บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารหองสมุดของสมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ ปที่ 23–ปที่ 50” ผูวิจัยไดศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหา
1.1 ความหมายของการวิเคราะหเนื้อหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิเคราะหเนื้อหา
1.3 วิธีวิเคราะหเนื้อหา
1.4 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.5 ประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา
2. พัฒนาการของวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
2.1 พัฒนาการของวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2.2 พัฒนาการของวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในประเทศ
ไทย
3. พัฒนาการของวารสารหองสมุดของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ
3.1 ประวัติของวารสาร
3.2 วัตถุประสงคของวารสาร
3.3 กําหนดออกของวารสาร
3.4 เนื้อหาของวารสาร
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศไทย
4.2 งานวิจัยในตางประเทศ
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แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหา
1.1 ความหมายของการวิเคราะหเนื้อหา
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนเทคนิควิธีการวิจัยที่ใชมานานในสาขา
ตาง ๆ เชน สื่อสารมวลชน ประวัติศาสตร จิตวิทยา และสาขาการศึกษา1 การวิเคราะหเนื้อหา
เกิดขึ้นครั้งแรกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อนักสังคมศาสตรชาวอเมริกันใชการวิเคราะห
เนื้อหาเปนเทคนิควิธีวิจัยเพื่อวิเคราะหเนื้อหาของสื่อโฆษณาที่ใชในการสื่อสาร2 ตอมาเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหาไดถูกนํามาใชในสาขาวิชาตาง ๆ รวมทั้งการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร โดยมีผูใหนิยามการวิเคราะหเนื้อหาไวดังนี้
ลอวเรนซ ดับเบิลยู. นิวแมน3 (Lawrence W. Neuman) ใหความหมายของการ
วิเคราะหเนื้อหาวา “เปนวิธีการตรวจสอบขอมูลหรือเนื้อหาในรูปแบบการเขียน หรือสัญลักษณใน
วัสดุ เชน รูปภาพ ภาพยนตร เนื้อเพลง ฯลฯ ขั้นแรกของการวิเคราะหเนื้อหานักวิจัยตองระบุ
ลักษณะทางกายภาพของวัสดุที่จะนํามาวิเคราะหใหได เชน หนังสือ หนังสือพิมพ ฟลม ฯลฯ และ
สรางระบบเพื่อจะบันทึกรายละเอียดในดานตาง ๆ ของสิ่งที่จะวิเคราะห ซึ่งระบบนั้นอาจหมายถึง
การนับความถี่ของคําหรือแกนของเรื่องที่ปรากฏ”
คลอส คลิพเพ็นดอรฟ4 (Klaus Krippenndorff) ใหความหมายของการวิเคราะห
เนื้อหาไววา “การวิเคราะหเนื้อหา เปนเทคนิควิธีการวิจัยที่สรางเนื้อหาหรือขอมูลใหมีความ
นาเชื่อถือและมีขอสรุปที่มีความเที่ยงตรงจากเนื้อหาไปสูบริบทของเนื้อหาที่นํามาวิเคราะห”

1

Lawrence W. Neuman, Social Research Method : Qualitative and
Quantitative Approaches, 4th ed, (Boston: Allyn and Bacon, 2000), p. 292.
2
Robert L. Miller and John D. Brewer, ed., The A–Z of Social Research : A
Dictionary of Key Social Science Research Concepts , (London: Sage, 2003), p. 43.
3
Lawrence W. Neuman, Social Research Method: Qualitative and
Quantitative Approaches, p. 34.
4
Klaus Krippendorff, Content Analysis : An Introduction to It’s Methodology,
2nd ed, (Thousand Oaks: Sage, 2004), p. 18.
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เอิรล แบบบี5 (Earl Babbie) อธิบายความหมายของการวิเคราะหเนื้อหาวา “เปน
การศึกษาจากบันทึกที่มนุษยไดสรางเพื่อสื่อสารระหวางกัน ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งหนังสือ นิตยสาร
เว็บเพจ บทกวี หนังสือพิมพ เพลง ภาพวาด สุนทรพจน จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส
เอกสารในอินเทอรเน็ต กฎหมาย และบทบัญญัติ เพื่ออธิบายถึงสวนตาง ๆ เชน ใครพูดอะไร
ถึงใคร ทําไม เปนอยางไร และอะไรเปนความจริง”
พจนานุกรมบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร6 ใหความหมายการวิเคราะห
เนื้อหาไววา “เปนวิธีการวิเคราะหสารที่มีความชัดเจนและความแนนอนทั้งกระบวนการดําเนินงาน
และตัวเนื้อหาในการสื่อสารตลอดจนการจัดประเภทกลุม และการประเมินคุณคาความสําคัญของ
แนวคิด สัญลักษณ และแกนของเรื่องดวยการตรวจสอบจากวัตถุประสงคและรายละเอียดจาก
หลักฐานที่มีอยู”
อารง สุทธาศาสน7 ใหความหมายของการวิเคราะหเนื้อหาวา “เปนการวิเคราะหเรื่อง
ราวตาง ๆ ที่ปรากฏตามเอกสาร สิ่งตีพิมพ หรือการถายทอดทางอากาศอยางมีระบบ และเปนเชิง
ปริมาณ เดิมทีเดียวนั้นเนื้อหาที่จะวิเคราะหหมายถึงเนื้อหาในสื่อสารมวลชน ตัวอยางเชน
หนังสือพิมพ วารสาร หรือเนื้อหาของการถายทอดทางอากาศ แตในปจจุบันนี้การวิเคราะหเนื้อหา
ไดขยายขอบขายรวมถึงเนื้อหาเกือบทุกประเภท เชน บทความ เรียงความ หนังสือพิมพ จดหมาย
เหตุ และอื่น ๆ”
ประภาวดี สืบสนธิ์8 ใหความหมายวา “การวิเคราะหเนื้อหาเปนเทคนิควิธีที่ใชศึกษา
วิเคราะหบันทึก เอกสาร ขาวสารอยางมีระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงปริมาณการเนน หรือ
ความถี่ในการสื่อความหมาย เชน การโนมนาวใจ ลีลาการเขียน การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ความ
นาเชื่อถือของเนื้อหา โดยผูวิจัยจะแยกเนื้อหาออกเปนกลุม และประเมินเนื้อหาตามเกณฑที่ได
กําหนดขึ้น”
5

Earl Babbie, The Practice of Social Research, 10th ed, (Belmont, Calif:
Wadsworth, 2004), p. 314.
6
Joan M. Reitz, Dictionary for Library and Information Science, (Westport,
Conn.: Libraries Unlimited, 2004), p. 173.
7
อารง สุทธาศาสน, ปฏิบัติการวิจัยสังคมศาสตร, (กรุงเทพฯ: เจาพระยาการพิมพ,
2527), น. 174.
8
ประภาวดี สืบสนธ, การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร, (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), น. 111.
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ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล9 สรุปความหมายของการวิเคราะหเนื้อหาทางสารสนเทศ
ศาสตรวา “เปนเทคนิคการวิจัยซึ่งสํารวจ วิเคราะหคํา วลี หรือแนวคิด บรรยายสาระ จัดหมวดหมู
สื่อสัญลักษณตามเกณฑที่กําหนด และหาขอสรุปจากเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่ใชบันทึก
อยางละเอียด เปนระบบ และเที่ยงตรง โดยใชการพิจารณาตัดสินของผูวิจัยแตเพียงอยางเดียว”
สรุปไดวา การวิเคราะหเนื้อหา เปนเทคนิควิธีวิจัยที่ใชวิเคราะหเนื้อหาของสาร ปรากฏ
ขึ้นครั้งแรกในงานสื่อสารมวลชนเพื่อการวิเคราะหเนื้อหาของสื่อโฆษณา การวิเคราะหเนื้อหาแพร
หลายมาสูสาขาวิชาตาง ๆ เนื่องดวยเปนเทคนิควิธีวิจัยที่ใชวิเคราะหเนื้อหาของสารที่อยูในรูปแบบ
ตาง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อไมตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือ วารสาร เพลง ภาพวาด
จดหมายอิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงปริมาณ ความถี่ ความ
นาเชื่อถือ การโนมนาวใจ ขอบเขตของเนื้อหา หรือลักษณะวิธีการเขียน ฯลฯ การวิเคราะหเนื้อหา
ผูวิจัยตองระบุวัสดุที่จะวิเคราะหเนื้อหา จากนั้นตองสรางเกณฑเพื่อวิเคราะหเนื้อหา และบันทึก
รายละเอียดขอมูลสวนตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหคํา วลี แนวคิด สัญลักษณ หรือแกนเรื่อง ตาม
เกณฑที่สรางขึ้นเพื่อหาขอสรุปของเนื้อหาจากสื่อที่นํามาวิเคราะห
1.2 วัตถุประสงคของการวิเคราะหเนื้อหา
การวิเคราะหเนื้อหา เปนเทคนิควิธีวิจัยที่มีความละเอียดผูวิจัยจะนําไปใชวิเคราะห
ความสัมพันธของโครงสรางขอมูลเพื่อหาความหมาย หรือคุณลักษณะเชิงสัญลักษณ เทคนิควิธี
การวิเคราะหเนื้อหาสามารถนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ซึ่ง เบอนารด เบอเรลสัน10 (Bernard
Berelson) ไดอธิบายวัตถุประสงคของการวิเคราะหเนื้อหาทางดานสื่อสารมวลชนสามารถสรุปได
3 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นดานเนื้อหา พบวาใชเทคนิควิธีการวิเคราะหเนื้อหา
1.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการและแนวโนมของเนื้อหาที่ใชสื่อสาร
1.2 เพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่ใชในการสื่อสารกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว
9

ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล, “การวิเคราะหเนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร,” ใน ประมวล
สาระชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร หนวยที่ 1-7, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2545), น. 341.
10
Bernard Berelson, Content Analysis in Communication Research, (New
York: Hafner, 1971), p. 29-57.
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1.3 เพื่อตรวจสอบเนื้อหากับมาตรฐานที่กําหนดไว
1.4 เพื่อศึกษาความแตกตางของเนื้อหาเรื่องเดียวกันที่ใชสื่อสารในประเทศตาง ๆ
1.5 เพื่อประเมินความนาอานของวัสดุการสื่อสาร
1.6 เพื่อแสดงลักษณะวิธีการนําเสนอเนื้อหา
1.7 เพื่อเปรียบเทียบสื่อและระดับของการสื่อสารประเภทตาง ๆ
2. ประเด็นดานผูสงสาร พบวาใชเทคนิควิธีการวิเคราะหเนื้อหา
2.1 เพื่อระบุเปาหมายและลักษณะของผูสงสาร
2.2 เพื่อศึกษาความนาเชื่อถือของผูสงสาร
2.3 เพื่อตรวจสอบสภาพทางจิตวิทยาของผูสงสารหรือกลุมผูสงสาร
2.4 เพื่อศึกษาสภาพแทจริงของการโฆษณาและการโฆษณาชวนเชื่อของผูสงสาร
3. ประเด็นดานผูรับสาร พบวาใชเทคนิควิธีการวิเคราะหเนื้อหา
3.1 เพื่อศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับสาร
3.2 เพื่อศึกษาความสนใจ และคานิยม (ที่เปนแบบทางวัฒนธรรม) ของผูรับสาร
สําหรับวัตถุประสงคของการวิเคราะหเนื้อหาทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล11 ไดสรุปไววา เทคนิควิธีการวิเคราะหเนื้อหาทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มีวัตถุประสงคสําคัญ 4 ประการ คือ
1. เพื่อศึกษาเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศและศึกษาแนวโนมของเนื้อหาในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง
2. เพื่อวิเคราะหพัฒนาการของทรัพยากรสารสนเทศ
3. เพื่อศึกษาเนื้อหา และวิธีการเสนอเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เฉพาะชื่อ หรือ
เฉพาะรูปแบบ
4. เพื่อประเมินความนาอานของทรัพยากรสารสนเทศ
ดังนั้นสรุปไดวา เทคนิควิธีการวิเคราะหเนื้อหาสามารถนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคที่
หลากหลายทั้งในดานสื่อสารมวลชนที่ใชเทคนิควิธีการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อศึกษาลักษณะของการ
สื่อสารของตัวเนื้อหา ผูสงสาร และผูรับสาร และดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ที่ใชเทคนิควิธีการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อศึกษาตัวเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เชน พัฒนาการ
และแนวโนม วิธีนําเสนอเนื้อหา ความนาอานของทรัพยากรสารสนเทศ เปนตน

11

ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล, “การวิเคราะหเนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร,” น. 342-343.
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1.3 วิธีการวิเคราะหเนื้อหา
คลอส คลิพเพ็นดอรฟ12 และชลทิชา สุทธินิรันดรกุล13 ไดกลาวถึงวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา มีขั้นตอนการดําเนินงานประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก ไดแก การกําหนดกรอบแนวคิดของ
การวิเคราะหเนื้อหา และการกําหนดรหัส มีรายละเอียดดังนี้
1. การกําหนดกรอบแนวคิดของการวิเคราะหเนื้อหา จัดทําเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดกรอบแนวคิดและออกแบบระบบการวิเคราะหเนื้อหา มีองคประกอบสําคัญ
6 ประการ ดังนี้
1.1 ขอมูล หมายถึง สารที่จะนํามาวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยตองระบุลักษณะ
ของขอมูลใหชัดเจนวาจะวิเคราะหขอมูลจากสื่อประเภทใด มีวิธีคัดเลือกประชากรอยางไร กําหนด
คํานิยามและทําการวิเคราะหเนื้อหาอยางไร ผูวิจัยตองควบคุมขอบเขตของขอมูลเพื่อจะไดทราบ
ความหมายแทจริงของขอมูล ปริมาณของขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหเนื้อหา หากผูวิจัยสามารถ
กําหนดสิ่งตาง ๆ ไดอยางชัดเจนจะเปนกรอบที่ชวยควบคุมและนําไปสูการหาขอสรุปจากขอมูลที่มี
ความเที่ยงตรงได
1.2 คําถามในการวิจัย หมายถึง คําถามที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนจุดมุงหมายหรือ
เปาหมายในการวิจัยและการหาคําตอบ หรือขอสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งคําตอบนั้นตองมี
เหตุผลมารองรับและมีความสอดคลองกันกับบริบทของขอมูล ถาคําถามในการวิจัยมีความ
ชัดเจน จะนําไปสูการวิเคราะหเนื้อหาที่สมบูรณ
1.3 บริบทของขอมูล หมายถึง สภาพแวดลอมของขอมูลทั้งในอดีต ปจจุบัน
หรือผลกระทบของขอมูล ผูวิจัยตองกําหนดบริบทของขอมูลอยางชัดเจน แบงแยกประเด็นที่เกี่ยว
ของและไมเกี่ยวของ เพื่อชวยใหเขาใจความหมายที่แทจริงของขอมูล และสามารถเชื่อมโยงไปถึง
หลักฐานตาง ๆ ที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นมาแลว สิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตของ
ขอมูลได
1.4 การเชื่อมโยงขอมูล เปนสิ่งสําคัญที่ผูวิจัยตองทราบบริบทของขอมูลและ
ความสัมพันธของขอมูลกับเรื่องตาง ๆ เพื่อที่จะอธิบายคําตอบวามีความเปนไปไดหรือมีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงกับขอมูลและคําถามในการวิจัยอยางไร เพื่อชวยใหเห็นการเชื่อมโยงขอมูล

p. 26-40.
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Klaus Krippendorff, Content Analysis : An Introduction to It’s Methodology,
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ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล, “การวิเคราะหเนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร,” น. 354-356.
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อยางเปนระบบ
1.5 การหาขอสรุป เปนการหาขอสรุปจากขอมูลที่มีอยูเชื่อมโยงกับบริบทของ
ขอมูล เปนกระบวนการที่แปลงเนื้อหาใหมีความหมายเชิงสัญลักษณ รหัส มาตรฐาน หรือแปล
ความหมายในสิ่งที่ผูวิจัยกําหนด การหาขอสรุปของการวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยตองสรางเกณฑใน
การวิเคราะห เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางขอมูลกับบริบทของขอมูล และปจจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
1.6 ความเที่ยงตรง ขอสรุปของการวิเคราะหเนื้อหาจะตองมีเหตุมีผลและมี
ความสอดคลองกัน เพราะหากไมมีเหตุผลมาสนับสนุนผลการวิเคราะหอยางชัดเจน จะทําใหการ
หาขอสรุปนั้นไมนาเชื่อถือ ดังนั้นการวิเคราะหเนื้อหาจึงตองระบุกลุมประเภทของขอมูลใหชัดเจน
เพื่อใหผลการวิเคราะหมีความเปนเหตุเปนผลนาเชื่อถือ รวมถึงเกณฑที่สรางขึ้นเพื่อใชในการ
วิเคราะหตองชัดเจน แมวาจะไมใชผูวิจัยคนเดียวกันก็สามารถวิเคราะหเนื้อหา และสรุปผลออกมา
ใกลเคียงกัน มีความสอดคลองและเปนเหตุเปนผลไดเชนเดียวกัน
2. การกําหนดรหัส เปนกระบวนการในการเปลี่ยนสภาพเนื้อหาใหมีมาตรฐานเปน
รูปแบบเดียวกัน ขอมูลจะถูกนํามากําหนดเปนรหัส จัดหมวดหมู หรือกลุมประเภท และใหความ
หมายและรายละเอียดของขอมูลไดอยางถูกตอง การสรางเกณฑในการวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยตอง
พิจารณาประเด็นตาง ๆ 3 ประการ คือ การกําหนดนิยามกลุมประเภท การกําหนดหนวยการ
วิเคราะห และการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การกําหนดนิยามกลุมประเภท เปนการกําหนดนิยามของกลุมประเภท
ใหแตละกลุมมีการระบุความหมายหรือแจกแจงรายละเอียดของเนื้อหาอยางชัดเจน เพื่อใหผูวิจัย
สามารถจัดกลุมประเภทตาง ๆ ไดถูกตอง และตองระบุตัวชี้วัด หรือดรรชนี เพื่อเปนตัวกําหนดวา
ขอมูลจะถูกจัดลงในกลุมประเภทใด ซึ่งคําที่ใชเปนตัวแทนนั้นควรเปนคําที่สั้นกระชับไดใจความ
และสื่อถึงแนวคิดของขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหเนื้อหา พอที่จะใหผูวิจัยคนอื่น ๆ เขาใจและทําการ
วิเคราะหเนื้อหาและไดผลสรุปใกลเคียงกันทําใหมีความนาเชื่อถือ การกําหนดนิยามกลุมประเภท
สามารถกําหนดไดหลายลักษณะ เชน กําหนดตามหัวขอวิชา หรือกําหนดตามมาตรฐาน
2.2 การกําหนดหนวยการวิเคราะห เปนขั้นตอนการกําหนดหนวยที่จะ
บันทึก แบงเปน หนวยบันทึก และหนวยบริบทของเนื้อหา ไดแก
2.2.1 หนวยบันทึก หมายถึง การระบุหนวยที่จะใชบันทึกเพื่อทําการวิเคราะห
เนื้อหา โดยเนื้อหาจะถูกนําไปจําแนกในกลุมประเภทที่กําหนดขึ้น หนวยบันทึกสามารถแบงยอย
ได 6 ลักษณะ ดังนี้
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– คํา เปนหนวยที่ใชบันทึกคําแตละคํา เพื่อวิเคราะหเนื้อหาของคํา
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือเพื่อใชวิเคราะหความนาอาน
– กลุมคํา หรือวลี หมายถึงหนวยบันทึกที่เปนกลุมคํา หรือเปนวลี
อาจมีหลายความหมาย เชน สํานวน ชื่อเฉพาะ หรือคําที่มีหลายความหมาย
– แนวเรื่องหรือแกนเรื่อง การวิเคราะหเนื้อหาโดยใชแนวเรื่องหรือ
แกนเรื่อง ผูวิจัยตองจับใจความของเนื้อหา และสรุปใหเปนแนวเรื่อง เพื่อนําไปจําแนกตามประเภท
ที่ไดกําหนดไวในการวิเคราะหเนื้อหา การใชแนวเรื่องเปนหนวยบันทึกผูวิจัยตองจับใจความของ
เนื้อหา และสรุปใหเปนแนวเรื่อง จากนั้นจึงนําไปจําแนกตามกลุมประเภท หรือเกณฑที่สรางขึ้น
– ลักษณะบุคคล หมายถึง การบันทึกลักษณะบุคคล และจําแนก
เขากลุมประเภท สวนใหญการวิเคราะหเนื้อหาโดยใชหนวยลักษณะบุคคล จะเปนการศึกษาใน
ดานสื่อสารมวลชน หรือวรรณกรรม เชน รายการวิทยุ ละคร นวนิยาย เปนตน
– ประโยค หนวยประโยคจะถูกบันทึก เมื่อผูวิจัยมีความสนใจ
ใน คํา หรือวลีที่อยูใกลกันและเกี่ยวของกัน หรือใชหนวยประโยคเพื่อประเมินเนื้อหาโดยรวม
– รายการ หนวยรายการจะใชเพื่อศึกษาลักษณะของหนังสือ
บทความ ภาพยนตร เปนตน หนวยรายการจะตองใหขอมูลและรายละเอียดอยางชัดเจนเพื่อ
ใหสามารถจําแนกประเภทกลุมได
2.2.2 หนวยบริบท เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผูวิจัยเนื้อหาตองคํานึงถึง
บริบทของขอมูลที่ปรากฏในขอมูลทั้งหมด โดยอาจอยูในรูปของประโยค หรืออยูในเอกสารทั้งหมด
ซึ่งผูวิจัยตองสังเคราะหเนื้อหาออกมาจากขอมูลเหลานั้น
2.3 การกําหนดรายละเอียดของเนื้อหา เปนการวัดเชิงปริมาณซึ่งกําหนดวา
จะใชหลักเกณฑใด อาจเปน ความถี่ เนื้อที่ เวลา เชน ความยาวของเนื้อหาในแตละยอหนา
ความยาว (นาที) ของภาพยนตร หรือรายการโทรทัศน วิทยุ เปนตน
สรุปไดวา วิธีการวิเคราะหเนื้อหามีการดําเนินงานประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ
2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกกําหนดกรอบแนวคิดของการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหผูวิจัยที่จะทําการ
วิเคราะหเนื้อหามีความเขาใจชัดเจนและรูขอบเขตในเรื่องการวิเคราะหเนื้อหาวาจะศึกษาอะไร
ดําเนินการอยางไร ขั้นตอนตอมาเปนการกําหนดรหัส เพื่อกําหนดนิยามกลุมประเภท และให
ความหมาย รายละเอียดของขอมูล และระบุหนวยที่จะใชบันทึกเพื่อทําการวิเคราะหเนื้อหา
รวมทั้งกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ของเนื้อหา เพื่อใหผูวิจัยมีความเขาใจและมั่นใจในการจําแนก
เนื้อหาลงตามกลุมประเภทที่ไดกําหนดขึ้น
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1.4 เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล14 สรุปไววาการสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหเนื้อหา มีหลักสําคัญที่ตองพิจารณา 3 ประการ คือ ประเภทของเครื่องมือ สวนประกอบ
ของเครื่องมือ และความเที่ยงตรงของเครื่องมือ มีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภทของเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยสวนใหญเปนแบบบันทึก
ขอมูล หรือแบบวิเคราะหขอมูล ซึ่งผูวิจัยตองสรางขึ้นโดยพิจารณาจากหลักเกณฑที่เปนมาตรฐาน
และมีความนาเชื่อถือ แบบบันทึกขอมูล หรือแบบวิเคราะหขอมูลที่จะนําไปใชสําหรับการวิเคราะห
เนื้อหาตองผานการทดสอบกับกลุมตัวอยาง หรือไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใช
ในการเก็บขอมูลจริง แบบบันทึกขอมูล หรือแบบวิเคราะหขอมูล 1 ชุด จะใชในการวิเคราะหเนื้อหา
บทความ หรือเอกสาร 1 รายการ
2. สวนประกอบของเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล แบบบันทึกขอมูล หรือ
แบบวิเคราะหขอมูลที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล จะมีสวนประกอบสําหรับ
การบันทึกขอมูล 2 ลักษณะ คือ
2.1 ขอมูลทางบรรณานุกรม เปนขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที่นํามา
วิเคราะห เชน หนังสือ ขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือที่ตองบันทึก คือ ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ ผูจัดพิมพ ปที่พิมพ เปนตน ดังนั้นขอมูลทางบรรณานุกรมที่บันทึกจะแตกตางไป
ตามลักษณะและประเภทของสื่อที่ทําการวิเคราะห
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหา หมายถึง ขอมูลสวนเนื้อหาที่จะนําไป
วิเคราะหศึกษา การสรางเกณฑที่จะวิเคราะหจะขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อหาของแตละวิชา โดย
จําแนกเปนกลุมประเภทหัวขอใหญ หัวขอยอย ๆ และระบุคําอธิบายในแตละกลุมประเภทอยาง
ชัดเจนเพื่อใหสามารถจําแนกเนื้อหาแตละรายการลงในกลุมประเภทไดอยางถูกตองและเหมาะสม
เชน กลุมบรรณารักษศาสตรภูมิหลัง แบงกลุมประเภทหัวขอยอย 4 กลุมยอย ไดแก กลุมยอย
หองสมุดกับสังคม กลุมยอยการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กลุมยอย
อุตสาหกรรมการผลิตและการคาหนังสือ และกลุมยอยประวัติบรรณารักษ นักเขียน และงาน
ประพันธ เปนตน
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เรื่องเดียวกัน, น. 360-363.
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3. ความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล การหาความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนการยืนยันความสมบูรณของเครื่องมือที่จะใชรวบรวม
ขอมูลเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด บิดเบือน หรือมีอคติในการเก็บขอมูล โดยเครื่องมือที่สรางขึ้น
นําไปใหผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ แลวนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง หรือใหผูอื่นที่
ไมใชผูวิจัยไดทดสอบใชเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบวาผลลัพธที่ไดมีผลใกลเคียงกันหรือไม การหา
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลมีแนวทางในการพิจารณา 3 ประการ15 คือ
3.1 การหาความคงที่ หมายถึง การจัดเนื้อหาตามกลุมประเภทในแตละครั้งโดย
มีเงื่อนไขกําหนดชัดเจน เชน ผูวิจัยคนเดียวกันควรจัดเนื้อหาเรื่องเดียวกันไวในกลุมประเภท
เดียวกัน แตความไมสม่ําเสมอในการจัดกลุมเนื้อหาอาจเกิดขึ้นจากหลายปจจัย เชน ความกํากวม
ของรหัสที่ไดกําหนดไว ความกํากวมในตัวเนื้อหา หรือการตัดสินใจของผูวิจัยแตละคน ฯลฯ
3.2 การหาคาความซ้ํา หมายถึง การจัดกลุมเนื้อหาของผูวิจัยแตละคนที่ทําการ
วิเคราะหเนื้อหาเรื่องเดียวกันไดผลลัพธที่เหมือนกัน จํานวนคนที่วิเคราะหเนื้อหาเหมือนกันมาก
ที่สุดจะเปนมาตรฐานขั้นต่ําในการวิเคราะหเนื้อหา
3.3 การหาคาความถูกตอง หมายถึง การจัดกลุมเนื้อหาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานที่ไดกําหนดไวซึ่งอาจเปนมาตรฐานขั้นต่ําที่ไดจากการหาคาความซ้ํา นักวิจัยจะใชคา
ความซ้ําในการจัดกลุมเนื้อหา และประเมินความนาเชื่อถือของงานวิจัย
สรุปไดวา เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนสวนสําคัญที่จะตรวจสอบสภาพที่
แทจริงของเนื้อหา ดังนั้นในการจําแนกขอมูลออกเปนประเภท หรือกลุมตาง ๆ หากมีการอธิบาย
หรือระบุรายละเอียดในแตละกลุมประเภทอยางชัดเจน จะทําใหผูวิจัยมีความมั่นใจและสามารถ
ตัดสินใจที่จะจัดเนื้อหาลงตามเกณฑไดอยางเหมาะสม เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลที่ดี
นอกจากจะครอบคลุมเนื้อหาไดทั้งหมดแลว ความเที่ยงตรงของเครื่องมือจะทําใหผลการวิเคราะห
เนื้อหาของงานวิจัยนั้น ๆ มีความนาเชื่อถือ
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Robert Philip Weber, “Content Analysis,” in Social Research Methods : A
Reader, (London: Routledge, 2004), p. 120-121.
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1.5 ประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา
เอิรล แบบบี16 พวงรัตน ทวีรัตน17 ชุติมา เศรษฐภักดี18 อัจฉรา ดานพิทักษ19
และคณาจารยจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด20 (Colorado State University) ไดสรุปถึงประโยชน
ของการวิเคราะหเนื้อหาไวดังนี้
1. สามารถศึกษาพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง และแนวโนมของเรื่องตาง ๆ เพื่อ
อธิบายสภาพการณในปจจุบัน ความสนใจ หรือคานิยมทางวัฒนธรรมได
2. สามารถศึกษาเรื่องที่ตองการสื่อสารผานทางหนังสือ บันทึก หรือเอกสารตาง ๆ
ในดานของสังคมศาสตร
3. สามารถระบุความสัมพันธระหวางกลุมประเภท ตัวเนื้อหา และวัตถุประสงคที่
กําหนดไว
4. สามารถวิเคราะหความซับซอนของความคิดของมนุษย การใชภาษา และวิเคราะห
เรื่องที่มีผลกระทบตอกัน
5. สามารถใชเปนเทคนิควิธีทั้งในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ

16

Earl Babbie, The Practice of Social Research, p. 323-324.
17
พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร, พิมพครั้งที่
6, (กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2538), น. 28-29.
18
ชุติมา เศรษฐภักดี, “การวิเคราะหเนื้อหาบทความดานเทคโนโลยีการศึกษาใน
วารสารการศึกษาคัดสรรของไทย ที่พิมพระหวางป พ.ศ. 2535–พ.ศ. 2537,” (วิทยานิพนธ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), น. 40.
19
อัจฉรา ดานพิทักษ, “การวิเคราะหเนื้อหาปริญญานิพนธสาขาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2512–2545,” (วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2547), น. 7.
20
Colorado State University, “Advantages of Content Analysis,”
<http://writing.colostate.edu/guides/research/content/com2d2.cfm>, 23 Febuary 2008.
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6. เปนเทคนิควิธีที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบขอมูลที่ผิดพลาดไดงาย และนํา
ขอมูลเดิมมากระทําซ้ํา ๆ ไดใหม
7. ประหยัดคาใชจาย เวลา และสะดวกตอการดําเนินการวิจัยเนื่องจากเปนการศึกษา
จากเอกสาร
การวิเคราะหเนื้อหา นอกจากจะเปนเทคนิควิธีทางการวิจัยที่นิยมใชศึกษาพัฒนาการ
ของเนื้อหาในศาสตรสาขาตาง ๆ แลว ในงานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรไดนํา
เทคนิควิธีการวิเคราะหเนื้อหามาใชเพื่อวิเคราะหเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง และแนวโนมของศาสตรทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
พัฒนาการของวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
วิชาบรรณารักษศาสตร เปนศาสตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาหนังสือ หรือ
วรรณกรรมที่อยูในวัสดุบันทึกรูปแบบตาง ๆ เชน ดินเหนียว แผนหนัง กระดาษปาปรุส หนังสือ ฯลฯ
ผูที่ศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรจะเปน “บรรณารักษ” ในหองสมุด สวนมากมักเปนนักปราชญ
หรือนักบวช มีหนาที่ดูแลรักษาหนังสือ ทําบัญชีรายการหนังสือ ภาพพจนของบรรณารักษจึงเปน
เพียงผูดูและรักษาหนังสือเทานั้น อีกทั้งพัฒนาการของวิชาชีพที่เปนไปอยางชา ๆ ทําใหอาชีพ
บรรณารักษถูกมองวาไมจําเปนตองอาศัยการอบรมหรือการศึกษาเปนพิเศษ การเรียนรูดวยการ
ฝดหัดงานในหองสมุดก็เพียงพอแลว ตอมาเมื่อความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญ
กาวหนา ทําใหบทบาทของบรรณารักษเปลี่ยนไป ตองใชความรูความสามารถเพื่อจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด21 สถานภาพของ “บรรณารักษ” จึงไดรับการยอมรับมากขึ้น
พัฒนาการของวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมีมาอยางตอเนื่อง
และเปนไปตามพัฒนาการตามยุคสมัยของแตละประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศแรกที่เห็นความสําคัญและความจําเปนที่บรรณารักษตองไดรับ
การศึกษาที่ถูกตองเกี่ยวกับวิธีดําเนินงานหองสมุดใหมีประสิทธิภาพ จึงไดตั้งโรงเรียนบรรณารักษศาสตรอยางเปนทางการเมื่อ ค.ศ.1887 (พ.ศ. 2430) และเผยแพรไปในประเทศตาง ๆ และยังเปน
21

ทัศนีย ทองศิริ, “ประสิทธิผลของหลักสูตรบรรณารักษศาสตรตอการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2513-2516,” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521), น.14.
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ตนแบบการศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในอีกหลายประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรของไทยในยุคแรกที่ไดรับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิฟุลไบรทใหจัดการเรียนการสอนขึ้นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังนั้นความ
เจริญกาวหนาของวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จึงสามารถประเมินไดจาก
ความกาวหนาทางวิทยาการและความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 พัฒนาการของวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางเปนทางการเกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 19 เมื่อ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) หัวหนาบรรณารักษหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รัฐนิวยอรค ผูเปนกุญแจสําคัญในการยกระดับสถานภาพของบรรณารักษ
โดยการเขารวมกับสมาคมหองสมุดอเมริกัน (ALA) และเปนผูริเริ่มการจัดทําสิ่งพิมพทางวิชาชีพ
โดยใน ค.ศ. 1876 (พ.ศ. 2419) ผลิตวารสารหองสมุดอเมริกัน (The American Library Journal)
ปจจุบันคือวารสาร Library Journal ตอมา เมลวิล ดิวอี้ ไดรับมอบหมายใหจัดตั้งโรงเรียนสอน
วิชาบรรณารักษศาสตร (School of Library Economy, Columbia University) ในวันที่ 5 เดือน
มกราคม ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430) โดยมีวิชาการคัดเลือก การจัดทําบรรณานุกรม การบริหารงาน
การซอมแซมหนังสือ และการจัดหมวดหมู เรียกไดวาเปนโรงเรียนที่สอนวิชาบรรณารักษศาสตร
เปนแหงแรก 22
ค.ศ. 1915 (พ.ศ. 2458) มีการจัดตั้งสมาคมโรงเรียนบรรณารักษศาสตรอเมริกัน
(Association of American Library School) เพื่อสงเสริมการสอนของโรงเรียนบรรณารักษศาสตร
ใหมีมาตรฐานเดียวกัน ในปเดียวกันนี้ คารเนกี คอรปอเรชัน (Carnegie Corporation) มอบหมาย
ให อัลวิน เอส. จอหนสัน (Alvin S. Johnson) ทําการศึกษาหองสมุดของคารเนกีบางแหง ผลของ
การศึกษาพบวา หองสมุดเหลานี้ใหบริการไดไมดีเหตุเพราะบุคลากรไมเคยไดรับการอบรมวิชา
บรรณารักษศาสตร
ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) ชารลส ซี วิลเลียมสัน (Charles C. Williamson) ไดรับเงิน
สนับสนุนจากมูลนิธิคารเนกี ใหทําการศึกษาสํารวจโรงเรียนบรรณารักษศาสตร 15 แหง ระหวางป
22

Leigh Estabrook and Rae-Anne Montague, “Library and Information Sceince
Education,” Encyclopedia of Library and Information Science, 3 (2003):1646-1652.

26
ค.ศ. 1920–1921 (พ.ศ. 2463–2464) และจัดพิมพรายงาน “Training for Library Service”
ออกเผยแพรใน ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2466) โดยมีขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการศึกษา
บรรณารักษศาสตร ทําใหมูลนิธิคารเนกีจัดสรรงบประมาณเพื่อนําไปปรับปรุงและขยายการศึกษา
วิชาบรรณารักษศาสตรในระดับตาง ๆ
ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) มีการเปดสอนวิชาบรรณารักษศาสตรในระดับปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก และใน ค.ศ.1928 (พ.ศ. 2471) มหาวิทยาลัยชิคาโกไดขยายการศึกษา
จนถึงระดับปริญญาเอกโดยเนนดานทฤษฎีทางวิชาการ และการวิจัยเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร
และหลักสูตรระดับปริญญาโทไดรับการรับรองใหมีเกณฑมาตรฐานในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
ตั้งแต ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ในการประชุมของสมาคมหองสมุดอเมริกัน นับวาเปนการยกระดับ
วิชาบรรณารักษศาสตรใหทัดเทียมกับสาขาวิชาอื่น ๆ และทําใหผูที่มีอาชีพบรรณารักษและ
นักสารสนเทศเปนที่ยอมรับของสังคม23 ในปเดียวกันนี้ วัตสัน เดวิส (Watson Davis) จัดตั้ง
สถาบันบริการเอกสารวิทยาศาสตร (Documentation Institute) เพื่อจัดเก็บและใหบริการวัสดุ
ยอสวน และจัดทําบรรณานุกรมดานวิทยาศาสตร รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีทางดานไมโคร
กราฟก24
ตอมาใน ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 2480) มีการดําเนินการจัดตั้งสถาบันสารสนเทศแหง
อเมริกัน (The American Documentation Institute) แสดงใหเห็นวาประเทศสหรัฐอเมริกา
ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการดําเนินงานสารสนเทศ วัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถาบันสารสนเทศแหงอเมริกันประการหนึ่ง คือ เปนสถานที่พบปะของผูอํานวยการหรือเจาหนาที่
อาวุโสจากหองสมุดตาง ๆ สถาบันสารสนเทศแหงอเมริกัน เริ่มผลิต Journal of Documentary
Reproduction ตั้งแต ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) ในปจจุบันคือ Journal of the American Society
for Information Science นับเปนรากฐานของพัฒนาการวิชาสารสนเทศศาสตรในปจจุบัน25

23

Ibid., p.1646-1647.
24
มาลี ล้ําสกุล, “สารสนเทศและสารสนเทศศาสตร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
สารสนเทศศาสตรเบื้องตน หนวยที่ 1-5, พิมพครั้งที่ 2 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช,
2546), น.18.
25
จุมพจน วณิชกุล, สารสนเทศเพื่อการเรียนรู, (กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2549), น. 49.

27
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หลัง ค.ศ.1945 (พ.ศ. 2488) เริ่มมีการคนควาวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อนําผลไปพัฒนาและฟนฟูประเทศ เกิดการผลิต
สารสนเทศมากมายหลายรูปแบบจนเกิดเปนภาวะสารสนเทศทวมทน เนื่องจากประเทศตองการ
ใชสารสนเทศเพื่อพัฒนาในดานตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีเขามาดําเนินการ สงผลตอการจัดเก็บ
และใหบริการสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ ตอมามีบทความชื่อ “As We May Think”
ของแวนเนอรวาร บุช (Vannevar Bush) ตีพิมพใน ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ซึ่งกลาวถึงการใช
อุปกรณเมมเมกซ (Memex) ในการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ บทความนี้จึงเปนแนวคิดเริ่มตน
ของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชคัดเลือก รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห ประมวลผล สราง
ฐานขอมูล และเผยแพรสารสนเทศ26
ในชวงทศวรรษ 1950 นานาชาติใหความสนใจในศาสตรทางสารสนเทศ ทําใหเริ่มมี
การแพรขยายอยางรวดเร็ว อีกทั้งรัฐบาลใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมและบริการ
ในหองสมุด และสงเสริมสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร มีการศึกษาวิจัย
ดานสารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศ และการสืบคนสารสนเทศ โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รีเสริฟ (Western Reserve University) เปนมหาวิทยาลัยแรกที่เริ่มศึกษาวิจัยดานนี้เมื่อ ค.ศ.
1955 (พ.ศ. 2498) เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น หลักสูตรการศึกษาจําเปนตองปรับใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญทางเทคโนโลยีดวยการเพิ่มรายวิชาการเอกสารไวในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรของโรงเรียนสอนบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน รีเสริฟ เมื่อ ค.ศ.
1958 (พ.ศ. 2501)27 นอกจากนั้นในทศวรรษนี้ หอสมุดรัฐสภาอเมริกันไดสรางระเบียนขอมูลแบบ
มารก (MARC–Machine Readable Cataloging) ที่เปนมาตรฐานโครงสรางระเบียนบรรณานุกรม
สําหรับคอมพิวเตอร ถือไดวาเปนตนแบบมาตรฐานโครงสรางระเบียนบรรณานุกรมที่เปนสากล28
ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) เริ่มมีการใชคําวา “สารสนเทศศาสตร” (Information
Science) เปนครั้งแรกในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร ในหลักสูตรของคณะ
วิศวกรรมไฟฟาของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา (University of Pennsylvania)
จากนั้น คําวา “สารสนเทศศาสตร” ถูกนําไปใชกันอยางแพรหลาย โดยมีความหมายวาเปน
26

มาลี ล้ําสกุล, “สารสนเทศและสารสนเทศศาสตร,” น. 18-19.
27
ชุติมา สัจจานนท, การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร,
(กรุงเทพฯ: ชมรมผูสอนวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สมาคมหองสมุดแหงประเทศ
ไทย, 2546), น. 28.
28
มาลี ล้ําสกุล, “สารสนเทศและสารสนเทศศาสตร,” น. 19.

28
การศึกษาลักษณะของสารสนเทศ ศึกษาวาสารสนเทศมีการถายทอดหรือดําเนินการจัดการ
อยางไร29
ในชวงทศวรรษ 1960 เกิดแนวคิดเรื่องการศึกษาผูใช การบริการสารสนเทศเฉพาะ
บุคคล การจัดทําดรรชนี การจัดทําธีซอรัสเพื่อเปนเครื่องมือชวยคนสารสนเทศ 30 การคนคืน
สารสนเทศโดยใชคําศัพทแบงเปน 2 กลุม คือ ศัพทควบคุม และศัพทอิสระ อันเปนผลพวงมาจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ชวยใหระบบการคนคืนสารสนเทศพัฒนาอยางรวดเร็ว
นอกจากนั้นมีการพัฒนากลุมความรวมมือระหวางสถาบันบริการสารสนเทศและฐานขอมูลขนาด
ใหญรวมกัน เชน ระบบ OCLC และบริการคนคืนสารสนเทศเชิงพาณิชย เชน DIALOG รวมทั้งการ
จัดเก็บและคนคืนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต31
ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) เจสซี ชีรา (Jesse Shera) คณบดีโรงเรียนบรรณารักษศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน รีเสริฟ มีความคิดที่จะปรับหลักสูตรบรรณารักษศาสตรใหมีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด โดยใหมีวิชาหลัก 4 วิชา ไดแก บริการอางอิง การจัดหมวดหมู การจัดหาวัสดุ
หองสมุด และการบริหาร และเพิ่มวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ คือ องคการทางหองสมุด การสื่อสาร
การวิจัย สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
วิชาการใชเครื่องจักรกลในงานบริการหองสมุด และวิชาการวิเคราะหระบบ32
ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) หนวยงาน OCLC (Online Computer Library Center) เริ่ม
ใชมาตรฐานการลงรายการแบบ MARC โดยนํามาใชในโครงการ BALLOTS (Bibliographic
Automation of Large Library Operations Using a Time–Sharing System) ของมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด (Stanford University) และโครงการ NELINET (New England Library Information
Network) ทั้งสองโครงการเปนโครงการจัดการขอมูลแบบมาตรฐานขนาดใหญ หองสมุดทุกแหงที่
เขารวมโครงการจะใชมาตรฐานการลงรายการแบบเดียวกัน ทําใหเกิดเปนเครือขายความรวมมือ
ระหวางหองสมุด33
29

แมนมาส ชวลิต, “สารนิเทศและสารนิเทศศาสตร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
สารนิเทศศาสตรเบื้องตน หนวยที่ 1-7, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532), น. 34.
30
Bruce A. Shuman, Foundation and Issues in Library and Information
Science, (Englewood: Libraries Unlimited, 1992), p.18-19.
31
แมนมาส ชวลิต, “สารนิเทศและสารนิเทศศาสตร,”
32
World Encyclopedia of Library and Information Service, 3rd ed, (Chicago:
American Library Association, 1993), p. 487-488.

29
ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) สมาคมหองสมุดอเมริกันประกาศรับรองโปรแกรมหลักสูตร
วิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมากกวา 70 หลักสูตรทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแคนาดา หลังจากค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) เปนตนมา การเจริญเติบโตของการศึกษา
สาขาบรรณารักษศาสตรกลับเริ่มมีปริมาณลดลง หลายหลักสูตรถูกปดเนื่องจากคุณภาพการผลิต
บุคลากร การจางงาน รวมทั้งคาใชจายในการศึกษา ในขณะที่หองสมุดมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ
เขามาใชในการดําเนินงานของหองสมุด โรงเรียนบรรณารักษศาสตรจึงเริ่มเปดสอนวิชาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่ถูกนําไปใชในงานหองสมุด และไดรับความสนใจจากบุคลากรทั้งในวิชาชีพ
และนอกวิชาชีพเขามาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ การคนคืนสารสนเทศ ทําใหการศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตรมีบทบาทและไดรับความสนใจอีกครั้ง มีความตื่นตัวและปรับปรุงหลักสูตรโดย
เพิ่มวิชาทางดานสารสนเทศศาสตรเขากับหลักสูตรบรรณารักษศาสตรที่เปดสอนเดิม โดยใชชื่อ
หลักสูตรวา บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
สารนิเทศศาสตร สารสนเทศศาสตร หรือสารสนเทศศึกษา เชน มหาวิทยาลัยซีราคิวส
(Syracuse University) เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่เปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนสารสนเทศศึกษา
(The School of Information Studies)34
ดังนั้นในชวงทศวรรษ 1960 และ 1970 ที่มีความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้น สงผล
กระทบตอการดําเนินงานของหองสมุด เชน งานจัดหา งานจัดหมวดหมูและทํารายการ
งานยืม–คืน รวมทั้งการจัดทําเครื่องมือชวยคน เชน การจัดทําสาระสังเขปและดรรชนี และสงผล
เชื่อมโยงไปสูการศึกษาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่
พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร และเครื่องมือการสื่อสารออนไลน สรางโอกาสใหม ๆ
ในวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ทําใหมีเครื่องมืออุปกรณทันสมัยในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น และเมื่อเทคโนโลยีโทรคมนาคมพัฒนามากขึ้นใน ค.ศ. 1980 ทําใหเกิด

33

จุฑาทิพย จันทรลุน, “โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับศูนยบริการสารสนเทศ : บทที่ 1
ประวัติและพัฒนาการของหองสมุดอัตโนมัติ,” <http://jutatipc.files.wordpress.com /2007/08
/lesson-1-history-and-development-of-library-automation-system.pdf>, 26 มีนาคม 2551.
34
Leigh Estabrook, and Rae-Anne Montague, “Library and Information
Sceince Education,” p. 1646-1652.

30
เครือขายอินเทอรเน็ต (เปลี่ยนชื่อมาจากอารพาเน็ตที่เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1960)35 ประยุกตเขากับ
อาชีพตาง ๆ รวมถึงหองสมุดที่ใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตในการจัดบริการใหแกผูใช
ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) มีการทดลองและพัฒนาระบบที่เรียกวา เวิลดไวดเว็บ (World
Wide Web) ดวยการเผยแพรแฟมขอมูลไฮเปอรเท็กซ และเชื่อมโยงการทํางานของคอมพิวเตอร
บนเว็บโดยไฮเปอรลิงก (Hyperlink) เปนการเชื่อมโยงสารสนเทศตาง ๆ ที่อยูบนคอมพิวเตอรใน
เครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเปนเครือขายทั่วโลกที่ทุกคนสามารถคนหาสารสนเทศ
ไดทุกรูปแบบ36 เมื่อสารสนเทศเกิดขึ้นมากมายและมีหลากหลายรูปแบบทั้งภาพ และเสียงใน
เวิลดไวดเว็บ ทําใหการคนหาขอมูลที่ตองการเปนไปไดยาก เนื่องจากไมมีโครงสรางมาตรฐาน
สําหรับสืบคนที่ระบุขอบเขตขอมูล ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการระบุขอบเขตใหขอมูลใน
เวิลดไวดเว็บ ทําใหเกิด เมทาดาทา (Metadata) ซึ่งพบศัพทคํานี้ครั้งแรกในหนังสือ NASA’s
Dictionary Interchange Format Manual ตีพิมพใน ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) โดยมีแนวคิด
คลายการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดที่เรียกวา MARC37
จากความเปลี่ยนแปลงในชวงทศวรรษ 1970 ถึง 1980 วิชาสารสนเทศเริ่มปรากฏ
ชัดเจนขึ้นทําใหมีการถกเถียงกันอยางมากเกี่ยวกับความชัดเจนของแนวโนมหลักสูตรการศึกษา
ดังนั้นใน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) คณะกรรมการสมาคมหองสมุดอเมริกันจึงจัดทํามาตรฐาน
รับรองวิทยฐานะของสมาคมหองสมุดอเมริกัน โดยอธิบายลักษณะสําคัญของวิชาในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ไววา
การศึกษาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เปนศาสตรเกี่ยวกับการ
บันทึกสารสนเทศและความรู บริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูเหลานี้จะ
ชวยในการจัดการและการใชสารสนเทศ โดยวิชาหลักของบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรเกี่ยวของกับเรื่องตาง ๆ ไดแก การสราง การสื่อสาร การระบุชี้
การคัดเลือก การจัดหา การจัดหมวดหมูและการพรรณนา การจัดเก็บและ
การคนคืน การอนุรักษ การวิเคราะห การตีความ การประเมิน การสังเคราะห
35

“ประวัติของอินเตอรเน็ต,” <http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~vapisit/
history.html>, 17 มีนาคม 2551
36
มาลี ล้ําสกุล, “สารสนเทศและสารสนเทศศาสตร,” น. 19.
37
บุญเลิศ อรุณพิบูลย, สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ, และ ฐิติมา ธรรมบํารุง, “เริ่มตนกับ
เมทาดาทา,” <http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=122&Itemid=31>, 17 มีนาคม 2551.
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การเผยแพร และการจัดการ38
ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) คณะทํางานโครงการริเริ่มดับลินคอรเมทาดาทา (Dublin
Core Metadata) จัดการประชุมครั้งแรกเพื่อกําหนดมาตรฐานสําหรับการจัดเก็บและพรรณนา
สารสนเทศจากเว็บไซต39 เพื่อใหใชเปนมาตรฐานในการพรรณนารายละเอียดของสารสนเทศใน
เว็บไซต
ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) สหพันธสากลระหวางชาติของสมาคมหองสมุดและสถาบันได
กําหนดแนวทางการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร 10 ประการ40 ดังนี้
1. สภาพแวดลอมของสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศและจริยธรรม ประวัติ
สารสนเทศศาสตร
2. การพัฒนาของสารสนเทศ การสื่อสารและการใชสารสนเทศ
3. การประเมินความตองการใชสารสนเทศ และการออกแบบบริการตามความ
ตองการ
4. กระบวนการถายโอนสารสนเทศ
5. การจัดโครงสราง การคนคืนสารสนเทศ การอนุรักษสารสนเทศ
6. การวิจัย การวิเคราะหสารสนเทศ
7. การประยุกตสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารในงานหองสมุด
8. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดการความรู
9. การดําเนินงานหนวยบริการสารสนเทศ
10. การประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของสารสนเทศ

38

American Library Association, “Standards for Accreditation of Master's
Programs in Library and Information Studies 1992,” <http://www.ala.org/ala/
accreditation/accredstandards/standards.cfm>, 12 April 2008.
39
ศรีสุภา นาคธน, “เมทาดาทา,” <http://library.tru.ac.th/ebook/srisupa/004/17
chap13.pdf>, 18 มีนาคม 2551.
40
International Federation of Library Associations and Institutions,
“Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs - 2000,”
<http://www.ifla.org/VII /s23/bulletin/guidelines.htm>, 11 April 2008.
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ปจจุบันหลักสูตรการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรใน
มหาวิทยาลัยตาง ๆ มีการผสมผสานวิชาดานบรรณารักษศาสตรและดานสารสนเทศศาสตรตามที่
สหพันธสากลระหวางชาติของสมาคมหองสมุดและสถาบันไดกําหนดแนวทางการศึกษาไว เชน
หลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส เออรบานา–
แชมเพน (University of Illinois at Urbana–Champaign) กําหนดกลุมวิชาทั้งหมด 7 กลุม โดย
เปนกลุมที่มีเนื้อหาดานสารสนเทศศาสตรโดยตรง 3 กลุม41 ไดแก กลุมที่ 1 โครงสรางองคกร
สารสนเทศ เชน วิชาโครงสรางเว็บและสถาปตยกรรมสารสนเทศ วิชาการจัดการสื่อบันทึก
กลุมที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศ การใชและผูใช เชน วิชาการใช และผูใชสารสนเทศ วิชาระบบการ
คนสารสนเทศออนไลน วิชาการเปนที่ปรึกษาทางสารสนเทศ และกลุมที่ 3 ระบบสารสนเทศ เชน
วิชาหองสมุดดิจิทัล : การวิจัยและวิธีปฏิบัติ วิชาการวิเคราะหและการจัดการระบบ เปนตน
หลักสูตรการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาปรับเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นไดจากมีรายวิชาที่
เกี่ยวกับสถาปตยกรรมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและเครือขาย การจัดการระบบ การจัดการสื่อ
บันทึก แสดงใหเห็นวามีการปรับตัวไปทางอุตสาหกรรมสารสนเทศ ที่มีการผลิตและถายทอด
สารสนเทศอยางรวดเร็ว โดยมีรูปแบบพื้นฐาน 5 ประเภท คือ เสียง สิ่งพิมพ ภาพ สื่อเสียง/สื่อภาพ
ขอมูล และสารสนเทศแตละรูปแบบมีองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก การสรางและการ
รวบรวมเนื้อหา อุปกรณสําหรับนําเสนอเนื้อหา อุปกรณสําหรับจัดเก็บสารสนเทศ กระบวนการ
สารสนเทศ และการเผยแพรสารสนเทศ42
อุตสาหกรรมสารสนเทศเปนประเด็นหนึ่งที่ทําใหเกิดการแขงขันในการทําธุรกิจมีการนํา
กลยุทธและการทําการตลาดมาใชในการจัดการสารสนเทศใหเกิดคุณคา เพื่อเปนจุดขายให
ผูบริโภค ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรตองปรับเปลี่ยน
การศึกษาจากการจัดการสารสนเทศศาสตร เปนการศึกษา หรือจัดการอุตสาหกรรมสารสนเทศศาสตร ซึ่งเนนการสอนวิชาสารสนเทศเชิงพาณิชย และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
41

University of Illinois at Urbana-Champaign, The Graduate School of Library
and Information Science, “Master of Science Curriculum,” <http://www.lis.uiuc.edu/
programs/ms/curriculum.html>, 12 April 2008.
42
International Engineering Consortium, “New Information Industry,”
<http://www.iec.org/online/tutorials/new_info/topic13.html>, 24 January 2008.
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พัฒนาบรรณารักษใหมีความสามารถในการจัดการและการตลาด รวมถึงการบริการสารสนเทศ
เชิงพาณิชย เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการที่ตองการสารสนเทศในรูปแบบที่มีความ
หลากหลาย
2.2 พัฒนาการของวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในประเทศไทย
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของประเทศไทยเริ่มพัฒนามาจาก
หองสมุด โดยพบวาประเทศไทยมีหองสมุดมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย จากหลักฐานที่ปรากฏพบวา
พระบรมมหาธรรมราชาลิไททรงรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาไวเปนจํานวนมาก และทรง
ศึกษาพระไตรปฏกจากหนังสือที่ทรงรวบรวมจนแตกฉาน อาจจัดเก็บหนังสือเหลานี้ไวในหอพระ
ไตรปฏกในวัดวาอารามตาง ๆ43
สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลักฐานวามีหองสมุดเกิดขึ้นแลว คือ หอหลวง เพื่อเปน
สถานที่จัดเก็บตําราและตัวบทกฎหมายที่ประกาศใชในสมัยกรุงศรีอยุธยา แตหอหลวงถูกเผา
ทําลายเมื่อครั้งเสียกรุงใน พ.ศ. 231044 หนังสือตาง ๆ เสียหายไปมาก สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชจึงโปรดใหสรางหอพระไตรปฏกขึ้น ในพระราชวังเพื่อเก็บรักษาพระไตรปฏกที่คัดลอกขึ้น
และโปรดใหเสาะหาหนังสือ ตํารา วรรณกรรมที่ยังหลงเหลือมารวบรวมไว45
สมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ
ใหสรางหอพระมณเฑียรธรรมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2326 ในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเก็บพระ
ไตรปฏกกับหนังสือดานพุทธศาสนาใหเปนประโยชนในการศึกษาเลาเรียนของพระสงฆ พระบรม
วงศานุวงศ และขาราชการ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวฯ โปรดเกลาฯ ใหมีการปฏิสังขรณ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และโปรดใหเลือกสรรตําราตาง ๆ มาตรวจแกไขเพื่อจารึกบนแผน
ศิลาประดับไวในบริเวณวัด โดยมีวิชาแขนงตาง ๆ 8 หมวด คือ หมวดประวัติศาสตร หมวดพุทธ
43

สุทธิลักษณ อําพันวงศ, “วิวัฒนาการของหองสมุดในประเทศไทย,” ใน รวม
บทความทางบรรณารักษศาสตร, (กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2520), น. 96-107.
44
เรื่องเดียวกัน.
45
วรพจน วีระผลิน, “วิวัฒนาการหองสมุดไทย,” วารสารหองสมุด 34, 1 (มกราคม–
มีนาคม 2533):27-44.
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ศาสนา หมวดวรรณคดี หมวดตํารา หมวดสุภาษิต หมวดประเพณี หมวดทําเนียบ และ
หมวดพลานามัย เพื่อใหเปนศูนยกลางทางการศึกษาของประชาชน นับไดวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเปนหองสมุดประชาชนแหงแรกของประเทศไทย46
พ.ศ. 2424 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงเปนองคประธานสราง
หอพระสมุดวชิรญาณ รวมกับพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ รวม 58 พระองค เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศถวายพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวฯ
พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ไดทรงจัดตั้งหองสมุดอีกแหง
ขึ้นที่วัดเบญจมบพิตสถิตมหาสีมาราม โดยพระราชทานนามวา หอพุทธสาสนสังคหะ เพื่อใหเปน
สถานที่รวบรวมหนังสือพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ มีพระราชประสงคใหขยายการ
ดําเนินงานหอพระสมุดวชิรญาณ เพื่อใหประชาชนไดใชเปนสถานที่ศึกษาหาความรู จึงมีพระบรม
ราชโองการจัดตั้งหอพระสมุดวชิรญาณใหเปน หอพระสมุดสําหรับพระนคร โดยทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหรวมหอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพุทธสาสนสังคหะ
เขาดวยกัน และกําหนดที่ตั้ง ณ ตึกหอพระสมุดวชิรญาณ หนาประตูพิมานไชยศรี หอพระสมุด
แหงนี้ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลในการดําเนินงาน ตอมาไดรับการยกฐานะใหเปนหอสมุด
แหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 247647
กิจการหองสมุดประเภทอื่น ๆ เริ่มพัฒนาและมีการจัดตั้งหองสมุดสําคัญหลายแหง
ไดแก หองสมุดนีลสัน เฮยส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 246548 เปนหองสมุดที่ผูใชตองเสียคา
บํารุง หองสมุดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ หองสมุดเฉพาะแหงแรกของประเทศไทย
กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 253049 ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน หองสมุดศูนยวัสดุการศึกษา ปจจุบันคือ
หองสมุดสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา50 หองสมุดโรงเรียน ไมมีหลักฐานปรากฏชัดเจนวา
มีการจัดตั้งเมื่อใด แตพบวา เมื่อ พ.ศ. 2436 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยยายมาตั้งบริเวณถนน
ตรีเพชร และพบวามีหองสมุดโรงเรียนปรากฏอยูแลว51
46

น. 22.

47

ชุติมา สัจจานันท, การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร,

เรื่องเดียวกัน.
48
วรพจน วีระผลิน, “วิวัฒนาการหองสมุดไทย,” น. 39-40.
49
เรื่องเดียวกัน.

35
กิจการหองสมุดเริ่มตนมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร มีพัฒนาการ
อยางชา ๆ ตลอดระยะเวลาลักษณะการดําเนินงานหองสมุดขึ้นอยูกับผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่เฝา
และจัดเก็บหนังสือ ไมมีบทบาทและไมมีความจําเปนตองไดรับการศึกษาวิชาเฉพาะทางเกี่ยวกับ
การจัดการหองสมุด ตอมาคณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารงานหอพระสมุดวชิรญาณ
สําหรับพระนคร ตระหนักวางานของหอพระสมุดจําเปนตองมีผูปฏิบัติงานที่มีความรูในดาน
บรรณารักษศาสตร จึงสงนายเทพ จุฑานนท เจาหนาที่ของหอพระสมุด และหมอมเจา
ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ไปศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรที่ประเทศฝรั่งเศส52
พ.ศ. 2498 ประเทศไทยมีการเปดสอนวิชาบรรณารักษศาสตรอยางเปนทางการ
ในเดือนกันยายน เริ่มขึ้นครั้งแรกที่ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับความรวม
มือจากมูลนิธิฟุลไบรทที่จัดสงศาสตราจารยชาวอเมริกันมาสอนวิชาจัดหองสมุด คือ แฟรนเซส
แลนเดอร สเปน (Frances Lander Spain) พ.ศ. 2494–2495 รูธ เอช. ร็อควูธ (Ruth H. Rockwood) พ.ศ.2495–2496 แนนซี เจน เดย (Nancy Jane Day) พ.ศ. 2496–2497 อารโนลด
โทรเทียร (Arnold Trotier) พ.ศ. 2497–2498 และอลิส โลหเรอร (Alice Lohrer) พ.ศ. 2498–
249953 ระยะแรกจัดสอนเฉพาะวิชาพื้นฐานของหองสมุด 6 วิชา คือ วิชาจัดหองสมุดเบื้องตน
การทําบัตร รายการและการจัดหมูหนังสือ บริการตอบคําถาม การเลือกซื้อวัสดุในหองสมุด
การทําบัตรรายการและการจัดหมูหนังสือในขั้นสูง และการบริหารหองสมุด
ตั้งแต พ.ศ. 2507 เปนตนมา พบวามหาวิทยาลัยหลาย ๆ แหงเริ่มเปดสอนหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2507) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(พ.ศ. 2508) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ.ศ. 2511) ฯลฯ
50

“หองสมุดสํานักวิชาการและมาตรฐานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,” <http://academic.obec.go.th/library/page2.htm>,
6 พฤษภาคม 2551.
51

วรพจน วีระผลิน, “วิวัฒนาการหองสมุดไทย,”
52
แมนมาส ชวลิต, ประวัติหอสมุดแหงชาติ, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2509),
น. 48-49.

53

ชุติมา สัจจานันท, พัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2541),
น. 20.

36
ประมาณ พ.ศ. 251554 เปนตนมา วงการหองสมุดในประเทศไทยเขารวมโครงการ
สารนิเทศระหวางชาติ มีมาตรฐานใหม ๆ เขามาใชในการปฏิบัติงาน เชน เลขมาตรฐานสากล
ประจําหนังสือ และเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร การใชหลักเกณฑของแองโกลอเมริกันใน
การลงรายการ จนกระทั่ง พ.ศ. 251755 มีการใชเครื่องคอมพิวเตอรเขามาจัดทําบรรณานุกรม
แหงชาติและมีการจัดทําระบบศูนยขอมูลวารสารแหงชาติ เมื่อพ.ศ. 2518 และในปเดียวกันนี้
หองสมุดสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ไดจัดทําสหรายการวารสารของหองสมุดมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2523 หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําโปรแกรม
CDS/ISIS มาใชรวบรวมรายชื่อวารสารในประเทศไทยดวยคอมพิวเตอร (Union List of Serial in
Thailand)56 และในปเดียวกันนี้ กลุมผูสอนและผูประกอบวิชาชีพบรรณารักษศาสตรรวมกันจัด
สัมมนาเพื่อหาแนวทางการผลิตบัณฑิตใหเหมาะสมกับตลาดงานที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปในทาง
เทคโนโลยีมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยที่เปดสอนบรรณารักษศาสตรพยายามที่จะปรับหลักสูตรการ
ศึกษา โดยเพิ่มวิชาดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเขาไปในหลักสูตร57
พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟแวร ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานเสนอมา โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติ จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ในป
เดียวกันนี้ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายใหมีหลักสูตรคอมพิวเตอรในโรงเรียนอาชีวศึกษา
และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเขียนตําราที่จะใชสอนในหลักสูตร ตอมาสถาบันการศึกษาระดับอื่น ๆ

54

อุมาวดี โกศล และ สุนทร แกวลาย, “การศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตรเสนทางสูความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย,” วารสารหองสมุด 35, 4 (ตุลาคม –
ธันวาคม, 2534):23-46
55
แมนมาส ชวลิต, “การกาวเขาสูระบบคอมพิวเตอรของหองสมุด,” น. 2.
56
สุปริญา ลุลิตานนท, “หองสมุดคณะอักษรศาสตรกับเทคโนโลยีหองสมุด,” วารสาร
บรรณศาสตร 13, 1 (มกราคม 2536):22-42.
57
พิมลพรรณ เรพเพอร, “ทิศทางการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรในอนาคต,”
วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร 12, 1 (กันยายน 2531):104

37
จึงไดรับการอนุมัติใหจัดสอนวิชาคอมพิวเตอรทั้งระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา58
พ.ศ. 2528 หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชโปรแกรม
CDS/ISIS บันทึกขอมูลจากบัตรทะเบียนเพื่อทําบัตรรายการ เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ59 นอกจากนั้นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีบริการสืบคนขอมูลออนไลน
จาก DIALOG เปนครั้งแรก60 ปเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับการอนุมัติใหจัดทํา
หลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร เริ่มเปดสอนในระดับปริญญาโท เมื่อพ.ศ. 252961
พ.ศ. 2529 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) รวมกันสรางเครือขายคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรม UUCP (Unix to Unix Copy) และทดลองหมุนโทรศัพทไปยังศูนยบริการของการ
สื่อสารแหงประเทศไทย ทําการรับสงอีเมลกับมหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) และ
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน (Melbourne University) โดยใชโปรแกรม UUCP ตลอดจนสงอีเมลไปยัง
บริษัท UUNET ที่เวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา62 นับไดวาเปนจุดเริ่มตนของเครือขาย
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2529 ในหัวขอ
มาตรฐานเพื่อพัฒนาบริการหองสมุด โดยกําหนดใหคงวิชาพื้นฐานของวิชาบรรณารักษศาสตรไว
ไดแก หมวดวิชาการจัดหา การจัดหมูและทําบัตรรายการ การบริการ การบริหาร และหองสมุดกับ
58

ศรีศักดิ์ จามรมาน และ กนกวรรณ วองวัฒนะสิน, “เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศไทย,” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการประจําปของสมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ เรื่อง หองสมุดในกระแสแหงการปรับเปลี่ยน วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2541 ณ
หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา ถนนราชดําเนินกลาง กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพฯ: สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ, 2541), น. 13
59
น้ําทิพย วิภาวิน, e-library หองสมุดอิเล็กทรอนิกส, น. 18-19.
60
ศุภลักษณ จันทรารักษศรี, “งาน IT กับสถาบันวิทยบริการ,” ใน สถาบันวิทย
บริการ 2546 : บริหารเพื่อความเปนเลิศ, (กรุงเทพฯ: สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546), น. 163.
61
ชุติมา สัจจานันท, พัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย, น. 34.
62
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, “อินเตอรเน็ตในประเทศไทย,” <http://www.nrru
.ac.th/learning/science/sc_ 006/01/page1.htm>, 18 มีนาคม 2551.

38
สังคม แตนําวิชาดานสารสนเทศศาสตรมาผสมผสาน เนนการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาจัดการ
สารสนเทศเพื่อบริการผูใชมากขึ้น วิชาที่เพิ่มเติมเปนรายวิชาเกี่ยวกับหลักการและระบบวิธีการนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในหองสมุดและศูนยบริการสารสนเทศ63 เชน วิชาเทคโนโลยีในหองสมุด
วิชาสารสนเทศศาสตรเบื้องตน วิชาการใชเครื่องจักรกลในหองสมุด เปนตน64
พ.ศ. 2530–2531 หองสมุดหลายแหงโดยเฉพาะหองสมุดมหาวิทยาลัย จัดทําฐาน
ขอมูลบรรณานุกรมโดยใชไมโครคอมพิวเตอรและใชโปรแกรม Micro CDS/ISIS และพบวามีการ
จัดทําฐานขอมูลตาง ๆ เชน ฐานขอมูลสหรายการวารสาร ฐานขอมูลวิทยานิพนธ หรืองานวิจัย65
พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับประเทศออสเตรเลีย รวมมือกันพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรไทย
ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ทําหนาที่เปนประตูเชื่อมใน
ประเทศกับเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัยเมลเบิรน (Melbourne University) ซึ่งประสบผลสําเร็จ
จากนั้นจึงมีการพัฒนาเรื่อยมา66 ดานสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับความชวยเหลือ
จากโครงการ IDP (International Development Program of Australian Universities and
Colleges) ที่ใชฐานขอมูลทางบรรณานุกรม CD–ROM ชื่อวา Bibliofile เพื่อชวยในการสืบคน
ขอมูลแลวแปลงขอมูลเขาสูฐานขอมูลของหองสมุด สวนทบวงมหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนา
โครงสรางระเบียนซึ่งเรียกวา UNIVMARC (University MARC) โดยมีหลักโครงสรางพื้นฐานคลาย
กับ USMARC ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ AUSMARC ของประเทศออสเตรเลีย และไดรับการ
นําไปใชในหองสมุดหลายแหง ตอมาศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ –
เนคเทค (National Electronics and Computer Technology Center–NECTEC) รวมมือกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สนับสนุนใหหองสมุดสรางฐานขอมูล
บรรณานุกรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนคเทคจะสรางเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ
63

อุมาวดี โกศล และ สุนทร แกวลาย, “การศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตรเสนทางสูการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย,” น. 23-46.
64
Joy Nandhivajrin, “Thailand, Libraries and Librarianship in,” Encyclopedia
of Library and Information Science, 43 (1988):286.
65
น้ําทิพย วิภาวิน, e-library หองสมุดอิเล็กทรอนิกส, น. 18.
66
สิรินทร ปาลศรี, ฮิวเตอร, สตีเวน จี, และ เวนเซล, ซิตา, ประวัติอินเตอรเน็ตใน
ประเทศไทย, <http://www.nsrc.org/case-studies/thailand/thai/TH-history-thai.pdf>, 18
เมษายน 2550.
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เชื่อมโยงฐานขอมูลที่หองสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ จัดทําขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและใช
สารสนเทศรวมกัน67
ในปเดียวกันมีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของการศึกษาบรรณารักษศาสตร ไดแก
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากบรรณารักษศาสตร เปน บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร เพื่อให
สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการ68 เชนเดียวกับ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ใหเปลี่ยนชื่อภาควิชาจาก
บรรณารักษศาสตร เปนภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร เมื่อพ.ศ. 253169
พ.ศ. 2533 โครงการ IDP ไดจัดซื้อและติดตั้งโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ ใหกับ
สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก ระบบยูริกา (URICA) ซึ่งทํางานกับระบบการจัด
หมวดหมูและระบบสืบคนขอมูล เปนระบบหองสมุดอัตโนมัติระบบแรกที่นํามาใชในประเทศไทย
แตใชกับขอมูลภาษาอังกฤษเทานั้น70 จากนั้นหองสมุดหลายแหงจึงเริ่มนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ
มาใช เชน ระบบไดนิกซ (DYNIX) ระบบทินลิป (TINLIB) ระบบอินโนแพค (INNOPAC) เปนตน
หองสมุดมหาวิทยาลัยถือไดวาเปนกลุมแรกที่เริ่มกาวเขาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดานหอสมุด
แหงชาติไดเริ่มนํามาตรฐานโครงสรางระเบียนการบันทึกขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรของหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน (USMARC) มาปรับปรุงและพัฒนาเปน THAIMARC รวมทั้งไดรับการอนุมัติให
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญเพื่อประมวลผลและใชสรางฐานขอมูลในระบบสารนิเทศ
แหงชาติ71
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น้ําทิพย วิภาวิน, e-library หองสมุดอิเล็กทรอนิกส,
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, “50 ป ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร
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ชุติมา สัจจานนท, การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร,
น. 39.
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เรื่องเดียวกัน.
71
แมนมาส ชวลิต, “วิวัฒนาการของวิชาชีพสารนิเทศศาสตร,” ใน เอกสารการสอน
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พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดรับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปด
หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร เปดสอนรุนแรกใน พ.ศ. 2535 และเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรเปนบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร72 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยที่สอนวิชา
บรรณารักษศาสตรเริ่มมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อปริญญาเปน บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สารสนเทศศาสตร สารสนเทศ
ศึกษา พรอมกับเพิ่มวิชาสารสนเทศศาสตรที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การสื่อสาร
ภาษาศาสตร คณิตศาสตร การบริหาร จิตวิทยา73 ผนวกเขากับวิชาบรรณารักษศาสตรเดิม
เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับลักษณะการดําเนินงานในหองสมุด ที่นําเทคโนโลยี
มาปรับใชในการบริหาร และการบริการของหองสมุด
พ.ศ. 2538 การสื่อสารแหงประเทศไทยอนุญาตใหเปดบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย
โดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกอตั้งบริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทถือหุน
ระหวางการสื่อสารแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนผูใหบริการรายแรก ซึ่งไดมีการเริ่มบริการอยาง
เปนทางการในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 253874 ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว และเปน
โอกาสของหองสมุดที่จะจัดบริการสารสนเทศใหม ๆ ใหแกผูใชบริการหองสมุด เชน บริการ
สารสนเทศจากฐานขอมูลที่หองสมุดจัดทําขึ้น บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย การประชาสัมพันธ
ขาวสารของหองสมุดผานทางเว็บไซต ฯลฯ
ประมาณ พ.ศ. 2542 โทมัส บาเกอร (Thomas Baker) ที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชียรวมกับ ประดิษฐา ศิริพันธ จากศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี จัดทําคูมือและ
แปลชุดหนวยขอมูลยอยดับลินคอรเมทาดาทา ฉบับ 1.0 เปนภาษาไทย แลวนําไปทดลองใชเปน
โครงสรางฐานขอมูลสารสนเทศจากอินเทอรเน็ต กรณีศึกษาฐานขอมูลจดหมายเหตุอัยการ (สํานัก
อัยการสูงสุดไดอนุญาตใหพัฒนาฐานขอมูลเอกสารโบราณ เพื่อการอนุรักษและเผยแพรในรูปแบบ
ดิจิทัล) ฐานขอมูลสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฯลฯ75
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หลังจาก พ.ศ. 2542 เปนตนมา มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น สื่อใน
การบันทึกมีการปรับตัวใหรองรับสารสนเทศแบบดิจิทัลได ทําใหเกิดแนวคิดในการจัดทําหองสมุด
ดิจิทัลเพื่อใหบริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ที่อาจเปนสารสนเทศเต็มรูป หรือสารสนเทศสื่อ
ประสม โดยมีมาตรฐานการลงรายการเอกสารดิจิทัล คือ เมทาดาทา (Metadata) เพื่อให
สารสนเทศมีมาตรฐานเดียวกัน76 และเมื่อมีการพัฒนาสื่อบันทึกสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลมาก
ขึ้นและเปนมาตรฐานเดียวกันแลว จึงเกิดการพัฒนาหองสมุดรูปแบบใหมที่เรียกวา หองสมุด
เสมือน ซึ่งเชื่อมโยงสารสนเทศผานทางเวิลดไวดเว็บ เพื่อใหผูใชไดรับความสะดวกในการเขาถึง
ขอมูลผานจอคอมพิวเตอร โดยมีแนวคิดวา หองสมุดเสมือน จะเปรียบเหมือนหองสมุดขนาดใหญ
ที่มีเนื้อหาความรูดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ เปนการรวมเอาขอดีของระบบหองสมุดอัตโนมัติ
และหองสมุดดิจิทัล รวมทั้งสารสนเทศ จากเว็บไซตตาง ๆ เขามาอยูในหองสมุดเสมือน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูใชเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจาย77
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้น นอกจากจะชวยจัดการขอมูลตาง ๆ
ในระบบสารสนเทศ เพื่อใหคนคืนสารสนเทศไดงายและรวดเร็วแลว ปญหาที่เกิดตามมาจากการ
พัฒนานี้ คือ การรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ และการคุมครองขอมูลที่เปนทรัพยสิน
ทางปญญา โดยเฉพาะสารสนเทศประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมไปถึงขอมูลอยูในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกสใหเทียบเทาเอกสารหรือหนังสือที่เปนรูปเลม ทําใหเกิดการพัฒนาทางดานกฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความตื่นตัวและเรงรัดกฎหมายดานนี้ขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติดําเนิน
โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ จากหนวย
งานหลายแหงทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สาขานิติศาสตร รัฐศาสตร การเงินการธนาคาร วิทยาการ
คอมพิวเตอร ฯลฯ รวมกันพิจารณายกรางกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ78
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น้ําทิพย วิภาวิน, e-library หองสมุดอิเล็กทรอนิกส, น. 105-107.
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ครรชิต มาลัยวงศ, “ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสารสนเทศ,” ใน เอกสารการสอนชุด
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พัฒนาการของวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มีการปรับเปลี่ยน
ไปตามสมัยและตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี การศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรในประเทศไทยจึงปรับเปลี่ยนตามกันไปเพื่อใหทันกับวิทยาการ มหาวิทยาลัย
ของรัฐ และเอกชนหลายแหงเปดหลักสูตรตั้งแตระดับประกาศนียบัตร ไปถึงระดับปริญญาเอก
การศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งมีอยูในหลายสถาบัน สวนมากประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ
ทางดานบรรณารักษศาสตร ดานสารสนเทศศาสตร รวมทั้งวิชาดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
รายวิชาดานบรรณารักษศาสตร เปนกลุมวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานความรูความคิด
ประกอบดวยเนื้อหาดานการจัดหา การจัดหมวดหมูและการทําบัตรรายการ การใหบริการ และ
หองสมุดกับสังคม79 เชน วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วิชาบริการสารสนเทศ วิชา
สารนิเทศกับสังคมไทย วิชาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาเฉพาะ ฯลฯ
รายวิชาดานสารสนเทศศาสตร เปนกลุมวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ คอมพิวเตอร
ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม80 เชน วิชาการจัดการเอกสารและสารสนเทศ วิชา
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส วิชาการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล ฯลฯ
รายวิชาดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนวิชาในหลักสูตรที่จัดสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรู
เพิ่มเติมเฉพาะทางนอกเหนือจากรายวิชาที่เปนพื้นฐานทางวิชาชีพ โดยอาจเปนวิชาเลือก เชน
วิชาการจัดการจดหมายเหตุ วิชาการใชทรัพยากรรวมกัน วิชาขอมูลทองถิ่น ฯลฯ
ดังนั้นจะเห็นไดวาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของประเทศไทยมี
พัฒนาการมาจากการจัดตั้งหอพระสมุด เพื่อเปนสถานที่ศึกษาวิทยาการของพระสงฆ เจานายและ
ขาราชการเทานั้น ตอมาประชาชนจึงมีโอกาสไดศึกษาหาความรูจากหอพระสมุด และหองสมุด
ตาง ๆ จนกระทั่งมีการเปดสอนวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรอยางเปนทางการ
พัฒนาการของวิชาชีพจึงเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวงระยะหลังที่วิชาชีพมีการ
พัฒนาไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการดําเนินงานของหองสมุดและ
การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในการศึกษามีการปรับหลักสูตรเพื่อผลิตบรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ
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อุมาวดี โกศล และ สุนทร แกวลาย, “การศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและ
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ใหมีความรูในการใชในดานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานการจัดการและการตลาด ดานการผลิตและ
ให บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย ดานการใชภาษาตางประเทศ รวมไปถึงความรูดานอื่น ๆ ที่จะ
เปนประโยชนตอการใหบริการสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการหองสมุด81
สรุปไดวา พัฒนาการของวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรสวนใหญ
เริ่มมีการจัดตั้งหองสมุด และการอบรมบรรณารักษใหมีความรูและจัดการงานภายในหองสมุดได
เมื่อพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญขึ้น บรรณารักษจําเปนตองเรียนรูนวัตกรรม
เพื่อใหดําเนินงานหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใหบริการสารสนเทศที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูใชได จากการอบรมวิชาดานหองสมุด จึงพัฒนาเปนหลักสูตรการศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตร ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดวิชาดานสารสนเทศ
ศาสตรขึ้น มีผลกระทบตอวิชาชีพและวิธีการดําเนินงานหองสมุด มหาวิทยาลัยหลายแหงจึงเพิ่ม
วิชาดานสารสนเทศศาสตรผนวกกับวิชาในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรเดิม กลายเปนหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สารสนเทศศาสตร หรือสารสนเทศศึกษา พรอมกับ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง โดยเนนทางเทคโนโลยีและการ
จัดการสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ เพื่อผลิตบุคลากรใหมีทักษะความรูทั้งดานบรรณารักษศาสตร
และดานสารสนเทศศาสตร รวมทั้งรายวิชาดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อออกไปปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาการของวารสารหองสมุดของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ
“วารสารหองสมุด” เปนวารสารทางวิชาชีพ จัดทําโดยแผนกวารสาร สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ จัดพิมพเผยแพรมากวา 5 ทศวรรษ ตลอดระยะเวลานั้น “วารสารหองสมุด”
ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาในหลาย ๆ ดาน เพื่อใหทันสมัย ทันตอพัฒนาการของวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
การกลาวถึงพัฒนาการของ “วารสารหองสมุด” จึงแบงกลาวใน 4 ประเด็นสําคัญ
ไดแก ประวัติของวารสาร วัตถุประสงคของวารสาร กําหนดออกของวารสาร และเนื้อหาของ
วารสาร ดังนี้
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3.1 ประวัติของวารสาร
“วารสารหองสมุด” เปนวารสารทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ที่ออกโดยสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ เริ่มจัดพิมพครั้งแรกใน พ.ศ. 2500 หลังจาก
จดทะเบียนเปนสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยใน พ.ศ. 249782 โดยพิมพฉบับแรก ปที่ 1 ฉบับที่
1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2500 เพื่อใหบุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ไดติดตามความเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ สาระและความรูตาง ๆ และนําไปประยุกตในการ
ปฏิบัติงาน “วารสารหองสมุด” เปนทั้งสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
ถายทอดความรู ประสบการณ หรือบอกเลาปญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนการเผยแพร
ขาวสารประชาสัมพันธของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ อีกทางหนึ่ง ใน ”วารสารหองสมุด”
แตละฉบับจะลงบทความที่มีสาระความรู หรือประสบการณในการปฏิบัติงานของครูอาจารย
บรรณารักษ ผูทรงคุณวุฒิ บุคคลในวิชาชีพ สมาชิกสมาคม ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่ง
ผูจัดทําวารสารจะคัดกรองบทความตาง ๆ เพื่อใหผูอานไดรับสาระประโยชน และสามารถใชเปน
แหลงขอมูลประกอบการศึกษาคนควาไดเปนอยางดี
3.2 วัตถุประสงคของวารสาร
การจัดพิมพ “วารสารหองสมุด” ตั้งแตเริ่มจัดพิมพ มีการปรับขยายวัตถุประสงคเพื่อให
สอดคลองกับยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ ดังนี้
“วารสารหองสมุด” ที่ออกเผยแพรในปที่ 1 พ.ศ. 2500 มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2
ประการ คือ เพื่อเผยแพรวิชาบรรณารักษศาสตรใหประชาชนรูจักใชหองสมุดใหเปนประโยชนกับ
ตน และเพื่อชวยผูทํางานหองสมุด ใหมีความรูความสามารถจัดการหองสมุดใหเปนประโยชนแก
ประเทศชาติ และประชาชนไดดียิ่งขึ้น83
ตอมาในปที่ 3 ของ “วารสารหองสมุด” พ.ศ. 2502 คณะกรรมการผูจัดทําวารสารได
ปรับขยายวัตถุประสงคเพิ่มเปน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณทางหองสมุด เผยแพรความรูทาง
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แมนมาส ชวลิต, “บทความพิเศษ 45 ป วารสารสมาคมหองสมุด,” วารสาร
หองสมุด 46, 1 (มกราคม–มีนาคม 2545):ง.
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เอื้อ บุษปะเกษ หงสกุล, บรรณาธิการ, “บรรณาธิการแถลง,” วารสารหองสมุด 1,
1 (เมษายน–มิถุนายน 2500):3-6.
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วิชาหองสมุด เสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหองสมุด บรรณารักษ นักเขียนและหนังสือ
เสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับหองสมุด หนังสือไทยและตางประเทศ84
“วารสารหองสมุด” ปที่ 28 พ.ศ. 2527 พบวาในฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
พ.ศ. 2527 คณะกรรมการผูจัดทําวารสารไดเพิ่มเติมวัตถุประสงคเปนดังนี้ เพื่อสงเสริมและ
เผยแพรความรู ความคิดในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตร และสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ เพื่อเผย แพรผลการทดลอง การคนควา และการวิจัยของสถาบันที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
สื่อกลางในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกและผูสนใจ และไดยึดวัตถุประสงคใน
การจัดพิมพวารสารตามนี้มาจนปปจจุบัน คือ ปที่ 50 พ.ศ. 2549
3.3 กําหนดออกของวารสาร
“วารสารหองสมุด” มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดออกหลายครั้ง เนื่องจากปญหาในการ
จัดพิมพและการรวบรวมบทความที่จะลงในวารสาร โดยในปแรกของการจัดพิมพวารสารมีกําหนด
ออกเปนราย 3 เดือน
ตอมาในปที่ 6 พ.ศ. 2505 สํารวจพบวาตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–กุมภาพันธ พ.ศ.
2505 ไดเปลี่ยนแปลงกําหนดออกเผยแพรจากราย 3 เดือน เปนราย 2 เดือน ทําให “วารสาร
หองสมุด” ตั้งแตปที่ 6 ฉบับที่ 1 เปนตนมาจนถึงปที่ 23 ฉบับที่ 6 มีกําหนดออกเปนราย 2 เดือน
แตเนื่องจากปญหาการรวบรวมบทความ การพิมพ และคาตอบแทนในการเขียนบทความ
คณะกรรมการบริหารของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ มีมติให “วารสารหองสมุด” ปที่ 23 ที่
วางแผนกําหนดออก เปนฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม–สิงหาคม ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน–ตุลาคม
และ ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม พิมพรวมเปนเลมเดียวกันเปน “วารสารหองสมุด” ปที่
23 ฉบับที่ 4–5–6 เดือนกรกฏาคม–ธันวาคม85
เมื่อเริ่มปที่ 24 พ.ศ. 2523 คณะกรรมการผูจัดทํา “วารสารหองสมุด” จึงจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกําหนดออกจากราย 2 เดือน เปนราย 3 เดือน เพื่อแกไขสถานการณการออกลาชา86
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ทําให “วารสารหองสมุด” ปที่ 24 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2523 เปนตนมาจนถึงปที่ 49 ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2548 มีกําหนดออกเปนราย 3 เดือน
จนกระทั่งปที่ 50 พ.ศ. 2549 สํารวจพบวา “วารสารหองสมุด” ไดเปลี่ยนแปลงกําหนด
ออกของวารสารอีกครั้ง จากกําหนดออกราย 3 เดือน เปนกําหนดออกราย 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มิถุนายน เปนตนมา
3.4 เนื้อหาของวารสาร
“วารสารหองสมุด” ออกเผยแพรมาเปนระยะเวลากวา 50 ป เนื้อหาและคอลัมนตาง ๆ
มีการปรับใหรับกับเหตุการณและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้
“วารสารหองสมุด” ที่จัดพิมพในปที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2500 ถึง ปที่ 2 ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2503 พบวาเนนบทความดานประวัติและการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร ประวัติหองสมุดใน
ประเทศไทย และหองสมุดในตางประเทศ การจัดตั้งหองสมุดและการดําเนินงาน ซึ่งมุงเนนเพื่อ
ชวยผูทํางานหองสมุดใหนําไปปรับใชในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังพบวา “วารสารหองสมุด”
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การอาน หนังสือสําหรับเด็ก และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่ครูผูสอนสามารถ
นําไปใชในการสอนได โดยพบวาการจัดเรื่องลงพิมพใน “วารสารหองสมุด” ยังไมมีหลักเกณฑ
เปนการลงพิมพบทความตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการจัดทําวารสารเห็นสมควร87
“วารสารหองสมุด” ปที่ 3 พ.ศ. 2502 คณะกรรมการผูจัดทําวารสาร ไดมีนโยบาย
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในวารสาร โดยพยายามให “วารสารหองสมุด” แตละฉบับลงบทความที่มีแนว
เรื่องตาง ๆ 9 ประการ88 ไดแก
1. บทบรรณาธิการ
2. เรื่องเกี่ยวกับหองสมุดไทยและตางประเทศ
3. วิชาการหองสมุด
4. ประวัติบุคคล ชีวิต และงานของบรรณารักษหรือนักเขียน
5. หนังสือเกาที่มีคาควรสนใจ ความเปนมาของหนังสือบางเรื่อง หนังสือออกใหมที่
87

เอื้อ บุษปะเกศ หงสกุล, บรรณาธิการ, “บทบรรณาธิการ,” วารสารหองสมุด 2, 2
(เมษายน–มิถุนายน 2501):บทบรรณาธิการ.
88
เอื้อ บุษปะเกศ หงสกุล, บรรณาธิการ, “บทบรรณาธิการ,” วารสารหองสมุด 3, 1
(มกราคม–มีนาคม 2502):บทบรรณาธิการ.
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ควรสนใจ ความสนใจทางหนังสือ ขาวเกี่ยวกับหนังสือ
6. หองสมุดสําหรับเด็ก เสนอนิทาน หรือบทละครสั้น ๆ ซึ่งครูและบรรณารักษ
จะนําไปใชในการสอนหรือใหบริการทางหองสมุด
7. ปญหาเกี่ยวกับหองสมุด หนังสือ การเรียนวิชาบรรณารักษศาสตร ฯลฯ
8. ขาวเกี่ยวกับหองสมุด การพิมพหนังสือในไทยและตางประเทศ
9. ขาวสมาคมและสมาชิก
ตอมาในปที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2514 คณะอนุกรรมการจัดทํา “วารสารหองสมุด”
มีมติใหปรับปรุงเนื้อหาของ “วารสารหองสมุด” โดยมีนโยบายกําหนดเนื้อหาของวารสารใหมี
คอลัมนประจํา 7 คอลัมน89 ดังนี้
1. สารคดีวิชาการ : เปนเรื่องเกี่ยวกับหองสมุดและวิชาบรรณารักษศาสตร
2. วิจารณหนังสือ : อาจเปนการวิจารณนวนิยาย หนังสือดีอื่น ๆ
3. สัมภาษณบุคคล : เปนบุคคลภายนอกที่นาสนใจ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เชน
รัฐมนตรี นักประพันธ
4. แนะนําบรรณารักษ : อาจเปนกรรมการสมาคม บรรณารักษของหองสมุดตาง ๆ
หรือนิสิต นักศึกษาที่จบสาขาบรรณารักษศาสตร
5. การแลกเปลี่ยนหนังสือ : อาจเปนสํานักพิมพ หรือ หองสมุดใด ๆ จะขอแลก
เปลี่ยน หรือแจกหนังสือ “วารสารหองสมุด” จะลงขาวใหสมาชิกทราบ
6. ขาวสมาคม : เชน รายงานการประชุม สัมมนาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
คณะกรรมการมีความเห็นใหลงไดทั้งหมด โดยไมตองสรุปยอ
7. ตอบปญหาและขอเสนอแนะที่มีผูถาม
ดังนั้นจากนโยบายของคณะกรรมการจัดทําวารสาร ทําให “วารสารหองสมุด” ตั้งแตป
ที่ 1 จนถึงปที่ 22 จึงมีคอลัมนตาง ๆ ตามที่ ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล90 ไดอธิบายไว ดังนี้
บทบรรณาธิการ เปนสวนที่บรรณาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง บางครั้งมีบทบรรณาธิการพิเศษในกรณีที่มีผูอื่นเขียนบทความแสดง
ความคิดเห็นแทนบรรณาธิการ เชน บทบรรณาธิการพิเศษใน “วารสารหองสมุด”
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ดํารง เพ็ชรพลาย, บรรณาธิการ, “บทบรรณาธิการ : คณะอนุกรรมการจัดทํา
วารสาร,” น. 52-55.
90
ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล, “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารหองสมุดของสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย,” น. 99-100.
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ปที่ 10 เดือนกันยายน–ตุลาคม 2509 เรื่อง “บทบาทของหองสมุดในการพัฒนา
ประเทศ” โดยสุทธิลักษณ อําพันวงศ
บทความ มีทั้งบทความที่มีเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตรและบทความที่มี
เนื้อหาในสาขาวิชาอื่น เชน วรรณคดี สารคดีทองเที่ยว ภาษาไทย เปนตน สวน
บทความที่มีเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตร ไดแก บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
บรรณารักษศาสตรภูมิหลัง ประเภทของหองสมุด บริการของหองสมุด ทรัพยากร
และงานเทคนิค และวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน เปนตน บทความมีทั้ง
บทความที่เขียนโดยชาวไทยและชาวตางประเทศทั้งบทความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และเรื่องแปล บางบทความใหความรูในวิชาชุดบรรณารักษศาสตร
แกผูที่จะสอบวิชาชุดครู พ. พป. พ.กศ และพ.ม. วารสารแตละฉบับบรรจุ
บทความทางบรรณารักษศาสตรประมาณ 4–6 บทความ ซึ่งมีทั้งบทความประเภท
เขียนตามแบบแผนและไมเขียนตามแบบแผน สวนนี้เปนสวนที่สําคัญที่สุดของ
เนื้อหาวารสาร เพราะเปนสวนที่เปนพยานหลักฐานของความคิด ความรู และ
ประสบการณของผูเขียนที่มีตอหองสมุดและวิชาบรรณารักษศาสตร เปนสวนที่ให
ความรู ใหการศึกษาและประสบการณใหม ๆ แกผูอาน นอกจากนี้ยังเปนสวนที่
บันทึกพัฒนาการดานบรรณารักษศาสตรของประเทศไดเปนอยางดี
บทวิจารณหนังสือ เปนสวนที่วิจารณหนังสือที่มีคาควรแกการสนใจ
คอลัมนสําหรับเด็ก เสนอนิทานหรือบทละครสั้น ๆ ที่ครูและบรรณารักษจะ
นําไปใชในการสอน หรือใหบริการทางหองสมุด
ปาฐกถา สุนทรพจน บทอภิปราย ที่แสดงแกที่ประชุมใหญของสมาคม
หองสมุดฯ
บันทึกรายงานการประชุมของสมาคมหองสมุดฯ เชน รายงานการ
ดําเนินงานของสมาคมหองสมุดฯ ในรอบป รายงานของแผนกตาง ๆ ของสมาคม
หองสมุดฯ รายงานดานการเงินของสมาคมหองสมุดฯ มีใครทําอะไร ที่ไหนใน
วงการบรรณารักษศาสตรไทย
เบ็ดเตล็ด เชน บทสนทนา เฉลยขอสอบวิชาชุดบรรณารักษศาสตร
ประกาศ บทกลอน ระเบียบการ เปนตน
เครื่องชวยคน ไดแก สารบาญและดรรชนี สารบาญของ “วารสารหองสมุด”
มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รายการสารบัญแตละรายการจะใหชื่อบทความ
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พรอมทั้งชื่อผูเขียนบทความ เมื่อเริ่ม “วารสารหองสมุด” ปที่ 6 เปนตนไปก็ได
เริ่มจัดทําดรรชนีรวมปสําหรับคนเรื่องในวารสารในแตละป ดรรชนีที่ทําเปน
ดรรชนีชื่อ ผูแตง ชื่อเรื่อง และหัวเรื่องปนกัน นอกจากนี้บทความใน “วารสาร
หองสมุด” ยังทําดรรชนีไวใน บรรณสาร ส.พ.บ. ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ซึ่งมีกําหนดออกราย 2 เดือน และในดรรชนีวารสารไทยของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรซึ่งมีกําหนดออกเปนรายปอีกดวย
จากการสํารวจและศึกษาเนื้อหาของ “วารสารหองสมุด” ตั้งแตปที่ 23 พ.ศ. 2522 ถึง
ปที่ 50 พ.ศ. 2549 ไมพบวาคณะผูจัดทําวารสารมีนโยบายปรับปรุงเนื้อหา แตมีนโยบายเพียงจัด
เนื้อหาแตละฉบับ โดยเนนแนวเรื่องเดนและเสริมดวยบทความทั่วไป91 เชน “วารสารหองสมุด”
ปที่ 30 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ.2529 มีแนวเรื่อง ดานวัฒนธรรม และมีบทความ
อื่น ๆ ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ดังนั้น “วารสารหองสมุด” ในระยะนี้
จึงประกอบดวยคอลัมนประจําตาง ๆ ไดแก
1. บทบรรณาธิการ เปนคอลัมนประจําของทุกฉบับที่บรรณาธิการจะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ แนวโนมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเกริ่นนําใหเห็นภาพรวมของ
เนื้อเรื่องในวารสารแตละฉบับ หรือแจงใหทราบเกี่ยวกับนโยบายในการพิมพวารสารของแตละป
เชน บทบรรณาธิการ “วารสารหองสมุด” ปที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2528
ที่แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวเรื่องในฉบับตอ ๆ ไป เพื่อใหผูอานที่สนใจไดทราบและติดตามอาน
วารสาร
2. บทความวิชาการดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เปน
บทความในสาขาวิชาที่มีเนื้อหาในดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 บรรณารักษศาสตรภูมิหลัง บทความจะกลาวถึงประวัติความเปนมาของ
หองสมุด และวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
บทบาทที่สําคัญของหองสมุดที่มีตอสังคม การศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร การพิมพการคาหนังสือ รวมทั้งประวัติของบรรณารักษ นักเขียน นักประพันธ เปนตน
เชน บทความเรื่อง “หองสมุด : สถาบันเก็บรักษาและถายทอดวัฒนธรรม” รับผิดชอบโดย วิสิทธิ์
จินตวงศ ลงพิมพในปที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน พ.ศ. 2524 เรื่อง “วิวัฒนาการ
หองสมุดไทย” รับผิดชอบโดย วรพจน วีระผลิน ลงพิมพในปที่ 34 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–
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บุญเรือง เนียมหอม, บรรณาธิการ, “บรรณาธิการ,” วารสารหองสมุด 30, 4
(ตุลาคม–ธันวาคม 2529):169-170.
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มีนาคม พ.ศ. 2533 เรื่อง “การพิมพอิเล็กทรอนิกส” รับผิดชอบโดย ศรีเพ็ญ มะโน และนิธิวดี
สุทธิสวาง ลงพิมพในปที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2534 เปนตน
2.2 การบริหารงานและการจัดการ เปนบทความที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หองสมุดดานตาง ๆ โดยไมระบุประเภทของหองสมุด เชน การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
อาคารสถานที่ การควบคุมและการประเมินคุณภาพ และกฎหมายเกี่ยวกับหองสมุด เชน
บทความเรื่อง “QC Circles กับงานหองสมุด” รับผิดชอบโดย นลินี วงศธนะชัย และคนอื่น ๆ ลง
พิมพในปที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม–กันยายน พ.ศ. 2528 เรื่อง “การใชสื่อเพื่อการประชา
สัมพันธหองสมุด” รับผิดชอบโดย บานชื่น ทองพันชั่ง ลงพิมพในปที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–
มีนาคม พ.ศ. 2534 เรื่อง “ระบบการรักษาความปลอดภัยของหองสมุด” รับผิดชอบโดย มัณฑนา
เจริญแพทย ลงพิมพในปที่ 43 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2542 เปนตน
2.3 ประเภทของหองสมุด บทความที่พบจะกลาวถึงการบริหารและจัดการ
หองสมุดแตละประเภทในดานตาง ๆ เชน บริการและกิจกรรม การบริหารงานบุคคล การควบคุม
และการประเมินคุณภาพ การประชาสัมพันธ เชน บทความเรื่อง “หองสมุดโรงเรียน : อนาคตและ
การคาดหวัง” รับผิดชอบโดย ทัศนา หาญพล ลงพิมพในปที่ 34 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–
กันยายน พ.ศ. 2533 เรื่อง “การแลกเปลี่ยนบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนกับออสเตรเลีย”
รับผิดชอบโดย กานตมณี ศักดิ์เจริญ ลงพิมพในปที่ 43 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ.
2542 เปนตน
2.4 งานเทคนิคของหองสมุด เปนบทความที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เชน บทความเรื่อง “การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ
ของหองสมุดบนอินเตอรเน็ตแบบออนไลน” รับผิดชอบโดย พรรณดาว รัตชะถาวร ลงพิมพในปที่
45 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2544 เรื่อง “การบอกรับวารสารภาษาตางประเทศผาน
ตัวแทนบอกรับวารสาร” รับผิดชอบโดย มัณฑนา เจริญแพทย ลงพิมพในปที่ 49 ฉบับที่ 3 เดือน
กรกฎาคม–กันยายน พ.ศ. 2548 เรื่อง ”การลงรายการฐานขอมูลหนังสือที่ไมใชอักษรโรมันใน
หองสมุดมหาวิทยาลัยวอชิงตัน : หนังสือภาษาไทย” รับผิดชอบโดย จิราพรรณ อินทรศิริพงษ ลง
พิมพในปที่ 48 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2547 เปนตน
2.5 งานบริการของหองสมุด เปนบทความเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมตาง ๆ
ที่หองสมุดจัดไวเพื่อใหบริการ เชน บทความเรื่อง “บริการหองสมุดสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน” รับผิดชอบโดย ทศพร ทิพยศุภราษฎร ลงพิมพในปที่ 32 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–
ธันวาคม พ.ศ. 2531 เรื่อง “บริการสารสนเทศสําหรับผูพิการทางสายตาในประเทศไทย” รับผิด
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ชอบโดย ทรงพันธ เจิมประพงค ลงพิมพในปที่ 47 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน พ.ศ.
2546 เรื่อง “การเลานิทานในยุคอิเล็กทรอนิกส” รับผิดชอบโดย อภิญญา เบญจวรรณากร ลง
พิมพในปที่ 41 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน พ.ศ. 2540 เรื่อง “พื้นฐานของคุณภาพบริการ :
การเอาใจใสลูกคา” รับผิดชอบโดย สุพัฒน สองแสงจันทร ลงพิมพในปที่ 48 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2547เปนตน
2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต บทความที่พบเปนเรื่องเกี่ยวกับการ
ใชเทคโนโลยีในงานตาง ๆ ของหองสมุด โดยเปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีโทรคมนาคม
และระบบเครือขายคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตในงานหองสมุด เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการบริหารและการบริการของหองสมุด เชน บทความเรื่อง “การใชคอมพิวเตอรกับ
งานหองสมุดและศูนยเอกสารแหงภูมิภาคสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย” รับผิดชอบโดย ชูกุล
อรรถนุพรรณ ลงพิมพในปที่ 30 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน พ.ศ. 2529 เรื่อง “การเลือก
ซอฟทแวรสําหรับหองสมุด” รับผิดชอบโดย อภิญญา เบญจวรรณากร ลงพิมพในปที่ 30 ฉบับที่ 3
เดือนกรกฎาคม–กันยายน พ.ศ. 2529 เรื่อง “หองสมุดดิจิทัลแหงชาติ” รับผิดชอบโดย นงลักษณ
ไมหนายกิจ ลงพิมพในปที่ 42 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2541 เปนตน
2.7 วรรณกรรม เปนบทความเกี่ยวกับวรรณกรรมในเรื่องทั่ว ๆ ไป วรรณกรรม
สําหรับเด็กและวัยรุน และวรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชา เชน บทความเรื่อง “คัมภีรใบลาน : มรดก
ทางวัฒนธรรมของชาวลานนา” รับผิดชอบโดย สินีนาฎ สมบูรณอเนก ลงพิมพในปที่ 42 ฉบับที่ 2
เดือนเมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2541 เรื่อง “การอานวิธีเตรียมความพรอมใหลูก” รับผิดชอบโดย
เตือนใจ ตันงามตรง ลงพิมพในปที่ 30 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2529 เรื่อง “วรรณ
กรรมอางอิงทางการศึกษา” รับผิดชอบโดย อุบล บุญชู ลงพิมพในปที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–
มิถุนายน พ.ศ. 2525 เปนตน
บทความที่ลงพิมพใน “วารสารหองสมุด” มีทั้งบทความภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
และบทความแปล โดยมีผูรับผิดชอบอยูในวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
เชน ผูสอนสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร บรรณารักษ ศึกษานิเทศกงาน
หองสมุด และบุคคลนอกวิชาชีพ เชน ผูสอนสาขาวรรณคดี ผูสอนสาขาภาษาไทย เปนตน
3. บทความวิชาการดานอื่น ๆ เปนบทความที่มีสาระความรูในสาขาวิชาอื่นๆ
หรืออิงกับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น เชน ปที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–
มิถุนายน พ.ศ. 2528 มีบทความเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เนื่องจากเปนปเยาวชนสากล เชน
บทความเรื่อง “บางสวนของกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน” รับผิดชอบโดย ทองใบ
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ทองเปาด ลงพิมพในปที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2528 หรือ ปที่ 30 ฉบับ 2
เดือนเมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2529 ที่มีบทความดานสันติภาพและความเปนธรรมในสังคม
เนื่องจาก เปนการเฉลิมฉลองปสันติภาพสากล เชน บทความเรื่อง “นวนิยายเรียกรองสันติภาพ”
รับผิดชอบโดย นวลจันทร รัตนากร ลงพิมพในปที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน พ.ศ.
2529 และยังมีบทความดานอื่น ๆ เชน การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การทองเที่ยว เปนตน
4. บันทึกรายงานการประชุมของสมาคมหองสมุดฯ เปนเอกสารหรือบันทึก
จากการประชุม การสัมมนา การบรรยาย ฯลฯ ที่สมาคมหองสมุดฯ จัดขึ้น โดยบันทึกที่นํามา
ตีพิมพนั้นอาจพิมพเนื้อหาการประชุมทั้งหมด หรือสรุปยอ การพิมพบันทึกการประชุมนั้นจะจัด
พิมพในฉบับแรกของทุกป พบวาเริ่มลงบันทึกการประชุมครั้งแรก ในปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม–กุมภาพันธ พ.ศ. 250792 โดยลงพิมพการประชุมสามัญประจําป 2506 ของสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ เปนการสรุปการประชุมหัวขอตาง ๆ ทั้งการประชุมวิชาการ และการ
ประชุมกลุม จากนั้นจึงมีการลงพิมพบันทึกจากการประชุม การสัมมนา การบรรยายอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด
5. แนะนําทรัพยากรสารสนเทศ เปนบรรณนิทัศนแนะนําหนังสือที่นาสนใจใน
สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และสาขาอื่น ๆ เชน บทความเรื่อง “แนะนํา
ทรัพยากรสารนิเทศ” รับผิดชอบโดย วรรณี ศิริสุนทร ลงพิมพในปที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–
มีนาคม พ.ศ. 2534
6. แนะนําบุคคลเดนบุคคลดัง เปนคอลัมนแนะนําบุคคลสําคัญทั้งในสาขา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และบุคคลสาขาอื่น ๆ ที่มีชีวประวัตินาสนใจ และเปน
แบบ อยางในการดําเนินชีวิตหรือปฏิบัติงานได เชน บทความเรื่อง “แนะนําบุคคลเดนบุคคลดัง :
นางธารา กนกมณี” รับผิดชอบโดย สุวรรณา อินทรรักษา และสีปาน ทรัพยทอง ลงพิมพในปที่
36 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน พ.ศ. 2535
7. ขาวความเคลื่อนไหวของสมาคมหองสมุดฯ และสมาชิก เปนคอลัมนที่บอก
เลาถึงกิจกรรมของสมาคมหองสมุดฯ ปญหา หรือขอคิดเห็นตาง ๆ ที่สมาชิก หรือผูอานสอบถาม
เขามา โดยในวารสารแตละปอาจใชชื่อคอลัมนตางกัน เชน ปที่ 23–24 มีคอลัมน “ศูนยสื่อ
สัมพันธบรรณารักษ” ปที่ 29–30 มีคอลัมน “นานาทรรศนะ” ปที่ 32–34 มีคอลัมน “ปญหา
คําถาม ความคิด คําตอบ” แตวัตถุประสงคมีความใกลเคียงกัน คือ เปนสื่อกลางเพื่อแลกเปลี่ยน
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เสาวณิต ลาภอนันต, “การประชุมสามัญประจําป 2506,” วารสารหองสมุด 8, 1
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ทัศนะ ความคิดเห็น เสนอปญหา ขอเสนอแนะ และขอวิจารณ และในวารสารบางปไมพบ
คอลัมนกลุมนี้ เชน ปที่ 25–28 และปที่ 31 เปนตน
8. ขาวสารและกิจกรรม เปนคอลัมนที่นําเสนอขาวและกิจกรรมตาง ๆ อยางสั้น ๆ
เพื่อแสดงใหทราบวาใครทําอะไรที่ไหน โดยลงขาวสารและกิจกรรมที่นาสนใจทั้งสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และสาขาอื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหทราบ หรือเชิญชวนผูอานที่
สนใจใหเขารวมกิจกรรม เชน ในปที่ 23–25 พบวามีคอลัมน “แผนกขาว”
9. ปกิณกะ เปนบทความหรือขาวที่ใหสาระความรูสั้น ๆ ประมาณ 10 บรรทัด ถึง
หนึ่งหนากระดาษ โดยเปนเรื่องตาง ๆ ที่นาสนใจ เชน เทคโนโลยี ดนตรี หรือการคนพบสิ่งใหม ๆ
ทางวิทยาศาสตร เปนตน เชน บทความเรื่อง “ผอนคลายทายเลม” รับผิดชอบโดย สีปาน
ทรัพยทอง ลงพิมพในปที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2537
10. เครื่องชวยคนบทความ เปนคอลัมนประจําที่พบวามีการจัดทําในวารสาร ปที่ 6
พ.ศ. 2505 เปนตนมา โดยดรรชนีที่ทําเปนดรรชนีชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง และหัวเรื่อง รวมกัน และ
จัดทําตลอดมาโดยลงไวใน “วารสารหองสมุด” ฉบับสุดทายของแตละป จนกระทั่งในปที่ 30
รูปแบบการจัดทําดรรชนีมีการเปลี่ยนแปลงโดยจัดทําเฉพาะดรรชนีชื่อเรื่อง ในปที่ 35–38 จัดทํา
เปนดรรชนีชื่อผูแตงและดรรชนีหัวเรื่อง สวนในปที่ 43–46 จัดทําเครื่องชวยคนเปนดรรชนีสารบาญ
รวม ดรรชนีชื่อเรื่องและดรรชนีชื่อผูแตง หรือในบางป จัดทําเครื่องชวยคนรวมกัน 2 ปและในบาง
ปพบวาไมมีการจัดทําเครื่องมือชวยคน เชน ปที่ 31 ปที่ 34 ปที่ 40 ปที่ 41 และปที่ 42 เปนตน
แตพบวามีการจัดทําฉบับพิเศษ คือ ฉบับสารบาญและดรรชนีของ “วารสารหองสมุด” ปที่ 1–42
พ.ศ. 2500–2541 โดยจัดทําเปนสารบัญชื่อเรื่อง สารบัญชื่อผูแตง และสารบัญคําสําคัญ93
นอกจากเนื้อหาและคอลัมนตาง ๆ ที่กลาวในขางตนแลว “วารสารหองสมุด” ยังลง
พิมพเรื่องราวที่สําคัญในระดับประเทศ และระหวางประเทศในวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร ดังที่ ศาสตราจารยคุณหญิง แมนมาส ชวลิต94 ไดสรุปไว ดังนี้
วารสารปที่ 15 ในฉบับที่ 1 มกราคม–กุมภาพันธ พ.ศ. 2514 อาจารย
นิตยา จูฑาทาศ นายกสมาคมในขณะนั้น ไดเขียนรายงานการประชุมใหทราบ
ครั้งนี้เปนครั้งแรกที่ไดจัดทําระเบียบขอบังคับของ CONSAL
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สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, สารบาญและดรรชนีรวมของวารสารหองสมุดปที่
1-42, 2500-2541, (กรุงเทพฯ: สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2542)
94
แมนมาส ชวลิต, “บทความพิเศษ 45 ป วารสารสมาคมหองสมุด,” น. ฉ.
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วารสารปที่ 15 ฉบับที่ 4 ลงภาพการไดรับพระราชทานพระราชวโรกาส
ใหคณะกรรมการบริหารเขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายตูหนังสือสําหรับโรงเรียนชาวเขา
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ครั้งนั้นไดพระราชทานพระบรมราโชวาท
วารสารปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม–กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ไดลงพิมพ
พระบรมราโชวาทพระราชทานคณะสมาชิกหองสมุดทั่วประเทศที่ไดรับ
พระราชทานวโรกาส เขาเฝาฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2514 ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และในฉบับเดียวกันนี้ ลงพิมพเรื่องสัปดาหหนังสือ
แหงชาติ ที่สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ จัดเปนครั้งแรก เพื่อรวมฉลองป
หนังสือสากล (International Book Year 1972) ในฉบับที่ 2 ไดมีบทความเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ควรจัดในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ สมาคมไดจัดงานสัปดาหหนังือ
แหงชาติครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2515 ณ บริเวณโรงละครแหงชาติ
วารสารปที่ 43 ในฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2542 ลงพิมพเรื่อง
การจัดประชุมบรรณารักษนานาชาติ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2542 ในพระราชูปถัมภฯ ทั้ง
เลม นับเปนเอกสารจดหมายเหตุเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดประชุม ซึ่งไดรับความ
รวมมือดียิ่งจากสมาชิก บรรณารักษ อาจารย นักวิชาการ รวมทั้งองคกรเอกชน
และบุคคล ซึ่งชวยเหลือจัดหาเงินทุนจัดงานมาให นับเปนคูมือการจัดงานระหวาง
ประเทศก็ได
ฉบับพิเศษที่จัดพิมพในวาระครบ 35 ป ในปที่ 34 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–
มีนาคม พ.ศ. 2533 และ 45 ป ในปที่ 43 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ.
2542 ไดบันทึกสรุปกิจการในรอบ 5 ปที่ผานมาเปนเครื่องมือศึกษาความพยายาม
ของสมาคมที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
หลังจาก “วารสารหองสมุด” ปที่ 43 มีการลงเรื่องราวที่มีความสําคัญในระดับประเทศ
ดังนี้
วารสารปที่ 44 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2543 เปนฉบับลงสรุปการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2542 นับเปนครั้งที่ 40 โดยมีบทความเกี่ยวกับบทบาทของหองสมุด
ในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และบทความสรุปจากการ
สัมมนาเกี่ยวกับหองสมุดในการบริหารและจัดบริการ เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ เปนตน
วารสารปที่ 47 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2546 เปนปแหงการ
สงเสริมการอานและการเรียนรู เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
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กุมารี จึงลงพิมพบทความเกี่ยวกับพระราชนิพนธสวนหนึ่งของพระองค ซึ่งสะทอนถึง
พระปรีชาญาณ และพระอัจริยภาพของพระองค อันเนื่องมาจากการอานและการใฝการศึกษา
คนควา เปนแบบอยางของผูรักการอาน และใฝเรียนรูตลอดเวลา และมีบทความเกี่ยวกับ
โครงการจัดงานหนังสือและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 2546 เพื่อกระตุนใหคนไทยตระหนักใน
ความจําเปนของการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
วารสารปที่ 50 ในฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2549 ลงพิมพเรื่องและ
รูปภาพเกี่ยวกับการจัดทํา “หองสมุดเสริมปญญา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“
ที่เปนความรวมมือระหวางสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพื่อใหเปนหองสมุดตนแบบในการสรางความเปลี่ยนแปลงในวงการหองสมุด และลงเรื่อง
และรูปของพิธีสงมอบหองสมุดเสริมปญญา สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย รวมทั้งลง
บทความเสวนาเรื่อง “กวาจะถึงวันนี้....52 ป สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ”
ดังนั้นจะเห็นไดวา ตลอดระยะเวลาการจัดพิมพเผยแพร “วารสารหองสมุด” มีการปรับ
เปลี่ยนวัตถุประสงค กําหนดออก รวมทั้งปรับเนื้อหาบทความใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง
และยุคสมัยตาง ๆ เพื่อใหผูอานที่อยูในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และ
ผูอื่นที่สนใจไดรับสาระประโยชน และนําไปประยุกตในการปฏิบัติงาน การดําเนินชีวิต รวมทั้งใช
เปนแหลงขอมูลเพื่อประกอบการศึกษาคนควาไดเปนอยางดี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศไทย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเนื้อหาวารสารทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรในประเทศไทย พบวามีผูทําการศึกษาวิจัยจํานวน 4 คน ไดแก ชลทิชา
สุทธินิรันดรกุล95 ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารหองสมุดของสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ” เรืองศรี จุลละจินดา96 ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหางานเขียนภาษา
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ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล, “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารหองสมุดของสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย,”
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อังกฤษดานหองสมุดและบรรณารักษศาสตรในประเทศไทย” เรวดี เรืองประพันธ97 ศึกษาเรื่อง
“การวิเคราะหบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตรของไทย” และเบญจาภา เจนการ98
ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรภาษาไทย
ระหวางป พ.ศ. 2530–2539” งานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล99 ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารหองสมุดของ
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ” ตั้งแตปที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2500 จนถึงปที่ 19 ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2518 ในวิทยานิพนธของหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และวิเคราะหเนื้อหา “วารสารหองสมุด” ฉบับที่ 1 ปที่ 20 พ.ศ. 2519 ตอจากที่ศึกษาใน
วิทยานิพนธจนถึงฉบับที่ 1 ปที่ 23 พ.ศ. 2522 และเขียนเปนบทความลงในหนังสือ “สมาคม
หองสมุดฯ 25 ที่ระลึกในงานฉลองครบรอบ 25 ป ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ” ในสวน
ที่เปนวิทยานิพนธมีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหเนื้อหาบทความทางบรรณารักษศาสตร สํารวจ
ปริมาณบทความทางบรรณารักษศาสตรในแตละหัวขอเนื้อหา ศึกษาลักษณะแหลงและปริมาณ
ของการอางอิงในแตละบทความที่นํามาวิเคราะหเนื้อหา และเขียนสาระสังเขปประกอบบทความ
ที่นํามาวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหเนื้อหา ”วารสารหองสมุด” ในสวนที่เขียนเปนบทความมีวัตถุ
ประสงค เพื่อสํารวจปริมาณบทความบรรณารักษศาสตรในแตละหัวขอเนื้อหาเพิ่มเติม บทความ
ทั้ง 2 สวนมีจํานวน 332 บทความ และกําหนดขอบเขตเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตร 5 หัวขอ
ไดแก (1) บรรณารักษศาสตรภูมิหลัง (2) ประเภทของหองสมุด (3) บริการของหองสมุด
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เรืองศรี จุลละจินดา, “การวิเคราะหเนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษดานหองสมุด
และบรรณารักษศาสตรในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523)
97
เรวดี เรืองประพันธ, “การวิเคราะหบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตรของ
ไทย,” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2529)
98
เบญจาภา เจนการ “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตรภาษาไทยระหวางป พ.ศ. 2530-2539,” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2541)
99
ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล, “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารหองสมุดของสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย,” น. 159-169.
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(4) ทรัพยากรและงานเทคนิค (5) วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน ผลการศึกษาพบวามี
ประเด็นที่เกี่ยวของในดานขอบเขตเนื้อหา ผูรับผิดชอบ และการอางอิง ดังนี้
ดานขอบเขตเนื้อหา พบวาเนื้อหาทั้ง 5 หัวขอ หัวขอประเภทของหองสมุดมีจํานวน
บทความมากที่สุด 121 บทความ รองลงมาไดแก หัวขอบรรณารักษศาสตรภูมิหลังจํานวน 96
บทความ บริการของหองสมุดจํานวน 56 บทความ หัวขอทรัพยากรและงานเทคนิคจํานวน 37
บทความ และหัวขอวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุนมีบทความนอยที่สุดจําวน 22 บทความ โดย
แตละหัวขอมีผลดังนี้
บทความเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตรภูมิหลัง พบวามีเนื้อหาเกี่ยวกับหองสมุดกับ
สังคมมากที่สุด โดยกลาวถึงหองสมุดในดานตาง ๆ ที่เนนใหการศึกษาและพัฒนาตนมากที่สุด
เปนการแนะนําใหคนทั่วไปไดรูจักและตระหนักถึงความสําคัญของหองสมุด อีกทั้งยังแนะแนวทาง
แกหองสมุดที่จะหาวิธีชักจูงผูใชใหเขาหองสมุด ซึ่งบทความที่มีเนื้อหาประเภทนี้สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสมาคมหองสมุดฯ มากที่สุด
บทความเกี่ยวกับประเภทของหองสมุด พบวา ในชวงป 2500–2509 มีบทความ
เกี่ยวกับหองสมุดโรงเรียนมากที่สุด อาจมีสาเหตุมาจาก ในพ.ศ. 2499 ไดมีศึกษานิเทศกฝาย
หองสมุดขึ้น โดยมีหนาที่สงเสริมใหมีการจัดตั้งหองสมุดโรงเรียน แกปญหาตาง ๆ ของหองสมุด
ไปเยี่ยมและสํารวจสภาพหองสมุดโรงเรียนตาง ๆ ประกอบกับมีโครงการรวมปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียนใน พ.ศ. 2508 ในชวงปหลัง คือ พ.ศ. 2510–2518 บทความเกี่ยวกับหองสมุด
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมีมากที่สุด สาเหตุเพราะเริ่มมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม ๆ ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค และมีการจัดตั้งหองสมุดกลางขึ้นพรอมกันในมหาวิทยาลัยหลายแหง
เชน พ.ศ. 2507 ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2509 ตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2514 ตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน และในชวงปนี้ยังพบ
บทความเกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน ในเรื่องความสนใจและความตองการในการ
อานของเด็กระดับตาง ๆ และเรื่องหนังสือสําหรับเด็ก สืบเนื่องมาจากเนื้อหาเกี่ยวกับหองสมุด
โรงเรียน สาเหตุเพราะเปนสิ่งจําเปนตอการปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอาน ซึ่งบทความประเภทนี้
จะชวยใหบรรณารักษเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับวัยตาง ๆ ของเด็กเขามาในหองสมุดได
บทความเกี่ยวกับหลักการบริหารและดําเนินงานหองสมุด พบเนื้อหาดานนี้มาก
ในชวงป 2515–2522 โดยบทความที่พบสวนใหญกลาวถึงปญหาการดําเนินงานหองสมุดดาน
ตาง ๆ ในประเทศไทย เปนการสะทอนใหเปนสภาพของหองสมุดของไทยที่ยังประสบปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานอีกมาก
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บทความเกี่ยวกับทรัพยากรและงานเทคนิค บทความสวนใหญใหความรูพื้นฐาน
ของงานเทคนิค สวนบทความเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือและอุปกรณตาง ๆ เนนวิธีการจัดหา
สิ่งพิมพประเภทวารสาร จุลสาร และหนังสือพิมพ เพราะสิ่งพิมพประเภทนี้มีความสําคัญไมนอย
กวาหนังสือเพราะใหขอมูลที่ทันสมัย รวดเร็วและมีคุณคาในการคนควาอางอิง จึงควรจัดหาไว
บริการในหองสมุดดวย
บทความเกี่ยวกับบริการของหองสมุด พบเนื้อหาเกี่ยวกับบริการตอบคําถามและชวย
การคนความากที่สุด เนื่องจากบริการตอบคําถามและชวยการคนควาเปนบริการหลักที่หองสมุด
ทุกแหงจะตองมี สวนบริการและกิจกรรมอื่น ๆ เชน การจัดนิทรรศการ การเลานิทาน บริการ
หนังสือจอง การประชาสัมพันธ ฯลฯ เปนงานที่ตองใชเวลา คาใชจาย และกําลังคน แตหองสมุด
ของไทยสวนใหญประสบปญหาดานบุคลากรและงบประมาณ จึงไมเอื้ออํานวยตอการจัดบริการ
เหลานี้
สวนบทความใน 2 กลุมสุดทายคือ ทรัพยากรและงานเทคนิค บริการของหองสมุด
เปนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิควิธีดําเนินงาน และเปนบทความวิชาการสําหรับผูปฏิบัติงานหองสมุด
โดยตรง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ “วารสารหองสมุด” ในขอที่กําหนดวา ชวยผูทํางานหองสมุด
ใหมีความรูความสามารถจัดการหองสมุดใหเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนไดดียิ่งขึ้น
ดานผูรับผิดชอบ พบวามีผูเขียนบทความทั้งหมด 128 คนแตมีผูเขียน 29 คนที่มี
ผลงานเขียนลงใน “วารสารหองสมุด” มากกวา 3 บทความ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเขียนบทความ
“วารสารหองสมุด” ยังอยูในวงจํากัด คือ เปนผูที่ดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ของสมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทย หรือเปนบุคคลในคณะกรรมการจัดทําวารสาร และในจํานวน 29 คน มี 8 คนที่จัดวา
เปนบรรณารักษอาวุโสจากจํานวน 10 คน ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอพัฒนาการของหองสมุดและ
บรรณารักษศาสตรในประเทศไทย
ดานการอางอิง พบบทความที่ไมปรากฏหลักฐานอางอิง 218 บทความ รอยละ
72.43 แสดงใหเห็นวาบทความสวนใหญเขียนขึ้นจากความคิดเห็นและประสบการณ โดยเปนการ
เลาสูกันฟง แลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อใหเปนความรู โดยไมไดมุงใหเปนทฤษฎีหรือวิธีปฏิบัติ
งานในหองสมุด
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เรืองศรี จุลละจินดา100 ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษ
ดานหองสมุดและบรรณารักษศาสตรในประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเนื้อหางาน
เขียนภาษาอังกฤษดานหองสมุดและบรรณารักษศาสตร สํารวจปริมาณหัวขอยอยในแตละหัวขอ
เนื้อหาของงานเขียน และศึกษาปริมาณการอางอิงงานเขียน จํานวนทั้งสิ้น 112 รายการ และ
กําหนดขอบเขตเนื้อหาทางหองสมุดและบรรณารักษศาสตรไว 5 กลุม ไดแก (1) หนังสือและการ
ควบคุมทางบรรณานุกรม (2) ภูมิหลังของหองสมุด (3) หองสมุดและแหลงสารนิเทศ (4)
การศึกษาอบรมและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร (5) สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ผล
การศึกษาพบวามีประเด็นที่เกี่ยวของในดานขอบเขตเนื้อหา ผูรับผิดชอบ และการอางอิง ดังนี้
ดานขอบเขตเนื้อหา มีผลดังนี้
งานเขียนทั้ง 112 รายการ หากจําแนกตามชนิดของงานเขียน พบวางานเขียนทุกชนิด
บรรจุกลุมหัวขอเนื้อหาหองสมุดและแหลงสารนิเทศมากที่สุด รองลงมา คือ กลุมหัวขอเนื้อหา
หนังสือและการควบคุมทางบรรณานุกรม การศึกษาอบรมและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร และ
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ
ผลการสํารวจปริมาณงานเขียนในแตละกลุมเนื้อหา พบวา งานเขียนจํานวน 41
รายการ ครอบคลุมเนื้อหา 1 กลุม งานเขียนที่มีเนื้อหาตั้งแต 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม และ 5 กลุม
มีจํานวน 35 22 10 และ 4 รายการตามลําดับและงานเขียนที่บรรจุหัวขอเนื้อหาเพียง 1 กลุม
กลาวถึงหัวขอเนื้อหา หองสมุดและแหลงสารนิเทศมากที่สุด จํานวน 32 รายการ และกลาวถึง
ภูมิหลังของหองสมุดกับสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ นอยที่สุด จํานวน 1 รายการ
งานเขียนกลุมตาง ๆ มีเนื้อหาที่พบมาก ดังนี้
ก. งานเขียนเกี่ยวกับหนังสือและการควบคุมทางบรรณานุกรม เนนเรื่องการ
จัดทําบรรณานุกรมประเภทตาง ๆ กับรายชื่อวารสารและรวมรายชื่อวารสาร อาจเปนเพราะทั้ง 2
เรื่อง เปนกิจกรรมที่หองสมุดสวนใหญจัดทําควบคูกันทั้งหอสมุดแหงชาติ หองสมุดมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัย และตองอาศัยประสบการณในการปฏิบัติงานโดยตรงและคนควาเพิ่มเติมจาก
เอกสารรุนกอน ๆ
ข. งานเขียนเกี่ยวกับภูมิหลังของหองสมุด เนนเรื่องประวัติและพัฒนาการ
ของหองสมุดสมัยใหมตั้งแต พ.ศ. 2494 โดยจัดวาเปนเอกสารตนเรื่องที่ประมวลขอเท็จจริงที่
กระจัดกระจาย และวินิจฉัยสถานการณตาง ๆ ในแตละชวงปโดยบรรณารักษอาวุโสทั้งชาวไทย
100
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และชาวตางประเทศ ทําใหงานเขียนบางงานไดรับการยกยองวาเปนงานวิจัยประเภทงานสํารวจ
หองสมุดชิ้นแรก ๆ ของประเทศไทย
ค. งานเขียนเกี่ยวกับหองสมุดและแหลงสารนิเทศ เนนเรื่องทรัพยากร
หองสมุดมากที่สุด อาจเนื่องมาจากจํานวนและประเภทของทรัพยากรที่มีอยูเปนขอเท็จจริง และ
สามารถชี้ใหเห็นสภาพของหองสมุดแตละแหงไดงายและชัดเจนกวาเรื่องอื่น ๆ
ง. งานเขียนเกี่ยวกับการศึกษาอบรมและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร เนน
เรื่องระดับการศึกษาและหลักสูตร ประวัติและพัฒนาการ นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ผูสอน
จ. งานเขียนเกี่ยวกับสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย เนนเรื่องวารสาร
และสิ่งพิมพของสมาคมหองสมุดฯ
เมื่อพิจารณาชวงปตาง ๆ งานเขียนโดยผูเขียนชาวตางประเทศ สวนมากมีเนื้อหาใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้ พ.ศ. 2451–2493 เรื่องหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. 2494–2522 เรื่องหองสมุด
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย งานเขียนโดยผูเขียนชาวไทย มีเนื้อหาตาง ๆ ดังนี้ พ.ศ. 2497–2503
เรื่องหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. 2504–2513 เรื่องการศึกษาอบรมและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร
พ.ศ. 2514–2522 เรื่องหองสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
ดานผูรับผิดชอบ พบวามีผูเขียนจํานวน 17 คน และในนามของหนวยงาน 1 แหง ซึ่ง
มีผลงานตั้งแต 2 รายการขึ้นไป จากจํานวนงานเขียนทั้งหมด 112 รายการ แสดงใหเห็นวาผูเขียน
อยูในวงจํากัดและอยูในแวดวงสถาบันอุดมศึกษาและการศึกษาชั้นสูง ผูเขียนชาวไทย 7 คน
เปนบรรณารักษอาวุโสถึง 4 คน และมี 2 คน ที่เปนผูเขียนหลัก และมีผลงานวรรณกรรมทาง
บรรณารักษศาสตรภาษาไทยหลายรายการ
ดานการอางอิง พบวางานเขียนของผูเขียนชาวไทยมีหลักฐานอางอิงมากกวางาน
เขียนของผูเขียนชาวตางประเทศ คือ มีจํานวน 36 และ 23 รายการตามลําดับ การที่งานเขียน
ของผูเขียนชาวตางประเทศอางอิงเอกสารจํานวนนอยกวางานเขียนของผูเขียนชาวไทย อาจมี
สาเหตุมาจากลักษณะของงานเขียน ซึ่งสวนใหญเขียนเปนรายงานการสํารวจ และผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ ที่อาศัยความรูความสามารถรวมทั้งประสบการณความเชี่ยวชาญของ
บุคคล จึงไมมีความจําเปนตองใชเอกสารอางอิง
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เรวดี เรืองประพันธ101 ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหบทความในวารสารทาง
บรรณารักษศาสตรของไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเนื้อหาบทความ ศึกษาการอางอิงของ
บทความทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และศึกษาประเภทของผูเขียนบทความใน
วารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรของไทย จํานวน 13 ชื่อ ซึ่งตีพิมพในระหวางป
พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2527 รวม 584 บทความ กําหนดเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร 7 หมวด ไดแก (1) บรรณารักษศาสตรภูมิหลัง (2) ประเภทของหองสมุด (3) บริการของ
หองสมุด (4) งานเทคนิคของหองสมุด (5) วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน (6) บุคลากร
การศึกษา อบรม และวิจัยทางบรรณารักษศาสตร (7) สารนิเทศศาสตร ผลการศึกษาพบประเด็น
ที่เกี่ยวของในดานขอบเขตเนื้อหา ผูรับผิดชอบ และการอางอิง ดังนี้
ดานขอบเขตเนื้อหา พบวาเนื้อหาทั้ง 7 หมวด หมวดประเภทของหองสมุดมี
บทความมากที่สุดจํานวน 158 บทความ รองลงมา ไดแก หมวดบุคลากร การศึกษาอบรมและวิจัย
ทางบรรณารักษศาสตรจํานวน 120 บทความ หมวดบริการของหองสมุดจํานวน 107 บทความ
หมวดงานเทคนิคของหองสมุดจํานวน 75 บทความ สวนหมวดสารนิเทศศาสตร และหมวด
บรรณารักษศาสตรภูมิหลังมีจํานวนใกลเคียงกันคือ 49 และ 46 บทความ ตามลําดับ และหมวด
วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุนมีจํานวนบทความนอยที่สุด 29 บทความ และมีรายละเอียดแต
ละหมวดดังนี้
หมวดบรรณารักษศาสตรภูมิหลัง พบบทความจํานวน 46 บทความ เปนบทความใน
หมวดรอง “ประวัติ วิวัฒนาการของหองสมุด บรรณารักษศาสตร การพิมพ หนังสือและการอาน”
มากที่สุดจํานวน 19 บทความ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ผลงานของบรรณารักษและนักเขียน” จํานวน 14
บทความ
หมวดประเภทของหองสมุด พบบทความจํานวน 158 บทความ เปนบทความในหมวด
รอง “หองสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย“ มากที่สุดจํานวน 53 บทความ มีเนื้อเกี่ยวกับ “บริการ
ดานตาง ๆ และกิจกรรม” จํานวน 31 บทความ
หมวดบริการของหองสมุด พบบทความจํานวน 107 บทความ เปนบทความในหมวด
รอง “บริการดานทรัพยากรหองสมุด” มากที่สุดจํานวน 27 บทความ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “สิ่งพิมพ
รัฐบาลและหนังสือลักษณะพิเศษ” จํานวน 7 บทความ” สวนบทความที่มีเนื้อหามากที่สุด คือ
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เรวดี เรืองประพันธ, “การวิเคราะหบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตรของ
ไทย,” น. 174-190.
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“การสอนการใชบัตรรายการและบัตรดรรชนี” ในหมวดรอง “แนะนําการใชหนังสือและหองสมุด”
จํานวน 10 บทความ
หมวดงานเทคนิคของหองสมุด พบบทความจํานวน 75 บทความ เปนบทความใน
หมวดรอง “การจัดหา” มากที่สุดจํานวน 34 บทความ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ลําดับขั้นของการดําเนิน
งานและวิธีจัดหา” จํานวน 9 บทความ
หมวดวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน พบบทความจํานวน 29 บทความ เปนบทความ
ในหมวดยอย “หนังสือสําหรับเด็กประเภทตาง ๆ และวารสาร” มากที่สุดจํานวน 10 บทความ
เนื่องจากมีการตื่นตัวเรื่องหนังสือสําหรับเด็กมาก เพราะเห็นประโยชนของหนังสือสําหรับเด็กวาเปน
อาหารสมอง เปนโลกสวนตัวของเด็ก ทําใหเด็กมีโอกาสไปสูความเจริญงอกงามของอารมณ ทาง
สังคม ทางสติปญญา
หมวดบุคลากร การศึกษาอบรมและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร พบบทความจํานวน
120 บทความ เปนบทความในหมวดรอง “การฝกอบรมและดูงานทางบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร” มากที่สุดจํานวน 41 บทความ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “การประชุมและสัมมนา”
จํานวน 21 บทความ
หมวดสารนิเทศศาสตร พบบทความจํานวน 49 บทความ เปนบทความในหมวดยอย
“ศูนยบริการสารนิเทศ” มากที่สุด 22 บทความ เนื่องจากเริ่มนําคอมพิวเตอรเขามาใชกับงานของ
หองสมุดอยางแพรหลายโดยเฉพาะหองสมุดในตางประเทศ การแพรกระจายของขาวสาร
ขอสนเทศในสาขาวิชาตาง ๆ รวมทั้งการเกิดขายงานสารนิเทศระดับชาติ ระดับภูมิภาค และยังมี
บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมบรรณานุกรม การใชเครื่องจักรกล เปนการสะทอนใหเห็น
ถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่นําเครื่องจักรกลเขามาใชกับการดําเนินงานหองสมุด ซึ่ง
บุคลากรตองเตรียมตัวเตรียมใจ ศึกษาหาแนวทางและวิธีการใหมเพื่อนํามาใชในการปฏบัติงาน
หองสมุดใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการใชของผูใชหองสมุดมากที่สุด
หากเปรียบเทียบตามชวงป พบวา พ.ศ. 2512–2519 เนนเนื้อหาเกี่ยวกับ “แนะนําการ
ใชหนังสือและหองสมุด” อาจเนื่องมาจากในชวงดังกลาว เปนยุคเริ่มตนของการจัดทําวารสารทาง
บรรณารักษศาสตรของไทย บทความที่เขียนขึ้นจึงเปนลักษณะเพื่อการประชาสัมพันธใหบริการ
ทางวิชาการแกผูใชหองสมุด และสงเสริมการใชหองสมุด ชวง พ.ศ. 2520–2527 เนนเนื้อหา
เกี่ยวกับ “หองสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย” มากที่สุด หากจะพิจารณาถึงผูจัดทําวารสาร ซึ่ง
เปนแหลงเผยแพรบทความก็คือกลุมบรรณารักษ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร และหองสมุดกลาง
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “หองสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย” จึง
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สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดทําวารสาร นอกจากนี้ยังพบบทความที่มี
เนื้อหาอื่น ๆ ที่ไมปรากฏในชวงแรก ไดแก เนื้อหาในหมวดบุคลากร การศึกษาอบรมและวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ “การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรในประเทศอื่น ๆ” ซึ่ง
ตรงกับวัตถุประสงคของการจัดทําวารสาร คือเพื่อชวยสงเสริมและเผยแพรความรู งานวิจัย
เทคนิคใหม ๆ ของงานหองสมุด เพื่อเสนอขาวสาร ความเคลื่อนไหว และการจัดกิจกรรมตาง ๆ
ของหองสมุด สาเหตุอีกประการหนึ่งอาจเปนผลมาจากเริ่มมีการจัดทําวารสารทางบรรณารักษศาสตรของไทยออกเผยแพรอยางกวางขวาง โดยเฉพาะหองสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยตาง ๆ
โรงเรียนบรรณารักษ สมาคมและชมรมทางวิชาชีพบรรณารักษ หอสมุดแหงชาติ หองสมุดเฉพาะ
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดบทความเนื้อหาอื่น ๆ ซึ่งไมเคยปรากฏในการจัดทํา
วารสารในชวงแรก
ดานผูรับผิดชอบ พบวาบรรณารักษเปนกลุมที่เขียนบทความมากที่สุด 135 คน จาก
ผูเขียนทั้งหมด 308 คน และมีผูเขียน 100 รายที่มีผลงานเขียนตั้งแต 2 บทความขึ้นไป จํานวน 358
บทความ ซึ่งการที่บรรณารักษเปนกลุมที่เขียนบทความมากที่สุด สวนหนึ่งเปนเพราะบรรณารักษ
โดยเฉพาะบรรณารักษ กลุมหองสมุดอุดมศึกษา มีการศึกษาสูงและไดผลิตสิ่งพิมพมากกวา
บรรณารักษกลุมอื่น ๆ อีกทั้งการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)
เกี่ยวกับบุคลากรสายงานบรรณารักษในการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง เลื่อนระดับเงินเดือนจําเปน
ตองมีผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินผลงานดวย จึงอาจเปนสาเหตุใหบรรณารักษ
หองสมุดมหาวิทยาลัยผลิตบทความที่เปนผลงานทางวิชาการเผยแพรในวารสารของหนวยงานที่
สังกัดอยู
ดานการอางอิง พบวาบทความที่มีหลักฐานอางอิงมีมากที่สุด สวนบทความที่ไมมี
หลักฐานอางอิง อาจเนื่องมาจากลักษณะของบทความที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็น การเลา
สูกันฟงเกี่ยวกับปญหาที่เกิดในขณะปฏิบัติงาน หรือเขียนจากความเชี่ยวชาญของบุคคล รวมไป
ถึงการเขียนจากประสบการณของการไปศึกษา ดูงาน อบรม ประชุม และสัมมนา ทั้งในประเทศ
และตางประเทศของบรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ และผูสอนในโรงเรียนจึงไมตองใชเอกสาร
อางอิง
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เบญจาภา เจนการ102 ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตรภาษาไทยระหวางป พ.ศ. 2530–2539” มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเนื้อหา
บทความในดานหนวยงานผูผลิต ผูเขียน เนื้อหา แหลงอางอิง วิธีการเขียน วัตถุประสงคของ
วารสาร วัตถุประสงคของบทความ รายละเอียดของวารสารและบรรณานุกรม และวิเคราะห
ความสอดคลองของเนื้อหาและวัตถุประสงค โดยศึกษาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร 5 ชื่อไดแก วารสารโดมทัศน วารสารหองสมุด ขาวสารสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วารสารบรรณศาสตร ชมรมนิสิตวิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํานวน 770 บทความ ผลการศึกษาพบประเด็นที่เกี่ยวของในดานประเภทของ
บทความ ขอบเขตเนื้อหา ผูรับผิดชอบ และการอางอิง ดังนี้
ดานประเภทของบทความ พบวาแบงวิธีการเขียนบทความเปน 3 กลุม คือ
บทความแปล บทความวิเคราะห/วิชาการ และบทความแนวความคิดเห็น พบวามีบทความ
วิเคราะห/วิชาการมากที่สุด และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น สําหรับบทความแนวความคิดเห็นมี
ปริมาณบทความใกลเคียงกันตลอดระยะเวลา 10 ป ที่ทําการศึกษาวิจัย
ดานขอบเขตเนื้อหา พบวามีบทความดานอื่น ๆ มากที่สุด เชน โสตทัศนวัสดุและ
อุปกรณ ชีวประวัติ ที่ไมใชบทความในสาขาบรรณารักษศาสตรและสาขาสารนิเทศศาสตร
เนื่องจากเปนการจัดทําวารสารฉบับพิเศษในโอกาสสําคัญ ซึ่งบรรณาธิการวารสารมีนโยบายให
วารสารฉบับนั้นมีบทความเกี่ยวกับโอกาสสําคัญนั้น ๆ นอกจากนั้นอาจเพราะผูเขียนบทความ
เขียนบทความที่ตนเองสนใจโดยไมไดคํานึงถึงจุดมุงหมายของวารสาร โดยพบวาในชวงแรกมี
เนื้อหาเกี่ยวกับสารนิเทศศาสตรนอยมาก อาจเปนเพราะมีผูมีความรูอยางลึกซึ้งในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศยังมีนอย แตในระยะหลังมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
ดานผูรับผิดชอบ พบวาผูเขียนบทความมี 5 ประเภท คือ อาจารย นักวิชาการ
บรรณารักษ นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ผลการวิจัยพบวาผูเขียนบทความสวนใหญเปน
บรรณารักษ และสังกัดหนวยงานที่ผลิตวารสารนั้น ๆ ซึ่งผูเขียนบทความมีจุดมุงหมายในการ
เขียนแตกตางกัน เชน เขียนบทความเพื่อสรางผลงานทางวิชาการเพื่อความกาวหนาในการงาน
เขียนบทความจากการที่ไดเดินทางศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชมหองสมุดตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อเผยแพรใหบุคคลวิชาชีพเดียวกันหรือผูสนใจทั่วไปไดทราบ หรือเขียนบทความ
เพื่อบอกเลาถึงวิธีการทํางาน ผลสําเร็จ และปญหาที่พบ สวนกลุมผูเขียนที่เปนอาจารยมี
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เบญจาภา เจนการ, “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตรภาษาไทยระหวางป พ.ศ.2530-2539,” น. 98-103.
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บทความนอย เนื่องจากอาจารยตองใชเวลาในการพัฒนาการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรที่
ไดรับผลกระทบจากปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ และอาจารยตองเปนผูควบคุมหรือเปนที่ปรึกษาแก
นักศึกษาที่ตองเขียนบทความหรือแปลบทความเกี่ยวกับสารนิเทศซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
และพบวานิสิตนักศึกษามีผลงานเขียนนอยที่สุด
ดานการอางอิง พบบทความที่ไมปรากฏแหลงอางอิงมากที่สุด โดยเปนบทความ
เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน บทความที่ใหขอคิดเห็นดานการปฏิบัติงานหรือเปนการบรรยายวิธีการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งแนะนําแนวทางในการหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้น และพบวาทรัพยากร
สารสนเทศที่นํามาอางอิงมากที่สุด คือ วารสาร เนื่องจากวารสารเปนสิ่งพิมพที่เสนอขอมูลขาวสาร
เรื่องราวที่ทันตอเหตุการณเปนที่มาของความรูที่ทันสมัย และเปนประโยชนทางดานวิทยาการใน
สาขาตาง ๆ การคนพบทางการทดลอง หรือจากการศึกษาวิจัยตาง ๆ ผูเปนเจาของผลงานโดยสวน
ใหญจะนําเสนอผลงานทางวารสารกอนสิ่งพิมพประเภทอื่น ๆ เสมอ
สรุปไดวา การวิเคราะหเนื้อหาวารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ในประเทศไทย โดยสวนใหญเปนการวิเคราะหเนื้อหากลุมวารสารทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรมากกวาการวิเคราะหเนื้อหาของวารสารแตละชื่อ และผลการศึกษาของ
งานวิจัยในดานตาง ๆ มีดังนี้
ดานประเภทของบทความ มีงานวิจัยงานเดียวที่ศึกษาประเด็นดานประเภทของ
บทความ คือ งานวิจัยของเบญจาภา เจนการ ที่พบวามีบทความวิเคราะห/วิชาการมากที่สุด และมี
แนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น
ดานขอบเขตเนื้อหาของวารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร พบวา
สวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับหองสมุดและประเภทของหองสมุด เชน งานวิจัยของ ชลทิชา
สุทธินิรันดรกุล พบวา จํานวนรวมของบทความอยูในกลุมประเภทของหองสมุดมากที่สุดจํานวน
121 บทความ จากบทความทั้งหมด 332 บทความ งานวิจัยของเรืองศรี จุลละจินดา พบวางาน
เขียนเกี่ยวกับหองสมุดและแหลงสารนิเทศ เปนกลุมหัวขอที่มีงานเขียนกลาวถึงมากที่สุดจํานวน
85 รายการ จากงานเขียนทั้งหมด 112 รายการ งานวิจัยของเรวดี เรืองประพันธ พบวาหมวด
ประเภทของหองสมุดมีบทความมากที่สุดจํานวน 158 จากบทความทั้งหมด 584 บทความ
ดานผูรับผิดชอบ งานวิจัยสวนใหญพบวา ผูรับผิดชอบบทความอยูในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร โดยเปนกลุมบรรณารักษที่ผลิตบทความมากที่สุด เชน
งานวิจัยของเรวดี เรืองประพันธ พบวา บรรณารักษเปนกลุมที่เขียนบทความมากที่สุด 135 คน
และมีผูเขียน 100 รายที่มีผลงานเขียนตั้งแต 2 บทความ ขึ้นไป รวม 358 บทความ
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ดานการอางอิง พบวา บทความมีทั้งบทความที่มีการอางอิงและไมมีการอางอิง
สําหรับบทความที่ไมมีการอางอิงพบวาเปนบทความที่เกี่ยวกับ การอบรมหรือการศึกษาดูงาน
หรือแสดงความคิดเห็น เปนตน เชน งานวิจัยของ เบญจาภา เจนการ ที่พบวาเปนบทความ
เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน บทความที่ใหขอคิดเห็นดานการปฏิบัติงานหรือเปนการบรรยายวิธีการ
ดําเนินงาน
4.2 งานวิจัยในตางประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเนื้อหาวารสารทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรในตางประเทศ พบวามีผูทําการศึกษาวิจัยจํานวน 7 คน ไดแก คาเลอโว
จารเวอลิน (Kalervo Jarvelin) และเปอรตี แวคคารี (Pertti Vakkari) 103 ศึกษาเรื่อง “Content
Analysis of Research Articles in Library and Information Science” เชิง ฮวานเวิน
(Cheng Huanwen)104 ศึกษาเรื่อง “A Bibliometric Study of Library and Information
Research in China” สุชาสินี แอล. กูมาร (Suhasini L. Kumar)105 ศึกษาเรื่อง “Content
Analysis of Journal Literature in Library and Information Science from June 1994–June
1995” ลีฟ คัชเบอรก (Leif Kajberg)106 ศึกษาเรื่อง “A Content Analysis of Library &
Information Science Serial Literature Published in Denmark 1957–1989” เปา ซวือมิง
(Bao Xue–Ming)107 ศึกษาเรื่อง “An Analysis of the Research Areas of the Articles
103
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Published in C&RL and JAL between 1990 and 1999” ไอเซิล ยูนตาร (Aysel Yontar)
และเมสุต แยลแวค (Mesut Yalvaç )108 ศึกษาเรื่อง “Problem of Library and Information
Science Research in Turkey : A Content Analysis of Journal Articles 1952–1994” และ
แดเนียล จี. โดเนอร (Daniel G. Dorner)109 ศึกษาเรื่อง “Knowledge Creation from Australian
LIS Journals : A Content Analysis” งานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
คาเลอโว จารเวอลิน และเปอรตี แวคคารี110 ศึกษาเรื่อง “Content Analysis of
Research Articles in Library and Information Science” เปนการวิเคราะหเนื้อหางานวิจัยใน
วารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเนื้อหา
งานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในระดับนานาชาติ ศึกษาวัตถุประสงค
และศึกษาวิธีการดําเนินการ ทําการศึกษาจากวารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรที่ตีพิมพใน ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) จํานวน 37 ชื่อ รวมบทความ 833 บทความ
ผลการศึกษาพบประเด็นที่เกี่ยวของในดานประเภทของบทความ ขอบเขตเนื้อหา ผูรับผิดชอบ
ดังนี้
ดานประเภทของบทความ แบงประเภทของบทความออกเปน 2 ประเภท ไดแก
บทความวิจัย และบทความวิชาการ พบวา มีบทความวิจัยมีจํานวน 449 บทความ คิดเปนรอยละ
54 และบทความวิชาการจํานวน 384 บทความ คิดเปนรอยละ 46
ดานขอบเขตเนื้อหา พบวา แบงเนื้อหาออกเปน 11 กลุม ไดแก (1) วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (2) ประวัติหองสมุด (3) การพิมพ (4) การศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (5) วิธีการวิจัย (6) การวิเคราะหบรรณารักษศาสตรและ
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สารสนเทศศาสตร (7) บริการและกิจกรรมหองสมุดและสารสนเทศ (8) การจัดเก็บและการคน
คืน (9) การแสวงหาสารสนเทศ (10) การสื่อสารในวิชาชีพ (11) เรื่องอื่น ๆ ทางบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
ผลการศึกษาพบวา ประเภทบทความวิชาการ พบวา มีบทความเกี่ยวกับบริการและ
กิจกรรมของหองสมุดและสารสนเทศมากที่สุดจํานวน 135 บทความ คิดเปนรอยละ 35.2
รองลงมา ไดแก การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศจํานวน 96 บทความ คิดเปนรอยละ 25.0
ประเภทบทความวิจัย พบวา มีบทความเกี่ยวกับการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศมากที่สุดจํานวน
131 บทความ คิดเปนรอยละ 29.2 รองลงมา ไดแก บริการและกิจกรรมของหองสมุดและ
สารสนเทศ 122 บทความ คิดเปนรอยละ 27.2 และจากบทความวิจัยทั้งหมด 449 บทความ
พบวา ประเด็นตาง ๆ ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่ถูกศึกษาวิจัย สวน
ใหญเกิดจาก มุมมองของหองสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศมากกวามุมมองของผูใชบริการ
โดยพบวา ปญหาในการวิจัยมากกวารอยละ 29 เกิดจากหองสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศ
ในขณะที่ปญหาที่เกิดจากผูใชบริการมีเพียงรอยละ 10
ดานผูรับผิดชอบ พบวาบทความทั้ง 2 ประเภท มีผูเขียนที่เปนหนวยงาน/สถาบัน
มากที่สุด รองลงมาในสวนบทความวิจัย เปน บุคคล และสมาคม ในขณะที่บทความวิชาการ
ผูเขียนที่พบรองลงมา คือ สมาคม และ กลุมบุคคล
เชิง ฮวานเวิน111 ศึกษาเรื่อง “a Bibliometric Study of Library and
Information Research in China” เปนการวิเคราะหเนื้อหาบทความวิจัยในวารสารทางดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่พิมพในประเทศจีนตั้งแตป ค.ศ. 1985–1994
(พ.ศ. 2528–2537) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประเภทของบทความ ศึกษาวิธีการวิจัย
วิเคราะหเนื้อหาบทความ รวมทั้งเปรียบเทียบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรในประเทศจีนกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยใชเกณฑการวิเคราะหเนื้อหาของ คาเลอโว
จารเวอลิน และเปอรตี แวคคารี แตปรับหัวขอเนื้อหาใหเหมาะสมกับประเทศจีน ผลการศึกษาพบ
ประเด็นที่เกี่ยวของในดานประเภทของบทความ และขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
ดานประเภทของบทความ แบงประเภทของบทความออกเปนบทความวิชาการและ
บทความวิจัย ผลการศึกษาพบวาบทความเปนบทความวิจัยมากกวาบทความทางวิชาการ โดย
บทความวิจัยมีจํานวนมากกวาในทุกหัวขอ
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ดานขอบเขตเนื้อหา แบงขอบเขตเนื้อหาออก 9 กลุม ไดแก (1) ทฤษฎีพื้นฐาน
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (2) อุตสาหกรรมหองสมุดและสารสนเทศ
(3) การศึกษาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (4) การจัดเก็บและอนุรักษสารสนเทศ
(5) กระบวนการสารสนเทศ (6) บริการสารสนเทศ (7) สาขาวิชาที่เกี่ยวของ (8) เรื่องอื่น ๆ ใน
สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (9) เรื่องในสาขาวิชาอื่น ๆ ผลการศึกษาพบวา
ขอบเขตเนื้อหาสวนมากเปนเรื่องทฤษฎีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
รองลงมาเปนเรื่อง บริการสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ในเรื่องทฤษฎีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร พบวา เปน
บทความเกี่ยวกับการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมากที่สุด รองลงมา คือ
หลักการบริหารและการจัดการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
เรื่องบริการสารสนเทศ พบวาเปนบทความเกี่ยวกับ การคนคืนสารสนเทศดวยระบบ
อัตโนมัติมากที่สุด รองลงมาไดแก หลักการบริการสารสนเทศ และบริการอางอิง
นอกจากนั้น ผลการศึกษาไดชี้ใหเห็นวาเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรในประเทศจีน ชวงค.ศ. 1985–1994 (พ.ศ. 2528–2537) ไมมีความเปลี่ยนแปลงมากนัก
แตการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของประเทศจีนมีความแตกตางไปจาก
ประเทศอื่น ๆ โดยงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของจีนเนนดานทฤษฎี
และประวัติ แตในประเทศอื่น ๆ นั้นเนนทางดานวิธีปฏิบัติ
สุชาสินี แอล. กูมาร112 ศึกษาเรื่อง “Content Analysis of Journal Literature in
Library and Information Science from June 1994–June 1995” เปนการวิเคราะหเนื้อหา
วารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ที่ไดรับการตีพิมพตั้งแตเดือนมิถุนายน ค.ศ.
1994 (พ.ศ. 2537) ถึง เดือนมิถุนายน ค.ศ.1995 (พ.ศ. 2538) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวโนม
ของบทความ และศึกษาผูเขียน ผลการศึกษาพบประเด็นที่เกี่ยวของในดานขอบเขตเนื้อหา และ
ผูรับผิดชอบ ดังนี้
ดานขอบเขตเนื้อหา แบงกลุมเนื้อหาเปน 6 กลุม คือ (1) การจัดการ (2) การจัดหา
(3) บริการของหองสมุด (4) วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (5) ประวัติและ
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พัฒนาการของหองสมุด (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาที่มีมากที่สุด คือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการของหองสมุด การจัดการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ตามลําดับ
ดานผูรับผิดชอบ วิเคราะหตาม เพศ อาชีพ และหนวยงานที่สังกัด จํานวนผูเขียน
ทั้งหมด 243 คน พบวาเปนชายจํานวน 184 คน รอยละ 60.5 เปนหญิงจํานวน 120 คน รอยละ
39.5 ดานอาชีพ พบวา ผูเขียนมีอาชีพบรรณารักษฝายบริการอางอิงมากที่สุด และมีจํานวนเพิ่ม
ขึ้นจากการศึกษาครั้งกอน ดานหนวยงานที่สังกัด พบวา ผูเขียนสังกัดอยูในหองสมุดสถาบัน
การศึกษามากที่สุด
ลีฟ คัชเบอรก113 ศึกษาเรื่อง “A Content Analysis of Library & Information
Science Serial Literature Published in Denmark 1957–1986” เปนการวิเคราะหเนื้อหา
วารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่ตีพิมพในประเทศเดนมารกใน ค.ศ.1957–
1986 (พ.ศ. 2500–2529) มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเนื้อหา แนวโนม พัฒนาการ และผลกระทบ
ในวิชาชีพบรรณารักษ และการศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของ
ประเทศเดนมารก ผลการศึกษาพบประเด็นที่เกี่ยวของดานขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
ดานขอบเขตเนื้อหา ผลการวิเคราะหขอมูลตั้งแต ค.ศ.1957–1986 (พ.ศ.
2500–2529) ภาพรวมพบวาเรื่องที่พบมากที่สุด ไดแก บรรณารักษศาสตรภูมิหลัง โดยเปนเรื่อง
เกี่ยวกับระบบหองสมุดของหองสมุดประเภทตาง ๆ และรายงานเกี่ยวกับหอสมุดแหงชาติใน
ประเทศตาง ๆ เรื่องที่พบรองลงมา ไดแก วัสดุและทรัพยากรสารสนเทศ อาคารและเครื่องมือ
อุปกรณ
หากพิจารณาตามชวงปพบวา ค.ศ. 1957–1966 (พ.ศ. 2500–2506) เรื่องที่พบมาก
ที่สุด ไดแก อาคารและเครื่องมืออุปกรณ บรรณารักษศาสตรภูมิหลัง และการบริหารและการ
จัดการ ค.ศ. 1967–1976 (พ.ศ. 2507–2519) บรรณารักษศาสตรภูมิหลัง วัสดุและทรัพยากร
สารสนเทศ และอาคารและเครื่องมืออุปกรณ ค.ศ. 1977–1986 (พ.ศ. 2520–2529) เรื่อง
บรรณารักษศาสตรภูมิหลัง วัสดุและทรัพยากรสารสนเทศ และอาคารและเครื่องมืออุปกรณ
เปา ซวือมิง114 ศึกษาเรื่อง “An Analysis of the Research Areas of the Articles
Published in C&RL and JAL between 1990 and 1999” เปนการวิเคราะหเนื้อหาของบทความ
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วิจัยที่ตีพิมพในวารสาร College & Research Libraries (C&RL) จํานวน 376 บทความ และ
วารสาร Journal of Academic Librarianship (JAL) จํานวน 306 บทความ มีวัตถุประสงค
เพื่อทําความเขาใจถึงผลกระทบของระเบียบการวิจัย ที่พัฒนาโดย The ACRL College Libraries
Section (ACRL–CLS) ที่นํามาใชวิเคราะหเนื้อหาวารสารดานการวิจัย ผลการศึกษาพบประเด็นที่
เกี่ยวของในดานขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
ดานขอบเขตเนื้อหา แบงเนื้อหาออกเปน 7 กลุม ไดแก (1) คุณคาและหองสมุด
ระดับอุดมศึกษา (2) โครงสรางขององคกรในหองสมุดระดับอุดมศึกษา (3) ทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการในหองสมุด (4) ความรวมมือระหวางหองสมุดระดับอุดมศึกษา (5) การวิจัยและแหลง
สนับสนุนภายในหองสมุด (6) มาตรฐานความนาเชื่อถือ (7) การประเมินของหองสมุดระดับอุดม
ศึกษา
ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาเรื่องทรัพยากรสารสนเทศและบริการในหองสมุด
พบบทความมากที่สุดจํานวน 305 บทความ แบงเปน เรื่องทรัพยากรและการจัดหา 132 บทความ
คิดเปนรอยละ 21.7 และเรื่องบริการจํานวน 173 บทความ คิดเปนรอยละ 23 รองลงมา คือ
เนื้อหาเรื่องบุคลากรจํานวน 112 บทความ คิดเปนรอยละ 16.4 เนื้อหาเรื่องอินเทอรเน็ตและ
หองสมุดวิชาการ พบจํานวนบทความในลําดับที่ 3 มีบทความจํานวน 85 บทความ คิดเปนรอยละ
12.5 และผลการวิจัยยังพบวาจํานวนบทความมีปริมาณลดลง นอกจากนั้นผลการวิจัยแสดงให
เห็นวาเรื่อง อินเทอรเน็ตเริ่มไดรับความสนใจตั้งแต ค.ศ. 1994 เปนตนมา โดยพบวามีจํานวน
บทความเพิ่มขึ้นจาก ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) และ ค.ศ. 1992 (พ.ศ.
2535)
จากการเปรียบเทียบวารสารทั้ง 2 ชื่อเรื่องพบวาวารสาร C&RL มีบทความเกี่ยวกับ
หองสมุดระดับอุดมศึกษามากกวาวารสาร JAL อยางมีนัยสําคัญ ในทางตรงกันขามวารสาร
JAL มีบทความดานอินเทอรเน็ต หองสมุดระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรมากกวาอยางมีนัยสําคัญเชนกัน หากพิจารณาตามชวงป พบวา ค.ศ. 1990–
1991 (พ.ศ.2533–2534) และ ค.ศ. 1998–1999 (พ.ศ.2541–2542) พบวามีบทความดานคุณคา
ของหองสมุดระดับอุดมศึกษา และวรรณกรรมเกี่ยวกับหองสมุดในระดับอุดมศึกษา แตบทความ
ในชวงระหวาง ค.ศ. 1992–1997 (พ.ศ. 2535–2540) พบ 8 บทความเปนเรื่องโครงสรางองคกร
และพบ 1 บทความใน ค.ศ. 1998–1999 (พ.ศ. 2541–2542) ที่กลาวถึงโรงเรียนบรรณารักษ114
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ศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ไอเซิล ยูนตาร และเมสุต แยลแวค 115 ศึกษาเรื่อง “Problem of Library and
Information Science Research in Turkey : A Content Analysis of Journal Articles 1952–
1994” เปนการวิเคราะหเนื้อหาบทความในวารสาร TK (Türk Kütüphaneciligi) ตั้งแต ค.ศ.
1952–1994 (พ.ศ. 2495–2537) เพื่อการศึกษาปญหาในการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรในประเทศตุรกี ผลการศึกษาพบประเด็นที่เกี่ยวของดานประเภทของบทความ
และดานขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
ดานประเภทของบทความ พบวามีบทความวิชาการ 517 บทความ คิดเปนรอยละ
57.2 และบทความวิจัย 127 บทความ คิดเปนรอยละ 42.7 ซึ่งบทความวิจัยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
7 บทความ ในชวงค.ศ.1952–1694 เปน 71 บทความ ในชวง ค.ศ.1985–1994 (พ.ศ. 2528–2537)
ซึ่งมีนัยวาวารสาร TK ลงบทความวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรูในงานวิจัยผานบทความวิจัย
ดานขอบเขตเนื้อหา พบวาเนื้อหาดานบริการและกิจกรรมของหองสมุด มีจํานวน
มากที่สุดในทุกชวงป โดยเนนเรื่อง กิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธกับผูใช รองลงมาคือ การบริหารหรือ
การวางแผน โดยทั้ง 2 เรื่องมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น อีกเรื่องคือ ระบบอัตโนมัติก็มีแนวโนมจะมี
มากกวา เรื่อง บริการอางอิงและบริการสารสนเทศ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระบบอัตโนมัติในงาน
บริการของหองสมุด อยางไรก็ตามพบวาผูเชี่ยวชาญดานบริการอางอิงและบริการสารสนเทศยัง
ขาดแคลนในหลายหองสมุดของประเทศตุรกี ทําใหเนื้อหาเรื่องบริการอางอิงและบริการสารสนเทศ
มีแนวโนมลดลง
เนื้อหาดานการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ พบบทความรองลงมาโดยเนนเรื่อง
การทํารายการ การจัดหมวดหมู การทําดรรชนี และการจัดทําฐานขอมูลบรรณานุกรม และพบวา
เรื่องฐานขอมูลและบรรณานุกรมมีแนวโนมลดลงในชวง ค.ศ. 1985–1994 (พ.ศ. 2528–2537)
เนื้อหาดานประวัติและพัฒนาการหองสมุด เนนเรื่อง การพิมพ วิชาชีพ และ
การศึกษาดานอื่น ๆ แตมีแนวโนมเนื้อหาดานนี้ลดลงในชวง ค.ศ. 1985–1994 (พ.ศ. 2528–2537)
เนื้อหาดานการแสวงหาสารสนเทศ ไดรับความสนใจและมีแนวโนมเพิ่มจํานวนขึ้น
เชน เรื่องการใชแหลงสารสนเทศของผูใช การใชบริการสารสนเทศของหองสมุด แตมีบางเรื่องที่
ไมมีบทความกลาวถึงเลย เชน เรื่องการใชสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ พฤติกรรมแสวงหา
สารสนเทศ เปนตน
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สวนเนื้อหาดานการวิเคราะหทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เนนเรื่อง
การศึกษาและวิธีการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
แดเนียล จี. โดเนอร116 ศึกษาเรื่อง “Knowledge Creation from Australian LIS
Journals : A Content Analysis” เปนการศึกษาการสรางองคความรูจากวารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาจากวารสารทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรที่พิมพในประเทศออสเตรเลีย (เชน Australian Journal, Fiji Library Journal,
New Zealand Libraries, Singapore Libraries) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพิ่มเติมจากผลการ
วิจัยของ คาลวารท (Calvert) แอทวูด (Attwood) และรูล (Rule) ที่ศึกษาเนื้อหาวารสาร New
Zealand Libraries เมื่อ ค.ศ.1990 (พ.ศ. 2533) และงานวิจัยของ โรเชสเตอร (Rochester) ที่
ศึกษาวารสาร Australian Library Journal และ วารสาร Australian Academic and Research
Libraries เมื่อ ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) รวมทั้งศึกษาวาเนื้อหาของวารสารทางบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตรมีผลกระทบตอการสรางองคความรูในกลุมวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร (กลุมบรรณารักษงานเทคนิค กลุมผูสอน และนักศึกษาในประเทศออสเตรเลีย)
โดยเริ่มจากการจัดหาขอมูลที่จะใชในการศึกษา เชน กรอบแนวคิด บริบทหรือสภาพแวดลอมของ
ขอมูล รวมไปถึงการวิเคราะหจากอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร และนํามาดําเนินการวิจัยโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบประเด็นที่
เกี่ยวของในดานขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
ดานขอบเขตเนื้อหา พบวา วารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมี
อิทธิพลตอการสรางองคความรูในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรทั้งในเรื่องขาว
สารทั่วไป การบรรยาย หรือการสัมมนา และบทความตาง ๆ ยังถูกนําไปประยุกตในการปฏิบัติ
งานจริง อีกทั้งวารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรยังชี้ใหเห็นถึงการใชแหลง
สารสนเทศของผูใช ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยดานประวัติและพัฒนาการทางหองสมุดและ
บรรณารักษศาสตร และอุตสาหกรรมการพิมพ
ในสวนของผลกระทบตอการสรางองคความรูในกลุมวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร วารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรไดเปดโอกาสใหผูเขียน
และผูอานรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมดานบริการของหองสมุดวาเปนไปอยางไร
และจัดการอยางไร นอกจากนั้นวารสารทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรยังทําใหผูที่
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อยูในวงวิชาชีพ และนักศึกษา มองเห็นความเปนไปของหลักสูตร (เชน เรื่องเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมบุคลากร หรือแรงจูงใจของผูปฏิบัติงาน เปนตน) และระบบหรือโปรแกรมตาง ๆ เชน
CD/ISIS ที่ใชเครื่องมือตางกันตามแตสถานการณและสภาพแวดลอม และมีความเขาใจในการใช
แหลงสารสนเทศตาง ๆ
สวนผลกระทบในการสรางองคความรูที่เกิดขึ้นในวงการบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรในประเทศออสเตรเลียนั้น ผูเชี่ยวชาญดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร ตองแนะนํานักศึกษาใหอานวรรณกรรมทางวิชาชีพและประเมินคุณคาและสามารถรวบ
รวมองคประกอบในประเด็นตาง ๆ ความรูในวิชาชีพนั้นจะเกิดจากประสบการณดานสารสนเทศ
และการรวบรวมประมวลขอมูลจนเกิดเปนทักษะความรูสวนบุคคลที่เกิดอยางตอเนื่องในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร และทักษะความรูนี้จะเปนแหลงที่จะผลิตสิ่งพิมพหรือบทความลงในวารสาร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในอนาคตตอไป
สรุปไดวา งานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาวารสารทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร พบวางานวิจัยสวนใหญมีวัตถุประสงคในการวิเคราะห
เนื้อหา เพื่อศึกษาพัฒนาการ และแนวโนมของเนื้อหาโดยเฉพาะบทความวิจัยในวารสารทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร นอกจากนั้นยังพบงานวิจัยที่ใชการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อ
ศึกษาผลกระทบในการสรางองคความรูในกลุมวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ผลการศึกษาในประเด็นตาง ๆ มีดังนี้
ดานประเภทของบทความ พบวามีงานวิจัย 3 เรื่องที่ศึกษาประเด็นดานประเภทของ
บทความ พบวา สวนใหญเปนบทความวิจัย และบทความวิชาการ
ดานขอบเขตเนื้อหา พบวาเนนเนื้อหาไปทางดานเทคโนโลยี ดังจะเห็นไดจากงานวิจัย
ของคาเลอโว จารเวอลิน และเปอรตี แวคคารี ที่พบวา การจัดเก็บและคนคืนมีจํานวนมากที่สุด
งานวิจัยของ สุชาสินี แอล. กูมาร ที่พบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด งานวิจัยของ เปา
ซวือมิง ที่พบวา เรื่องอินเทอรเน็ตมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และงานวิจัยของไอเซิล ยูนตาร และเมสุต
แยลแวค ที่พบวาเรื่องระบบอัตโนมัติมีแนวโนมจะไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น
ดานผูรับผิดชอบ พบวางานวิจัยที่ศึกษาประเด็นนี้ สวนใหญผูรับผิดชอบบทความเปน
บรรณารักษ หรือเปนหนวยงานที่ผลิตบทความออกเผยแพร เชน งานวิจัยของ คาเลอโว จารเวอลิน
และเปอรตี แวคคารี พบวา ผูเขียนที่เปนหนวยงาน/สถาบันมีจํานวนมากที่สุด และงานวิจัยของ
เชิง ฮวานเวิน พบวา ผูเขียนเปนบรรณารักษมากที่สุด โดยเฉพาะบรรณารักษฝายบริการอางอิงมี
จํานวนเพิ่มขึ้น และพบวาผูรับผิดชอบสวนใหญสังกัดหองสมุดสถาบันการศึกษา

