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การสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Teaching the Information Resources Aquisition for  
Phetchaburi Rajabhat University Students

บทคัดย่อ

 เทคโนโลยสีำรสนเทศมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมกำรอ่ำน และต่อผูเ้รยีน และต่อกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศ

ที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดที่สนับสนุนกำรศึกษำ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน 

ห้องสมุดวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย และห้องสมุดประชำชน

 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

มหีน้ำทีส่สำคญั คอื ผลติบณัฑติวชิำชพีบรรณำรกัษ์ทีต้่องมทีัง้ควำมรูค้วำมสำมำรถทำงวชิำชพี ประสบกำรณ์ และทกัษะ

ในกำรปฏิบัติงำน ผู้สอนจึงใช้กำรสอนแบบแบบใฝ่รู้ (Active learning) เป็นกำรเรียนที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกำรหรือ

คิดอย่ำงตื่นตัว เพื่อช่วยให้นักศึกษำเข้ำใจได้ดีขึ้น จดจสำได้นำนขึ้น และสำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน

อนำคตได้ โดยผูส้อนดสำเนนิกำรสอน 4 ขัน้ตอนตำมทฤษฎ ีได้แก่ 1) กำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์เกีย่วกบัควำมต้องกำร

อ่ำนงำนวิชำกำรจำกสิ่งพิมพ์ หรือทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 2) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ร่วมกันด้วยกำรร่วมกับ

อภิปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อจัดหำประเภทของทรัพยำกรสำรสนเทศที่เหมำะสมสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด

อนุบำล ห้องสมุดประถมศึกษำ ห้องสมุดมัธยมศึกษำ ห้องสมุดวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย และห้องสมุดประชำชน 3) 

กำรนสำเสนอควำมรู้จำกกำรอภิปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ 4) กำรปฏิบัติด้วยกำรให้วำดแผนภำพเพ่ือให้

จดจสำได้นำนขึ้น
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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�า

 ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำมำมีบทบำทสสำคัญต่อกำรดสำรงชีวิตเป็นอย่ำงมำก ส่งผลกระทบ

ต่อกำรดสำเนนิชวีติ กำรประกอบอำชพี กำรปฏบิตังิำน กำรศกึษำเล่ำเรยีน เป็นต้น ของประชำชน ตลอดจนกำรดสำเนนิงำน

ของหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ

 ห้องสมดุเดมิเป็นสถำบนับรกิำรสำรสนเทศทีป่ระกอบด้วยทรพัยำกรสำรสนเทศประเภทสิง่พมิพ์จสำนวนมำกเพือ่

ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิำร ดงันัน้ห้องสมดุจงึจสำเป็นต้องจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศหรอื

หนงัสือมำรองรบัควำมต้องกำรของผูใ้ช้บรกิำรทีห่ลำกหลำยกลุม่อำย ุหลำกหลำยอำชพี และหลำกหลำยสำขำวชิำ ทสำให้

ห้องสมดุกลำยเป็นสถำนทีท่ีร่วบรวมทรพัยำกรสำรสนเทศเป็นจสำนวนมำกและเป็นแหล่งควำมรูท้ีม่คีณุค่ำยิง่ แต่เนือ่งจำก

จสำนวนทรพัยำกรสำรสนเทศทีเ่พิม่จสำนวนมำกขึน้ทกุวนั ประกอบกบัพืน้ทีใ่นกำรจดัเกบ็ทรพัยำกรสำรสนเทศมจีสำนวน

เท่ำเดิม อีกทั้งเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำมำมีบทบำทสสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อห้องสมุด ห้องสมุดจึงต้องหำแนวทำง

แก้ไขโดยกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรจำกทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็นตัวเล่มมำเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมำกขึ้น เพื่อกำรเข้ำถึงที่สะดวก รวดเร็ว และสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ ทุกเวลำ ขอเพียงผู้ใช้เช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตได้ และเพ่ือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร [1] ด้วยเหตุนี้ ในฐำนะของผู้สอนที่ทสำหน้ำที่ผลิตบัณฑิตเพื่อ

ให้เป็นบรรณำรักษ์ที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ควรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร

เพือ่ให้บณัฑติสำมำรถเป็นบรรณำรกัษ์ทีป่ฏบิตังิำนจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศของห้องสมดุทีเ่หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

เช่นปัจจุบัน

 บทควำมนีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่นสำเสนอกำรสอนกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศสสำหรบันกัศกึษำมหำวทิยำลยั

รำชภัฏเพชรบุรีในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวอย่ำงสสำหรับกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ ต่อไป
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ห้องสมุดเพื่อการศึกษา

 ห้องสมุดมีควำมสสำคัญอย่ำงมำกต่อกำรศึกษำ ดังที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

มำตรำ 25 กสำหนดว่ำ รัฐต้องส่งเสริมกำรดสำเนินงำนและกำรจัดตั้งแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ประกอบกับ

นโยบำยของรฐับำลท่ีรณรงค์ให้คนไทยรกักำรอ่ำน โดยระบวุ่ำวธิกีำรหนึง่ทีท่สำให้คนไทยรกักำรอ่ำน ได้แก่ กำรส่งเสรมิ 

ให้มีห้องสมุดในรูปแบบต่ำงๆ [1] ด้วยเหตุน้ี ห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำในระบบ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบำล  

ห้องสมดุโรงเรยีนประถมศกึษำ ห้องสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษำ รวมถงึห้องสมดุวทิยำลยัและมหำวทิยำลยั และห้องสมดุ 

เพื่อกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยท่ีสสำคัญ ได้แก่ ห้องสมุดประชำชน จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำให้แก่ประชำชนคนไทย

 ห้องสมุดมีหน้ำที่สสำคัญ คือ คัดเลือก รวบรวม จัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศหรือสื่อบันทึกควำมรู้ให้เป็นระบบ  

เพื่อให้บริกำรข้อมูล สำรสนเทศ และควำมรู้ในแง่มุมต่ำงๆ รวมถึงกำรเตรียมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเข้ำถึง

สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ของห้องสมุดแห่งนั้นๆ

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

 กำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศ (Information resources acquisition) เป็นกจิกรรมแรกของกำรดสำเนนิงำนห้องสมดุ

ทกุประเภททีส่่งผลต่อกำรให้บรกิำรแก่ผูใ้ช้ซึง่เป็นหวัใจสสำคญัของห้องสมดุ เพรำะเป็นกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศ

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมจสำเป็น และพฤติกรรมของผู้ใช้ ภำยในวงเงินงบประมำณที่มีอยู่ 

 สำระสสำคัญในเนื้อหำของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่นักศึกษำจสำเป็นต้องเรียนรู้ คือ กระบวนกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศประกอบด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรมที่กระทสำต่อเนื่องกัน ดังภำพที่ 1 [2]

กำรศึกษำผู้ใช้
กำรคัดเลือกทรัพยำกร

สำรสนเทศ

กำรจัดทสำนโยบำยกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ

กำรจัดหำทรัพยำกร

สำรสนเทศ

กำรคัดทรัพยำกร
สำรสนเทศออก

กำรประเมินทรัพยำกร

สำรสนเทศออก

ภาพที่ 1 กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ

 จะเห็นว่ำกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นกิจกรรมหนึ่งของกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องเริ่มต้น

ด้วยกิจกรรม 1) ศึกษำผู้ใช้ 2) จัดทสำนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ และ 3) คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ก่อนจึงจะสำมำรถจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเสมอ โดยมีสำระสสำคัญของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในห้องสมุด 

เพื่อกำรศึกษำแต่ละประเภทดังนี้ 
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 1. การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศในห้องสมดุโรงเรยีน (School library) : ห้องสมดุโรงเรยีนมหีน้ำทีเ่ป็นแหล่ง

ค้นคว้ำ ประกอบกำรศึกษำของครูและนักเรียนในโรงเรียน [3] และเนื่องจำกห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีบรรณำรักษ์

โรงเรียนเพียงคนเดียว จึงมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรสร้ำงมวลทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน

กำรอ่ำนออกเขียนได้ และกำรอ่ำนเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน โดยทั่วไปแล้วนโยบำยกำรคัดเลือกทรัพยำกร

สำรสนเทศนั้นมักได้ข้อมูลประกอบมำจำกอำจำรย์ บุคลำกรมืออำชีพอื่นๆ และนักเรียน บรรณำรักษ์โรงเรียนมีหน้ำที่ 

รับผิดชอบในกำรคัดทรัพยำกรสำรสนเทศออก หรือยกเลิกกำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศตำมแนวทำงนโยบำย 

กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ รวมทั้งกำรตัดสินใจว่ำจะรับทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้รับกำรบริจำคหรือไม่ [4]

 2. การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศในห้องสมดุวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั (Academic library) : ห้องสมดุวทิยำลยั

และมหำวทิยำลยัมหีน้ำทีใ่ห้บรกิำรสำรสนเทศครอบคลมุสำรสนเทศเพือ่ใช้ประกอบกำรสอน กำรศกึษำ กำรค้นคว้ำวจิยั 

กำรทสำนุบสำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรบริกำรชุมชนตำมเป้ำหมำยหลักของวิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัย [3] และ 

ตำมหลักกำรแล้ว บรรณำรักษ์ของห้องสมุดมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบเน้ือหำเพ่ือซ้ือทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ดังนั้นในนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศจึงควรกสำหนดขอบเขตเนื้อหำของทรัพยำกรสำรสนเทศที่ห้องสมุด

จะรวบรวมทั้งในด้ำนสำขำวิชำ ภำษำ พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ และรูปแบบของทรัพยำกรสำรสนเทศ และมอบหมำยให้

บรรณำรักษ์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละสำขำวิชำทสำหน้ำที่คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนั้น

อำจขอคสำปรึกษำหรือรับข้อมูลจำกคณะกรรมกำรเพื่อซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศต่อไป อย่ำงไรก็ตำม กำรตัดสินใจ 

ซื้อครั้งสุดท้ำยนั้นเป็นควำมรับผิดชอบของบรรณำรักษ์ [4]

 3. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดประชาชน (Public library) : ห้องสมุดประชำชนมีหน้ำ

ที่ให้บริกำรหนังสือ เพ่ือกำรศึกษำตลอดชีวิต บริกำรข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวทำงวิชำกำร และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ  

ท่ี ประชำชนควรทรำบ ส่งเสรมินสิยัรกักำรอ่ำน และกำรรูจ้กัใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ ให้ข่ำวสำรข้อมลูทีจ่ สำเป็นต้องใช้ใน 

กำรปฏิบัติงำน และกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ของแต่ละคนและสังคม [3] ในห้องสมุดประชำชนขนำดใหญ่ เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด

หลำยคนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบเนื้อหำสสำหรับกำรซื้อ ดังนั้นในนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ

จึงควรกสำหนดขอบเขตของทรัพยำกรสำรสนเทศที่ห้องสมุดจะรวบรวมทั้งในด้ำนสำขำวิชำ ภำษำ พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์  

และรูปแบบของทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยมีกำรมอบหมำยให้บุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำนั้นๆ ทสำหน้ำที่ 

ในกำรคดัเลอืก ขณะทีห้่องสมดุขนำดเลก็ บรรณำรกัษ์หนึง่คนอำจทสำหน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรคดัเลอืกทรพัยำกสำรสนเทศ [4]

 อย่ำงไรกต็ำม เนือ่งด้วยสภำพของห้องสมดุแต่ละประเภท แต่ละแห่ง แตกต่ำงกนั บรรณำรกัษ์ทีป่ฏบิตังิำนจดัหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศควรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้ประกอบกำรปฏิบัติงำนด้วย ได้แก่ 1) นโยบำยของห้องสมุดที่ต้อง

สอดคล้องกับต้นสังกัด 2) กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเป้ำหมำยหลักของห้องสมุด 3) จสำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับ

จสำนวนผู้ใช้ 4) งบประมำณของห้องสมุดที่ได้รับในแต่ละปี และ 5) ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดในกำรใช้ประโยชน์

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน

ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

 จำกสถำนกำรณ์ของสังคมในปัจจุบันที่อยู่ในกระแสของเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง

ผลให้ข้อมูลข่ำวสำรที่แต่เดิมอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้น เช่น หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจนอีกประกำรหน่ึงคือ ชีวิตของคนรุ่นใหม่มีกำรเข้ำเว็บอ่ำนข่ำว 

ดูคลิป ฟังเพลงจำกอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่ำ ดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content) มำกขึ้นเรื่อยๆ โดยผ่ำนอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น สมำร์ตโฟน แทบ็เลต เป็นต้น [5] เหล่ำนีส่้งผลต่อทรพัยำกรสำรสนเทศทีใ่ห้บรกิำรในห้องสมดุด้วย
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 ทรัพยำกรสำรสนเทศที่สำมำรถพบเห็นได้ทั่วไปในกำรให้บริกำรของห้องสมุด ได้แก่ สิ่งพิมพ์ และทรัพยำกร

สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังสองประเภทถูกนสำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งใน

ฐำนะเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิชำที่เรียน เป็นวัสดุกำรเรียนร่วมกับสื่ออื่นๆ และเป็นสื่อเสริมในกำรเรียนรู้และเพิ่มพูน

ประสบกำรณ์ จึงเกิดคสำถำมว่ำ ห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำควรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งสองประเภทดังกล่ำวอย่ำงไร 

 จำกคสำถำมที่ตั้งและผลกำรศึกษำค้นคว้ำ ผู้เขียนมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับผลกระทบของเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และต้องกำรนสำเสนอ 3 ด้ำน ได้แก่

 1. ผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่าน นฤมล เทพนวล [5] ที่พบว่ำนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะศึกษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร กว่ำร้อยละ 56 อ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกเวลำที่มีโอกำส และเมื่อเปรียบเทียบกำรอ่ำนหนังสือเพื่อ

กำรศึกษำทั้งที่เป็นสำรดี ตสำรำวิชำกำร วิทยำนิพนธ์/งำนวิจัย ตสำรำ หนังสือ นิตยสำร/วำรสำร พบว่ำนักศึกษำอ่ำนจำก

ทรพัยำกรสำรสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์มำกกว่ำสือ่สิง่พมิพ์ สอดคล้องกบัโชตมิำ วฒันะ [6] ทีพ่บว่ำ นสิติระดบัปรญิญำตรี  

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒกว่ำร้อยละ 79 ชอบอ่ำนหนังสือจำกอินเทอร์เน็ต และเนืองนิจ ณ ลสำปำง [7] ที่มองใน

ประเด็นของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำว่ำ กำรเรียนรู้ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยเฉพำะใน

ปัจจบุนัทีส่ือ่คอมพวิเตอร์เป็นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีท่รงพลงัทีส่ดุในกระบวนกำรเรยีนรู ้อย่ำงไรกต็ำม จำกผลกำรสสำรวจ

เรื่องกำรอ่ำนของคนไทยท่ีกระทสำโดยสสำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นประจสำทุกๆ 2 ปี โดยใน พ.ศ. 2561 พบว่ำ คนไทย 

วัยเรียนทุกวัย ตั้งแต่อำยุ 6-24 ปี ส่วนมำกอ่ำนส่ือประเภทหนังสือมำกกว่ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค ์

ของกำร คือ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และเพื่อกำรศึกษำ [8] เช่นเดียวกับกรีกอรี [9] ที่พบว่ำ นักเรียนชอบหนังสือที่เป็น 

สื่อสิ่งพิมพ์ร้อยละ 66 อำจเป็นเพรำะสื่อสิ่งพิมพ์สะดวกในกำรจัดเก็บและกำรนสำมำอ่ำนซส้ำเมื่อระยะเวลำผ่ำนไป [5] 

 2. ผลกระทบต่อผูเ้รยีน มงีำนวจิยัทีศ่กึษำเปรยีบเทยีบกำรใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์และหนงัสอืทีเ่ป็นสือ่สิง่พมิพ์

ของผู้เรียนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้

  2.1 ควำมเข้ำใจต่อเน้ือหำที่อ่ำน เค็ง หวำง และหลิน [10] และจีออน [11] ที่พบตรงกันว่ำ ในกำรอ่ำนจำก

เอกสำรที่มีเนื้อหำคล้ำยกันนั้น ผู้เรียนที่อ่ำนจำกสิ่งพิมพ์ทสำคะแนนสอบได้ดีว่ำกำรอ่ำนจำกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  2.2 ด้ำนควำมเมื่อยล้ำของสำยตำ เค็ง หวำง และหลิน [10] และจีออน [11] ที่พบตรงกันว่ำ ผู้อ่ำนที่อ่ำน

จำกหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์เมื่อยล้ำตำน้อยกว่ำผู้อ่ำนที่อ่ำนจำกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  2.3 ด้ำนกำรรับรู้ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เชลเบิร์น [12] พบว่ำ นักเรียนเห็นว่ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ดกีว่ำ โดยเฉพำะประเดน็ทีห้่องสมดุสร้ำงช่องทำงเข้ำถงึทรพัยำกรสำรสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์ ทสำให้นกัเรยีนสำมำรถเข้ำ

ถึงและใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้มำกขึ้น เช่นเดียวกับจีออน [11] ที่พบว่ำ 1) ขนำดและลักษณะของตัว

อกัษรในหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ง่ำยต่อกำรอ่ำน 2) ผูเ้รยีนมพีงึพอใจต่อหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ โดยเฉพำะกำรใช้หนงัสอื

อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในกำรอ่ำน และ 3) ผู้เรียนมีพฤติกรรมกำรตั้งใจ โดยเฉพำะเมื่ออ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อค้นหำข้อมูลที่ต้องกำร

 3. ผลกระทบต่อการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมดุ กำรศกึษำของปิยำธดิำ อจัฉรยิะปัญญำ [13] พบว่ำ 

ห้องสมุดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหำนครส่วนมำกจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของครูและนักเรียน 

และยังพบว่ำ ห้องสมุดส่วนมำกจัดซ้ือนวนิยำย หนังสือเด็กและเยำวชน พจนำนุกรม สำรำนุกรม วำรสำรและนิตยสำร 

หนังสือพิมพ์ วิดีทัศน์ประกอบกำรเรียน ลูกโลกและแผนที่เพื่อใช้เป็นสื่อกำรสอน ขณะที่นิคโคไล [14] ที่พบว่ำ 

ห้องสมดุวทิยำลยัร้อยละ 63 จดัเตรยีมเอกสำรอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ให้บรกิำรแก่ผูใ้ช้ ขณะทีอ่กีร้อยละ 27 มแีผนว่ำจะจดัหำ

เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ใช้ในอนำคตอันใกล้ และพูลทรัพย์ ชื่นตำ [15] พบว่ำ ห้องสมุดมหำวิทยำลัย

ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้ให้ควำมสสำคัญกับกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะห้องสมุด
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มหำวทิยำลยัของรฐัทีม่กีำรกสำหนดนโยบำยและสดัส่วนงบประมำณเพือ่กำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์

ไว้อย่ำงชัดเจน เช่นเดียวกับปิติมำ แก้วเขียว ทัศนำ หำญพล และ พวำ พันธุ์เมฆำ [16] พบว่ำ ห้องสมุดในโครงกำร

พัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติส่วนมำกเน้นกำรจัดหำทรัพยำกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นเฉพำะวำรสำร

อิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เท่ำนั้น ส่วนหนังสือยังไม่ได้กสำหนดว่ำจะต้องเป็นรูปแบบใด แต่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริกำร

เสนอแนะเข้ำมำ และห้องสมุดกลำงของมหำวิทยำลัยมีกำรจัดสรรงบประมำณสสำหรับกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นสัดส่วนร้อยละที่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 60-70 ทั้งนี้ ในกำรบอกรับวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์

นั้น บอกรับเพียงอิเล็กทรอนิกส์แบบเดียว ไม่บอกรับแบบควบคู่กันกับฉบับพิมพ์ 

 ด้วยเหตนุี ้กำรสอนเพือ่ผลติบณัฑติให้เป็นบรรณำรกัษ์ทีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีจ่ดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศสสำหรบั

ให้บริกำรในห้องสมุดเพ่ือกำรศึกษำในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน จึงมีควำมสสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะมีควำมเกี่ยวพันกับ 

กำรตอบสนองพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้ รวมถึงงบประมำณ และพื้นที่ที่มีอยู่อย่ำงจสำกัด

การสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุเีป็นสถำบนักำรศกึษำทีม่หีน้ำทีจ่ดักำรศกึษำ ตำมพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัรำชภฏั 

พ.ศ. 2547 มำตรำ 8 ข้อ (2) ที่ว่ำ “ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้คู่ คุณธรรม สสำนึกในควำมเป็นไทย มีควำมรักและผูกพันต่อ 

ท้องถิน่ อกีทัง้ส่งเสรมิกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน เพือ่ช่วยให้คนในท้องถิน่รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงกำรผลติบณัฑติ 

ดังกล่ำว จะต้องให้มีจสำนวนและคุณภำพสอดคล้องกับแผนกำรผลิตบัณฑิตของประเทศ” [17]

 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มีปรัชญำว่ำ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และคุณสมบัติ

ที่เหมำะสมเพื่อกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของตลำดแรงงำน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์” จึงได้ให้มี 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 1632401 กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ (Information Resources Development) 

จสำนวน 3 (2-2-5) หน่วยกิต ในกลุ่มวิชำเอกบังคับด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ โดยมีคสำอธิบำยรำยวิชำ คือ ควำมรู้เกี่ยวกับ 

ทรัพยำกรสำรสนเทศ แหล่งผลิตและจสำหน่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศ แนวคิดในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

กระบวนกำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเฉพำะทรัพยำกรสำรสนเทศ

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควำมร่วมมือ จรรยำบรรณ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง [18] 

 บรรณำรกัษ์เป็นวชิำชพีทีจ่สำเป็นต้องมคีวำมรูค้วำมสำมำรถทำงวชิำชพีแล้ว ประสบกำรณ์และทกัษะในกำรปฏบิตัิ

งำนยงัเป็นอกีปัจจยัทีส่สำคญัอย่ำงยิง่ ด้วยเหตนุี ้ในกำรสอนกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศ จงึเลอืกจดักำรเรยีนแบบใฝ่รู้  

(Active learning) ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรเรียนที่ผู้เรียนต้องค้นหำเพื่อก่อให้เกิดองค์ควำมรู้โดยกำรพูด คุย กำรเขียน  

กำรอ่ำน กำรสะท้อนหรือกำรตั้งคสำถำม หรือสรุปอย่ำงง่ำย นั่นคือ กำรให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกำรหรือคิดอย่ำงตื่นตัว 

(ตื่นตำ ตื่นใจ ตื่นเต้น) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษำเข้ำใจสถำนกำรณ์ของสภำพแวดล้อมและห้องสมุดได้ดีขึ้น สำมำรถเก็บ

ข้อมูลข่ำวสำรไว้ในควำมทรงจสำได้นำนขึ้น และสำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในอนำคตได้ 

 กำรสอนกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศโดยเฉพำะเอกสำรวชิำกำร สสำหรบันกัศกึษำหลกัสตูรศลิปศำสตรบณัฑติ 

สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ซึ่งอิงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 

ที่ได้จัดขึ้น มีขั้นตอนกำรสอนดังตำรำงที่ 1 [19]
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้

ขั้นตอน
การเรียนแบบใฝ่รู้

จุดประสงค์ของขั้นตอน การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

1. กำรแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์

 ผู ้สอนกระตุ ้นให ้ 

ผู ้ เ รี ยนแลกเปลี่ ยน

ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ ์ เ ดิ ม

ของตนต่อกำรจัดหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ

ของห้องสมุด

1. ผู้สอนบรรยำยสำระสสำคัญของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของ 

ห้องสมุดที่สนับสนุนกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย

2. ผู้สอนตั้งคสำถำมกับผู้เรียน : ในฐำนะผู้เรียน ผู้เรียนต้องกำรอ่ำนงำน

วิชำกำรในวิชำชีพบรรณำรักษ์ ผู ้เรียนจะเลือกอ่ำนจำกสิ่งพิมพ์ หรือ

ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และเพรำะเหตุใด 

2. กำรสร้ำงองค์

ควำมรู้ร่วมกัน

 ผู ้สอนกระตุ ้นให ้ 

ผู้เรียนเกิดควำมรู้สึก

ร่วม และผู ้ เรียนใน

แต ่ละกลุ ่มร ่วมกัน

อ ภิ ป ร ำ ย แ ล ะ แ ล ก

เปลี่ยนควำมคิดเห็น 

เพื่อนสำควำมรู้ท่ีได้รับ

จำกกำรบรรยำยมำ 

คดิวเิครำะห์ สงัเครำะห์ 

และนสำไปสู ่กำรคิด

รวบยอด

1. ผูส้อนบรรยำยถงึผลกระทบของเทคโนโลยสีำรสนเทศทีม่ต่ีอพฤตกิรรม

กำรอ่ำน ต่อผู้เรียน และกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดโดย

เฉพำะสิง่พมิพ์ และทรพัยำกรสำรสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์ทีน่บัวนัจะเตบิโต

ขึ้นเรื่อยๆ 

2. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็น 5 กลุ่มและกสำหนดหน้ำที่ให้ ได้แก่ 1) กลุ่มที่เป็น

บรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอนุบำล 2) กลุ่มที่เป็นบรรณำรักษ์ห้องสมุด 

โรงเรียนประถมศึกษำ 3) กลุ ่มที่เป็นบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

มัธยมศึกษำ 4) กลุ่มที่เป็นบรรณำรักษ์ห้องสมุดวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย 

และ 5) กลุ่มที่เป็นบรรณำรักษ์ห้องสมุดประชำชน เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกับ

อภิปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อคสำถำมของผู้สอน

3. ผู้สอนตั้งคสำถำมกับผู้เรียน : เมื่อผู้เรียนเป็นบรรณำรักษ์ของห้องสมุด

โรงเรยีนตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย และมหีน้ำทีร่บัผดิชอบงำนจดัหำทรพัยำกร

สำรสนเทศประเภทวิชำกำร ควรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทใด 

จึงจะเหมำะสมสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุดแต่ละแห่ง 
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ขั้นตอน
การเรียนแบบ

ใฝ่รู้

จุดประสงค์ของ

ขั้นตอน
การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

3. กำรนสำเสนอ

ควำมรู้

ผู ้ ส อ น จั ด ใ ห  ้

ผู้เรยีนได้รับควำมรู ้

แนวคิด ทฤษฎี 

เพือ่ช่วยให้ผูเ้รยีน

บรรลจุดุประสงค์

1. ผูเ้รยีนส่งตวัแทนมำนสำเสนอควำมคดิรวบยอดถงึทรพัยำกรสำรสนเทศประเภท

วิชำกำรที่ควรจัดหำสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุดที่ได้รับมอบหมำย

2. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อควำมคิดรวบยอด

3. ผูส้อนร่วมสรปุสำระสสำคญัของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสำรคดีทัว่ไป

 3.1 ห้องสมุดโรงเรียน

  3.1.1 ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ควรจัดหำสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด

โรงเรยีนอนบุำล ควรเป็นทรพัยำกรสำรสนเทศทีช่่วยส่งเสรมิพฒันำกำรแก่ผูเ้รยีน 

[20] เช่น หนงัสอืทัง้ทีเ่ป็นควำมรูแ้บบง่ำย และนทิำนต่ำงๆ อปุกรณ์ทีช่่วยให้เข้ำใจ

เรือ่งรำวรอบตวั ของตวัอย่ำง อปุกรณ์เกีย่วกบังำนศลิปะ ของเล่นทีเ่ป็นตวัต่อหรอื

บล็อก เป็นต้น

  3.1.2 ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ควรจัดหำสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด

โรงเรียนประถมศึกษำ ควรเน้นที่ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ [21] เช่น

หนังสืออ้ำงอิง หนังสือสำรคดี หนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนังสือและสิ่งพิมพ์

สสำหรบัคร ูหนงัสอืพมิพ์ทัง้ทีเ่ป็นภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ วำรสำร เป็นต้น

  3.1.3 ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ควรจัดหำสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด

โรงเรียนมัธยมศึกษำ [13], [22] ควรเน้นที่ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ 

เช่น หนังสืออ้ำงอิง หนังสือสำรคดี วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ และเอกสำร

หลักสูตรท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรและควำมต้องกำรของผู้ใช้  

ตลอดจนสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ในปรมิำณทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกบัหลกัสตูรและ

ควำมต้องกำรของผู้ใช้

 3.2 ห้องสมุดวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ควรจัดหำ

สสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด [5], [6], [23] ควรเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งที่อยู่ใน

รปูแบบสิง่พมิพ์และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ โดยเฉพำะหนงัสอือ้ำงองิทัง้ภำษำไทยและ

ภำษำ ต่ำงประเทศ หนงัสอืสำรคด ีหนงัสอืภำษำต่ำงประเทศ วำรสำร ตลอดจนสือ่

อเิลก็ทรอนกิส์ โดยเฉพำะฐำนข้อมลูออนไลน์ทีเ่ป็นบทควำมวชิำกำรและบทควำม

วิจัยที่ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในสถำบัน กำรศึกษำนั้น

 3.3 ห้องสมุดประชำชน ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ควรจัดหำสสำหรับผู้ใช้

ของห้องสมุด ควรเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งที่อยู ่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ 

สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ขึ้นอยู ่ กับควำมต้องกำรของผู ้ใช ้แต่ละแห่งและ 

ควำมพร้อมของห้องสมุด เช่น ผู้ใช้ห้องสมุดประชำชนในกรุงเทพฯ ต้องกำร

หนังสือสำรคดี ควำมรู้สำขำต่ำง ๆ หนังสือพิมพ์และนิตยสำร [24] ขณะที่ผู้ใช้

ห้องสมดุในจงัหวดัลสำพนูต้องกำรให้มจีดุเช่ือมต่อเพือ่ให้สำมำรถเข้ำถงึทรพัยำกร

สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มำกที่สุด [25] เป็นต้น

ตารางที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (ต่อ)
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ขั้นตอน
การเรียนแบบ

ใฝ่รู้

จุดประสงค์ของ

ขั้นตอน
การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

4. กำรประยกุต์

ใช้หรือลงมือ

ปฏิบัติ

ผู ้ ส อ น มุ ่ ง ห วั ง 

ให้นักศึกษำเกิด

กำรจดจสำได้

1. ผู้สอนมอบหมำยให้ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลเพื่อวำดแผนภำพที่แสดงให้เห็นถึง 

กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทวิชำกำร สสำหรับห้องสมุดโรงเรียนและ

ห้องสมุดวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย 

2. ผู้สอนนสำเสนอตัวอย่ำงแผนภำพพร้อมคสำอธิบำย

 2.1 ผู้ใช้ของห้องสมุดทั้งห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดวิทยำลัยและ

มหำวิทยำลัยมีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่ำวคือ เป็นนักเรียนและนักศึกษำที่มีหน้ำที ่

ในกำรค้นคว้ำ ศึกษำ เล่ำเรียน ตำมหลักสูตร จึงทสำให้สำมำรถเขียนแผนภำพที่ 

ผู้เรียนสำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในห้องสมุดที่ปฏิบัติงำนได้ นั่นคือ เด็กเล็ก 

ควรเน้นท่ีส่ิงพิมพ์ทำงวิชำกำรมำกกว่ำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  

และค่อยๆ เพ่ิมปริมำณไปตำมระดับกำรศึกษำเพรำะสะดวกและทันสมัยกว่ำ 

ในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศทำงวิชำกำร 

 2.2 ผู้ใช้ของห้องสมุดประชำชนมีควำมแตกต่ำงกัน จึงผลต่อพฤติกรรม

กำรใช้สำรสนเทศ ดังที่ จิรวรรณ ภักดีบุตร [26] ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมกำรแสวงหำ และกำรใช้สำรสนเทศ ได้แก่ ภำรกิจทำงด้ำนอำชีพและ

หน้ำที่กำรงำนของผู้ใช้ คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ใช้ และสภำพแวดล้อมส่วนตัว

ของผู้ใช้ จึงทสำให้ไม่สำมำรถเขียนแผนภำพได้ แต่ในกำรจัดหำจึงต้องสอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของผู้ใช้ในแต่ละแห่งเป็นสสำคัญ

สรุป

 เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงเรื่อยมำ และปัจจุบันจะมีผลกระทบต่อกำรอ่ำน ต่อผู้เรียน และ 

ต่อกำรปฏิบัติงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของบรรณำรักษ์ห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำ 

 ในฐำนะผูส้อนทีม่เีป้ำหมำยตำมหลกัสตูรบรรณำรกัษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุี  

เพื่อผลิตบรรณำรักษ์วิชำชีพสสำหรับกำรทสำงำนในห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำ จึงจสำเป็นต้องสอนให้ผู้เรียนเข้ำใจถึงสำระ

ตารางที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (ต่อ)
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สสำคญัของงำนจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศ สภำพสงัคมในปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงตำมกระแสเทคโนโลยสีำรสนเทศ และ

สำมำรถนสำควำมรู้จำกกำรศึกษำเล่ำเรียนมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนในอนำคตได้ ด้วยวิธีกำรสอนแบบใฝ่รู้ โดยมุ่งหวังให้ 

ผูเ้รยีนเข้ำใจสถำนกำรณ์ของสภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและห้องสมดุได้ดขีึน้ สำมำรถเกบ็ข้อมลูข่ำวสำร

ไว้ในควำมทรงจสำได้นำนข้ึน และสำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำในอนำคตได้  

ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สสำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหัวข้อนี้
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