
 

 

 

 

 

 

 





ท่านผู้อ่านท่ีเคารพ วารสารรังสิตสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีท่ี
13  ฉบับท่ี 1  มกราคม - มิถุนายน  2550 ได้รวบรวมสาระทางวิชาการ เร่ิมต้นด้วย
บทความหลากหลายทรรศนะ มีสาระที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ประกอบด้วย
การให้บริการเชิงสร้างสรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์  รุจิพงศ์
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ :  เคร่ืองมือวัด และประเมินตามสภาพจริง  โดย
เกียรติศักด์ิ วจีศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล และ ดร.ปรัชญนันท์
นิลสุข สื่อหลายมิติแบบปรับตัว (Adaptive Hypermedia) โดย วรัท
พฤกษากลุนันท ์ บทสรปุย่องานวจัิยของ ร่ืนฤด ีไชยวิชิตกลุ  ทีท่ำการวจัิยเร่ือง
ความสามารถในการกำหนด คำค้นเพ่ือการค้นหาสารสนเทศของนักศึกษา
ระดับปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื  ตามดว้ย
บทความแปล เร่ือง  ผู้อำนวยการ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : เขา ปฏิบัติงาน
อะไร  โดย สุกานดา อาบีดิน และเร่ือง 10 วิธีในการ ปรับปรุงคุณภาพ ของข้อมูล
โดย ปภาดา น้อยคำยาง และสุดท้ายเป็นการรวบรวมดรรชนีวารสารรังสิต
สารสนเทศ  ปท่ีี 9 - ปท่ีี 13 ฉบบัที ่1 พ.ศ. 2546 - 2550  โดย ลมัย ประคอนสี

วารสารฉบับน้ี สำเร็จได้ด้วยความร่วมมืออย่างดีย่ิงของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสถาบนัต่างๆ ทีไ่ดม้อบบทความทางวชิาการเพือ่พิมพ์เผยแพรค่รัง้น้ี สำนกั
หอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ และคณะผูจั้ดทำขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงู มา ณ
โอกาสน้ี

บรรณาธิการประจำฉบับ

บท 
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งานอาชีพแทบทุกประเภทเก่ียวข้องกับ
การบรกิาร  มีบุคคลสองฝา่ยคอื ผู้ให้

การให้เชิงสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ไชยรัตน์  รุจิพงศ*์


บรกิารกบัผูรั้บบรกิาร  ไมว่า่จะเปน็ผูข้ายกบัผูซ้ือ้
หรือพ่อคา้แมค่า้กบัลูกคา้  เจ้าหนา้ทีก่บันักศกึษา
และอาจารย ์ ฯลฯ  การบรกิารคอื การสรา้งความ
พอใจ ความชอบ ให้ความช่วยเหลือได้ในสิ่งที่
ต้องการ และรู้สึกประทับใจหรือการบริการ  เป็นการ
กระทำที ่เปลี ่ยนไปด้วยความช่วยเหลือ การ
ดำเนินการจะไปเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  เพ่ือให้ได้รับ
ความพอใจ สะดวกสบายด้วยการเอาใจใส่อย่าง
ใกลชิ้ด สรา้งความอบอุน่ และมีไมตรีจิต  หรือการ
บริการเนน้ทีก่ารให ้จนกระทัง่การใหอ้ภัย

การบริการ (SERVICE)  ผู้ให้บริการ
จะต้องมีจิตสำนกึของการใหบ้ริการ  โดยจดัสภาพ
แวดล้อมของสถานที่ให้บริการให้สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบาย สวยงาม  และมี
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการแก่ผู้
มารบับริการ  รวมทัง้บริการผูป้ฏิบัติงานบรกิารจะ
ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดี  และ
ความพงึพอใจของการบรกิารทกุระดบั

การบริการ (SERVICE) ที ่มีคุณภาพ
ประกอบด้วย

1. S-SATISFACTION  คือความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ดว้ยความรูส้กึทีด่ต่ีอผู้ให้บริการ

2. E-EXPECTATION  คือผู้รับบริการ
มักจะคาดหวงัการบรกิารทีร่วดเร็วทันใจมีประสิทธิภาพ
และมีอัธยาศัยไมตรีดีงาม

3. R-READINESS  คือความพร้อมใน
การบริการ มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา พร้อมให้
บริการอย่างฉับพลันและทันใจ ผู้รับบริการจะชอบใจ
และรู้สึกประทบัใจ

4. V-VALUE   คอืความมคีณุคา่ของการ
บริการที่ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้า ทำให้
ผู้รับบริการถกูใจ ชอบ และประทบัใจ

5. I-INTEREST  คอื ความสนใจตอ่การ
บริการ  ให้ความสนใจ จริงใจ ต่อลูกค้าทุกระดับ
และทกุคนอยา่งยติุธรรม เทา่เทยีมกนั การปฏบัิติ
ต่อลูกค้าจะต้องสุภาพอ่อนโยน  ให้เกียรติลูกค้า
เสมอ

6. C-COURTESY  คือความมีไมตรีจิตใน
การบริการ ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มจ่มใส ท่าทางที่
สุภาพอ่อนโยน  มีอัธยาศัยของความเป็นมิตร  สร้าง
ความอบอุ่นและเป็นกันเอง

7. E-EFFICIENCY คือความมีประสิทธิภาพ
ของการดำเนินงานบริการ ขึ้นอยู่กับการบริการ
อย่างเป็นระบบที่มีขั้นตอนชัดเจน  โดยมีปรัชญา
การบริการ มีแผนในการให้บริการ มียุทธศาสตร์
การบริการที่มีคุณภาพ  ตลอดจนการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการให้มี
คุณภาพ

-----------------------------------------------
*อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
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ศิลปะในการบริการ  คือต้องอาศัยการ
พูดท่ีดี  มีมารยาทดี มีการส่ือสารความหมายตรงกัน
ทัง้ภาษาพดู  ภาษาทา่ทาง  ตลอดจนภาษาเขยีน
การพูดอย่างมีวาทะศิลป์  จะทำให้ผู้รับบริการฟัง
แล้วรู้สึกสบายหู  สบายใจ  ฟังแล้วพอใจ สร้าง
บรรยากาศและสมัพันธภาพท่ีดีต่อกัน

⌫⌫

แนวคดิในธรุกจิปัจจุบัน (Basic Concept
in Today-Business)  คือธุรกจิเกอืบทกุชนดิและ
ทุกขนาดในปัจจุบัน มีการแข่งขันมากมายหลาย
รูปแบบจริงจัง และรุนแรงเพ่ิมข้ึนๆ ตลอดเวลา เพ่ือ
สามารถ

1. บรรลุเป้าหมาย
2. สร้างความกา้วล้ำนำหน้าคู่แข่ง
3. เหนือคู่แข่งท้ังในมาตรฐาน คุณภาพ

และการบรกิาร
4. รักษาสถานภาพของธรุกิจ

การแข่งขันในปัจจุบันจะกระทำกันอย่าง
จริงจังไม่หยุดย้ังทุ่มเทท้ังการนำนวัตกรรม เทคโน-
โลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนต่อการเพิ่มผลผลิตให้สูง
คุณภาพผลติภัณฑ์สูง ความรวดเรว็สูง

ดังน้ัน CQRS  คือ มิติใหม่ในธุรกิจปัจจุบัน
(A New Dimension in Today-Business)
ประกอบด้วย

1. C-CUSTOMER  (ลูกค้า)
ในตลาดของผู้ซื ้อยุคปัจจุบัน ลูกค้า

น้ันคอื ราชา สิง่ทีลู่กคา้ปรารถนา คอื คณุคา่ๆ คอื
ราคา คำพูด อันหมายถึง  คุณภาพ  ดังน้ัน ลูกค้าคือ
เลือดหล่อเลี ้ยงชีวิตธุรกิจ ถ้าปราศจากลูกค้า
หมายความว่า ปราศจากธุรกิจ และถ้าปราศจาก
ธุรกจิ ชีวิตกห็มดการงาน

2. Q-QUALITY  (คุณภาพ)
ความต ้องการความคาดหว ังของ

ลูกค้าคือ สิ่งที่มีคุณภาพเยี่ยม (Top Quality)
ประกอบด้วย

2.1 ผลิตภัณฑ์คุณภาพเย่ียม
(Top Quality Products)

2.2 ความสัมพันธ์คุณภาพเย่ียม
(Top Quality Relations)

2.3 บริการคณุภาพเยีย่ม
(Top Quality Services)

3. R-RELATION  (ความสมัพนัธ์)
ความสัมพันธ์ที ่ดีมีคุณค่าจะนำมาสู่

ความผูกพันม่ันคง เพราะลูกค้าประจำมักจะช่วยทำ
หน้าทีเ่ป็นผู้ใช้จะช่วยโฆษณา ประชาสมัพันธ์ ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม

4. S-SERVICES  (บริการ)
รูปแบบของการบริการในปัจจุบ ัน

สร้างสรรค์ได้โดยคนและกลไกอปุกรณ์
4.1 คนให้บร ิการจะช่วยประสาน

ไดท้ัง้ความสะดวกรวดเรว็  ความพงึพอใจ   ความ
ประทับใจ และมีไมตรีสัมพันธ์

4.2   บริการของกลไกอุปกรณ์คือความ
สะดวกรวดเร็ว

ส่วนมารยาทในการใหบ้ริการ  คอื การ
แสดงออกที่ดีของผู้ให้บริการต่อหน้าลูกค้า การมี
มารยาทงดงาม  ทัง้การนัง่ การยนื  การเดนิ หรือ
การแสดงออกดว้ยภาษาทางกาย ดงัน้ี

1.  ความสภุาพอ่อนน้อม ท่าทางสภุาพ
2.  การรูจั้กควบคมุอารมณ์
3. สำรวมกริิยาทา่ทาง การนัง่  การเดนิ

การยนื  การพดู
4. ความอดทน อดกลัน้
5. ยอมรับคำติชม
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 6. ต้ังใจฟังลูกค้า รักษามารยาทไมขั่ดคอ
ขัดจังหวะ

 7. การกลา่วขออภยั ช้ีแจงเหตผุลเสมอ
เพ่ือความเข้าใจตรงกนั

 8. ความรับผิดชอบ
 9. ปฏิบัติตาม 5 ส  สะสาง สะดวก สะอาด

สุขลักษณะ สร้างนิสัย
10. ความนา่เชือ่ถือ  มีบุคลกิภาพทีด่ ีมี

ปฏิภาณไหวพรบิ ตรงต่อเวลา มีน้ำใจ
มีความกระตือรือร้น

11. ความน่าไว้วางใจ  สนใจลูกค้า  ซ่ือสัตย์
สจุริต  รักษาเวลา และรกัษาคำพดู

ส่ิงท่ีผู้ให้บริการควรหลกีเล่ียง  คือ
 1. หน้าบดู
 2. ไม่พูดไม่จา
 3. อารมณ์ไม่ดี
 4. จู้จี้ขี้บ่น
 5. ไม่มองหน้าลูกค้า
 6. เอาแต่ใจตนเอง
 7. อวดเบ่งวางท่า
 8. ไม่คบหาสมาคม
 9. ชอบเก็บตัว
10. อยากเดน่อยากดงั

นอกจากนี ้ ผู ้ให้บริการควรมีความ
สัมพนัธ์ท่ีดีกับลกูค้า ดังน ี ้คอื

1. ลด ละ เลิก ความคดิ ความเขา้ใจผดิ
1.1  คดิวา่ตนมคีวามสำคญั มีอำนาจ
1.2 ลูกคา้มาพึง่พา รบกวน ขอความ

ช่วยเหลือ
1.3 ขัดขวางการทำงาน ทำใหเ้สยี

เวลา
2. สรา้งเสรมิ พัฒนา ความคดิทีถู่กตอ้ง

2.1 ลูกคา้เป็นบุคคลทีส่ำคญัท่ีสุด
2.2 ลูกค้าคือ ผู้ปรารถนาใช้บริการเรา

สร้างความพึงพอใจให้

2.3 ไม่คิดในทางลบวา่ ลูกคา้จำเปน็
ต้องพ่ึงพาอาศัยเรา แต่ควรคิดว่า
เราต่างหากตอ้งพ่ึงพาอาศยั
ลูกค้า

2.4 ลูกคา้มิใช่ผู้ท่ีมารบกวนเรา
2.5 ลูกคา้มิใช่บุคคลนอกวงงาน แต่

ลูกค้าเป็นส่วนหน่ึงของงาน
บริการเรา

2.6 ลูกคา้มใิช่วัตถุหรือสิง่ของ  หาก
แต่มีชีวิตมีเลือดเนือ้ ความรูสึ้ก
อารมณ ์เช่นเดยีวกบัเรา

2.7 ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อมิใช่บุคคล
ท่ีเราจะตอ้งทะเลาะเพยีงเพ่ือ
เอาชนะ

2.8 ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นบุคคลเช่นไร
กต็าม หน้าทีข่องเราคอืบริการ
อย่างสุภาพและให้บริการท่ี
ประทับใจ

2.9 ลูกคา้เปน็ผู้ทีมี่ไมตรจิีตช่วยเรา
ให้มีงานทำ

2.10 ลูกคา้จะคดิอยูเ่สมอวา่ จะไดรั้บ
บริการทีร่วดเรว็สภุาพ บริการ
ท่ีดีมีประสิทธิภาพจากเราเสมอ

3. การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือการมีสุขภาพ
กายและสขุภาพจิตดี

สำหรับข้อคิด เตือนใจต่องานบริการ
รศ.ดร.อารี พันธ์มณี คณะศึกษาศาสตร์ มหา-
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สรุปหลัก 5 ร. ต่อการ
บริการลกูคา้ ไว้ดงัต่อไปนี ้คอื

1.  รักงาน  ทำงานดว้ยใจรัก ทุม่เท  ใสใ่จ
ผูกพัน

2.  เรียนรู้งาน  ศึกษางาน  วางแผน
ปรับปรุง  และพัฒนา

3.  เร่งรัดงาน รีบทำใหเ้สรจ็อย่าผลดัวนั
ประกันพรุ่ง
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4.  ระเบยีบวนัิย เกบ็เอกสาร หยิบกง่็าย
หายกรู้็ ดกูง็ามตา

5.  รักคนท่ีมารบับรกิาร  มีทศันคตทิีด่ี
ต่อลูกค้า

ส่วนบัญญัติ  16  ประการ ในการให้บริการ
เชิงสรา้งสรรค ์ได้แก่

 1. ให้การพูดอันอ่อนโยนและให้เกียรติ
แทนการโตต้อบโดยไมย้ั่งคิด

 2. ให้รอยย้ิม แทนการใหใ้บหน้าที่
เฉยเมย

 3. ให้ความมีชีวิตชีวา กระตือรือร้น แทน
ความเหนือ่ยหน่าย เฉ่ือยชา

 4. ให้การตอบสนอง  แทนการอยูเ่ฉยๆ
เฉยเมย

 5. ให้ความรูส้กึอบอุน่  แทนการรูส้กึ
เย็นชา

 6. ให้ความเข้าใจเป็นสุข  แทนการยึดถือ
อยู่กับความคดิเฉพาะอยา่งทำให้ใจ
แคบ

 7. ให้ความใสใ่จ สนใจ  แทนการทอดทิง้
เฉยเมย

 8. ให้ความอดทน  แทนความรำคาญและ
เบือ่หนา่ย

9. ให้ความยินดี จริงใจ  แทนการเสแสร้ง
10. ให้ความนุม่นวล  แทนการรุม่ร้อน
11. ให้ความจำแกผู้่อ่ืน  แทนการหลงลมื
12. ตระหนักในความจริง  แทนการโต้แย้ง
13. ให้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  แทนการ

ซ้ำซาก จำเจ
14. เอ้ืออำนวยช่วยเหลือ  แทนการ

ขัดขวางเอาชนะ
15. รู้จักการให ้ แทนการเรยีกรอ้ง
16. ลงมือกระทำ  แทนการผลดัวนั

ประกันพรุ่ง


การให้บริการเชิงสร้างสรรค์จะประสบ

ความสำเร็จได้ต้องอาศัย การให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้มารบับริการ กอ่ให้เกดิความสมัพันธ์ทีด่ต่ีอเน่ือง
โดยอาศัยการสื่อสารตรงกัน  ทั้งการใช้ภาษาพูด
ภาษาท่าทาง  และภาษาเขียน อย่างมีวาทะศิลป์
มีมารยาทในการใหบ้ริการทีดี่และประทับใจจะเป็น
กลยุทธ์ที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
ทีต้ั่งไว้
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แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส : เคร่ืองมือวัดและประเมิน ตามสภาพจรงิ 
เกียรติศักดิ์ วจีศิริ* 

ผศ.ดร. ตวงรัตน  ศรีวงษคล** 
ดร. ปรัชญนันท  นิลสุข***

 
การประเมินผลจากแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) นั้นสอดคลองกับปรัชญา

การศึกษา “การเรียนดวยการกระทําจริง” (Learning by doing) ของ John Dewey และสอดคลองกับ
ปรัชญาการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีความเชื่อวานกัเรยีนสามารถเรียนรูไดอยางด ี

จากการสรางความรู และเรยีนรูจากการปฏิบัติงานตามสภาพความเปนจริง (Real Situation 
Learning) มิใชเรียนในภาพสมมุติซ่ึงนิยมกันในอดีต ดังนั้นการประเมนิผลจากแฟมสะสมงานจึง
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับชีวติจริงและเปนสิ่งที่มีคุณคาตอนักเรียนเอง 
เนื่องจากนักเรยีนจะไดประเมินตนเอง ไดเรียนรูกระบวนในการผลิตและนําเสนอขอมูล 
กระบวนการแกปญหาที่ซับซอน การอธิบายกระบวนการแกปญหา รวมไปถึงพฤติกรรมการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ซ่ึงจะทําใหครูสามารถประเมินภาพรวมของผลงานที่นักเรียนไดปฏิบัตจิริง โดยมี
เกณฑระดับการประเมินอยางชัดเจน เพื่อจะนํามาสรุปใหเห็นถึงการพฒันาของนักเรยีน 

การเก็บสะสมผลงานของนักเรียนดวยแฟมสะสมงานนั้นโดยทั่วไปนิยมเก็บรวบรวมไวบน
กระดาษในหลากหลายรูปแบบ สวนที่เปนชิ้นงาน เอกสาร กระดาษและสถานที่จัดเก็บจะขยายพืน้ที่
เพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ โรงเรียนจําเปนตองเพิ่มสถานที่ขึ้นใหมใหเพยีงพอตอความตองการตามไปดวย 
ในสวนแฟมสะสมงานของนักเรียนนั้นอาจจะถูกเก็บไวในหองเก็บของหรือที่อ่ืนๆ ครูจะตองเปนผู
ที่ไปคนหาแฟมตางๆ ทีละแฟมอยางชาๆ จนกวาจะพบเอกสารหรือช้ินงานที่สะสมของนักเรียนได
ถูกจัดเก็บเอาไว ถาหากโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนมากกจ็ะตองใชเวลาในการคนควาหามาก
เชนเดยีวกัน  

ในยุคของขอมลูขาวสารและความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร รวมไปถึง
ความสามารถของอุปกรณทีใ่ชจัดเก็บขอมลู กระบวนการในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมา
บูรณาการเขากับแฟมสะสมงาน จะทําใหเกิดความประหยัดและรวดเร็วในกระบวนการคนหา 
จัดเก็บขอมูลและการเผยแพรประชาสัมพันธสําหรับแฟมสะสมงานของนักเรียนไดอยางกวางขวาง
และมีคุณคามากมากยิ่งขึน้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
** ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม  

เกลาพระนครเหนือ  
*** อาจารยภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ  
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ลักษณะของแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 
 แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนกิส เปนการใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรในการสะสมงานจาก
ความสามารถในการเก็บสารสนเทศซึ่งนําเสนอไดหลายรูปแบบ เชน ภาษา การเขียน ภาพนิ่ง 
จําลองสถานการณ วิดีโอ การตูน กราฟฟค เสียง ฯลฯ จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา Multimedia Portfolio 
ซ่ึงเปนการบันทึกสารสนเทศที่เปนผลงานหรือตัวแทนผลงาน โดยผูเรียนจดัเก็บผลงานตาง ๆ เปน
หมวดหมูตามระบบที่กําหนด อาจจัดเก็บไวในแผน CD (Compact Disk) แลวทําการตกแตงแฟม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส เชน สวนที่เปนปกหนาเพื่อใหดูสวยงาม เขาใจงาย และทาํการสืบคน
สารสนเทศไดงายมากยิ่งขึ้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2540) 
 
การนําแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสมาใชในการประเมินผลการเรียน 
 การนําแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสมาใชตองมีการปฏิบัติตามขั้นตอน ตามแผนทีว่างไว 
ซ่ึงอาจไมสําเร็จทันทีทันใด แตแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสมีขอดีที่จะพิสูจนใหเหน็ความ
เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน ซ่ึงมีแนวทางการพฒันาดังนี ้
 1. แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน กลาวคือผูเรียนไมเปน
เพียงแตผูรับเทานั้น แตกลับมาเปนผูควบคุมการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง เพราะวาแฟมสะสมงาน
ชวยสรางจุดมุงหมายของการเรียนรูรวมกนั 
 2. แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสจะเปนแรงจูงใจใหกับผูเรียน ผลงานที่แสดงใน World 
Wide Web จะเปนแรงจูงใจใหผูเรียนมุงมั่นที่จะสรางผลงานของตนเอง ผูเรียนจะรูสึกภูมิใจเมื่อได
นําผลงานที่ผูเรียนสรางขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีและนําเสนอผลงานของผูเรียนบน World Wide 
Web ไปทั่วโลก 
 3. แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมืออธิบายผลงานของผูเรียน และชวยใหเกิด
ความเขาใจระหวางผูสอนกบัผูเรียน   ผูปกครองกับผูสอน และผูปกครองกับผูเรียน เกี่ยวกับ
ความสามารถของผูเรียนดวยการตรวจสอบจากผลงาน 
 4. แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสชวยแสดงผลขอมูลยอนกลับ เนื่องดวยแฟมสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพ จึงสงผลตอยุทธศาสตรการเรียนรูในการ
นําเสนออยางชัดเจน ขอมูลยอนกลับทั้งหมดนี้จะนําไปสูระบบของกระบวนการในการศึกษาตอ
ผูสอนและผูบริหารเพื่อเปนสารสนเทศที่สําคัญในการปรับปรุงการศึกษาตอไป 
 5. แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสเปนการจดัแสดงผลงานของผูเรียนไดอยางชัดเจน ซ่ึง
ผูปกครอง ผูบริหารหรือผูสอนสามารถนําผลงานของผูเรียนแตละคนไปเปรียบเทยีบกับผูเรียนคน
อ่ืนๆ หรือโรงเรียนอื่นๆ อันจะนําไปสูการจดัทําแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสที่มีมาตรฐานสูง
ยิ่งขึ้น 
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กระบวนการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 
 การพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสมีขั้นตอนดังตอไปนี ้(Barrett, 2000) 
 1. ระบุเนื้อหาและจุดมุงหมายของแฟมสะสมงาน 

2. ออกแบบแฟมสะสมงาน 
3. พัฒนาแฟมสะสมงาน 
4. ทดลองใชและประเมินแฟมสะสมงาน 
5. นําเสนอแฟมสะสมงาน 
 

โครงสรางของแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 
 การจัดสวนประกอบที่สําคัญในแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสใหเปนระเบียบมีความ
ตอเนื่องสัมพันธกันเปนระบบ ควรประกอบดวย 3 สวนดังตอไปนี ้(Barrett,1998) 
 1. สวนนํา ประกอบดวย ปก คํานํา สารบัญ ประวัติผูเรียน 
 2. สวนเนื้อหา ประกอบดวย รายงายสรุป ผลงานในแฟม ตัวอยางผลงานที่คัดเลือกแลวและ
แบบสรุปความคิดเห็นของครู 
 3. สวนขอมูลเพิ่มเติม เชน รายช่ือหนังสือหรือแหลงคนควา ความคิดเห็นหรือความรูสึกตอ
การเรียนการสอน ขอมูลจากแบบบันทึกการปฏิบัติงาน เกณฑการประเมินผลงานหรือประเมินแฟม 
ขอมูลการประเมินของครูหรือผูปกครอง ขอมูลการประเมินตนเองของผูเรียนและการทดสอบ 
 
 
สิ่งท่ีตองคํานงึถึงในการใชแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 
 การประเมินโดยใชแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสตองคํานึงในสิ่งตอไปนี้ (Barrett,1998) 

1. สามารถเก็บสะสมผลงานของผูเรียนได 
2. ควรมีการใชแฟมสะสมงานในการประเมินอยางสม่ําเสมอ และมีเกณฑการใหคะแนน

ในการประเมนิงานของผูเรียนทุกครั้ง 
3. ยึดผูเรียนเปนสําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมกีารเสนอความคิดเห็น 

ทักษะที่ควรประเมินดวยแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส  
 ทักษะที่สามารถประเมินโดยใชแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสนั้นมหีลายทักษะดังตอไปนี ้
(สมศักดิ ์ ภูวภิาดาวรรธน, 2544) 
 1. ทักษะดานความรู (Knowledge Skills) 
     - มีความรูในวิชาที่เรียน 
     - สามารถใชความรูภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
     - สามารถระบ ุวัด จัดระบบ และสื่อความรูไดทั้งการพดู-การเขียน 
     - มีความซาบซึ้งในทักษะที่จําเปนในการวิจัย 
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 2. ทักษะดานความคิด (Thinking Skills) 
     - สามารถคิดอยางมีวจิารณญาณ 
     - สามารถคิดอยางอิสระ 
     - สามารถคิดอยางสรางสรรคและจินตนาการ 
     - สามารถตัดสินใจไดดวยตัวเอง 

    - สามารถประเมินตนเองตามความเปนจริง 
    - สามารถหาวิธีแกปญหาได 
3. ทักษะสวนบุคคล (Personal Skills) 
    - สามารถและตองการการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
    - สามารถวางแผนและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายทั้งเรื่องสวนตัวและวชิาชีพ 

      - สามารถทํางานรวมกับบคุคลอื่น 
4. คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Attributes) 
    - มีความอดทนและซื่อสัตย 
    -รูจักรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 

  5. ทักษะภาคปฏิบัติ (Practical Skills) 
      - สามารถรวบรวม สัมพันธ แสดง วิเคราะห และรายงานผลการศึกษาได 

    - สามารถประยุกตผลการทดลองสูสถานการณใหมได 
- สามารถทดสอบสมมติฐานการทดลองได 

 
การนําแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ตัวอยางของการนําแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีดังตอไปนี ้

Ury (2001) ไดนําแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสสําหรับการประเมินตามสภาพจริงในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูใน Missouri State University เพื่อให
สอดคลองกับความตองการภายหลังการจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจยัแสดง
ใหเห็นถึงยุทธวิธีที่เหมาะสมสําหรับการประเมินตามสภาพจริงดวยแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส
สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดเปนอยางด ี

Brown (2004) ไดนําแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสมากับนักศึกษาในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและบรรณารกัษศาสตรที่มหาวิทยาลัย East Carolina ซ่ึงผลที่ไดจาก
การศึกษาครั้งนี้พบวา แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสเปนการประเมินตามสภาพจริงซึ่งจะสะทอน 
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ความคิดของผูเรียนและสงผลใหผูเรียนมกีารกํากับการเรยีนรูดวยตนเอง รวมไปถึงผลงานของ
ผูเรียนในรูปแบบของแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสยังสามารถจัดเก็บเปนตัวบงชีแ้ละหลักฐานใน
การประเมินการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาไดอีกดวย 

นอกจากนี้ Milman และ Kilbane (2005) ยงัไดทําการตรวจสอบในเรื่องบทบาทของแฟม
สะสมงานการสอนดิจิตัลสําหรับการพัฒนาวิชาชีพครูและสําหรับการดาํเนินการในชัน้เรียน โดย
ดําเนินการวิจยักับครูผูสอนซึ่งลงทะเบียนเขาศึกษาในเรือ่งของการพัฒนาวิชาชีพโดยใชแฟมสะสม
งานการสอนดจิิตัลและพบวากระบวนการสาํหรับการสรางแฟมสะสมงานการสอนดิจติัลมีความ
เกี่ยวของและสัมพันธกับการพัฒนาวิชาชพีของครูผูสอน และชวยสนบัสนุนการพัฒนาวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้การสรางแฟมสะสมงานยังเปนเครื่องมือที่ทําใหครูผูสอนไดคนพบตนเองและ
เสริมสรางการเรียนรูไดอีกแนวทางหนึ่ง 

จะเห็นไดวาการนําแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จะชวยเสริมสรางกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอีก
แนวทางหนึ่ง 
 
การประเมินแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 
 การประเมินแฟมสมสมงานอิเล็กทรอนิกสนั้นสวนใหญจะใชรูบริค (rubric) ในการ
ประเมินคุณภาพของผลงานในแฟม และคณุภาพโดยรวมของแฟมสะสมงานดวย ซ่ึงรูบริคเปนชุด
ของเกณฑทีใ่ชสําหรับการใหคะแนนในการประเมินหรือตัดสินความสําเร็จของผลงานหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการบรรยายลักษณะของความสําเร็จของผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน โดยมีการ
บรรยายลักษณะของความสําเร็จเปนระดบัคะแนนตั้งแตระดับดีเยี่ยมจนถึงตองปรับปรุง รูบริคจึง
เปนเสมือนเครื่องมือที่ทําใหครูติดตามพัฒนาการและความสามารถของผูเรียนได และเปนเครื่องมอื
ที่บงบอกถึงสิ่งที่ผูเรียนตองพัฒนาตนเองหรือส่ิงที่ผูเรียนถูกคาดหวังดวย (กมลวรรณ ตังธนกานนท
, 2549) 
 นอกจากนี้ในการประเมินแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสนั้นคุณภาพทีสํ่าคัญคือความตรง 
(Validity)  และความเทีย่ง (Reliability) ในการประเมิน ซ่ึงมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพในแตละดาน
ดังนี ้
     การตรวจสอบความตรงของประเมินแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 
         การตรวจสอบความตรง (Validity) เปนการพิจารณาความสอดคลองของชิ้นงานกับ
จุดมุงหมายและเนื้อหาวิชา  ใชดัชน ี TOC (Task  -  Ojective Congruence) โดยใชสูตรดังนี ้ (บุญ
เชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2542)        
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TOC  =  SumR / N 
 
          เมื่อ  R  คือ ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนวากิจกรรม/งาน มีความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายเพยีงไร โดยใหคะแนน ดังนี้ 
                    1  ถามั่นใจวากิจกรรม/งานมีความสัมพันธกับจุดมุงหมาย 
                    0  ถาไมแนใจวากิจกรรม/งานมีความสัมพนัธกับจุดมุงหมาย 
                   -1  ถาไมมั่นใจวากจิกรรม/งานมีความสัมพันธกับจุดมุงหมาย 
              Sum คือ ผลรวม (Summation) 
               /  คือ การหาร  
 

สําหรับในการตรวจสอบความตรงของการประเมินแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสนั้น หาก
แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนกิสใดมีคาความสอดคลองมากวา 0.50 แสดงวามีความตรงตามเนื้อหา
สวนแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสมีคาความสอดคลองนอยกวา 0.50 แสดงวาไมมีความตรงตาม
เนื้อหา 
 

การตรวจสอบความเที่ยงของการประเมินแฟมสะสมงาน 
         การตรวจสอบความเที่ยง  (Reliability) เปนการพิจารณาความสอดคลองของการให
คะแนน มีวิธีการคํานวณหาวธีิ เชน วิธีตามทฤษฎีเดิม (Classical) ทฤษฎีคะแนนจริงสัมพันธ 
(Congeneric) ทฤษฎีการสรุปอางอิง (G - Theory)  และวิธีดัชนีความสอดคลองของผูตรวจให
คะแนน (Score agreement index) ซ่ึงวิธีการหนึ่งในการประเมินความเทีย่งของการประเมินดวย
แแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนกิส คือ การใชดัชน ีSAI (Score agreement index) ซ่ึงมีสูตรดังนี ้(บุญ
เชิด  ภิญโญอนันตพงษ, 2542) 

 
SAI  =  1 - { Sum ( R - Ravg ) / [ KN (M -1)( I - 1)]} 

                
Sum   แทน  ผลบวก (Summation)                

               Ravg  แทน  คาเฉลี่ยของผูใหคะแนน 
                 R  แทน  ผูใหคะแนน 
                 K  แทน  จํานวนชิ้นงาน   
                 N  แทน  จํานวนนกัเรียน 
                 M  แทน  จํานวนผูตรวจ 
                 I  แทน  ชวงคะแนน   
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ประโยชนของการใชแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 
 การใชแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสมีประโยชนดังตอไปนี้ 
 1. ในขั้นตอนและกระบวนการของการพฒันาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสจะชวยใหทั้ง
ผูเรียนและผูสอนไดพัฒนาทกัษะทางดานเทคโนโลยีในเรื่องของมัลติมีเดียไดดยีิ่งขึ้น 
 2. ผูเรียนมีความรูสึกถึงความเปนเจาของในแฟมสะสมงาน 
 3. กระบวนการในการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนกิสจะทําใหผูสอนสามารถพัฒนา
งานอาชีพของตน ในสวนของผูเรียนจะเปนรูปแบบกระบวนการเรยีนรูตลอดชีวิต 

4. สามารถสรางงานไดในสื่อหลายประเภท เคลื่อนยายสะดวก ตรวจสอบไดและมกีาร
กระจายอยูทัว่ไปอยางกวางขวาง 

5. สามารถทบทวนผลงานหรือทําซ้ําใหมได หรือเมื่อตองการดูซํ้าในประเด็นที่สําคัญได
ตามความตองการ 
 6. ใชแสดงกรรมสิทธิ์ผลงานที่นักเรยีนสรางขึ้นมาได 

7. แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสสะดวกตอการเขาถึงผลงาน โดยสามารถเขาถึงผลงานได
จากทั่วทกุมุมโลก 

 
สรุป 
  การจัดทําแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยฝกผูเรียนใหมี
ประสบการณและความชํานาญในทักษะการเรียนรูในหลายๆทักษะ ทั้งในทักษะดานการรวบรวม
ขอมูล การแสวงหาความรู การคิดวิเคราะห การสังเคราะห การอาน การเขียน การนําเสนอขอมูล ซ่ึง
เปนการฝกผูเรียนใหเปนคนที่มีความอดทน ความรับผิดชอบ ชางสังเกต มีนิสัยรักการอาน ชอบการ
เขียน เสริมทักษะดานสื่อสารและทักษะชวีิตดานอืน่ๆ เปนอยางด ีซ่ึงสอดรับกับปรัชญาการศึกษาที่
มุงสงเสริมใหผูเรียนเกดิการเรียนรูจากการไดปฏิบัติจริงของนักเรียน
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สื่อหลายมิติแบบปรับตัว 
Adaptive Hypermedia  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วรัท พฤกษากุลนันท * 

 
ในโลกของเทคโนโลยสีารสนเทศในปจจุบนั ไดมีการนาํประโยชนของอินเทอรเน็ตมาใชในการ

จัดสภาพแวดลอมการเรียนการสอน โดยนําทรัพยากรที่มีอยูในเวลิดไวดเวบ็ (World Wide Web -
WWW) มาเปนสื่อกลางเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในรูปแบบตางๆไมวาจะเปนแหลงขอมูล
อางอิง เอกสารประกอบการเรียน บทเรียนสําเร็จรูป เน่ืองจากเวิลดไวดเว็บเปนบริการบนอินเทอรเน็ตที่
มีแหลงขอมูลอยูมากมายและหลายรูปแบบ ทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียง โดยอาศัย
คุณลักษณะของสื่อหลายมิติ (Hypermedia) เพ่ือเชื่อมโยงแหลงขอมูลที่เกี่ยวของไวดวยกัน เปนการ
นําประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการคนควาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเองและ
สนองตอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

  ดังน้ันสื่อหลายมิติ (Hypermedia)  จึงเปนเทคโนโลยีทีท่ันสมัยเปนการนําเสนอขอมูล
เพ่ือใหผูรับสามารถรับขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ที่มีความสามารถเชื่อมโยงขอมูลจาก
รูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งไดในทนัทีดวยความรวดเร็ว และเพิ่มความสามารถในการบรรจุ
ขอมูลในลกัษณะของภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน ภาพกราฟก  ภาพนิ่ง  ภาพสามมิติ ภาพถาย เสียงพูด 
เสียงดนตรีเขาไวในเนื้อหาดวย เพ่ือใหผูใชหรือผูเรียนสามารถเขาถงึเนื้อหาเรื่องราวในลักษณะตางๆ 
ไดหลายรูปแบบมากขึ้นกวาเดิม (กิดานันท มลิทอง. 2540) จากความสามารถของสื่อหลายมิติที่ชวยให
ผูใชสามารถสบืคนขอมูลทีเ่ชื่อมโยงถึงกันไดหลากหลายรูปแบบไดอยางรวดเร็วน้ีเอง จึงไดมีการ
นํามาปรบัใชในการศึกษาทีช่วยใหผูเรียนไดเกิดความสนใจในบทเรยีนจากสื่อหลายมิติ และผูเรยีนได
เรียนรูตามความตองการและตามศักยภาพ โดยสถาบันการศึกษาหลายแหงมีการใชสื่อหลายมิติใน
การเรียนการสอนในระดับชั้นและวิชาเรยีนตางๆ แลวในปจจุบัน   

ปจจุบันสื่อหลายมิติไดมีการพัฒนาโดยผสมผสานเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปอยาง
รวดเร็ว ทั้งน้ีแนวทางในการพัฒนาสื่อหลายมิติโดยทั่วไปน้ัน สวนใหญเปนการผสมผสานสื่อ
หลากหลายชนิดและเชื่อมโยงไปสูแหลงขอมูลอ่ืนที่นาสนใจ ซ่ึงไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนเปนรายบุคคลได จนกระทั่งเกิดการคิดหาวิธีและพัฒนาไปสูแนวทางใหมของสื่อหลายมิติ 
ที่เรียกวา “สื่อหลายมิติแบบปรับตวั (Adaptive Hypermedia)” หมายถึง ความสัมพันธกัน
ระหวางสื่อหลายมิติกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงปกติสื่อหลายมิติจะนําเสนอขอมูลสารสนเทศที่
เปนเนื้อหา ลิงค หรือสื่ออ่ืนๆ ที่ออกแบบสําหรับผูเรียนทุกคน แตในความเปนจริงแลวผูเรยีนแตละ
คนมีความตองการที่แตกตางกันในการรับขอมูลจากสือ่หลายมิติ ดังน้ันสื่อหลายมิติแบบปรับตัวจึง
เปนการผสมผสานระหวางสื่อหลายมิติและระบบการสอนที่ฉลาดในการตอบสนองผูเรียนแตละคน 
(Petr Stengl, Ivan Jelinek. 2006)  โดยส่ือหลายมิติแบบปรับตวัเปนการพยายามที่จะพัฒนา 

 
* นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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รูปแบบ (Model) ใหสามารถปรับตัวและตอบสนองผูเรยีนเปนรายบคุคล เชน ระบบจะเลือกขอมูล
สารสนเทศเกีย่วกับผูเรียนแตละคนในแฟมขอมูลที่มีอยู เชน ความรู ประสบการณ รูปแบบการ
เรียนรู หรือขอมูลอางอิงอ่ืนๆ และสามารถปรับเปลี่ยนระบบใหตอบสนองตรงตามความตองการ
สําหรับผูเรียนแตละคน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนสามารถคนหาขอมูลสารสนเทศตรงตามวัตถุประสงคที่
ตองการไดอยางถูกตองและแมนยํา (De La Passardiere, Dufresne.1992) ทั้งน้ีสื่อหลายมิติที่
ไดรับการออกแบบอยางถูกตองและเปนระบบจะชวยตอบสนองใหเกิดการเรียนรูไดตาม
ความสามารถและความตองการของผูเรียน เปนการดึงดูดความสนใจของผูเรียนและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคลและสงเสริมใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามศักยภาพได  โดยแบง
ออกเปน 3 องคประกอบหลัก คือ 1) รูปแบบหลัก (domain model -DM) 2) รูปแบบผูเรียน 
(student model -SM) 3) รูปแบบการปรับตวั (Adaptive Model - AM) โดยผานการติดตอระหวาง
ผูเรียนกับคอมพิวเตอรหรือระบบ (Interface) ผานแบบฟอรมจากเว็บบราวเซอร เชน Internet 
Explorer เปนตน ดังรูปที่ 1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที่ 1.1 องคประกอบหลักของสื่อหลายมิติแบบปรับตัว 
 
 1. รูปแบบหลัก (Domain Model: DM) เปนรูปแบบโครงสรางหลักของขอมูลสารสนเทศ
ทั้งหมดที่นําเสนอใหแกผูเรียน โดยรูปแบบหลัก (DM) เปรียบเสมือนคลังของขอมูลไมวาจะเปน 
เน้ือหา ประวตัิหรือแฟมขอมูลของผูเรียน และรูปแบบการนําเสนอขอมูล เปนตน โดยรูปแบบหลกั 
จะเปนการออกแบบโครงสรางของขอมูลที่นําเสนอที่มีความสัมพันธของการออกแบบหัวขอ 
(Topics) เน้ือหา (Content) และหนาตางๆ (Pages) กับการเชื่อมโยงลิงคในการนาํทาง (Navigation 
Links) โดยในสวนของระบบจะประกอบดวยกลุมของโหนด (Node) หรือหนา (page) ซ่ึงเชื่อมตอกนั 
โดยแตละโหนดหรือหนาจะบรรจขุอมูลเนือ้หาซึ่งอาจมีเฉพาะขอความหรือมีภาพและเสียงประกอบดวย 
เปนตน  ทั้งน้ีรูปแบบหลัก (DM) จะใหความสําคัญกับการออกแบบโครงสรางของสื่อหลายมิติที่
เหมาะสมกับความตองการและลักษณะของผูเรียนแตละคน เพ่ือใหผูเรียนมีความสะดวกในการคนหา
ขอมูลหรือหัวขอที่ตองการ โดยการออกแบบที่ดีควรจะตองวางโครงสรางใหมีความสมดุล มีการ

Domain Model: DM

Student Model: SM

Adaptive Model: AMInterface 
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เชื่อมตอสัมพันธกันระหวางรายการ (Menu) กับหนาเนื้อหาอ่ืนๆ รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังสื่อ
มัลติมีเดียที่นําเสนอ ไมวาจะเปน รูปภาพ ขอความ วีดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว เสียง ฯลฯ โดย
รูปแบบหลักจะเปนการวางแผนโครงสรางเพื่อปองกันอุปสรรคที่จะเกิดตอผูใช เชน การหลงทางของ
ผูใช ในขณะเขาสูเน้ือหาในจุดรวม (Node) ตางๆ เปนตน (Lynch and Horton, 1999) 

ลักษณะโครงสรางของสื่อหลายมิติ โดยทัว่ไปแบงออกเปน 3 แบบ เพ่ือการจัดเก็บและเรยีก
เอาขอมูลที่ตองการขึ้นมาไดสะดวกและรวดเร็ว ดังน้ี (Yang and More, 1995)  

 

 1.1 แบบไมมีโครงสราง (Unstructured) เปนแบบทีไ่มมีโครงสรางความรู ผูเรียนตอง
เปดเขาไปโดยมีการเชื่อมโยงระหวางหนาจอแตละเรื่อง มีความยืดหยุนสูงสุดของการจัดรวบรวม 
เปนการใหผูเรียนไดกําหนดความกาวหนาและตอบสนองความสําเร็จดวยตนเอง 

 
 
 
 
 

 
 

 1.2 แบบเปนลําดับข้ัน (Hierarchical) เปนการกําหนดการจัดเก็บความรูเปนลําดบัขั้น 
มีโครงสรางเปนลําดับขั้นแบบตนไม โดยใหผูเรียนไดคนควาไปทลีะขั้นไดทั้งจากบนลงลางและจาก
ลางขึ้นบน โดยมีระบบขอมูลและรายการคอยบอก 

 
 1.3 แบบเครอืขาย (Network) เปนการเชื่อมโยงระหวางจุดรวมของฐานความรูตางๆ 

ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ความซับซอนของเครือขายพึ่งพาความสัมพันธระหวางจุดรวมตางๆ ที่มีอยู   
(ณัฐกร สงคราม. 2543) 
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 การออกแบบโครงสรางของขอมูลสารสนเทศที่ดีจะชวยสงผลตอผูเรียนเพราะขอมูลที่มีอยู
มากมายนั้นตองอาศัยการเชื่อมโยงเนื้อหา หรือการจัดระเบียบของเนื้อหาใหกับการสืบคนภายใน
บทเรียน การจัดระเบียบทีดี่จะชวยใหผูเรียนมีความรูและเกิดประสบการณที่ดีในการเรียนดวยใน
ขณะเดียวกันโครงสรางที่ไมเหมาะสมก็ยอมสงผลเสียตอผูใชเชนกนั 

 

 2. รูปแบบของผูเรียน (Student Model: SM) เปนการออกแบบระบบที่ใหความสําคัญกับ
รูปแบบการเรยีนรูและคุณลกัษณะของผูเรียนแตละคนที่เหมาะสมกับขอมูลสารสนเทศและเนื้อหาที่
นําเสนอเพื่อการตอบสนองแบบรายบคุคล ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของสื่อหลายมิติแบบปรับตวั โดย
รูปแบบของผูเรียนอาจแบงแยกคุณลักษณะของผูเรียนออกเปน ระดับความรูความสามารถ รูปแบบ
การเรียนรู ประสบการณ และขอมูลอางอิงของผูเรียนตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหวตัถุประสงคการ
เรียนรูในแตละรายวิชา ทั้งน้ีลักษณะของผูเรียนแตละคนที่แตกตางกันไปจะสงผลตอบุคลิกภาพ 
พฤติกรรม การรับรู การจดจาํ การแกปญหา ความสนใจ  ดังนั้นการออกแบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัว
จะใหความสําคัญกับรูปแบบและคุณลักษณะของผูเรยีนที่สอดคลองกับโครงสรางหลักที่ไดออกแบบ
ไว ซ่ึงทําใหระบบมีความยืดหยุนและตรงตามความตองการของผูเรียนแตละคนไดเปนอยางดี ซ่ึง
แตกตางจากการออกแบบสื่อหลายมิติโดยทั่วไปทีไ่มไดใหความสําคัญกับผูเรียนเปนรายบุคคล 
ดังน้ันในการออกแบบสื่อหลายมิติแบบปรบัตวั ผูออกแบบจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษารูปแบบ
การเรียนรูรวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนแตละคน เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาออกแบบสื่อให
สอดคลองกับผูเรียนในแตละคนได ซ่ึงจะเห็นไดวาผูเรียนแตละคนมีเอกลักษณเปนของตนเองและมี
ความสนใจทีแ่ตกตางกัน ซ่ึง Robert Sylwester (1995, อางถึงใน อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, 2545) กลาว
ไววา “นักเรียนมีสมองที่ออกแบบมาตางกัน สมองแตละคนแตกตางกัน เชนเดียวกับลายนิ้วมือและ
ใบหนา ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาจึงไดศกึษาเกี่ยวกับแบบการเรียนหรือวิธีการเรยีนรูของนักเรียน
แบบตาง ๆ ไดแก 

Rita Dunn และ Ken Dunn (1987) ไดแบงแบบการเรยีนของนักเรียนออกเปน 5 แบบ คือ 
1.นักเรียนที่เรยีนรูดวยการฟง  นักเรียนแบบนี้จะรับรูขอมูลไดดีดวยการฟงและมักใชการ

พูดโตตอบมากกวาการอาน  ชอบฟงการบรรยาย  การเลาเรื่อง  ชอบฟงเพลง  และฟงเสียงที่มี
ระดับเสียงและทวงทํานองตางๆ ไดดี ชอบการอภิปราย  พูดคุยกับเพ่ือนนักเรียนชอบดูภาพ  
แผนภูมิ  แผนภาพ  ออแกไนเซอรแบบกราฟกจึงเปนเครื่องมือสําคัญ  นักเรียนกลุมน้ียังเรียนไดดี
จากสี เพราะจะมีความหมายกับพวกเขา 

2.นักเรียนที่เรยีนรูดวยการสัมผัส  นักเรียนแบบนี้จะรบัรูขอมูลไดดีดวยการสัมผสั แตะตอง 
เชน การเขียน การวาดภาพ การมีสวนรวมในประสบการณตรง หรือประสบการณรูปธรรม 

3.นักเรียนที่เรยีนรูดวยการเคลื่อนไหว นักเรียนแบบนีจ้ะรับรูขอมูลไดดีดวยการลงมือ
กระทําและดวยการเคลื่อนทีไ่ปมา นักเรียนจึงชอบกิจกรรมที่มีความหมายและสัมพันธกับชวีิตจริง 

4.นักเรียนที่เรยีนรูดวยการสัมผัสและเคลือ่นไหว นักเรียนแบบนีต้องการมีสวนรวมใน
กิจกรรม ชอบกิจกรรมบทบาทสมมติและสถานการณจําลอง ชอบเดินไปมาในหองอยางอิสระ 
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David Kolb (1981) ไดจําแนกแบบการเรียนเปน 4 แบบ โดยยึดหลักการเรียนรูอิงประสบการณ 
(Experiential Learning) ไดดังน้ี 

1. แบบปรับปรุง (Accommodators) บุคคลแบบนี้ชอบลงมือปฏิบัติทดลองสิ่งใหมๆ  ทํางาน
ไดดีในสถานการณที่ตองใชการปรับตัว  ชอบสรางสรรค  ลองผิดลองถูก เสี่ยง และมีแนวโนมที่จะ
ทําสิ่งตาง ๆ ดวยวธิีการทีต่นนึกคิดเอง  ไมคอยเปนระบบ ชอบการตลาด   

2. แบบคิดเอกนยั (Converges) บุคคลแบบนี้ตองการรูเฉพาะเรื่องที่มีประโยชนและใชไดกับ
สถานการณหน่ึงๆ เทานั้น มีความสามารถในการจัดรวบรวมและใชแนวคิดที่เปนนามธรรมในการ
ปฏิบัติจริงแตตองมีเปาหมายที่ชัดเจนและกําหนดเวลาที่แนนอน มีความสามารถในการสรุป ชอบ
ทํางานกับวตัถุมากกวาบุคคล ชอบอาน ชอบวิจัย  

3. แบบดูดซึม (Assimilators) บุคคลแบบนีช้อบการคนควา อาน วิจัย และศึกษาอยาง
เจาะลึก  มีความอดทน และเพียรพยายามที่จะศึกษาหาขอมูล  ชอบขอมูลที่เปนนามธรรม  เชื่อวา
ตนเองเรียนรูไดดีจากประสบการณที่ผานมาและจากผูเชี่ยวชาญ 

4. แบบอเนกนัย (Divergers) บุคคลแบบนีใ้หความสําคัญกับสภาพแวดลอมรอบตัวทีสุ่ข
สบาย ชอบเรยีนรูจากคนอื่นดวยการพูดคุยสนทนา  ชอบแสวงหาทางเลือกหลาย ๆ ทาง และเรียนรู
เพ่ือสรางสิ่งที่เปนประโยชนตอคนสวนรวม 
 นอกจากรูปแบบการเรียนรูที่มีสวนสําคัญในการออกแบบรูปแบบผูเรียนในสื่อหลายมิติ
แบบปรับตวัแลว ในปจจุบันไดใหความสนใจกับแบบการคิด (Cognitive Style) ซ่ึงเปนความ
แตกตางระหวางบุคคลในดานการรับรู การจํา การคิด ความเขาใจการแปลงขาวสาร และการนํา
ขาวสารไปใชประโยชน และยังสงผลตอบุคลิกภาพ พฤติกรรม การรับรู การจํา การแกปญหา ความ
สนใจ พฤติกรรมทางสังคมและการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับตวัเอง (Kogan, 1971) 

แบบการคิด (Cognitive Style) มีขอบเขตในการศึกษาไดหลายรูปแบบการคิดที่ไดรับ
การศึกษาและวิจัยมาเพื่อนําไปใชในวงการศึกษาและเปนแบบที่นาจะมีอิทธิพลตอการเรียนรู คือ 
แบบการคิดตามทฤษฎีของ วิทกิน และคณะ (Witkin et.al, 1977) ซ่ึงไดแบงรูปแบบการคิด ของ
บุคคลโดยตัดสินจากความสามารถของบุคคลที่จะเอาชนะอิทธิพลจากการลวงใหไขวเขวของภาพ 
ขณะที่บคุคลกําลังพยายามจัดจําแนกสิ่งเรา ออกเปน 2 รูปแบบ คอื 

1.ฟลด อินดิเพนเดนท (Field Independent) เปนรูปแบบการคิดของบุคคลที่เปนอิสระ จาก
การลวงของภาพที่เปนพ้ืนไดมาก สามารถวิเคราะหจําแนกสิ่งเราไดดี ผูที่มีแบบการคิดแบบฟลด 
อินดิเพนเดนทจะสามารถเจาะเขาถึงเนื้อหาสวนยอยทีเ่ปนสวนประกอบของเนื้อหาสาระสวนรวม 
และเขาใจดวยวาสวนยอยนั้นเปนสวนทีแ่ยกตางหากออกมาจากสวนรวมทั้งหมดอยางไรและเปนผูที่
สามารถนําระบบโครงสรางของการแกปญหาขอตนเองไปใชในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ได 

2.ฟลด ดิเพนเดนท (Field Dependent) เปนแบบการคิดของบุคคลที่มีลักษณะการคิดวกวน 
สับสนอันเนื่องมาจากอิทธิพลการลวงของภาพที่เปนพ้ืน จนขาดการพินิจพิเคราะหในสาระที่ไดรับ
บุคคลแบบนี้จึงมองสิ่งตางๆ ในภาพรวมไดดี บุคคลประเภทที่ฟลด ดิเพนเดนทจะตองอาศัยการ
มองเห็นเนื้อหาสาระที่เปนสวนรวมทั้งหมดกอนเพ่ือเปนแนวทาง สําหรับทําความเขาใจเนื้อหา
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สวนยอยซ่ึงเปนสวนประกอบของสวนรวมทั้งหมด และจะไมสามารถ แยกแยะเนื้อหาสาระไดโดยไม
มีบริบทหรือสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของเขามาชวย  
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวารูปแบบผูเรียน (User Model) เปนการออกแบบระบบที่
สอดคลองกับรูปแบบการเรยีนรูและแบบการคิด ที่บงบอกถึงคุณลักษณะของผูเรยีนเปนรายบคุคล
ซ่ึงทําใหสื่อหลายมิติแบบปรับตวัมีความยืดหยุนและสามารถตอบสนองผูเรียนตามความตองการ
และระดับความรูได ทั้งน้ีในสวนของการพัฒนาระบบ รูปแบบของผูเรียน (User Model) จะมี
ความสามารถในการบันทึกและจดจําผูเรียน รวมทั้งการปรับระบบใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใช
และขอมูลตางๆของผูเรียนเมื่อ Login เขาสูระบบ ซ่ึงจะทําใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนแตละคนอยางเหมาะสม  
 
 3. รูปแบบการปรับตัว (Adaptive Model: AM) เปนรูปแบบของความสามารถในการ
ปรับตวัของระบบที่สอดคลองกับรูปแบบหลัก (Domain Model) และรูปแบบของผูเรียน (User 
Model) โดยรูปแบบการปรบัตวัเปนการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบที่สามารถนํามาปรับใชในสือ่
หลายมิติแบบปรับตวัได เชน ภาษา Java หรือ Javascript , XML , SCORM โดยสวนใหญนิยม
พัฒนาโดยใชเทคโนโลยีเว็บเปนฐาน (Web-Based Instruction) หรือระบบบริหารการเรียนการสอน 
(Learning Management System-LMS) ภายใตสภาพแวดลอมเสมือน (Learning environment)  
โดยรูปแบบการปรับตวั (AM) สรุปไดดังน้ี (วัฒนา นัทธ.ี 2547) 
  3.1 การนําเสนอแบบปรับตวั (adaptive presentation) ซ่ึงเปนแนวคิดสําหรับการ
ปรับเปลี่ยนในระดับเนื้อหา กลาวคือ ระบบจะวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียนเพื่อนําเสนอขอมูล 
ที่แตกตางกันออกไป เชน ผูเรียนที่มีพ้ืนฐานมากอน ก็จะมีการแสดงเนื้อหาในระดบัลึกทําใหผูเรียน
เขาใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น แตกรณีทีผู่เรียนไมมีพ้ืนฐานมากอน ระบบอาจจะเริ่มจากความรู
พ้ืนฐานของเนื้อหากอนแลวคอยลงรายละเอียดในภายหลัง 
  3.2 การสนับสนุนการนําทางแบบปรับตัว (adaptive navigation support) เปนแนวคิด
เพ่ือชวยสนบัสนุนกันเชื่อมโยงระหวางเนือ้หาแตละหนา เพ่ือใหผูเรียนสามารถติดตามเนื้อหาไดโดย
ไมหลงทาง จากแนวคิดนี้มีวิธีการสนบัสนุนหลายแบบดังน้ี 
   3.2.1 การแนะโดยตรง (Direct guidance) เปนระบบทีง่ายที่สุด คือ เม่ือผูเรียนจะ
ไปยังหนาถัดไป ระบบจะเสนอหนาถัดไปที่เหมาะสมที่สุดใหกับผูเรียน และเม่ืออานตามลําดับแลว
จะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดดีที่สุด ทั้งน้ีการเสนอหนาตอไปน้ันระบบจะพิจารณาจากเปาหมายที่
ผูเรียนกําหนด อยางไรก็ดีวิธีการนี้อาจจะไมสนับสนุนผูเรียนในกรณีทีผู่เรียนไมเลือกตามที่ระบบเสนอ 
   3.2.2 การเรียงแบบปรับตัว (Adaptive ordering) เปนแนวคิดในการจดัเรียงหนา
ของเนื้อหาใหเปนไปตามโมเดลของผูเรียน เพ่ือใหการเชื่อมโยงเปนไปอยางเหมาะสมที่สุด แตแนวคิด
น้ีก็ยังมีปญหาตรงที่การเรียงลําดับ อาจจะไมเหมือนกันทุกครั้งทําใหผูเรียนเกิดความสับสนได 
   3.2.3 การซอน (Hiding) เปนแนวคิดที่จะซอนหนาที่ไมเกี่ยวของ เพ่ือกันผูเรียนจาก
การเขาไปอานในสวนทีไ่มจําเปน หรือไมเกี่ยวของ 
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   3.2.4 บรรณนิทัศนปรับตวั (Adaptive annotation) เปนแนวคิดที่จะเสริมเน้ือหา
เพ่ิมเขาไปเพือ่อธิบายภาพรวมของแตละหนา ทําใหผูเรียนเขาใจไดงายกอนที่จะศึกษาในรายละเอียด 
ตัวอยางที่งายที่สุดของบรรณนิทัศนปรับตัว คือ การเปลี่ยนสีของลิงคในเบราวเซอร เม่ือลิงคน้ันเคย
ถูกเลือกไปแลว เพราะการเปลี่ยนสีจะชวยใหผูเรียนไมตองเลือกลิงคซํ้า แตในทางการศึกษานั้นขอมูล
เสริมมากกวาอาจจําเปนสําหรับแบบเรยีน เพ่ือใหผูเรียนเขาใจองครวมมากขึ้น 
 
งานวิจัยที่นาสนใจ 

Baltasar Fernandez-Manjon & Pilar Sancho (April 2002) ไดทําการพัฒนารูปแบบและ
หาประสิทธิภาพของสื่อหลายมิติโดยใชมาตรฐานอีเลรินนิ่ง เชน LMS , XML , SCORM ซ่ึงเรียกวา
รูปแบบน้ีวา  e-Aula โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)การสรางสภาพแวดลอมหองเรียนเสมือนที่งาย      
2)การนําเนื้อหากลับมาใชใหม และ 3)การปรับเนื้อหาบทเรียนใหสอดคลองกับผูเรยีนรายบุคคล 
โดยไดทดลองใชรูปแบบนี้กบันักศึกษาชั้นปที่ 3 ภาควิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยแมดริค 
(University of Madrid, Span) โดยรูปแบบของ e-Aula เปนการออกแบบการนําเสนอเนื้อหาโดยใช
ระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System-LMS) ที่มีคุณสมบัติในการ
สามารถนํากลบัมาใชใหม (Learning Object) และสามารถปรับ (Adaptation) ใหสอดคลองกับ
ผูเรียนรายบุคคลภายใตสภาพแวดลอมเสมือน (Learning environment) ที่ตองคุมคา มีประสิทธิภาพ
และยืดหยุนตอการนําไปใช โดยประสิทธภิาพของระบบประเมินผลจาก 1)งายตอการพัฒนาระบบ 
2) งายตอการใชงาน และ3)งายตอการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบและสามารถใชงานไดทุก 
Platform  ผลการวิจัยพบวาระบบ e-Aula นักศึกษามคีวามพึงพอใจเนื่องจากเปดโอกาสใหสามารถ
เขาระบบไดโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา รวมทั้งสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยระบบจะแบงนักศึกษาออกตามระดับความรู เชน ระดับพ้ืนฐาน กลาง สูง และจะแสดง
เสนทางการเรยีนรูตามระดบัความรู และจะปรับระดับความรูหลังจากที่ผูเรียนไดทําแบบทดสอบและ
ผานการทดสอบ เม่ือผูเรียนเขาในระบบอีกครั้ง ระบบจะมีความสามารถในการจดจําผูเรียนและ
พฤติกรรมการเรียนรูได 

Alenka Kavcic (2006) ไดศกึษารูปแบบเทคโนโลยีการแทรกลิงคในสื่อหลายมิติที่สอดคลองกับ
รูปแบบของผูเรียน โดยใชเทคนิคการแทรกลิงคและมีคาํอธิบายประกอบเพื่อประโยชนในการนําทาง 
(Navigator) ใหกับผูเรียน มีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษารปูแบบของลิงคที่ใชในบทเรยีนการเรยีนการสอน
ผานเว็บ (Web-based Instruction) ที่แตกตางกันจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนหรือไม โดยได
แบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เรียนบทเรียนโดยใชการแทรกลงิคแบบปรบัตวัที่มีคําอธบิาย
ประกอบแบบมีสี และกลุมที่เรียนบทเรียนที่ใชการแทรกลิงคแบบไมสามารถปรับตวัไดโดยไมมีสี  
ผลการทดลองพบวา กลุมที่ใชการแทรกลิงคแบบปรับตัวที่มีคําอธิบายประกอบแบบมีสี มีความพึง
พอใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรยีนบทเรียนที่ใชการแทรกลิงคแบบไมสามารถ
ปรับตวัไดโดยไมมีสี 
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Alexandra Cristea
 
and Franca Garzotto. (2006) ไดศึกษารูปแบบของสื่อหลายมิติแบบ

ปรับตวัที่สอดคลองกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองมีกระบวนการวิเคราะหงาน 
และวเิคราะหปญหาเพื่อนําไปสูการออกแบบ เชน รูปแบบผูเรียน รูปแบบการควบคุมผูเรียน โดย
การศึกษานี้เบื้องตนจะมุงสูการหาคําจํากัดความและรปูแบบของสื่อหลายมิติแบบปรับตวัเพ่ือ
การศึกษา แลวมุงสูการวิเคราะหปญหา การแยกแยะและจัดหมวดหมูของปญหา และนําไปสูการ
ออกแบบรูปแบบโครงสรางของสื่อหมายมิติที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนที่ประกอบดวย 
1) การออกแบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Information Design)  2) รูปแบบ
ของผูเรียน (Learner model -LM)  3) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructional strategy-IS)         
4) ความมุงหมายของการเรียนการสอน (Instructional View-IV)   5) การหาระบบที่เหมาะสม 
(Detection mechanism-DM)  และ 6) การปรบัตัวของระบบ (Adaptation mechanism-AM) 
  Surjono, H. & Maltby (2003) ไดศึกษารูปแบบของสือ่หลายมิติแบบปรับตัวเพ่ือการศึกษา
ที่สอดคลองกับคุณลักษณะของผูเรียน (Student Characteristics) แตละคน ไดแก ระดับความรู  
รูปแบบการเรยีนรู ประสบการณ และสิ่งทีเ่กี่ยวของกับผูเรียน โดยผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนารูปแบบ
สื่อหลายมิติแบบปรับตวัเพ่ือการศึกษาที่เนนรูปแบบของผูเรียน (User model) ที่เหมาะสมตอการ
เรียนรู ประกอบดวย 1) ความรู (Knowledge)  เชน ระดับเริ่มฝกหัด , ระดับกลาง , ระดับชํานาญ)  
2) รูปแบบการเรียนรู (Learning Styles) เชน แบบแขงขัน , แบบรวมมือ , แบบหลีกเลี่ยง , แบบมี
สวนรวม ฯลฯ  3) ประสบการณ (Experience)  4) สิ่งที่ชอบ (Preferences)  เชน ตัวอักษร ,  สี , 
ภาพประกอบ เปนตน 
 

สรุป 
จากที่กลาวมาขางตนเปนสวนประกอบสาํคัญของการออกแบบสื่อหลายมิติแบบปรับตวั  

(Adaptive Hypermedia) ที่คํานึงถึงการออกแบบโครงสรางหลักของขอมูลทั้งหมดที่ตองการ
นําเสนอไมวาจะเปนการออกแบบโครงราง (Layout) เน้ือหา ขอมูลสารสนเทศของผูเรียนที่เรียกวา 
รูปแบบหลัก (Domain Model: DM) รวมทั้งการออกแบบและศึกษาคุณลักษณะของผูเรียนตาม
ความรู ประสบการณและรปูแบบการเรียนรู ที่เรียกวารูปแบบของผูเรียน (User Model: UM) เพ่ือ
นําไปสูการออกแบบระบบทีส่ามารถปรับตัวใหสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบหลักและรูปแบบ
ของผูเรียน ที่เรียกวา รูปแบบการปรับตวั (Adaptive Model: AM) น่ันเอง 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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การวิจัยครั ้งนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ความสามารถในการกำหนดคำค้นของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนอื  และเปรียบเทยีบความสามารถใน
การกำหนด  คำค้น จำแนกตามช้ันปี  และคณะวิชา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2545
จำนวน 400 คน  ซ่ึงไดม้าโดยวธีิสุ่มแบบแบ่งช้ัน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
และวิเคราะหข้์อมูลโดยใช ้ ร้อยละ คา่เฉลีย่  และ
F-test

ผลการวจัิย มีดงัน้ี
1. ความสามารถในการกำหนดคำค้น

ของนกัศกึษา  พบว่า  นักศกึษาสว่นใหญ่มีความ
สามารถในการกำหนดคำค้นในระดับปานกลาง
(ร้อยละ 60.25) รองลงมาคอื  มีความสามารถใน
การกำหนดคำคน้ในระดบัดี  (ร้อยละ 29.75)

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการกำหนดคำค้นของนักศึกษา  พบว่า  นักศึกษา
ที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีความสามารถในการ
กำหนดคำค้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05  โดยทีนั่กศกึษาชัน้ปีที ่4  และช้ันปีที่
3 มีความสามารถในการกำหนดคำค้นสูงกว่านัก-
ศึกษาชั้นปีที่ 1 ขณะเดียวกันนักศึกษาชั้นปีที่ 4
มีความสามารถในการกำหนดคำค้นสูงกว่านักศึกษา
ช้ันปีที ่2 ดว้ย  สว่นนักศกึษาทีศ่กึษาในคณะวชิา

ร่ืนฤด ี ไชยวิชิตกลุ*


⌦⌫  ⌫

Undergraduate Students at King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

ต่างกัน มีความสามารถในการกำหนดคำค้นไม่
แตกต่างกัน



การค้นหาสารสนเทศในห้องสมุดในช่วง
เวลาก่อนที่จะมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้า
มาใชน้ั้น  เครือ่งมือสำคญัทีช่่วยในการคน้หากค็อื
บัตรรายการ ซึ่งมีช่องทางในการค้นหาได้หลาย
ช่องทาง กลา่วคอื ช่ือผู้แต่ง  ช่ือเร่ือง  หัวเร่ือง และ
เลขหมู่หนังสือ

การคน้หาดว้ยช่ือผู้แต่งหรือช่ือเร่ือง  เป็น
การค้นหาแบบทราบรายการที่ต้องการค้นมาก่อน
(Known-item search) และเป็นวิธีทีค่น้ไดง่้ายและ
สะดวกกว่าวิธีอ่ืนๆ (วณิชากร แก้วกัน. 2541 : 122-
123; อ้างองิจาก Alzofon & Pulis.1984. Patterns
of Searching and Success Rates in an Online
Public Access Catalog. ; จิตราภรณ์  เพ็งดี.  2541
:117)  สว่นกรณทีีผู้่ใช้ไม่ทราบทัง้ช่ือผู้แต่งและช่ือ
เร่ือง ผู้ใช้ต้องกำหนดหัวเร่ืองข้ึนเพ่ือใช้ในการค้นหา
เร่ืองท่ีต้องการ   ถึงแม้ว่าการค้นหาด้วยวิธีดังกล่าว
จะช่วยผู้ใช้ให้เข้าถงึสารสนเทศไดร้ะดบัหน่ึงแล้วก็
ตาม แต่จากการศึกษาพฤติกรรมการค้นหาสาร-
สนเทศ ผู้ใช้มักไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับการ
คน้หา ดว้ยช่องทางดงักลา่วได ้ (Borgman. 1996
: 495, 497) นอกจากน้ียังพบว่ามีปัญหาจากการใช้
หัวเรื่องเป็นช่องทางในการค้นหา ดังเช่นงานวิจัย
ของไพพรรณ ไพบูลย์ศรีนครา (2518:146) ท่ีพบว่า

-----------------------------------------------------------
* บรรณารกัษ ์ระดบั 6 ฝ่ายวเิคราะหแ์ละพัฒนา สำนกัหอสมดุกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื
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ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการใช้บัตรหัวเร่ืองภาษาไทย
คือคำท่ีต้องการค้นไม่มีในบัตรรายการ  รองลงมาคือ
ไม่ทราบว่าจะค้นท่ีคำไหน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบุญยืน  จันทรส์วา่ง  (2540:103)  พบว่า  นิสติ
จะกำหนดคำค้นข้ึนเองตามความรู้สึกนึกคิด  ดังน้ัน
คำค้นที่นิสิตกำหนดขึ้น จึงมักจะไม่ตรงกับคำที่
ห้องสมดุใชเ้ป็นหัวเร่ือง  ส่วนงานวจัิยของ ศรัณยา
ดำรงกิจการวงศ์ (2535:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความต้องการ หัวเร่ืองกฤตภาคของบุคคลฝ่ายข่าว
ของหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
ฝ่ายข่าวมีความตอ้งการหวัเร่ืองท่ีเป็นคำเดยีวมาก
ท่ีสุด และมีลักษณะการใช้ศัพท์อิสระมากท่ีสุด  ส่วน
ปัญหาสำคัญที่พบ คือ ห้องสมุดกำหนดหัวเรื่อง
กว้างเกินไป  และการให้หัวเรื่องไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของเนตร
โพธ์ิเขียว  (2539:บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อศัพท์อิสระ
พบว่า ผู้ใช้ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อศัพท์อิสระ
ในระดับมาก รวมถึงงานวิจัยของรัตนา  เลิศสุกสว่าง
(2540 : บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
ค้นหัวเร่ืองท่ีตู้บัตรรายการ และการค้นท่ีช้ันหนังสือ
ของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้-
คุณทหารลาดกระบงั  พบว่าลักษณะคำท่ีใช้ค้นของ
นักศกึษา สว่นใหญ่ (ร้อยละ 53.34) ใช้ศพัทอิ์สระ
มากกว่าศัพท์ควบคุม

ต่อมาเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ิมมากข้ึน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นหา
จึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการค้นหาสารสนเทศด้วย
ระบบออนไลน์หรือโอแพก (OPAC) ซ่ึงนอกจากจะมี
ช่องทางการคน้หาดว้ยช่ือผู้แต่ง  ช่ือเร่ือง  หัวเร่ือง
แล้วยังมีช่องทางอื่นเพิ่มขึ้นคือ คำสำคัญ ผู้ใช้
สามารถกำหนดคำที่ใช้ค้นขึ้นเองได้ จึงรู้สึกว่ามี
อิสระจากกฏเกณฑแ์บบเกา่ทีผู่ใ้ชต้อ้งปฏบัิตอิย่าง
เคร่งครัดตามท่ีกำหนดไว้ ในหัวเร่ืองสำหรับหนังสือ
ภาษาไทยของคณะอนุกรรมการกลุ่มวิเคราะห์เลข

หมู่และทำบัตรรายการ  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
หรือหัวเร่ืองของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of
Congress Subject Headings) เป็นต้น (วณิชากร
แก้วกัน.  2541:16;  อ้างองิจาก Peter. 1991.  The
Online Catalog : a Critical Examination of  Public
Use.) แต่ท้ังน้ีผู้ใช้ต้องรู้จักคิดหาหรือคัดเลือกคำค้น
ท่ีดีมิฉะน้ันจะไม่ได้สารสนเทศตรงตามความต้องการ

คำคน้ เป็นคำทีผู้่ใช้กำหนดขึน้และใช้เป็น
จุดเริ่มต้นในการสอบถามกับเครื่องมือค้นหา โดย
ผ่านช่องทางตา่งๆ  คำค้นท่ีผู้ใช้ใช้จะข้ึนอยู่กับผู้ใช้
แต่ละคนว่ามีข้อมูลหรือทราบข้อมูลใดเกี่ยวกับ
เอกสารรายการที ่ต้องการบ้าง ซึ่งแบ่งเป็น 2
ลักษณะ  คอื

1. ผู้ใช้ทราบรายละเอียดบางส่วนของ
เอกสารที่ต้องการค้นหา (Known item) เช่น ชื่อ
ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เป็นต้น ถ้าผู้ใช้ทราบชื่อผู้แต่งที่
เป็นชาวไทยจะกำหนดคำคน้ด้วยช่ือต้นหากทราบ
ชื่อผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศ  จะต้องกำหนด
คำคน้ด้วยช่ือสกลุ  ผ่านชอ่งทางชือ่ผู้แต่ง หากผูใ้ช้
ทราบชื่อเรื่อง ก็ต้องกำหนดคำค้นด้วยชื่อเรื่องที่
ถูกต้องตามที่ปรากฏในหน้าปกในผ่านช่องทาง
ช่ือเร่ือง

2. ผู้ใช้ไม่ทราบรายละเอียดของเอกสาร
ทีต้่องการ ค้นหา (Unknown item)  เพียงแตท่ราบ
ว่าตอ้งการเอกสารเกีย่วกบัเร่ืองใดเรือ่งหน่ึง  ผู้ใช้
ต้องกำหนดคำขึ้นมาเพื่อใช้ค้นหา ซึ่งอาจเป็น
หัวเร่ือง คำสำคัญ  เป็นต้น  (อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ.
2543 : 58 ; Borgman. 1996 : 497)

การค้นหาสารสนเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อ
สิง่พิมพ์และสือ่อิเล็กทรอนกิส ์ โดยใชบั้ตรรายการ
หรือโอแพกกต็าม  ในกรณท่ีีผู้ใช้ไม่ทราบชือ่ผู้แต่ง
หรือช่ือเร่ือง และใช้หัวเร่ืองในการค้นหา  ก็ยังพบว่า
ผู้ใช้กำหนดคำค้นไม่ตรงกับหัวเร่ืองท่ีทางห้องสมุดใช้
ดังน้ัน ช่องทางคำสำคญัจึงทำให้ผู้ใช้สะดวกในการ
ค้นหาเพิ่มขึ้น (Tillotson. 1995 : 201; Ballard.
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1994 : 296; citing Zink. 1991.  Monitoring User
Search Success through Transaction Log
Analysis : the WolfPAC Example; Nahl &
Harada. 1996: 200; citing Neuman. 1995.  High
School Students' Use of Databases : Results
of  a National Delphi Study.)  แต่ทัง้น้ีการคน้หา
ที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การค้นหาให้ได้เรื่อง
ท่ีต้องการ "ถูกตอ้ง  รวดเรว็  ประหยัด" (ประดษิฐา
ศิริพันธ์. 2532:71)  สิ่งสำคัญคือผู้ใช้จำเป็นต้อง
รู้จักการวเิคราะหปั์ญหา การกำหนดคำคน้ รวมท้ัง
ความรู้ในเรื่องคำศัพท์ และการเลือกใช้คำค้นได้
อย่างเพยีงพอ (Nahl & Harada. 1996 :199-206)
โดยเฉพาะคำค้นที่เป็นภาษาไทย ซึ่งยังมีปัญหา
ในเรื่องการแยกคำหรือเว้นช่วงคำที่ไม่เหมือนกับ
คำในภาษาองักฤษทีมี่ช่องว่างระหวา่งคำซึง่ภาษา
ไทยไม่มี

จากความสำคัญของการกำหนดคำค้น
เพ่ือใช้ในการค้นหา และจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น
ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถใน
การกำหนดคำคน้ของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนอื  ซ่ึงคำคน้ในทีน้ี่จะถูก
กำหนดขึ้นจากคำสำคัญที่มาจากส่วนของเนื้อหา
ในเอกสารหรือสาระสังเขป  และหัวเร่ือง เป็นสำคัญ
เท่านั้น เพื่อจะได้ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางใน
การแนะนำ จัดอบรมแก่ผู้ใช้ในการกำหนดคำค้น
ต่างๆ เพ่ือให้ได้สารสนเทศตามความตอ้งการ



1.   เพ่ือศึกษาความสามารถในการกำหนด
คำค้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันเทคโน
โลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.  เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการ
กำหนดคำค้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จำแนกตามชัน้ปี และคณะวชิา



ผลการวิจัยครั้งนี้  สำนักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ
ห้องสมุดต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
แนะนำ  จัดอบรมแก่ผู้ใช้ในการกำหนดคำคน้ต่างๆ
เพื่อให้ได้สารสนเทศตามความต้องการ อีกทั้งยัง
เป็นแนวทางในการสอนเกีย่วกับการกำหนดคำคน้
ของสถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดการเรยีนการสอนดา้น
การค้นหาสารสนเทศ



ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4
ประจำปีการศกึษา 2545  ของสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จำนวน 4,057 คน
เป็นนักศกึษาคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม จำนวน
418 คน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จำนวน 2,032 คน และนักศึกษาคณะวิศวกรรม-
ศาสตร์ จำนวน 1,607 คน (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  กองบริการการศึกษา.
2545 : 1-10)

2.  กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้น้ี คอื
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  ชั้นปีที่ 1-4
ประจำปีการศกึษา 2545  ของสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จากตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครซ่ี และมอร์แกน  จำนวนอย่างน้อย 354 คน
(Krejcie & Morgan.  1970 : 608)  จากนัน้นำมา
สุ่มแบบแบ่งช้ัน  ได้จำนวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จำนวน
135 คน ช้ันปีที ่2 จำนวน 95 คน  ช้ันปีที ่3 จำนวน
75 คน  และช้ันปีที ่4 จำนวน 95 คน  รวมทัง้สิน้
400 คน
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1. คำค้น หมายถึง คำนามหรือวลีภาษา
ไทยที่นักศึกษาใช้ในกรณีที่ไม่ทราบรายละเอียด
ของเอกสารทีต้่องการคน้หา (Unknown item) นัก-
ศึกษาจะต้องคิดและกำหนดคำข้ึนแทนแนวคิดหลัก
หรือประเด็นหลักของคำถามหรือเร่ืองท่ีต้องการค้นหา
คำตอบ ในลักษณะของคำสำคัญคำค้นอาจมีได้
มากกว่าหน่ึงคำ  เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีต้องการ

2. ความสามารถในการกำหนดคำค้น
หมายถึง  ระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจในการคิด
และการกำหนดคำคน้เป็นภาษาไทยของนกัศกึษา
ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับเน้ือหาสาระท่ีต้องการ
ค้นหา  ซ่ึงวัดได้จากแบบสอบถามวัดความสามารถ
ในการกำหนดคำค้นท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน  แล้วนำคะแนน
ท่ีได้น้ันมาแบ่งเป็น 5 ระดับคือ ดีมาก  ดี  ปานกลาง
พอใช้  และต้องแกไ้ข

3. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนอื  ช้ันปีท่ี 1-4 ภาคปกติ
ปีการศกึษา 2545

4. คณะวชิา หมายถงึ คณะวชิาซึง่เปิด
สอนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร-
เหนือในระดับปริญญาตรี 4 ช้ันปีคือคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ แต่ในการศึกษา
ครัง้น้ี จะศกึษาเฉพาะคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะวิศวกรรม-
ศาสตร์ เพราะมีนักศึกษาครบทุกช้ันปี  ส่วนวิทยาลัย
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  และคณะเทคโนโลยแีละ
การจัดการ   มีนักศึกษาไมค่รบทุกช้ันปีจึงไม่นำมา
ศึกษา



1. นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมี
ความสามารถในการกำหนดคำคน้แตกต่างกัน

2. นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะวชิาต่างกัน
มีความสามารถในการกำหนดคำคน้  แตกต่างกัน



ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่ควร
นำมาอภปิราย  คือ

1. ความสามารถในการกำหนดคำค้น
เพื ่อการค้นหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถ
ในการกำหนดคำค้นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยัง
ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
ดังน้ี

1.1  ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์
คำถามของนกัศกึษา  โดยแยกเปน็ 4 ประเดน็ คือ

1.1.1 นักศึกษาไม่รู้จักวิเคราะห์ข้อ
คำถามนัน้ว่าต้องการถาม เร่ืองอะไรท่ีเป็นประเด็น
หลักหรอืแนวคดิหลกั  และคำคน้ทีก่ำหนดขึน้ควร
มีลักษณะเปน็คำนามหรอืวลี  (ประดิษฐา  ศิริพันธ์.
2532: 73-75)  ถึงแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับการจัดทำ
ดรรชนี คำค้นในระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
ของแต่ละฐานข้อมูลก็ตาม  แต่นักศึกษากลับนำเอา
รายละเอียดในข้อคำถามมาเก่ียวข้องด้วย  จึงมีการ
กำหนดคำคน้ท่ีมีลักษณะคลา้ยช่ือเร่ือง เช่น

เรื่องเถ้าที่ไม่ละลายน้ำ  หมายถึง
เร่ือง "เถ้า" หรือ "ข้ีเถ้า" สว่นการไมล่ะลายนำ้ เป็น
เพียงคณุสมบติั  คำคน้จึงมีคำสำคญัเพียงคำเดยีว
คอื เถ้า หรือ ข้ีเถ้า แต่พบว่านกัศกึษาสว่นใหญ่ใช้
คำคน้ว่า  เถ้าทีไ่ม่ละลายนำ้
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ถ้าต้องการทราบความก้าวหน้าของ
วทิยาการเครือ่งมอืแพทยส์มยัใหม ่  ประเดน็หลกั
คือเคร่ืองมือแพทย์  แต่นักศึกษาใช้คำค้นวิทยาการ
เคร่ืองมือแพทย์

แสดงให้เห ็นว ่าว ิธ ีการค ิดคำค้นของ
นักศึกษา เป็นการสรุปอย่างง่ายๆ ตามส่ิงท่ีปรากฏ
ให้เห็นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชศรา กลัดเนียม
(2540 : 118)  พบว่า ผู้ใช้ใช้ช่ือเร่ืองในการคน้หา
เพราะผู้ใช้รู้ช่ือเร่ืองท่ีต้องการค้นหา และมักจะนึกถึง
ช่ือเร่ืองเป็นอันดับแรก จึงใช้ข้อคำถามเปน็คำคน้

1.1.2 นักศึกษาไม่รู้จักวิเคราะห์
แนวคิดหรือประเด็นหลักของคำถามวา่มีก่ีประเด็น
อะไรบ้าง เพื ่อแปลเป็นคำค้นให้ครบถ้วนตาม
ประเด็นหลัก  คือถ้าข้อคำถามนั้นมีประเด็นหลัก
เพียงประเดน็เดยีว  ก็จะใช้คำคน้เพียงหน่ึงคำคน้
แต่ถ้าคำถามน้ันมีประเด็นหลักมากกว่าหน่ึงประเด็น
นักศึกษาก็ต้องกำหนด คำค้นมากกว่าหนึ่งคำค้น
เพ่ือให้ครอบคลมุทกุประเดน็ เช่น

ถ้าตอ้งการขอ้มูลการศกึษาทางดา้น
คอมพิวเตอร์ที่สหรัฐอเมริกา คำค้นที่เกี่ยวข้อง
ควรม ี3 คำ คอื การศกึษา และคอมพวิเตอร ์และ
สหรัฐอเมริกา แต่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คำค้น
คอมพวิเตอร์ เพียงคำเดยีว

คำถามเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถ
รักษาโรคเอดส์  คำค้นท่ีเก่ียวข้องคือ  สมุนไพร และ
โรคเอดส์ แต่นักศึกษาใช้คำค้นสมุนไพรเพียงคำ
เดียว

การกำหนดคำค้นเพียงคำเดียว  อาจ
เป็นเพราะนกัศกึษาคดิประเดน็หลักของเรือ่งเพียง
ด้านเดียว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญยืน
จันทรส์วา่ง (2540 : 102)  พบว่า  ธรรมชาตใินการ
ใช้ภาษาของนักศึกษาจะใช้คำนามคำเดียวและเป็น
คำท่ัวๆไปมากกวา่คำทีช้ี่เฉพาะ

1.1.3 การใชค้ำทีไ่ม่ถูกตอ้ง  เช่น
1.1.3.1 การใช้คำค้นภาษาต่าง

ประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้วิจัยกำหนดว่า
ให้ระบุคำค้นด้วยภาษาไทย  เช่น Internet, Oil
Sunflower, Recycle, Robot, Tissue Culture,
Aluminium, Website  หรือการกำหนดคำคน้ดว้ย
ภาษาไทยร่วมกับภาษาต่างประเทศเช่น เวิลด์เทรด
และ USA, Recycle และความรอ้น  เป็นต้น แสดง
ให้เห็นว่านักศึกษาอาจไมเ่ข้าใจคำชีแ้จงของผู้วิจัย

1.1.3.2 การตัดคำที่ไม่สอดคล้อง
กับเทคนิคในการค้นหาสารสนเทศขั้นสูงจากฐาน
ข้อมูลด้วยวิธีการตัดปลายคำเพื่อรวบรวมคำที่มี
การสะกดคำทีใ่กลเ้คยีงกนัหรือเหมือนกนั  โดยใช้
สัญลักษณ์แทนการค้นหา เช่น ?, *, $ ต่อท้าย
คำค้นน้ันๆ เช่น

เร่ืองคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวกับช่าง  นักศึกษา
ใช้คำคน้ คณติฯ หรือคำคน้ คณติช่าง

นักศกึษาไมใ่ช้คำเตม็เป็นคำคน้  แสดงให้
เห็นว่านักศึกษาไม่ได้ตระหนักถึงความสมบูรณ์ของ
คำค้น

1.1.3.3 การสะกดคำค้นผิด เช่น
กฑีา บิลลาดนิ เป็นต้น ทัง้น้ีเกดิจากการสะกดคำ
ไม่ถูกต้องของนักศึกษาเอง

1.1.4 การกำหนดคำค้นที่ไม่เกี่ยวข้อง
เช่น

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำความ
ร้อนทีท้ิ่งแล้วจากโรงงานกลบัมาใชป้ระโยชน ์ นัก-
ศึกษาส่วนใหญ่ใช้คำค้น  การนำความร้อน  ซ่ึงข้อมูล
ที่ได้รับไม่ตรงกับเรื่องที่ต้องการเพราะเรื่องการ
นำความร้อนเป็นเร่ืองทางด้านไฟฟ้า  ซ่ึงไม่ใช่เร่ือง
การใชป้ระโยชน์จากความรอ้นท่ีท้ิงไปแล้ว

เร่ืองปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดกับร้านขายของชำ
นักศกึษาใชค้ำคน้  คา้ขาย หรือคำคน้ ปัญหา

เรื ่องต้องการทราบแหล่งท่องเที ่ยวใน
จังหวดัภูเก็ต  นักศกึษาใชค้ำคน้  เท่ียวภูเก็ต  หรือ
ใช้คำคน้  เทีย่วไทย
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เร่ืองอาหารมงัสวรัิติให้คุณคา่ทางโภชนา-
การอย่างไร  นักศึกษาก็ใช้คำค้นว่า   หมึกแดง  หรือ
คำคน้  ไร้ไขมัน

จะเห็นได้ว่าจากคำค้นต่างๆ ที่นักศึกษา
ระบุมาไม่เก่ียวข้องกับแนวคิดหลักของเร่ืองท่ีต้องการ
ค้นหา ซ่ึงอาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่รู้จักวิธีคิด  หรือ
ไม่ต้ังใจท่ีจะคิดและตอบคำถาม  จึงทำให้คำค้นน้ัน
ไม่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคท่ี์ผู้วิจัยกำหนด

1.2 การกำหนดข้อคำถามและการให้
คะแนน

การกำหนดข ้อคำถามและการ
ให้คะแนนที่ผู ้วิจัยกำหนดนั้น มีประเด็นที่ควร
พิจารณาในบางสว่น  ดังน้ี

1.2.1 คำค้นในระบบจะเป็นคำที่ค้น
ได้จากส่วนต่างๆ ของรายการในฐานข้อมูล เช่น
ช่ือผู้แต่ง  ช่ือเร่ือง  หรือในสว่นของเนือ้หา  แต่เม่ือ
ผู้วิจัยตั้งข้อคำถามและกำหนดคำค้นแล้ว  จะ
พิจารณาทดสอบจากฐานข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้ช่ือเร่ือง
เป็นหลักวา่มคีำทีต่รงกบัคำคน้ทีก่ำหนดไวห้รือไม่
ถ้าตรงก็จะให้คะแนนกับคำค้นน้ัน ซ่ึงผิดกับหลักการ
ในระบบการคน้คนืสารสนเทศของฐานขอ้มูล  และ
มีผลต่อการให้คะแนน เช่น เรื่องปัญหาร้านขาย
ของชำเป็นคำที่ปรากฏในชื่อเรื่อง  แต่นักศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้คำค้นว่า   ร้านขายของชำ  ซ่ึงในเน้ือหา
จะมีเรื่องของปัญหาร้านขายของชำด้วยก็ได้ แต่
ผู้วิจัยกำหนดคะแนนให้กับปัญหาร้านขายของชำ 1
คะแนน  ส่วนร้านขายของชำ เพียง 0.6 คะแนน

1.2.2 ข้อคำถามในบางขอ้ไม่ชัดเจน
ประกอบกับนักศึกษาตีความไม่ถูกต้อง ทำให้
นักศึกษาเกิดความสับสน  และใช้คำถามนั้นเป็น
คำค้น เช่น ต้องการข้อมูลเพื่อจัดทำชุดทดสอบ
มอเตอร์ ประเด็นหลักคือ มอเตอร์  และการทดสอบ
คำค้นที่เกี่ยวข้องมี 2 คำ คือ มอเตอร์ และการ
ทดสอบ แต่นักศึกษาสว่นใหญ่ใช้คำค้น ชุดทดสอบ
มอเตอร์  ซ่ึงคำค้นน้ีจัดเป็นศัพท์อิสระ  ประกอบกับ
การจดัทำดรรชนคีำคน้ในระบบจดัเกบ็ และคน้คนื

สารสนเทศของแต่ละฐานข้อมูลที่อาจจัดทำคำว่า
ชุดทดสอบมอเตอร์ เป็นคำค้นซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ให้
คะแนนกับคำค้นนี้  นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ได้
คะแนนทัง้ท่ีควรจะได้

1.2.3 คำค้นที่นักศึกษาส่วนใหญ่
กำหนดมีลักษณะเป็นศัพท์อิสระ แต่ผู้วิจัยยังให้
ความสำคัญกับศัพท์ควบคุม  ทำให้ผลคะแนน
คลาดเคลือ่น  เช่น  เร่ืองงานเชือ่มจุดทีใ่ช้ยึดโลหะ
แผ่น ผู้วิจัยกำหนดคำคน้ การเชือ่ม ได้คะแนน 0.6
คะแนน  แต่นักศกึษาสว่นใหญ่ใช้คำคน้  งานเชือ่ม
ซ่ึงผู้วิจัยไม่ได้กำหนดเปน็คำคน้  ดังน้ัน  นักศกึษา
ท่ีใช้คำค้น งานเช่ือม จะไม่ได้คะแนน ท้ังท่ีควรจะได้
คะแนนด้วย

1.2.4 การกำหนดคำค้นที่เป็น
คำตอบไม่ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการค้นหา เช่น
เร่ือง สารกนัเสยีทีเ่ติมลงในอาหาร  ผู้วิจัยกำหนด
คำคน้ว่า  สารกนัเสยี  และอาหาร  หรือคำคน้  สาร
กันเสียในอาหาร  หรือคำค้น  วัตถุกันเสียในอาหาร
หรือคำค้น วัตถุเจือปนในอาหาร หรือคำค้น สาร
กนัเสยี  หรือ คำคน้  วัตถุกนัเสยี  แต่ไม่มีคำคน้
สารกันบูด เพราะฉะนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ใช้
คำค้นน้ีจะไม่ได้คะแนน  คะแนนในส่วนน้ีจึงหายไป

1.2.5 การกำหนดคำค้นและการ
ลำดับคะแนนคำค้น ซ่ึงผู้วิจัยได้กำหนดและพิจารณา
ดังน้ี

1.2.5.1 การตรวจสอบ
คำค้นจากฐานข้อมูลโดยใช้ชื่อเรื่องเป็นหลัก แล้ว
จึงกำหนดว่า คำค้นท่ีตรงกับเร่ืองท่ีต้องการในระดับ
มากท่ีสุด ให้คะแนน 1 คะแนน ระดับมาก ให้คะแนน
0.8 คะแนน ระดับปานกลาง  ให้คะแนน 0.6 คะแนน
ระดับน้อย  ให้คะแนน 0.4 คะแนน  ระดับน้อยท่ีสุด
ให้คะแนน 0.2 คะแนน  ซ่ึงในตอนทีก่ำหนดไวน้ั้น
ได้กำหนดค่าคะแนนที่ลดหลั่นลงมาในแต่ละระดับ
เทา่กบั 0.2 คะแนน  เป็นการพจิารณาตามทีผู้่วิจัย
เห็นว่าเหมาะสม  เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว
เห็นว่าควรพิจารณาจากจำนวนผลลพัธ์ท่ีได้มาและ
มีความตรงกบัเน้ือหาในเอกสารมากกวา่
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1.2.5.2 การกำหนดคำค ้นที ่
เก่ียวข้องคลาดเคล่ือนไป  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  เร่ือง
ผลเสียที่เกิดจากการทิ้งขยะลงในแม่น้ำ  คำค้นที่
ผู้วิจัยกำหนดม ี ปัญหาส่ิงแวดล้อม  ได้คะแนน 0.4
คะแนน ส่วนขยะได้คะแนน0.2 คะแนน  ถ้าพิจารณา
จากผลการคน้หา คำว่า ขยะ จะไดข้้อมูลท่ีตรงกวา่
ปัญหา  ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหมายถึง ขยะ ควรได้คะแนน
0.4 คะแนน สว่นปัญหาสิง่แวดลอ้ม ควรไดค้ะแนน
0.2 คะแนน เป็นต้น

2. เปรียบเทียบความสามารถในการ
กำหนดคำค้นของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จำแนกตามตัวแปร
ดังน้ี

2.1 ระดบัช้ันปี  พบว่า  นกัศกึษาที่
ศึกษาในช้ันปีต่างกัน  มีความสามารถในการกำหนด
คำค้นแตกต่างกัน กล่าวคือ โดยรวมนักศึกษา
ช้ันปีที ่4  และปีที ่3 มีความสามารถในการกำหนด
คำค้นท่ี สูงกว่าช้ันปีท่ี 1 ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะ
นักศึกษาที่มีชั้นปีสูงกว่าได้ผ่านการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยมานานกว่าและในช่วงที่ศึกษาอยู่นั้น
ได้สะสมหรือได้ฝึกเกี่ยวกับการคิด การวิเคราะห์
ปัญหาต่างๆ มานานกว่า  นอกจากน้ี อาจเก่ียวข้อง
กบัศพัทวิ์ชาตา่งๆ ทีนั่กศกึษาเคยผา่นมาจากการ
อ่านหนังสือ บทความ หรือถูกสอนในชั้นเรียน
ก็ย่อมดีกว่า   จึงเป็นไปได้ว่านักศึกษาในระดับช้ันปี
ท่ีสูงกว่ามีความสามารถท่ีดีกว่าช้ันปีท่ี 1  ซ่ึงขัดแย้ง
กบังานวจัิยของเพญ็รุ่ง แป้งใส (2544 : 45)  พบว่า
นิสติแต่ละช้ันปีมีความรู ้ ความเขา้ใจในการคน้หา
รายการบรรณานุกรมจากโอแพกไม่แตกต่างกัน
อาจเป็นเพราะนิสิตทุกคนไดเ้รียนรายวิชา บส 101
สารสนเทศและการศกึษาค้นคว้าในช้ันปีท่ี 1 ทุกคน
จึงทำให้นิสิตมีความรู ้ความเขา้ใจทีไ่ม่แตกต่างกนั

2.2 คณะวชิา  พบว่า  นักศกึษาที่
ศึกษาในคณะวิชาต่างกัน มีความสามารถในการ
กำหนดคำค้นไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะคณะ
วิชาต่างๆ มีการเรียนวิชา พื้นฐานและวิชาเอก
ในแนวเดียวกัน คือทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ประกอบกบัข้อคำถามทีผู้่วิจัยสร้างข้ึน
มี 2 ลักษณะ  เป็นคำถามทัว่ไปซึง่นักศึกษาทกุคน
ควรรู้  และคำถามวิชาการท่ีไม่ได้ถามลึกซ้ึงไปด้าน
ใดด้านหนึ่ง คือถามทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเบื ้องต้น ที่เป็นเช่นนี้เพื ่อให้ทุกคน
สามารถตอบคำถามได้ ทั้งนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง
ทำให้ผลการวิจัยความสามารถในการกำหนดคำคน้
ของนักศึกษา เมื ่อจำแนกตามคณะวิชาจึงไม่
แตกต่างกัน



กล่าวโดยสรปุ  ถึงแม้ว่านักศกึษาสามารถ
กำหนดคำค้นด้วยศัพท์อิสระได้ก็ตาม รวมถึงข้อ
คำถามส่วนใหญ่เป็นคำถามทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ซึ่งนักศึกษาคุ้นเคยกับศัพท์ทาง
เทคนคิทีมี่ความหมายเฉพาะ แต่โดยรวมแลว้นัก-
ศึกษาไม่เข้าใจข้ันตอนการกำหนดคำค้นท่ีนักศึกษา
จะต้องวิเคราะห์คำถามเหล่าน้ี  เพ่ือให้ทราบแนวคิด
หรือประเด็นหลักที่ต้องการรู้แล้วจึงแปร แนวคิด
หรือประเด็นเหล่านี้ออกมาเป็นคำศัพท์ที่อาจมี
มากกว่าหน่ึงคำก็ได้  เพ่ือนำไปเป็นคำค้น  แต่ท้ังน้ี
นักศกึษาควรทำความเขา้ใจกบัช่องทางการคน้หา
ด้วยว่า หัวเรื่องกับคำสำคัญแตกต่างกันอย่างไร
เพราะคำค้นที่นักศึกษาส่วนใหญ่กำหนดมักเป็น
ศัพท์อิสระ  ซ่ึงถ้าใช้ช่องทางในการค้นหาผิดผลของ
การค้นหาก็ไม่ประสบผลสำเร็จเช่นกัน
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ผู้อำนวยการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
จำนวน 11 แห่งได้บันทึกการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะ
สมัพันธ์กนัเป็นเวลา 12 วัน  ผลงานและกจิกรรม
ท่ีทำนัน้ แสดงถงึบทบาทของผูบ้ริหารและผูน้ำ ส่ง
ผลต่อการพบปะติดต่อสังสรรค์ระหว่างบุคคลและ
หน่วยงานอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งภายใน
สถาบนั ท่ีผู้อำนวยการนัน้เก่ียวข้อง  ระดับท้องถ่ิน
ระดับภูมิภาค และประเทศชาติ  รายงานฉบับน้ีจะช้ี
ให้เห็นถึงการเปรียบเทียบการทำงานก่อนหน้านี้
กบัการทำงานในชว่งทีท่ำการวจัิย

ABSTRACT

Eleven library directors recorded their work-

related activities for twelve day. The activities

depicted show them as both managers and lead-

ers, and reflect contact with various individuals within

and beyond the institution as the directors deal with

local, regional, and national issues. This paper also

highlights how previously identified attributes

compare with their everyday work.

⌦
 

สุกานดา  อาบดิีน, ผู้แปล**

                                   

ผู้เขียนบทความนี้ต้องการศึกษาภาวะ
ความเป็นผู้นำของผู้อำนวยการ ห้องสมุดมหา-
วิทยาลยัและห้องสมดุประชาชน  จุดประสงคใ์หญ่
ท่ีทำการศกึษา  เพ่ือค้นหาและจดัลำดบัให้เห็นถึง
ความสามารถในการจัดการ  อุปนิสัยส่วนบุคคล และ
ขอบเขตความรู ้ ความยุง่ยากซบัซ้อนของงานวจัิย
น้ีคอื  ใช้วิธีการวจัิยหลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเปน็การ
วิเคราะห์เน้ือหา  การใช้เทคนิคเดลไฟ  เป็นตัวช้ีวัด
และคำนงึถึงความกา้วหนา้เป็นลำดบัแรก   วิธีการ
สัมภาษณ์ การจูงใจให้เขียนแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่สามารถนำมา
ตัดสนิใจและใชเ้ป็นหลักฐานอา้งองิได ้ บทความนี้
ผูเ้ขยีนไดใ้ชเ้วลาในการไปสมัภาษณ ์  และบนัทกึ
เก็บรวบรวมสถิติการทำกิจกรรมในเวลาท่ีกำหนดไว้
ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการปฏิบัติงานที่มีอยู่แต่
เดิมน้ันมีประโยชน์  แต่ก็สามารถนำมาเปรียบเทียบ
กับงานประจำท่ีทำอยู่ก่อน  ซ่ึงก่อให้เกิดการตอบสนอง
ด้านแห่งความคิดแก่ผู้เขียน  ก่อนท่ีจะทำการศึกษา
คุณภาพการเป็นผู้นำและความสัมพันธ์  ซ่ึงเป็นหลัก
สำคัญ  นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อมูลบางลักษณะ
แสดงการใช้เวลาของกิจกรรมในหน้าท่ีท่ีผู้อำนวยการ
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีและกิจกรรม
ที่ปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ ได้ทำการ
ศกึษา  4  หัวข้อ คอื

----------------------------------------------

* เรียบเรียงจาก Hernon, Peter, Powell, Ronald R. and Young, Arthur P.  "Academic library directors : What do
they do?" College & Research Libraries. 65, 6 ( November 2004 ) : 538-562.

** บรรณารกัษ ์ระดบั 6 ฝ่ายวเิคราะหแ์ละพัฒนา สำนกัหอสมดุกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื



วารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2550                                                 37

1. กิจกรรมใดทีผู้่อำนวยการทกุคนมี
สว่นเกีย่วขอ้ง

2. กจิกรรมประเภทใด  ทีมี่การปฏบัิติ
เหมือนกัน เป็นส่วนใหญ่

3. ควรมีการรวมกิจกรรมการบริหาร
จัดการและภาวะความเปน็ผู้นำเข้า
ด้วยกันหรือไม่

4.   เขาทำอยา่งไรในการรายงานกจิกรรม
เปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติและ
กิจกรรมเดมิท่ีสำคญัๆ

มีการเพิม่เติมอีก 2 กรณ ี หรือมีข้ันตอนที่
2  เกี่ยวกับคำถามการวิจัยที่ต้องมีการตรวจสอบ
ความนา่เช่ือถือ   ทำการวเิคราะหเ์ปรียบเทียบการ
บันทกึกจิกรรมหลายๆ อย่างทีเ่กดิขึน้ ว่ากจิกรรม
หลากหลายนั้นเกิดได้อย่างไร  และพิจารณาถึง
คุณสมบัติท่ีเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ (ความรู้ ความ
ชำนาญ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะตัว) ท่ี
จะส่งผลกระทบตอ่กิจกรรมอย่างไร

การศึกษานี้ได้ทำการสำรวจด้านคุณภาพ
เป็นสำคัญ  และมีการสอบถามอย่างใกล้ชิด
สารนิเทศส่วนใหญ่ที่รวบรวมเป็นการพรรณนาถึง
คุณสมบัติ และไม่ได้คำนึงถึงการเปรียบเทียบ
ระหว่างรูปแบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยและการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยท่ัวๆ ไปของผู้อำนวยการ  อย่างไร
ก็ตามสารนิเทศที่ได้ จะช่วยให้เข้าใจพื้นฐานโดย
รวมระหว่างลักษณะคุณสมบัติท่ีดี  และลักษณะการ
ทำงานเป็นสำคัญ



งานวจัิยบางสว่น (รายงานตัง้แต่ปี 2000)
มีเป้าหมายท่ีผู้อำนวยการห้องสมุดของสถาบันท่ีเป็น
สาขาหน่ึงของสมาคม Association of College and
Research Libraries (ACRL) หรือ Association
of Research Libraries (ARL)  การศกึษาเหลา่นัน้
ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและ

คุณสมบัติความเป็นผู้นำ  ความท้าทายที่ผู้อำนวยการ
จะต้องเผชิญในปัจจุบันและอนาคต  การกำหนด
คุณสมบัติและแสดงความคาดหวงัในอาชีพ  "การมี
การสอนในระดับปริญญาเอกที่มีประสิทธิผลใน
วิทยาลัยบรรณารักษ์ขนาดเล็ก"  ความไม่ชัดเจนใน
อาชีพและความเหมาะสม กับการเป็นผู้อำนวยการ
ความพอใจในอาชีพของผู้อำนวยการ เวลาส่วนใหญ่
ที่ต้องใช้สำหรับภาวะการเป็นผู้นำ รวมทั้งความ
สัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในอาชีพและภาวะการ
เป็นผู้นำสาระหลักของงานวิจัยนี้จะไม่จำกัดขอบเขต
เฉพาะในสหรัฐอเมริกา  แต่มีการทำวิจัยในประเทศ
อ่ืนๆ  เช่น เดนมารก์  งานวจัิยของเดนมารก์ คือใช้
เคร่ืองมือวัดภาวะความเปน็ผู้นำ กำหนดมาตรฐาน
ช้ีวัดคุณลักษณะการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้นำ
ท้ังภาครัฐและเอกชนในแถบสแกนดเินเวีย

⌫

งานวิจัยน้ีใช้วิธีการอภิปราย ประกอบด้วย
การคดัเลอืกผูอ้ำนวยการ  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
วิธีการทดสอบล่วงหน้า  และการสาธิตแนะนำแก่
ผู้เขา้รว่มในการวจัิยนีด้ว้ย

การคัดเลือกผู้อำนวยการห้องสมุด
ผู้อำนวยการ  12 คน คัดเลือกมาจาก

ACRL จำนวน 6  คน  อีก  6 คนมาจาก ARL ได้
รับเชิญให้เข้าร่วมในการวิจัยคร้ังน้ี   หน่ึงในจำนวน
นั้น ได้รวมถึงผู้ที่เคยอยู่ในการนวิจัยครั้งก่อนของ
ผู้เขียนเก่ียวกับการแนะนำแนวทางท่ีเป็นประโยชน์
แก่ผู้อำนวยการห้องสมุดในรุ่นปัจจุบันและอนาคต
บุคคลเหล่าน้ีได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
การวจัิย  เพราะเขาเปน็ผู้สง่เสรมิสนบัสนนุและให้
กำลังใจแก่ผู้เขียน  หลักการในการคัดเลือกผู้อำนวยการ
ไดแ้ก ่ระยะเวลาการใหบ้ริการ  ความตระหนกัถงึ
ภาระหนา้ที ่เพศ  การแบง่เขตทางภมิูศาสตร ์และ
รูปแบบของหน่วยงานทีแ่ต่ละคนทำงานอยู่
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
บันทึก
ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นไปไม่ได้ที ่จะเฝ้า

สังเกตผู้อำนวยการในช่วงระยะเวลาอันยาวนาน
และแวะเยีย่มแตล่ะวิทยาเขต   การรวบรวมขอ้มูล
ด้วยการบันทึกจึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง
เหมาะสม   ซ่ึง โคลิน ร็อบสัน  ได้อธิบายการบันทึก
คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัด
การตนเอง ซ่ึงจะต้องตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เป็นอย่างยิง่  ส่วน ดอน เอช. ซิมเมอร์แมน  และ
ดี. ลอร์เรนซ ์ไวเดอร ์ ให้ความหมาย  การบนัทกึ
ไว้ว่า "คำอธิบายการบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตาม
ลำดับ"  แต่แนะนำให้นำไปใช้การสัมภาษณ์ได้ด้วย
วิธีการน้ีใช้การประมาณการ  หากจะให้รูปแบบการ
สังเกตในการวิจัยให้ได้ดีเย่ียมน้ัน  ไม่สามารถใช้การ
สังเกตได้โดยตรง หรือหากจะเพิ่มเติมก็สามารถ
ทำได้

จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยด้านบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  ต้องใช้การบันทึก  และ
ต้องใช้วิธีการอ่ืนๆ  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ย่ิงไป
กว่าน้ันการอ้างอิงวรรณกรรมให้มีน้ำหนัก น่าเช่ือถือ
จะต้องมีความรอบคอบในการคดัเลือก และให้ราย-
ละเอียดในการสาธติแนะนำ  การทดสอบเครือ่งมือ
และสมัภาษณใ์นระหวา่งเกบ็รวบรวมขอ้มูล  นอก
จากนี้ การบันทึกยังเป็นการดำเนินการที่ไม่ยาก
และไม่ต้องใช้เวลามาก  แต่ในเวลาเดียวกัน  คือ การ
สำรวจความสามารถของบคุคลในวัยเดียวกัน  โดย
มีสารนิเทศท่ีสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะตอบคำถามงานวิจัย
ทัง้ 6 คำถามได้

กจิกรรมการศกึษาวจัิย  เฮนรี ่  มินเบิร์ก
ได้หมายเหตุไว้ว่า "การแบ่งแยกระหว่างเน้ือหาและ
ลักษณะเฉพาะของงานบรหิารจัดการ  แต่ก่อนท่ีจะ
มุ่งประเด็นไปท่ีผู้จัดการปฏิบัติงานในสายงานของตน
และต่อมาอธิบายรวมไปถงึสถานที ่ระยะเวลา และ
บุคคลทีเ่ขาทำงานดว้ย  และใช้ช่องทางการสือ่สาร
ทางใดในการทำงาน (เช่น โทรศพัท์)  กิจกรรมการ

ทำงานทีท่ำการศกึษาวจัิยน้ี  มีใช้ในการจดบนัทกึ
แต่มีการผนวกวธีิการอืน่ๆ ด้วย  ดังน้ันเป็นไปได้
ท่ีจะอธิบายให้เห็นถึงเน้ือหาและคุณลักษณะเฉพาะ
เท่าน้ัน

การวิเคราะห์คำถามที่เกี่ยวข้องกับระยะ
เวลาท่ีผู้อำนวยการท่ีได้รับการร้องขอให้ดำเนินการ
จดบันทึก ในการอภิปรายถึงระยะเวลาและการ
จัดการตนเอง  ดบับลิวยู. โทมสั พอตเตอร ์เจ.อาร์
ได้กล่าวไว้ว่า "ท่านอาจจะมีความต้องการท่ีจะรักษา
เวลา  3-4 สปัดาห ์ เพ่ือดวู่าใชเ้วลาไปทำอะไรบา้ง
ดังเช่น  การวิเคราะห์ความจำเป็นถึงสิ่งที่ไม่เกิด
ผลประโยชน ์(ผลผลิตสงู)  เวลาในการทำกจิกรรม
ทีไ่ร้ประโยชน ์ ควรขจดัออกไปถา้สามารถทำได ้"
ในการเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดคือ มินส์เบิร์ก ได้
ช้ีให้เห็นถึงข้อมูล  คอืรวบรวมไวใ้นทีใ่ดกต็ามจาก
1 วัน ถึง 1 เดอืน  สว่น โรเบิร์ต แอล. แอดคอ็ก
ได้แนะนำอีกแง่มุมหนึ่งว่า "ช่วงระยะเวลาต้องไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์" ข้ึนอยู่กับการอภิปรายด้วยการ
ทดสอบหวัข้อวิชา  ผู้เขียนงานวจัิยน้ีไดผ้นวกการ
บันทึกน้ีไว้อย่างน้อยท่ีสุด  1  สัปดาห์  ซ่ึงไม่เพียงพอ
และควรจะบันทึกมากกว่า 2 สัปดาห์  เพราะจะต้อง
เข้าร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กันในภาระหน้าที ่ที ่
รับผิดชอบ กันอย่างจรงิจัง

การทดสอบล่วงหน้า
เป็นเวลา 2 วันติดต่อกันในช่วงเดือน

มิถุนายน  2003 ผู้อำนวยการห้องสมุด (จาก ACRL
2 ท่านและอีก 1 ท่านจาก ARL) ได้ดำเนินการบันทึก
แบบทดสอบกอ่นล่วงหน้า  ในการบนัทกึเกีย่วกบั
ความคิดเห็นของพวกเขาโดยรูปแบบจะแบ่งออก
เป็น  2  ประเภท  ประเภทที ่1  รายละเอยีดงาน
ประจำที่ปฏิบัติ  อีกประเภทหนึ่งเป็นเอกสารที่
ไม่ใช่งานประจำ  งานประจำเป็นกิจกรรมท่ีทำซ้ำๆ
อยู่เป็นประจำ  หรือสิ่งที่ผู้อำนวยการทำอยู่เป็น
ประจำในแต่ละวัน  ยกตัวอย่างเช่น  กิจกรรมที่
ทำอาจจะกลายเปน็ลักษณะนสิยั  กจิกรรมสว่นตัว
(เช่น การดืม่กาแฟในชว่งพัก หรือการรบัประทาน
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อาหาร)  ไม่จัดอยู่ในรายการนี ้ นอกจากกจิกรรมที่
สมัพันธ์เกีย่วกบัการทำงาน  เพราะวา่จดุมุง่หมาย
ของรูปแบบ 2 ประเภท น้ันคอื  ทำใหง่้ายตอ่การ
ประมวลผล รายการที่แสดงความคิดเห็นต่างๆ
ผู้วิจัยจะไม่สามารถแบ่งแยกระหว่างรูปแบบของ
การวเิคราะหข้์อมูลและการรายงาน

วิธีการบันทึก
วิธีปฏิบัติเป็นเรื่องที่ผู้อำนวยการจะต้อง

รวบรวมรายการกิจกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่มี
ความสัมพันธ์ และมีบทบาทต่อหน่วยงานของเขา
กิจกรรมจะรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับห้องสมุด
มหาวิทยาลัยและการศึกษาข้ันสูง  ตลอดจนการอ่าน
วรรณกรรมทางวิชาชีพ  ผู้อำนวยการจะถือเอา
กจิกรรมทีเ่หมือนกนัรวมอยูด่ว้ย ถ้ากจิกรรมเหลา่
น้ันดูเหมือนปกติธรรมดา  พวกเขาจะบอกเร่ืองราว
ให้รายละเอียดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน  ไม่ว่าอะไร
ก็ตามที่เขาพบและเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
พวกเขาได้รับมอบหมายให้เลือกช่วงเวลาต่อเน่ืองกัน
เป็น เวลา 2 สปัดาห ์ (ระหว่างวนัที ่22 กนัยายน
ถึง17 พฤศจกิายน)  ต้ังแต่วันจันทรถึ์งวันศกุรเ์พ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าเขาปฏิบัติงานทำกิจกรรม

ทีเ่กีย่วข้องระหวา่ง 1 สปัดาห ์ หรือถ้าเขาทำงาน
ในช่วงเวลาเยน็  เขาจะตอ้งบันทกึรายการทัง้หมด
การกำหนดเวลาเป็นสิ่งยุ่งยากที่ทำให้การทำงาน
สะดุดลง  อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการได้รับคำแนะนำ
ว่าต้องไม่เลือก ระยะเวลาท่ีไม่ได้อยู่ท่ีมหาวิทยาลัย
เกินกว่า 3 วัน การไมป่รากฏตวัในวทิยาเขต  นอกจาก
การเดินทางทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของงานประจำ  สรุปว่า
ช่วงเวลา 12  วัน ของการคดัเลอืกเปน็จุดมุง่หมาย
ตัวอย่างทีด่ทีีส่ดุของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั

การบันทึกกิจกรรมที ่ไม่ใช่งานประจำ
ประกอบดว้ย  5 w. คอื เม่ือใด อะไร ทำไม  ใคร
และทีไ่หน เม่ือใด  หมายถงึ  เวลาทีใ่ช้ในการทำ
กจิกรรม  อะไร หมายถงึ บรรยายกจิกรรมดว้ยตัว
มันเอง  ทำไม   หมายถงึ  อธิบายจดุมุง่หมายของ
กจิกรรม  ใคร  หมายถงึ  ผู้เข้ารว่ม (แต่มีตำแหน่ง
เทา่นัน้)  ทีไ่หน  หมายถงึ ทำเลทีต้ั่งทีไ่ดรั้บเลือก
ให้ทำกิจกรรม

สำหรับการบันทึกที ่ไม ่ใช ่งานประจำ
ผู้อำนวยการจะต้องให้เห็นถึงรูปแบบท่ีไม่เป็นไปตาม
มาตราสว่น  ดงันี้

ไม่มีรูปแบบ (แบบฉบบั) ทัง้หมด         บางสว่น มีแบบฉบับ        มีรูปแบบเตม็
         1                 2       3                  4    5

เพราะเหตุท ี ่ว ่า บางกิจกรรมจะเป็น
กจิกรรม ตัวอย่างให้กิจกรรมอื่นทำตาม ผู้อำนวยการ
จะต้องทำให้เกิดความต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณ์
นั้นเกิดขึ้น ในทำนองเดียวกัน  พวกเขาจะต้อง
กำหนดกฎเกณฑ์ระยะเวลาที่ทำการบันทึก  ซึ่ง
จะช่วยให้พวกเขาได้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและ
บันทึกได้อย่างสมบูรณ์

ย่ิงไปกว่าน้ัน  หลังจากท่ีพวกเขาได้บันทึก
ทีส่มบรูณ์แล้ว  ผู้เขียน (วิจัย)  จะอ่านและจดักลุม่
การสัมภาษณ์ถึงกิจกรรม ถ้าไม่เป็นผู้อำนวยการ
ก็เป็นผู้เขียนท่ีได้รับเลือก  การสัมภาษณ์จะเป็นการ
ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้รับการยกเว้นจากการ
เขียนบันทกึ  ทศันคต ิ ความเชือ่  ความรู ้ ผลของ
กิจกรรม  และพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ในเวลานัน้
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บทความนี ้ได้ชี ้ให้เห็นถึงผลที ่ได้จาก
บันทึกและการสัมภาษณ์  มีการถ่ายภาพในสถาบัน
และหอ้งสมดุตามแบบ  The Carnegie Classifi-
cation of Institutions of higher Education
ผู้อำนวยการจะตรวจนบัจำนวน  ดูข้อมูลประชากร
ท่ีใช้ในการวิจัยโดยสืบค้นทาง google  และจากการ
ตรวจสอบข้อมูลจากโฮมเพจของ The US. Bureau
of the Census (http://www.census.gov)  ถึงแม้
ว่าผู้อำนวยการจะต้องมีความรับผิดชอบมากไป
กว่าห้องสมุด  กิจกรรมของพวกเขาไม่มีการแบ่ง
แยก ตามความแตกต่างของรายงานความรับผิดชอบ
เพราะผู้เขียนวิจัย  มีคำปฏิญาณรับรองที่จะเก็บ
รักษาความ ลับสว่นตัวของผูบ้ริหารและหนว่ยงาน
ในฐานะที่ข้อเท็จจริงภูมิหลังที่แต่ละห้องสมุดและ
ส ถาบนัจัดเตรยีมไว้มีขอบเขตจำกดั

ผู้อำนวยการท่านหน่ึงจากสถาบัน ARL  ได้
ถอนตัวออกจากโครงการนี ้ คือออกไป  ดังน้ันจาก
6  คน มาจาก ACRL  และ 5 คน จากสถาบนั ARL
ไม่มีมาตรฐานที่เป็นข้อสรุปถึงความเพียงพอ  ปริมาณ
คณุภาพในการศกึษาวจัิยน้ี จึงมี  11  คน เทา่นัน้
ที่เข้าร่วม และทำให้การวิจัยนั้นบรรลุผลสำเร็จ
ผู้เขียนได้กล่าวถึงคำถามที่ใช้ในการวิจัยทำการ
เปรียบเทียบและสถานทีท่ี่ใช้ศึกษาท่ีมีอยู่ในเน้ือหา
ก่อนกำหนดการทำงานตามคุณสมบัติของผู้อำนวยการ
ท่ีต้องการให้นำเสนอ



ในการชี้เฉพาะแบบแผนการดำเนินการ
ซ่ึงผู้อำนวยการได้บันทึกไว้  จะถูกแบ่งเป็นประเภท
แล้วเน้นที่การวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้บัตรประเภท
ต่างๆ  กิจกรรมแต่ละประเภทจะถูกบันทึกไว้ในบัตร
ประเภทต่างๆ

บัตรจะนำเสนอกิจกรรมที่เหมือนกันหรือ
คลา้ยคลงึกนัถูกจดัใหอ้ยู่ในประเภทเดยีวกนั  ยก

ตัวอย่าง บัตรทีมี่รายละเอยีดระหวา่งผูอ้ำนวยการ
รับประทานอาหารคำ่กบัศษิย์เกา่ เพ่ือทีจ่ะจูงใจให้
บริจาค เป็นกจิกรรมเกีย่วกบัการพฒันาและความ
พยายามท่ีจะขอเงินทุนจากภายนอกก็จัดอยู่ในกลุ่ม
เรื่องการระดมเงินทุน ทั้งนี้อาจเป็นความจำเป็น
ที่จะลดกิจกรรมหลายกิจกรรมลงตามเหตุผลของ
การแบ่งประเภท  การวิเคราะห์เนื้อหาและบัตรที่
จัดลำดับหมวดหมู่ไว้  สามารถกำหนดดัชนีบ่งชี้
กจิกรรมได ้  44 ประเภท ดงัรูปภาพประกอบที ่1
ซึ่งบรรยายให้เห็นกิจกรรมและความถี่ของเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึน  น่ันคือ  จำนวนเวลาท่ีพวกเขาได้รายงาน
ไว้ในบันทกึของผูอ้ำนวยการ 11 ทา่น

การบันทึกการสังเกตที่จัดทำโดย เฮอร์นอน,
โพเวลล ์และยัง  ในการวจัิยกอ่นหน้านี ้ ซ่ึงไม่น่า
แปลกใจเลยที่ เรื ่องการระดมเงินทุนกลับเป็น
รายงานที่มีความถี่มากที่สุด ส่วนการประชุมกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย การให้ความสำคัญกับงาน
บุคลากร และการประชุมผู้บริหารห้องสมุด  มาเป็น
อันดบั 2  3  และ  4 ตามลำดบั การจดัลำดบัอีเมล์
ไว้ในอันดับสูงนับว่าเป็นกิจกรรม ท่ีมีการแพร่หลาย
อย่างกว้างขวาง  และเป็นการยืนยันให้เห็นว่าความ
สมัพันธ์กบัภาควชิาของมหาวทิยาลยั ไดรั้บความ
สนใจอยา่งเตม็ที ่ในทำนองเดยีวกนั  น่าแปลกใจที่
เรื่องนโยบายจัดอยู่ในระดับกลาง อย่างไรก็ตาม
เป็นไปได้ท่ีการวางแผนมแีทรกอยู่ในกิจกรรมอ่ืนๆ
อีกมากมาย อาทิเช่น การประเมินห้องสมุด ซึ่ง
ผู้อำนวยการไม่ประสงค์ที่จะแสดงกิจกรรมการ
วางแผนไว้อย่างเด่นชัด  คล้ายคลึงกับการแบ่งงาน
ที่หลากหลาย  ซึ่งเกิดขึ ้นบนพื้นฐานของหลัก
ปฏิบัติโดยทั่วไป ข้อสังเกตอีกอย่างประการหนึ่ง
คือ จำนวนกจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการประชมุ หรือ
การติดต่อกับบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร
และหน่วยงานอ่ืนๆภายนอกห้องสมุดมีผู้อำนวยการ
ห้องสมุดท่านหนึ่งให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า บางครั้งเป็น
การยากที่จะตัดสินใจว่ากิจกรรมใดเป็นของห้อง
สมุดหรือมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่มีจุดประสงค์
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เดียวกัน ก็นำมารวมเข้าด้วยกันได้  ยิ่งกว่านั้นมี
ผู้อำนวยการมากกวา่ 1 คน ทีไ่ดต้ั้งข้อสงัเกตจาก
การสัมภาษณ์ว่า อิทธิพลทางการเมืองในวิทยาเขต
ก็ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมของผู้อำนวยการ
จำนวน  รวมท้ังหมดของกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประชุมนับเป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
รูปแบบของกิจกรรม 44 รายการ มีความหลาก
หลายเป็นอย่างมาก และมีผู้อำนวยการบางคนที่
แสดงข้อคิดเห็นในการสัมภาษณ์ว่ามีกิจกรรมท่ีเป็น
เพียงส่วนน้อยเท่าน้ันท่ีเป็นงานประจำ

เฮฮร์นอน, โพเวลล์ และยังได้รายงาน
คุณสมบัติ 105 ข้อ ท่ีมีความสำคญัต่อผู้อำนวยการ
/ ผู้ช่วย / รองผู้อำนวยการ / และผู้แทนผู้อำนวยการ
/ (AULs) of ARL academic library รายการ
คุณสมบัติเหล่านั้น แบ่งเป็น 7 ประเภท : การ
จัดการ  การเปน็ผู้นำ  การวางแผน  ความรว่มมือ
กับผู้อื่น อุปนิสัยส่วนบุคคล (โดยทั่วไป) อุปนิสัย

สว่นบุคคล (ภาวะผูน้ำ)   และความรอบรู ้ ประเภท
ของกิจกรรมที่ใช้ในการศึกษาทำการเปรียบเทียบ
จากคณุสมบติั 105 ข้อ  ทีท่ำการสำรวจ จากสิง่ที่
ผู้อำนวยการเห็นว่าสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติ
จริงในการทำงาน

สิง่ทีค่วรจดจำไวค้อื คณุสมบติัและการทำ
กิจกรรมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยน ซึ่ง
กันและกัน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะชี้ให้เห็น
คุณสมบัติที่สามารถใช้เปรียบเทียบกับกิจกรรมนี้
คอื ข้อเทจ็จริงในเรือ่งคณุลักษณะสว่นบุคคล อาทิ
เช่น "ความซือ่สตัย์" และ "ความไวว้างใจ"  จำนวน
ของกจิกรรมสามารถมไีดม้ากกวา่ 1 ประเภท  ยก
ตัวอย่าง "การเดนิสำรวจ"  เป็นเหตุการณท์ีอ่ยู่ใน
ประเภทการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ บางกิจกรรม
สัมพันธ์กับการเป็นผู้นำ และยังเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงานรว่มกบัผูอ่ื้น



42                                                           วารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2550

18 คร้ัง (เหตกุารณ)์
การระดมเงนิทุน

17 คร้ัง
การประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงการเป็น
ประธานและคณบดี

15  ครัง้
ให้ความสำคัญกับงานด้านบุคลากร รวมถึงการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงาน

13 คร้ัง
การประชุมผู้บริหารห้องสมุด (รองผู้อำนวยการและ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  หัวหน้าฝา่ย  ผู้ช่วยฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไปงานพิธีต่างๆ

12  ครัง้
การจัดการการเงินการคลัง/งบประมาณ  อีเมล์ รวมถึง
การใช้รายชื่อผู้ให้บริการ

9  ครัง้
การประชุมกับภาควิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย

8  ครัง้
การประชุมกับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มีความเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารนิเทศ

7 คร้ัง
กจิกรรมที ่มีการรว่มมือกบัสมาคม   พันธมิตรต่าง ๆ

6  ครัง้
เตรียมการนำเสนอโครงการ   การสนทนาทางโทรศพัท์
 กิจกรรมรว่มกบัสมาคมวชิาชพี

5 คร้ัง
วางแผนรา่งและปรบัปรุงอาคาร, ประชุมร่วมกบั
บรรณารักษ์อื่นๆ ในรัฐ ประชุมผู้นำทางวิชาชีพ อ่าน
วรรณกรรมทางวิชาชีพ

ภาพประกอบที่ 1
ความถีข่องเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในกิจกรรม  44  ประเภท

วางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
จัดการกับวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และบริการ

4 คร้ัง
US เมล์
แนะนำการเขยีนบรรณานกุรม

3 คร้ัง
เดินสำรวจห้องสมุด
วางแผน
การประเมนิห้องสมดุ / องคก์าร
ประสานงานกับผู้จำหน่าย
จัดการสารนิเทศ

2  ครัง้
ทำงานด้วยการใช้สื่อและเครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นที่ปรึกษา
ทำการนำเสนอ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ใช้เหตุผลและสติปัญญา

1  ครัง้
ความหลากหลายของมหาวิทยาลัย
 วิเคราะหน์โยบาย
การพัฒนาคณะของมหาวิทยาลัย
จัดทำรายงานประจำปี
ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ปรับปรุงหลักสูตร
แบ่งงานหลายๆ หน้าที่
งานส่วนตัว
มีการติดต่อกับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บสารนิเทศวิชาการต่างๆ
ประชุมเกี่ยวกับสถิติของห้องสมุด

ด้วยข้อเตือนใจข้างต้นนี้ จึงเป็นความพยายามที่จะเปรียบเทียบคุณสมบัติและกิจกรรม ดังนั้น
กจิกรรมจงึมีการแบง่ประเภทโดยมกีารแบง่หมวดหมู ่  และตอ่ไปน้ีเป็นภาพประกอบที ่2 ทีแ่สดงรายชือ่
ประเภทดงักลา่วกบักจิกรรมทีไ่ดรั้บมอบหมาย จัดลำดบัจากการรายงานมากทีส่ดุถงึน้อยทีส่ดุ  ตามดว้ย
กจิกรรมทีมี่การแบง่ประเภททีมี่ปริมาณมากเทา่ๆ กบัคณุสมบติั และคณุสมบติัทีมี่ลำดบัอยู่ในวงเลบ็
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ภาพประกอบที่ 2
กิจกรรมและคุณสมบัติที่ตรงกัน

การจัดการ
1. ระดมเงนิทนุ  (9)
2. ใหค้วามสำคญักบังานดา้นบคุลากร - สนบัสนนุความกา้วหนา้ในวชิาชพีสำหรบัผูป้ฏบิตังิาน (7)
3. การประชุมกับผู้บริหารห้องสมุด - ติดต่อกับผู้ปฏิบัติงาน (3) มอบหมายอำนาจบังคับบัญชา (4)
4. การจดัการการเงนิ / งบประมาณ - จัดการแหลง่เงินงบประมาณ / ต้ังงบประมาณ (8)
5. ประชุมกบัผู้ปฏิบัติงานหอ้งสมดุ - ติดตอ่กับผู้ปฏิบัติงาน (3) อำนวยความสะดวกในการทำงาน (14)
6. การนำเสนอโครงการ - พัฒนา 11 แหล่งเงินทนุ (11)
7. "การเดนิสำรวจ" - อำนวยความสะดวกเพือ่ให้เกดิสภาพแวดลอ้มในการทำงานทีดี่ (5)
8. ความแตกตา่งของมหาวทิยาลยั - ความหลากหลายของเจา้หนา้ทีผู้่ปฏิบัติงาน (12)
9. วิเคราะหน์โยบาย - การพฒันาโครงการดำเนนิงานใหม่ๆ  และบริการ (10)

การเป็นผู้นำ
1. ภาระหนา้ทีเ่กีย่วกบังานพธีิ - พัฒนาทศันวสิยัของห้องสมดุใหชั้ดเจน (4)
2. การประชมุกับคณะกรรมการมหาวทิยาลัย - เก่ียวกับหน้าท่ีของบุคคลทางการเมอืง และส่ิงแวดล้อม

(3) พัฒนาความชดัเจนของหอ้งสมดุ (4) สนบัสนนุบรรณารกัษใ์ห้มีบทบาทในการศกึษาขัน้สงู (5)
3. ให้ความรว่มมือกบัสมาคม - ผู้นำและมสีว่นรว่มในสมาคมและใหค้วามรว่มมือ (8)
4. ประชุมกับบรรณารักษ์อ่ืนๆ ในมลรัฐ - แสดงให้เห็นถึงทักษะท่ีมีประสิทธิภาพ (12) พัฒนาและให้การ

ดูแลกลุม่และองคก์รในวทิยาเขต (15)
5. ประชุมกบัผู้นำดา้นวชิาชพี - สาธติความมปีระสทิธภิาพของเครอืข่าย (12)  พัฒนาและใหก้ารดแูล

กลุม่และองคก์รในวทิยาเขต (15)
6. เดินทาง - สาธติความมปีระสทิธิภาพของเครอืข่าย (12)  พัฒนาและใหก้ารดแูลกลุม่และองคก์ร

ในวทิยาเขต (15)
7. การพฒันาภาควชิาของมหาวทิยาลยั - ผู้สนบัสนนุบรรณารกัษใ์ห้มีบทบาทในการศกึษาขัน้สงู (5)
8. รายงานประจำป ี - พัฒนาวทิยาเขตใหมี้ความชดัเจนในดา้นหอ้งสมดุ (4)

การวางแผน
1. วางแผน - จัดลำดบัความสำคญัก่อน- หลัง (1)
2. ประเมินห้องสมดุ / การประชมุองคก์ร - สรา้งและประเมนิคณุคา่เครือ่งมือเครือ่งใช้ทีอ่ำนวยความ

สะดวกต่อผู้ใช้ห้องสมุด (4) สร้างสิ่งแวดล้อมที่สามารถดูแลรับผิดชอบ (5)
3. ทำงานดว้ยสือ่ และใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเครือ่งมือ - วางแผนเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารนเิทศและ

บริการ  (2)

การจัดการอื่นๆ
1. อีเมล์ - คอืการเขา้ถงึ (4) การเชือ่มต่อ (7)
2. สนทนาทางโทรศพัท ์- คอืการเขา้ถงึ (4) การเชือ่มต่อ (7)
3. US เมล์ - การเขา้ถงึ (4) การเชือ่มต่อ (7)

อุปนิสัยสว่นบคุคล (ท่ัวไป)
1. เข้ารว่มกจิกรรมของสมาคมวชิาชพี - ถือเป็นสว่นหนึง่ของหนา้ทีแ่ละงานอาชพี (5)
2. อ่านงานเขยีนดา้นวชิาชพี - ถือเป็นสว่นหน่ึงของหนา้ทีแ่ละงานอาชพี (5) เพ่ือให้เกดิความรูอ้ย่าง

กว้างขวาง (15)
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3. ท่ีปรึกษา - มีประสบการณห์ลากหลายในการทำงาน (12)
4. การนำเสนอ - ถือเป็นสว่นหนึง่ของหนา้ทีแ่ละงานอาชพี (5)
5. เขียนบทความ - ถือเป็นสว่นหน่ึงของหนา้ทีแ่ละงานอาชพี (5)
6. ให้คำปรึกษาทางวชิาการ - ทำงานหลายอยา่งในเวลาเดยีวกัน (3) มีประสบการณห์ลากหลาย (12)
7. เตรียมหลักสตูร -  ทำงานหลายงานในเวลาเดยีวกนั (3)
8. งานทีห่ลากหลาย - ทำงานหลายงานในเวลาเดยีวกนั (3)

อุปนิสัยสว่นบคุคล (มนุษยสมัพนัธ์)
1. ประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย - เพื่อขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางของห้องสมุด (3)
2. การวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย - เพื่อขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางของห้องสมุด (3)

มีการปรบัเปล่ียนเป้าหมาย (1)
3. ประชุมคณะกรรมการ - เพ่ือให้เกดิความสามารถและทำใหส้ะดวกขึน้ (12)

มีทักษะการสรา้งทมีงาน (15)

ความรอบรู้ทั่วไป
 1. ความรูด้า้นเทคโนโลยสีารนเิทศ - ข้อมูลเทคโนโลยสีารนเิทศ (8)
 2. วัสดอิุเล็กทรอนกิสแ์ละบริการ - ห้องสมดุดจิิตอล (5)
 3. วางระบบกอ่สรา้งอาคารและการบำรงุรักษา - การวางแผนทีง่่ายและสะดวกขึน้ (4)
 4. แนะนำการเขยีนบรรณานกุรม - การรูส้ารนเิทศ (22)
 5. ทำงานรว่มกบัผู้จำหน่าย - ระบบการสง่สารนเิทศ (19) อุตสาหกรรมการพมิพ์ (20)
 6. การจดัการแหลง่สารนเิทศ - จัดการแหลง่สารนเิทศ และพัฒนา (9)
 7. ประเดน็เรือ่งทรพัย์สนิทางปญัญา - ลิขสทิธิท์รพัย์สนิทางปญัญา (12)
 8. ความเปน็สว่นตวั - การบรหิารจดัการ (13)
 9. ติดต่อสื่อสารกับนักการศึกษา สำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย (1)
10. เป็นทีร่วมแหล่งความรูเ้ชิงวิชาการ - มีแนวความคดิในการศกึษาขัน้สงู (7)

ภาพประกอบที ่ 2 (ตอ่)
กิจกรรมและคุณสมบัติที่ตรงกัน

จากการทดสอบการเปรียบเทียบระหว่าง
คุณสมบัติและกิจกรรม ผลที่ได้มีทั้งเป็นไปตาม
ความคาดหมายและเปน็ทีน่่าแปลกใจ  กจิกรรมที่
ได้รับการจัดลำดับมีความใกล้เคียงกับคุณสมบัติ
ที ่เท่าเทียมกัน : เช่น การประชุมกับผู้บริหาร
ห้องสมุด  การประชุมกับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด การ
เข้าร่วมงานพิธีต่างๆ การประชุมกับภาควิชาของ
มหาวิทยาลัย  การวางแผน การประเมินผลห้องสมุด
การประชมุผู้บริหารมหาวทิยาลยั วางแผนกลยทุธ์
มหาวิทยาลัย วางแผนสร้างอาคารและปรับปรุง
จัดการแหล่งรวมสารนิเทศ การจัดประเภทประกอบ

ไปด้วย : อันดบัหน่ึงเป็นเร่ืองของการระดมเงนิทนุ
บุคลากรเป็นอันดับท่ี 2  ของกิจกรรม แต่เป็นอันดับ
ที ่7 ของคณุสมบติั  การเตรยีมการนำเสนอ เป็น
อันดับ 6 ของกิจกรรม แต่เป็นอันดับ 11 ของ
คุณสมบติั เทคโนโลยสีารนเิทศเปน็อันดบั 1 ของ
กิจกรรม แต่เป็นอันดับ 8 ของคุณสมบัติ การแนะนำ
บรรณานุกรม ซ่ึงเป็นอันดับ 4 ของกิจกรรม แต่เป็น
อันดบั 22 ของคณุสมบติั และความรูใ้นการตดิตอ่
ส่ือสาร ซ่ึงเป็นอันดับ 9 ของกิจกรรม แค่เป็นอันดับ
1 ของคณุสมบติั



วารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2550                                                 45

ทั้งหมดนี้คือการจัดสรรเวลาที่ให้ความ
สำคัญกับการเปรียบเทียบและต้องมีการตีความหมาย
อย่างระมัดระวัง  บันทึกข้างต้น ซ่ึงบ่งช้ีถึงกิจกรรม
และคุณสมบัติที่มีผลลัพท์เท่ากันไม่เป็นวิทยาศาสตร์
ที่แท้จริง  ยิ่งกว่านั้นรายการคุณสมบัติขึ้นอยู่กับ
หลักฐานมากกวา่  ส่ิงท่ีผู้อำนวยการรายงานในชว่ง
ระยะเวลา 12 วัน และผู้อำนวยการของ ARL
เท่าน้ันท่ีมีคุณสมบัติ  อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะสรุป
ได้ว่า รายการของคุณสมบตัิและกิจกรรมชี้ให้เห็น
ว่าผู้อำนวยการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็น
ผู้นำวิทยาเขตที่มีส่วนร่วมในกับการวางแผนกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ย่ิงกว่าน้ันต้องเข้าร่วมแข่งขัน
ในการจดัสรรเงนิทุน มีหลักเกณฑใ์นการตดิต่อกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอ่ืน และผู้ปฏิบัติงานให้ความ
สำคัญกับการประเมินผล และมีความรู ้ในการ
แนะนำบรรณานกุรม และการใชส้ารนเิทศ  บางสิง่
เหล่านีแ้ละกจิกรรม / คณุสมบติัอ่ืนๆ  ตามรายการ
ข้างต้น  สอดคล้องกับบทบาทของความเป็นผู้นำ
ในการวจัิยห้องสมดุ ดงัที ่ไมเคลิ เอ. เคลเลอร ์ ได้
ช้ีให้เห็น :  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ฝึกวชิาชพี  ผู้สนบัสนนุ
ผู้บริการ ผู้พิพากษา นายหนา้ และเพือ่นร่วมงาน
รวมทั้งผู้ชำนาญทางยุทธศาสตร์ ผู้เสี่ยงภัยและ
นักปฏิรูป

การศึกษาอื่นๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
มินสเ์บิร์ก  ไดห้ยิบยกคำถามขึน้มา ดังน้ี "อะไรที่
ผู้จัดการไดท้ำ" และกล่าวว่า "แม้แต่ผู้จัดการทุกคน
ก็ไม่ได้รู้เหมือนกัน"  เขาต้ังข้อสังเกตไว้ว่า "ความไม่
รู้ในธรรมชาติของการจัดการจะไม่มีอีกต่อไป เพราะ
มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานและมีการสอน
วิธีการจัดการ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้ามีหัวข้อเรื่องที่
ดำเนนิการตอ่ไป  "น่ันคอืภาระหนา้ทีท่ีจ่ะผลักดนั
ให้ผู้จัดการต้องทำงานหนัก การสนับสนุน  การ
ถูกขดัขวาง  ตอบสนองตอ่ทกุๆ สิง่ทีม่ากระตุน้ให้
เกิดการค้นหา ทำให้ตัดสินใจได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
และทำทกุๆ ส่ิงโดยฉบัพลัน

การศึกษานี้ไม่มีการทำซ้ำ  งานวิจัยของ
มินสเ์บิร์ก  มีความแตกตา่งระหวา่งผูจั้ดการ  เขา
ศึกษาและมีส่วนร่วมในการศึกษาน้ีด้วย  อันดับแรก
ผู้อำนวยการห้องสมุดไม่ได้อ้างอิงถึงความกดดันใน
การทำงาน ซึ่งมีภาระหน้าที่และมีงานต้องทำมากมาย
ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้นำเสนอแต่ไม่ได้มุ่ง
เน้นทีก่ารวจัิย  อันดบัที ่2  ผู้อำนวยการบางหอ้ง
สมดุ  ทกุวนัน้ีต้องมีความสามารถในการทำงานที่
หลากหลาย  ผู้อำนวยการจะต้องรวบรวมสารนิเทศ
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ไม่มีหลักฐานที่เขาจะตัด
สินใจได้ในเวลาเร่งด่วน หรือได้รับการกระตุ้นอันดับ
4 มีบางสิง่ทีช้ี่ให้เห็นว่า  พวกเขาอา่นวรรณกรรม
และมีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลที่แตกต่างกัน
แลกเปลีย่นข้อมูลสารนเิทศ  ผู้อำนวยการ 11 ท่าน
มีส่วนเก่ียวข้องท้ังการบริหารจัดการและภาวะผูน้ำ
ดังเช่น การแสดงบทบาทในระดบัสถาบันและความ
สัมพันธ์กับผู้บริจาค ผู้นำห้องสมุดจะต้องปฏิบัติงาน
และติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพกับคณะกรรมการ
ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย

⌦

ตามปกต ิ  ข้อสรุปของการศึกษานี้จะสะท้อน
ให้เห็นเฉพาะในช่วงเวลาจริงท่ีทำ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลในช่วงเวลาอืน่ ผู้อำนวยการสามารถมีส่วนร่วม
กับกิจกรรมต่างๆ ย่ิงไปกว่าน้ัน  ถึงแม้ว่า ผู้อำนวยการ
11 ท่านจะไม่ได้เป็นตัวแทนของสมาชิก ACRL และ
ARL ผู้เขียนเห็นว่า บทสรุปที่ได้เป็นตัวแทนของ
การนำเสนอในระยะเวลา 12 วัน  ข้อจำกัดอ่ืนๆ คือ
ผู้เขียนไม่ได้ตรวจสอบในเชิงลึกในวิทยาเขตสถาบัน
และวัฒนธรรมองคก์รแตล่ะแห่ง ดังน้ี บทสรปุทีไ่ด้
มาจึงเป็นเพียงบทสรุปย่อทั่วไป
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มีบางสิ่งที่น่าประทับใจ ในความแตกต่าง
ระหว่างผู้อำนวยการจากรายงานกจิกรรมและเวลา
ท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีพวกเขาได้รับการจัดสรร น่ันคือ ลักษณะ
เฉพาะส่วนบุคคลที่อยู่ในแต่ละห้องสมุด ตัวอย่าง
เช่น การเฝา้ดแูล  การปฏบัิติภารกจิอย่างมากมาย
ของกิจกรรมในแต่ละวัน  และบรรลุผลสำเร็จ มีเวลา
น้อยกว่าส่วนใหญ่ของผู้อำนวยการอ่ืนๆ

             พวกเขามักถูกขัดจังหวะและต้องเบ่ียงเบน
ความสนใจไปสู่เร่ืองอ่ืนๆ บางทีก็หวนกลับไปท่ีเร่ือง
เดมิ ย่ิงไปกวา่นัน้  ผู้อำนวยการ 11 คน มีความ
สนใจแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  ซ่ึงข้ึนอยู่กับความ
แตกต่างของแต่ละสถาบันและวัฒนธรรมห้องสมุด
รวมทัง้สมาคม  ในขณะทีผู้่เข้ารว่มบางคนอธบิาย
ว่าผู้อำนวยการมีการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมใน
สถานท่ี แต่วัฒนธรรมเหล่าน้ันจะต้องมีการเปล่ียนแปลง
ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อมีการสรรหาผู้อำนวยการ
คนใหม่  สถาบันต้องการบุคคลท่ีมีความแตกต่างใน
แง่ของความแขง็แกรง่ คณุสมบติั และความสนใจ
จากบุคคลท่ีมีอยู่ในตำแหน่งมาก่อน  ตามปกติ เป็น
ที่คาดหวังในแง่คุณสมบัติ  ความแข็งแกร่ง และ
ทักษะการเปลีย่นแปลง  ผู้อำนวยการคนใหมไ่ด้รับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมมากกว่าที่เขาหรือเธอจะ
สามารถเปล่ียนได้  บุคคลผู้น้ันจะต้องแสดงถึงความ
แข็งแกร่งและความอ่อนแอภายในองค์กร และ
สามารจดัการกบัความออ่นแอได ้  ความยุง่ยากที่
เกิดข้ึน  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดต้องปรับตัวให้เข้ากับ
การบริหารจัดการและวิธีการปกครองของผู้อำนวยการ
คนใหม ่น่ีคอืความรบัรู้ความของผูอ้ำนวยการทีจ่ะ
ต้องตรวจ สอบดว้ยคณุธรรม

การวจัิยในอนาคต  อาจจะมุง่ความสนใจ
ไปที่การวิจัยส่วนบุคคล ของสถาบันและห้องสมุด
ก่อนท่ีผู้อำนวยการคนใหม่มาดำรงตำแหน่งหลายปี
อะไรท่ีเปล่ียนแปลงและเกดิข้ึนในสถาบนัและวัฒนธรรม
ห้องสมุด  ผู้อำนวยการห้องสมุดคนใหม่จะทำ

อย่างไรเกี ่ยวกับขับเคลื ่อนการบริหารงานและ
ภาวะผู้นำ เขาและเธอจะประสบความสำเร็จได้
อย่างไร งานวิจัยจะเป็นส่ิงท่ีอยู่ไกลตัวออกไป  และ
ความรับรู้ของบุคคลากรห้องสมุด จะสะท้อนออก
มาให้เห็นจากการสำรวจ

วิธีดำเนินการจะให้ได้ปริมาณมากและ
การสุ่มตัวอย่างการศึกษาถึงความสามารถในการ
แสวงหา และมุ่งประเด็นไปท่ีการจัดการความรู้แบบ
คาร์เนก้ี  และเปรียบเทียบกับกิจกรรมของผู้อำนวยการ
ในสถาบันที่มีการควบคุมเหมือนกัน, ขนาด และ
พันธกิจ  การสืบสวนข้อเท็จจริงเช่นน้ีอาจจะต้องใช้
การแยกประเภทระหว่างการมีส่วนร่วมและปัจจัย
ของระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง  ดังน้ัน  การวิจัย
นี้อาจจะได้รับการพิจารณาว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่
เป็นหอสมดุกลาง หรือห้องสมดุ ทีมี่ห้องสมดุสาขา
ระบบของห้องสมุดขนาดใหญ่ อาจจะรวมถึงห้อง
สมุดกฎหมาย หรือห้องสมุดแพทย์  การส่งเสริมการ
วิจัยเก่ียวกับภาวะผู้นำ  จะต้องมีหัวข้อท่ีแสดงแง่มุม
ความรู้สึกในด้านสติปัญญาความเฉลียวฉลาด ซึ่ง
แดเนยีล โกลแมน  ไดก้ลา่วถงึ  อัตราของการไมมี่
ภาวะผู้นำ ซ่ึงเขาอธิบายไว้ว่า "สติปัญญาเฉลียวฉลาด
ในทีท่ำงาน มักจะหอ้มล้อมด้วยการบรหิารจดัการ
ด้วยตนเอง" (การรับรู้ตนเอง, การมีระเบียบวินัยต่อ
ตนเอง และแรงบันดาลใจ)   และจัดการสัมพันธภาพ
กบัผู้อ่ืน (ความรูส้กึและทกัษะทางสงัคม)
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อาจมีบางคนถามว่าคุณสมบัติการเป็น
ผู้นำที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้  เพื่อให้เกิดแรง
บันดาลใจ สำหรับบุคคลที่ต้องการเป็นผู้นำได้
หรือไม่ การทบทวนคุณสมบัติและกิจกรรมในเน้ือหา
ท่ีมองเห็นความเขม้แข็ง และความอ่อนแอที่สามารถ
ปรับปรุงใหม่ ภาวะผู้นำ และ/หรือเสนอแนะใน
ขอบข่ายท่ีต้องการทักษะโดยท่ัวๆ ไป ความสอดคล้อง
กับงานในหลายหน้าที่ ดูเหมือนจะมีความสำคัญ
มาก ในความหลากหลายและกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อน
ซึ่งพบได้ในการบันทึก รัช ไมเลอร์ บรรณารักษ์
มหาวทิยาลยัฮิลแมน  มหาวทิยาลยัพิสเบร์ิก พูด
ไว้ว่า "เมื่อข้าพเจ้าอ่านรายการคุณสมบัติ ข้าพเจ้า
แปลกใจท่ีบางคนสามารถกระทำได้ในเวลา เดียวกัน
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า  ผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจำนวนมากทั้ง
ภายในและภายนอกห้องสมุด

ควรจดจำไว้ว่า  ผู้นำเป็นตัวแทนของความ
สามารถท่ีดำเนินไปตาม แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน
เพ่ือเป็นความรูแ้ละนำไปพฒันาในอนาคต  เม่ือไม่
นานน้ี  ส่ิงพิมพ์ท่ีออกมาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม  มีการ
ตรวจสอบโดย OCLC  ซึ่งค่อนข้างจะเกี่ยวกับ
ตำแหนง่ในห้องสมดุ  ทีมี่ขอบเขตระหวา่งความมี
เหตุผล เหตุการณใ์นอดตี คำสัง่ สมาคมอสิระ และ
ความไร้ระเบียบของเว็บไซต์  เนื่องจากผู้นำได้
นำเสนอท้ังกิจกรรมในปัจจุบันและอนาคต  ประการ
แรกต้องคิดเกี ่ยวกับลำดับงานขั้นต่อไป  และ
ส่งเสริมให้เกิดความสามารถมากยิง่ข้ึน
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Maintaining the library catalog data-
base or (OPAC) requires that the data be
accurate and complete to enable the user
to access the library collection with expe-
diency and efficiently.  This article provides
guidelines on how to maintain a library

catalog of high standard

10
บีลล์,  เจฟฟรีย์ *

ปภาดา น้อยคำยาง   แปลและเรยีบเรียง**

10  Ways to Improve Data Quality

คุณเคยประสบกับเหตุการณ์เหล ่าน ี ้
หรือไม ่  เช่น  คน้พบรายชือ่หนงัสอืทีต่อ้งการใน
โอแพก (OPACs) แต่เมื่อไปค้นหาตัวเล่มที่ชั้น
หนังสือกลับไม่พบ ท้ังๆ ท่ีหนังสือเล่มน้ันไม่ได้มีการ
ยืมออกไปแต่อย่างใด และคุณก็ใช้เวลาตามหา
หนังสือเล่มนั้นอยู่หลายสัปดาห์ แต่ก็ยังหาไม่พบ
หรือคุณเคยมีประสบการณ์ในการค้นหาหนังสือที่
อยู่บนชั้นจำนวนมากมายเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ
แล้วคุณประหลาดใจหรือไม่ว่าทำไมจึงค้นหาไม่พบ
เหตุการณท้ั์งสองกรณน้ีีเกิดข้ึนได้หากข้อมูลท่ีมีใน
ฐานข้อมูลโอแพกไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร หรือ
เกิดข้อผิดพลาดในข้ันตอนการจัดทำรายการ ทำให้
ข้อมูลของหนังสือบนชั้นไม่ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ใน
โอแพก ห้องสมุดหลายแห่งมักมองข้ามปัญหาอัน
เกิดจากข้อผิดพลาดน้ีไป ท้ังน้ีเน่ืองจากไม่มีใครคน
ใดคนหนึง่เป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลสกปรกที่ปรากฏอยู่ในโอแพกของ
ห้องสมุด เป็นข้อมูลท่ีเกิดจากการพิมพ์ผิด สะกดผิด
และไม่ถูกต้อง ซ่ึงหมายถึงข้อมูลท่ีเกินความจำเป็น
หรือข้อมูลท่ีควรมีแต่กลับไม่มี ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรค
สำคญัต่อการเขา้ถงึทรพัยากร   ห้องสมดุของผูใ้ช้
การเข้าถึงจะถูกจำกัดอยู่ในวงแคบหากผู้ใช้โอแพก
ไม่สามารถพบขอ้มูลท่ีต้องการได ้จากผลการคน้ท่ี
ปรากฏ  หรือเม่ือผลการคน้ของผูใ้ช้มีรายการทีไ่ม่
ตรงกับความต้องการ หรือพบรายการซ้ำซ้อนกัน

-------------------------------------------------------------
* บรรณารกัษวิ์เคราะหส์นเทศ ห้องสมดุออราเรยี มหาวทิยาลยัโคโลราโด เดนเวอร์
** บรรณารกัษ ์งานวเิคราะหแ์ละจดัทำฐานขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศ สำนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ
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ตัวอย่างเชน่  ถ้าผูใ้ช้กำลงัคน้หาหนงัสอืทีเ่กีย่วกบั
โภชนาการ ใช้คำค้นว่า "nutrition" โดยท่ีไม่ทราบ
ช่ือผู้แต่ง หรือช่ือเร่ือง  ในขณะท่ีหัวเร่ืองในระเบียน
บรรณานุกรมของหนังสือเล่มน้ีสะกดผิดเป็น "nutri
tution" ดงัน้ันระเบียนข้อมูลน้ีจะไม่ปรากฏ ในผล
การค้น และผู้ใช้อาจไม่พบหนังสือเล่มน้ีเลยก็ได้

การดูแลรักษาข้อมูลในฐานข้อมูลโอแพก
ของห้องสมุดนั้น หากดำเนินการไม่ดีหรือไม่ละเอียด
รอบคอบ จะเป็นสาเหตุให้ต้องเสียเวลา เงินทอง และ
รายละเอียดต่างๆ ได้ การเสยีเวลา หมายถึง การที่
ไม่สามารถบอกไดว่้าหนงัสอืน้ันอยู่ทีไ่หน อันเน่ือง
มาจากข้อมูลในรายการ (Catalog) ของหนังสือเล่ม
นั้นสูญหายไป หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้จึง
ต้องใชบ้ริการยมืระหวา่งหอ้งสมดุ  ทำใหต้้องเสยี
ค่าใช้จ่าย ส่วนรายละเอียดท่ีสูญหาย หมายถึง การ
ทีไ่ม่สามารถคน้พบรายการในโอแพกได ้หรือเห็น
ได้เมื่อมีการจัดทำรายชื่อหนังสือและวัสดุอื่นๆ ที่
ค้นหาไม่พบ ซ่ึงหนังสือหรือวัสดุอ่ืนๆ เหล่าน้ีสามารถ
จะค้นพบได้ หากห้องสมุดมีการดูแลรักษาข้อมูลใน
ฐานขอ้มูลให้ถูกตอ้ง รายละเอยีดทัง้หมดทีผู้่เขียน
นำเสนอในที่นี้  เป็นวิธีการควบคุมคุณภาพงาน
เทคนิคห้องสมุดให้เป็นมาตรฐาน  อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากห้องสมุดมักเน้นในเรื่องเทคโนโลยีที่หรูหรา
ของระบบหอ้งสมดุอัตโนมติั  จึงทำใหเ้ราละเลยที่
จะเอาใจใส่ในเร่ืองความถูกต้องของเน้ือหา และการ
พิมพ์ในระบบเหล่านั้น ซึ่งหมายถึง ข้อมูลทาง
บรรณานุกรมและการดูแลรักษาข้อมูล

ข้อมูลไม่ถูกต้องที่ปรากฏอยู่ในโอแพกนั้น
เปรียบได้กับบัตรราย การที่สูญหายไปจากตู้บัตร
รายการและสิง่ทีผู้่เขียนเสนอแนะในทีน้ี่  มุ่งหมาย
เพื่อให้มีการปรับปรุงรายการในฐานข้อมูลให้เป็น
รายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ซึ่งเป็นหลักการที่
ห้องสมดุสามารถนำไปประยกุตไ์ด ้  ข้อมูลต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเก็บอยู่ในบัตรรายการ หรือในคอมพิวเตอร์
เซอร์ฟเวอร์ต้องเป็นข้อมูลที่ได้มาตรฐานมีความ
ทันสมัย สมบูรณ์และถูกต้อง

           ข้อมูลในโอแพกทีมี่คณุภาพตำ่เป็นประเดน็
ท่ีไม่มีการนำมา พูดคุยหารือกันระหว่างบรรณารักษ์
แต่เราจะพบคำทีพิ่มพ์ผิดและขอ้ผิดพลาดอืน่ๆ ได้
อย่างชดัเจนเมือ่ใช้โอแพก  ฐานขอ้มูลจำนวนมาก
มีข้อมูลผิดพลาดในทำนองนี้  ไม่ยกเว้นแม้แต่
รายการของหอสมดุรัฐสภาอเมริกันก็มีข้อผิดพลาด
เช่นกัน  ในวงวิชาชีพอ่ืนต่างก็พยายามทีจ่ะลดและ
ขจัดข้อผิดพลาดเหล่าน้ี สำหรับวิชาชีพบรรณารักษ์
ไม่ควรท่ีจะละเลยส่ิงน้ีเช่นกัน

ห้องสมุดสามารถแก้ไขหรือดำเนินการ เพ่ือ
ทำให้ข้อมูลที ่มีอยู ่ในฐานข้อมูลโอแพกมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ได้ถ้าทุกฝ่ายได้พยายามร่วมมือ
ประสานสัมพันธ์กัน  ฉะน้ันเพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว
ผู้เขียนจึงขอแนะนำวธีิการ 10 วิธี ณ ทีน้ี่ โดยวธีิ
ในข้อ 1 ถึง 8 เป็นวิธีปฏิบัติสำหรับงานเทคนิค
ห้องสมุด และงานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล
ลงฐานข้อมูลที่จะช่วยกันแก้ไขความผิดพลาดที่
ผ่านมา  โดยเปลี่ยนแปลงและปรับรายการข้อมูล
ในฐานขอ้มูลให้เป็นมาตรฐาน และการทำใหข้้อมูล
โดยทั่วไปมีความเป็นระเบียบ ส่วน 2 วิธีสุดท้าย
จะไม่เฉพาะเจาะจงงานเทคนิคห้องสมุด แต่เป็น
เป้าหมายท่ีบุคลากรห้องสมุด ทุกคนสามารถทำงาน
ร่วมกันได้

1. การตรวจสอบรายการหลกัฐาน
ดำเนินการตรวจสอบรายการหลกัฐาน

สำคญั เช่น  ผู้แต่ง  หัวเร่ือง  ช่ือชุด  ทกุรายการ
เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องตามรูปแบบที่ปรากฏใน
ระเบียนรายการหลักฐาน การควบคุมรายการ หลักฐาน
สามารถดำเนินการได้โดยใช้ระบบมือ หรือระบบ
อัตโนมติั และควรดำเนนิการตรวจสอบทกุครัง้ทีมี่
ผลงานใหม่เข้ามา
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2. ติดตามมาตรฐานการลงรายการ
ทรัพยากร ห้องสมุดทุกชนิด
การติดตามมาตรฐานการลงรายการ

จะช่วยให้เกิดความแน่ใจเกี่ยวกับกลุ่มคำที่ใช้แทน
ทรพัยากรสารสนเทศในโอแพก  และผลการคน้ที่
คงเสน้คงวา คำวา่ กลุ่มคำ หมายถงึ ผลงานทีมี่
เน้ือหาคล้ายกันจะเรียงอยู่ใกล้กันในหน้าจอ ซ่ึงเป็น
ลักษณะเดียวกันกับการเรียงผลงานบนช้ัน ท้ังน้ีเพ่ือ
ความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูล
ส่วนความคงเส้นคงวา หมายถึง ผู้ใช้ห้องสมุด
สามารถมัน่ใจได้ว่าผลการคน้ของเขาแตล่ะคร้ังน้ัน
จะให้ผลการคน้ทีไ่ด้วัสดเุร่ืองเดยีวกนัทกุครัง้ไป

3. ค้นหาและแก้ไขการพิมพ์ผิดท่ี
ปรากฏ ในรายการ
เทอร์ร่ี บอลลารด์ (Terry Ballard) เป็น

บรรณารกัษท์ีไ่ดร้วบรวมคำทีมั่กจะพมิพ์ผิด ไว้ใน
หนังสือ ช่ือ "Typographical Errors in Library
Databases," สามารถดูได้จากยูอาร์แอล http://
faculty.quinnipiac.edu/l ibraries/tballard/
typoscomplete.html ซ่ึงบุคลากรห้องสมุดสามารถ
ค้นหารายการทีมี่การพมิพ์ผิดในฐานขอ้มูลโอแพก
ของตนและแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้อย่างไรกต็าม การ
สะกดผิดในบางกรณีอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกก็ได้ นอก
จากนีก้ารสะกดผดิในภาษาหนึง่อาจเปน็การสะกด
ท่ีถูกในอีกภาษาหน่ึงก็ได้  แต่อย่างน้อยท่ีสุดการฝึก
อบรมบุคลากรห้องสมุดให้สามารถใช้บัญชีนี้เป็น
ก็จะช่วยลดจำนวนคำทีมั่กจะพิมพ์ผิดในฐานข้อมูล
โอแพกได้

4. ดำเนินการให้แน่ใจว่าช่ือผู้เขียน
อัตชีวประวัติน้ัน ได้มีการนำไปทำ
เป็น หัวเร่ืองด้วยแล้ว
ในอดีตนั้นหลักเกณฑ์การลงรายการ

ไม่ได้กำหนดว่าต้องนำชื่อผู้เขียนอัตชีวประวัติมา
ลงเป็นรายการหวัเร่ือง ท้ังน้ีเพราะรายการผูแ้ต่งจะ
ทำหน้าท่ี 2 ประการ คือ เป็นผู้แต่ง และเป็นหัวเร่ือง
แต่เนื่องจากกฎเกณฑ์การลงรายการในปัจจุบัน
เปล่ียนไป โดยกำหนดให้นำช่ือผู้เขียนอัตชีวประวัติ
น้ันไปทำ เป็นหัวเรือ่งดว้ย

5. ปรับปรุงหัวเร่ืองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ตัวอย่างเช่น หัวเรื ่อง "Botany- -

Anatomy" ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ปัจจุบันได้
เปลี่ยนเป็น "Plant anatomy" หัวเรื่องที่มีการ
เปล่ียนแปลงน้ี หอสมุดรัฐสภาอเมริกันได้จัดทำเป็น
บัญชีไว้ซึ่งสามารถดูได้จากยูอาร์แอล www.loc.
gov/catdir/cpso/ บรรณารักษ์จึงควรย้อนกลับ
ไปดูหัวเรื่องที่เคยกำหนดไว้ และเพิ่มหัวเรื่องใหม่
เข้าไปอย่างเช่นเม่ือเร็วๆ น้ี หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ได้มีการกำหนดหัวเร่ืองท่ีเป็นช่ือเฉพาะของแผ่นดิน
ไหว เช่น "Alaska Earthquake. Alaska, 1964"
ซึ่งเดิมนั้นเรื่องเหล่านี้จะอยู่ในหัวเรื่อง "Earth-
quakes -- Alaska" ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเพิ่ม
หัวเรื่อง ใหม่นี้ไปในฐานข้อมูลห้องสมุดเพื่อทำให้
ข้อมูลในระเบียนสอดคล้องกับเน้ือหาของหนังสือ
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6. ค้นหาระเบียนท่ีไม่มีหัวเร่ือง และ
เพ่ิมหัวเร่ืองท่ีเหมาะสมลงไป
วิธีการค้นหาระเบียนในฐานข้อมูล

ทียั่งไม่มีหัวเร่ืองน้ันทำได ้2 วิธี คอืคน้ดไูปเร่ือยๆ
สามารถทำได้โดยบรรณารักษ์งาน วิเคราะห์
หมวดหมู่ บันทึกข้อผิดพลาดน้ันไว้ พร้อมท้ังจัดการ
แกไ้ข หรือบันทกึรายการทียั่งไม่มีหัวเร่ือง สว่นอีก
วิธีหนึ่ง คือให้ระบบรายงานผลออกมา นั่นคือ มี
หลายระบบท่ีสามารถกำหนดให้รายงานผลระเบียน
ตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไว ้เช่น  ส่ังให้ระบบรายงาน
ระเบียนที่ยังไม่มีหัวเรื่อง

7. ตรวจสอบความผิดพลาดของคำ
นำ หน้านาม
บรรณารกัษวิ์เคราะห์หมวดหมู่ กำหนด

รหัสในระเบียนบรรณานุกรมด้วยตัวเลข เพื่อให้
ระบบรับรู้เกี่ยวกับจำนวนอักษรที่ไม่ต้องคำนึงถึง
ในส่วนของช่ือเร่ืองท่ีเป็นคำนำหน้านาม เช่น A, An,
The หรือ Los แต่ถ้าการลงรหัส มีข้อผิดพลาด
ซึ่งหมายความว่าได้ลงรหัสไว้เป็น 0 ในกรณีนี้
ชื่อเรื่องก็จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มที่เริ่มต้นด้วย คำว่า
The ดังน้ัน การกำหนดรหสันีค้วรมกีารตรวจสอบ
อยู่อย่างสม่ำเสมอ

8. ดำเนินการให้แน่ใจได้ว่าผลงาน
ทุกช้ินท่ีปรากฏในโอแพกมีท่ีอยู่
(Location) ถูกต้อง
ถ้ารายการบรรณานุกรมในโอแพก

ระบุว่าเป็นหนังสือสำรอง แน่นอนว่าตัวเล่มน้ันก็จะ
ต้องอยู่ใน Collection ของหนังสือสำรองจริงๆ ส่วน
ตัวเล่มรายการใดท่ีมีท่ีอยู่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง

9. จัดโครงการตรวจสอบหนังสือ
และการสำรวจหนังสือบนช้ัน
การตรวจสอบการจัดเรียงหนังสือบน

ช้ัน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างหนังสือท่ีอยู่บนช้ัน
กับรายการที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นงาน
ที่สามารถใช้เทคโนโลยีไร้สายทำการตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หากสำรวจแลว้พบว่าหนังสือ
เล่มใดสูญหาย ก็ต้องลบระเบียนหนังสือน้ันออกไป
ส่วนหนังสือเล่มใดท่ียังไม่มีในฐานข้อมูลก็จะต้องเพ่ิม
รายการหนังสือนั้นลงไป  สำหรับป้ายเลขเรียก
หนังสือ ถ้าหลุดออกหรือไม่ชัดเจน ก็ควรจัดการ
เปลี่ยนใหม่  นอกจากนั้นแล้วควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าหนังสือทุกเล่มบนชั้น มีการจัดเรียงลำดับ
อย่างถูกต้อง

ในอดีตน้ัน ห้องสมุดเคยใช้บัตรแจ้งหมู่เป็น
เครื่องมือในการสำรวจหนังสือ บัตรแจ้งหมู่เป็น
บัตรที่แยกออกไปต่างหากจากบัตรรายการทั่วไป
โดยเรียงลำดับตามเลขเรียกหนังสือ และใช้บัตร
รายการ 1 ใบแทนรายการ 1 ช่ือเร่ือง ในปัจจุบัน
โอแพกมีบัตรแจ้งหมู่เสมือน (Virtual Shelflist) โดย
ใช้เลขเรียกหนังสือค้นหาหนังสือและทรัพยากร
ต่างๆ ของห้องสมุด ถ้าห้องสมุดมีเคร่ืองสำรวจแบบ
ไร้สาย (Wireless capabilities) บุคลากรหอ้งสมดุ
สามารถใช้แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์สำรวจหนังสือบน
ช้ัน หรือใช้วิธีการพมิพ์ (print) ข้อมูลออกมากอ่น
จากนั้นบุคลากรห้องสมุดทำการตรวจสอบข้อมูล
ที่พิมพ์ออกมากับหนังสือบนชั้นได้ ทั้งนี้ยกเว้น
หนังสือท่ีสูญหายไปหรือถูกยืมออก เสร็จแล้วต้องจัด
ทำรายช่ือหนังสือท่ีหาไม่พบ และเปล่ียนสถานภาพ
ในระบบเป็น Missing แล้วดำเนินการค้นหาหนังสือ
ท่ีสำรวจไม่พบน้ี จนเม่ือเวลาผ่านไประยะหน่ึง หาก
ยังไม่สามารถค้นพบหนังสือเล่มนั้นได้ ก็ควรลบ
ระเบียนนั้นออกไปจากฐานข้อมูล สำหรับบรรณารักษ์
ท่ีดูแล Collection น้ีก็ควรดำเนนิการจดัหาหนงัสอื
มาทดแทนหนงัสือท่ีสูญหายน้ีด้วย
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--------------------------------------------------------
แปล : Beall, Jeffrey.  (2005, March).  "10 Ways to Improve Data Quality," American Libraries. 36(3) :  36-37.

10.  ให้บุคลากรห้องสมุดทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาฐานข้อมูล
ควรให้บุคลากรหอ้งสมุดรายงานขอ้ผิดพลาดทีพ่บในฐานขอ้มูลโอแพก

ให้กับผู้ที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่อยู่
ในงานวเิคราะหห์มวดหมูก่ไ็ด ้ ทัง้น้ีเพราะมบุีคลากรหอ้งสมดุหลายคนทีใ่ช้โอแพก
และสามารถตรวจสอบได้ว่ามีข้อมูลใดที่ผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง ห้องสมุดควรใช้
ประโยชน์จากการใช้โอแพกของบุคลากรเหล่านี้ โดยให้เขาบันทึกรายการข้อ-
ผิดพลาดท่ีพบ

โอแพกเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า เราจึงไม่ควรละเลยจนทำให้
เครื่องมือนี้เป็นอุปสรรคในการค้นหาข้อมูล ห้องสมุดจะต้องดำเนินการให้บริการ
นี้เป็นไปโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ความร่วมมือซึ่งกันและกันของบุคลากรใน
การขจัดข้อผิดพลาดในโอแพก เป็นการแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาท่ีมุ่งม่ันต่อบริการ
ที่มีคุณภาพ  การที่ผู้ใช้ของเราสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน น้ันหมายถงึรางวลัท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนนิงานนี้
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ดรรชนแีบ่งออกเปน็ 2 ภาค ได้แก่  ดรรชนผู้ีแต่งและดรรชนหัีวเร่ือง

⌫⌫⌫⌫⌫

จ
จิรัชฌา  วิเชียรปัญญา 10-12, 1-2 (2547-2549) : 7-20
เจฟฟรีย์, บีลล์ 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :

ช
ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 46-51

9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 92-62
13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :

ด
ดาวรตัน์  แทน่รัตน์ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 111-119

ต
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 10-12, 1-2 (2547-2549) : 62-65

                  ฝ่ายสือ่สารองคก์ร
ท

ทดัชา  ตุ้นสกลุ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 74-82
น

นฤมล  พฤกษศลิป์ 10-12, 1-2 (2547-2549) : 47-61
นันทา  วิทวฒิุศกัดิ์ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 83-91

บ
เบญจา รุ่งเรืองศลิป์ 10-12, 1-2 (2544-2549) : 27-36

ป
ปภาดา  น้อยคำยาง 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :
ปรัชญนันท ์ นิลสุข 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 19-27

9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 63-73
9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 92-104

 ลมัย  ประคอนส*ี

⌫ ⌫⌫    ⌫⌫  ⌫ 
   

___________________________

* บรรณารกัษแ์ผนกเทคนคิ สำนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ
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พ
พัชรา  หาญเจรญิกิจ 10-12, 1-2  (2547-2549) : 37-46
พิชยา  พรมาลี 10-12, 1-2 (2547-2549) : 7-20
พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 7-18

ย
ยุพเรศ  กาวนิคำ 10-12 (2547-2549) : 7-20

ร
รัตนาภรณ ์ กาศโอสถ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 92-104
ร่ืนฤด ี ไชยวิชิตกลุ 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :

ล
ลมัย  ประคอนสี 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :

ว
วรัท  พฤกษากลุนันท์ 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :
วิเชียร  ชุติมาสกลุ 9,1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 28-36

ศ
ศริิพร  จิรศริิมงคล 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 28-36
ศลีุพร  ช่วยชูวงศ์ 10-12, 1-2 (2547-2549 : 21-26

ส
สุกานดา  อาบีดัน 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :
สพุจน์  เครอืหงส์ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 105-110
สภุาณ ี เลิศจริะประเสรฐิ 10-12, 1-2 (2547-2549) : 66-71

อ
อัมพร อู่รัชตมาศ 9, 1  (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 37-45
อุดม รัตนอัมพรโสภณ 9, 2  (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 63-73
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⌫⌫⌫⌫⌫

การค้นข้อสนเทศ
- ความสามารถในการกำหนดคำคน้เพ่ือการค้นหาสารสนเทศของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื  13, 1
(ม.ค.-มิ.ย. 2550) :

การจัดการแฟ้มข้อมูล (คอมพวิเตอร)์
- แฟ้มสะสมงานอเิล็กทรอนิกส์ : เคร่ืองมือวัดและประเมินตามสภาพจรงิ

13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :

การบริหารองค์ความรู้
- เสน้ทางการจดัการสารสนเทศสูก่ารจดัการความรู ้ประยุกตจ์ากหลกัการ

วิเคราะหห์มวดหมู ่9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 83-91
- ห้องสมดุอเิล็กทรอนกิสก์บัการบรหิารองคค์วามรู ้: บทบาทของหอ้งสมดุ และ

บรรณารกัษวิ์ชาชพีในยคุขอ้มูลข่าวสาร  9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 74-82

การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- การอภปิรายเรือ่ง การกำหนดกลยทุธเ์พ่ือการพฒันาหอ้งสมดุ : การวางแผน

เชิงกลยทุธ ์ (Strategic Planning) 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 7-18

การศึกษาทางไกล
- แนวทางสำหรบัการใหบ้ริการหอ้งสมดุการเรยีนรู้ทางไกล 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย.

2546) : 37-45

การออกกำลังกาย
- สขุภาพดไีม่มีซ้ือขาย : ถ้าอยากไดต้้องออกกำลงักายและเลน่กฬีา 9, 1

(ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 52-62

กีฬา
- วิทยาศาสตรก์ฬีา 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 46-51
- สขุภาพดไีม่มีซ้ือขาย : ถ้าอยากไดต้้องออกกำลงักายและเลน่กฬีา 9, 1

(ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 52-62

ข้อมูล -- การพฒันา
- 10 วิธีในการปรบัปรุงคณุภาพของขอ้มูล 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :
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ความพอใจของผู้ใช้บริการ
- การใหบ้ริการเชงิสรา้งสรรค ์13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :

โครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะ - สหรัฐอเมริกา -- การศึกษาเฉพาะกรณี
- กรณีศึกษาเร่ือง การรับรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเก่ียวกับ โครงการบรรณารักษ์

ประสานงานประจำคณะ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม
10-12, 1-2 (2547-2549) : 37-46

งานเทคนิค (ห้องสมุด)
- เสน้ทางการจดัการสารสนเทศสูก่ารจดัการความรู ้ประยกุตจ์ากหลกัการ

วิเคราะหห์มวดหมู ่9, 2  (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 83-91

ดัชนี
- ดรรชนวีารสารรงัสติสารสนเทศ ปีที ่9 - ปีที ่13 ฉบับที ่1 พ.ศ. 2546-2550

13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :

ทรัพยากรเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์-- การประเมนิ
- การประเมนิคณุภาพเวบ็ข้อมูลสารสนเทศ 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 19-27

เทคโนโลยทีางการศกึษา
- ระบบการศกึษาอเิล็กทรอนกิสแ์บบสมารต์ (Smart e-Education System)

9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 28-36
- รายงานการวจัิยผลการควบคมุการเรยีนและการออกแบบเวบ็เพจในการ

เรียนการ สอนผา่นเวบ็ทีมี่ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัมัธยม
ศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนสาธติ "พิบูลบำเพญ็" มหาวทิยาลยับูรพา 9, 2
(ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 63-73

- สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย 10-12, 1-2 (2547-2549) : 7-20

เทคโนโลยทีางการศกึษา -- ประกนัคุณภาพ
- การประกันคุณภาพงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับสถาบันหรือสำนักฯ ของ

สถาบนัอุดมศกึษา 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 105-110

เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สือ่หลายมติิแบบปรบัตัว 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :
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นวัตกรรมทางการศกึษา
- ระบบการศกึษาอเิล็กทรอนกิสแ์บบสมารต์ (Smart e-Education System)

9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 28-36
- รายงานการวิจัย ผลการควบคุมการเรียนและการออกแบบเว็บเพจในการเรียน

การสอนผา่นเว็บท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนระดับมัธยม
ศกึษา ปีที ่3 โรงเรยีนสาธติ "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวทิยาลยับูรพา 9, 2
(ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 63-73

- สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย 10-12, 1-2 (2547-2549) : 7-20

นวัตกรรมทางการศกึษา -- สิงคโปร์
- ไปดงูานทีป่ระเทศสงิคโปร ์9, 2  (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 111-119

บรรณารักษ์ -- การฝึกอบรมในงาน
-    ประสบการณ์วิทยากรฝึกอบรมเร่ืองการจัดการและคน้คืนทรัพยากรสารสนเทศ

สำหรบับรรณารกัษห้์องสมดุแพทยแ์ละสาธารณสขุ ณ กรงุธากา ประเทศ
บังคลาเทศ ระหว่างวนัที ่30 ม.ค. - 8 ก.พ. 2549.  10-12, 1-2
(2547-2549) : 21-26

บุคลากรห้องสมุด
- ผู้อำนวยการหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา : เขาปฏบัิติงานอะไร 13, 1

(ม.ค-มิ.ย.  2550) :

ประกันคุณภาพการศึกษา
- การประกันคุณภาพงานด้านเทคโนโลยกีารศึกษาระดับสถาบันหรือสำนักฯ

ของสถาบนัอุดมศกึษา 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 105-110

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
- รายงานการวิจัย ผลการควบคุมการเรียนและการออกแบบเว็บเพจในการเรียน
     การสอนผา่นเวบ็ทีมี่ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัมัธยม

ศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนสาธติ "พิบูลบำเพญ็" มหาวทิยาลยับูรพา 9, 2
(ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 63-73

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
- ผู้อำนวยการหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา : เขาปฏบัิติงานอะไร 13, 1

(ม.ค-มิ.ย.  2550) :
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แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
- แฟ้มสะสมงานอเิล็กทรอนิกส์ : เคร่ืองมือวัดและประเมินตามสภาพจรงิ

13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550) :

มหาวทิยาลยัรังสติ. สำนักหอสมดุ - ความพอใจของผูใ้ช้บริการ -- การสำรวจ
- สรุปผลการสำรวจความพงึพอใจในการใชบ้ริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย

รังสติ ปีการศกึษา 2547.  10-12, 1-2 (2547-2549) : 47-61

มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม
- กรณศีกึษาเรือ่ง การรบัรู้ของอาจารยม์หาวทิยาลยัเกีย่วกบัโครงการ

บรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม
10-12, 1-2 (2547-2549) : 37-46

ระบบการจดัเก็บและคน้ข้อสนเทศ -- การประเมนิ
- การประเมนิคณุภาพเวบ็ข้อมูลสารสนเทศ 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 19-27

ระบบการจดัเก็บและคน้ข้อสนเทศ -- การฝึกอบรม
-     ประสบการณ์วิทยากรฝึกอบรมเร่ืองการจัดการและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ

สำหรบับรรณารกัษห้์องสมดุแพทยแ์ละสาธารณสขุ ณ กรงุธากา ประเทศ
บังคลาเทศ ระหวา่งวนัที ่30 ม.ค. - 8 ก.พ. 2549.  10-12, 1-2  (2547-
2549) : 21-26

ระบบการเรยีนการสอน -- เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
- ระบบการศกึษาอเิล็กทรอนกิสแ์บบสมารต์ (Smart e-Education System)

9,1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 28-36
-    รายงานการวจัิยผลการควบคมุการเรยีนและการออกแบบเวบ็เพจในการเรยีน

การสอนผา่นเว็บท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนระดับมัธยม
ศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนสาธติ "พิบูลบำเพญ็" มหาวทิยาลยับูรพา 9, 2
(ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 63-73

- สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันอุดม
ศกึษาไทย 10-12, 1-2 (2547-2549) : 7-20

โรงเรียนสาธติ "พิบูลบำเพญ็" มหาวทิยาลยับรูพา -- การศึกษาและการสอน
-    รายงานการวจัิยผลการควบคมุการเรยีนและการออกแบบเวบ็เพจในการเรยีน

การสอน ผ่านเวบ็ทีมี่ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัมัธยม
ศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนสาธติ "พิบูลบำเพญ็" มหาวทิยาลยับูรพา 9, 2
(ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 63-73
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วทิยาศาสตรก์ารกฬีา
- วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 46-51

เว็บไซต ์-- การออกแบบ
-    รายงานการวจัิยผลการควบคมุการเรยีนและการออกแบบเวบ็เพจในการเรยีน

การสอน ผ่านเว็บท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที ่3 โรงเรยีนสาธติ "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวทิยาลยับูรพา 9, 2  (ก.ค.-ธ.ค.
2546) : 63-73

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื - นักศึกษา -- บริการสารสนเทศ
- ความสามารถในการกำหนดคำคน้เพ่ือการค้นหาสารสนเทศของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื  13, 1
(ม.ค.-มิ.ย. 2550) :

สิงคโปร์
- ไปดงูานทีป่ระเทศสงิคโปร ์  9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 111-119

สขุภาพ
- สขุภาพดไีม่มีซ้ือขาย : ถ้าอยากไดต้้องออกกำลงักายและเลน่กฬีา 9, 1

(ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 52-62

ห้องสมดุ -- การบรหิาร
- การอภปิรายเรือ่ง การกำหนดกลยทุธเ์พ่ือการพฒันาหอ้งสมดุ : การวางแผน

เชิงกลยทุธ ์ (Strategic Planning) 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 7-18

ห้องสมดุ -- บริการสารสนเทศ
- แนวทางสำหรบัการใหบ้ริการหอ้งสมดุการเรยีนรู้ทางไกล 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย.

2546) : 37-45

หอ้งสมดุ -- สงิคโปร์
- ไปดงูานทีป่ระเทศสงิคโปร ์  9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 111-119

ห้องสมุดดิจิตอล
- ห้องสมดุอเิล็กทรอนกิสก์บัการบรหิารองคค์วามรู ้: บทบาทของหอ้งสมดุและ

บรรณารกัษวิ์ชาชพีในยคุขอ้มูลข่าวสาร  9,2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 74-82
- e-Library เพ่ือกา้วสู ่e-University 9,2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546) : 92-104
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ห้องสมุดมารวย
- ห้องสมดุมารวย (2547-2549) : 62-65

หัวเร่ือง
- ความสามารถในการกำหนดคำคน้เพ่ือการค้นหาสารสนเทศของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื  13, 1
(ม.ค.-มิ.ย. 2550) :

แหล่งสารสนเทศ -- การประเมนิ
- การประเมนิคณุภาพเวบ็ข้อมูลสารสนเทศ 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2546) : 19-27

อุทยานการเรียนรู้
- อุทยานการเรยีนรู้  Thailand Knowledge Park 10-12, 1-2 (2547-2549)

:  66-71

ฮ่องกง -- ภูมิประเทศและการทอ่งเท่ียว
- การเดนิทางทีไ่ม่ธรรมดา 10-12, 1-2 (2547-2549) : 27-36
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⌫

วารสารรังสิตสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารรังสิตสารสนเทศ

เพื่อให้วารสารได้มาตรฐาน ผู้ประสงค์จะส่งต้นฉบับจะตีพิมพ์ ควรจัดเตรียมต้นฉบับ
ตามคำแนะนำ

     

1. บทความวิชาการ  เป็นบทความวิชาการทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสาร-
สนเทศศาสตร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

2. รายงานการวิจัย   เป็นรายงานผลการศึกษาวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

3. บทความพเิศษ   เป็นบทความทีเ่กีย่วกบัประสบการณ ์ทศันคต ิบทวจิารณ ์หรือ
บทสมัภาษณท์างดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขา
วิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

1. บทความหรือรายงานการวิจัยที่ส่งต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน
หรือไม่อยู่ในระหว่างท่ีส่งไปพิมพ์ในวารสารอ่ืน

2. กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและตอบรับการตีพิมพ์สำหรับบทความ
หรือรายงานการวจัิยทีส่ง่ และความรบัผิดชอบใดๆ เกีย่วกบัเน้ือหาและความคดิเหน็ในบทความ
หรือรายงานการวจัิยเป็นของผูเ้ขียนเทา่นัน้

3. ต้นฉบับท่ีจัดส่งจะได้รับการตรวจทานโดยผูท้รงคุณวุฒิในด้านน้ันๆ  (Peer Review)
ก่อนท่ีจะตีพิมพ์
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  ⌫⌫

1. บทความ
ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง และชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่องเยื้องไปทางขวามือ

ส่วนสถาบันหรือสถานท่ีทำงานของผู้เขียน พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก ต้องพิมพ์ต้นฉบับด้วย
โปรแกรม Microsoft Word สง่พร้อม Diskette

2. รายงานการวิจัย
รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยเหมือนกับการเขียนบทความ โดยมีการเรียง

ลำดบัเร่ือง ดังน้ี
 2.1 บทคดัยอ่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ
 2.2 คำสำคัญ หรือคำหลัก ระบุคำสำคัญท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้าย

บทคดัย่อของแต่ละภาษา
 2.3 ความเปน็มาหรอืความสำคญัของปญัหา และวตัถุประสงคข์องการวจัิย
 2.4 สมมตฐิานของการวจัิย (ถ้าม)ี
 2.5 กรอบแนวคดิในการวจัิย (ถ้าม)ี
 2.6 วิธีดำเนนิการวจัิยในเรือ่งเครือ่งมือ วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการ

วิเคราะห์ข้อมูล
 2.7 สรปุผลการวจัิย และการวเิคราะหผ์ลการวจัิย
 2.8 การอภิปรายผลการวิจัย
 2.9 ข้อเสนอแนะ
2.10 เอกสารอ้างอิง

  ⌫

1. การอ้างอิงเอกสารในเร่ือง
ช่ือ-นามสกลุ ผู้แต่งสำหรบัภาษาไทย หรือนามสกลุสำหรบัภาษาองักฤษ ตามดว้ย

เคร่ืองหมายจุลภาค ( , )  ปีท่ีพิมพ์ของเอกสาร : เลขหน้าหนังสือท่ีถูกอ้างอิงในเน้ือความ โดยมีไว้ใน
วงเล็บแทรกอยูกั่บเน้ือหาใสไ่ว้ท้ายข้อความนัน้

ตวัอยา่ง
(กติติ ภักดวัีฒนะกลุ, 2545 :79)
(Ziemer, Peterson and Borth, 2003 : 117)

2. การอ้างอิงท้ายบทความหรือรายงานการวิจัย
ให้เรียงลำดบัเอกสารภาษาไทยกอ่นภาษาองักฤษ โดยมรูีปแบบการเขยีนดงัน้ี
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