
 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 

การสํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล 
 

หัวขอเนื้อหา 
ความหมายของทรัพยากรสารนิเทศ 

ประเภทของทรัพยากรสารนเิทศ 

การจําแนกตามสาขาวชิา 

การจําแนกตามรูปลักษณของวัสดุ 

สถาบนับริการสารนิเทศ 

สารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล 

ดานการศึกษา 

ดานการบริหารและการจัดการ 

ดานสาธารณสุข 

ดานสิ่งแวดลอม  

วิธีการสํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูล 

 ศึกษาการทาํงานของระบบ 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแลว นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของทรัพยากรสารนเิทศได 
2. จําแนกประเภทของทรพัยากรสารนิเทศแบบตางๆ ได 

3. อธิบายขอบเขตหนาที่และวัตถุประสงคในการใหบริการ ของสถาบันบริการสารนิเทศ
ประเภทตางๆ ได 

4. อธิบายไดวาระบบงานดานตางๆ นําสารนิเทศไปใชในการจัดการฐานขอมูลอยางไร 

5. บอกวิธีการสํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูลได 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อใหทราบถึงพื้นฐานความรูของนักศึกษา ที่

เกี่ยวกับการสํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล 

2. ผูสอนตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการบรรยาย และมีการถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน 

3. จัดกลุมระดมความคิด เพื่อพิจารณาวามีการนําสารนิเทศไปใชในการจัดการ

ฐานขอมูลอยางไร ในระบบที่ เกี่ยวกับการศึกษา การบริหารและการจัดการ สาธารณสุข และ

ส่ิงแวดลอม เปนตน เพิ่มเติมจากในเอกสารประกอบการสอน 

4. เปดโอกาสใหแตละกลุมอภิปรายคําตอบที่ได โดยอยูในการดูแลและคําแนะนําของ

ผูสอน 

5. ในการบรรยายเรื่องสถาบันสารนิเทศ และวิธีการสํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการ

จัดการฐานขอมูล ผูสอนไดมีการยกตัวอยางในเรื่องตางๆ เพื่อใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น 

6. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความเขาใจในบทเรียน 

7. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท บทที่ 5 ของเอกสารประกอบการสอนเพื่อทบทวน

ความรู 

8. เนนการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนและเว็บไซตของ

วิชาการจัดการฐานขอมูล รวมทั้งเว็บไซตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการฐานขอมูล 

2. สไลดสําหรับนําเสนอบทเรียน ที่ทําจากโปรแกรมไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต 

(Microsoft PowerPoint) 

3. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

4. เว็บไซตวิชาการจัดการฐานขอมูล  

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตการตั้งคําถามและตอบคําถาม 

2. สังเกตการอภิปรายรวมกนัขณะทํางานเปนกลุม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือรนในการทาํกิจกรรม และคุณภาพของผลงาน 

4. สังเกตผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน และคําตอบที่ไดจากการทาํแบบฝกหัด 



 
บทที่ 5 

การสํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล 
 

ตามองคกรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงสารนิเทศลวนแลวแตมีทรัพยากรสารนิเทศ

จํานวนมากมายหลากหลาย ดังนั้นการจัดทําฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ จึงมี

ความสํ าคัญกับหน วยงาน เหล านั้ นมาก  เ ราจึ งจํ า เปนต องทํ าความเข า ใจ เกี่ ยวกับ

ทรัพยากรสารนิ เทศแตละประเภทเพื่อประโยชนในการสํารวจวาหนวยงานแตละแหง 

มีทรัพยากรสารนิเทศอะไรบาง และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการจัดทําฐานขอมูลตอไป 

 

ความหมายของทรัพยากรสารนิเทศ 
“ทรัพยากรสารนิเทศ” (information resources) หมายถึง สารนิเทศที่มีคุณคา ซึ่งบันทึก

ขอมูล ขาวสาร เร่ืองราว และความรูโดยใชอักษร ภาพ สัญลักษณ รหัส หรือเสียง ซึ่งสามารถ

ปรากฏใหเห็นหรือไดยินหรือสัมผัสไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง (เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล, 2542, หนา 14)  

นอกจากนี้ วิภา ศุภจาริรักษ (2542, หนา 23) ยังไดสรุปความหมายของทรัพยากร 

สารนิเทศ วาคือ วัสดุที่จัดเก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ เพื่อเสริมสรางสติปญญาและ

สรางสรรคจิตใจอารมณของมนุษยโดยใชตัวอักษรสัญลักษณ ภาพ เสียง และอ่ืนๆ ในการบันทึกซึ่ง

จะอยูในรูปของหนังสือ วารสาร จุลสาร และโสตทัศนวัสดุ เปนตน 

สรุปไดวา “ทรัพยากรสารนิเทศ” คือ ส่ือที่ใชในการจัดเก็บ รวบรวม ขอมูล ขาวสาร และ

ความรูตางๆ ที่มีลักษณะเปนทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเสียง ซึ่งไดรับการบันทึก

ไวในสื่อส่ิงพิมพ และส่ือไมตีพิมพ 
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ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ 
ทรัพยากรสารนิเทศสามารถจําแนกได 3 ลักษณะ คือ การจําแนกตามสาขาวิชา การ

จําแนกตามรูปลักษณของวัสดุ และการจําแนกตามแหลงที่มา 

 
1. การจาํแนกตามสาขาวิชา 

เปนการจําแนกทรัพยากรสารนิเทศโดยพิจารณาตามกลุมเนื้อหา หรือความรู 

ทางวิชาการในสาขาวิชาตางๆ ที่ไดมีการศึกษาคนควา วิจัยหาขอเท็จจริง ตลอดจนไดมีการ

ประมวลผลและรวบรวมเปนทฤษฎี ทําใหเกิดเปนศาสตรตางๆ ข้ึน เชน ประวัติศาสตร รัฐศาสตร 

เศรษฐศาสตร นิติศาสตร นิเทศศาสตร แพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร เปนตน 

 
2. การจาํแนกตามรูปลกัษณของวสัดุ 

เปนการจําแนกทรัพยากรสารนิเทศ โดยพิจารณาตามลักษณะวัสดุที่ใชบันทึก

สารนิเทศ แบงออกได เปน 2 ประเภท คือ 

3.1 สิ่งพิมพหรือสิ่งตีพิมพ (printed materials) หมายถึง ส่ิงที่พิมพข้ึนเปนเลม

หรือ เปนแผนโดยใช ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ รหัส ในการสื่อความหมายสิ่งพิมพ หรือส่ิงตพีมิพ

จําแนกออกเปน 5 ประเภท คือ 

2.1.1 หนังสือ (book) หมายถึง ส่ิงที่พิมพข้ึนเปนเลม มีเนื้อหาสาระเปนเรื่อง

เดียวกันทั้งเลม หรืออาจมีหลายเรื่องก็ได หนังสือแบงออกเปน 

1) หนังสือสารคดี (non-fiction) หมายถึง หนังสือที่ใหเนื้อหาสาระ 

ในเรื่องตางๆ ที่เปนวิชาการหรือกึ่งวิชาการ ไดแก หนังสือความรูทั่วไป หนังสือแบบเรียน หนังสือ

ตํารา หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิง หนังสือวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ ผลงานวิจัย 

หนังสือหลักสูตร คูมือครู ประมวลการสอนหรือโครงการสอน และส่ิงพิมพรัฐบาล เปนตน 

2) หนังสือบันเทิงคดี (fiction) เปนหนังสือที่เขียนขึ้นจากจิตนาการและ

ประสบการณมีเนื้อหาสาระเนนความบันเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดแก นวนิยาย เร่ืองสั้น 

หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน เปนตน 

3) วารสาร (journal or periodical or magazine) หมายถึง ส่ิงพิมพที่มี

กําหนดออกเปนระยะๆ ตอเนื่องกัน ภายใตชื่อเรื่องเดียวกัน เนื้อหาภายในเลมประกอบดวย

เร่ืองราวตางๆ หลายเรื่องเรียกวาบทความ อาจเปนเรื่องในสาขาวิชาเดียวกัน หรือตางสาขาวิชา 

รวมอยูในฉบับเดียวกัน มีผูเขียนเรื่องหลายคน เร่ืองที่ปรากฏในวารสารอาจจบภายในฉบับ หรือ

ตองติดตามไปหลายๆ ฉบับ วารสารเปนสิ่งพิมพที่มีความสําคัญในแงของการเสนอขอมูลที่ 
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ทันสมัยใหมกวาหนังสือ เนื่องจากมีการผลิตออกเปนระยะๆ โดยสม่ําเสมอ ไดแก วารสารวิชาการ 

วารสารกึ่งวิชาการ หรือวารสารเชิงวิจารณ และวารสารบันเทิงหรือนิตยสาร เปนตน 

2.1.2 หนังสือพิมพ (newspaper) หมายถึง ส่ิงพิมพที่เสนอขาวความ

เคลื่อนไหวของเหตุการณในปจจุบัน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มักมีกําหนดออกรายวัน

หรือรายสัปดาห เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ อาจมีการเสนอบทความ ความคิดเห็น 

ในเรื่องตางๆ เร่ืองราววิชาการ ตลอดจนสารคดี กีฬา นวนิยาย เร่ืองเบ็ดเตล็ด และโฆษณา เปนตน 

2.1.3 จุลสารหรืออนุสาร (pamphlet) หมายถึง ส่ิงพิมพขนาดสั้น ที่เสนอ

เนื้อหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีลักษณะทั้งที่เย็บเปนเลม วางซอน หรือแผนพับ โดยทั่วไปจะมีจํานวน

หนาไมเกิน 60 หนา จุลสารอาจจัดทําโดย หนวยงานของรัฐ หนวยงานธุรกิจ สถาบันและองคกร

ตางๆ 

2.1.4 กฤตภาค (clipping) เปนการนําขาว ภาพ หรือบทความจากวารสาร 

หรือหนังสือพิมพมาผนึกลงบนกระดาษโดยมีการใหหัวเรื่อง และบอกแหลงที่มาของขอมูล  

แลวจําแนกใสแฟมไวเปนเรื่องๆ ซึ่งถือวาเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาของผูใชในกรณีที่

หองสมุดแหงนั้นไมไดเก็บหนังสือพิมพฉบับยอนหลังไว หรือบางหองสมุดที่มีวารสารแตไมไดทํา

ดรรชนีวารสารไวชวยคน อาจถายสําเนาเอกสารสําหรับบทความที่สําคัญๆ มาจัดทําเปนกฤตภาค

ไวบริการได 

3.2 สิ่งไมตีพิมพ (non-printed materials) หมายถึง วัสดุอ่ืนใดที่ไมใชส่ิงตีพิมพ 

บางครั้งเรียกวา โสตทัศนวัสดุ (Audio - Visual Materials) ส่ิงไมตีพิมพแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 

2.2.1 โสตวัสดุ (audio materials) เปนวัสดุบันทึกสารนิเทศซึ่ง เวลาใช 

ตองใชรวมกับเครื่องมืออุปกรณ ผูใชจะไดยินเสียงเพียงอยางเดียว ไดแก แผนเสียง และแถบเสียง 

เปนตน 

2.2.2 ทัศนวัสดุ (visual materials) เปนวัสดุที่บันทึกสารนิเทศไว ผูใช 

จะเห็นเพียงภาพอยางเดียว ทัศนวัสดุบางอยางจําเปนตองใชรวมกับเครื่องมือหรืออุปกรณเฉพาะ

ไดแก ภาพนิ่ง ภาพโปรงใสหรือแผนใส รูปภาพ วัสดุลายเสน หรือวัสดุกราฟก เปนตน 

2.2.3 โสตทัศนวัสดุ (audio - visual materials) เปนวัสดุที่ใชงานรวมกับ

เครื่องมือหรืออุปกรณเฉพาะ ผูใชจะไดเห็นภาพและไดยินเสียงพรอมกันดวย ไดแก ภาพยนตร 

และวีดิโอทัศน เปนตน 
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2.2.4 วัสดุยอสวน (microforms) เปนวัสดุที่ยอสวนจากสิ่งตีพิมพ โดย

ยอสวนใหมีขนาดเล็กลงหลายเทา แลวบันทึกลงบนแผนฟลมหรือบัตรกระดาษแข็ง  

วัสดุยอสวนมีทั้งแบบโปรงแสงและทึบแสงไดแก ไมโครฟลม ไมโครฟช และไมโครการด เปนตน 

2.2.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส (electronic materials) หมายถึง ทรัพยากร 

สารนิเทศที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีดานการจัดเก็บและคนคืนสารนิเทศเขาไวดวยกันในสื่อ

บันทึกชนิดใหม มีรูปแบบเปนจานแมเหล็ก (diskette) หรือเปนออปติคัลดิสก (optical disk) หรือ

เปนแถบแมเหล็ก (magnetic tape) ซึ่งหากตองการสืบคนใหไดขอมูลตามตองการ จําเปนตอง

อาศัยเทคนิควิธีจากคอมพิวเตอร หรือใชรวมกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมดวย ไดแก 

1) ฐานขอมูล (database) คือ แหลงสารนิเทศที่เก็บไวในรูปของ

อิเล็กทรอนิกส โดยอาศัยระบบจัดการฐานขอมูลและระบบคอมพิวเตอร เปนเครื่องมือทําให 

การประมวลสารนิเทศมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน ฐานขอมูลสามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ 

ได 3 ประเภทคือ 

- ฐานขอมูลแบบออนไลน (online database) เปนฐานขอมูล 

ที่บริษัทตางๆ ทําขึ้นมาในรูปของธุรกิจมีการจัดหาและจัดเก็บขอมูลตางๆ ไว แลวนําไปเสนอ

บริการแกองคกรตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับขอมูล หรือที่คาดวาองคกรเหลานั้นอาจจําเปนตองใช

ขอมูลเหลานั้น เมื่อมีการเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล ทางบริษัทก็จะเก็บคาบริการตามอัตรา 

ที่กําหนดไว ปจจุบันนี้มีฐานขอมูลแบบออนไลนมากมายและอยูในหลายรูปแบบเชน บรรณานุกรม 

ดรรชนีและสาระสังเขป รายงานการประชุม ตาราง และสถิติ เปนตน ตัวอยางของฐานขอมูล เชน 

ฐานขอมูล DIALOG, MEDLINE และ AGRIS เปนตน 

- ฐานขอมูลแบบ ซีดี-รอม (CD-ROM database) เปนฐานขอมูล

สําเร็จรูปที่บันทึกไดทั้งตัวอักษร ตัวเลข ขอความ ภาพ สัญลักษณ และเสียง มีคุณสมบัติเปน 

ส่ือจัดเก็บขอมูลเพื่อการอานเพียงอยางเดียว สามารถคนขอมูลก็ไมตองเสียคาใชจายดาน 

การสื่อสารตามระยะเวลา และสามารถคนซ้ําๆ ได ตามที่ตองการ  

- ฐานขอมูลที่หองสมุดจัดทําขึ้นเอง โดยหองสมุดแตละแหง

จัดทําฐานขอมูลข้ึนมาเอง สวนมากจะอยูในรูปของบรรณานุกรมของทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยูใน

หองสมุดนั้นๆ 

2) สื่อประสม (multimedia) คือส่ือที่นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชใน

การรวบรวมสารนิเทศที่เปนตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง  

มาบันทึกไวบนสื่อ เชน แผนบันทึก (diskette) แผนจานแมเหล็ก (magnetic tape) แผน 
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คอมแพกต (compact disc) เปนตน แลวสามารถถายทอดสารนิเทศที่บันทึกไวในเวลาเดียวกัน 

หรือสามารถโตตอบกับผูใชไดดวย ไดแก ซีดี-รอม (CD-ROM) คอมพิวเตอรชวยสอน(Computer 

Assisted Instruction : CAI) และอินเทอรเน็ต (internet) เปนตน 

 
3. การจาํแนกตามแหลงที่มา 

เปนการจําแนกทรัพยากรสารนิเทศ โดยพิจารณาตามแหลงที่มาของขอมูล ความรู 

ความคิด และประสบการณที่เปนเนื้อหาตางๆ ตามลําดับแหลงที่เกิด โดยแบงออกเปน 4 ประเภท 

ดังนี้ 

3.1 แหลงปฐมภูมิ (primary sources) หมายถึง แหลงที่เผยแพรความรูเปนครั้ง

แรก เชน รายงานการวิจัย เปนตน ซึ่งมีหลายรูปแบบ ไดแก เอกสาร (monographs) วารสาร

รายงานการประชุมทางวิชาการ สิทธิบัตร ปริญญานิพนธ ตลอดจนวัสดุที่ไมไดตีพิมพ เชน 

จดหมายโตตอบ สมุดบันทึกผลการทดลอง เปนตน 

3.2 แหลงทุติยภูมิ (secondary sources) หมายถึง แหลงที่เปนคูมือนําผูใชไปยัง

แหลงปฐมภูมิ เชน บทความที่แปล หรือวิจารณสารนิเทศที่ปรากฏในแหลงปฐมภูมิไดแก ส่ิงพิมพที่

ใชชื่อ Review Journals, Annual Review of ………, Advances in………และหนังสืออางอิง 

บางประเภท เชน สารานุกรม พจนานุกรม คูมือ ตาราง ดรรชนี และสาระสังเขป เปนตน 

3.3 แหลงตติยภูมิ (tertiary sources) หมายถึง แหลงที่ทําหนาที่ชี้นําผูใชไปยัง

แหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไดแก นามานุกรม บรรณานุกรม คูมือแนะนําวรรณกรรม คูมือหองสมุด 

และ คูมือแนะนําองคการตางๆ เปนตน 

3.4 แหลงที่ไมใชเอกสาร (nondocumentry sources) หมายถึง แหลงที่กอใหเกิด

แหลงปฐมภูมิเพราะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

3.4.1 แหลงที่เปนทางการ (formal sources) ไดแก องคการวิจัย องคการ

วิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและผูใหคําปรึกษา เปนตน 

3.4.2 แหลงที่ไมเปนทางการ (informal sources) ไดแก การสนทนากับ

เพื่อนรวมงาน การสนทนาหรือปรึกษากันในการประชุมวิชาการเปนตน 
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สถาบันบริการสารนิเทศ 
 สถาบันบริการสารนิเทศ ทําหนาที่จัดเก็บสารนิเทศตางๆ อยางมีระบบ ใหบริการและ

เผยแพรสารนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ หองสมุดถือวาเปนสถาบันบริการสารนิเทศที่เกาแกที่สุด 

ที่ทําหนาที่จัดเก็บและใหบริการสารนิเทศในรูปแบบสื่อทุกชนิด และทุกสาขาวิชาแกผูใช 

แตเนื่องจากในปจจุบันวิทยาการมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ส่ือตางๆ มีหลายประเภท  

ทั้งสื่อส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนั้นความตองการในการใชสารนิเทศเพื่อ

การศึกษา คนควาวิจัย และทางธุรกิจ ตลอดจนความสนใจสาขาวิชาอ่ืนๆ เพิ่มมากขึ้น จึงทําใหมี

สถาบันบริการสารนิเทศเพิ่มข้ึนอีกเปนจํานวนมาก เพื่อใหบริการสารนิเทศตามความตองการของ 

ผูใชไดอยางกวางขวาง 

ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน  (2545, หนา 11) ไดจําแนกสถาบันบริการสารนิเทศตามขอบเขต

หนาที่และวัตถุประสงคในการใหบริการ เปน 9 ประเภท ไดแก  

1. หองสมุด (library)  เปนสถาบันบริการสารนิเทศที่เกาแกที่สุดที่รวบรวม

ทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชาและสื่อทุกประเภท มีทั้งสื่อส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศนวัสดุ และ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส หนาที่หลักในการใหบริการ คือ บริการยืม- คืน บริการตอบคําถามและ 

ชวยคนควา และบริการทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการศึกษาและเพื่อความบันเทิง เปนตน 

 หองสมุดแบงออกเปน 

1.1 หองสมุดโรงเรียน (school library) ไดแก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทําหนาที่ใหบริการทรัพยากรสารนิเทศ ทั้งสื่อการศึกษาคนควาและ

ส่ือการเรียนการสอนใหแกครูและนักเรียน 

1.2 หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (academic library) เปนหอง 

สมุดที่ตั้งอยูในสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคในการใหบริการทรัพยากรสารนิเทศ เชนเดียวกับ

หองสมุดโรงเรียน แตการใหบริการจะกวางขวางและมีระดับความรูสูงมากขึ้น เชน ใหบริการ

คนควาและวิจัย ใหบริการวารสารเฉพาะวิชาตางๆเพิ่มมากขึ้น หองสมุดมหาวิทยาลัยหลายแหงได

เปลี่ยนชื่อเพื่อใหเหมาะสมกับงานบริการและทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะวิชา เชน สถาบันวิทย

บริการ หรือสํานักวิทยบริการ (academic resource center) เปนตน 
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1.3 หองสมุดเฉพาะ (special library) เปนหองสมุดที่ใหบริการ

ทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเทานั้น สังกัดอยูในหนวยงานวิชาการ องคกรหรือ

สถาบันบริการเฉพาะดาน เปนตน เชน  

- หองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

เว็บไซต http://203.157.48.5/net/lib 

- หองสมุดของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต 

http://library.pcd.go.th 

- หองสมุดกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต 

http://secreta.doae.go.th/library 

- หองสมุดการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

เว็บไซต http://www.tat.or.th/tat/library 

- หองสมุดการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่เว็บไซต http://egatlib.egat.or.th 

- หองสมุดดาราศาสตร  ซึ่ งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต 

http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html 

- หองสมุดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได

ที่เว็บไซต http://www.set.or.th/library 

- หองสมุดแถบเสียง  สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย  ซึ่ งสามารถดู

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.nectec.or.th/org/tab/service/services.htm 

- ห อ ง สมุ ด ธ ร ร ม  ซึ่ ง ส า ม า ร ถดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต 

http://www.geocities.com/SouthBeach/Terrace/4587 

- หองสมุดสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซึ่ง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.nesdb.go.th/library/library_nesdb.html 

- หองสมุดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.fda.moph.go.th/lib 

- หองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://library.tisi.go.th 

- หองสมุด รัฐสภาไทย  ซึ่ งสามารถดูรายละเอียดเพิ่ม เติมไดที่ เว็บไซต 

http://www.parliament.go.th/library 

http://www.tat.or.th/tat/library
http://www.set.or.th/library
http://www.nectec.or.th/org/tab/service/services.htm
http://www.geocities.com/SouthBeach/Terrace/4587
http://www.nesdb.go.th/library/library_nesdb.html
http://www.fda.moph.go.th/lib
http://www.parliament.go.th/library
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1.4 หองสมุดประชาชน (public library) เปนหองสมุดที่ตั้งขึ้น 

เพื่อบริการประชาชนในชุมชนตางๆ ทุกระดับความรู ทุกเพศทุกวัย และทุกอาชีพ ใหบริการสงเสริม

การอานและการคนควาตลอดชีวิต เปนเสมือนวิทยาลัยในชุมชน ไดแก  

- หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี  อําเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร  

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http:// www.geocities.com/wangsaiphun_library 

- หองสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

เว็บไซต http://www.geocities.com/cmlibrary2003 

- หองสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

เว็บไซต http://www.geocities.com/librarypetch 

- หองสมุดสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต 

http://www.childthai.org/cic/c001.htm 

1.5 หอสมุดแหงชาติ (national library) ทําหนาที่เก็บรวบรวมสะสมและรักษา

ทรัพยากรสารนิเทศของชาติไว รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพทุกประเภทที่ผลิตในประเทศ จะตองสงให

หอสมุดแหงชาติตามพระราชบัญญัติการพิมพ ทําการรวบรวมจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ 

กําหนดเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (International Standard Book Number : ISBN) และ

เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) ผูที่ผลิต

หนังสือหรือวารสารขึ้นมาในประเทศไทย สามารถติดตอทางโทรศัพท และสงโทรสารแจง

รายละเอียดของหนังสือและวารสารไปยังหอสมุดแหงชาติเพื่อขอหมายเลขได หรือติดตอขอดวย

ตนเองโดยตรง  

นอกจากนั้นหอสมุดแหงชาติยังทําหนาที่ใหบริการประชาชนทุกคน เชน บริการ

ส่ือตางๆทุกประเภท และมีส่ือเฉพาะสาขา เชน หองสมุดดนตรี และหองสมุดกลวยไม จัดทํา

กิจกรรมสงเสริมการอาน ทั้งของเด็กและผูใหญ มีการจัดนิทรรศการ ปาฐกถา บรรยายทางวิชาการ 

จําหนายหนังสือและเอกสารตางๆ  ที่จัดทํา ข้ึนโดย  กรมศิลปากรและหอสมุดแหงชาติ  

เปนตน 

 

 

 

 

 

http://www.geocities.com/wangsaiphun_library
http://www.geocities.com/cmlibrary2003
http://www.geocities.com/librarypetch
http://www.childthai.org/cic/c001.htm
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2. ศูนยเอกสารหรือศูนยสารนิเทศ (documentation center / information center) 
เปนแหลงจัดเก็บรวบรวมสารนิเทศเฉพาะเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาบริการแกผูใชหองสมุดเฉพาะกลุม

หรือเฉพาะหนวยงานนั้นๆ มีลักษณะคลายหองสมุดเฉพาะ สารนิเทศสวนใหญใชเพื่อการคนควา 

เพื่ อการวิจัย  และเพื่ อการปฏิบัติ งานของหนวยงานที่มีศูนยสารนิ เทศนั้นๆ  โดยตรง  

ซึ่งหองสมุดทั่วๆไป หรือหองสมุดเฉพาะบางแหงไมอาจตอบสนองความตองการของผูใชใน

หนวยงานนั้นๆ ได เพราะเปนการใหบริการสารนิเทศในขั้นสูง เชน ขอมูลทางดานการวิจัย ตัวเลข 

สถิติตางๆ สาระสังเขป และดัชนีวารสารเฉพาะวิชา ศูนยเอกสารหรือศูนยสารนิเทศนี้ใหการ

สนับสนุนและสงเสริมผูใชสารนิเทศเฉพาะสาขาวิชา เชน นักวิทยาศาสตร นักเกษตรศาสตร และ

นักวิจัยซึ่งสังกัดในหนวยงานที่ศูนยนั้นๆ สังกัดอยู เชน ศูนยวิจัยในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยตางๆ 

เชน 

2.1 ศูนยเอกสารการพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ม .ขอนแกน  

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://rdi.kku.ac.th/LIB/page_5.htm 

2.2 ศู น ย ข อ ส น เ ท ศก า ร วิ จั ย สํ า นั ก ง า นคณะก ร ร ม ก า ร วิ จั ย แ ห ง ช า ติ  

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.riclib.nrct.go.th 

2.3 ศูนยเอกสารองคกรอนามัยโลก ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได 

ที่เว็บไซต http://whodoc.moph.go.th 

2.4 ศู น ย ป ร ะ ส าน ง า นส า ร นิ เ ท ศ ส า ข า วิ ท ย า ศ า สต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.dss.moste.go.th/spv/index.htm 

2.5 ศูนยบริการสารนิเทศทางเทคโนโลยี (TIAC) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่เว็บไซต http://www.tiac.or.th 

2.6 สํ า นั ก ห อ สมุ ด แ ล ะ ศู น ย ส า ร นิ เ ท ศ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 

กรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://siweb.dss.go.th 

2.7 หองสมุดศูนยขอสนเทศการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่ง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.riclib.nrct.go.th 

2.8 ศูนยเอกสารกลาง กรมสรรพากร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต 

http://www.rd.go.th/publish/6134.0.html 

 

 

 

http://rdi.kku.ac.th/LIB/page_5.htm
http://www.riclib.nrct.go.th/
http://whodoc.moph.go.th/
http://www.dss.moste.go.th/spv/index.htm
http://www.tiac.or.th/
http://siweb.dss.go.th/
http://www.riclib.nrct.go.th/
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3. ศูนยขอมูล (data center) คือ แหลงรวบรวมขอมูลและบริการขอมูลตัวเลขสถิติ

ตางๆ งานวิจัยตางๆ  ดังนั้นศูนยขอมูลอาจสังกัดอยูในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและ

หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทําหนาที่จัดเก็บ รวบรวมสารนิเทศและเผยแพรขอมูล

แกผูใชในหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรนั้นๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจและตองการใชขอมูล

อยางมีระบบ ขอมูลที่เก็บสวนใหญจะเปนขอมูลดิบ เปนขอมูลที่ทันสมัยและเปนขอมูลสําคัญที่ใช

ในการดําเนินงานและการคนควาวิจัย ไดแก ขอมูลดานวิชาการ ขอมูลสํามโนประชากร และขอมูล

สินคา เปนตน  ศูนยขอมูลที่สําคัญ ไดแก 

3.1 ศูนยขอมูลอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.tiac.or.th/tiacthai/industry.htm 

3.2 ศูนยขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

เว็บไซต http://www.nso.go.th/thai/indext.htm 

3.3 ศูนยขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

เว็บไซต http://www.oie.go.th/industrystat_th.asp 

3.4 ศูนย ข อมู ลธุ รกิ จหลั กทรัพย ของตลาดหลักทรัพย แห งประ เทศไทย   

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.set.or.th 

3.5 ศู น ย ข อ มู ล พ ลั ง ง า น แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น   

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.energy.go.th 

3.6 ร ะบบสา รนิ เ ท ศด า นพลั ง ง า น แล ะสิ่ ง แ ว ดล อ ม ขอ งป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.teenet.chula.ac.th/energy 

3.7 ศูนยขอมูลเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่เว็บไซต http://conservation.forest.ku.ac.th/ecotourdb/cgi-bin/frame_main.asp 

3.8 ศู นย ข อมู ลม ติชน  ซึ่ ง ส ามารถดู ร ายละ เอี ยด เพิ่ ม เ ติ ม ได ที่ เ ว็ บ ไซต 

http://mic.matichon.co.th 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiac.or.th/tiacthai/industry.htm
http://www.nso.go.th/thai/indext.htm
http://www.oie.go.th/industrystat_th.asp
http://www.set.or.th/
http://www.teenet.chula.ac.th/energy
http://conservation.forest.ku.ac.th/ecotourdb/cgi-bin/frame_main.asp
http://mic.matichon.co.th/
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4. หนวยงานสถิติ (statistical office) ในสถาบันการศึกษาและศูนยสารนิเทศบางแหง 

มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติตัวเลขตางๆ เฉพาะดานหรือเฉพาะสาขาวิชา หนวยงานสถิติ 

อาจสังกัดในองคกร สถาบันตางๆ ศูนยสารนิเทศของกระทรวง ทบวง กรม และกองตางๆ อาจเปน

หนวยงานสถิติขนาดใหญ ทําหนาที่ปฏิบัติงานสถิติโดยตรง เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ หรือเปน

ศูนยคอมพิวเตอรประจําหนวยงาน ทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล เก็บสถิติและเผยแพรขอมูลของ

ห น ว ย ง า น นั้ น ๆ  เ ช น  ศู น ย ส ถิ ติ ก า ร เ ก ษ ต ร ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก รณ  

ศูนยสถิติการพาณิชย ของกระทรวงพาณิชย และกองสถิติสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เปนตน นอกจากนั้นมีหนวยงานสถิติของสถาบันตางๆ เชน สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันประชากรศาสตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 
 

5. ศูนยวิเคราะหสารนิเทศ (information analysis center) ทําหนาที่รวบรวมและ

ใหบริการสารนิเทศเฉพาะวิชา โดยการนํามาทําการวิเคราะห ประเมิน สรุปยอ และจัดเก็บ 

ในลักษณะของแฟมขอมูล เพื่อใชในการใหบริการตอบคําถามและจัดสงใหผูที่สนใจในรูปของ

บริการขาวสารทันสมัย และในรูปของสิ่งพิมพ 

 ศูนยวิเคราะหสารนิเทศสวนใหญมักจะเปนสวนหนึ่งของศูนยวิจัยของสถาบันหรือ

หนวยงานตางๆ บุคลากรในศูนยวิเคราะหสารนิเทศ จะเปนนักวิชาการซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญหรือ

ผูทรงคุณวุฒิในเฉพาะสาขาวิชา เชน นักวิทยาศาสตร และนักวิชาการ การตอบปญหาหรือ 

การใหบริการตอบคําถามมักจะตอบไดทันที ซึ่งแตกตางกับหองสมุดเฉพาะที่ตอบคําถามโดย

บรรณารักษ และใชขอมูลจากเอกสารที่พิมพเผยแพร ที่ไดรวบรวมไวในหองสมุด ถาตองการ

คําตอบที่หองสมุดไมมีจะแนะนําใหไปถามผูเชี่ยวชาญ ตัวอยางศูนยวิเคราะหสารนิเทศในประเทศ

ไทย เชน สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย เปนตน ศูนยวิเคราะหสารนิเทศมีประโยชนเฉพาะ

กลุม เฉพาะสาขาวิชาที่สนใจเทานั้น 
 

6. ศูนยประมวลและแจกจายสารนิเทศ (information clearing house) ทําหนาที่

รวบรวมจัดเก็บและผลิตทรัพยากรสารนิเทศในรูปส่ือตางๆ นอกจากนั้นยังทําหนาที่ติดตอขอ

ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาที่เกี่ยวของจากผูผลิต เพื่อรวบรวมใหเปนระบบ สะดวกในการคนควา 

และการแนะนําแหลงขอมูล เชน การทําบัตรรายการ จัดทําบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป และ

จัดทํารายชื่อทรัพยากรสารนิเทศ เปนตน หนวยงานที่ทําหนาที่เปนศูนยแจกจายสารนิเทศที่สําคัญ 

ไดแก หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (The Library of Congress) หอสมุดแหงชาติประเทศอังกฤษ  
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(The British Library) หอสมุดแหงชาติของไทย หองสมุดยูเนสโก และมูลนิธิเอเชีย  

(Asia Foundation) เปนตน 
 

7. ศูนยแนะแหลงสารนิเทศ (referral center) เปนสถาบันที่ทําหนาที่รวบรวม

สารนิเทศที่เกี่ยวกับแหลงขอมูลหรือสถาบันสารนิเทศอยางกวางขวางในสาขาวิชาที่ศูนยรับผิดชอบ 

สามารถแนะนําแหลงสารนิเทศที่เหมาะสมและตรงกับความตองการได  เชน แนะนําหองสมุด

เฉพาะ หองสมุดเครือขาย หรือหนวยงานและสถาบันสารนิเทศที่เกี่ยวของ 

 ศู นย แนะนํ า แหล งสา รนิ เ ทศจะต อ งทํ า เ อกสาร ให ทั นสมั ย เพื่ อ เ ผยแพร  

แจงขาวสารและขอมูลตางๆ ตลอดจนรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหมๆ จัดทําเปนบรรณานิทัศน 

ดัชนีวารสาร และสาระสังเขป เปนตน 
 

8. หอจดหมายเหตุ (archive) ทําหนาที่จัดเก็บเอกสารทางราชการและเอกสารทาง

ประวัติศาสตรของรัฐบาล สถาบันตางๆ มหาวิทยาลัยตางๆ หรือสถาบันเอกชน เชน ระเบียบ

ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือโตตอบ บันทึกรายงาน แบบพิมพ แผนที่ แผนผัง และภาพถาย เปนตน  

เพื่อใชเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรในการศึกษาคนควาและวิจัย หอจดหมายเหตุเปนแหลง

คนควาที่มีประโยชนในการอางอิงและคนควาวิจัยทางดานวิชาการ ทําใหหอจดหมายเหตุ 

เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของชาติ 
 

9. สถาบันบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย (commercial information service center) 
เปนสถาบันบริการสารนิ เทศโดยคิดคาบริการ  ผู ใชบริการสารนิ เทศตองการใชบริการ 

ที่สะดวกรวดเร็ว เปนขอมูลที่ตองใชระบบอินเทอรเน็ตเขามาเกี่ยวของ เพื่อการคนควาทางไกล  

ทําใหผูคนควาไมเสียเวลาและลดคาใชจาย บริการนี้ทําใหหองสมุดหรือสถาบันบริการ ตองเสีย

คาใชจายเพิ่มข้ึน ดังนั้นจึงตองเก็บคาบริการจากผูใช ซึ่งขอมูลที่ผูใชตองการมักเปนขอมูลที่ 

มุงประโยชนดานธุรกิจ การคาและอุตสาหกรรมเปนหลัก จึงตองการขอมูลที่ทันสมัยและ 

เปนประโยชนในดานธุรกิจ โดยเสียคาบริการใหกับสถาบันบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย ที่จัดทํา

ข้ึนมาและสงขอมูลทางธุรกิจใหกับผูขอใชบริการไดอยางรวดเร็วเปนประจํา 

 สถาบันบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย อาจจะเปนหองสมุดหรือศูนยขอมูลที่จัดใหมี

บริการสารนิเทศเชิงพาณิชย เชนการคนควาอินเทอรเน็ต โดยเก็บคาสมาชิกหรือเก็บตามราคา 

ที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร นอกจากนั้นอาจจะเก็บคาบริการเปนคาสมาชิกสําหรับการจัดสง
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เอกสารหรือขาวสารดานธุรกิจ การวิเคราะหขอมูล การรายงาน และการสรุปขาวหรือจดหมายขาว 

เปนตน 

 นอกจากนั้นมีบุคคลหรือองคกรที่ทําหนาที่เปนนายหนาคาสารนิเทศ ตัวแทนขาย

สารนิเทศและองคกรที่ทําธุรกิจอุตสาหกรรมสารนิเทศ ทําหนาที่รวบรวมจัดเก็บ ประมวลผล 

ประเมินคาและเผยแพรสารนิเทศและใหบริการตามความตองการ เชน การสงเอกสาร การคน

สารนิเทศ บริการเขียนโครงรางงานวิจัย เขียนรายงาน ทําวิจัย วิเคราะหตลาด งานแปล จัดทํา

โฆษณาและงานบรรณาธิการ เปนตน 

 ปจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทตางๆ  ไดจัดตั้ ง เปนสถาบันบริการสารนิ เทศ 

เชิงพาณิชย ไดแก  

9.1 ศูนยขอมูลมติชน  ใหบริการสืบคนขอมูลขาวสารแกนักเรียน นักศึกษา และ

บุคคลทั่ว ไป  ใหบ ริการสืบคนขอมูลจากแฟมขาวหนังสือพิมพทุกฉบับในประเทศไทย  

พรอมขาวสารจากนิตยสารและสิ่งพิมพอ่ืนๆ มีบริการตัดเก็บขาวจากหนังสือและวารสาร จัดสง

ขอมูลผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน และบริการหองสมุดภาพ เปนตน 

9.2 บริษัทยูไนเต็ด บรอดแบนดเทคโนโลยี จํากัด (ยูบีที) ใหบริการขอมูลระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

9.3 บริษัท โอซีแอลซี (OCLC) ใหบริการคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
 

สารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล 

ระบบงานดานตางๆ ตองอาศัยขอมูลหรือสารนิเทศที่แตกตางกันในการจัดทําระบบการ

จัดการฐานขอมูล ดังนี้ 

 
1. ดานการศึกษา 

สถาบันการศึกษาตางๆ ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการฐานขอมูลเพื่อ

จัดทําระบบบริหารการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระบบการ

จัดชั้นเรียน ตารางสอนและตารางสอบ ระบบประเมินผลการเรียนของนักศึกษา และระบบการ

คํานวณคาสอนของอาจารย เปนตน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานดานการศึกษา 

นอกจากนั้นยังมีการจัดทําฐานขอมูลหนังสือ และฐานขอมูลงานวิจัย เปนตน เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการศึกษาคนควาของนักศึกษาและอาจารย 
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2. ดานการบริหารและการจัดการ 
ระบบงานเพื่อการบริหารและการจัดการ ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการ

ฐานขอมูล ทั้งดานการใหบริการ  และการบริหารงานภายในองคกร 

2.1 ดานการใหบริการ (front-office) ไดมีการนําระบบการติดตอส่ือสารกับลูกคา

หรือการจัดการลูกคาสัมพันธ (Customers Relationship Management :CRM) มาใช โดยจะมี

การจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา ไดแก ชื่อ นามสกุล ที่อยู หมายเลขบัตรเครดิต ราคาของสินคา รหัส

ของสินคาที่ทําการซื้อขาย อีเมล และรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งจะเปนประโยชนในดานการตลาด การ

ขาย และการบริการลูกคา นําไปสูการเพิ่มยอดขาย และการสรางความสัมพันธในระยะยาวอกีดวย 

ซึ่งในหนวยงานภาครัฐเองก็มีความจําเปนตองนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูลประชาชน

เชนกัน เพื่อใหการบริการประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2.2 ดานการบริหารงานภายในองคกร (back-office)  ไดมีการนําคอมพิวเตอร

มาใชในการจัดเก็บขอมูล เพื่อจัดทําระบบสารนิเทศทางการตลาด การเงิน การบัญชี การผลิต การ

จัดซื้อจัดจาง และการจัดการทรัพยากรมนุษย เปนตน 
2.2.1 ระบบสารนิเทศทางการตลาด (Marketing Information System) 

การตลาดเปนแผนกที่รับผิดชอบตอการขายสินคาหรือบริการตอลูกคา  สารนิเทศที่เปนที่ตองการ

มักเปนสารนิเทศที่สามารถพยากรณ  และคาดเดาในเรื่องของอนาคตไดการตัดสินใจสวนใหญจะ

เกี่ยวกับ  4  เร่ือง  คือ  สินคาที่จะขาย  ราคาของสินคา  การโฆษณา  และแหลงที่จะวางขายสินคา  

ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอผูที่มีหนาที่รับผิดชอบทางดานการตลาด ขอมลู

ใชในระบบสารนิเทศทางการตลาด ไดแก 

- ขอมูลจากกระบวนการดําเนินงาน  เปนขอมูลที่แสดงถึงยอดขายที่ผาน

มาในอดีตซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงการดําเนินงาน  รายรับ  รายจาย  และผลกําไรที่บริษัทไดรับ  เพื่อนํามา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนตอไป 

- ขอมูลจากการวิจัยทางการตลาด  เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณหรือ

การตอบแบบสอบถามของลูกคา  ซึ่งขอมูลเหลานี้จะบอกถึงการใชสินคาหรือผลิตภัณฑของลูกคา 

กําลังซื้อของลูกคา และยังบอกถึงความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอสินคาของเรา นอกจากนั้น 

อาจพิจารณาถึงขนาดของตลาด  ลักษณะตลาด  การประมาณการตนทุน  เพื่อตัดสินใจวา 

ควรออกผลิตภัณฑใหมหรือไม  และเมื่อนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหแลวก็จะเปนประโยชนตอ 

การตัดสินใจทางการตลาดเชนเดียวกัน 
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- ขอมูลทางยุทธศาสตรของคูแขง  เปนขอมูลการเครื่องไหวทางการตลาด

ของคูแขงสวนใหญแลวขอมูลเหลานี้จะไดมาจากแหลงขอมูลที่มีโครงสราง  เชน  ไดมาจากการ

พูดคุย  การสังเกตจากขอมูลที่ถูกตีพิมพตามสื่อสาธารณะหรือการโฆษณา  ซึ่งก็ถือวาเปนขอมูล

สําคัญทางการตลาดอีกอยางหนึ่งที่ทางผูบริหารจะตองนําไปพิจารณา 

- ขอมูลจากแหลงภายนอกองคกร  เปนขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพการณ

ภายนอกที่สงผลไปถึงยอดขายที่เปลี่ยนไป  เชน  ภาวะเศรษฐกิจ  หรือนโยบายขององคกร  เปนตน 

- ขอมูลมาจากแผนยุทธศาสตร  เปนขอมูลเริ่มตนของงานทางการตลาด  

ซึ่งจะบอกถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของผลิตภัณฑ  รวมทั้งราคาสินคา  และชองทางการจําหนาย

สินคา 

2.2.2 ระบบสารนิเทศทางการเงิน (Financial Information System) ระบบ

สารนิเทศทางดานการเงินนี้เปนระบบสารนิเทศที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับทางดาน

การเงินขององคกร โดยระบบจะมีหนาที่ควบคุมเกี่ยวกับแผนทางการเงินและการเพิ่มเงินทุน ซึ่งจะ

เกี่ยวกับเงินสดหมุนเวียนที่มีภายในองคกร รวมทั้งจะตองบริหารเงินใหถูกตองและแมนยําและ

จะตองจัดสรรเงินใหเพียงพอตอความตองการอีกดวย ระบบนี้จะเกี่ยวพันกับการตัดสินใจในเรื่อง

หลักอยู 3 ประการ คือ การพยากรณการไหลเวียนของเงินสดในองคกร การจัดการเงินทุน และการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ซึ่งตองอาศัยขอมูลดังตอไปนี้ 

- แผนเชิงกลยุทธและนโยบายของบริษัท ในแผนกลยุทธจะประกอบดวย 

วัตถุประสงคดานการเงินของบริษัท เชน เปาหมายของผลกําไรที่ตองการ อัตราสวนของหนี้สินและ

เงินกู และคาคาดหวังของผลตอบแทนที่ตองการ เปนตน 

- ขอมูลจากการดําเนินงาน (operations data) เปนขอมูลที่มาจาก 

การปฏิบัติงานตางๆขององคกรในแตละวัน เชน คาใชจายดานเงินเดือนรวม เงินลงทุนใน

คลังสินคา ยอดขายรวม ปริมาณเงินที่จายใหกับแหลงผลิตสินคา ปริมาณหนี้รวมของลูกคาที่มีตอ

บริษัทและรายละเอียดขอมูลบัญชีตางๆ โดยขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปสรางเปนรายงายดานการเงนิ 

เพื่อใชในการตัดสินใจตอไป 

- ขอมูลจากการพยากรณ (forecasting data) เปนขอมูลที่ไดจากการ

พยากรณภายในองคกร ไมวาจะเปนการพยากรณในดานรายรับ รายจายหรือยอดขายสินคา  

ที่เกิดขึ้นภายในองคกรนั้นๆซึ่งขอมูลที่ไดจากการพยากรณนี้จะนําไปใชในการวางแผนเกี่ยวกับการ

ลงทุนขององคกรตอไป 
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- ขอมูลจากภายนอก (external data) เปนขอมูลที่มาจากสภาพแวดลอม

ภายนอกองคกร ไมวาจะเปนสภาพเศรษฐกิจ การเงินและสังคมทั่วไปซึ่งมีผลตอการดําเนินธุรกิจ 

เชน การสงออกและนําเขาสินคา อัตราดอกเบี้ย อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน สภาวะเงินเฟอ และ

อัตราภาษี เปนตน 
2.2.3 ระบบสารนิเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)

เปนระบบที่รวบรวมและนําสารนิเทศทางดานบัญชีที่เกี่ยวของกับการคาไมวาจะเปน บัญชีรายรับ 

บัญชีรายจาย บัญชีเงินเดือน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจาหนี้ การทํางบดุล การทํางบทดลอง การทํางบ

กําไรขาดทุน และการทํางบกระแสเงินสด เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนสวนสําคัญที่ชวยในการ

ตัดสินใจขององคกรภายในและภายนอกโดยระบบสารนิเทศทางดานบัญชีจะรวบรวมขอมูลของ

ทุกแผนกรวมเขาดวยกัน เพื่อจัดทําเปนรายงานทางบัญชี ซึ่งในปจจุบันนี้มีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่

สามารถทําหนาที่ดังกลาวได  ทําใหสามารถทําบัญชีไดสะดวก รวดเร็วและยังถูกตองอีกดวย 

2.2.4 ระบบสารนิเทศการผลิต (Manufacturing Information System) ฝาย

การผลิตมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตสินคา  เพื่อการขายตามทองตลาด  สินคาที่จะผลิต

ออกมานั้นจะตองเปนสินคาที่มีคุณภาพดี  และมีความนาเชื่อถือ  การผลิตสินคานั้นเปนการแปร

รูปจากวัตถุดิบใหกลายเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ซึ่งตองคํานึงถึงปริมาณที่เพียงพอ  มีคุณภาพที่ดี  

และตนทุนที่เหมาะสม ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตนั้นสวนใหญจะเกี่ยวของกับ  การออกแบบ

การผลิต ส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิต  และควบคุมคุณภาพ  เปนตน  สําหรับขอมูลที่มีสวน

เกี่ยวกับการตัดสินใจในดานการผลิตนั้นมักจะมาจากขอมูลตางๆ  ดังตอไปนี้ 

- แผนเชิงกลยุทธและนโยบายของบริษัท ซึ่งจะเปนสวนที่กําหนดทิศทาง

ของระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการดานการผลิต เชน เอกสารเกี่ยวกับการวางแผนระยะยาวที่

กลาวถึงเรื่องคุณภาพการผลิต และเปาหมายและขอจํากัดในการใหบริการ รวมถึงนโยบายในการ

เปดโรงงานใหมหรือการปดโรงงานเกาลงและเรื่องของความสามารถในการผลิตที่เพิ่มข้ึนได 

ขอจํากัดของจํานวนพนักงานที่มี การเปลี่ยนนโยบายการเก็บสินคาคงคลัง และโปรแกรม 

การควบคุมคุณภาพใหมที่ตองการใช เหลานี้จัดเปนสารนิเทศที่นําเขาสูระบบสารนิเทศเพื่อ 

การจัดการดานการผลิต 

- ขอมูลจากการผลิต  เปนขอมูลที่มาจากกระบวนการผลิต  ซึ่งสามารถ

เก็บไดจากพื้นที่ที่ทําการผลิต  ขอมูลชนิดนี้จะมีประโยชนในการควบคุมการผลิตคอนขางมาก 

ไดแก การประมวลผลการสั่งซื้อ ขอมูลสินคาคงคลัง ขอมูลการรับและการตรวจสอบวัตถุดิบที่เขา

มาในขบวนการผลิต ขอมูลบุคลากร และขอมูลขบวนการผลิต 
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- ขอมูลจากสินคาคงคลัง  ขอมูลชนิดนี้จะหมายถึงขอมูลที่เปนทั้งสินคา

สําเร็จรูปและวัตถุดิบซ่ึงมีความสําคัญตอกระบวนการผลิตมาก  ถาสินคาสําเร็จรูปชนิดใดขายไมดี

หรือมีลูกคาสั่งซื้อคอนขางนอย  ผูบริหารก็จําเปนจะตองลดจํานวนการผลิตลง  เพื่อใหสินคานั้น 

ไมคางอยูในคลังสินคามากจนเกินไป  หรือวัตถุดิบชนิดใดที่จําเปนตองใชในการผลิตมาก  ก็ควรจะ

ส่ังเขามาเก็บในคลังสินคาไวมากๆ  เพื่อใหสามารถใชในกระบวนการผลิตไดทันทวงที 

- ขอมูลจากผูขายสินคา  เปนขอมูลที่เกี่ยวกับราคาของวัตถุดิบ  และผูขาย

วัตถุดิบหรือวัตถุดิบตัวใหมที่จะใชในการผลิต 

- ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร  เปนขอมูลที่เกี่ยวกับพนักงานที่จะบรรจุในสาย

งานผลิตเพื่อใหเหมาะสมกับงาน  ซึ่งพนักงานที่จะอยูในฝายผลิตนั้นควรจะมีประสบการณ

เกี่ยวกับงานที่ทํามาบางพอสมควร  หรืออาจจะเปนบุคคลที่มีความรูในฝายผลิตที่ตนจะตองทํา 

- ขอมูลเกี่ยวกับแรงงาน  เปนขอมูลของแหลงจัดหางาน  ซึ่งขอมูลนี้จะมี

เพื่อเขามาประจําการทดแทนการขาดแคลนแรงงาน  ซึ่งทําใหหนวยงานทางฝายผลิตไมขาด

แรงงานในการผลิตไป 

- แหลงขอมูลภายนอก ไดแก ขอมูลขบวนการในการผลิตใหมๆ ซึ่งอาจมา

จากบริษัท วารสาร และสิ่งพิมพอ่ืนๆ หรือไดจาก เครือขายอินเทอรเน็ตหรือขอมูลเกี่ยวกับสภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหสามารถคาดเดาในเรื่องของแรงงาน และคาใชจายเกี่ยวกับวัตถุดิบได 

นอกเหนือจากนี้ยังมีแหลงขอมูลภายนอกอื่นๆ อีก เชน องคกรผูเชี่ยวชาญตางๆ สมาคมทางธุรกิจ 

ซึ่งสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับคูแขงขัน ทั้งในดานขบวนการผลิตและกลุมลูกคาใหมๆ ที่นาสนใจได 
2.2.5 ระบบสาร นิ เทศทางด านการจั ด ซ้ือจั ดจ า ง  (Procurement 

Information System) ที่รูจักกันดีก็คือ e-Procurement ซึ่งรัฐบาลกําลังผลักดันใหหนวยงานตางๆ 

ใชเพื่อปองกันการคอรัปชั่นในวงการราชการ e - Procurement  เปนระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การใหบริการที่เกี่ยวของในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ เชน การตกลงราคา   

การสอบราคา  การประกวดราคา  การจัดซื้อรวมแบบออนไลน  การลงทะเบียนบริษัทผูขาย 

การทํา e-Catalog  รวมถึงการทํางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดซื้อที่เปน Web Base 

Application  เพื่อทําใหระบบการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คือ 

ใชระยะเวลานอยลง  ไดของที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม  เพิ่มความโปรงใส  และสามารถ

ติดตามตรวจสอบกระบวนการทํางานได  ทําใหเกิดความยุติธรรมตอภาคธุรกิจ  และยังเปนการ

ชวยลดคาใชจายอีกดวย 



 112 

 ในระบบ e-Catalog จะมีการรวบรวมรายละเอียดของสินคาและบริการ 

ซึ่งอํานวยความสะดวกใหผูคาหรือผูรับจาง (supplies) ที่มีคุณสมบัติในการเขามาทําธุรกรรม 

สามารถเขามาทําการแจงและปรับปรุงรายการสินคาหรือบริการของตนเองได โดยระบบทําการ

ลงทะเบียนผูคาหรือผูรับจาง การจัดการ catalog ของผูคาหรือผูรับจาง โดยดําเนินการผานระบบ

มาตรฐานกลาง โดยสามารถ login เขาสูระบบการจัดซื้อจัดจาง ทางอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ 

เพื่อปรับปรุงรายการสินคาหรือบริการของตนเองได โดยรายละเอียดสินคาที่อยูใน catalog 

ประกอบดวย คุณสมบัติและราคาของสินคาหรือบริการ รวมทั้งสวนราชการยังสามารถเขาสูระบบ

เพื่อคนหาขอมูล และพิจารณาสั่งซื้อสินคาหรือบริการจาก e-Catalog ไดตลอดเวลา 
2.2.6 ระบบสารนิ เทศดานการจัดการทรัพยากรมนุษย  (Human 

Resource Information System) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาระบบสารนิเทศดานบุคลากร ไดแก 

ระบบงานที่เกี่ยวของกับพนักงานขององคกร เนื่องจากการทํางานของทรัพยากรมนุษยจะเกี่ยวของ

กับทุกสวนงานขององคกร ดังนั้นระบบสารนิเทศดานบุคลากรจึงมีบทบาทที่มีผลตอความสําเร็จ

ขององคกร โดยระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการดานทรัพยากรมนุษยควรจะมีคุณสมบัติในการ

วิเคราะหและวางแผนภาระงาน  การจางบุคลากร  การฝก อบรมพนักงาน การกําหนดงานใหกับ

พนักงานและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลากร โดยระบบที่มีประสิทธิภาพควรจะสามารถจัดการ

เร่ืองคาใชจายดานบุคลากรใหนอยที่สุดในขณะที่ยังคงสามารถสนองตอบความตองการบุคลากร

ในการดําเนินงานตางๆ เพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได ซึ่งขอมูลที่นําเขาไปยัง

ระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการดานทรัพยากรมนุษย ไดแก 

- แผนเชิงกลยุทธและนโยบายของบริษัท ไดแกขอมูลดานวัตถุประสงค

และนโยบายในดานบุคลากร เชนนโยบายในการควบคุมคุณภาพ โดยมีการฝกอบรมพนักงาน มี

การกระตุนใหมีสวนรวมในการทํางาน มีการสลับหนาที่การทํางานและการกําหนดบทบาทหนาที่

ในการทํางานของบุคลากรในองคกร เปนตน 

- ระบบประมวลผลรายการ ขอมูลที่ไดจากระบบประมวลผลรายการ ไดแก 

1) ขอมูลเงินเดือน คาใชจายที่เปนคาจาง คาประกันสุขภาพ และ 

เงินสวัสดิการตางๆของบุคลากรในองคกร โดยขอมูลที่ระบบประมวลผลรายการไดรับอาจไดแก

ชั่วโมงการทํางาน อัตราคาจางของพนักงาน และทําการคํานวณเงินเดือนคาจางออกมาให  

2) ขอมูลการสั่งซื้อของพนักงานขายสามารถนํามาใชในการวางแผนงาน
การกําหนดบุคลากรได โดยพิจารณาจํานวนพนักงานขายที่ตองการ ในการใหบริการหรือ 

ขายสินคาขององคกรที่จะมีการขยายตัวตอไปในอนาคต  
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3) ขอมูลบุคลากร ใชในการแบงระดับทักษะในการทํางาน โดยพิจารณา

จากประสบการณการทํางาน การประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน  และสารนิเทศอื่นๆ ชวยใน

การวางแผนงานการกําหนดงานใหกับพนักงานในดานตางๆ 

- แหลงขอมูลภายนอก ไดแกขอมูลเงินเดือนขององคกรอื่น ขอมูลสถิติการ

วาจาง ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชในการกําหนดอัตรา คาจางหรอเงินเดือนใหกับพนักงานใน

องคกรได ขอมูลเหลานี้อาจไดจากบริษัทที่ทําการวิจัยและพัฒนาในดานเงินรายไดหรืออาจไดจาก

อินเทอรเน็ตที่มีการสรุปขอมูลของบริษัทที่ทําการวิจัยและพัฒนาทางดานเงินเดือนก็ได นอกจากนี้

ยังสามารถศึกษาไดจากขอกําหนดทางดานกฎหมายเรื่องคาจางแรงงานขั้นต่ํา โดยพิจารณาตาม

แหลงขอมูลทองถิ่นสมาคมดานแรงงานตางๆ เปนตน 

 
3. ดานสาธารณสุข 

งานสาธารณสุขไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการฐานขอมูลในหลายดาน 

ไดแก ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระบบสาธารณสุข และระบบผูเชียวชาญ เปนตน  
3.1 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) 

เปนระบบที่จัดการงานเวชระเบียน ระบบขอมูลยา การรักษาพยาบาล และการคิดเงิน เปนตน 

3.2 ระบบสาธารณสุข   ใชในการดูแลปองกันโรคระบาดในทองถิ่น เชน เมื่อมี

ผูปวยอหิวาตกโรคในหมูบาน แพทยและสาธารณสุข อําเภอ อาจตรวจคนไดวาผูปวยมาจากตําบล

อะไร มีประชากรกี่คน เปน ชาย หญิง เด็กเทาไร เพื่อจะไดจัดหาวัคซีนไปฉีดปองกันไดทันที ระบบ

ทํานองนี้ อาจขยายไปสูระดับอําเภอและจังหวัด ซึ่งก็เปนเรื่องเดียวกับการประยุกตดานการบริหาร 

3.3 ระบบผูเชียวชาญ (Expert System : ES) เปนระบบที่ใชคอมพิวเตอร

วินิจฉัยโรค ระบบที่มีชื่อเสียงเมื่อสิบปเศษมานี้ คือ ระบบ Mycin ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด 

และเริ่มมีผูนํามาประยุกตใชในดานอื่นๆ มากขึ้น เลยไปถึงโรคพืชและสัตว หลักการที่ใชคือ เก็บ

ขอมูลตางๆ ไวใหละเอียด แลวใชหลักปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) มาชวย

วิเคราะหเปนแนวคิดในการทําใหคอมพิวเตอรทํางาน และคิดไดเหมือนคน ระบบนี้นาจะชวย

อนามัยตําบลในการวินิจฉัยโรคยากๆ ได ใหคนที่มีความรูปานกลางพอสมควร สามารถที่จะ

วินิจฉัยโรคไดดวย 
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4. ดานสิ่งแวดลอม 
การนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการดานสิ่งแวดลอม มักอาศัยระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) เขามาชวยในการจัดการกับขอมูล ซึ่ง

เปนขอมูลเชิงพื้นที่ เชน ที่อยู บานเลขที่ สัมพันธกับตําแหนงในแผนที่ ตําแหนง เสนรุง และเสนแวง 

เปนตน ขอมูลและแผนที่จากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจะเก็บในรูปของตารางขอมูล และ

ฐานขอมูลที่มีสวนสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของ

ขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหมดจะสามารถนํามาวิเคราะหไดภายหลัง อันจะทําใหสามารถสื่อความหมายใน

เร่ืองการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับเวลาได เชน การแพรขยายของโรคระบาด การเคลื่อนยายถิ่น

ฐาน การบุกรุกทําลายปาไม และการเปลี่ยนแปลงของการใชพื้นที่ เปนตน ซึ่งจะมีประโยชนมากทั้ง

ในแงของระดับวางแผน คือ หนวยงานภาครัฐ ในการวางแผนชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุ

ตางๆ รวมถึงประโยชนกับประชาชน ในระดับรากหญาที่จะสามารถวางแผน การผลิตลวงหนาได

อยางถูกตอง เปนตน 

 

วิธีการสํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล 
ในการสํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล เร่ิมตนจากการศึกษาเอกสาร

ตางๆ ที่เปนแบบฟอรมหรือรายงาน เพื่อใหทราบวาขอมูลที่ตองนําเขาไปในระบบประกอบดวย

อะไรบาง เพื่อใชในการออกแบบฐานขอมูล จากนั้นจึงทําการศึกษาวิธีการทํางานของระบบ รวมทั้ง

โปรแกรมและไฟลขอมูลที่มีอยู และการเชื่อมโยงของไฟลดวย เพื่อใหทราบวาขอมูลแตละอยางมี

ความสัมพันธกันแบบใด ซึ่งจะใชในการกําหนดความสัมพันธระหวางสิ่งที่ตองการจะจัดเก็บ 

(relationship)  

การสํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อนําขอมูลมาใชในการจัดการฐานขอมูลมีหลายวิธี ไดแก 
1. เก็บรวบรวมขอมูล  

 การเก็บรวบรวมขอมูลเปนกระบวนการเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการใชในระบบการ

จัดการฐานขอมูล โดยอาจจะไดการศึกษาจากเอกสารตางๆ ทั้งที่เปนแบบฟอรมที่ใชในระบบงาน 

รวมทั้งรายงานตางๆ นอกจากนั้นขอมูลที่ไดอาจจะมาจากการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ 

และการสังเกตดูการทํางานจริงของระบบประกอบกัน เพื่อใหทราบขั้นตอนการทํางานที่แทจริง ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

1.1 เอกสาร โดยการรวบรวมแบบฟอรมที่มีใหกรอกขอมูล เพื่อใชในการวิเคราะหวา

ในฐานขอมูลควรจะประกอบดวยขอมูลอะไรบาง มีรายละเอียดอยางไร รวมทั้งรวบรวมรายงาน

ตางๆ เพื่อใชในการออกแบบรายงานดวยระบบการจัดการฐานขอมูล 
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1.2 แบบสอบถาม เปนเทคนิคที่ใชในการสอบถามความเห็นจากผูใชจํานวนมาก 

โดยเฉพาะในกรณีที่ผูใชกระจายอยูในที่ตางๆ และระบบที่มีใชตามที่ตางๆ อาจจะมีรายละเอียดที่

ตางกันไปบาง โดยอาจสรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจขอมูลวาหนวยงานนั้นมีสารนิเทศอะไรบางที่

ตองใชในระบบงาน รายละเอียดของทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยูเพื่อนําขอมูลที่ไดไปจัดเก็บใน

ฐานขอมูล รวมทั้งสอบถามความตองการของผูใชระบบการจัดการฐานขอมูลดวย 

1.3 การสัมภาษณ เปนวิธีที่ผูสํารวจทําการสอบถามขอมูลจากผูบริหารและผูใช

ระบบ เกี่ยวกับระบบงานปจจุบัน และถามความคิดเห็นของแตละคนวาอยากใหระบบใหมที่จะทํา

เปนระบบฐานขอมูลมีลักษณะเปนอยางไร โดยผูสัมภาษณจะตองกําหนดจุดประสงคของการ

สัมภาษณใหไดกอน เชน ขอมูลอะไรที่ตองการ ทรัพยากรอะไรที่ใชในการทํางาน ส่ิงที่อยากใหมี

หรือส่ิงที่อยากใหปรับปรุงมีอะไรบาง เปนตน อาจจะเตรียมคําถามไวลวงหนา แลวสงใหผูที่จะถูก

สัมภาษณอานกอน เพื่อใหเตรียมตอบคําถามอยางละเอียด เมื่อทําการสัมภาษณเสร็จแลว ผู

สัมภาษณควรวิเคราะหขอมูลที่ไดมาวาถูกตองมากนอยเพียงใด มีขอมูลที่ลําเอียงหรือไม โดย

อาจจะเปรียบเทียบขอมูลจากหลายๆ แหลง จะทําใหไดขอมูลที่ถูกตองมากขึ้น 

1.4 การสังเกต การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการสํารวจทรัพยากรสารนิเทศ นอกจาก

การรวบรวมเอกสารตางๆ การสอบถาม การสัมภาษณแลว อาจตองอาศัยการสังเกตระบบการ

ทํางานของหนวยงานนั้นๆ ดวย เพื่อเก็บรายละเอียดใหครบมากที่สุด เพื่อใหไดระบบการจัดการ

ฐานขอมูลที่สมบูรณมากที่สุด 
 

2. ศึกษาการทํางานของระบบ 
ในการสํารวจขอมูลและทรัพยากรสารนิเทศ นอกจากศึกษาจากเอกสารตางๆ การ

ตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกตแลว ยังควรศึกษาการทํางานของระบบดวย 

เพื่อใหระบบการจัดการฐานขอมูลที่จะจัดทําขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการทํางานมาก

ที่สุด ซึ่งมีข้ันตอนการทํางานที่จะตองศึกษาดังนี้ 

2.1 การรับขอมูลเขาสูระบบ ตองศึกษาวาขอมูลที่ใชในระบบนั้น มาจากไหน เขียน

หรือบันทึกลงในแบบฟอรมหรือเอกสารอะไรบาง มีปริมาณมากนอยแคไหน เมื่อใชแลวเก็บไว

หรือไม เก็บแบบใด มีการเดินทางออกไปสูที่ใดบาง ในการทํางานใชไฟลอะไรบาง แตละไฟลมี

ความสัมพันธกันอยางไร เปนตน 

2.2 การประมวลผล ตองศึกษาวาเมื่อไดรับขอมูลเขามาแลว ไดดําเนินการอะไรกับ

ขอมูลนั้นบาง การคํานวณหรือการประมวลผลมีเงื่อนไขอยางไร ดําเนินการเมื่อใด 
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2.3 การจัดทําผลลัพธ ตองศึกษาวาระบบจัดทําผลลัพธอะไรบาง เชน หากจัดทํา

รายงานเปนผลลัพธก็ตองศึกษาวาสงรายงานนั้นใหกับใครบาง หรือนําผลลัพธนั้นไปเก็บที่ไหนบาง  

2.4 การจัดทําแฟมขอมูลและฐานขอมูล ตองศึกษาวาระบบปจจุบันจัดเก็บ

แฟมขอมูลไวกี่แบบ มีอะไรบาง เก็บไวแบบใด มีวิธีคนหาขอมูลอยางไร 

 

สรุป 
 

ทรัพยากรสารนิเทศสามารถจําแนกตามรูปลักษณไดเปนสิ่งพิมพ และสิ่งไมตีพิมพ  

โดยสารนิเทศที่เปนสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จุลสารหรืออนุสาร และกฤตภาค 

เปนตน สําหรับสารนิเทศที่ไมใชส่ิงพิมพ ไดแก โสตวัสดุ ทัศนวัสดุ โสตทัศนวัสดุ วัสดุยอสวน และ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งนิยมใชมากในปจจุบัน สวนสถาบันบริการสารนิเทศที่ทําหนาที่จัดเก็บ

สารนิเทศตางๆ ก็มีอยูหลายประเภท ไดแก หองสมุด ศูนยเอกสารหรือศูนยสารนิเทศ ศูนยขอมูล 

หนวยงานสถิติ  ศูนยวิ เคราะหสารนิเทศ  ศูนยประมวลและแจกจายสารนิเทศ  ศูนยแนะ

แหลงสารนิเทศ หอจดหมายเหตุ และสถาบันบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย สําหรับผูใหบริการ

สารนิเทศ ไดแก บรรณารักษ นักเอกสารนิเทศ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ผูเชี่ยวชาญแนะ

แหลงสารนิเทศ นักจดหมายเหตุ และผูขายหรือจัดหาสารนิเทศ เปนตน เมื่อผูเรียนสามารถจําแนก

ทรัพยากรสารนิเทศแตละประเภทได และทราบวาสถาบันที่ใหบริการสารนิเทศมีที่ใดบาง  ทําให

สามารถสํารวจไดวาหนวยงานแตละแหงมีทรัพยากรสารนิเทศอะไรบาง และนําขอมูลดังกลาวมา

ใชในการจัดทําฐานขอมูลตอไป  
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คําถามทบทวน 
 

1. ทรัพยากรสารนิเทศมีความสําคัญกับการศึกษาของนักศึกษาอยางไร 
2. ถาจําแนกทรัพยากรสารนิ เทศที่บานหรือหอพักของนักศึกษาตามสาขาวิชา 

ประกอบดวยสารนิเทศสาขาวิชาใดบาง พรอมยกตัวอยางสารนิเทศแตละประเภท 

3. ถาจําแนกทรัพยากรสารนิเทศที่บานหรือหอพักของนักศึกษาตามรูปลักษณของวัสดุ 
ประกอบดวยสารนิเทศประเภทใดบาง พรอมยกตัวอยางสารนิเทศแตละประเภท 

4. ถาจําแนกทรัพยากรสารนิเทศที่บานหรือหอพักของนักศึกษาตามแหลงที่มา 

ประกอบดวยสารนิเทศประเภทใดบาง พรอมยกตัวอยางสารนิเทศแตละประเภท 

5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

มีทรัพยากรสารนิเทศที่เปนสิ่งไมตีพิมพประเภทใดบาง พรอมยกตัวอยาง 

6. ยกตัวอยางสถาบันบริการสารนิเทศที่นักศึกษาเคยไปใชบริการ พรอมทั้งบอกดวยวา
เขาไปใชบริการทรัพยากรสารนิเทศใดบาง 

7. ยกตัวอยางการประยุกตใชสารนิเทศในดานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากดานการศึกษา  

การบริหารและการจัดการ ดานสาธารณสุข และดานสิ่งแวดลอม 

8. หากตองการจัดทําระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อเก็บขอมูลทรัพยากรสารนิเทศตาม
หนวยงานตางๆ ควรมีวิธีการสํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูลอยางไร จึงจะได

ขอมูลครบถวนและสมบูรณที่สุด 

9. เหตุใดจึงตองมีการศึกษาการทํางานของระบบ เพื่อการสํารวจทรัพยากรสารนิเทศ 

10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีวิธีการ

สํารวจทรัพยากรสารนิเทศอยางไร 
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