บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารหองสมุดของสมาคมหองสมุดแหงประเทศ
ไทยฯ ปที่ 23–ปที่ 50” เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อวิเคราะหบทความใน “วารสารหองสมุด” ดาน
ประเภทของบทความ ขอบเขตเนื้อหา ผูรับผิดชอบ และประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับ
การอางถึง
กลุมประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก บทความใน “วารสารหองสมุด” ของสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ ปที่ 23–ปที่ 50 พิมพระหวาง พ ศ. 2522–2549 จํานวน 110 ฉบับ
รวม 925 บทความ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาเนื้อหาเรื่องการวิเคราะหเนื้อหา โดยการคนควาจากหนังสือ วารสาร
วิทยานิพนธ และอินเทอรเน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
2. ศึกษาพัฒนาการและขอบเขตเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
โดยการคนควาจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ หลักสูตรการศึกษา และอินเทอรเน็ตทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ
3. ศึกษาประเภทของบทความที่ลงพิมพใน “วารสารหองสมุด” โดยการคนควาจาก
หนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
4. สํารวจและรวบรวมวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเนื้อหาวารสาร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
5. สรางเกณฑในการวิเคราะหขอบเขตเนื้อหาบทความ “วารสารหองสมุด”
(ดังรายละเอียดในเกณฑการวิเคราะหเนื้อหา หนา 79) โดยแบงขอบเขตเนื้อหาออกเปน 8 กลุม
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6. สรางแบบบันทึกขอมูลเพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหเนื้อหา (ดังรายละเอียดใน
เครื่องมือในการวิจัย หนา 76)
7. ทดสอบเครื่องมือโดยทดลองนําบทความจาก “วารสารหองสมุด” ที่ตีพิมพใน 6 ชวงป
(แบงชวงระยะเวลา ชวงละ 5 ป) ชวงปละ 1 ฉบับ รวม 6 ฉบับ จํานวน 74 บทความ คิดเปนรอยละ
8.00 โดยคัดเลือก “วารสารหองสมุด” ฉบับที่มีบทความมากที่สุดในชวงปนั้น หรือมีเนื้อหาที่หลาก
หลายมาวิเคราะหเนื้อหาตามเกณฑ และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล จากนั้นนําเกณฑและ
แบบบันทึกขอมูลมาปรับแกไขเนื้อหาใหครอบคลุม จากนั้นทดสอบซ้ําอีกครั้ง โดยใชบทความ 74
บทความใน “วารสารหองสมุด” ฉบับที่ทําการทดสอบในครั้งแรก และเพิ่มจํานวนบทความอีกชวง
ปละ 1 ฉบับ จํานวน 79 บทความ คิดเปนรอยละ 8.54 ดังนั้นบทความที่นํามาทดสอบเครื่องมือใน
การวิจัยครั้งนี้เทากับชวงปละ 2 ฉบับ รวม 12 ฉบับ จํานวน 153 บทความ คิดเปนรอยละ 16.54
8. นําเกณฑการวิเคราะหเนื้อหา และแบบบันทึกขอมูล ใหผูเชี่ยวชาญตรวจแกให
เหมาะสม
9. เริ่มรวบรวมขอมูลและวิเคราะหเนื้อหาบทความใน “วารสารหองสมุด” ของสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ ตั้งแตปที่ 23 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2522 ถึง ปที่ 50 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ตาม
เกณฑที่ไดกําหนดขึ้น และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล
10. นําแบบบันทึกขอมูลที่ลงขอมูลแลวไปจําแนกขอมูลตามประเภทของบทความ
ขอบเขตเนื้อหา ผูรับผิดชอบ และประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับการอางถึง
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารหองสมุดของสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ ปที่ 23–ปที่ 50” คือ แบบบันทึกขอมูล ที่ไดทดลองเครื่องมือกับบทความใน
”วารสารหองสมุด” จํานวน 12 ฉบับ รวม 153 บทความ และปรับปรุงรายละเอียดของแบบบันทึก
ขอมูลออกมาเปน ดังนี้
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ตัวอยางแบบบันทึกขอมูล
ประเภทของบทความ............................................

ผูรับผิดชอบ.......................................................

ขอมูลทางบรรณานุกรม...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
การอางอิง ............มี ...........ไมมี
ขอบเขตเนื้อหา
ประเภททรัพยากร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
1. หนังสือ
กลุมที1่ ............................................................
2. วารสารและหนังสือพิมพ
กลุมยอย 1.1.................................................
3. วิทยานิพนธ
เรื่อง.........................................................
4. สิงพิมพรัฐบาล
เรื่องยอย..............................................
5. เอกสาร
ประเด็น.........................................
6. โสตทัศนวัสดุ
ประเด็นยอย..............................
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส

การรวบรวมขอมูล
1. สํารวจบทความใน “วารสารหองสมุด” ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ตั้งแต
ปที่ 23 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2522 ถึง ปที่ 50 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
2. อานบทความทีละบทความ แลวบันทึกขอมูลเกี่ยวกับประเภทบทความ ชื่อและ
อาชีพของผูรับผิดชอบ บรรณานุกรมของบทความ ขอบเขตเนื้อหา การอางอิง และประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่บทความนั้นอางถึงลงในแบบบันทึกขอมูล อานทบทวนและตรวจสอบ
ความถูกตองในแบบบันทึกขอมูล
3. นําแบบบันทึกขอมูลมาวิเคราะหผลขอมูล
4. นําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิและตาราง
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายและเสนอแนะ
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ตัวอยางการลงขอมูลในแบบบันทึกขอมูล
ประเภทของบทความ บทความวิชาการ

ผูรับผิดชอบ อาจารยประจําสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

ขอมูลทางบรรณานุกรม ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท. “สารสนเทศและแหลงสารสนเทศสําหรับมัคคุเทศก.” วารสารหองสมุด
50, 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2549) : 30-40.
ขอบเขตเนื้อหา
กลุมที่ 7. วรรณกรรม
กลุมยอย 7.4 วรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชา
เรื่อง 7.4.2 วรรณกรรมสาขาวิชามนุษยศาสตร
เรื่องยอย ค. การนําวรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชาไปใช
ประเด็น____
__-_ ___
___ ___
ประเด็นยอย
_

การอางอิง
____ มี
_____ ไมมี
ประเภททรัพยากร ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
1. หนังสือ
4 รายการ 1 รายการ
2. วารสารและหนังสือพิมพ 2 รายการ 2 รายการ
3. วิทยานิพนธ
3 รายการ
4. สิงพิมพรัฐบาล
5. เอกสาร
6. โสตทัศนวัสดุ
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต) 1 รายการ

สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถิติพรรณนา ไดแก การหาคารอยละ ใชสถิติในการ
คํานวณ ดังนี้
P = n x 100
N
P = รอยละ
n = จํานวนรวมของบทความ ประเภทของบทความ กลุมเนื้อหา อาชีพของ
ผูรับผิดชอบบทความ และทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับการอางถึง
N = จํานวนบทความรวมทั้งหมดของบทความ ประเภทของบทความ กลุมเนื้อหา
อาชีพของผูรับผิดชอบบทความ และทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับการอางถึง
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เกณฑที่ใชในการวิเคราะห
เกณฑในการวิเคราะหเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรไดศึกษา
แนวคิดในการแบงเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของชลทิชา สุทธินิรันดรกุล1
จารุวรรณ สินธุโสภณ2 เพ็ญสุภา นาทอง3 อัจฉรา ดานพิทักษ4 รัถพร ซังธาดา5 ระบบการจัดหมู
หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้6 ระบบการจัดหมูหนังสือแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน7 หลักสูตรการศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ เชน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส–เออรบานา–
แชมเพน (University of Illinois-Urbana -Champaign) มหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา–แชพเพิลฮิล

1

ชลทิชา สุทธินิรันดรกุล, “การวิเคราะหเนื้อหาวารสารหองสมุดของสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย,” น. 78-87.
2
จารุวรรณ สินธุโสภณ, บรรณารักษศาสตรในเอกสารวิชาการและงานวิจัย, (กรุงเทพฯ :
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 2533, น. 4-5.
3
เพ็ญสุภา นาทอง, “การวิเคราะหวิทยานิพนธสาขาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตรในประเทศไทยที่เผยแพรระหวางปพุทธศักราช 2537-2541,” (วิทยานิพนธศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543),
ถายเอกสาร, น. 41-51.
4
อัจฉรา ดานพิทักษ, “การวิเคราะหเนื้อหาปริญญานิพนธสาขาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2512-2545,” น. 20-21.
5
รัถพร ซังธาดา, “การวิเคราะหงานวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จัดพิมพตั้งแต ป พ.ศ. 2528–2549,” วารสารวิจัย สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ, 1, 1 (มกราคม–มิถุนายน 2551):73-81.
6
Melvil Dewey, Dewey Decimal Classification and Relative Index, 21th ed,
(Albany, N.Y.: Forest Press, 1996), p. 47-69.
7
The Library of Congress, “Library of Congress Classification Class Z–
Bibliography. Library Science. Information Resource (General),” <http://www.loc.gov/
aba/cataloging/classification/lcco/lcco_z.pdf>, 5 พฤศจิกายน 2550.
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(University of North Carolina-Chapel Hill) มหาวิทยาลัยซีราคิวส (Syracuse University)
ฯลฯ และศึกษาเอกสาร สิ่งพิมพตาง ๆ และนํามาประมวลเพื่อใชเปนเกณฑการวิเคราะห โดยแบง
เนื้อหาทั้งหมดออกเปน 8 กลุม ไดแก
1 บรรณารักษศาสตรภูมิหลัง
2 การบริหารงานและการจัดการ
3 ประเภทของหองสมุด
4 งานเทคนิคของหองสมุด
5 งานบริการของหองสมุด
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต
7 วรรณกรรม
8 เรื่องอื่น ๆ
แตละกลุมแบงเนื้อหาออกเปนกลุมยอยดังนี้
1 บรรณารักษศาสตรภูมิหลัง แบงเนื้อหาออกเปน 4 กลุมยอย ไดแก
1.1 หองสมุดกับสังคม ประกอบดวยเนื้อหา 6 เรื่อง ไดแก
1.1.1 แนวคิดของหองสมุด (รวมเนื้อหาเรื่อง ความหมาย วัตถุประสงค
บทบาท หนาที่และความสําคัญของหองสมุดตอสังคม)
1.1.2 ประวัติหองสมุดในประเทศไทย
1.1.3 ประวัติหองสมุดในตางประเทศ
1.1.4 การเรียนรูตลอดชีวิต
1.1.5 องคการและสมาคมที่เกี่ยวกับหองสมุด
1.1.6 การประชุมขององคการและสมาคมที่เกี่ยวกับหองสมุด
1.2 การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ประกอบดวยเนื้อหา
5 เรื่อง ไดแก
1.2.1 ปรัชญา จรรยาบรรณ และงานในอาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
1.2.2 ประวัติและพัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรในประเทศไทย (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติพัฒนาการ ระดับการศึกษา
วิธีการสอน)
1.2.3 ประวัติและพัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
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สารสนเทศศาสตรในตางประเทศ (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติพัฒนาการ ระดับการศึกษา
วิธีการสอน)
1.2.4 หลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1.2.5 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1.3 อุตสาหกรรมผลิตและการคาหนังสือ ประกอบดวยเนื้อหา 5 เรื่อง ไดแก
1.3.1 หนังสือ และการพิมพ (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติ พัฒนาการ การผลิต
หนังสือ การพิมพ เทคโนโลยีการพิมพ สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส)
1.3.2 ความสําคัญของสื่อมวลชน รวมหนังสือพิมพและสิ่งตีพิมพ
1.3.3 สํานักพิมพ และธุรกิจการพิมพ
1.3.4 กฎหมายลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ และกฎหมายการพิมพ
1.3.5 การเซ็นเซอรสิ่งพิมพ
1.4 ประวัติบรรณารักษ นักเขียน และงานประพันธ ประกอบดวยเนื้อหา 2 เรื่อง
ไดแก
1.4.1 ชีวประวัติ และผลงาน
1.4.2 การวิจารณ
2 การบริหารงานและการจัดการ แบงเนื้อหาออกเปน 12 กลุมยอย ไดแก
2.1 การบริหารและการจัดการงานทั่วไป (รวมเนื้อหาเรื่อง การบริหารงาน เชน
การวางแผนการจัดองคการ การจัดระบบงาน งานเอกสารและงานธุรการ)
2.2 การบริหารงานงบประมาณ (รวมเนื้อหาเรื่อง การวางแผนจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงินและการบัญชี)
2.3 การบริหารงานบุคคล (รวมเนื้อหาเรื่อง การวางแผนงานบุคลากร การจําแนก
ตําแหนงสถานภาพของบุคลากร ขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การประเมิน
สมรรถภาพการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร)
2.4 การบริหารงานอาคารสถานที่ (รวมเนื้อหาเรื่อง การวางแผน การออกแบบ
การบริหารพื้นที่และการจัดสภาพแวดลอม การจัดครุภัณฑและเครื่องใช การประหยัดพลังงาน
และการรักษาความปลอดภัย)
2.5 การประชาสัมพันธ (รวมเนื้อหาเรื่อง การวางแผนการประชาสัมพันธ
การสรางภาพลักษณขององคกร เครื่องมือในการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ การดําเนินงานประชาสัมพันธ)
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2.6 การควบคุมและการประเมินคุณภาพ (รวมเนื้อหาเรื่อง การประกัน
คุณภาพ (QA) การควบคุมคุณภาพ (QC) การตรวจสอบคุณภาพ (Qau) การประเมินคุณภาพ (Qas))
2.7 การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)
2.8 ความรวมมือระหวางหองสมุด (รวมเนื้อหาเรื่อง การดําเนินงานที่ทําใหเกิด
การรวมมือระหวางหองสมุด เพื่อใหเกิดประโยชนในการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน หรือเพื่อ
แบงเบาภาระหนาที่ในการทํางาน เชน การสรางฐานขอมูลในดานตาง ๆ ที่เปนรูปแบบของ
สารสนเทศเต็มรูป การจัดหาวารสารรวมกัน การทําดรรชนีวารสารและมีความรวมมือในการพัฒนา
เครือขายหองสมุด ฯลฯ)
2.9 สถิติ และการจัดทํารายงานประจําป (รวมเนื้อหาเรื่อง การเก็บสถิติ การเขียน
รายงานการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน)
2.10 มาตรฐานงานหองสมุด
2.11 ปญหาในการดําเนินงานหองสมุด
2.12 กฎหมายของหองสมุด
3 ประเภทของหองสมุด แบงเนื้อหาออกเปน 6 กลุมยอย ไดแก
3.1 หอสมุดแหงชาติ ประกอบดวยเนื้อหา 3 เรื่อง ไดแก
3.1.1 หอสมุดแหงชาติ (เรื่องทั่วไป)
3.1.2 หอสมุดแหงชาติในประเทศไทย
3.1.3 หอสมุดแหงชาติในตางประเทศ
3.2 หองสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ประกอบดวยเนื้อหา 3 เรื่อง ไดแก
3.2.1 หองสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย (เรื่องทั่วไป)
3.2.2 หองสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศไทย
3.3.3 หองสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในตางประเทศ
3.3 หองสมุดเฉพาะ ประกอบดวยเนื้อหา 3 เรื่อง ไดแก
3.3.1 หองสมุดเฉพาะ (เรื่องทั่วไป)
3.3.2 หองสมุดเฉพาะในประเทศไทย
3.3.3 หองสมุดเฉพาะในตางประเทศ
3.4 หองสมุดโรงเรียน ประกอบดวยเนื้อหา 3 เรื่อง ไดแก
3.4.1 หองสมุดโรงเรียน (เรื่องทั่วไป)
3.4.2 หองสมุดโรงเรียนในประเทศไทย
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3.4.3 หองสมุดโรงเรียนในตางประเทศ
3.5 หองสมุดประชาชน ประกอบดวยเนื้อหา 3 เรื่อง ไดแก
3.5.1 หองสมุดประชาชน (เรื่องทั่วไป)
3.5.2 หองสมุดประชาชนในประเทศไทย
3.5.3 หองสมุดประชาชนในตางประเทศ
3.6 หองสมุดประเภทอื่น ๆ
เนื้อหาแตละเรื่องในแตละกลุมยอย ครอบคลุมเรื่องยอย ดังนี้
ก. แนวคิดของหองสมุด (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติ ความหมาย วัตถุประสงค
หนาที่ และความสําคัญของหองสมุด)
ข. บริการและกิจกรรมของหองสมุด
ค. การบริหารและการจัดการงานหองสมุด (รวมเนื้อหาเรื่อง การบริหารงาน
เชน การวางแผนการจัดระบบงาน งานเอกสาร และงานธุรการ)
ง. การบริหารงานงบประมาณ (รวมเนื้อหาเรื่อง การวางแผนจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงินและการบัญชี)
จ. การบริหารงานบุคคล (รวมเนื้อหาเรื่อง การวางแผนงานบุคลากร การจําแนก
ตําแหนง สถานภาพของบรรณารักษ ขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การประเมิน
สมรรถภาพการปฏิบัติงาน การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร)
ฉ. การบริหารงานอาคารสถานที่ (รวมเนื้อหาเรื่อง การวางแผน การออกแบบ
การบริหาร พื้นที่และการจัดสภาพแวดลอม การจัดครุภัณฑและเครื่องใช การประหยัดพลังงาน
และการรักษาความปลอดภัย)
ช. การประชาสัมพันธ (รวมเนื้อหาเรื่อง การวางแผนการประชาสัมพันธ การสราง
ภาพลักษณขององคการ เครื่องมือในการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ
การดําเนินงานประชาสัมพันธ)
ซ. การควบคุมและการประเมินคุณภาพ (รวมเนื้อหาเรื่อง การประกันคุณภาพ
(QA) การควบคุมคุณภาพ (QC) การตรวจสอบคุณภาพ (Qau) การประเมินคุณภาพ (Qas) )
ฌ. การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)
ญ. ความรวมมือระหวางหองสมุด (รวมเนื้อหาเรื่อง การดําเนินงานที่ทําใหเกิด
การรวมมือระหวางหองสมุด เพื่อใหเกิดประโยชนในการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันหรือเพื่อ
แบงเบาภาระหนาที่ในการทํางาน เชน การสรางฐานขอมูลในดานตาง ๆ ที่เปนรูปแบบของ
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สารสนเทศเต็มรูป การจัดหาวารสารรวมกัน การทําดรรชนีวารสารและมีความรวมมือในการ
พัฒนาเครือขายหองสมุด ฯลฯ)
ฎ. การจัดทํารายงานประจําป (รวมเนื้อหาเรื่อง การจัดทําสถิติ การเขียนรายงาน
การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน)
ฏ. มาตรฐานงานหองสมุด
ฐ. ปญหาในการดําเนินงานหองสมุด
ฑ. กฎหมายของหองสมุด
4 งานเทคนิคของหองสมุด แบงเนื้อหาออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก
4.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวยเนื้อหา 2 เรื่อง ไดแก
4.1.1 แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (รวมเนื้อหาเรื่อง
ความหมาย และความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)
4.1.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แบงเนื้อหาออกเปน 6 เรื่อง
ยอย
ก. การศึกษาผูใช (รวมเนื้อหาเรื่อง การศึกษาการใช หรือความตองการ
ของผูใช การแสวงหาสารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ)
ข. นโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ค. การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ง. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
จ. การคัดออก / จําหนายทรัพยากรสารสนเทศ
ฉ. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ
4.2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวยเนื้อหา 3 เรื่อง ไดแก
4.2.1 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ แบงเนื้อหาออกเปน 9 เรื่องยอย
ก. แนวคิดของการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (รวมเนื้อหาเรื่องประวัติ
ความหมาย และความสําคัญของการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ)
ข. ระบบการจัดหมูหนังสือแบบทศนิยมดิวอี้
ค. ระบบการจัดหมูหนังสือแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ง. ระบบการจัดหมูหนังสือของหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน
จ. ระบบการจัดหมูหนังสือระบบอื่น ๆ
ฉ. การกําหนดเลขเรียกหนังสือ
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ช. การเปลี่ยนระบบการจัดหมู
ซ. การกําหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ (รวมเนื้อหา การกําหนดหัวเรื่อง
การสราง และการใชศัพทสัมพันธ)
4.2.2 การจัดทําเครื่องมือชวยคน แบงเนื้อหาออกเปน 5 เรื่องยอย
ก. การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ แบงเนื้อหาออกเปน 8 ประเด็น
ก.1 แนวคิดของการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ (รวมเนื้อหา
เรื่อง ประวัติ ความหมาย และความสําคัญของการทํารายการ)
ก.2 รูปแบบของการทํารายการ แบงเนื้อหาออกเปน 3 ประเด็นยอย
o รายการแบบรูปเลม
o รายการแบบบัตร
o รายการแบบฐานขอมูล
ก.3 มาตรฐานการพรรณนารายการบรรณานุกรมแบบแองโกล-อเมริกัน
(AACR) แบงเนื้อหาออกเปน 2 ประเด็นยอย
o มาตรฐานการลงรายการหลัก
o มาตรฐานการลงรายการเพิ่ม
ก.4 มาตรฐานการพรรณนารายการบรรณานุกรมแบบแองโกลอเมริกันฉบับพิมพครั้งที่ 2 (AACR 2) แบงเนื้อหาออกเปน 2 ประเด็นยอย
o มาตรฐานการลงรายการหลัก
o มาตรฐานการลงรายการเพิ่ม
ก.5 การบันทึกรายการดวยคอมพิวเตอร แบงเนื้อหาออกเปน 2
ประเด็นยอย
o การบันทึกรายการดวยมาตรฐาน MARC
o การบันทึกรายการดวยมาตรฐาน METADATA
ก.6 การเรียงรายการ
ก.7 การจัดทําบัตรสําเร็จรูป
ก.8 สหบัตร
ข. การจัดทําบรรณานุกรม
ค. การจัดทําดรรชนี
ง. การจัดทําสาระสังเขป

86
86
จ. การจัดทําบรรณนิทัศน
4.2.3 การอนุรักษ สงวนรักษา แบงเนื้อหาออกเปน 1 เรื่องยอย
ก. การซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ
5. งานบริการของหองสมุด แบงเนื้อหาออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก
5.1 บริการของหองสมุด ประกอบดวยเนื้อหา 20 เรื่อง ไดแก
5.1.1 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (รวมเนื้อหาเรื่อง การยืม-คืนภายใน
หองสมุดและการยืม-คืนระหวางหองสมุด)
5.1.2 บริการการอาน
5.1.3 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
5.1.4 บริการถายสําเนาเอกสาร
5.1.5 บริการวารสารและหนังสือพิมพ
5.1.6 บริการจุลสารและกฤตภาค
5.1.7 บริการบรรณานุกรมและสาระสังเขป
5.1.8 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
5.1.9 บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส
5.1.10 บริการขาวสารทันสมัย (Current Awareness Service)
5.1.11 บริการสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of
Information-SDI)
5.1.12 บริการสารสนเทศเฉพาะกลุมบุคคล
5.1.13 บริการนําสงเอกสาร (Document Delivery)
5.1.14 บริการแนะนําการใชหองสมุด
5.1.15 บริการคูมือการใชบริการ
5.1.16 บริการแปล
5.1.17 บริการฝกอบรมงานดานหองสมุด
5.1.18 บริการหองสมุดเคลื่อนที่
5.1.19 บรรณบําบัด (การบําบัดโรคดวยหนังสือ)
5.1.20 บริการอื่น ๆ
5.2 กิจกรรมของหองสมุด ประกอบดวยเนื้อหา 10 เรื่อง ไดแก
5.2.1 การจัดนิทรรศการ
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5.2.2 การแสดงหุน
5.2.3 การเลานิทาน
5.2.4 การเลาเรื่องหนังสือ
5.2.5 การฉายภาพยนตร
5.2.6 สัปดาหหองสมุด
5.2.7 การจัดอภิปราย/โตวาที
5.2.8 การจัดกิจกรรมบนเวที
5.2.9 การจัดชมรม/ชุมนุมหองสมุด
5.2.10 กิจกรรมอื่น ๆ
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต แบงเนื้อหาออกเปน 3 กลุมยอย ไดแก
6.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประกอบดวยเนื้อหา 4 เรื่อง ไดแก
6.1.1 แนวคิดของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติ
ความหมาย และประเภทของคอมพิวเตอร)
6.1.2 ระบบสารสนเทศ (รวมเนื้อหาเรื่อง การวิเคราะหระบบ การออก
แบบระบบ การพัฒนา ระบบการบํารุงรักษาระบบ)
6.1.3 ระบบฐานขอมูล (รวมเนื้อหาเรื่อง การออกแบบ การจัดเก็บ
การประมวลผล การคนคืน และการบํารุงรักษาฐานขอมูล)
6.1.4 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource Management
: IRM)
6.2 เทคโนโลยีโทรคมนาคมและระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประกอบดวยเนื้อหา 4 เรื่อง
ไดแก
6.2.1 แนวคิดของเทคโนโลยีโทรคมนาคมและระบบเครือขาย (รวมเนื้อหาเรื่อง
ความหมาย ประโยชน องคประกอบและประเภทของเทคโนโลยี โทรคมนาคมและระบบเครือขาย)
6.2.2 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (รวมเนื้อหาเรื่อง การเชื่อมโยงเครือขาย อุปกรณ
ตาง ๆ ในเครือขายและรูปแบบการเชื่อมตอระบบ)
6.2.3 อินเทอรเน็ต และเว็บไซต
6.2.4 ความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีโทรคมนาคมและระบบเครือขาย
6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตในงานหองสมุด ประกอบดวยเนื้อหา 2 เรื่อง
ไดแก
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6.3.1 ระบบสารสนเทศงานหองสมุด แบงเนื้อหาออกเปน 4 เรื่องยอย
ก. หองสมุดอัตโนมัติ แบงเนื้อหาออกเปน 3 ประเด็น
ก.1 แนวคิดของหองสมุดอัตโนมัติ (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติ
ความหมาย ลักษณะ และองคประกอบของหองสมุดอัตโนมัติ)
ก.2 การพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (รวมเนื้อหาเรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมขึ้นใช การใชโปรแกรมสําเร็จรูป)
ก.3 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับหองสมุดอัตโนมัติ แบงเนื้อหาออกเปน 10
ประเด็นยอย
o CDS/ISIS
o WEBSIS
o URICA
o DYNIX
o INNOPAC
o HORIZON
o TINLIB
o MAGIC LIBRARY
o ALICE
o โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติอื่น ๆ
เนื้อหาในประเด็น ก.3 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับหองสมุดอัตโนมัติ
ครอบคลุมประเด็นยอย หลักการทํางานของโปรแกรม และปญหาในการใชโปรแกรม
หลักการทํางานของโปรแกรม ไดแก
- ระบบงานจัดหาทรัพยากร (Acquisition Module)
- ระบบงานวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการ (Cataloguing
Module)
- ระบบงานยืม-คืน (Circulation Module)
- ระบบงานควบคุมสิ่งพิมพตอเนื่อง (Serial Control Module)
- ระบบงานสืบคนรายการออนไลน (Online Public Access
Catalog : OPAC Module)
- ระบบงานสนับสนุนสํานักงาน (รวมเนื้อหาเรื่อง การจัดการ
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เอกสารการจัดการขาวสาร การทํารายงานและสถิติ)
ปญหาในการใชโปรแกรม
ข. หองสมุดอิเล็กทรอนิกส แบงเนื้อหาออกเปน 3 ประเด็น
ข.1 แนวคิดของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติ
ความหมาย ลักษณะ และองคประกอบของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส)
ข.2 การพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (รวมเนื้อหาเรื่อง การสราง
และจัดเก็บขอมูล การเขาถึงเนื้อหา)
ข.3 โปรแกรมสําหรับหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
ค. หองสมุดดิจิทัล แบงเนื้อหาออกเปน 3 ประเด็น
ค.1 แนวคิดของหองสมุดดิจิทัล (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติ
ความหมาย ลักษณะ และองคประกอบของหองสมุดดิจิทัล)
ค.2 การพัฒนาหองสมุดหองสมุดดิจิทัล (รวมเนื้อหาเรื่อง การสรางและ
การจัดเก็บขอมูล การเขาถึงเนื้อหา)
ค.3 โปรแกรมสําหรับหองสมุดดิจิทัล
ง. หองสมุดเสมือน แบงเนื้อหาออกเปน 3 ประเด็น
ง.1 แนวคิดของหองสมุดเสมือน (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติ
ความหมาย ลักษณะ และองคประกอบของหองสมุดเสมือน)
ง.2 การพัฒนาหองสมุดเสมือน (รวมเนื้อหาเรื่อง การสรางและการ
จัดเก็บขอมูล การเขาถึงเนื้อหา)
ง.3 โปรแกรมสําหรับหองสมุดเสมือน
6.3.2 เทคโนโลยีและการประยุกตในงานหองสมุด แบงเนื้อหาออกเปน 8 เรื่องยอย
ก. การเรียนรูแบบออนไลน (E-learning)
ข. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted InstructionCAI)
ค. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
(E-Business)
ง. การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Data Interchange : EDI)
จ. เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification)
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ฉ. ระบบบารโคดและเลขมาตรฐานสากลของหนังสือและวารสาร
ช. การคนหาความรูในฐานขอมูล (Knowledge Discovery
in Database : KDD) และการทําเหมืองขอมูล (Data Mining)
ซ. โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
ฌ. โปรแกรมจัดการวารสาร/เอกสารอิเล็กทรอนิกส
ญ. เทคโนโลยีอื่น ๆ
7 วรรณกรรม แบงเนื้อหาออกเปน 4 กลุมยอย ไดแก
7.1 วรรณกรรมทั่วไป แบงเนื้อหาออกเปน 6 เรื่อง
7.1.1 แนวคิดของวรรณกรรม (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติ ความหมาย
และความสําคัญของวรรณกรรม)
7.1.2 ลักษณะ ประเภท และอิทธิพลของวรรณกรรม
7.1.3 ยุคสมัยวรรณกรรม และแหลงวรรณกรรม
7.1.4 การวิจารณวรรณกรรม
7.1.5 รางวัลและวรรณกรรมที่ไดรับรางวัล
7.1.6 สมาคมและองคการที่เกี่ยวกับวรรณกรรม
7.2 วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน แบงเนื้อหาออกเปน 9 เรื่อง
7.2.1 แนวคิดของวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติ
ความหมาย และความสําคัญของวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน)
7.2.2 การปลูกนิสัยรักการอานใหเด็ก
7.2.3 ความสนใจและความตองการอานของเด็กระดับตาง ๆ
7.2.4 วิธีจูงใจใหเด็กอานหนังสือ
7.2.5 วรรณกรรมและหนังสือประเภทตาง ๆ สําหรับเด็ก
7.2.6 เกณฑการพิจารณาเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน
7.2.7 การเขียนหนังสือสําหรับเด็ก
7.2.8 การผลิตและตลาดหนังสือสําหรับเด็กและวัยรุน
7.2.9 นักเขียน นักแปล นักวาดภาพ วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน
7.3 วรรณกรรมสําหรับผูใหญ แบงเนื้อหาออกเปน 4 เรื่อง
7.3.1 แนวคิดของวรรณกรรมผูใหญ (รวมเนื้อหาเรื่อง ประวัติ ความหมาย
และความสําคัญของวรรณกรรมผูใหญ)
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7.3.2 ลักษณะและประเภทของวรรณกรรมสําหรับผูใหญ
7.3.3 วรรณกรรมที่ดีสําหรับผูใหญ
7.3.4 การเขียนและการจัดทําวรรณกรรมสําหรับผูใหญ
7.4 วรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชา แบงเนื้อหาออกเปน 3 เรื่อง
7.4.1 วรรณกรรมสาขาสังคมศาสตร
7.4.2 วรรณกรรมสาขามนุษยศาสตร
7.4.3 วรรณกรรมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เนื้อหาแตละเรื่องในกลุมยอย 7.4 วรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชา ครอบคลุม
เรื่องยอย ดังนี้

ก. การจัดทําวรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชา
ข. การใหบริการวรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชา
ค. การใช / การนําวรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชาไปใช
ง. การประเมินเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ
จ. การวิเคราะหการอางถึงทรัพยากรสารสนเทศ
8 เรื่องอื่น ๆ
ขอจํากัดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดบางประการอันเกิดจาก ประเภทของบทความ การวิเคราะหเนื้อหา
“วารสารหองสมุด” ผูรับผิดชอบบทความ และเกณฑที่ใชวิเคราะหขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
1. ประเภทของบทความ บทความที่นํามาเปนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจํากัด
เฉพาะบทความภาษาไทยเทานั้น สวนบทความที่เปนภาษาอังกฤษ ไมไดนํามาเปนประชากรในการวิจัย
จึงอาจทําใหการวิเคราะหเนื้อหา “วารสารหองสมุด” ยังไมสมบูรณ
2. การวิเคราะหเนื้อหา “วารสารหองสมุด” การวิเคราะหขอบเขตเนื้อหาของบทความใน
“วารสารหองสมุด” ดําเนินการโดยการอานบทความจนสามารถจับใจความสําคัญได และวิเคราะห
ขอบเขตเนื้อหาลงตามเกณฑที่ไดสรางขึ้น บทความ 1 บทความ จะสรุปเปน 1 ประเด็นเทานั้นแตพบวา
บางบทความกลาวถึงในหลายประเด็น จึงตองใชวิธีการหาขอสรุปโดยประเด็นใดมีเนื้อหาและน้ําหนัก
มากกวาจะนําประเด็นนั้นไปวิเคราะหลงตามเกณฑ
3. เกณฑที่ใชวิเคราะหขอบเขตเนื้อหา เกณฑที่สรางขึ้นเพื่อใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได
จัดทําขึ้นโดยประมวลความคิดจากผูที่เคยวิเคราะหเนื้อหาวารสารทางบรรณารักษศาสตรและ
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สารสนเทศศาสตร ระบบการจัดหมวดหมู หลักสูตรการศึกษา และเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ
เพื่อใหไดเกณฑในการวิเคราะหที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาในทุกประเด็น ซึ่งพบวาเกณฑในการวิเคราะหที่
สรางขึ้นมีรายละเอียดมาก ดังนั้นเมื่อวิเคราะหเนื้อหา “วารสารหองสมุด” จึงเปนผลใหจํานวน
บทความในประเด็นตาง ๆ นั้น กระจายไปตามเกณฑซึ่งสงผลใหเนื้อหาในบางประเด็นมีจํานวน
บทความนอย หรือไมปรากฏบทความในประเด็นนั้น ๆ เลย
4. ผูรับผิดชอบบทความ การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูรับผิดชอบจะบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อและอาชีพ หรือตําแหนงหนาที่ที่ระบุอยูในบทความ แลวจึงจัดลงตามกลุมอาชีพของ
ผูรับผิดชอบที่ไดกําหนดไว เมื่อทําการศึกษาพบวา ผูรับผิดชอบบางรายไมปรากฏรายละเอียดของ
อาชีพ จึงรวบรวมรายชื่อไปคนหาในฐานขอมูลบรรณานุกรม และขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ
ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อคนหารายละเอียดเกี่ยวกับผูรับผิดชอบคนนั้น ๆ เพิ่มเติมและ
สามารถระบุรายละเอียดทางดานอาชีพไดบางสวน สวนที่เหลือไดทดลองนําชื่อไปคนหาในเว็บไซต
http://www.google.com พบรายละเอียดของผูรับผิดชอบอีกสวนหนึ่ง การระบุตําแหนงอาชีพของ
ผูรับผิดชอบกลุมนี้ เลือกวิเคราะหโดยใชตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปจากชวงเวลา
ที่ไดเขียนบทความไว นอกจากนี้ยังมีผูรับผิดชอบอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไมสามารถคนหารายละเอียดได
จึงนําไประบุไวในกลุมไมปรากฏอาชีพ

