงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 
ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันยา อนุกูลธนากร 
รองผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการฯฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

นายดนุวัศ อิสรานนทกุล 
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย 
(บรรณารักษ์) 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร 
(บรรณารักษ์) 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

นางสาวปรียพัศ  พัฒนสุธาดล 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
บริการและกิจกรรมกิจกรรม 
 

นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ า 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวณัฐชนันท์ สนธิรักษ์ 
(บรรณารักษ์) 

นางสาววรรณีคณฑา 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

นายพิเชษ อยู่เย็น 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

นางสาวกัญญา สิงหบุตร 
(บรรณารักษ์) 

นางสาวกาญจนา อยู่ประยงค์ 
(บรรณารักษ์) 

นางสาวบุสดี หมื่นขัน 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

นางสาวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ 

(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด) 
นางสาวสุภัตรา พรมสีนอง 

   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ย่านมัทรี) 

 

นางสาวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายกษิดิศ ประมวลกมล 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

นางปารวี เรืองจุติโพธิ์พาน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย 
(บรรณารักษ์) 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

นางสาวฉัตรดาว ชาติเช้ือ 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

 

ภาพที่ 1.2  โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์วิทยบริการ 
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กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ตามโครงสร้าง
ของศูนย์วิทยบริการ ดังภาพที่ 1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย 
(บรรณารักษ์) 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ควบคุมดูแลการด าเนินงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ (คัดเลือก จัดซื้อจัดหาและคัดออก) 

 

 

( 

นางสาววรรณีคณฑา 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานธุรการศูนย์วิทยบริการ 

 

 

นางสาวณัฐชนันท์ สนธิรักษ์ 
(บรรณารักษ์) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานบริจาคและแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร 
สารสนเทศ 

นายพิเชษฐ อยู่เย็น 

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานสร้าง ซ่อม บ ารุงและรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ภาพที่ 1.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 



บทท่ี 2 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
ขอบเขตงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญ 3 งาน ได้แก่  
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  งานสร้าง ซ่อม บ ารุง และรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และงานคัด
ออกทรัพยากรสารสนเทศ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติมีดังนี้ 

 
 1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 เป็นงานคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยทรัพยากรสารสนเทศที่
จัดหานั้นประกอบไปด้วยทรัพยากรสารสารสนเทศที่ได้จากการจัดซื้อตามงบประมาณ และทรัพยากร
สารสนเทศที่ได้อภินันทนาการ (บริจาค) 

 การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยโดยมีการจัดสรรเป็นรายปีงบประมาณ และมีการควบคุมการใช้งบประมาณแบ่งออกเป็น
รายไตรมาสทั้งหมด 4 ไตรมาส โดยมีการควบคุมการใช้งบประมาณในการจัดซื้อให้เป็นไปตามไตรมาส 
มีการควบคุมความซ้ าซ้อนของการจัดซื้อ และการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจะรับผิดชอบการจัดซื้อในส่วนของหนังสือและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  

 
 2. งานสร้าง ซ่อม บ ารุง และรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

 การเข้าปกหนังสือใหม่เพ่ือรักษาสภาพให้คงทนในการให้บริการ การซ่อมแซมหนังสือเก่า
ที่ช ารุดทรุดโทรม การเข้าวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

 
 3. งานคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ  

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือที่ผ่านการใช้งานมาในระยะเวลาจะมีสภาพที่ช ารุด
เสียหาย และเนื้อหาไม่ทันสมัย ประกอบกับพ้ืนที่ให้บริการมีจ ากัดไม่สามารถรองรับหนังสือที่มีอยู่และ
ทีจ่ัดหาเข้ามาเพ่ิมใหม่ได้ จึงจ าเป็นต้องมีการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศออกจากระบบที่ให้บริการ 
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เพ่ือให้มีการน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่มาทดแทนและตรงตามความต้องการต่อผู้ใช้บริการ ด้วยการ
ก าหนดเกณฑ์การคัดออกและท าการส ารวจหนังสือที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เพ่ือด าเนินการ
จ าหน่ายออก 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ผู้เขียนปฏิบัติงานในต าแหน่งบรรณารักษ์ ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สังกัดกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่หลัก
ในการคัดเลือกและจัดซื้อทรัพยากรสารสารสสนเทศ ประเภทหนังสือ ซึ่งปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการในด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในคัดเลือกและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในศูนย์
วิทยบริการที่สอดคล้องกับนโยบาย และการบริหารจัดการของส านักฯ ตามกรอบงบประมาณและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  รวมถึงการปฏิบัติงานในด้านการบริการตอบค าถาม ช่วยค้นคว้าทรัพยากร
สารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีรายละเอียดหน้าที่แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการ
ประสานงาน ด้านการบริการ และด้านอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1)  ด้านปฏิบัติการ  
 1.1) จัดหา คัดเลือก และวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
 1.2)  ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ และดูแลจัดการทรัพยากร
สารสนเทศให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 
 1.3)  ให้ค าแนะน า ปรึกษา และบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ  
 1.4) ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ที่เกี่ยวข้องทาง บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนการเก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ  เพ่ือ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งด้านวิชาการและด้านบริการ 
               1.5) ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจเข้าใช้บริการ 
              1.6) จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
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 2)  ด้านการวางแผน 
 2.1) วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณในส่วนของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  2.2) ควบคุมดูแล ก ากับ ติดตามกระบวนการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.3) วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมกันในการทางาน หรือโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้ 
   2.4) วางแผนการปฏิบัติงานของหอสมุด โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ   อาทิ รายงานความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถิติข้อมูลการด าเนินงาน เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 
 3)  ด้านการประสานงาน 

 3.1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

 3.2) ชี้แจ้งและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 4)  ด้านการบริการ 

 4.1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านบรรณารักษ์ การ
ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้       

  4.2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านบรรณารักษ์ 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อัน
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ  

 
 5)  ด้านอื่น ๆ 
 5.1)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 5.2) การเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและเสริมทักษะ  
 5.3) การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 5.4) การปฏิบัติงานล่วงเวลา และวันเสาร์-วันอาทิตย์ 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
(1) สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ความ

เข้าใจในองค์การและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการทางานเป็นทีม สมรรถนะประจ าสายงาน 
ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ การให้ความรู้และสร้าง
สัมพนัธ์ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน และศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 

(2) สมรรถนะประจ าต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสารมารถทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ในด้านต่างๆ อาทิ ผู้ใช้และความต้องการของผู้ใช้  แหล่งทรัพยากรสารนิเทศ การ
คัดเลือกและประเมินทรัพยากรสารสนเทศ  การคัดทรัพยากรฯ ออก นโยบายพัฒนาทรัพยากรฯ การ
วางแผน   ควบคุม และจัดการด้านงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรฯ ความรู้เรื่องระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ  ความรู้ความสามารถงานด้านเทคนิคและงานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า ตลอดจน
ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  
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ภาพที่ 2.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อหนังสือ 
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บทท่ี 3 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

 
ผู้เขียนได้รวบรู้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานคัดเลือกและจัดซื้อทรัพยากรสารสนสนเทศ 

ประเภทหนังสือไว้ในบทนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 หัวข้อ ดังนี้ 

 1. แหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัย  
2. สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ระบบสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
4. พฤติกรรมสารสนเทศและความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
5. การจัดบริการสารสนเทศ 
6. การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่ส าคัญในด้านการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยในการพัฒนาประเทศคือการสร้าง
ทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ น าความรู้ที่ได้รับมาเปลี่ยนแปลง
และคิดค้นเพ่ิมเติมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ให้กับเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุนี้การจัดเตรียม
แหล่งสารสนเทศหรือคลังความรู้ในมหาวิทยาลัยให้ เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน
การวิจัยและการแสวงหาความรู้ใหม่ของอาจารย์และนักศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือการ
พัฒนาคนในสังคมแห่งภูมิปัญญาและสังคมความรู้ (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2547 และสุธรรม อารีกุล, 
2540) 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการประกอบอาชีพ มีพฤติกรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและการด าเนินชีวิต วิธีการสอนใน
ระดับอุดมศึกษามีหลายรูปแบบ ได้แก่ การสอนแบบบรรยาย (Lecture) การสอนแบบอภิปราย 
(Discussion)  การสอนโดยให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Self-Study) การสอนแบบสัมมนา 
(Seminar) และการสอนแบบกลุ่ม (Group Teaching) ซึ่งคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนนั้น
จะขึ้นอยู่กับหลักสูตร ผู้สอน วิธีสอนและสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน
ต าราเรียน และเอกสารประกอบอื่นๆ (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2547) 
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ในทุกสถาบันการศึกษาจึงได้จัดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ซึ่งแหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์ข้อมูล พิพิธภัณฑ์ ศูนย์
วัฒนธรรมศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น 

แหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัย  
นฤมล รักษาสุข (2555) กล่าวว่า แหล่งสารสนเทศ  (information source) หมายถึง แหล่ง

ที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้แก่บุคคลใดๆ  
น้ าทิพย์ นิภาวิน (2555) กล่าวว่า แหล่งสารสนเทศ หมายถึง สถานที่หรือแหล่งใดๆ ที่ท า

หน้าที่รวมและเผยแพร่สารสนเทศ เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มบุคคล องค์การหรือ
สถาบัน ซึ่งผู้ใช้มักจะใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ได้สารสนเทศที่
ต้องการ เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีความคงที่มีการจัดระบบและใช้งานง่าย 

จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แหล่งสารสนเทศ คือ แหล่งที่รวบรวมและเผยแพร่
สารสนเทศ ที่เป็นข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นความรู้ต่างๆ แก่ผู้ใช้ที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล ที่ต้องการ
สารสนเทศนั้น ๆ ซึ่งสารสนเทศนั้นมีความส าคัญโดยเฉพาะแหล่งสารสนเทศในรูปแบบองค์การ
สารสนเทศที่เป็นองคก์ารที่ท าให้วงจรการบริการสารสนเทศสมบูรณ์ขึ้น  

ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโนยีสารสนเทศ จัดเป็นองค์การสารสนเทศแห่ง
หนึ่งในรูปแบบของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีความส าคัญในการเป็นแหล่งสารสนเทศในรูปแบบคอล
เล็กชันที่ให้องค์ความรู้ในลักษณะวงจรที่มีหน้าที่จัดหา จัดเก็บ รวบรวมและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ โดยอาศัยระบบและเครื่องมือช่วยค้นในการเข้าถึงสารสนเทศที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศแต่ละรายการได้สะดวกรวดเร็ว 

สารสนเทศมีหลากหลายรูปแบบ น้ าทิพย์ นิภาวิน (2555) ได้แบ่งประเภทของสารสนเทศไว้
ดังนี้  
 1) แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคลถือเป็นแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ เป็นการสื่อสารด้วยการ
พูดคุยสนทนาระหว่างบุคคลที่อาจเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ เช่น เพ่ือนร่วมงานเพ่ือนร่วมงานภายนอก
หน่วยงาน บรรณารักษ์ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานทางวิชาชีพในการให้บริการสารสนเทศ
ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานและผู้ใช้ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าสถาบันบริการ
สารสนเทศมีบริการและทรัพยากรสารสนเทศที่เตรียมให้บริการใดบ้าง รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาต่างๆเกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆ ที่ส่งมอบความรู้ความคิดและเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่ถูก
ถ่ายทอดมาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา  
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2) แหล่งสารสนเทศที่เป็นหน่วยงานหรือองค์การ เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือสนองความ
ต้องการด้านข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย โดยด าเนิน
บทบาทและหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแหล่ง ซึ่งแหล่งสารสนเทศเหล่านี้ ได้แก่ ห้องสมุด ที่เป็น
แหล่งสารสนเทศในด้านการศึกษาค้นหาความรู้ เป็นแหล่งคัดเลือกจัดหา และศึกษาค้นคว้าทุกชนิด 
ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องและส่งเสริมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรของสถาบันนั้น หรือจะเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวม
เอกสาร รายงานการประชุม ข่าวสาร ข้อมูลเฉพาะด้านและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
รวมถึงการให้บริการในด้านนั้นนั้นอย่างลึก โดยมีระบบการจัดเก็บที่แตกต่างจากห้องสมุดโดยทั่วไป  
อาจมีการจัดท าดัชนีและสาระสังเขปที่ซับซ้อนเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาแหล่งที่ต้องการได้ในเวลา
รวดเร็ว 
 3) แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีการเผยแพร่กระจายข่าวสารผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีสารสนเทศมีความทันสมัยเข้าถึงได้สะดวกที่สุดเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทในการสื่อสาร และเชื่อมโยงสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงสารสนเทศที่อยู่กระจัด
กระจายทั่วโลกได้โดยง่ายในเวลารวดเร็วด้วยมาตรฐานการเชื่อมต่อที่ทันสมัยผู้ใช้สามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่บ้านที่ท างาน หรือที่ศูนย์บริการเพ่ือสืบค้นได้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
อย่างรวดเร็วในในรูปแบบของข้อความภาพเสียงและภาพเคลื่อนไหว  สารสนเทศบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตจะปรากฎอยู่ในลักษณะของเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web : WWW) ที่ให้บริการ
ผ่านเครือข่าย มีโฮมเพจเป็นเสมือนบ้านอยู่บนเครือข่ายซึ่งเชื่อมต่อกันทั่วโลกเสมือนใยแมงมุมที่
เชื่อมโยงได้ทุกแห่งตลอดเวลา ในการเลือกใช้สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตผู้ใช้ต้องเลือกใช้สารสนเทศ
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพราะความต้องการที่จะเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บยังไม่มีกฎหมายกฎระเบียบที่
สามารถควบคุมได ้

จากข้อมูลความรู้ข้างต้น เป็นลักษณะของแหล่งสารสนเทศที่พบได้ในการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งพบได้ทั้งแหล่งสารสนเทศในห้องเรียนจากอาจารย์ผู้สอน แหล่งสารสนเทศนอก
ห้องเรียนจากห้องสมุดหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และแหล่งสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับ
บริบทในการเรียนการสอนและความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสูงสุด 
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สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่าง ๆ ได้มีความส าคัญมากข้ึน ข้อมูลที่ผลิต

ออกมาในรูปแบบต่าง ๆหลากหลายประเภทได้แพร่กระจายออกมามากมายและรวดเร็ว หน่วยงาน
และองค์กรทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลความรู้เหล่านี้อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
ลักษณะของข่าวสารเช่นนี้เรียกว่า สารสนเทศ และเม่ือรวบรวมสารสนเทศออกเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งๆ
จะ เรียกว่าเป็น ทรัพยากรสารสนเทศ อธิบายได้ดังนี้ 

สารสนเทศ (Information) 
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาถือได้ว่าเป็นยุคของสังคมข้อมูลข่าวสารเพราะในชีวิตประจ าวัน

สิ่งส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการรับรู้ข่าวสารหรือเรียกว่า
สารสนเทศ ซึ่งได้แพร่กระจายอยู่ทุกหนแห่งไม่ว่าจะเกี่ยวกับการด ารงชีวิตในสังคมชุมชนการทางาน
การพัฒนาในหน่วยงานองค์การต่างๆทั้งของราชการเอกชนตลอดจนบุคคลต่างๆรวมทั้งนักศึกษาที่
ก าลังศึกษาค้นคว้าอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆจ าเป็นต้องใช้ สารสนเทศอยู่ตลอดเวลาท าให้
สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์  
สารสนเทศเป็นทรัพยากรส าคัญ ดังจะเห็นได้จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ก าหนดให้ทรัพยากรที่ส าคัญของโลกมี 3 ประเภท คือ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรสารสนเทศ 

 สารสนเทศยังมีบทบาทส าคัญต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความส าคัญที่มีต่อบุคคล
และการด าเนินชีวิต ความส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร ต่อเศรษฐกิจและต่อสังคม ซึ่งจ าเป็น
จะต้องพึ่งพาข้อมูลข่าวสาร ที่เรียกว่าเป็นยุคของสังคมสารสนเทศ หรือสังคมยุคข่าวสาร หากบุคคลใด
ไม่ใช้หรือก้าวไม่ทันสารสนเทศ อาจท าให้เสียโอกาส หรือไม่ทันเหตุการณ์ต่างๆ ได้สารสนเทศจึงเป็น
หัวใจส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สารสนเทศช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และวิทยาการต่าง ๆ จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดแนวความคิดและแนวทาง
ในการเริ่มต้นงานใหม่เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ดังนั้น ประเทศที่เจริญแล้วต้องตระหนักถึงความส าคัญ
ของสารสนเทศ และส่งเสริมให้มีการน าสารสนเทศไปใช้เพ่ือพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป (อาภากร ธาตุโลหะ, 2553) 

การศึกษาสารสนเทศนับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการเรียนการสอนและการค้นคว้าของทาง
นักเรียนนักศึกษาอาจารย์และนักวิชาการ สารสนเทศจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับการเรียนการ
สอนและนับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ความคิดเห็นด้านต่างๆ 
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มาลี ล้ าสกุล (2555) กล่าวว่าสารสนเทศที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้  
1) มีเนื้อหาถูกต้อง สารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ได้ต้องมีความถูกต้องแม่นย าไม่มีข้อผิดพลาด 

เช่น สารสนเทศที่เป็นทฤษฎีในศาสตร์ใดๆ หากผู้วิจัยใช้อ้างอิงเพ่ือการศึกษาวิจัยควรเป็นสารสนเทศที่
ผ่านกระบวนการเผยแพร่ต่อสาธารณะและกระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หากผู้ท าวิจัยน า
ทฤษฎีที่ผิดอ้างอิงในงานวิจัยของตนย่อมท าให้เสียเวลาในกาท าวิจัยเพราะจะได้ผลการวิจัยที่ผิดตาม
ไปด้วย สารสนเทศที่มีเนื้อหาถูกต้องจึงควรพิสูจน์ได้ความถูกต้องเป็นที่ยอมรับ 
 2) สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ หมายถึง สารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการในการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้การจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศจ าเป็นต้องพิจารณาขอบเขตที่เกี่ยวข้องและความ
ลึกของเนื้อหาหรือเรื่องซึ่งตรงตามขอบเขตภารกิจและความต้องการสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
การใช้สารสนเทศจ าเป็นต้องได้รับสารสนเทศต่างๆตามหัวข้อเรื่องอย่างครบถ้วน ในการบริหารงาน
ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศหลายด้านในการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากได้สารสนเทศท่ีไม่
ครอบคลุมทุกด้าน แค่เพียงขาดไปด้านใดนั้นหนึ่งอาจท าให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ การค้นหา
รวบรวมสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเป็นเรื่องส าคัญต่อการตัดสินใจ การบริหารงานหรือการใช้
ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ เสมอ 
 3) สารสนเทศที่เข้าใจได้ง่าย สารสนเทศที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีจ าเป็นต้องมีการรวบรวม
เรียบเรียงและน าเสนอเป็นขั้นตอน เช่น ตามล าดับของเหตุการณ์และไม่ให้รายละเอียดมากจนเกินไป 
หรืออ่านเข้าใจยาก อาจมีภาพประกอบค าอธิบายหรือน าเสนอ โดยใช้แผนภูมิผัง ตารางต่างๆ 
ประกอบ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการจัดท าวิธีการน าเสนอให้สอดคล้องและเข้าใจได้ง่ายด้วยเช่นกัน 

4) สารสนเทศที่มีลักษณะเชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับแหล่งรับผิดชอบของการผลิต หรือต้นก าเนิด
สารสนเทศอย่างเป็นทางการ เช่น การใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับพ้ืนที่ของประเทศไทย หาก
เลือกใช้แผนที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมแผนที่ทหาร ย่อมถือว่ามีลักษณะที่เชื่อถือได้ เพราะ
มีกระบวนการจัดท าแผนที่ในการรับส่งข้อมูลในลักษณะที่ตรวจสอบได้ 

5) สารสนเทศที่ดีต่อเหตุการณ์ หมายถึงการจัดหาสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 
ทันต่อการใช้ประโยชน์ การค้นหารวบรวมสารสนเทศจ าเป็นต้องวางแผนเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือ
ก าหนดว่าต้องการสารสนเทศเรื่องใดเกี่ยวกับประเด็นใดบ้าง แต่ละประเด็นจ าเป็นต้องค้นหาจาก
แหล่งใด และการเก็บรวบรวมได้ครบถ้วนใช้เวลาโดยรวมทั้งหมดเท่าใด รวมทั้งอาจมีปัญหาอุปสรรค
ในขั้นตอนต่างๆ ที่ท าให้เสียเวลาเพ่ิมอีกบ้าง หากได้ก าหนดวิธีการ และเวลาที่จะจัดหาสารสนเทศ
อย่างรัดกุม ย่อมท าให้ได้รับสารสนเทศมาใช้ได้ทันต่อการใช้ประโยชน์  
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อาภากร ธาตุโลหะ (2553) กล่าวว่า ความส าคัญของสารสนเทศสามารถจ าแนกออกได้ตาม
บทบาท ดังนี้ 

 1) ด้านการเรียน การสอนและการวิจัยสารสนเทศช่วยให้การเรียนการสอนและการวิจัย 
ประสบความส าเร็จได้ เพราะผู้สอนหรือผู้วิจัยจะต้องใช้สารสนเทศที่บันทึกในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้
อ้างอิง สร้างตัวอย่างในงานกรเรียนการสอนหรืองานวิจัยนั้นและในส่วนผู้เรียนการเลือกสารสนเทศที่
มีคุณค่าและตรงกับวิชาความรู้ที่ก าลังศึกษา จะช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2) ด้านการศึกษา ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต จึงต้องแสวงหา
ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต และพัฒนาชีวิต เพ่ือการทางานและการอยู่ร่วมกัน การเลือกใช้
สารสนเทศที่มีคุณค่าในด้านต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3) ด้านการตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ การเลือกใช้สารสนเทศที่มีข้อมูลตรงกับความ
ต้องการ ช่วยให้การตัดสินใจในการบริหารงานทุกสาขาอาชีพ หรือการตัดสินใจในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

4) ด้านความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ปัจจุบันบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมโลก ซึ่งแตกต่างกันใน
ด้านเชื้อชาติ ศาสนาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยรับรู้
สารสนเทศที่แตกต่างในด้านดังกล่าว แล้วน ามาปรับตัวเข้าหากัน เกิดความเข้าใจกันและช่วยให้มีโลก
ทัศน์กว้างขวาง 

5) ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ปัจจุบันสารสนเทศทางด้านนี้พัฒนาไปรวดเร็วมาก 
การแสวงหาสารสนเทศอยู่เป็นประจ า จะช่วยให้ทราบการพัฒนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ได้ทันท่วงทีและเมื่อน าไปใช้ประโยชน์ จะช่วยให้เกิดเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นต่อไป 

6) ด้านเอกลักษณ์และวิวัฒนาการของชาติ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศชาติ จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรัก 
ความสามัคคี และความม่ันคงในชาติ 

7) ด้านการสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดี การที่ประชาชนในประเทศได้รับสารสนเทศโดยไม่มี
การปิดกั้นในทุกรูปแบบโดยไม่มีขีดจ ากัด และท าให้ทราบข่าว ความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั่วโลก สามารถสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้เกิดข้ึนได้ในสังคม 
 8) ด้านการประหยัดเวลาในการด าเนินการ และเสริมคุณค่าของผลงาน การได้รับสารสนเทศ
ที่มีคุณค่า จะช่วยลดปัญหาการเสียเวลาและการลองผิดลองถูก   
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 9) ด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ความร่วมมือของสถาบันบริการสารสนเทศ ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง และได้ข้อมูลในเชิงลึก ท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละเรื่อง  
 
ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) 

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่ มี
การบันทึกวิชาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เรื่องราว จินตนาการ ความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ของมนุษย์
ที่ได้กลั่นกรอง เรียบเรียง และประมวลไว้ในสื่อประเภทต่างๆ ที่เปรียบเสมือนตัวกลางที่ใช้ในการ
แพร่กระจาย ความรู้ ของบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคล กลุ่มชน มวลชนทั่วไปที่ต้องการรับความรู้นั้นคนเรา
สามารถรับความรู้โดยน าเสนอด้วยภาษา ตัวอักษร ภาพ เสียง สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว หรือรหัส 
อ่ืน ๆ และใช้เป็นสื่อส าหรับเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2545; อ าไพวรรณ 
ทัพเป็นไทย, 2549; ชญากรณ์ กุลนิติ, 2553) ประเภททรัพยากรสารสนเทศแบ่งออกเป็นทรัพยากร
สารสนเทศในรูปของวัสดุสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศในรูปของสิ่งไม่ตีพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   1. ทรัพยากรสารสนเทศในรูปของวัสดุสิ่งพิมพ์ (Printed materials) เป็นสารสนเทศ
ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์อักษรลงบนกระดาษแบบรวมเป็นเล่ม หรือเป็นการรวบรวมสารสนเทศหรือ
สิ่งพิมพ์ที่ถูกจัดท าขึ้นที่มีเนื้อหาสาระความรู้ ความบันเทิงทุกสาขาวิชา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง หรือเพ่ือความบันเทิง ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมตีพิมพ์ใน
ลักษณะรูปเล่มหนังสือ หรือรูปเล่ม อ่ืน ๆ เช่น หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จุลสาร และกฤตภาค ซึ่งแต่
ละรูปแบบที่ตีพิมพ์ออกมานั้น จะมีลักษณะ ขนาด ส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์
ในการจัดท าสิ่งพิมพ์ในแต่ละประเภท (กอบแก้ว โชติกุญชร และคณะ 2546; สมมารถ มีศรี, สุธาริณี 
วาคาบายาชิ และนฤมล เทพชู, 2547; ชญาภรณ์ กุลนิติ, 2553)  

  ทรัพยากรสารสนเทศวัสดุตีพิมพ์จ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ รายงาน จุลสาร กฤตภาค สิ่งพิมพ์รัฐบาล มีรายละเอียดแต่ละประเภท
ดังต่อไปนี้ 

  1.1 หนังสือ (Books) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกเรียบเรียงเรื่องราว
เหตุการณ์ วิชาความรู้ ประสบการณ์และความคิดต่างๆ ให้เนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวและความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ห้องสมุดส่วนใหญ่จัดเก็บหนังสือทั่วไปไว้ในชั้นเปิด โดยแยกภาษาไทยและ
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ภาษาต่างประเทศ และให้ใช้ได้ทั้งภายในและให้ยืมออกนอกห้องสมุด หนงัสือแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ หนังสือสารคดี (Non-Fiction) และหนังสือบันเทิงคดี (Fiction) (ชญาภรณ์ กุลนิติ, 2553)  

 
    1.1.1 หนังสือประเภทสารคดี (Non-Fiction) เป็นหนังสือที่มีจุดมุ่งหมายในการ

น าเสนอสาระความรู้ด้านวิชาการทุกแขนงวิชา และอาจมีความบันเทิงเป็นส่วนประกอบเรื่องบ้าง
เท่านั้น ซึ่งมีหนังสือที่จัดอยู่ในประเภทนี้มีดังนี้ (สมมารถ มีศรี, สุธาริณี วาคาบายาชิ และนฤมล 
เทพชู, 2547) 

    (1) หนังสือต าราวิชาการ (Textbooks) เป็นหนังสือที่ เขียนขึ้นตาม
หลักสูตรการสอนในระดับ ต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหาเป็นวิชาการล้วน ๆ ได้แก่  หนังสือแบบเรียน เอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

  (2) หนังสืออ่านประกอบ (External Readings) เป็นหนังสือที่เขียนขึ้น
เพ่ือใช้อ่านประกอบในการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ นอกเหนือไปจากหนังสือเรียนที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งมุ่ง
ให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

  (3) หนังสือความรู้ทั่วไป (General Readings) เป็นหนังสือที่ผู้ทรงความรู้
หรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขียนหรือเรียบเรียงขึ้น เพ่ือให้บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องนั้นได้
อ่านเพ่ือศึกษาหาความรู้ที่นอกเหนือจากต าราเรียนและหนังสืออ่านประกอบ เน้นการให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่ผู้อ่านทั่วไปหรือนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทุกสาขาวิชา 

  (4) หนังสือนันทนาการ (Recreational Books) เป็นหนังสือที่เสนอสาระ
ความรู้ เพ่ือความบันเทิง ความเพลิดเพลิน แต่มีคุณค่าทางวิชาการ ผู้อ่านจะได้รับความรู้และความ
เพลิดเพลินประกอบกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไพเราะของส านวนภาษา หนังสือประเภทนี้ ได้แก่ 
หนังสือศิลปะ วรรณคดี ชีวประวัติ เป็นต้น 

   (5) หนั งสื อคู่ มื อครู  หลั กสู ตร  ประมวลการสอน โครงการสอน 
(Curriculum Laboratory) หนังสือหรือเอกสารในประเภทนี้ จัดเป็นสิ่งตีพิมพ์เพ่ือการเรียนการสอน 
ผู้อ่านส่วนใหญ่จะเป็นครู อาจารย์ ดังนั้น ห้องสมุดบางแห่งอาจจะจัดรวบรวมหนังสือในประเภทนี้ไว้
เป็นสัดส่วนเฉพาะห้องหนึ่งก็ได้ 

   (6) หนังสืออ้างอิง (Reference Books) เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงหรือความรู้ต่าง ๆและเรียบเรียงขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงเพียงตอนหนึ่งตอน
ใดในเล่ม ดังนั้น ผู้ศึกษาจะอ่านเฉพาะบางเรื่องบางตอนที่ต้องการ ไม่จ าเป็นต้องอ่านทั้งเล่ม การ
จัดล าดับเรื่องภายในเล่มจะเรียงตามล าดับอักษรหรือล าดับปี หนังสือประเภทนี้ทางห้องสมุดจะ
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จัดแยกออกจากหนังสือทั่ว ๆ ไป และไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ภาษาไทยจะมีอักษร “อ” แต่ถ้าหนังสือภาษาต่างประเทศจะเป็น “R” หรือ “Ref” เป็นสัญลักษณ์
ก ากับ หนังสืออ้างอิงแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ หนังสืออ้างอิงข้อมูล และหนังสืออ้างอิงชี้น าข้อมูล 

     (6.1) หนั งสื อ อ้าง อิงข้อมูล  คือ  เป็ นหนั งสือ อ้าง อิงที่ ให้ ข้อมูล
รายละเอียดที่เป็นจริงในด้านวิชาการ ซึ่งหนังสืออ้างอิงในกลุ่มนี้ ได้แก่ พจนานุกรม  (Dictionaries) 
สารานุกรม (Encyclopedias) อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Dictionaries) อักขรานุกรม
ภูมิศาสตร์ (Geographical Dictionaries) นามานุกรม (Directories)  หนั งสื อรายปี  (Yearbooks) 
รายงานประจ าปี (Annual Reports) แผนที่ (Maps Atlases) หนังสือคู่มือทางวิชาการ (Handbooks 
Manuals) สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publications)  

    (6.2) หนังสืออ้างอิงชี้น าแหล่งข้อมูล เป็นหนังสืออ้างอิงที่บอกแหล่ง 
การค้นคว้ารายละเอียดของเรื่องต่าง ๆหนังสืออ้างอิงในกลุ่มนี้ ได้แก่  ดรรชนีวารสาร (Periodical 
Indexes) คือ หนังสือที่รวบรวมชื่อบทความทางวิชาการ จากหนังสือวารสารต่าง ๆ บรรณานุกรม 
(Bibliographies) คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอ่ืน ๆ รวมเข้าเล่ม
เป็นรายเดือน รายสามเดือน รายปี หรือ 2-3 ปี ต่อ 1 เล่ม รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือ
บรรณานุกรมจะแสดงถึงข้อมูลของหนังสือแต่ละเล่มเกี่ยวกับ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ หรือโรง
พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ เป็นต้น 

 
     1.1.2 หนังสือบันเทิงคดี (Fiction Books) คือ หนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตาม

จินตนาการ เพ่ือมุ่งให้ความเพลิดเพลิน บันเทิงอารมณ์แก่ผู้อ่านโดยใช้ส านวนโวหารทางภาษาเป็น
ส าคัญ หนังสือประเภทนี้ ได้แก่ หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
(สมมารถ มีศรี สุธาริณี วาคาบายาชิ และนฤมล เทพชู, 2547) 

     (1) นวนิยาย (Novel) เป็นเรื่องแต่งขนาดยาวที่ผู้แต่งใช้การสมมติตัวละคร 
เหตุการณ์ เรื่องราวและสถานการณ์ขึ้นมาให้มีความสมจริง ประกอบด้วยโครงเรื่องย่อยหลาย ๆ เรื่อง
ซึ่งมีความสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งเรื่อง มุ่งเสนอความคิด สาระและความบันเทิงแก่ผู้อ่าน 
(ชฎาภรณ์ กุลนิติ, 2553) 

      (2) เรื่องสั้น (Short Stories) เป็นเรื่องแต่งขนาดสั้นที่ผู้แต่งเขียนขึ้น โดย
ใช้จินตนาการของตนเองประกอบด้วยเนื้อเรื่องที่ไม่มีควา ใช้ตัวละครไม่มาก มีการด าเนินเรื่องด้วย
ความรวดเร็ว และน าเสนอแนวคิดส าคัญเพียงแนวเดียวเท่านั้น (ชฎาภรณ์ กุลนิติ, 2553) 
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     (3) หนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน (Easy Books) เป็นหนังสือที่เขียนขึ้น
ให้เด็กและเยาวชนอ่าน หรือผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังในกรณีที่เด็กยังเล็กมาก ลักษณะของหนังสืออาจเป็น
หนังสือภาพล้วน ๆ หรือมีเนื้อเรื่องและภาพ หรือหนังสือการ์ตูน ซึ่งมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัย ความรู้ 
และความสามารถของเด็ก หนังสือประเภทนี้มุ่งเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินและส่งเสริมให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่าน (ชญาภรณ์ กุลนิติ, 2553) 

  1.2 วารสารหรือนิตยสาร (Periodicals or Magazine) เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทเย็บเล่ม 
ที่มีก าหนดเวลาการพิมพ์ออกที่แน่นอน เป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายครึ่งเดือน รายเดือน รายสอง
เดือน รายสามเดือน รายสี่เดือน รายหกเดือนหรือรายครึ่งปี เป็นต้น ดังนั้น จึงมีชื่อเรียกหนังสือ
วารสารอีกชื่อหนึ่งว่า “หนังสือรายคาบ” ลักษณะรูปเล่มมักจะเหมือนกันทุกฉบับ เพ่ือให้ผู้อ่านสังเกต
ง่าย แต่ละฉบับมีเลขก ากับไว้ ได้แก่ เลขที่ ฉบับที่ และวันเดือนปี เลขก ากับเหล่านี้จะต่อเนื่องสัมพันธ์
กันตามล าดับไป หรือหลาย ๆ สาขา ถ้าฉบับใดมี เนื้อหาส่วนใหญ่ เป็นวิชาการจะเรียกว่า 
วารสารวิชาการ (Journal) แต่ถ้ามีเรื่องทั่ว ๆ ไป หรือเรื่องบันเทิงจะเรียกว่านิตยสาร (Magazine) 

 การแบ่งประเภทของวารสาร นิตยสารสามารถแบ่งได้โดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ ออกเป็น 6 
ประเภท คือ 

   1) นิตยสารทั่วไป (General Magazine) เป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาหลายลักษณะ
รูปแบบที่มีทั้งบันเทิงคดี และสาระความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นส่วนประกอบ ซึ่งเหมาะส าหรับบุคคลทั่ว 
ๆ ไป นิตยสารในประเภทนี้ ได้แก่ ชีวจิต แพรว Reader’sDigest และ TV Guide เป็นต้น 

   2) นิตยสารข่าว (News Magazine) นิตยสารประเภทนี้ผู้เขียนมีวิธีการเสนอข่าว
บทความ สารคดี หรือบันเทิงคดีโดยการสอดแทรกความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ประกอบ ดังนั้น อาจ
เรียกชื่อได้อีกอย่างหนึ่งว่า “นิตยสารข่าวเชิงวิจารณ์” เช่น สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ มติชนสุดสัปดาห์ 
Time หรือ Newsweek เป็นต้น 

   3) นิตยสารเฉพาะกลุ่ม (Specialized Magazine) เป็นนิตยสารที่จะพิมพ์โดยมุ่ง
เสนอสาระความรู้ต่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่มที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง วัย เพศ หรือความสนใจเฉพาะ
ด้านของแต่ละบุคคล ดังนั้น นิตยสารในประเภทนี้ ได้แก่ นิตยสารส าหรับ นิตยสารส าหรับผู้หญิง 
นิตยสารส าหรับผู้ชาย และนิตยสารเฉพาะด้าน  

   4) วารสารวิชาการ (Journal) เป็นวารสารที่รวบรวมสาระความรู้ใหม่ ๆ ทางด้าน
วิชาการในสาขาวิชาการใดวิชาการหนึ่ง โดยนักวิชาการเฉพาะด้าน เพ่ือให้ผู้อ่านที่มีความสนใจใน
วิชาการนั้น ศึกษาตามความต้องการ ซึ่งวารสารประเภทนี้อาจรวมไปถึงนิตยสารวิชาชีพด้วย 
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  1.3 หนั งสื อ พิมพ์  (Newspaper) จัด เป็นสื่ อสิ่ ง พิม พ์  (Print Media) ประ เภท
สื่อสารมวลชนที่มีลักษณะของรูปเล่มเป็นกระดาษขนาดใหญ่ ประมาณ 2 หน้ายก จ านวนหลายแผ่น
พับได้ ไม่มีการเย็บเล่ม จัดพิมพ์ขึ้นต่อเนื่องกันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งที่ออกเป็นรายวัน ราย 2 วัน และ
รายสัปดาห์ โดยหนังสือพิมพ์รายวัน มีจุดมุ่งหมายท าหน้าที่หลักในการรายงานปรากฏการณ์ หรือ
เหตุการณ์ “ข่าว” แก่ผู้อ่านให้ทราบว่าวันนี้ หรือเมื่อวานเกิดอะไรขึ้น เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจมี
ความคืบหน้าไปอย่างไร ส่วนหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ จะท าหน้าที่เสนอข่าวที่ให้ข้อมูลหรือมุมมองที่
ลึกซึ้ง และรอบด้านมากกว่า จึงกล่าวได้ว่าหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์และเสียเปรียบด้านเวลา ในการ
วางตลาด แต่ก็ได้เปรียบด้านเวลา คือ มีเวลามากกว่าในการท าข่าวที่มีคุณภาพให้ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ที่เจาะลึกรอบด้าน นอกจากการเสนอเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ธุรกิจ การศึกษา อาชีพ กีฬา หนังสือพิมพ์ยังได้น าเสนอการโฆษณา สารคดี บทความ ของเรื่องบันเทิง
ต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ถือได้ว่าหนังสือพิมพ์เป็นสื่อสะท้อนภาพและเหตุการณ์ของสังคมปัจจุบัน และ
เป็นสื่อสารมวลชนที่มีผู้สนใจอ่านเป็นจ านวนมาก จากลักษณะการน าเสนอข่าวและการก าหนดเวลา
ออกของหนังสือพิมพ์ก็ดี 

  1.4 วิทยานิพนธ์ (Thesis or Dissertations) เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดท าข้ึน จากผลการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามข้อก าหนดของการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
(ปริญญาโท) และปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาจะมี
ขอบเขตและขั้นตอน การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบตามเนื้อหาและสาขาวิชา ซึ่งถือได้ว่าผล
การศึกษาค้นคว้าหรือวิทยานิพนธ์นี้มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงที่ส าคัญ 

  1.5 รายงาน (Report) เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
รายงานผลการศึกษาค้นคว้า การทดลองผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานส าคัญ
คือ การศึกษาอ้างอิง ได้แก่ รายงานการประชุม รายงานการสัมมนาทางวิชาการ รายงานผลการวิจัย 
และรายงานประจ าปี เป็นต้น 

  1.6 จุลสาร (Pamphlets) เป็นสิ่งพิมพ์ปกอ่อนที่มีขนาดเล็ก ความหนาไม่เกิน 60 หน้า 
มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นสาระความรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมเฉพาะเรื่อง และสมบูรณ์ภายในเล่ม เพราะมีเนื้อหากะทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย หนังสือจุล
สารส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์เผยแพร่โดยหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และเอกชน เช่น จุลสาร ของการไฟฟ้า 
จุลสารของกรมปศุสัตว์ จุลสารของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

  1.7 กฤตภาค (Clipping) เป็นวัสดุห้องสมุดที่จัดท าขึ้น โดยการตัดเนื้อเฉพาะบทความ 
สารคดี จากหนังสือพิมพ์ วารสารนิตยสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ 
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สังคม บุคคล ดนตรี การศึกษา ฯลฯ น ามาผนึกลงบนกระดาษขาว พร้อมกับให้หัวเรื่องและแหล่งที่มา
ของบทความนั้น จัดเก็บโดยจ าแนกตามเนื้อหาหรือหัวเรื่อง เรียงตามล าดับอักษรใส่แฟ้มแขวนเก็บใน
ตู้เหล็กถือเป็นวัสดุตีพิมพ์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาอ้างอิงตลอดจนการใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนและจัด
นิทรรศการได้ 

  1.8 สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication) เป็นสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานของรัฐบาล
เป็นผู้ผลิต จัดพิมพ์ หรือออกค่าใช้จ่ายในการจัดท า เพ่ือจุดประสงค์ในการแจ้ง แถลงหรือประกาศ ซึ่ง
มีลักษณะต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม เป็นวารสาร จุลสาร หรือแผ่นปลิว เช่น รายงานการบริหาร รายงาน
การค้นคว้า วิจัย ระเบียบ กฎข้อบังคับ คู่มือ เป็น (สมมารถ มีศรี สุธาริณี วาคาบายาชิ และ นฤมล 
เทพชู, 2547) 
 2. ทรัพยากรสารสนเทศในรูปของสิ่งไม่ตีพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุ  (Non-printed 
materials) เป็นสารสนเทศที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสต่างๆโดยเฉพาะการมองเห็นและการฟังส่วนใหญ่
ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคนิควิธีพิเศษในการถ่ายทอด ได้แก่ รูปภาพแผนที่ภาพนิ่งและภาพ
เลื่อนภาพยนตร์ เทปวิดิทัศน์ ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช เป็นต้น 
 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Materials) เป็นสารสนเทศที่เกิดจากการผสมผสาน
ระบบโทรคมนาคมเข้ากับระบบสารสนเทศ โดยอาศัยเทคนิคด้านอิเล็กทรอนิกส์สร้างข้อมูลในรูปเสียง
และภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ลักษณะการผสมผสานทางเทคโนโลยีของสารสนเทศรูปแบบ
นี้ ประกอบด้วยระบบการแพร่กระจายผ่านสายเคเบิ้ลหรือดาวเทียม มีลักษณะการสื่อสารที่สามารถ
ตอบโต้ได้ทันที นอกจากนั้นรูปแบบของการใช้เนื้อหาและประเภทรายการสามารถท าได้หลากหลาย 
ปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีหลายลักษณะ ได้แก่  
  3.1 ฐานข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Database) เป็นฐานข้อมูลที่บริษัทต่างๆท าขึ้นมา
ในรูปแบบของธุรกิจ มีการจัดหาและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้แล้วน าไปเสนอบริการในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล ที่คาดว่าองค์กรเหล่านั้นจ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลนั้น เมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ทางบริษัทก็จะเก็บค่าบริการตามอัตราที่ก าหนดไว้ 
ปัจจุบันมีฐานข้อมูลแบบออนไลน์อยู่มากมายและหลากหลายรูปแบบ มีทั้งฐานข้อมูลออนไลน์เชิง
พาณิชย์ เช่น ฐานข้อมูล H.W. Wilson ,IEEE เป็นต้น และฐานข้อมูลออนไลน์สาธารณะ เช่น 
ฐานข้อมูลของห้องสมุดต่างๆและบางฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต  
  3.2 ฐานข้อมูลส าเร็จรูปซีดี-รอม (CD-ROM Database) เป็นฐานข้อมูลส าเร็จรูปที่บันทึก
ข้อมูลได้ทั้งตัวอักษรตัวเลข ข้อความ ภาพ สัญลักษณ์และเสียง มีคุณสมบัติเป็นสื่อจัดเก็บข้อมูล เพ่ือ
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การอ่านเพียงอย่างเดียว สามารถขอข้อมูลจากแผ่นซีดีรอมได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่ต้องการใช้ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลซีดี-รอม แบ่งออกได้ดังนี้ 
   3.3 ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นเอง เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้องสมุดแต่ละแห่งจัดท า
ขึ้นส่วนมากจะอยู่ในรูปของบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดนั้นๆ เช่นหนังสือ
วารสาร ดรรชนีวารสาร วิทยานิพนธ์งานวิจัยโสตทัศน์วัสดุ เป็นต้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จัดเก็บและค้นคืน 
  3.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกในแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับบันทึกโปรแกรมและข้อมูลสามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกชนิดส่วนใหญ่มักใช้กับ
ไมโครคอมพิวเตอร์ 
  3.5 ทรัพยากรสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต เป็นทรัพยากรสารที่มีอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายแบบสากลที่มีผู้ใช้มากที่สุดประกอบด้วยสาขาย่อย
จ านวนมากมายซึ่งกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความสะดวกในการ
แสวงหาทรัพยากรสารเทศโดยช่วยลดอุปสรรคปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา ระยะทาง ด้านสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนสารสนเทศของคนท่ัวโลกได้เป็นอย่างดี 
 

ระบบสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
 ระบบสารสนเทศนั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวกับการจัดการและการให้บริการ
สารสนเทศได้แก่ทรัพยากรสารสนเทศบุคลากรเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆกระบวนการจัดการ
สารสนเทศกระบวนการบริหารงานสารสนเทศและผู้ใช้มาทางานร่วมกันเพ่ือรวบรวมจัดเก็บ
ประมวลผลและเผยแพร่สารสนเทศโดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญการภายใต้มาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้องภายในเวลา
อันรวดเร็วเช่นห้องสมุดจัดได้ว่าเป็นระบบหนึ่งที่ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตลอดจนงบประมาณ และการทางานร่วมกันเพ่ือวัตถุประสงค์คือการให้บริการสารสนเทศ ใน
ขณะเดียวกันระบบห้องสมุดยังสามารถแบ่งออกย่อยเฉพาะงานได้อีกด้วยเช่นระบบการจัดหาระบบ
การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบการค้นหาข้อมูลระบบการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น 

ในอดีตระบบสารสนเทศจะใช้แรงงานคนเป็นหลักโดยมีการน าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ท่ีใช้
ปฏิบัติงานเช่นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องคิดเลขมาใช้ในการให้บริการสารสนเทศมีการวิเคราะห์สารสนเทศ
และจัดเก็บมันรายการประเภทต่างๆ ด้วยการจัดเรียงบัตรรายการเพ่ือความสะดวกในการค้นคว้าหา
ข้อมูลเป็นต้นต่อมาเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดท าระบบสารสนเทศขึ้น โดยเริ่มมีการ
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น าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการสารสนเทศทางด้านการวิเคราะห์
และจัดหมวดหมู่ขององค์การสารสนเทศ การจัดให้บริการสารสนเทศกับผู้ใช้ใน และสามารถสร้าง
สาขาความร่วมมือเพ่ือใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันช่วยประหยัดพลังงานงบประมาณและลดภาระ
การทางานที่ซ้ าซ้อน 

ระบบสารสนเทศประกอบด้วยส่วนส าคัญ ได้ แก่  ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร 
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ และกระบวนการจัดการสารสนเทศ 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ วัสดุย่อส่วน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
บุคคล 

2. บุคลากร ได้แก่ บุคลากรที่ท าหน้าที่ต่างๆ ประกอบไปด้วย 
 2.1 บุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เช่น บรรณารักษ์ นั กเอก

สารสนเทศ นักโสตทัศน์ศึกษา เป็นต้น 
 2.2 บุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาและ

จัดการระบบสารสนเทศ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น 
 2.3 บุคลากรที่ท าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตการเผยแพร่สารสนเทศเช่นผู้ผลิต

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นต้น 
3. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องถ่ายส าเนา อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคมและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. กระบวนการจัดการสารสนเทศ หมายถึง การด าเนินการให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่

เพ่ิมมากขึ้นนับตั้งแต่การคัดเลือกการจัดหาการวิเคราะห์หมวดหมู่สารสนเทศการประมวลผล การ
จัดเก็บและการเผยแพร่สารสนเทศ 

ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงจัดขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัย เนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือการ
ค้นคว้าวิจัยในระดับและลักษณะต่างๆ หรือเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหรือสร้างงานใหม่ๆ 
ในการศึกษาวิจัยจ าเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศจากระบบสารสนเทศต่างๆในหัวข้อที่สนใจเพ่ือก าหนด
หัวข้อการศึกษาวิจัย รวบรวมความรู้แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง องค์การ
สารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในการสร้างระบบสารสนเทศในรูปฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัย
พร้อมทั้งสนเทศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
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พฤติกรรมสารสนเทศและความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
 การที่บุคคลหนึ่งๆ จะเชื่อมโยงตนเองเข้าสู่สารสนเทศเพ่ือตอบสนองความอยากรู้ข้อมูล
ข่าวสารของตนเองได้นั้น จะต้องมีพฤติกรรมเพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่ งในทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้อธิบายถึงพฤติกรรมลักษณะนี้เป็น 2 ลักษณะที่ส าคัญคือ 
พฤติกรรมสารสนเทศ และความต้องการสารสนเทศ  

พฤติกรรมสารสนเทศ (Information Behavior) เป็นค าที่นิยมใช้เพ่ืออธิบายถึงวิธีต่าง ๆ 
ที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีต่าง ๆ ในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
นับเป็นแขนงวิชาที่มีการท าวิจัยหลากหลายประเภทเพ่ือให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สารสนเทศ นักวิชาการในแขนงนี้มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้ค า “information behavior” โดยบาง
คนเห็นว่าเป็นการใช้ค าที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพราะสารสนเทศไม่อาจแสดงออกถึง
พฤติกรรมได้ บ้างก็มีความเห็นว่า อาจท าให้ผู้ที่อยู่นอกสาขาวิชาชีพเข้าใจผิดว่าพฤติกรรมสารสนเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของสาขาพฤติกรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตามค านี้ได้กลายเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กัน
แพร่หลาย (อารีย์ ชื่นวัฒนา, 2555) 
 ค าจ ากัดความของวิลสัน (Wilson, 2000) อธิบายว่าพฤติกรรมสารสนเทศ หมายถึง 
พฤติกรรมทั้งมวลของบุคคลหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงบุคคลนั้นให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่างๆ โดยใช้ช่องทาง
ในการเผยแพร่และในการได้สารสนเทศมา โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการเผชิญหน้า และการได้รับ
สารสนเทศจากสื่อต่างๆ (สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, 2554) 
 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล (2554) กล่าวว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมสารสนเทศ ได้แก่ 
 1. ความต้องการสารสนเทศ (Information need) เป็นแนวคิดท่ียากต่อการนิยามหรืออธิบาย 
เป็นความต้องการของบุคคลเป็นอัตวิสัย เป็นภาวะทางจิตที่เชื่อมโยงกับภาวะอ่ืนๆ เช่น แรงจูงใจ 
ความเชื่อถือ และค่านิยม เป็นต้น นักวิจัยหรือบรรณารักษ์จึงมิอาจสังเกตความต้องการสารสนเทศของ
ผู้ใช้ได้ เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้จะแสดงความต้องการนั้นออกมาเอง  
 2. การแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ (Information seeking) เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับ
ความต้องการสารสนเทศ ดังที่วิลสัน ชี้ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นที่น าไปสู่พฤติกรรมสารสนเทศ คือ ความ
ต้องการสารสนเทศ โดยเน้นความต้องการของบุคคลผู้แสวงหาสารสนเทศนั้นๆ การแสวงหา
สารสนเทศเป็นแนวคิดส าคัญที่มีการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้ต่างๆ กัน 
เช่น มาร์คิโอนีนี (Marchionnini) ได้นิยามว่า การแสวงหาสารสนเทศ คือ กระบวนการที่บุคคล
กระท าอย่างมีจุดหมายเพ่ือให้ได้สารสนเทศมาเปลี่ยนแปลงสภาพความรู้ของตน เคส  (Case) ให้
ความหมายว่า เป็นความพยายามของบุคคลที่จะหาสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการหรือเติม
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ช่องว่างทางความรู้ของคัลเธา (Kuhlthau) การแสวงหาสารสนเทศนั้นมีกระบวนการสร้างความรู้
เกิดข้ึน โดยน าความรู้ที่ได้มาผสมผสานกับความรู้ที่มีอยู่เดิม กลายเป็นความรู้ใหม่ 

จากค านิยามดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่าการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศนั้นหมายถึง 
พฤติกรรมที่บุคคลผู้มีความต้องการสารสนเทศกระท าต่อสารสนเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเพ่ือให้
ความรู้แก่ตนเอง ทั้งเติมเต็มความรู้เดิม ผสมผสาน และสร้างความรู้ใหม ่
 3. การค้นหาสารสนเทศ (Information Search) เป็นพฤติกรรมระดับจุลภาพที่ผู้ค้น
ปฏิสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นในระดับปฏิบัติ อาทิ การใช้เมาส์ หรือในระดับการใช้
ความคิด สติปัญญา และความรู้ เช่น การใช้ตัวแบบบูเลียน หรือการตัดสินเลือกว่าหนังสือท่ีพบ 2 เล่ม
นั้น เล่มใดมีประโยชน์มากกว่า หรือการพิจารณาว่าสารสนเทศที่ค้นคืนได้นั้นตรงกับความต้องการของ
ตนหรือไม่อย่างไร (Wilson, 2000 อ้างถึงใน สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, 2554) วิลสันยังชี้ให้เห็นว่า
พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศเป็นแนวคิดที่สัมพันธ์กับการแสวงหาสารสนเทศ ที่ กว้างกว่าและ
ครอบคลุมพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ วิลสันได้กล่าวถึงการค้นสารสนเทศ 4 ประเภท ได้แก่ 
 3.1 การตั้งใจที่มิได้ริเริ่ม (Passive Attention) เช่น การฟังรายการวิทยุหรือดูโทรทัศน์ 
ซึ่งบุคคลมิได้แสวงหาสารสนเทศ แต่ได้รับสารสนเทศได้มิได้ตั้งใจ 
 3.2 การค้นโดยตนมิได้ริ เริ่ม (Passive Search) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ งได้รับ
สารสนเทศเรื่องหนึ่ง ในขณะที่ก าลังค้นหาสารสนเทศอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้น สารสนเทศท่ีได้รับไม่ใช่ที่ตน
ตั้งใจไว้ แต่ถือว่าได้รับสารสนเทศเช่นกัน 
 3.3 การค้นที่ต้นริเริ่มขึ้น (Active Search) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมุ่งค้นหาสารสนเทศ
จากระบบสารสนเทศในองค์การสารสนเทศหรือจากบริการสารสนเทศต่างๆ โดยทั่วไปการศึกษาวิจัย
ในสาชาวิชาสารสนเทศศาสตร์นั้นให้ความสนใจที่แสวงหาสารสนเทศประเภทนี้ เพราะถือว่าเป็น
พฤติกรรมส าคัญในการใช้ระบบสารสนเทศหรือบริการในองค์การสารสนเทศ 
 3.4 การค้นที่ด าเนินการอยู่ (Ongoing Search) เป็นการค้นหาสารสนเทศในเรื่องที่ผู้ค้น
หรือผู้แสวงหาสารสนเทศมีความรู้หรือสารสนเทศอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการแสวงหาสารสนเทศเพ่ิมเติม
เฉพาะด้าน เช่น เฉพาะเรื่องใหม่ หรือรายละเอียดเฉพาะเจาะจงท่ีขาดหายไปเพ่ิมเติมเท่านั้น 
 4. การใช้สารสนเทศ (Information Use) เป็นแนวคิดที่ศึกษาวิจัยกันมากในหลายสาขาวิชา 
แต่ไม่มีการให้ค าจัดกัดความแนวคิดอย่างชัดเจน และนักวิชาการอธิบายแนวคิดนี้แตกต่างกันไป บ้างก็
ให้ความหมายที่กว้างครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดของผู้ใช้สารสนเทศ บ้างก็รวมการใช้สารสนเทศเป็น
แนวคิดย่อยของการค้นหาสารสนเทศ บ้างก็หมายถึงกาประมวลสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ การท าความ
เข้าใจ การวิเคราะห์ การปรับเปลี่ยนสารสนเทศ นอกจากนี้ การใช้สารสนเทศยังอาจหมายถึงการ



27 
 

สร้างความรู้ การผลิตสารสนเทศ การน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ และผลของสารสนเทศที่มีต่อ
บุคคลหรือกระบวนการ อย่างไรก็ตาม ตัวแบบทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศของวิลสัน ได้แสดง
ให้เห็นว่าการใช้สารสนเทศเริ่มต้นเมื่อผู้แสวงหาสารสนเทศที่ค้นหาจากแหล่งต่างๆ และน ามาประมวล
และใช้ประโยชน์ อาจมีผลต่อการปรับเปลี่ยนแนวคิด หรือความต้องการสารสนเทศของผู้นั้นและ
น าไปสู่วงจรใหม่ของการแสวงหาสารและการใช้สารสนเทศ พฤติกรรมการใช้สารสนเทศจึง
ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งทางกายและทางปัญญาที่ผนวกสารสนเทศที่ค้นหาได้เข้ากับฐานความรู้ที่
บุคคลมีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น การท าเครื่องหมายข้อความส าคัญในเอกสารที่ค้นหาได้ หรือการ
พิจารณาเปรียบเทียบสารสนเทศใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิม (Wilson, 2000) 
 พฤติกรรมสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่ยังไม่นิ่งและยังพัฒนาอยู่โดยต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่ามี
แนวคิดและตัวแบบเป็นจ านวนมาก การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการให้บริการจากการเน้นระบบ
มาสู่การเน้นผู้ ใช้ ผนวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อมทางสารสนเทศ รูปแบบระบบและเครือข่ายสารสนเทศที่มีสมรรถนะสูง ตลอดจน
ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศได้ตลอดเวลาทุกหนทุกแห่ง ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่
ก่อให้เกิดความคาดหวังของผู้ใช้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพสูง ดังนั้นความต้องการ การแสวงหา 
และการใช้สารสนเทศ จึงนับเป็นกิจกรรมส าคัญที่ส่งผลให้การศึกษาผู้ใช้ได้รับประโยชน์หลายด้าน 
ช่วยให้องค์การสารสนเทศสามารถจัดบริการต่างๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้ ดัง
จะกล่าวต่อไปในหัวข้อการจัดบริการสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
   

ความต้องการสารสนเทศ ลักษณะของอาชีพของแต่ละบุคคลจะเป็นตัวก าหนดการใช้
สารสนเทศ เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน (ประภาวดี สืบสนธิ์ , 2543) ผู้ใช้สารสนเทศแต่ละบุคคลจึงมี
ความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งนอกจากปัจจัยด้านอาชีพ 
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีก ได้แก่ 
 1. ลักษณะสภาพแวดล้อมของหน่วยงานต้นสังกัด โดยขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นท าหน้าที่และ
เกี่ยวข้องกับอะไร และเก่ียวข้องกับบุคคลกลุ่มใด 

2. คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ใช้สารสนเทศ มีส่วนก าหนดพฤติกรรมการค้นหาและการใช้
สารสนเทศ เพราะเป็นพื้นฐานและความสนใจส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละบุคคล ประกอบด้วย 

 1) สาขาวิชาที่ผู้ใช้ได้ศึกษา หรือพ้ืนฐานความสนใจในสาขาวิชานั้น 
 2) ระดับการศึกษาของผู้ใช้ การศึกษาในระดับที่สูงอาจต้องการสารสนเทศในระดับลึกซึ้ง 

เจาะลึกเฉพาะสาขามากยิ่งขึ้น 
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 3) สภาพแวดล้อมส่วนตัว เช่น ทางเศรษฐกิจ สังคม อายุ ประสบการณ์ทางาน ความ
สนใจส่วนตัว 

3. การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ หมายถึง ความสะดวกในการรับสารสนเทศของผู้ใช้ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 

 1) แหล่งสารสนเทศ อาจเป็นแหล่งสารสนเทศของตนเอง หรือในหน่วยงาน หรือสถานที่
ใกล้เคียง หรือเป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นทางการ เช่น ห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศ หรือ
อาจเป็ฯบุคคลที่สามารถพูดคุยสนทนาได้ 

 2) ผู้ใช้สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
จิรวรรณ ภักดีบุตร (2535) ได้สรุปว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความต้องการสารสนเทศ ได้แก่  
1) แหล่งสารสนเทศนั้นต้องหาง่าย ทั้งแหล่งที่เป็นทางการ เช่น หนังสือ วารสาร รายงาน

ต่างๆ และแหล่งที่ไม่เป็นทางการ เช่น การอภิปราย การประชุม การติดต่อทางจดหมาย เป็นต้น  
2) ประโยชน์หรือคุณค่าของสารสนเทศนั้นๆ เช่น ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆ  

 3) ลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ใช้ ได้แก่ ประสบการณ์ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น 
 4) สภาวะแวดล้อมของผู้ใช้ เช่น ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะต าแหน่งในสังคม
จะเป็นตัวก าหนดความต้องการและการใช้สารสนเทศได้ 
 5) ผลของการใช้สารสนเทศครั้งที่ผ่าน ๆ มา ได้รับสารสนเทศตามความต้องการหรือไม่
เพียงใด  
 กล่าวได้ว่า บุคคลมีความต้องการสารสนเทศที่ต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยความต้องการ
สารสนเทศที่ต่างกัน ดังเช่น นักศึกษาในสาขาวิชาต่างกัน นอกจากจะมีความต้องการสารสนเทศที่
แตกต่างกันแล้ว นักศึกษาภายในสาขาเดียวกันยังมีความต้องการสารสนเทศท่ีแตกต่างกันอีกด้วย โดย
อาจจะต้องการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากมาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังที่กล่าว
ข้างต้น นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของบุคคลยังเป็นตัวก าหนดให้ความต้องการแตกต่าง
กันออกไปอีกด้วย ทั้งยังต้องค านึงภาษาของสารสนเทศอีกด้วย เพราะปัจจุบันมีสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์จ านวนมากเป็นภาษาต่างประเทศที่ผู้ใช้อาจะไม่เข้าใจลึกซึ้งในภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของ
ตนเอง (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2545) 
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การจัดบริการสารสนเทศของห้องสมุด 
 การบริการสารสนเทศขึ้นอยู่กับภารกิจขององค์การสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีขอบเขต
ภารกิจหลักในการจัดหา จัดเก็บ จัดโครงสร้าง จัดท าแคตาล็อก ผลิตและเผยแพร่สารสนเทศทุติยภูมิ 
และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสารสนเทศเพ่ือบริการแก่ผู้ใช้ โดยเน้นการท างานที่แตกต่างกันตาม
ประเภทขององค์การในด้านทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาเพ่ือการบริการและขอบเขตการบริการ 
องค์การสารสนเทศมีทั้งระดับหน่วยงานใหญ่ ซึ่งเป็นองค์การผลิต รวบรวม ให้บริการสารสนเทศ หรือ
อาจเป็นหน่วยงานเล็กที่ท าหน้าที่ด้านสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานใหญ่และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในสังกัดเดียวกัน องค์การสารสนเทศที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เช่น ส านักงานธุรการ 
ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์สถิติ ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น (มาลี ล้ าสกุล, 2555) 

ห้องสมุด (Library)  เป็นหน่วยงานที่รองรับองค์การที่สังกัด ทั้งหน่วยงานราชการ  องค์การ 
บริษัท ส านักพิมพ์ หรือหน่วยงานสถาบันการศึกษา เน้นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
การบริหารงาน การปฏิบัติงาน เช่น ห้องสมุดประชาชนท าหน้าที่จัดบริการสารสนเทศและกิจกรรม
เพ่ือการศึกษาค้นกว้า การประกอบอาชีพและด ารงชีวิตของคนในแต่ชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือและ
ความไว้วางใจของชุมชนในสังคมโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนและชุมชนต่างๆ หอสมุด
แห่งชาติ เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศและความรู้ของชาติเ พ่ือบริการคนในชาติ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยและห้องสมุดโรงเรียน ท าหน้าที่จัดบริการสารสนเทศและกิจกรรมเพ่ือการศึกษาค้นคว้า
ของนักเรียน นักศึกษา และห้องสมุดเฉพาะ จัดบริการสารสนเทศเฉพาะเรื่องแก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม 
 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Academic library) เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศวิชาการเพ่ือการศึกษาและวิจัย มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ส านักหอสมุด ส านักหรือศูนย์
บรรณสารสนเทศ ส านักบรรณสารการพัฒนา ส านักวิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น 
 

บริการสารสนเทศของห้องสมุด  
การบริการสารสนเทศถือเป็นหน้าที่ส าคัญของห้องสมุดที่จะช่วยให้ทรัพยากรสารสนเทศที่

รวบรวมไว้มีคุณค่า และสะดวกในการใช้บริการที่ส าคัญของห้องสมุดและแหล่งบริการสารสนเทศมี
ดังต่อไปนี้ (อาภรกร ธาตุโลหะ,2553) 

1. บริการพื้นฐาน เป็นบริการพ้ืนฐานทั่วไปที่ห้องสมุดเกือบทุกแห่งให้บริการผู้ใช้ได้แก ่
 1.1 บริการให้ยืมและรับคืน (Circulation Service) เป็นบริการที่ห้องสมุดทุกแห่งจะต้อง
มีให้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดเก็บไว้ ผู้ใช้สมารถยืม
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ทรัพยากรสาราสนเทศต่างๆ จากห้องสมุดที่ตนเป็นสมาชิกได้ ตามชนิดและระยะเวลาที่ให้ยืม
ตลอดจนการเสียค่าปรับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระเบียบของห้องสมุดแต่ละแห่ก าหนด 
 1.2 บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า (Reference and Information Service) เพ่ือ
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการตอบปัญหา หรือช่วยค้นหาสารสนเทศที่ต้องให้บริการทั้ง พบปะ
โดยตรง ทางโทรศัพท์ และทางงเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

 1.3 บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Online Public Access Catalog -
OPAC) เป็นบริการเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมุดมีให้บริการได้
อย่างงสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ผู้อ่ืนยืมออกไปใช้ได้ด้วยตนเองจากการ
ใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด 
 1.4 บริการถ่ายส าเนาเอกสารสิ่งพิมพ์ (Photocopying Service) เป็นบริการที่ห้องสมุด
จัดไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เช่น ถ่ายส าเนาบทความวารสาร หรือข้อความบางหน้า บางตอน
ในหนังสือ เป็นการประหยัดเวลาในคัดลอก 

2. บริการเฉพาะ เป็นบริการที่จัดให้ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มตามวัตถุปะสงค์ของห้องสมุดนั้น ๆ 
 2.1 บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Audiovisual & Electronic materials 

Service) เป็นบริการให้ยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น วีดิทัศน์ วีซีดี แถบบันทึกเสียง ฯลฯ 
 2.2 บริการหนังสือส ารอง (Reserved Books Service) เป็นบริการส ารองหนังสือไว้ตาม
ความประสงค์ของอาจารย์ประจ าวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชานั้นใช้ค้นคว้า 
 2.3 บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan Service) เป็น
บริการที่ห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศร่วมมือกันเพ่ือยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีในห้องสมุดของ
ตนจากห้องสมุดอ่ืนมาให้แก่ผู้ใช้ที่มีความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ เป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้และแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ร่วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศนั้น 
 2.4 บริการรวบรวมบรรณานุกรม (Bibliographic Service) เป็นการจัดท ารายชื่อหนังสือ
หรือทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ ส าหรับใช้ประกอบการค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามความประสงค์
ของผู้ใช้บริการ 

 2.5 บริการจัดท าสาระสังเขป (Abstracting Service) เป็นการสรุปใจความส าคัญของ
บทความทางวิชาการ หรือรายงานการวิจัย ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ หรือจัดท าเป็นประจ า 
ส่วนใหญ่เป็นบริการของห้องสมุดเฉพาะ 
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 2.6 บริการจัดท าดรรชนีวารสาร (Indexing Service) เป็นการรวบรวมบรรณานุกรม 
บทความวารสารในรูปดรรชนีวารสาร ปัจจุบันจัดท าในรูปฐานข้อมูล อาจรวมอยู่กับฐานข้อมูล
ทรัพยากรห้องสมุดหรือแยกต่างหาก 

 2.7 บริการสารสนเทศเลือกสรร (Selective Dissemination of Information-SDI) เป็น
การให้บริการความรู้ที่ทันสมัย ในเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจโดยเฉพาะของผู้ใช้สารสนเทศคนใดคน
หนึ่ง ซึ่งอาจเกดิจากความสนใจตามอ าชีพ การทางาน หรือความต้องการสารสนเทศในการวินิจฉัยสั่ง
กา การให้บริการประเภทนี้ มีจุดประสงค์ท่ีสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ติดตามสารสนเทศในเรื่อง
ที่สนใจได้อย่างรวดเร็วทันเวลาจากทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดท าและมีให้บริการ 

 2.8 บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด (Library Using Service) เป็นบริการเพ่ือแนะน าให้
ทราบว่าห้องสมุดจัดบริการอะไรบ้างให้กับผู้ใช้ เช่น การปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษา การ
ฝึกอบรมวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ  
 2.9 บริการน าชมห้องสมุด (Library Tour) เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดให้แก่ผู้ใช้หรือผู้เยี่ยม
ชมห้องสมุดเป็นหมู่คณะ เพ่ือทราบการด าเนินงานและกิจกรรมของห้องสมุด และการให้บริการของ
ห้องสมุด 
 2.10 บริการข่าวสารทันสมัย (Current Awareness Service) เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้
ทราบข้อเท็จจริง ข่าวสาร วิทยาการที่ทันสมัย เช่น การแจ้งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ การถ่าย
ส าเนาหน้าวารสารฉบับล่าสุด เป็นต้น 
 2.11 บริการจัดท าหนังสือหรือคู่มือการใช้ห้องสมุด (Library Manual Service) เป็น 
บริการที่ช่วยผู้ใช้ให้เข้าใจวิธีการใช้ และการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด พร้อมอฺธิบายการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศบางอย่างที่มีวิธีการใช้ซับซ้อน เช่น คู่มือการสืบคน้ฐานข้อมูลต่าง ๆ  
 2.12  บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Searching Service) 
เป็นการให้บริการสืบค้นและแนะน าวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริการสืบค้น
สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลที่ใช้ภายในห้องสมุด 
(Inhouseuse) 
 2.13 บริการสืบค้นและเรียกใช้สารสนเทศผ่านสื่อระบบทางไกล (Online Searching 
Service) เป็นบริการที่ผู้ใช้ส ามารถสืบค้นและเรียกใช้สารสนเทศจากทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว
ทันทีทันใด โดยไม่จ ากัดจ านวนและระยะทาง ซ่ึงจะท าให้ได้สารสนเทศที่ทันสมัย ทันเวลา ตรงกับ
ความต้องการ และสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการที่ห้องสมุด เช่น บริการอินเตอร์เน็ต
บริการวีดิโอ บริการโทรทัศน์ออนไลน์ หรือไอพีทีวี (IPTV) 
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 2.14  บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เป็นบริการเชิงวิชาการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคคลในชุมชนและสังคมได้พัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เช่น
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ การฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศ เช่น วิธีสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
  นอกจากนี้ในห้องสมุดบางแห่งนิยมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการ
ห้องสมุดเพ่ิมมากข้ึน เช่น กิจกรรมบุ๊คส์แฟร์ การให้รางวัลกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิธีสืบค้นข้อมูลใน
ห้องสมุด หรือผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศอันดับสูงสุดในรอบปี การจัดประกวดเรียงความหรือค าขวัญที่
เกี่ยวกับห้องสมุด เป็นต้น 
 
การเลือกทรัพยากรสานสารเทศ 

การเลือกทรัพยากรสานสารเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่ามาไว้ในสถาบันบริการสารสนเทศ และให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ ผู้เลือกควรมีความรู้พ้ืนฐานในวรรณกรรมที่เลือก ส าหรับบรรณารักษ์ นัก
สารสนเทศ การมีวิจารญาณในการเลือก เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความสามารถใน
การเลือกหนังสือ เพราะการเลือกหนังสือเป็นหน้าที่ส าคัญเกือบจะเป็นประการแรก ดังนั้น 
บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ต้องมีความรู้และมีวิจารณญาณในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

การเลือกทรัพยากรสารสนเทศส าหรับความจ าเป็นในระยะยาว โดยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณา
ประกอบ ได้แก่ นโยบายของสถาบันบริการสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้ งบประมาณ เป็นต้น  ในการเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการในระยะสั้น การเลือกทั้งสองลักษณะต้องพิจารณา
คุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศควบคู่ไปกับความต้องการของผู้ใช้ ประกอบด้วยปัจจัยที่ท าให้ต้องมี
การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ 

1. นโยบาย วัตถุประสงค์ และประเภทของของสมุด 
2. ผู้ใช้ห้องสมุด 
3. งบประมาณ 
4. คุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศและรสนิยมในการอ่าน 
5. ความเปลี่ยนแปลงทางสภาวะทางเศรษฐกิจ 
6. อาคาร สถานที่ 
7. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
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นโยบายในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
เลือกทรัพยากรสารสนเทศชนิดต่างๆเข้าห้องสมุด ในการก าหนดนโยบายในการเลือกทรัพยากร
สารสนเทศควรมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผู้เลือก ก าหนดว่ามีผู้ใดในการเลือกบ้าง เช่น บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ครู 
อาจารย์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ในการเลือก จะต้องก าหนดให้ชัดเจน และตรงตามหลักสูตรที่มีการ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

3. วิธีการเลือกและพิจารณาคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศ 
4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

5. สาขาวิชา 

6. ภาษา 
7. จ านวนฉบับ 

ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศจ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และการท างานของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบไปด้วยผู้เกี่ยวข้องกับ
การเลือกทรัพยากรสารสนเทศดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้มาก
ที่สุด จะทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ และรวมถึงวัตถุประสงค์ของ
ห้องสมุด 

 2. ผู้บริหาร เป็นบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และช่วยสนับสนุนใน
การด าเนินงานของห้องสมุดไปด้วยดี 

3.  อาจารย์ผู้สอน เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่สอนในสาขาวิชาต่างๆ 
4.  นักวิจัยและนักวิชาการ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันที่

ห้องสมุดสังกัด ท าหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยคิดค้นเรื่องใหม่ๆ 
5.  คณะกรรมการห้องสมุด ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า วางนโยบาย ตลอดจน

แก้ปัญหาต่างๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานห้องสมุด 
6.  ผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งสถาบันสารสนเทศหรือห้องสมุดส่วนใหญ่มักจะให้ผู้ใช้เสนอ

ความต้องการที่ตนเองต้องการ 

หลักการทั่วไปในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศอาศัย
หลักการทั่วไป ดังนี้ 
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   1. เลือกทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้ ถ้าเป็นห้องสมุดในชุมชนต้องค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ และ
วัฒนธรรมประเพณีของผู้ใช้ในท้องถิ่น 
   2. เลือกทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
แต่ละประเภท  
   3. เลือกทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และหลักสูตร
ของสถาบัน  

  4. เลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าสูงและได้มาตรฐาน สาเหตุที่ต้องเลือกมีดังนี้ 

  4.1  เนื่องด้วยห้องสมุดเป็นแหล่งส่งเสริมและพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความคิด 
จึงต้องมีวัสดุที่มีคุณค่าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
  4.2 ห้องสมุดมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงรสนิยมในการอ่านของผู้ใช้
ห้องสมุด 
  4.3  ความสนใจของผู้อ่านหนังสือบางเล่มไม่ยั่งยืนเป็นเสมือนแฟชั่นอย่างหนึ่งใน
ช่วงเวลานั้น 

    5. ค านึงถึงเรื่องงบประมาณและจัดแบ่งงบประมาณ เพ่ือการจัดซื้อให้ได้สัดส่วนตาม
ความตอ้งการของผู้ใช้ บรรณารักษ์ต้องส ารวจที่มีอยู่และค านึงสิ่งต่อไปนี้ 

           5.1  หนังสือที่อาจารย์และผู้เรียนต้องการให้จัดหาเพ่ิม 
  5.2  หนังสือในสาขาที่มีน้อยและต้องการเพ่ิม 
  5.3  หนังสือที่ช ารุดเสียหายและต้องการจัดหามาแทน 

            5.4  หนังสือในหลักสูตรที่ต้องมีวัสดุพิเศษ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก 
 6. วางใจเป็นกลางในการเลือกซื้อ ทั้งนี้ต้องพิจารณาในแง่คุณค่า โดยยึดหลักการเป็น
ส าคัญ 

     7. เลือกทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พิจารณาประกอบการเลือกซื้อและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

    8. เลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตออกมาใหม่ๆ ซึ่งมักจะมีเนื้อหาที่ทันสมัยและทัน
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 



บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
 การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นการด าเนินงานให้บริการ
สารสนเทศเพ่ือตอบสนองแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคล เนื่องจาก
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นสิ่งที่ส าคัญในการจัดบริการเพ่ือสนองภารกิจของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสิรมให้องค์การมีการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ   

เทคนิคและข้ันตอนการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
 การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศจึงเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นกระบวนการตัดสินใจที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชีพ
ทางบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบกับประสบการณ์ของบรรณารักษ์ผู้มีหน้าที่คัดเลือก
เลือกทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้  
 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการ ได้แบ่งขั้นตอนการท างานออกเป็น  2 
ลักษณะการท างาน คือการคัดเลือกและการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีทั่วไป และการ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากงานบุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ (Books & IT Fair) ซึ่งมีรายละเอียดดัง
เทคนิคในการปฏิบัติงานแยกย่อยเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงในเนื้อหาบทนี้ 
 ทั้งนี้ก่อนจะเริ่มกระบวนการขั้นตอนการต่าง ๆ นั้น บรรณารักษ์ผู้คัดเลือกจะต้องศึกษา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่องค์การได้ก าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับการ
ตัดสินใจให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งศูนย์วิทยบริการ 
(หอสมุด) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ก าหนด 
“เกณฑ์การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ” ไว้ดังต่อไปนี้ 
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เกณฑ์การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ 
 ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ได้มีการก าหนดเกณฑ์เข้าคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศไว้ดังนี้ 
 1. พิจารณาจากเนื้อหา ต้องเหมาะสมกับระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 2. พิจารณาจากสภาพตัวเล่ม หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันหากมี 2 ลักษณะ เช่น ปกแข็ง และปก

อ่อน ที่มีราคาแตกต่างกัน จะพิจารณาจัดซื้อตามความเหมาะสม 
 3. พิจารณาจากปีที่พิมพ์ คือ ไม่เกิน 5 ปี  
   *ยกเว้น หนังสือประเภทต่อไปนี้ 

 3.1 หนังสือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หนังสือภาษาไทยปีพิมพ์ไม่
เกิน 3 ปี และหนังสือภาษาอังกฤษปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี 
 3.2 หนังสือทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หนังสือภาษาไทยปีพิมพ์ไม่เกิน 2 ปี และ หนังสือ

ภาษาอังกฤษก าหนดปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี 

  4. พิจารณาจ านวนที่จัดซื้อ ดังนี้  
   4.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอนต าราวิชาการที่เป็นภาษาไทย พิจารณาจ านวน ชื่อ
เรื่องละไม่เกิน 3 เล่ม (ยกเว้นด้านคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 2 เล่ม) 
   4.2 หนังสือภาษาต่างประเทศ ชื่อเรื่องละ 1 เล่ม 
 4.3 สื่อโสตทัศนวัสดุ (ราคาไม่เกิน 500 บาท) จ านวน 1 ชุด 

4.4 หนังสือประเภทสารานุกรม (Encyclopedia) ที่มีราคาสูงหรือสั่งซื้อพิเศษบรรณารักษ์
และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ 

 *หนังสือที่ไม่พิจารณา 
 1) หนังสือภาษาต่างประเทศท่ีมี Editionเก่ากว่า ที่มีอยู่ในห้องสมุด 
 2) หนังสือที่ซ้ ากับหนังสือท่ีมีอยู่ในห้องสมุดและไม่มีสถิติการใช้งาน 
 3) หนังสือที่มีราคาตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป (เสนอผู้บริหารพิจารณายกเว้นตามกรณี

สมควร) *หมายเหตุ: ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของบรรณารักษ์และคณะกรรมการบริหารในการพิจารณา
คัดเลือกฯ 
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ขั้นตอนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ  ประกอบด้วยการจัดซื้อ 2 ลักษณะ

ได้แก่ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยการจัดซื้อโดยทั่วไป และการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใน
งาน Books& IT Fair มีรายละเอียดเทคนิคและขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยการจัดซื้อ โดยทั่วไป เป็นการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศแบบที่ท าได้ตลอดปีงบประมาณ โดยบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกซื้อทรัพยากร
สารสนเทศที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวไปแล้วในก่อนหน้า มีวิธีการและเทคนิคขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 

  1. จัดสรรงบประมาณ 
  2. ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
  3. รับรายการเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
  4. รวบรวมและคัดเลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
  5. จัดส่งรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
  6. รับใบเสนอราคาจากร้านค้า 
  7. จัดส่งใบเสนอราคาให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  8. แจ้งยืนยืนการสั่งซื้อกับร้านค้า 
  9. บันทึกการใช้งบประมาณ 
  10. รับใบส่งของและหนังสือ 
  11. ส่งมอบเอกสารแก่งานพัสดุเพ่ือด าเนินการตามระเบียบทางพัสดุ 
  12. จัดเรียงหนังสือเพ่ือรอการตรวจรับ 
  13. ส่งหนังสือแก่งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
  14.  แจ้งผลการจัดซื้อแก่ผู้เสนอสั่งซื้อ 
  โดยมีรายละเอียดการด าเนินการแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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ภาพที ่4.1 ขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อหนังสือ 

จัดสรรงบประมาณ 

ส ารวจความต้องการ 

รับรายการเสนอหนังสือ 

รวบรวมและคดัเลือก 

จัดส่งรายการหนังสือ 
ให้ร้านค้า 

รับใบเสนอราคา 

เสนอใบเสนอราคาให้
ผู้บริหารพิจารณาอนุมตั ิ

แจ้งยืนยันการสั่งซื้อกับร้าน 

บันทึกการใช้งบประมาณ 

รับใบส่งของ/หนังสือ 

ส่งเอกสารแก่งานพัสด ุ

จัดเรียงหนังสือเพื่อตรวจรับ 

ส่งหนังสือแก่งานวิเคราะห์ฯ แจ้งผลจดัซื้อ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อหนังสือ 
 1. จัดสรรงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
ด าเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งจ านวนเงินนี้ได้มาจากการวางแผนการใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงานจัดซื้อจากปีก่อน โดยจะวางแผนล่วงหน้าก่อนสิ้นปีงบประมาณเพ่ือขอจัดตั้งการใช้
งบประมาณได้เพียงพอกับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อ
มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วจะได้รับรหัสโครงการและจ านวนเงินที่จัดสรรออกเป็นรายไตรมาส เพื่อให้การ
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติงานได้มีเทคนิคการบันทึก
การใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาอ านวยความสะดวก โดยท าการ
กรอกข้อมูลและใส่สูตรค านวณให้ครบถ้วนทั้ง 4 ไตรมาส เมื่อมีการจัดซื้อรายการใด ๆ จะน าข้อมูลมา
บันทึกและตัดวงเงินงบประมาณที่ใช้ทีละรายการ ท าให้ทราบงบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
ที่ช่วยป้องกันความผิดพลาด และส่งผลให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพตรงกับตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้
ก าหนดไว้  
 2. ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ การส ารวจความต้องการ
สามารถท าได้หลากหลายแนวทางข้ึนอยู่กับบริบทในปัจจุบันประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การส่งบันทึกข้อความแจ้งถึงหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
2.2 การเสนอผ่านการกรอกแบบฟอร์มการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
2.3 การใช้แบบส ารวจความต้องการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms) 
2.4 ช่องทางอ่ืนๆ เช่น e-Mail และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (Facebook, Line bot) 

3. รับรายการเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศ รายการเสนอแนะมาจากจากร้าน
หนังสือ และรายการเสนอสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  โดยทั่วไปแล้ว
ร้านหนังสือผู้จัดจ าหน่ายหนังสือจะจัดส่งรายการหนังสือเข้ามาให้พิจารณาเป็นประจ าในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งทางจดหมายที่ตีพิมพ์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีตัวอย่างดังภาพท่ี 4.2 และ 4.3 
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ภาพที่ 4.2 การเสนอรายการหนังสือของร้านค้าแบบจดหมายตีพิมพ์ 

 
 

 

 

ภาพที่ 4.3 การเสนอรายชื่อหนังสือของร้านค้าในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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ส าหรับรายการเสนอแนะจากผู้ใช้ ปัจจุบันได้ใช้การเสนอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ดังที่กล่าว
ไปแล้วข้างต้นในหัวข้อการส ารวจความต้องการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
 4. รวบรวมและคัดเลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการรวบรวมรายการที่มีการ
เสนอซื้อผ่านช่องทางต่างๆมาพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบความซ้ าซ้อนจากฐานข้อมูล
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ ในขั้นตอนนี้อาจมีการประสานงานกับผู้เสนอทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ิมเติมในด้านการสอบถามข้อมูลหนังสือ ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อแจ้งข้อมูลหนังสือไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้ค้นหาแหล่งจัดจ าหน่ายของหนังสือรายการนั้นๆ ไม่ได้ เช่น ไม่ได้ระบุ ISBN 
ชื่อเรื่องไม่ชัดเจน ชื่อผู้แต่งไม่ได้ระบุ (หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันมีจ านวนมาก ต้องตัดสินใจด้วยชื่อผู้แต่ง
ประกอบเป็นส าคัญ) เป็นต้นหรืออาจมีเรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณา อันเกิดจาก
งบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละคณะหรือหลักสูตรไม่เพียงพอต่อการเสนอซื้อของผู้ใช้บริการในแต่ละ
หลักสูตร เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการมีราคาสูงเกินไป (ตามหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ว่า 
จะไม่จัดซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติเป็นพิเศษ เนื่องจากเห็นว่ามีความส าคัญต่อการ
เรียนการสอนทรัพยากรสารสนเทศที่ราคาเกิน 5,000 บาทจ านวนผู้เสนอซื้อในหลักสูตรเดียวกัน
จ านวนมาก เป็นต้น 
 5. จัดส่งรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศที่จะจัดซ้ือให้แก่ร้านหนังสือ เพ่ือให้ร้านค้าด าเนินการ
จัดหาหนังสือ และเสนอราคาหนังสือเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในขั้นตอนนี้จะควบคู่ไปกับการเทียบ
ราคาของหนังสือแต่ละร้านค้าด้วย โดยเลือกร้านค้าที่จ าหน่ายราคาหนังสือเล่มเดียวกันในราคาที่ถูก
กว่า โดยปกติจะใช้พิจารณาเปรียบเทียบกับหนังสือที่มีราคาแพง เช่น หนังสือต่างประเทศ ที่ต้องสั่งซื้อ
จากส านักพิมพ์ต่างประเทศ แต่ละร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายจะมีค่าด าเนินการและค่าขนส่งที่แตกต่างกัน
ออกไป จึงต้องเลือกราคาที่ถูกที่สุดเพ่ือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเมื่อตกลงราคาเรียบร้อยแล้วให้
ร้านค้าออกใบเสนอราคา 
 6. รับใบเสนอราคาจากร้านหนังสือ หลังจากตกลงราคาเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะออกใบ
เสนอราคาจัดส่งมาให้ เมื่อรับแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในใบเสนอราคาที่ได้รับหากไม่
ตรงกับรายการที่เสนอไปให้แจ้งร้านค้าแก้ไขและจัดส่งมาใหม่ 

7. จัดส่งใบเสนอราคาให้ผู้บริหาร เพ่ือพิจารณารายการหนังสือ และอนุมัติการจัดซื้อ 
8. แจ้งยืนยันการสั่งซ้ือกับร้านค้า เพ่ือให้จัดส่งหนังสือและใบส่งของทั้งนี้เพ่ือการปฏิบัติงาน

ที่รวดเร็ว ควรให้ร้านค้าจัดส่งใบส าเนาใบเสนอราคามาทาง e-Mail ก่อนเพ่ือยื่นเรื่องและเตรียมการ
เบิกจ่ายได้ทันที และให้ติดตามทวงถามเอกสารตัวจริงให้จัดส่งมาถึงภายใน 7 วันท าการ ในการ
ปฏิบัติงานลักษณะนี้จะท าให้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านค้าผู้จัดจ าหน่ายได้ หากร้านค้าใด
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ด าเนินการจัดส่งเอกสาร รวมถึงหนังสือล่าช้า ให้ท าการบันทึกข้อมูลไว้เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
สั่งซื้อครั้งต่อไป 
 9. บันทึกการใช้งบประมาณ ท าการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อลงในแบบบันทึกการใช้
งบประมาณ (ไฟล์ Excel ทีก่ล่าวในขั้นตอนที่ 1)  

10. รับหนังสือและใบส่งของ รับหนังสือและใบส่งของพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งแก่ร้านค้าว่าจะต้องจัดส่งหนังสือได้หลังจากยืนยันการสั่งซื้อจากใบ
เสนอราคาที่ได้รับ ได้ภายในภายใน 15 วันท าการทั้งนี้ในกรณีนี้อาจมีใบค้างส่งหนังสือแนบมาด้วย ให้
ตรวจสอบและติดตามทวงถามเพ่ิมเติม และควรตรวจสอบรายกการค้างส่ง ให้มีได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 
10 ของหนังสือที่จัดซื้อทั้งหมด หากร้านค้ามีรายการค้างส่งมากเกินจากนี้ให้ยกเลิกรายการดังกล่าว
ออก และท าใบเสนอราคาเข้ามาใหม่ 

11. ส่งมอบเอกสารแก่งานพัสดุ โดยกรอกข้อมูลแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ แนบ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและส่งมอบงานพัสดุด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบวิธีทางการเงินและพัสดุ
โดยทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนังสือผู้ปฏิบัติงานจะต้องแจ้งแก่ร้านค้าเพ่ือจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน 
ประกอบไปด้วยเอกสารที่ต้องแนบในการจัดซื้อเพ่ือส่งงานพัสดุด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ใบเสนอราคาฉบับจริง  
 2) ใบส่งของฉบับจริง 
  3) ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารของร้านค้า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรา
ร้านค้า (ถ้ามี)  
  4) ส าเนารายการบัญชีเคลื่อนไหวย้อนหลัง (สามารถปิดยอดเงินได้) พร้อมรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง และประทับตราร้านค้า (ถ้ามี)  
 5) กรณีเป็นร้านค้าใหม่ท่ียังไม่เคยท าการซื้อขายมาก่อน ใช้เอกสารข้อมูลผู้ขายด้วย 
ให้ท าการรวบรวมเอกสารดังกล่าว โดยน าฉบับจริงจัดส่งงานพัสดุ แนบส่งพร้อมแบบส ารวจความตัอง
การใช้พัสดุ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รูปแบบของแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ และแนว
ทางการกรอกข้อมูล มีลักษณะดังภาพที่ 4.4 
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          กรอกชื่อผู้ขอจัดซื้อหนังสือ                                                      ระบุกลุ่มงานที่สังกัด                          
ใส่ชื่อหน่วยงาน 

 

                          
      ระบุข้อมูลร้านค้า และจ านวนหนังสือที่จัดซื้อ          ระบุจ านวนเป็น 1 ชุดเสมอ 
                                                                           ราคาใส่ตามจริงที่ตรงกับใบเสนอราคา 

 

                                      กรอกจ านวนเงินเป็นตัวอักษร                จ านวนเงินสทุธิเป็นตัวเลข 

 

ลงลายมือชื่อ         
 
 
 
 

                                                                                        กรอกรหัสงบประมาณที่ใช้ 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างการกรอกแบบส ารวจความต้องการพัสดุ 



44 
 

 12. จัดเรียงหนังสือเพื่อรอการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับ เป็นกระบวนการหนึ่งของ
งานพัสดุในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งในขั้นตอนนี้งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จะต้องอ านวยความสะดวกในการเรียงล าดับหนังสือเพ่ือให้กรรมการตรวจรับได้สะดวก ซึ่งในขั้นตอน
นี้เพ่ือลดเวลาในการจัดเรียงรายการ ผู้ปฏิบัติงานควรแจ้งให้ร้านค้าผู้จ าหน่ายท าหมายเลขล าดับ
รายการติดหรือเสียบกระดาษคั่นมากับหนังสือ จะท าให้สามารถจัดเรียงและตรวจสอบได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น 
 13. จัดส่งหนังสือที่ผ่านการตรวจรับแล้วให้แก่กลุ่มงานวิเคราะห์สารสนเทศ เมื่อหนังสือ
ผ่านการตรวจรับตามระเบียบพัสดุแล้ว ให้ประสานงานจัดส่งหนังสือแก่กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์เลขหมวดหมู่และให้บริการต่อไป 
 14. แจ้งผลการจัดซื้อแก่ผู้เสนอสั่งซื้อ โดยการแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ การส่ง
บันทึกข้อความแจ้งแก่คณะ ในลักษณะสรุปรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศแต่ละคณะ และการแจ้ง
ผู้เสนอซื่อรายบุคคลผ่านช่องทางการสื่อสารที่ผู้เสนอได้ให้ข้อมูลไว้ 

 

การจัดซื้อโดยใช้แบบส ารวจความต้องการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms)  
การจัดซื้อโดยใช้แบบส ารวจผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ เป็นรูปแบบใหม่ในการใช้ระบบ

สารสนเทศเข้ามาช่วยในการกรอกแบบฟอร์มการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบใหม่ที่
เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงและค้นคืนได้ง่าย ไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลาโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. สร้างแบบฟอร์ม โดยเข้าไปที่ URL: https://docs.google.com/formsจากนั้นให้ Login 
ด้วย e-Mail และ password ของ gmail ในที่นี้ แนะน าให้ ใช้ งาน e-Mail ของมหาวิทยาลัย 
@nsru.ac.th ในการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านหน้า Login เข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าของแบบฟอร์มดังภาพ 
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 2. เลือกสร้างแบบฟอร์มใหม่ โดยเลือกจากตัวอย่างที่ระบบแนะน า หรือแก้ไขปรับปรุงจาก
แบบฟอร์มเดิมท่ีเคยท าไว้ หรือสร้างใหม่โดยเลือกไปที่ “ว่าง” ดังภาพ 

 
 
                
 

เลือกสร้างแบบฟอร์มใหม ่           
จากเอกสารว่าง 

 
 
          
 
                                                                                            เลือกจาก    

                                                                                                               แบบฟอร์มที่เคยสร้าง 

 

ภาพที่ 4.5 หน้าแบบฟอร์มออนไลน์ Google Form 

ภาพที่ 4.6 วิธีการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ Google Form 
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กรณีกดไปที่แกลเลอรี่เทมเพลตจะปรากฏรูปแบบให้เลือกเพ่ิมข้ึน ดังภาพ 

 

                    ภาพที่ 4.7 รปูแบบฟอร์มออนไลน์ Google Form หน้าแกลเลอรีเทมเพลต 

 3. เมื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบได้แล้ว ให้สร้างแบบฟอร์มที่ต้องการ โดยกรอกรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งในท่ีนื้คือการท าแบบฟอร์มเสนอสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ภาพที่ 4.8 รูปแบบฟอร์มออนไลน์แบบสร้างใหม่ (ว่าง) 

 4. ในการกรอกข้อมูลจะมีแถบเครื่องมือให้เลือกใช้ในการก าหนดชนิดของการตอบข้อมูล 
โดยการสร้างแบบฟอร์มที่แตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และความต้องการค าตอบจากผู้ใช้ ซึ่ง
ในที่นี่แบบฟอร์มเสนอซ้ือฯ จะเน้นข้อมูลแบบ “หลายตัวเลือก” ในส่วนที่ให้ผู้ใช้เลือกตอบ ในส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล และ “ค าตอบสั้นๆ” ในส่วนที่ 2 ข้อมูลหนังสือ  
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   5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถตกแต่งรูปแบบให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเรื่องที่
ศึกษาได้ โดยกดไปที่         และเลือกรูปแบบที่ต้องการ หรือใส่รูปตกแต่งเพ่ิมเติมได้ 

 
 
          กด

ที่น่ีเพื่อใส่รูปภาพ 

 
 

เลือกภาพจากระบบแนะน า       
หรือน าเข้าภาพด้วยตนเอง         

กดเลือกโทนสี      
          ของแบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9 การเลือกรูปแบบการกรอกข้อมูล 

ภาพที่ 4.10 วิธีการตกแต่งแบบฟอร์มให้สวยงามน่าสนใจ 
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6. เมื่อตกแต่งเรียบร้อยแล้ว สามารถแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มได้ด้วยการกดที่       มุมขวา
บนของหน้าจอ 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 7. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลและความเรียบร้อย เมื่อได้แบบฟอร์มที่ต้องการแล้วให้กดที่ 
“ส่ง” เพ่ือบันทึกและน าไปเผยแพร่ 

 
 
              กดส่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.11 แบบฟอร์มออนไลน์ที่กรอกข้อมูลแล้ว 

ภาพที่ 4.12 หน้าแบบฟอร์มออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานที่แก้ไขได้ 
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  8. เมื่อกดส่งแล้วระบบจะปรากฏหน้าจอให้เลือกเผยแพร่แบบฟอร์ม ซึ่งในทีนี้จะเลือกการใช้
ลิงก์ในการเผยแพร่ และท า Qr codeต่อไปเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงในการเลือกลิงก์ให้เลือกไปที่        
ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
                                                                       กดเพ่ือเลือกลิงก์ 
 
 
 
 
 
 

 9. เลือก “ตัด URL ให้สั้นลง และท าการคัดลอกลิงก์ไว้ส าหรับเผยแพร่ให้แก่ผู้ใช้ 
 

 
ภาพที่ 4.14 หน้าจอแสดงผลการตัด URL ที่สั้นลง 

ภาพที่ 4.13 หน้าจอแสดงผลการเลือกลิงก์เพ่ือเผยแพร่ 
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สิ้นสุดกระบวนการจัดท าแบบฟอร์มออนไลน์ ต่อไปเป็นการเพ่ิมความสะดวกในการ
เผยแพร่ โดยการท า QR Code มีวิธีการดังนี้ 

 1) เ ข้ า ไ ปที่  URL: https://www.qr-code-generator.com แ ล ะน า ลิ ง ก์ ข อ ง
แบบฟอร์มมาใส่ในช่องWebsite (URL) 

 
 
 
 
 
 
 
     วางลิงก์ในช่องนี้ 
 
 
 
2) เลือก Create Qr Code  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           กดเพื่อสร้าง QR code 

 
 

ภาพที่ 4.15 หน้าเว็บไซต์ QR Code Generator 

ภาพที่ 4.16 หน้าเว็บไซต์ QR Code Generator ที่ใส่ลิงก์แล้ว 



51 
 

 1.10 ดาวน์โหลด QR Code ที่ได้ทางขวามือจะได้ไฟล์ภาพ QR Code ที่ต้องการสามารถ
น าไปใช้เผยแพร่แบบฟอร์มได้ทั้งแนบในบันทึกข้อความ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การติดตามผลการตอบกลับของผู้เสนอซ้ือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถท าได้โดยเลือกไป
ที่ “การตอบกลับ” เพ่ือดูข้อมูล ทั้งนี้สามารถเลือกดูในลักษณะของ Worksheet ที่สามารถบันทึกผล
การด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานต่อหนังสือนั้นๆ ได้อีกด้วย  
           เลือกดูรูปแบบ 
          Worksheet 

      กดเพื่อดูข้อมูล 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.17 หน้าจอแสดงผลลัพธ์ QR code ที่ต้องการ 

ภาพที่ 4.18 หน้าการตอบกลับของผู้ใช้ 
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ลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏในรูปแบบ Worksheet ที่สามารถกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมลงไปได้ 
และระบบจะท าการบันทึกข้อมูลนั้น หรือสามารถบันทึกไฟล์ไปใช้งานต่อได้ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.19 หน้าจอแสดงผลแบบ Worksheet 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้ปฏิบัติงาน ในที่นี่ได้เพ่ิมคอลัมภ์ การด าเนินการ เพ่ือ
บันทึกผลการด าเนินงานต่อหนังสือรายการนั้น ๆ ไว้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทราบ หรือบันทึก
เตือนความท าของผู้ปฏิบัติงานเอง 

 

 

 

 

 

 

 

จะเห็นได้ว่าการใช้แบบฟอร์มออนไลน์ นอกจากจะอ านวยความสะดวกในการเผยแพร่ และ
ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการแล้ว ยังสามารถบันทึกการด าเนินงานลงในระบบฟอร์ม ที่สามารถ
เรียกคืนข้อมูลได้ตลอดเวลา ป้องกันการสูญหายหรือช ารุดของแบบฟอร์มในรูปแบบเก่าที่เป็นกระดาษ
ได้อีกด้วย  

ภาพที่ 4.20  หน้าจอแสดงผลแบบ Worksheet ที่ใส่ข้อมูลเพ่ิมเติม 
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การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในงาน Books& IT Fair  
 นอกจากวิธีการจัดซื้อโดยทั่วไปตลอดปีงบประมาณแล้ว ทางส านักวิทยบริการฯ ยังได้
ด าเนินการจัดโครงการบุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ (Books & IT Fair) ขึ้นเป็นประจ าทุกปีงบประมาณเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการมีส่วนรวมเสนอทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่ระบบการให้บริการของ
ศูนย์วิทยบริการจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งที่อ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยปกติจะด าเนินการในระยะเวลา 2 วัน โดยมีการจัดจ าหน่ายหนังสือ
จากร้านค้าและส านักพิมพ์ต่างๆ เป็นจ านวนหลายร้าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 การด าเนินการจัดหาและคัดเลือกซื้อทรัพยากรสารสนเทศในงาน Books & IT Fair จะใช้
ระบบคูปองแทนเงินสดเข้ามาอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ร้านค้า และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรจะมีวงเงินงบประมาณที่
เท่ากัน ผู้ใช้ที่ได้รับคูปองเงินสด จะสามารถใช้คูปองเสมือนเป็นเงินสดที่มีมูลค่าตามที่ปรากฏบนคูปอง
นั้นๆ ในการคัดเลือกซื้อหนังสือภายในงานควบคู่กับการกรอกแบบฟอร์มเสนอรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบคูปองในงาน Books & IT 
Fair สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีเทคนิคในการ
ด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชุมก าหนดการจัดงาน Books& IT Fair ประจ าปีงบประมาณและก าหนด
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อหนังสือ 

2. ประสานงานร้านหนังสือที่ประสงค์จะจัดจ าหน่ายหนังสือในงาน Books& IT Fair 
3. แจ้งงบประมาณให้แต่ละคณะทราบโดยจัดสรรเป็นหลักสูตรการการเรียนการสอน 

ด้วยการท าบันทึกข้อความถึงทุกคณะ 
4. จัดเตรียมคูปองแทนเงินสด และแยกออกเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมการแจกจ่าย 
5. ด าเนินการแจกคูปองให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรเพ่ือคัดเลือกซื้อหนังสือจาก

ร้านหนังสือ ภายในงาน Books& IT Fair 
6. รับรายชื่อหนังสือพร้อมคูปองจากร้านหนังสือ เพ่ือตรวจสอบรายชื่อหนังสือใน

ฐานข้อมูล ส าหรับรายการที่ซ้ าจะไม่คัดเลือกซื้อ และรายการท่ีไม่ซ้ าจะเลือกซื้อ 
7. บรรณารักษ์ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ได้รับจากร้านหนังสือ กับฐานข้อมูลรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่เดิม 
8. บันทึกข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบการจัดซื้อ 
9. เสนอข้อมูลการจัดซื้อแก่ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ 
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10. รวบรวมรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จัดส่งให้ร้านหนังสือ แต่ละร้านที่มี
ทรัพยากรสารสนเทศ 

11. รับใบเสนอราคาจากร้านหนังสือ 
12. กรอกข้อมูลแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ แนบพร้อมใบเสนอราคา 
13. ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบวิธีการทางการเงินและพัสดุ 
14. รับทรัพยากรสารสนเทศพร้อมใบส่งของ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน หากมี

ข้อแก้ไขหรือมีทรัพยากรค้างส่งให้แจ้งร้านหนังสือเพ่ือด าเนินการ 
15. ด าเนินการตรวจรับตามกระบวนการพัสดุ 
16. จัดส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการตรวจรับให้ฝ่ายงานวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ 
17. แจ้งผลการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้แต่ละคณะทราบ  
 

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
 ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือได้ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงานจ านวน 2 ระบบ เพือ่ให้การท างานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
 1. ระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรม (OPAC) 

2. ระบบการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (NSRU. Library Online Purchasing System): 
ปัจจุบันใช้เฉพาะการจัดซื้องานบุ๊คส์แอนด์ ไอทีแฟร์ 

โดยมีเทคนิคในการใช้งานในแต่ละระบบดังต่อไปนี้ 
 
1. ระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรม (OPAC) 
  เป็นระบบที่บันทึกและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ ที่สามารถ

ค้นคืนข้อมูลได้จาก URL: http://search.library.nsru.ac.th โดยตัวระบบมีฟังก์ชันการท างานที่
หลากหลาย อาทิ การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ การยืมต่อ การจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ การตรวจสอบประวัติการยืมคืนและค่าปรับของตนเอง เป็นตน โดยการน า
ระบบมาช่วยในการปฏิบัติงานจัดซื้อนั้น ประกอบด้วยส่วนการท างานดังนี้ 

 
 



55 
 

   1.1 ใช้ส าหรับการตรวจสอบรายการซ้ ากับทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่เดิม โดยหากค้น
คืนได้ว่ามีรายการปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลจะใช้ข้อมูลในระบบประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
 

 1) ปรากฏฉบับเดียวกัน ปีพิมพ์เดียวกัน: ไม่พิจารณาจัดซื้อ  
 2) ปรากฏฉบับเดียวกัน ปีพิมพ์ต่างกัน: พิจารณาจัดซื้อหากฉบับเดิมที่มีอยู่มีปีพิมพ์ที่

เก่ากว่า 
 3) ไม่ปรากฏข้อมูล: พิจารณาจัดซื้อ 

 

 
ภาพที่ 4.21 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 

 ในการค้นหาหนังสือเพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อน โดยทั่วไปมักเลือกใช้ ISBN หรือชื่อเรื่องเป็น
หลักจะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและขอบเขตที่จ ากัด ท าให้สะดวก รวดเร็วต่อการตรวจสอบดังภาพที่ 
4.22 
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                    เลือกชนิดของข้อมูล 
 
 
 

 
เพ่ือให้ทราบแนวทางของทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ การศึกษาสถิติการค้นคืนของ

ผู้ใช้บริการจะท าให้คัดเลือกจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 
การเรียกดูสถิติให้เลือกไปที่เมนู “สถิติ” จะปรากฏสถิติการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศโดย

สถิติที่ใช้ประกอบการคัดเลือกทรัพยากรฯ จะใช้ ”สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม”และ “สถิติการ
ค้นหาตามค าค้น” ทั้งนี้สามารถก าหนดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการได้ โดยเลือกที่วันที่เริ่มต้น และ
วันที่สิ้นสุด ทั้งนี้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยสามารถเลือกที่ “ส่งออก” เพ่ือได้เป็น
ไฟล์ข้อมูล Excel  เลือก “พิมพ์” เพ่ือสั่งพิมพ์ข้อมูล และ “อีเมล” เพ่ือส่งข้อมูลไปยัง e-Mail ที
ต้องการได ้

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.22 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) แสดงผลการเลือกชนิดข้อมูล 
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       สถิติทีเลือกใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             เลือกส่งออกข้อมูลได ้
   
 

 
ภาพที่ 4.24 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) : สถิติการค้นหาตามค าค้น 

 
 

ภาพที่ 4.23 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) : สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม 
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 2. ระบบ NSRU. Library Online Purchasing System 
 เป็นระบบที่ช่วยในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อหนังสือในงาน Books & IT Fair ในการบันทึกและ
ค้นคืนข้อมูลต่างๆมีช่องทางการเข้าถึงระบบผ่าน URL: http://buybook.nsru.ac.th ประกอบไป
ด้วยเทคนิคการใช้งาน ดังนี้ 
    2.1 การเพิ่มและจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่จะจัดซื้อใหม่ ทั้งนี้สิทธิการเข้าถึง
ระบบจะถูกก าหนดและสร้างบัญชีเข้าระบบขึ้นอยู่กับการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานปีนั้นๆ มีขั้นตอน
การใช้งานดังนี้ 
  1) เข้าสู่ระบบ ด้วยการ Login จาก Username และ Password ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 4.25 ระบบ NSRU. Library Online Purchasing System หน้าแรก 

 
   2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพให้เลือกไปที่ “เข้าสู่ระบบส าหรับ
บุคลากร” 
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ภาพที่ 4.26 หน้าจอหลักเม่ือเข้าสู่ระบบส าเร็จ  

 
 3) จากนั้นให้เลือกปีงบประมาณปัจจุบัน (ซึ่งส่วนของงบประมาณนี้ Admin จะเป็น

ผู้ก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4) เมื่อท าการเลือกปีงบประมาณแล้ว ระบบจะปรากฏหน้าจอโมดูลการท างาน 
โดยแบ่งออกเป็น อาจารย์ที่มีคูปอง และไม่มีคูปอง ซึ่งข้อมูลหนังสือในส่วนที่มีคูปองจะถูกพิจารณา
จัดซื้อก่อน การใช้งานในส่วนนี้เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในการบันทึกข้อมูลมีหลายคน จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบการลงข้อมูลหนังสือก่อนที่จะเพ่ิมข้อมูลลงไป
ใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อหนังสือซ้ ากัน ดังภาพ 

             เลือก “เข้าสู่ระบบส าหรับบุคลากร” 
 

ภาพที ่4.27 การเลือกปีงบประมาณ 
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 5) ตรวจสอบและเพ่ิมข้อมูลหนังสือใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก (ดูเกณฑ์การ

คัดเลือกฯจากหัวข้อ เกณฑ์การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ) โดยพิจารณาจาก
แบบฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกข้อมูล ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.28 หน้าแรกโมดูลการท างานของระบบ NSRU. Library Online Purchasing System  

ภาพที่ 4.29 ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จากงาน Books & IT Fair 
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 มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
 1) ตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมเพ่ือเช็ครายการซ้ าในลักษณะเดียวกัน
กับการจัดซื้อหนังสือปกติโดยเลือกค้นหาจาก ISBN เป็นหลักเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
กรอกเลข ISBN หนังสือ 

 
 
 
 
             กดค้นหา หรือ Enter                         ลอืกทีI่SBN   
  
 
 
 
 2) พิจารณาจัดซื้อ จากผลการตรวจสอบความซ้ าซ้อน โดยพิจารณาดังนี้ 

 - ปรากฏฉบับเดียวกัน ปีพิมพ์เดียวกัน : ไม่พิจารณาจัดซื้อ  
  -  ปรากฏฉบับเดียวกัน ปีพิมพ์ต่างกัน : พิจารณาจัดซื้อหากฉบับที่มีอยู่มีปี 

                                  พิมพ์ที่เก่ากว่า 
  -  ไม่พบรายการที่ค้นหา : พิจารณาจัดซื้อ (ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ  

                                  ที่ก าหนด) 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.30 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) : หน้าการค้นหา 
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ภาพที่ 4.31 ผลการค้นหา 
 
 3) รายการที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ให้เพ่ิมข้อมูลเพ่ือการจัดซื้อต่อไป โดยเลือกขอบเขต
จากคูปองที่ผู้ใช้แนบมาด้วย หากผู้ใช้มีคูปอง ให้เลือกที่ อาจารย์มีคูปอง/นิสติ แต่หากไม่มีคูปองให้
เลือกที่อาจารย์ไม่มีคูปอง/เจ้าหน้าที่ 
    
 
 
      เลือกจากมีคูปอง/ไม่มีคูปอง 
                                                                         ตามที่แนบมากับแบบฟอร์มฯ 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) : หน้าผลการค้นหา 

ภาพที่ 4.32 การลงข้อมูลจากการใช้คูปอง 
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 4) วิธีการกรอกข้อมูลของทั้ง 2 ค าสั่ง จะการกรอกข้อมูลในลักษณะเดียวกัน อันดับ
แรกให้กรอกเลข ISBN เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อนในการจัดซื้อครั้งนี้ โดยจะท าการบันทึกข้อมูลใหม่
ต่อเมื่อผลปรากฎว่า “ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา” จากนั้นให้กดไปที่ Add New Book ดังภาพเพ่ือเข้าสู่
ขั้นตอนต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  กดเพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 
 
 
 5) เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมข้อมูลหนังสือใหม่ ให้กรอกข้อมูล ชื่อหนังสือ 
ผู้แต่ง ปีพิมพ์ ISBN ดังภาพและกดที่ Add New Book(กรณีไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดให้เลือกกรอกที่
จ าเป็น เช่น อาจไม่ทราบชื่อผู้แต่งให้เว้นว่างได้) 
 
 
 
                                                          
 
 
                                             กรอกข้อมูลหนังสือในช่องว่าง 
 
 
                   กรอกครบแล้วกดเพือ่บันทึกข้อมูล 

  

ภาพที่ 4.33 NSRU. Library Online Purchasing System หน้าเพ่ิมข้อมูลหนังสือใหม่ 

ภาพที่ 4.34 หน้าการกรอกข้อมูลหนังสือใหม่ 
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 6) ระบบจะบันทึกข้อมูลและแสดงผลรายการบนหน้าจอดังภาพ ให้เลือก Edit data 
เพ่ือกรอกข้อมูลการเสนอซื้อ 
 
        กดที่ Edit data 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 7) ระบบจะแสดงผลหน้าจอให้ท าการแก้ไขข้อมูล ให้เลือกไปที่ “ป้อนข้อมูลเสนอ
สั่งซื้อ”และท าการกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยในส่วนของช่องบุคลากร ให้กรอกเพียงคีย์เวิร์ดชื่อผู้ใช้ 
ระบบจะอ านวยความสะดวกด้วยการปรากฏชื่อที่เก่ียวข้องมาให้เลือกอัตโนมัติ ดังภาพ 
 
                                                      กดที่นี่ เพือ่กรอกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
                เลือกช่ือผู้เสนอ 
 
 
 

ภาพที่ 4.35 NSRU. Library Online Purchasing System แสดงผลหนังสือใหม่ท่ีบันทึกแล้ว 

ภาพที่ 4.36 การป้อนข้อมูลเสนอซื้อหนังสือ :ชื่อผู้เสนอซ้ิอ 
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  8) เลือกชื่อผู้เสนอฯ จากรายการที่ปรากฎ กรณีไม่มีข้อมูลให้เพ่ิมข้อมูลใหม่ โดยเลือก
ไปที่ “เพ่ิมบุคลากร” และกรอกข้อมูลตามที่ผู้เสนอฯ ให้มาในแบบฟอร์ม และกด “Add New Staff”
เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภาพ  

                                กดที่น่ี เพื่อกรอกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
  
     กดเมื่อกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแล้วเพื่อท าการบันทึก 
  
 9) กรอกข้อมูลล าดับต่อไป คือข้อมูลร้านค้า ให้ใส่คีย์เวิร์ดชื่อร้านค้า ในลักษณะ
เดียวกันกับผู้เสนอฯ ระบบจะปรากฏรายการร้านค้าที่เก่ียวข้องขึ้นมาให้เลือก ดังภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 

    
  
                                     เลือกร้านค้า 
    
    

 

ภาพที่ 4.37 NSRU. Library Online Purchasing System การเพ่ิมบุคลากร 

ภาพที่ 4.38 การเลือกใส่ข้อมูลร้านค้า 
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 10) จากนั้นให้กรอกข้อมูลล าดับต่อไป คือใบสั่งซื้อเลขท่ี (ให้ใช้เลขเดียวกับเลขร้านค้า)
ราคา และจ านวน ในช่องว่าง จากนั้นกด “Add data” เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภาพ 
 
 
 
 
     
 
         กรอกข้อมูล 

 
 
     กดเพื่อบันทึก 
 
 
 11) เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะปรากฏข้อมูลหนังสือที่จัดซื้อ ซึ่งขั้นตอนนี้หาก
ต้องการแก้ไขให้กดที่ปุ่มสีเหลืองขวามือ ดังภาพ 
 
 
 
 

 
   กรณีต้องการแก้ไขข้อมลูกดท่ีนี่ 

 
  
 12) สิ้นสุดกระบวนการเพ่ิมข้อมูลหนังสือจัดซื้อใหม่ หากต้องการจัดซื้อเล่มใหม่ให้
เริ่มท าตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1) อีกครั้ง และท าเช่นนี้กับทุกๆ เล่มที่ต้องการจัดซื้อ 
 
 
 
 

ใสเ่ลขเดียวกบัเลขร้านค้า 

ภาพที่ 4.39 การกรอกข้อมูลราคา จ านวน 

ภาพที่ 4.40 NSRU. Library Online Purchasing System แสดงผลรายการเสนอซื้อหนังสือ 
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2.2 ระบบช่วยบันทึกสรุปผลการจัดซื้อ 
 จากการเพ่ิมข้อมูลหนังสือใหม่ จะอยู่ในสถานะรอพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้สามารถใช้งาน
ระบบถึงขั้นตอนดังกล่าวได้และน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานในระบบอ่ืนต่อไป แต่ทั้งนี้ตัวระบบเองยัง
สามารถจัดสรรงบประมาณและตัดยอดงบประมาณที่จัดซื้อได้ว่าใช้ไปเท่าไหร่ คงเหลือเท่าไหร่ 
ตลอดจนคิดเป็นร้อยละในการใช้งบประมาณได้อีกด้วย หากต้องการใช้งานความสามารถดังกล่าวจะมี
ลักษณะการท างาน ดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถตั้งวงเงินงบประมาณแต่ละ
หลักสูตรที่ต้องการ โดยกรอกข้อมูลชื่อหลักสูตร และใส่งบประมาณแต่ละหลักสูตรหรือคณะขึ้นอยู่กับ
นโยบายในการจัดสรรงบประมาณครั้งนั้นๆ เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ให้กดไปที่ “Add Budget” ดัง
ตัวอย่าง(กรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เป็น Admin ให้แจ้งวงเงินและรายละเอียดที่ต้องการแก่ Admin เพ่ือ
ท าข้ันตอนนี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2)  การจัดซื้อเพ่ือให้ระบบช่วยตัดงบประมาณท่ีตั้งไว้ ให้กลับไปท่ีหน้าแรกของระบบ 
โดยเลือกไปที่ Home ด้านมุมซ้ายของหน้าจอ และเลือก “จัดซื้อหนังสือ” 
 
 

ภาพที่ 4.41 การก าหนดงบประมาณ 
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หากต้องการกลับหนา้จอหลัก ให้เลือกที ่Home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3)  หน้าจอจะปรากฏรายชื่อหนังสือที่รอการพิจารณา ให้คลิกเลือกหนังสือที่จะจัดซื้อ 
หรือใส่ข้อมูลหนังสือเพ่ือค้นหาในแถบเครื่องมือค้นหาพร้อมเลือกที่ “ชื่อหนังสือ” หรือ “ISBN” และ
กดค้นหา 
 
 
 
                                                                    กรอกข้อมูลหนังสือ 
 
 
 
 
                                                  เลือกรายการหนังสือท่ีจะจัดซื้อ 
 
 
 
 
 

เลือกที่จัดซื้อหนังสือ 

ภาพที่ 4.42 NSRU. Library Online Purchasing System การจัดซื้อหนังสือ 

ภาพที่ 4.43 NSRU. Library Online Purchasing System การค้นหาและเลือกหนังสือที่จะจัดซื้อ 
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 4) เลือกหนังสือที่ต้องการจัดซื้อ เลือกหลักสูตร/หน่วยงาน เพ่ือตัดงบ ซึ่งโดยปกติระบบ
จะเลือกไว้ให้อัตโนมัติจากการเพ่ิมข้อมูลหนังสือใหม่ในขั้นตอนแรก แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงก็
สามารถท าได้ในขั้นตอนนี้ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กด “จัดซื้อ” เพ่ือให้ระบบตัด
ยอดและบันทึกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                   กรณีต้องการเปลีย่นแปลงหน่วยงานเพื่อตดังบให้เลอืกรายการตรงนี ้               กดจดัซ้ือ 
 
 
 5) เมื่อกดจัดซื้อแล้วระบบจะบันทึกข้อมูลพร้อมตัดยอดงบประมาณ โดยสามารถดู
ผลสรุปได้ในหน้ารายงาน โดยเลือกไปที่ “Home”เพ่ือกลับสู่หน้าจอหลัก(ดังตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วใน
ขั้นตอนที่ 2.2) เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วให้เลือกไปที่ “รายงาน”  
 
 
 
          

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.44 NSRU. Library Online Purchasing System ข้อมูลหนังสือที่จะจัดซื้อ 

ภาพ 4.45 NSRU. Library Online Purchasing System  หน้ารายงาน 
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 6)  ในหน้ารายงานจะปรากฏให้เลือก 3 รายการ ซึ่งแสดงผลแตกต่างกัน โดยหาก
ต้องการดูรายงานการใช้งบประมาณในภาพรวม ให้เลือกไปที่ “สรุปรายการใช้งบประมาณ” หาก
ต้องการดูรายงานแยกแต่ละคณะ/หลักสูตร ให้เลือกไปที่ “รายงานการสั่งซื้อ (งบคณะ)” และส่วน
สุดท้ายคือ รายงานการสั่งซื้อ (งบส านักหอสมุด) ในส่วนนี้ยังไม่ได้ใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 4.46 NSRU. Library Online Purchasing System รายงานแบบต่างๆ 

7) กรณีเลือกสรุปรายการใช้งบประมาณ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 

  8)  กรณเีลือกรายงานสั่งซื้อ (งบคณะ) จะปรากฏหน้าจอให้เลือกดูรายการแยกตาม
คณะ/หลักสูตร (ท่ีได้ตั้งงบประมาณไว้) จากนั้นเลือกคณะที่ต้องการดูข้อมูล  
 

 

ภาพที่ 4.47 NSRU. Library Online Purchasing System สรุปรายการใช้งบประมาณ 
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9) เมื่อเลือกคณะแล้วจะปรากฏรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ คงเหลือ และรายการ
หนังสือ ซึ่งรายการหนังสือนี้สามารถส่งออก (Export) เป็นไฟล์ Excel เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

 

 
 
 
 
 

กดเพื่อ Export ไฟล์ 

ภาพที่ 4.48 NSRU. Library Online Purchasing System  สรุปการใช้งบประมาณแยกตามคณะ 

ภาพที่ 4.49 ผลลัพธ์รายการสั่งซื้อแยกตามคณะ 
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2.3 การบันทึกข้อมูลการเสนอจัดซื้อหนังสือของบุคลากร 
 นอกจากระบบจะช่วยอ านวยความสะดวกในการลดความซ้ าซ้อนในการจัดซื้อหนังสือแล้ว 

ยังช่วยในการตรวจสอบรายการสั่งซื้อย้อนหลังแยกตามบุคลากรที่เสนอฯ โดยมักใช้ประโยชน์ในกรณี
ที่ผู้เสนอฯ ต้องการทราบข้อมูลหนังสือที่ตนเองเคยเสนอไปเพ่ือติดตามผลการจัดซื้อ โดยระบบจะท า
การบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศแยกตามรายชื่อผู้เสนอฯ ได้ซึ่งข้อมูลนี้จะได้จากการกรอก
ข้อมูลในขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลหนังสือที่จะจัดซื้อใหม่ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าดูการเสนอ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้แต่ละคนย้อนหลังได้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน
ต่างๆ โดยการค้นหาจากชื่อหรือนามสกุลของผู้ใช้นั้นๆ ด้วยมีวิธีการดังนี้ 
 1) เลือกเข้าไปที่ “บุคลากรและนิสิต” ดังตัวอย่าง 

 
                  เลือก “บุคลากรและนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2) จะปรากฏหน้าจอให้ค้นหาข้อมูล ให้กรอกชื่อ หรือนามสกุลของผู้ใช้ที่ต้องในช่องค้นหา 

 
 

ภาพที่ 4.51 NSRU. Library Online Purchasing System แถบเครื่องมือค้นหาข้อมูลบุคลากร 

  

ภาพที่ 4.50 NSRU. Library Online Purchasing System หน้าจอหลักเพ่ือเข้าดูข้อมูลบุคลากร 
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3) เมื่อใส่ชื่อของผู้ใช้แล้วจะปรากฏรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ใช้ได้เสนอไว้  
ดังภาพ 

 
2.4 ข้อมูลร้านค้าผู้จัดจ าหน่าย 
  ผู้ปฏิบัติในฐานะผู้ดูแลระบบ (admin) จะสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลร้านค้าผู้จัด

จ าหน่ายได้ โดยปรากฏลักษณะการท างานดังภาพ 

 
               ภาพที่ 4.53 NSRU. Library Online Purchasing System การเพ่ิม,แก้ไขรายชื่อร้านค้า 

ภาพที่ 4.52 NSRU. Library Online Purchasing System แสดงผลรายการหนังสือของบุคลากร 
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 ซึ่งในส่วนนี้จะมีผลในขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลหนังสือที่จะจัดซื้อใหม่ หากเป็นร้านค้าใหม่
จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบเพ่ิมข้อมูลก่อน หรือค้นหาไม่พบเนื่องจากอาจมีการสะกดค าชื่อร้านค้า
แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ท าให้ไม่ปรากฏข้อมูลร้าน ให้สอบถามผู้ดูแลระบบ หากผิดพลาดจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้อง  
 อย่างไรก็ตามระบบจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศนี้ยังมีหลายโมดูลการท างานที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในงาน Books & IT Fair อีกหลายโมดูล แต่
ในการปฏิบัติงานจริงยังไม่จ าเป็นในการใช้ เนื่องจากในการท างานยังมีการใช้โปรแกรมประยุกต์อ่ืนๆ 
อีกหลายโปรแกรมที่สะดวกหรือครอบคลุมมากกว่า เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบบันทึกงาน
ด้วย Excelการใช้แบบฟอร์มออนไลน์ผ่าน Google Form ที่ประมวลผลได้ในตัวระบบเอง ทั้งนี้ใน
อนาคตทางศูนย์วิทยบริการ อาจมีแนวทางในการสร้ างระบบของตนเองผนวกกับเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพ่ือการใช้งานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
ข้อเสนอแนะ ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยน ามาใช้ในการบันทึก
ข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จะช่วยท าให้การปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น
การส่งเสริมการท างานให้มรีะบบ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  
 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

 
1. ปัญหาด้านงบประมาณ  
    เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศเป็นงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน
จากทางมหาวิทยาลัย และงบประมาณที่ได้ใน
แต่ละปีนั้นมีจ านวนไม่ เท่ากัน ดังนั้นจึ งไม่
สามารถจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ อ
ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่คณะ/สาขาวิชา/
หลักสูตร ในจ านวนที่เท่ากันในทุก ๆ ปีได้ 
 
2. ปัญหาด้านการด าเนินการของร้านหนังสือ 
    การด าเนินการของร้านหนังสือบางร้าน โดย
เฉพาะที่เป็นร้านค้าใหม่ หรือมีตัวแทนขายที่ไม่มี
ความช านาญ การด าเนินการตรวจสอบสินค้าใน
สต็อก หรือท าใบเสนอราคา มักจะมีความล่าช้า 
หรือมีข้อผิดพลาด ท าให้ต้องติดตามทวงถาม 
และแก้ไขหลายครั้ง ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อ
ในขั้นตอนถัดไปล่าช้าตามไปด้วย 

 
 
วางแผนและก าหนดวิธีการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศให้เพียงพอกับวงเงินงบประมาณที่
ได้รับ โดยพิจารณาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จ าเป็น ลดจ านวนฉบับลง เลี่ยงการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีราคาแพง พิจารณา
จากสถิ ติ ค า ค้ น  สถิ ติ ก า รยื มคื น  เป็ นต้ น 
 
 
บันทึกข้อมูลการด าเนินการของร้านหนังสือ  
ได้แก่ วันส่งรายการสั่งซื้อ วันออกใบเสนอราคา  
วันรับหนังสือและใบส่งของ รวมถึงข้อมูลการ
ค้างส่งหนังสือไว้  เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
สั่ งซื้ อ ในครั้ งต่ อ  ๆ ไป  โดย เลือกร้ านค้าที่
ด าเนินการไดอ้ย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

 
3. ปัญหาด้านการมีส่วนรวมในการเสนอรายชื่อ
หนังสือ 
   ทางศูนย์วิทยบริการมักไม่ได้รับความร่วมมือ
ในการเสนอรายชื่อหนังสือจากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมากนัก ส่งผลให้ต้องด าเนินการ
คัดเลือกจัดซื้อหนังสือตามงบประมาณที่จัดสรร
ให้แต่ละหลักสูตรไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร 

 
 
 
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จากเดิมส่งเป็น
บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม แ จ้ ง ถึ ง ค ณ ะ เ ป็ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ผ่ านช่องทางออนไลน์  เช่น 
เว็บไซต์ส านักฯ และออกไปจัดกิจกรรมเผยแพร่
บริการต่าง ๆ ของหอสมุดตามคณะต่าง ๆ   

 

แนวทางการพัฒนางาน 
1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยการใช้สถิติการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการที่ได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาช่วยในการวิเคราะห์คัดเลือก
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เช่น สถิติค าค้น สถิติการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน ามาสรุปเป็น
รายเดือนเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละเดือน เพ่ือสังเคราะห์เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเพ่ือน ามาพัฒนางานบริการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิเช่น 

 2.1 การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 2.2 ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย เช่น หนังสือที่มีการยืมคืน หรือมีการค้นคืนบ่อยครั้ง  

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีส่วนรวมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม เช่น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามคณะต่าง ๆ เพ่ือ
เสนอแนะบริการของส านักหอสมุด และเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนรวมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือที่ต้องการ โดยแนะน าวิธีการและช่องทางการเสนอซื้อด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น แนะน า
วิธีการใช้แบบฟอร์มเสนอสั่งซื้อออนไลน์ เป็นต้น 
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ก. แบบส ารวจความต้องการพัสดุ 
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ข. แบบฟอร์มการเสนอสั่งซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ  

 

 

ค. แบบฟอร์มการเสนอสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศเทศในงาน Books & IT Fair 
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ง. แบบฟอร์มการเสนอสั่งซ้ือทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 
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แบบฟอร์มการเสนอสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (ต่อ) 
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จ. ตัวอย่างคูปองแทนเงินสดส าหรับใช้ในงานBooks & IT Fair 
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ฉ. แบบฟอร์มการเขียนหนังสือราชการ 

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ภายใน) 
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แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ภายนอก) 
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