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บทคัดย่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่าน และต่อผูเ้ รียน และต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดที่สนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และห้องสมุดประชาชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีหน้าทีส่ ำ� คัญ คือ ผลิตบัณฑิตวิชาชีพบรรณารักษ์ทตี่ อ้ งมีทงั้ ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน ผู้สอนจึงใช้การสอนแบบแบบใฝ่รู้ (Active learning) เป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการหรือ
คิดอย่างตื่นตัว เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจได้ดีขึ้น จดจ�ำได้นานขึ้น และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
อนาคตได้ โดยผูส้ อนด�ำเนินการสอน 4 ขัน้ ตอนตามทฤษฎี ได้แก่ 1) การแลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับความต้องการ
อ่านงานวิชาการจากสิ่งพิมพ์ หรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 2) การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันด้วยการร่วมกับ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อจัดหาประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด
อนุบาล ห้องสมุดประถมศึกษา ห้องสมุดมัธยมศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และห้องสมุดประชาชน 3)
การน�ำเสนอความรู้จากการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 4) การปฏิบัติด้วยการให้วาดแผนภาพเพื่อให้
จดจ�ำได้นานขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การสอน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ห้องสมุด
ประชาชน
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Abstract
Information technology made an impact on human life including reading behavior that affects the information
resources acquisition, especially in the issue of providing information resources that are publications or electronic
resources in libraries that support education including school libraries, academic libraries and public libraries.
Important responsibility of Library and information science program, Phetchaburi Rajabhat University is to
produce librarians who need both knowledge, professional ability, experience and skills to perform work. Instructors
therefore use active learning that is a study in which students learn to act or think. The purpose is to help students
understand better, Remember longer and can be applied in future operations. Teacher teach 4 steps base on theory:
1) exchange of experiences about the need to read academic works in papers or electronic information resources 2)
creating knowledge together by sharing and discussing and exchanging opinions in providing the type of information
resources suitable for users of the kindergarten school libraries, elementary school libraries, secondary school libraries,
academic libraries and public libraries 3) presentation of knowledge from discussion and exchange of opinions and
4) practice by drawing diagrams to remember longer.
Keywords: teaching, information resources acquisition, school library, academic library, public library
บทน�ำ

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินชีวติ การประกอบอาชีพ การปฏิบตั งิ าน การศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น ของประชาชน ตลอดจนการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานองค์กรต่างๆ
ห้องสมุดเดิมเป็นสถาบันบริการสารสนเทศทีป่ ระกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิง่ พิมพ์จำ� นวนมากเพือ่
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ ดังนัน้ ห้องสมุดจึงจ�ำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหรือ
หนังสือมารองรับความต้องการของผูใ้ ช้บริการทีห่ ลากหลายกลุม่ อายุ หลากหลายอาชีพ และหลากหลายสาขาวิชา ท�ำให้
ห้องสมุดกลายเป็นสถานทีท่ รี่ วบรวมทรัพยากรสารสนเทศเป็นจำ� นวนมากและเป็นแหล่งความรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ แต่เนือ่ งจาก
จำ� นวนทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ พิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ทุกวัน ประกอบกับพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศมีจำ� นวน
เท่าเดิม อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อห้องสมุด ห้องสมุดจึงต้องหาแนวทาง
แก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นตัวเล่มมาเป็นทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เพื่อการเข้าถึงที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ขอเพียงผู้ใช้เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ และเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ [1] ด้วยเหตุนี้ ในฐานะของผู้สอนที่ท�ำหน้าที่ผลิตบัณฑิตเพื่อ
ให้เป็นบรรณารักษ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ควรจัดการเรียนการสอนอย่างไร
เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตสามารถเป็นบรรณารักษ์ทปี่ ฏิบตั งิ านจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทีเ่ หมาะสมกับสภาวการณ์
เช่นปัจจุบัน
บทความนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอการสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำ� หรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวอย่างส�ำหรับการสอนในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป
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ห้องสมุดเพื่อการศึกษา
ห้องสมุดมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการศึกษา ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 25 ก�ำหนดว่า รัฐต้องส่งเสริมการด�ำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาลทีร่ ณรงค์ให้คนไทยรักการอ่าน โดยระบุวา่ วิธกี ารหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คนไทยรักการอ่าน ได้แก่ การส่งเสริม
ให้มีห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ [1] ด้วยเหตุนี้ ห้องสมุดเพื่อการศึกษาในระบบ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล
ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมถึงห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และห้องสมุด
เพื่อการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยที่ส�ำคัญ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชาชนคนไทย
ห้องสมุดมีหน้าที่ส�ำคัญ คือ คัดเลือก รวบรวม จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศหรือสื่อบันทึกความรู้ให้เป็นระบบ
เพื่อให้บริการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ในแง่มุมต่างๆ รวมถึงการเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ของห้องสมุดแห่งนั้นๆ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources acquisition) เป็นกิจกรรมแรกของการด�ำเนินงานห้องสมุด
ทุกประเภททีส่ ง่ ผลต่อการให้บริการแก่ผใู้ ช้ซงึ่ เป็นหัวใจส�ำคัญของห้องสมุด เพราะเป็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ�ำเป็น และพฤติกรรมของผู้ใช้ ภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่
สาระส�ำคัญในเนื้อหาของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่นักศึกษาจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ คือ กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรมที่กระท�ำต่อเนื่องกัน ดังภาพที่ 1 [2]
การศึกษาผู้ใช้

การจัดท�ำนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

การคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ

การประเมินทรัพยากร
สารสนเทศออก

การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ

การคัดทรัพยากร
สารสนเทศออก

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จะเห็นว่าการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องเริ่มต้น
ด้วยกิจกรรม 1) ศึกษาผู้ใช้ 2) จัดท�ำนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และ 3) คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ก่อนจึงจะสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเสมอ โดยมีสาระส�ำคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
เพื่อการศึกษาแต่ละประเภทดังนี้
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1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียน (School library) : ห้องสมุดโรงเรียนมีหน้าทีเ่ ป็นแหล่ง
ค้นคว้า ประกอบการศึกษาของครูและนักเรียนในโรงเรียน [3] และเนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีบรรณารักษ์
โรงเรียนเพียงคนเดียว จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างมวลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การอ่านออกเขียนได้ และการอ่านเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน โดยทั่วไปแล้วนโยบายการคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศนั้นมักได้ข้อมูลประกอบมาจากอาจารย์ บุคลากรมืออาชีพอื่นๆ และนักเรียน บรรณารักษ์โรงเรียนมีหน้าที่
รับผิดชอบในการคัดทรัพยากรสารสนเทศออก หรือยกเลิกการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศตามแนวทางนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการตัดสินใจว่าจะรับทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการบริจาคหรือไม่ [4]
2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (Academic library) : ห้องสมุดวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยมีหน้าทีใ่ ห้บริการสารสนเทศครอบคลุมสารสนเทศเพือ่ ใช้ประกอบการสอน การศึกษา การค้นคว้าวิจยั
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการชุมชนตามเป้าหมายหลักของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย [3] และ
ตามหลักการแล้ว บรรณารักษ์ของห้องสมุดมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเนื้อหาเพื่อซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ดังนั้นในนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจึงควรก�ำหนดขอบเขตเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุด
จะรวบรวมทั้งในด้านสาขาวิชา ภาษา พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ และมอบหมายให้
บรรณารักษ์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาท�ำหน้าที่คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชานั้นๆ จากนั้น
อาจขอค�ำปรึกษาหรือรับข้อมูลจากคณะกรรมการเพื่อซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ
ซื้อครั้งสุดท้ายนั้นเป็นความรับผิดชอบของบรรณารักษ์ [4]
3. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดประชาชน (Public library) : ห้องสมุดประชาชนมีหน้า
ที่ให้บริการหนังสือ เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต บริการข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ และเหตุการณ์ต่างๆ
ที่ ประชาชนควรทราบ ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน และการรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้ขา่ วสารข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการพัฒนาด้านต่างๆ ของแต่ละคนและสังคม [3] ในห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หลายคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเนื้อหาส�ำหรับการซื้อ ดังนั้นในนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จึงควรก�ำหนดขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจะรวบรวมทั้งในด้านสาขาวิชา ภาษา พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
และรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีการมอบหมายให้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ท�ำหน้าที่
ในการคัดเลือก ขณะทีห่ อ้ งสมุดขนาดเล็ก บรรณารักษ์หนึง่ คนอาจทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการคัดเลือกทรัพยากสารสนเทศ [4]
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งด้วยสภาพของห้องสมุดแต่ละประเภท แต่ละแห่ง แตกต่างกัน บรรณารักษ์ทปี่ ฏิบตั งิ านจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ประกอบการปฏิบัติงานด้วย ได้แก่ 1) นโยบายของห้องสมุดที่ต้อง
สอดคล้องกับต้นสังกัด 2) กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมายหลักของห้องสมุด 3) จ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
จ�ำนวนผู้ใช้ 4) งบประมาณของห้องสมุดที่ได้รับในแต่ละปี และ 5) ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการใช้ประโยชน์
ด้านทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่อยู่ในกระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง
ผลให้ข้อมูลข่าวสารที่แต่เดิมอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจนอีกประการหนึ่งคือ ชีวิตของคนรุ่นใหม่มีการเข้าเว็บอ่านข่าว
ดูคลิป ฟังเพลงจากอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า ดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content) มากขึ้นเรื่อยๆ โดยผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเลต เป็นต้น [5] เหล่านีส้ ง่ ผลต่อทรัพยากรสารสนเทศทีใ่ ห้บริการในห้องสมุดด้วย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในการให้บริการของห้องสมุด ได้แก่ สิ่งพิมพ์ และทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และทรัพยากรสารสนเทศทั้งสองประเภทถูกน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ฐานะเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เป็นวัสดุการเรียนร่วมกับสื่ออื่นๆ และเป็นสื่อเสริมในการเรียนรู้และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ จึงเกิดค�ำถามว่า ห้องสมุดเพื่อการศึกษาควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสองประเภทดังกล่าวอย่างไร
จากค�ำถามที่ตั้งและผลการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และต้องการน�ำเสนอ 3 ด้าน ได้แก่
1. ผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่าน นฤมล เทพนวล [5] ที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร กว่าร้อยละ 56 อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกเวลาที่มีโอกาส และเมื่อเปรียบเทียบการอ่านหนังสือเพื่อ
การศึกษาทั้งที่เป็นสารดี ต�ำราวิชาการ วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ต�ำรา หนังสือ นิตยสาร/วารสาร พบว่านักศึกษาอ่านจาก
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าสือ่ สิง่ พิมพ์ สอดคล้องกับโชติมา วัฒนะ [6] ทีพ่ บว่า นิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกว่าร้อยละ 79 ชอบอ่านหนังสือจากอินเทอร์เน็ต และเนืองนิจ ณ ล�ำปาง [7] ที่มองใน
ประเด็นของการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาว่า การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยเฉพาะใน
ปัจจุบนั ทีส่ อื่ คอมพิวเตอร์เป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทที่ รงพลังทีส่ ดุ ในกระบวนการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม จากผลการสำ� รวจ
เรื่องการอ่านของคนไทยที่กระท�ำโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประจ�ำทุกๆ 2 ปี โดยใน พ.ศ. 2561 พบว่า คนไทย
วัยเรียนทุกวัย ตั้งแต่อายุ 6-24 ปี ส่วนมากอ่านสื่อประเภทหนังสือมากกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์
ของการ คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อการศึกษา [8] เช่นเดียวกับกรีกอรี [9] ที่พบว่า นักเรียนชอบหนังสือที่เป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ร้อยละ 66 อาจเป็นเพราะสื่อสิ่งพิมพ์สะดวกในการจัดเก็บและการน�ำมาอ่านซ�้ำเมื่อระยะเวลาผ่านไป [5]
2. ผลกระทบต่อผูเ้ รียน มีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือทีเ่ ป็นสือ่ สิง่ พิมพ์
ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
		
2.1 ความเข้าใจต่อเนื้อหาที่อ่าน เค็ง หวาง และหลิน [10] และจีออน [11] ที่พบตรงกันว่า ในการอ่านจาก
เอกสารที่มีเนื้อหาคล้ายกันนั้น ผู้เรียนที่อ่านจากสิ่งพิมพ์ท�ำคะแนนสอบได้ดีว่าการอ่านจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
		
2.2 ด้านความเมื่อยล้าของสายตา เค็ง หวาง และหลิน [10] และจีออน [11] ที่พบตรงกันว่า ผู้อ่านที่อ่าน
จากหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์เมื่อยล้าตาน้อยกว่าผู้อ่านที่อ่านจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
		
2.3 ด้านการรับรู้ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เชลเบิร์น [12] พบว่า นักเรียนเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ดีกว่า โดยเฉพาะประเด็นทีห่ อ้ งสมุดสร้างช่องทางเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทำ� ให้นกั เรียนสามารถเข้า
ถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น เช่นเดียวกับจีออน [11] ที่พบว่า 1) ขนาดและลักษณะของตัว
อักษรในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์งา่ ยต่อการอ่าน 2) ผูเ้ รียนมีพงึ พอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการอ่าน และ 3) ผู้เรียนมีพฤติกรรมการตั้งใจ โดยเฉพาะเมื่ออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
3. ผลกระทบต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด การศึกษาของปิยาธิดา อัจฉริยะปัญญา [13] พบว่า
ห้องสมุดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนมากจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของครูและนักเรียน
และยังพบว่า ห้องสมุดส่วนมากจัดซื้อนวนิยาย หนังสือเด็กและเยาวชน พจนานุกรม สารานุกรม วารสารและนิตยสาร
หนังสือพิมพ์ วิดีทัศน์ประกอบการเรียน ลูกโลกและแผนที่เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน ขณะที่นิคโคไล [14] ที่พบว่า
ห้องสมุดวิทยาลัยร้อยละ 63 จัดเตรียมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้บริการแก่ผใู้ ช้ ขณะทีอ่ กี ร้อยละ 27 มีแผนว่าจะจัดหา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในอนาคตอันใกล้ และพูลทรัพย์ ชื่นตา [15] พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะห้องสมุด
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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มหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ กี ารกำ� หนดนโยบายและสัดส่วนงบประมาณเพือ่ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับปิติมา แก้วเขียว ทัศนา หาญพล และ พวา พันธุ์เมฆา [16] พบว่า ห้องสมุดในโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติส่วนมากเน้นการจัดหาทรัพยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นเฉพาะวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เท่านั้น ส่วนหนังสือยังไม่ได้ก�ำหนดว่าจะต้องเป็นรูปแบบใด แต่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการ
เสนอแนะเข้ามา และห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสัดส่วนร้อยละที่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 60-70 ทั้งนี้ ในการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์
นั้น บอกรับเพียงอิเล็กทรอนิกส์แบบเดียว ไม่บอกรับแบบควบคู่กันกับฉบับพิมพ์
ด้วยเหตุนี้ การสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นบรรณารักษ์ทสี่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ดั หาทรัพยากรสารสนเทศสำ� หรับ
ให้บริการในห้องสมุดเพื่อการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความเกี่ยวพันกับ
การตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงงบประมาณ และพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
การสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ป็นสถาบันการศึกษาทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การศึกษา ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 8 ข้อ (2) ที่ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ คุณธรรม ส�ำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิน่ อีกทัง้ ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในชุมชน เพือ่ ช่วยให้คนในท้องถิน่ รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงการผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ�ำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ” [17]
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีปรัชญาว่า “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” จึงได้ให้มี
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 1632401 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Development)
จ�ำนวน 3 (2-2-5) หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาเอกบังคับด้านบรรณารักษศาสตร์ โดยมีค�ำอธิบายรายวิชา คือ ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิตและจ�ำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กระบวนการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [18]
บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นต้องมีความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพแล้ว ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบตั ิ
งานยังเป็นอีกปัจจัยทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ด้วยเหตุนี้ ในการสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จึงเลือกจัดการเรียนแบบใฝ่รู้
(Active learning) ซึ่งมีลักษณะเป็นการเรียนที่ผู้เรียนต้องค้นหาเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้โดยการพูด คุย การเขียน
การอ่าน การสะท้อนหรือการตั้งค�ำถาม หรือสรุปอย่างง่าย นั่นคือ การให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการหรือคิดอย่างตื่นตัว
(ตื่นตา ตื่นใจ ตื่นเต้น) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเข้าใจสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมและห้องสมุดได้ดีขึ้น สามารถเก็บ
ข้อมูลข่าวสารไว้ในความทรงจ�ำได้นานขึ้น และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้
การสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะเอกสารวิชาการ ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งอิงการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
ที่ได้จัดขึ้น มีขั้นตอนการสอนดังตารางที่ 1 [19]
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
ขั้นตอน
การเรียนแบบใฝ่รู้ จุดประสงค์ของขั้นตอน

การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

1. การแลกเปลี่ยน ผู ้ ส อนกระตุ ้ น ให้
ประสบการณ์ ผู ้ เ รี ย นแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ เ ดิ ม
ของตนต่อการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด

1. ผู้สอนบรรยายสาระส�ำคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดที่สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2. ผู้สอนตั้งค�ำถามกับผู้เรียน : ในฐานะผู้เรียน ผู้เรียนต้องการอ่านงาน
วิชาการในวิชาชีพบรรณารักษ์ ผู้เรียนจะเลือกอ่านจากสิ่งพิมพ์ หรือ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และเพราะเหตุใด

2. การสร้างองค์ ผู ้ ส อนกระตุ ้ น ให้
ความรู้ร่วมกัน ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
ร่ ว ม และผู ้ เ รี ย นใน
แต่ ล ะกลุ ่ ม ร่ ว มกั น
อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ แ ล ก
เปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เพื่อน�ำความรู้ที่ได้รับ
จากการบรรยายมา
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน� ำ ไปสู ่ ก ารคิ ด
รวบยอด

1. ผูส้ อนบรรยายถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม
การอ่าน ต่อผู้เรียน และการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดย
เฉพาะสิง่ พิมพ์ และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทนี่ บั วันจะเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ
2. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็น 5 กลุ่มและก�ำหนดหน้าที่ให้ ได้แก่ 1) กลุ่มที่เป็น
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล 2) กลุ่มที่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา 3) กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น บรรณารั ก ษ์ ห ้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา 4) กลุ่มที่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
และ 5) กลุ่มที่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกับ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อค�ำถามของผู้สอน
3. ผู้สอนตั้งค�ำถามกับผู้เรียน : เมื่อผู้เรียนเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุด
โรงเรียนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศประเภทวิชาการ ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด
จึงจะเหมาะสมส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุดแต่ละแห่ง
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (ต่อ)
ขั้นตอน จุดประสงค์ของ
การเรียนแบบ
ขั้นตอน
ใฝ่รู้
3. การนำ� เสนอ ผู ้ ส อ น จั ด ใ ห ้
ความรู้
ผูเ้ รียนได้รบั ความรู้
แนวคิ ด ทฤษฎี
เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียน
บรรลุจดุ ประสงค์

การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1. ผูเ้ รียนส่งตัวแทนมาน�ำเสนอความคิดรวบยอดถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภท
วิชาการที่ควรจัดหาส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุดที่ได้รับมอบหมาย
2. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อความคิดรวบยอด
3. ผูส้ อนร่วมสรุปสาระส�ำคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสารคดีทวั่ ไป
3.1 ห้องสมุดโรงเรียน
		
3.1.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรจัดหาส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด
โรงเรียนอนุบาล ควรเป็นทรัพยากรสารสนเทศทีช่ ว่ ยส่งเสริมพัฒนาการแก่ผเู้ รียน
[20] เช่น หนังสือทัง้ ทีเ่ ป็นความรูแ้ บบง่าย และนิทานต่างๆ อุปกรณ์ทชี่ ว่ ยให้เข้าใจ
เรือ่ งราวรอบตัว ของตัวอย่าง อุปกรณ์เกีย่ วกับงานศิลปะ ของเล่นทีเ่ ป็นตัวต่อหรือ
บล็อก เป็นต้น
		
3.1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรจัดหาส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด
โรงเรียนประถมศึกษา ควรเน้นที่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ [21] เช่น
หนังสืออ้างอิง หนังสือสารคดี หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือและสิ่งพิมพ์
สำ� หรับครู หนังสือพิมพ์ทงั้ ทีเ่ ป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วารสาร เป็นต้น
		
3.1.3 ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรจัดหาส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด
โรงเรียนมัธยมศึกษา [13], [22] ควรเน้นที่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์
เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือสารคดี วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสาร
หลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้
ตลอดจนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในปริมาณทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรและ
ความต้องการของผู้ใช้
3.2 ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรจัดหา
ส�ำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด [5], [6], [23] ควรเป็นทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่อยู่ใน
รูปแบบสิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหนังสืออ้างอิงทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษา ต่างประเทศ หนังสือสารคดี หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสาร ตลอดจนสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์ทเี่ ป็นบทความวิชาการและบทความ
วิจัยที่ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน การศึกษานั้น
3.3 ห้องสมุดประชาชน ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรจัดหาส�ำหรับผู้ใช้
ของห้องสมุด ควรเป็นทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ แ ต่ ล ะแห่ ง และ
ความพร้อมของห้องสมุด เช่น ผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพฯ ต้องการ
หนังสือสารคดี ความรู้สาขาต่าง ๆ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร [24] ขณะที่ผู้ใช้
ห้องสมุดในจังหวัดล�ำพูนต้องการให้มจี ดุ เชือ่ มต่อเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด [25] เป็นต้น
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (ต่อ)
ขั้นตอน
การเรียนแบบ
ใฝ่รู้
4. การประยุกต์
ใช้หรือลงมือ
ปฏิบัติ

จุดประสงค์ของ
ขั้นตอน

การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ผู ้ ส อนมุ ่ ง หวั ง 1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อวาดแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึง
ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิชาการ ส�ำหรับห้องสมุดโรงเรียนและ
การจดจ�ำได้
ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนน�ำเสนอตัวอย่างแผนภาพพร้อมค�ำอธิบาย

2.1 ผู้ใช้ของห้องสมุดทั้งห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่มีหน้าที่
ในการค้นคว้า ศึกษา เล่าเรียน ตามหลักสูตร จึงท�ำให้สามารถเขียนแผนภาพที่
ผู้เรียนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในห้องสมุดที่ปฏิบัติงานได้ นั่นคือ เด็กเล็ก
ควรเน้นที่สิ่งพิมพ์ทางวิชาการมากกว่าทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
และค่อยๆ เพิ่มปริมาณไปตามระดับการศึกษาเพราะสะดวกและทันสมัยกว่า
ในการเข้าถึงสารสนเทศทางวิชาการ
2.2 ผู้ใช้ของห้องสมุดประชาชนมีความแตกต่างกัน จึงผลต่อพฤติกรรม
การใช้สารสนเทศ ดังที่ จิรวรรณ ภักดีบุตร [26] ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการแสวงหา และการใช้สารสนเทศ ได้แก่ ภารกิจทางด้านอาชีพและ
หน้าที่การงานของผู้ใช้ คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ใช้ และสภาพแวดล้อมส่วนตัว
ของผู้ใช้ จึงท�ำให้ไม่สามารถเขียนแผนภาพได้ แต่ในการจัดหาจึงต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละแห่งเป็นส�ำคัญ
สรุป

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา และปัจจุบันจะมีผลกระทบต่อการอ่าน ต่อผู้เรียน และ
ต่อการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อการศึกษา
ในฐานะผูส้ อนทีม่ เี ป้าหมายตามหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อผลิตบรรณารักษ์วิชาชีพส�ำหรับการท�ำงานในห้องสมุดเพื่อการศึกษา จึงจ�ำเป็นต้องสอนให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสาระ
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ส�ำคัญของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สภาพสังคมในปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถน�ำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้ ด้วยวิธีการสอนแบบใฝ่รู้ โดยมุ่งหวังให้
ผูเ้ รียนเข้าใจสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดได้ดขี นึ้ สามารถเก็บข้อมูลข่าวสาร
ไว้ในความทรงจ�ำได้นานขึ้น และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในห้องสมุดเพื่อการศึกษาในอนาคตได้
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อนี้
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