บทที่ 2
ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศในสาขาวิชาตางๆ จะถูกบันทึกไวเพื่อการนําไปใชประโยชนในสื่อที่มี
รูปลักษณตางๆ กัน เรียกวาทรัพยากรสารสนเทศ
เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการคนคืน
สารสนเทศของผูใช
เพราะการที่ผูใชจะคนคืนสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและตรงกับความ
ตองการหรือไมนั้น ขึน้ อยูกับวาผูใชทราบถึงลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท
เพียงใด การทราบถึงลักษณะเฉพาะของทรัพยากรสารสนเทศ
จะชวยใหสามารถคนคืน
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความหมาย
ทรัพยากรสารสนเทศ (information resources) มีผูใหความหมายไว เชน
หมายถึง วัสดุรูปแบบตางๆ ที่บันทึกสารสนเทศไว โดยใชภาษา สัญลักษณ ภาพ และเสียง
(การศึกษาคนควาและการเขียนรายงาน, 2540, หนา 17) นงนารถ ชัยรัตน (2542, หนา 1) ให
ความหมายไว หมายถึง วัสดุที่บันทึกขอมูล ขาวสาร ความรูที่เปนเหตุการณ ความคิด และ
ประสบการณของมนุษย โดยใชภาษา สัญลักษณ ภาพ รหัส และอื่นๆ ที่สื่อสารได ตลอดทั้ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดี - รอม ซึ่งหองสมุดคัดเลือกและจัดหามาไวใหบริการ ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา ทรัพยากรสารสนเทศ คือ วัสดุที่บันทึกสารสนเทศไวเพื่อการเผยแพรในรูปแบบตางๆ
ทั้งวัสดุตีพิมพ วัสดุไมตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการในสถาบันบริการสารสนเทศ โดยทั่วไปสามารถ
แบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ วัสดุตีพิมพ (printed materials) วัสดุไมตีพิมพ (non-printed
materials) และวัสดุอิเล็กทรอนิกส (electronic materials) แตละประเภทสามารถแบงออกเปน
ประเภทยอย ไดดังนี้
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1. วัสดุตีพิมพ (printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกความรูที่มี
เนื้อหาสาระเพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง หรือเพื่อความบันเทิง ลงบนกระดาษ
โดยใชเทคนิคการพิมพ ในที่นี้จะแบงออกเปน 5 ประเภท คือ
1.1 หนังสือ (books)
เปนสารสนเทศที่มีรูปแบบเกาและปจจุบันก็ยังมี
ความสําคัญมาก เนื่องจากหนังสือสามารถเก็บไวไดนาน คงทนถาวร อานไดดวยตาเปลา ไม
ตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดๆ สามารถนําติดตัวไปไดทุกสถานที่
หนังสือสามารถแบง
ออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ หนังสือสารคดี และหนังสือบันเทิงคดี
1.1.1 หนังสือสารคดี (non-fiction book) คือ หนังสือที่ใหความรูใน
สาขาวิชาตางๆ คลอบคลุมถึงหนังสือประเภทตางๆ หลายประเภท เชน
1.1.1.1 หนังสือตําราวิชาการ (text books) เปนหนังสือที่เขียนขึ้นมา
โดยมีเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ ซึ่งไดแก แบบเรียน เอกสาร
ตํารา หนังสือประกอบคําบรรยาย ตําราวิชาการ เปนตน
1.1.1.2 หนังสือความรูทั่วไป (general books) เปนหนังสือที่เขียน
เพื่อมุงใหความรูทั่วไป ผูเขียนเขียนตามความสนใจของตนเอง ไมไดมุงหวังใหเปนตําราใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง อาจไมไดเจาะลึกในเนื้อหาวิชามากนักเปนการปูพื้นฐาน
1.1.1.3 หนังสืออางอิง (reference books) มีวัตถุประสงคในการ
เขียน เพื่อเปนการรวบรวมความรูในสาขาวิชาตางๆ ไวดวยกัน หรืออาจรวบรวมความรูที่เปน
พื้นฐานสําคัญของแตละสาขาวิชาไว
การเขียนมีลักษณะตอบปญหาขอของใจในสาขาวิชา
ตางๆ ผูใชหนังสืออางอิงสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อตอบคําถามของปญหาในขณะนั้น เวลา
อานจะเจาะจงอานเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือตอนใดตอนหนึ่ง ไมไดประสงคจะอานทั้งเลม
หรือทั้งชุด ลักษณะรูปเลมของหนังสืออางอิง สวนมากมีขนาดใหญ หนา หรือเปนชุดหลายเลม
จบ มีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาอยางเปนระเบียบงายตอการอานหรือคนควา รวมทั้งมีราคาแพง
กรณีที่เปนหนังสือหลายเลมจบหรือเปนชุด เวลาซื้อตองซื้อทัง้ ชุดจะซื้อเฉพาะเลมใดเลมหนึ่ง
ไมได หองสมุดสวนใหญจึงมีระเบียบไมอนุญาตใหยืมหนังสืออางอิงออกนอกหองสมุด ใหใช
ภายในหองสมุดเทานั้น เชน พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม เปนตน
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1.1.1.4 ปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ (thesis / dissertation) เปน
งานที่เรียบเรียงจากการศึกษาคนควาวิจัย
ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
การศึกษาขั้นปริญญาโทหรือปริญญาเอก เนื้อหาจะเปนผลจากการศึกษาคนควาวิจัยที่ผูศึกษา
สนใจ
1.1.1.5 ระเบียบการของสถาบันการศึกษาหรือคูมือสถานศึกษา
(school catalog)
เปนหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของสถาบันการศึกษานั้นๆ
เกี่ยวกับ ประวัติ หลักสูตรที่เปดสอน ระเบียบการเรียน คาธรรมเนียม รายนาม
คณาจารย วุฒิการศึกษา แนะนําสถานศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวก
1.1.1.6 สิ่งพิมพรัฐบาล (government publications) คือ สิ่งพิมพ
ที่หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการผลิต
หรือมีสวนรับผิดชอบในเนื้อหา
ของสิ่งพิมพ หนวยงานราชการอาจเปนหนวยงานระดับกระทรวง กรม กอง ฯลฯ ผลิตขึ้น
เพื่อเผยแพรสารสนเทศ ผลงานของหนวยงาน หรือความรูในสาขาวิชาตางๆ อาจเสนอในรูป
ของหนังสือ วารสาร จุลสาร สิ่งพิมพชุด ฯลฯ เนื้อหาของสิ่งพิมพรัฐบาลสวนใหญเกี่ยวของกับ
หนวยงานที่ผลิตสิ่งพิมพ
สถาบันบริการสารสนเทศหลายแหงมีระบบการจัดเก็บไว
ใหบริการแยกตางหากจากหนังสือทั่วไปและหนังสืออางอิง เปนอีกงานหนึ่งตางหาก อาจ
เรียกวา งานสิ่งพิมพรัฐบาล
1.1.2 หนังสือบันเทิงคดี (fiction books) เปนหนังสือที่มีวัตถุประสงค
ในการเขียนเพื่อใหความบันเทิง แบงออกเปน 3 ประเภทยอย คือ
1.1.2.1 หนังสือนวนิยาย (fiction) เปนหนังสือเนนดานบันเทิงที่มี
เนื้อหาตอเนื่องกันทั้งเรื่องโดยผูแตงคนเดียว อาจจบภายในเลมเดียวหรือหลายเลมจบ
1.1.2.2 เรื่องสั้น (short story) เปนหนังสือที่เสนอเนื้อหาเรื่องราว
ตางๆ ไมยาวนัก สามารถอานจบในเวลาไมนาน มีขนาดสั้นกวานวนิยาย บางครั้งอาจมีการ
รวมเรื่องสั้นหลายเรื่องไวในเลมเดียวกัน โดยมีชื่อเรื่องสําหรับเรียกโดยเฉพาะ หรือนําชื่อของ
เรื่องสั้นที่เดนๆ มาเปนชื่อเรื่องของหนังสือเปนหนังสือรวมเรื่องสั้น
อาจรวบรวมผลงาน
ของนักประพันธคนเดียวหรือหลายคนก็ได
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1.1.2.3 หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน (juvenile books) สวนใหญ
เปนหนังสือภาพ ใชภาพเปนสื่อในการเสนอเนื้อหา มี สีสวยงาม ชักจูงใจใหเด็กสนใจใน
การอาน เปนเรื่องสั้นๆ มุงสอนจริยธรรมแกเด็ก ใหความรูแกเด็กในเรื่องตาง ๆ ที่ควรรู
1.2 สิ่งพิมพตอเนื่อง (serials) หมายถึง สิ่งพิมพที่ออกตอเนื่องกันตาม
กําหนดเวลาที่กําหนดไว เชน ทุก 7 วัน รายเดือน 2 เดือน 3 เดือน แบงออกเปนประเภทยอย 3
ประเภท คือ
1.2.1 หนังสือพิมพรายวัน (newspapers) เปนสิ่งพิมพที่มีกําหนดออกเปน
รายวันหรือออกประจําทุกวัน อาจจะออกวันละ 1 ฉบับ หรือมากกวา เชน ฉบับเชา กับฉบับ
บาย เชน หนังสือพิมพไทยรัฐ แตถาเปนหนังสือพิมพทองถิ่น อาจมีกําหนดออกเปนราย 7 วัน
หรือ 15 วัน ตามความเหมาะสม หนังสือพิมพสวนใหญจะเสนอขาวความเคลื่อนไหวเหตุการณ
ที่อยูในความสนใจของสังคม รวมทั้งเสนอบทความ ความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ทั้งเรื่องทั่วไป
และวิชาการ ตลอดจนบันเทิงคดี นวนิยาย สารคดี รวมทั้งโฆษณาสินคา และบริการ
1.2.2 วารสาร (journals/periodicals) เปนสิ่งพิมพที่มีกําหนดออกตามวาระ
สวนใหญจะมีกําหนดแนนอนมีทั้ง รายสัปดาห รายปกษ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 4 เดือน
ราย 6 เดือน ตามความเหมาะสม เนื้อหาเสนอในรูปบทความวิชาการ
จดหมายขาว
เกร็ดความรู ฯลฯ ทั้ง ที่จบในฉบับและแบบตอเนื่อง เนื้อหาจะมีความทันสมัยมากกวาหนังสือ
เขียนโดยผูเขียนหลายคน มีทั้งที่เปนวารสารวิชาการ (journals) คือ สวนใหญ เสนอบทความ
ทางวิชาการ สารคดี และวารสารที่ใหความบันเทิง นิยมเรียกวา "นิตยสาร" (magazines) มุงเนน
ทางดานบันเทิง สาระเบาสมอง
1.2.3 หนังสือรายป (annual) เปนสิ่งพิมพที่ออกเปนประจําตอเนื่องทุกป
กําหนดออกเปนรายป สวนใหญจะเสนอเรื่องราวเหตุการณที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา หรือ
เปนรายงานผลการดําเนินงานในรอบปของหนวยงานแตละแหง เชน รายงานประจําป รายงาน
ผลการดําเนินงาน เปนตน ขอมูลที่เสนอสวนมากจะเปนขอมูลดานตัวเลข สถิติ หองสมุด
สวนมากจะจัดเก็บสิ่งพิมพประเภทนี้เปนหนังสืออางอิง
1.3 จุลสาร (pamphlets) หรืออาจเรียกวา อนุสาร เปนสิ่งพิมพขนาดเล็ก มี
ความหนาไมเกิน 60 หนา เสนอเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เนื้อหาสั้น เขาใจงาย นิยม
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ใชเพื่อเผยแพรเรื่องราวที่ตองการประชาสัมพันธใหทราบกันโดยทั่วไปและจํานวนมาก เนื้อเรื่อง
สวนใหญจะเปนที่สนใจในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้นแตมีประโยชน เพราะเปนเรื่องใหมที่ยังไม
มีการพิมพเปนหนังสือ มากอน
1.4 กฤตภาค (clippings) เปน ทรัพยากรสารสนเทศที่ หองสมุดแตละแหง
จัดทําขึ้นไวใหบริการ โดยนําเรื่องที่สําคัญ มีประโยชน เชน ขาว บทความ ภาพ จาก
หนังสือพิมพ วารสาร นํามาผนึกลงบนกระดาษ จัดเก็บไวในแฟม หรือซองเอกสาร เปนเรือ่ งๆ
เพื่อสะดวกในการคนคืนและใหบริการ
1.5 วัสดุตีพิมพอื่นๆ
1.5.1 จดหมายเหตุ (archives) คือ เอกสารที่จัดทําขึ้นใชในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่สิ้นกระแสการใชงาน และไดรับ
การประเมินคาวาเปนเอกสารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ซึ่งรวมถึงสิ่งพิมพรัฐบาล
ภาพถาย ฟลม สไลด แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ภาพยนตร แผนที่ แผนผัง โปสเตอร
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ , 2532, หนา 1) จดหมายเหตุ เปนเอกสารที่เกิดจากการบริหาร หรือ
การปฏิบัติงานที่สิ้นกระแสการใชงาน ปกติจะเปนเอกสารที่มีอายุ 25 ป ขึ้นไป ไดรับการเก็บ
รักษาเพื่อประโยชนตอการคนควา อางอิง ถือวาเปนเอกสารปฐมภูมิที่มีคุณคา
1.5.2 สิทธิบัตร (patents) คือ เอกสารที่จดทะเบียนสิ่งประดิษฐใหม เพื่อ
แสดงกรรมสิทธิ์ เพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ ใหสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิธีการผลิตของผลิตภัณฑตางๆ
1.5.3 มาตรฐาน (standards) คือ เอกสารที่ระบุเกณฑหรือขอกําหนดที่ใช
เปนเครื่องบงชี้ถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือคุณคาของสิง่ ของ เครื่องมือ
และวิธีการปฏิบัติ ที่เปนมาตรฐาน
1.5.4 แผนภูมิ (charts) ใหสารสนเทศที่แสดงความสัมพันธของเรื่องราว
หรือแนวคิด โดยใชภาพ สัญลักษณ ตัวเลข และตัวหนังสือ ประกอบกัน
1.5.5 แผนภาพ (diagrams)
ใหสารสนเทศที่แสดงโครงสราง และ
ความสัมพันธภายในโครงสรางของวัสดุหรือกระบวนการ โดยใชลายเสนและสัญลักษณแสดง
มีคําบรรยายประกอบ
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1.5.6 แผนที่ (maps) ใหสารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะของพื้นผิวโลก และ
สภาพภูมิอากาศ โดยใชภาพ เสน สี และสัญลักษณแสดง มีทั้งที่เปนแผนและเย็บเลม (atlases)
2. วัสดุไมตีพิมพ (non-printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกไว
ในสื่อตางๆ ที่ไมไดผานกระบวนการตีพิมพ และไมจัดทําเปนรูปเลม แบงออกเปน
2.1 ตนฉบับตัวเขียน (manuscript) คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทําขึ้น โดยใช
ลายมือเขียน ไดแก หนังสือที่จัดทําในสมัยโบราณกอนที่จะมีการพิมพ โดยใชการจาร หรือ
สลักลงบนวัสดุตางๆ เชน สมุดขอย ใบลาน แผนปาปรัส (papyrus) แผนดินเหนียว
แผนหนัง ศิลาจารึก เปนตน ซึ่ง รวมถึงตนฉบับของผูเขียนที่อาจเปนลายมือเขียนหรือเปนฉบับ
พิมพ ทั้งพิมพดวยพิมพดีดและเครื่องคอมพิวเตอร
2.2 โสตวัสดุ (audio materials) คือ วัสดุสารสนเทศที่ใชเสียงเปนสื่อในการ
ถายทอดสารสนเทศ เชน
2.2.1 แผนเสียง (phonodiscs) วัสดุทําดวยครั่ง หรือพลาสติก ทรงกลม
ใชเทคนิคที่ทําใหเกิดรองเล็กๆ บนพื้นผิวอยางตอเนื่องเปนวงกลม มีความตื้นลึกไมเทากัน
การทําใหเกิดเสียงตองใชกับเครื่องเลนแผนเสียงโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีเข็มแหลมอยูที่ปลายขาของ
เครื่องเลน เข็มจะครูดไปตามรองทําใหเกิดการสั่นสะเทือน และจะมีเครื่องแปลงสัญญาณคลื่น
เปนสัญญาณไฟฟา คลื่นแมเหล็ก และเปนคลื่นเสียงในที่สุด
แผนเสียงมีหลายขนาด
เชน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 นิ้ว 6 นิ้ว ซึ่งแตละขนาดใชเวลาในการเลนไมเทากัน ปจจุบัน
มีการใชนอย เพราะมีสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามาแทนที่
2.2.2 แถบบันทึกเสียงหรือเทปบันทึกเสียง (phonotape) มีลักษณะเปน
แถบแมเหล็กบันทึกเสียง มี 2 แบบ
คือ แบบมวน (reel tape) และแบบตลับ
(cassette tape)
2.2.3 แผนซีดี (compact discs) ทําดวยโลหะ มีรูปทรงคลายแผนเสียง
การบันทึกใชระบบแสงเลเซอรฉายบนพื้นผิวทําใหเกิดเปนรองเล็กๆ บนพื้นผิวอยางตอเนื่อง
เปนวงกลม มีความตื้นลึกไมเทากัน เวลาเลนจะตองมีเครื่องเลนโดยเฉพาะ มีหัวอานซึ่งจะฉาย
แสงเลเซอรลงไปบนรองลําแสงสะทอนออกมา
จะเปนจังหวะตามความขรุขระของรอง
เสียง และมีหนวยแปลงสัญญาณแสงเปนสัญญาณเสียง ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีสูงขึ้น
ทําใหไดคุณภาพของเสียงที่ดีกวาเสียงจากแผนเสียงหรือแถบบันทึกเสียง
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วัสดุสารสนเทศที่ตองใชสายตาเปน
2.3 ทัศนวัสดุ (visual materials) คือ
สื่อในการรับรู สารสนเทศโดยการดู อาจดูโดยตาเปลาหรือใชเครือ่ งมือหรืออุปกรณสําหรับฉาย
ประกอบ เชน
2.3.1 รูปภาพ (picture) อาจเปนภาพเขียน ภาพถาย หรือภาพพิมพ ซึ่งจะ
แสดงเนื้อหาใหเขาใจเรื่องราวจากภาพ
2.3.2 ลูกโลก (globe) เปนวัสดุที่ใชแสดงลักษณะของพื้นผิวโลก และ
สภาพภูมิอากาศเชนเดียวกับแผนที่ ตางกันตรงที่ลูกโลกมีลักษณะเปนทรงกลม
2.3.3 ภาพเลื่อน หรือฟลมสตริป (filmstrips) สวนใหญใชฟลมขนาด 35
มม. ใชเทคนิคการถายภาพทีละภาพลงบนฟลมมวน มีความยาวประมาณ 30-60 ภาพ
เวลา
ฉายจะเลื่อนไปทีละภาพ
2.3.4 ภาพนิ่ง หรือสไลด (slides) สวนใหญ มี ขนาด 2 นิ้ว x2 นิ้ว ใช
ฟลม ขนาด 35 มม. ลักษณะการฉายภาพเชนเดียวกับฟลมสตริป ตางกันตรงที่ภาพแตละภาพ
ของสไลดจะอยูบนฟลมแตละแผน ซึ่งจะนํามาทํากรอบอีกครั้งหนึ่ง
2.3.5 แผน ภาพโปรงใส (transparencies) เปนแผนพลาสติกหรืออาซี
เตท (acetate) ใชกับเครื่องฉายภาพขามศีรษะ (overhead projector) ขนาดที่นิยมใชมี 2 ขนาด คือ
7 นิ้ว x7 นิ้ว และ 10 นิ้ว x10 นิ้ว
2.3.6 หุนจําลอง (model) แสดงวัสดุในลักษะ 3 มิติ ทําเลียนแบบของ
จริง คลายกับของจริง ยอสวนใหเล็กลง อาจตัดทอนรายละเอียดที่ยุงยากซับซอนออก คงไวแต
ลักษณะสําคัญ
2.3.7 ของจริง (realia) เปนของจริงที่นํามาแสดงใหเห็น
2.4 โสตทัศนวัสดุ (audiovisual materials) เปนวัสดุสารสนเทศที่ถายทอด
โดยการใชทั้งภาพและเสียงประกอบกัน เชน
2.4.1 ภาพยนตร (motion pictures)
เปนวัสดุสารสนเทศที่ใชเทคนิค
การบันทึกภาพและเสียงลงบนฟลมขนาดตาง ๆ กัน เชน 8 มม. 16 มม. 35 มม. 70 มม.
เปนตน ภาพยนตรเปนภาพนิ่งโปรงแสงที่เสนอความตอเนื่องของอิริยาบถตางๆ เวลาถายทํา
จะถายทําดวยความเร็วของกลองใหไดภาพแตละภาพดวยความเร็วสูงมาก เชน 18 ภาพ /วินาที
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หรือ 24 ภาพ/วินาที และนําฟลมไปลางอัดในหองที่ใชเทคนิคพิเศษ เพื่อใหไดภาพเมื่อฉาย
ออกมาจะมีอิริยาบถตางๆ เหมือนจริง
2.4.2 สไลดประกอบเสียง (slide multivisions) เปนการฉายภาพนิ่ง
ลักษณะเดียวกับสไลด แตแตกตางตรงที่มีเสียงประกอบ
2.4.3 วีดิ ทัศน หรือเทปบันทึกภาพ (videotapes) เปนเทปแมเหล็กที่ใช
บันทึกภาพและเสียงไวในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา สามารถลบและบันทึกใหมไดเชนเดียวกับ
เทปบันทึกเสียง การใชตองใชรวมกับเครื่องบันทึกภาพ เครื่องเลนวีดิ ทัศน และเครื่องรับ
โทรทัศน
2.5 วัสดุยอสวน (microforms) เปนวัสดุสารสนเทศที่ใชเทคนิคการถายภาพ
ยอสวนจากของจริงลงบนแผนฟลม หรือวัสดุที่ใชบันทึกภาพ ประโยชนที่ไดคือ เพื่อประหยัด
เนื้อที่ในการจัดเก็บ เมื่อตองการใชสารสนเทศ จะตองนําฟลมยอสวนนั้นมาเขาเครื่องอาน จึง
จะสามารถอานได และถาตองการทําสําเนาเพื่อนําไปใชประโยชน ตองมีเครื่องพิมพหรือเครื่อง
ทําสําเนาภาพจากวัสดุยอสวนดวย สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ไดอีก เชน
2.5.1 ไมโครฟลม (microfilms) เปนการถายสารสนเทศยอสวนจาก
ตนฉบับ ลงบนฟลมมวน ขนาด 16 มม. หรือ 35 มม. ความยาวของฟลมขึ้นอยูกับเนื้อหาของ
สารสนเทศ แตที่นิยมมาก คือ ขนาด 100 ฟุต อัตราการยอสวนขนาด 15:1 ถึง 40:1
2.5.2 ไมโครฟช (microfiches)
เปนการถายสารสนเทศยอสวนจาก
ตนฉบับ ลงบนแผนฟลม ขนาด 3 นิ้ว x5 นิ้ว หรือ 4 นิ้ว x6 นิ้ว หรือ 5 นิ้ว x8 นิ้ว ไมโครฟช
หนึ่งแผน สามารถถายยอจากตนฉบับที่เปนสิ่งพิมพไดประมาณ 100 หนา อัตราการยอสวน 15:1
ถึง 40:1
2.5.3 ไมโครบุค (microbook) คือ ไมโครฟชที่ ถายในอัตราการยอสวนลง
จนมีขนาดเล็กมาก ฟลมขนาด 3 นิ้ว x5 นิ้ว สามารถบรรจุขอความจากสิ่งพิมพไดประมาณ
1,000 หนา
2.5.4 อุลตราฟช (ultrafiche) มีขนาดเล็กกวาไมโครฟช เปนการถายภาพ
ยอสวนจากตนฉบับลงบนฟลม ขนาด 4 นิ้ว x6 นิ้ว อุลตราฟช 1 แผน ถายยอจากตนฉบับที่เปน
สิ่งพิมพไดประมาณ 3,000 หนา
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2.5.5 ไมโครโอเพค (micro-opague) เปนการถายภาพยอสวนจาก
เชน ไมโครคารด
ตนฉบับลงบนกระดาษทึบแสง มีหลายขนาดเรียกชื่อแตกตางกันออกไป
(microcard) ไมโครพรินท (microprint) ไมโครเล็กซ (microlex) และมินิพรินท (mini-print)
2.5.6 อเพอรเจอรคารด (aperture card)
มีลักษณะเปนบัตรแข็งรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 3 ¼ นิ้ว x7 ¾ นิ้ว มีชองสีเหลี่ยมสําหรับสอดฟลมเก็บไว บรรจุภาพได
ไมเกิน 8 ภาพ
เปนวัสดุสารสนเทศที่จัดเก็บสาร
3. วัสดุอิเล็กทรอนิกส (electronic materials)
สนเทศในรูปอักษร ภาพ และเสียงไว โดยการแปลงสารสนเทศใหเปนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งจะตองมีเครื่องมือสําหรับจัดเก็บและแสดงผลออกมา โดยการแปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส
ใหเปนสัญญาณภาพและเสียง อีกครั้งหนึ่ง เชน
3.1. เทปแมเหล็ก (magnetic tape) มีลักษณะคลายแถบบันทึกเสียง ความยาว
ปกติ 2,400 ฟุต กวาง 0.5 นิ้ว ทําดวยพลาสติก เคลือบดวยสารไอออนออกไซด (iron oxide)
ทําใหเปนสารแมเหล็ก ขอมูลที่มีความยาว 80 ตัวอักษร สามารถบันทึกไวในเทปแมเหล็กที่มี
ความยาวเพียง 0.1 นิ้ว หรือ 1 มวน บรรจุขอมูลไดถึง 100 ลานตัวอักษร สามารถบันทึกซ้ําหรือ
ลบขอมูลได
3.2 จานแมเหล็ก/แผนดิสเก็ต (disket) เปนแผนโลหะหุมดวยไมลาอีก 1 ชั้น
มีหลายชนิดและหลายขนาด แตละชนิดมีสมรรถนะความจุในการบันทึกขอมูลไดแตกตางกัน
3.3 แผน จานแสง (optical disc) เปนแผนโลหะผสมพิเศษ มีความแข็งแรง
น้ําหนักเบา ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 4 ¾ นิ้ว บันทึกและอานสารสนเทศดวยระบบแสง
เลเซอร ตองมีเครื่องบันทึกและอานโดยเฉพาะ
ประเภทของจานแสงที่ผูใชคุนเคยมากที่สุด
คือ ซีดี-รอม (Compact Disc Read Only Memory - CD-ROM) มีลักษณะเหมือนแผนจานแสง
ทั่วไป ใชอานขอมูลไดอยางเดียว ไมสามารถบันทึกหรือแกไขขอมูลที่บันทึกไวได แผนซีดีรอม มีความสามารถในการบรรจุ สารสนเทศไดมาก ซีด-ี รอม 1 แผน จุขอความไดเทียบเทา
หนังสือหนาประมาณ 300,000 หนากระดาษ หรือ 600 ลานตัวอักษร ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนา
มากขึ้น สามารถบันทึกสารสนเทศไดทั้งภาพ เสียง ตัวอักษร และภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะ
สื่อผสม (multimedia) และเปนที่นิยมใชกันโดยทั่วไป
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แหลงสารสนเทศ
แหลงสารสนเทศ (information resources) หมายถึง แหลงที่เกิด ผลิต หรือ
สถานที่ที่รวบรวมสารสนเทศในทุกรูปแบบไว เปนแหลงจัดเก็บและบริการทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบตางๆ อยางเปนระบบ เปนการอนุรักษทรัพยสินทางปญญาไวเผยแพร
แกคนในยุคปจจุบันและคนในยุคหลัง และนํามาใชประโยชน แหลงสารสนเทศที่สําคัญๆ
ไดแก แหลงสารสนเทศบุคคล แหลงสารสนเทศสถาบันหรือสถาบันบริการสารสนเทศ
แหลงสารสนเทศสื่อมวลชน และแหลงสารสนเทศอินเทอรเน็ต ผูใชบริการสามารถเลือกใชให
เหมาะสมกับความตองการ

การเลือกใชแหลงสารสนเทศ
จากแหลงสารสนเทศประเภทตางๆ เมื่อมีความตองการสารสนเทศเกิดขึ้น ผูใช
สามารถเลือกใชแหลงสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชน โดยมีหลักในการ
พิจารณา (มหาวิทยาลัยขอนแกน. ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร, 2547, หนา
25-26) ดังนี้
1. มีความสะดวกในการเขาใช เชน อินเทอรเน็ตเปนแหลงสารสนเทศที่เขาใชได
สะดวก รวดเร็ว โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
เพียงแตผูใชมีเครื่องคอมพิวเตอรและใช
อินเทอรเน็ตเปน สวนหองสมุดเปนแหลงสารสนเทศที่มีความสะดวกในการเขาใช จัดตั้งอยู
ในบริเวณที่เปนศูนยกลางและเปดใหบริการตามเวลาที่กําหนด
2. มีความนาเชื่อถือ หองสมุดเปนแหลงสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือมากกวาแหลง
บุคคลและอินเทอรเน็ต เนื่องจากมีวิธีการคัดเลือก จัดหา จัดเก็บ ทรัพยากรสารสนเทศอยางเปน
ระบบ และมุงเนนใหบริการสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของผูใชอยางสะดวก รวดเร็ว
ทําใหผูใชประหยัดเวลาในการคนหาสารสนเทศ ขณะที่อินเทอรเน็ตมีความนาเชื่อถือนอยกวา
หองสมุด เนื่องจากสารสนเทศในอินเทอรเน็ตไมมีหนวยงานใดเปนเจาของทําหนาที่กลั่นกรอง
เนื้อหา สวนแหลงสารสนเทศบุคคล ควรคํานึงถึงผูที่มีชื่อเสียง คุณวุฒิ หรือประสบการณที่เปน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป
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3. มีความสอดคลองกับลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศที่ตองการ เชนถาตองการ
ความรูเฉพาะสาขาวิชาควรเลือกใช หองสมุดคณะ หองสมุด เฉพาะ หรือ ศูนยสารสนเทศ
หรือ ถาตองการความรูหลากหลายสาขาวิชาควรเลือกใชหองสมุดมหาวิทยาลัย หรือถาเปนเรือ่ งที่
ไมสามารถหาอานไมไดจากทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆอาจตองใชแหลงบุคคลที่
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
4. ความทันสมัยของเนื้อหาที่นําเสนอ
สื่อมวลชน เปนแหลงที่เผยแพรขอมูล
ขาวสาร เหตุการณที่เปนปจจุบัน ดังนั้น ขอมูลขาวสาร ที่เผยแพรจึงลาสมัยเร็ว เชน ราคาทองคํา
ราคาน้ํามัน ตลาดหุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนั้นจําเปนตองพิจารณา วัน เดือน ป ของ
การผลิต หรือเผยแพรขอมูลของแหลงสือ่ มวลชนดวย

สถาบันบริการสารสนเทศ
จากความเจริญกาวหนาทางดานวิชาการและเทคโนโลยี
ทําใหมีการผลิต
สารสนเทศออกมาเผยแพรอยางมากและรวดเร็ว
การที่สังคมมีความเจริญกาวหนามากขึ้น
ทําใหมนุษยมีความตองการสารสนเทศมากขึ้นเปนทวีคูณเชนเดียวกัน
และเนื่องจากมนุษย
แตละคน ไมอาจรวบรวมหรือจัดเก็บสารสนเทศทุกชิ้นที่ผลิตขึ้นมาไดทั้งหมด
แตทวายังมี
ความตองการในการใช ดังนั้น จําเปนตองมีผูที่ทําหนาที่จัดหา รวบรวม จัดเก็บ และใหบริการ
สารสนเทศกับมนุษยแตละคน
เพื่อสนองความตองการดานการใชสารสนเทศ จึง ทําให เกิด
สถาบันบริการสารสนเทศขึ้น
สถาบันบริการสารสนเทศ มีวัตถุประสงคหลัก คือ ใหบริการสารสนเทศตามความ
ตองการของผูใช แตเนื่องจากวิวัฒนาการของสังคม การพัฒนาของศาสตรตางๆ ความแตกตาง
ของสารสนเทศ ผูใช และความตองการของผูใช จึงเกิดสถาบันบริการสารสนเทศหลากหลาย
รูปแบบ เชน หองสมุด ศูนยสารสนเทศ ศูนยขอมูล ศูนยประมวลและแจกจายสารสนเทศ
ศูนยแนะแหลงสารสนเทศ หนวยงานจดหมายเหตุ สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย
เปนตน ซึ่งสถาบันบริการสารสนเทศรูปแบบตางๆ นี้ มีวัตถุประสงคหลักเหมือนกัน แตจะมี
หนาที่แตกตางกันอยูบางในดานสาขาวิชาที่ใหบริการ ประเภททรัพยากรสารสนเทศ และ
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ประเภทของการใหบริการ
ซึ่งจะมี ความสัมพันธกับประเภทของผูใชบริการ โดย
จะกลาวถึงรายละเอียดของสถาบันบริการสารสนเทศที่สําคัญๆ พอสังเขป ดังนี้
1. หองสมุด
หองสมุด (library) มาจากศัพทภาษาละตินวา libraria แปลวาที่เก็บหนังสือ
และคําวา libraria มาจากรากศัพทวา liber แปลวา หนังสือ เพราะในอดีตทําหนาที่อนุรักษ
สะสมความรูท ี่อยูในรูปหนังสือ เปนสถาบันบริการสารสนเทศรูปแบบดั้งเดิม ในภาษาไทยใช
คําวา "หองสมุด" ซึ่งมีความหมายวา
หอง ใชระบุสถานที่ทั้งที่เปนอาคารเอกเทศ สวนหนึ่งของอาคาร หรือหอง
หองเดียว ปจจุบันถาเปนอาคารเอกเทศ จะใชคําวา "หอ" หมายถึง เรือนที่ใชเฉพาะกิจอยางใด
อยางหนึ่ง
สมุด
ใชในความหมายของหนังสือ เนื่องจากสมัยกอนที่จะมีการพิมพ
หนังสือของไทย มีลักษณะเปนสมุดขอยพับไปมา เขียนตัวหนังสือเต็มเลม เรียกวา หนึ่งเลมสมุด
หองสมุด ในปจจุบันหมายถึง แหลงสะสม และใหบริการสารสนเทศทั้งในรูป
สื่อสิ่งพิมพ ไมตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มีการคัดเลือก จัดหา เขามา ให สอดคลองกับ
ความตองการ และความสนใจของผูใช โดยมีบรรณารักษหรือบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ
เปนผูบริหารและดํา เนินงานเพื่อใหบริการแกผูใชอยางมีระบบ
1.1 วัตถุประสงคของหองสมุด โดยทั่วไปมี 5 ประการคือ
1.1.1 เพื่อการศึกษา (education)
หองสมุดเปนแหลงวิทยาการที่
สําคัญที่สนองความตองการดานการศึกษาหรือใหการศึกษาแกประชาชนตั้งแตเริ่มการศึกษา
จนกระทั่ง ตลอดชีวิต เปนแหลงที่จะสงเสริมการศึกษาของประชาชนทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรียน
1.1.2 เพื่อความรู (information) หองสมุดเปนแหลงสะสมขาวสารความรู
วิทยาการตางๆ ทั้งใหมและเกาไวใหบริการ ซึ่งผูอ านจะสามารถติดตามขาวสารความรูต างๆ
ได ชวยใหทันตอเหตุการณ
1.1.3 เพื่อการคนควาวิจัย (research) การคนควาวิจัยเปนกระบวนการ
สําคัญที่จะชวยใหเกิดการคนพบใหมๆ เปนวิธีการแสวงหาความรูอยางมีหลักการ ตองอาศัย
การคนควาเพิ่มเติม ทั้งจากความรูที่มีการบันทึกไว และจากการที่จะคนพบใหม หองสมุด
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เปนแหลงสะสมผลงานการคนควาวิจัย ซึ่ง เปนพื้นฐานในการคนควาวิจัยที่จะเกิดขึ้นใหม
เปนสิ่งที่ชวยใหการคนควาวิจัยที่กําลังดําเนินการประสบผลสําเร็จ ประหยัดเวลา แรงงาน
และงบประมาณ
1.1.4 เพื่อความจรรโลงใจ (inspiration)
เปนการชวยกอใหเกิดความ
กระตือรือรน แรงบันดาลใจ ชื่นชม ประทับใจในความคิดที่ดีงามของผูอื่น เชน การอาน
บทกวีนิพนธที่สละสลวย หนังสือภาพศิลปะที่งดงาม
ทําใหเกิดความซาบซึ้ง หวงแหน
ภาคภูมิใจในมรดกของชาติ หรือปรารถนาที่จะผลิตผลงานของตนเองบาง
1.1.5 เพื่อการพักผอนหยอนใจ (recreation) การอานถือเปนงานอดิเรก
เปนการชวยใหเกิดความบันเทิง พักผอนหยอนใจ ชวยใชเวลาวางที่เปนประโยชน อีกทั้งเปน
การปลูกฝงนิสัยรักการอาน
วัตถุประสงคทั้ง 5 ขอ เปนวัตถุประสงคหลักอยางกวางๆ ทั่วไป หองสมุดแต
ละแหง อาจมีวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก แลวแตหนาที่ และนโยบายของหองสมุด
ที่จะตองรับผิดชอบ
1.2 ความสําคัญของหองสมุด
วาณี ฐาปนวงศศานติ (2539, หนา 6)
ไดกลาวถึงความสําคัญของ
หองสมุดไว 8 ประการ คือ
1.2.1 หองสมุดเปนสถานที่รวบรวมสรรพวิทยาตางๆ ทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน ที่ผูใชสามารถคนควาหาความรูไดทุกแขนงวิชา
1.2.2 หองสมุดเปนสถานที่ที่ทุกคนจะเลือกอานสิ่งตางๆ และคนควา
หาความรู ไดอยางอิสระ ตามความสนใจของแตละบุคคล
1.2.3 หองสมุดเปนสถานที่ใหการศึกษาตอเนื่อง เมื่อไดศึกษาคนควา
จากสิ่งหนึ่งก็จะนําไปสูอีกสิ่งหนึ่งโดยไมรูจบ
1.2.4 หองสมุดชวยใหผูใชบริการเปนคนทันสมัย มีความรูกวางไกล
ทันตอเหตุการณ ขาวสาร และเทคโนโลยีใหมๆ ที่จัดไวใหบริการในหองสมุด
1.2.5 หองสมุดชวยสรางนิสัยรักการอาน และการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง จากวิธีการตางๆ ที่หองสมุดจัดบริการให
1.2.6 สนับสนุนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
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1.2.7
ชวยให ผูใชบริการรูจ ักรักษาสมบัติสาธารณะ
1.2.8 หองสมุดเปนสถานที่เก็บรักษาวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่อให
ประชาชนทั่วไปไดศึกษาและเปนสมบัติตกทอดแกชนรุนหลัง
1.3 ประเภทของหองสมุด หองสมุดสามารถแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ 5
ประเภท คือ
1.3.1 หองสมุดโรงเรียน (school libraries) คือ แหลงสารสนเทศที่จัดตั้ง
ขึ้นในโรงเรียน
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถือวาหองสมุด
โรงเรียนเปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง บางแหงจัดหองสมุดเปนศูนยของสื่อการเรียนการสอนดวย
รวบรวมวัสดุทุกชนิดไวใหนักเรียน ใชคน คืนสารสนเทศ
ในตางประเทศจึงมีคําเรียกชื่อ
หองสมุดวา ศูนยสื่อการสอน (Instructional Material Center) หรือศูนยทรัพยากรการเรียน
(Learning Resources Center) หรือ ศูนยสื่อ (Media Center)
บรรณารักษหรือผูที่ทํางานตอง
ทํางานอยางใกลชิดกับคณะครูในโรงเรียน
รวมกันชวยเหลือนักเรียนใหรูจักประโยชนจาก
หองสมุด
สงเสริมนิสัยรักการอานและการศึกษาคนควา บรรณารักษนอกจากตองมีความรู
สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรแลว
ยังตองรูในหลักสูตรวิชาการที่ จัด การ
เรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาดวย
1.3.2 หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
(college and university libraries) เปนหัวใจของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังคํากลาวที่วา
มหาวิทยาลัยที่แทจริงในปจจุบัน คือ หองสมุด
และคุณภาพของหองสมุดเปนเครื่อง
กําหนดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น
(เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร
เบื้องตน , 2535, หนา 124) รวมทั้งยังเปนเครื่องมือการสอน
เปนแหลงเพิ่มพูนความรูดวย
ตนเอง และสงเสริมการคนควาวิจัยขั้นสูง ของนักศึกษา อาจารย บุคลากร โดยมีบรรณารักษ
เปนผูรับผิดชอบในการบริหารและดําเนินงาน ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อาจมีหองสมุด
กลางเพียงแหงเดียว
บางแหงอาจมีหองสมุดประจําคณะวิชาตางๆ
เชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะมีหองสมุดคณะดวย ซึ่งสะสมสารสน
เทศเฉพาะสาขาวิชา มีลักษณะเปนหองสมุดเฉพาะกระจายอยูตามคณะวิชา
1.3.3 หองสมุดเฉพาะ (special libraries) คือ แหลงสะสมสารสนเทศ
เฉพาะสาขาวิชา ตั้งขึ้นในหนวยงานแตละแหง
ใหบริการแกผูใชเฉพาะกลุมที่สังกัดใน
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หนวยงาน หรือบุคคลบางกลุม รวบรวม หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ
เฉพาะ
สาขาวิชาที่หนวยงานเกี่ยวของ เชน สาขาวิชาการแพทย กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร เปนตน

1.3.4 หองสมุดประชาชน (public libraries) คือ แหลงสารสนเทศที่ตั้ง
ขึ้นเพื่อใหบริการการศึกษาตอเนื่องตอประชาชนทั่วไป โดยไมจํากัด เพศ วัย เชือ้ ชาติ ศาสนา
ระดับการศึกษา เปนแหลงสารสนเทศของชุมชน วงการหองสมุดของไทยถือวาวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม เปนหองสมุดประชาชนแหงแรกของไทย เนื่องจากรัชกาลที่ 3 โปรดใหมีการ
ปฏิสังขรณวัดขึ้นในป พุทธศักราช 2375 และทําศิลาจารึกแบบแผนคําประพันธเกี่ยวกับตํารายา
และการแพทยแผนไทยติดไวตามเสาระเบียงศาลาราย มีรูปเขียนและรูปสลักประกอบตํารายา
จิตกรรมฝาผนัง วรรณคดี และโบราณราชประเพณี เปดใหเปนแหลงเลาเรียนวิชาความรู สําหรับ
ประชาชนทั่วไป
1.3.5 หอสมุดแหงชาติ (national libraries) คือ หอสมุดประจําชาติ มี
หนาที่หลักที่สําคัญ คือ เก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก ประเภท โดยเฉพาะทรัพยากร
สารสนเทศที่ผลิตขึ้นในประเทศ
ซึ่งประเทศไทยมีกฎหมายกําหนดใหผูผลิตสิ่งพิมพ
จะตองมอบสิง่ พิมพ ใหหอสมุดแหงชาติชื่อเรือ่ งละ 2 ฉบับ
1.3.5.1 หนาที่ของหอสมุดแหงชาติ โดยทั่วไปหอสมุดแหงชาติ
ปฏิบัติหนาที่ดังนี้
1) จัดหา จัดเก็บ และใหบริการเอกสารสิ่งพิมพที่ผลิตใน
ประเทศ
2) กําหนดเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ
(International Standard Book Number-ISBN) กับหนังสือ และเลขมาตรฐานสากลประจํา
วารสาร (International Standard Serials Number-ISSN) กับ วารสารที่ผลิตในประเทศ
3) ทําหนาที่หองสมุดรับฝาก (depository libraries) คือ รับ
และรวบรวมสิ่งพิมพรัฐบาลตลอดจนใหบริการแกผูใช
4 ) ใหบริการบรรณานุกรมแหงชาติ
5) เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยน และยืมเอกสารแหงชาติ
และสากล
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1.3.5.2 วัตถุประสงคของหอสมุดแหงชาติ
1) เปนแหลงสําคัญในการอนุรักษสิ่งพิมพ
วัสดุสาร
สนเทศ ทุก ประเภทของชาติ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญๆ จากตางประเทศ ไว
ใหบริการแกผูใชบริการ
2) เปนศูนยขาวสารและบรรณานุกรมแหงชาติ
3) เปนศูนยรวมแหงระบบหองสมุดของชาติ โดย
ประสานงานกับหองสมุดประเภทอื่น ๆ
2. ศูนยสารสนเทศ
จากความเจริญกาวหนาของวิทยาการตางๆ ที่เปนไปอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
ผลการคนควาวิจัย การคนพบหลักการ ทฤษฎี และความรูใหมๆ ทําใหนักวิชาการมีความตื่นตัว
มีการผลิตสารสนเทศออกมามากทําใหเกิดภาวะสารสนเทศทวมทน ขณะเดียวกันความตองการ
ในการใชสารสนเทศของผูใชเปลี่ยนไป คือ มีความตองการสารสนเทศที่มีขอบเขตกวางขวาง
และมีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง ทันสมัย ถูกตอง รวดเร็ว ซึ่งหองสมุดไมสามารถสนองความ
ตองการได จึงมีการจัดตั้งศูนยสารสนเทศขึ้น
ศูนยสารสนเทศ (Information center) หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาที่จัดหา
จัดเก็บ และใหบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาหรือเฉพาะเรื่อง
ศูนยสารสนเทศจะรวม
เชน การเขียนรายงาน
หนาที่ของหองสมุดเฉพาะ และขยายบทบาทรวมถึงหนาที่ใกลเคียง
วิชาการ การทําสาระสังเขป บริการคัดเลือกและเผยแพรสารสนเทศและบริการคนควาจาก
เอกสารใหแกผูใชบริการ
คําวาศูนยสารสนเทศ อาจใชคําวา ศูนยบริการเอกสาร (documentation center)
แทนได เนื่องจากมีภาระหนาที่และลักษณะการปฏิบัติงานเหมือนกัน แตมีขอแตกตาง คือ
ศูนยบริการเอกสารเนนวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับเอกสาร
ขณะที่ศูนยสารสนเทศ เนนการ
นําไปใหบริการกับผูใช
3. ศูนยขอมูล
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ศูนยขอมูล (data center) คือ แหลงสะสมและเผยแพรขอมูล สวนใหญเปน
ตัวเลขหรือขอมูลดิบ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อเผยแพรและใหบริการแกผูใช
อยางมีระบบ มักใชคอมพิวเตอรจัดเก็บและประมวลผลขอมูล
4. ศูนยประมวลและแจกจายสารสนทศ
ศูนยประมวลและแจกจายสารสนเทศ (information clearing houses) คือ แหลง
รวบรวมสารสนเทศที่มีแหลงผลิตอยูตามที่ตางๆ เพื่อแจกจายไปยังผูใช บริการ สวนมากจะจํากัด
ขอบเขตเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง
เชน ในสหรัฐอเมริกา
มีศูนยประมวลและแจกจาย
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยประมวลและแจกจายสารสนเทศสุขภาพจิต
ศูนยประมวลและแจกจายสารสนเทศแหงชาติเพื่อการควบคุมสิ่งเปนพิษ เปนตน
5. ศูนยแนะแหลงสารสนเทศ
ศูนยแนะแหลงสารสนเทศ (referal center) คือ
หนวยงานที่ใหบริการ
สารสนเทศแกผูใช โดยแนะนําใหทราบถึงแหลงสารสนเทศ เชน สถาบันบริการสารสนเทศ
สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาการ สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ เพื่อใหผูใชติดตอ คนควา อางอิง
โดยตรงตอไป
ศูนยแนะแหลงสารสนเทศ สวนใหญจะจํากัดสาขาวิชา เชน ศูนยแนะแหลง
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ศูนยแนะแหลง
สารสนเทศสิ่งแวดลอมนานาชาติ เปนตน ศูนยแนะแหลงสารสนเทศจะไมจัดหา จัดเก็บ และ
ใหบริการสารสนเทศที่เปนคําตอบโดยตรง แตจะรวบรวมหรือจัดทําสารสนเทศประเภทคูมือ
ตางๆ ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ เชน นามานุกรม ดรรชนี และตอบคําถาม
แกผูใช
โดยแนะนําใหรูจักแหลงสารสนเทศที่เหมาะสมในสาขาวิชาที่เฉพาะหรือตาม
ขอบเขตของภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
6. หนวยงานจดหมายเหตุ
หนวยงานจดหมายเหตุ (archives center) หมายถึง หนวยงานราชการ หรือ
เอกชน ที่ทําหนาที่เก็บรักษาจดหมายเหตุไวเพื่อประโยชนในแงตาง ๆ ไดแก
6.1 เพื่อเปนหลักฐานแสดงประวัติ พัฒนาการ นโยบาย และการดําเนินงานใน
อดีต
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6.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานใน หนวยงาน ใชอางอิงในการปฏิบัติหนาที่
ชวยใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย เปนตัวอยางในการกําหนดนโยบาย และแกปญหา
ทางการบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และอืน่ ๆ
6.3 เพื่อประโยชนตอการอางอิง การคนควาวิจัยในสาขาวิชาตางๆ
6.4 เพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ในประเทศไทย หนวยงานที่ทําหนาที่เก็บรักษาจดหมายเหตุของทางราชการ
ที่หนวยงานราชการตางๆ สงมอบให และบันทึกเหตุการณรวมสมัยของชาติ ที่ มีความสําคัญไว
เปนประวัติศาสตร เพื่อใหบริการคนควาวิจัยแกบุคคลทั่วไป คือ หอจดหมายเหตุแหงชาติ
7. สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย
สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการ
สารสนเทศโดยคิดคาใชจาย แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
7.1 บริษัทคาสารสนเทศ (information company) คือ บริษัทที่ทําธุรกิจดาน
การจัดดําเนินการ วิเคราะห สื่อสาร และใหบริการสารสนเทศในสาขาวิชาตาง ๆ
7.2 นายหนาคาสารสนเทศ (Information broker) คือ บุคคลหรือองคกรที่ทํา
ธุรกิจบริการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ประเมินคา และเผยแพรสารสนเทศตามความ
ตองการของลูกคาโดยใชแหลงทรัพยากรทั้งหมดที่สามารถหาได
(เอกสารการสอนชุดวิชา
สารสนเทศศาสตรเบื้องตน , 2535, หนา 152)
7.3 ผูผลิตและผูจําหนายฐานขอมูล หมายถึง ผูที่ผลิตและสะสมขอมูลใน
รูปแบบที่สามารถอานไดโดยเครื่องคอมพิวเตอร เรียกวา ฐานขอมูล ซึ่งฐานขอมูล อาจผลิตโดย
หนวยงานทางการคา หนวยงานของรัฐบาล สมาคมวิชาการ สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ สามารถ
ใหบริการไดทั้งระบบออนไลน (online system) และระบบออฟไลน (offline system) ซึ่งระบบ
ออนไลน
คือ ระบบที่ผูใชติดตอไปยังคอมพิวเตอรเพื่อคนคืนสารสนเทศจากฐานขอมูล
โดยผานชองทางการสื่อสาร เชน โทรศัพท โทรสาร ผูผ ลิตฐานขอมูลไดนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการบันทึกจัดเก็บขอมูลและสรางฐานขอมูล สวนระบบออฟไลน คือ
ระบบการประมวลผลที่ทําขึ้นโดยใชอุปกรณไรสาย เชน จัดทําเปนแถบแมเหล็ก จานแมเหล็ก
จานแสง วัสดุยอสวน ซีดี-รอม เปนตน
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จากประเภทของหองสมุด หรือ
สถาบันบริการสารสนเทศที่ผูใชคุนเคย
ดังกลาว
ซึ่งใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพเปนสวนใหญ ตอมาเมื่อ
มีการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานหองสมุด
เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานและ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเกิดระบบหองสมุดอัตโนมัติ (automated library system)
ในปจจุบันจะไดยินคําวา หองสมุดเสมือน (virtual library) หองสมุดดิจิ ทัล (digital library)
ซึ่งเกิดจากการนําเทคโนโลยีดิจิ ทัล มาใชในการบันทึกสารสนเทศมากขึ้น
และมีการจัดเก็บ
สารสนเทศไวในรูป
ของสัญญาณดิจิ ทัล และเมื่อความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบโทรคมนาคม
มีมากขึ้น จึงเกิดการพัฒนาศักยภาพของการบริการสารสนเทศในลักษณะหองสมุดดิจิ ทัล ซึ่ง
มีสาเหตุจากความตองการเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศออกไปใหกวางขวางและทั่วถึง เกินกวา
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูจริง เพื่อแกปญ
 หาดานการขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ
หรือในกรณีที่มีผูตองการใชทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูที่ใดที่หนึ่งเพียงแหงเดียว หรือมีใชอยู
ในวงจํากัดพรอมกันหลายคน หรือบางแหงมีทรัพยากรสารสนเทศอยูแตไมมีผูใชบริการ ในขณะ
ที่เปน ความตองการของผูใชที่อื่น รวมทั้งการแกปญหาดานสถานที่จัดเก็บที่มีขนาดไมสมดุลย
กับปริมาณการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสารสนเทศ
ดังนั้นวิธีการแกปญหาที่ดี คือ การจัดบริการในรูปหองสมุดดิจิ ทัล ซึ่งจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือระหวางหองสมุดหลายแหง โดยการใชเครือขายเปนเครือ่ งมือที่จะชวยให
ผูใชบริการ สามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางไมจํากัดเวลา และสถานที่ ทําใหเกิดหองสมุด
รูปแบบใหมที่แตกตางไปจากหองสมุดที่คุนเคยทั้งความหมาย รูปแบบทรัพยากรสารสนเทศ
และการใหบริการ โดยมีการเรียกชื่อที่แตกตางออกไป เชน หองสมุดปราศจากกําแพง (library
without wall) หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (electronic library) หองสมุดเสมือน (virtual library)
หองสมุดดิจิ ทัล (digital library) เปนตน
มีลักษณะการใหบริการสารสนเทศดิจิ ทัล ทั้ง
ลักษณะเนื้อหาเต็ม (fulltext) และสื่อประสม การคน คืน สารสนเทศเพิ่มความสามารถการคน
คืน ในลักษณะการคนคืนรายการผานเครือขายระบบออนไลน (Web Online Catalog หรือ
WebOPAC) ผูใหบริการและผูใชบริการ ไมจําเปนตองเผชิญหนากัน เพราะผูใชบริการจะอยู
ณ สถานที่ใดก็ได ที่อยูหางไกลออกไปจากจุดที่ใหบริการ แตสามารถสือ่ สารผานเทคโนโลยี
สารสนเทศได จึงมีคําที่ใชเรียกแทนบรรณารักษ (librarian) ผูใหบริการวา ไซเบอรเรียน
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(cyberian) ซึ่งจะทําหนาที่จัดการ ใหบริการ แกผูใชบริการจากสถานที่ตางๆ เรียกวา ไซ
เบอรสเปซ (cyber space) ที่ผานเขามาใชสารสนเทศในระบบเครือขายที่เชื่อมโยงถึงกัน

บริการสารสนเทศ
สถาบันบริการสารสนเทศมีหนาที่ในการใหบริการสารสนเทศตอผูใช บริการที่จัด
ใหมีทั้งบริการที่จัดเปนประจํา และบริการในโอกาสพิเศษตาง ๆ เปนครั้งคราว ซึ่งพอสรุปได
ดังนี้
1. บริการที่จัดประจํา
1.1 บริการใหอาน คือ บริการที่ทางสถาบันบริการสารสนเทศจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในระบบชั้นเปดและจัดที่นั่งไว
ปดโอกาสใหผูใชเขามาเลือกอานทรัพยากร
สารสนเทศไดโดยอิสระตามความสนใจของแตละบุคคล จะเขามาอานเวลาใดก็ไดระหวางที่เปด
ใหบริการ
1.2 บริการ ยืม-คืน (circulation)
ผูใชบริการสามารถยืมทรัพยากร
สารสนเทศไปอาน หรือศึกษาคนควาได นอกสถาบันบริการสารสนเทศ โดยจะตองสมัครเปน
สมาชิก และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันบริการสารสนเทศเกี่ยวกับการยืม-คืน
1.3 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา (reference service / information
service) คือ บริการที่ผูใหบริการใหการชวยเหลือผูใชบริการใหไดรับสารสนเทศที่ตองการ
รวมทั้งชวยใหไดรับความสะดวกในการใชทรัพยากรสารสนเทศ
1.4 บริการแนะนําการใชสถาบันบริการสารสนเทศ เปนบริการที่จัดขึ้น
สําหรับแนะนําใหผูใชบริการ
สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บไว
ใหบริการอยางเต็มที่ เชน บริการนําชมหองสมุด
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1.5
บริการรวบรวม บรรณานุกรม
เปนบริการรวบรวม
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่นาสนใจในสาขาวิชาตางๆ ทั้งที่ไดรับคําขอรองและทางสถาบัน
บริการสารสนเทศทําขึ้นเอง เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควาวิจัยของผูใชบริการ
1.6 บริการขาวสารทันสมัย (current awareness service) เปนบริการที่ชวยให
ผูใชบริการไดทราบสารสนเทศใหมๆ อยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ วิธีการที่ใหบริการอาจจะทํา
ในลักษณะการถายสําเนาหนาสารบั ญวารสารฉบับลาสุดที่ทางหองสมุดไดรับ หรือทํารายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทางสถาบันบริการสารสนเทศไดรับใหม
สงใหกับผูใชบริการตาม
สาขาวิชาที่สนใจ
1.7 บริการหนังสือจองหรือหนังสือสํารอง (reserve book service)
สวนใหญมีในสถาบันบริการสารสนเทศที่เปนสถาบันการศึกษา คือ ผูสอนกําหนดใหนักเรียน
นักศึกษา อานหนังสือประกอบ การเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ
ซึ่ง ผูสอนจะกําหนด
รายชื่อหนังสือมาใหกับทางหองสมุด
และแจงใหหองสมุดจัดเก็บหนังสือตามรายชื่อไวเปน
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ที่ลงเรียนในรายวิชาที่กําหนดใชอาน
หนังสือ สํารอง
ประกอบการเรียนการสอน หนังสือ สํารองสวนใหญจะจัดเก็บแยกไวเปนพิเศษ
ปกติจะอยู
บริเวณที่ทํางานของผูปฏิบัติงานยืม-คืนหรือบริเวณหนังสืออางอิงถาตองการใชตองแจงความ
ประสงคตอผูปฏิบัติงาน
และมีเวลาสําหรับการยืมออกมาใชบริการนอกหองสมุดสั้นกวา
หนังสือทั่วไป
1.8 บริการยืมระหวางหองสมุด (inter-library lending) เนื่องจากปจจุบัน
ทรัพยากรสารสนเทศมีมาก และมีเพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณ ในขณะที่สถาบันบริการสารสนเทศมี
งบประมาณจํากัด สถานที่มีเทาเดิม
บางครั้งไมสามารถจัดหาหรือติดตามจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศไดครบถวน และมีผูใชบริการนอยครั้ง สถาบันบริการสารสนเทศบางแหงอาจจะ
มีทรัพยากรสารสนเทศบางชิ้น ที่อีกแหงหนึ่งไมมี ดังนั้นเพื่อแกปญหา
สถาบันบริการ
สารสนเทศจึงไดพยายามหาความรวมมือระหวางกัน ในการแบงปนการใชทรัพยากรสารสนเทศ
ใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
จึงเกิดขอตกลงความรวมมือในการยืมระหวางหองสมุด
คือ
หองสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ไมมีจาก
หองสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศอื่น ที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชบริการของตนเอง
ตองการใชมาใหบริการเพียงแตผูใชแจงความตองการวาตองการสารสนเทศชิ้นใดจากที่ ใด หรือ
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อาจไมระบุสถานที่ถาไมทราบ ผูใหบริการจะ คนหาใหวามีใหบริการที่ใด
และถา
สามารถยืมระหวางหองสมุดไดจะยืมมาให ถาหากกวายืมไมไดอาจจะขอใชบริการถายสําเนา
1.9 บริการถายสําเนาเอกสาร เปนบริการที่อํานวยความสะดวกตอผูใชบริการ
เชน ผูใชอาจไมประสงคจะยืมทรัพยากรสารสนเทศกลับไปบาน
และตองการสารสนเทศ
เพียงบางสวนเทานั้นก็สามารถถายสําเนาไปใชได
เปนการประหยัดเวลาในการคัดลอก ลด
ปญหาการฉีกทําลายสิ่งพิมพ และการขโมย โดยเฉพาะหนังสืออางอิงที่ไมอนุญาตใหยืมออก
นอกหองสมุด บริการถายสําเนานี้ สถาบันบริการสารสนเทศอาจใหบริการเอง หรือติดตอ
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกมาดําเนินการใหบริการในราคาถูกตามอัตราที่กําหนด

1.10 บริการคน คืน สารสนเทศจากฐานขอมูล ปจจุบันมีความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคม จึงมีการนําเทคโนโลยีทั้งสองอยางมาใชรวมกัน ทําใหสารสนเทศแพรกระจาย
อยางรวดเร็ว ในสถาบันบริการสารสนเทศก็เชนเดียวกัน มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมาใชในดานการใหบริการสารสนเทศ
เพื่อชวยใหผูใช
ไดรับสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ตรงกับความตองการมากที่สุด
โดยไมจํากัดเฉพาะ
สารสนเทศที่มีภายในสถาบันบริการสารสนเทศของตนเอง หรือภายในประเทศเทานั้น แตขยาย
ขอบเขตออกไปถึงนอกสถาบันและนอกประเทศ โดยการติดตอ ระบบออนไลน สามารถคน
คืนสารสนเทศไดทันทีที่ตองการ
2. บริการในโอกาสพิเศษ
จากกิจกรรมและบริการที่กลาวมานั้น สวนใหญเปนบริการที่สถาบันบริการ
สารสนเทศจัดใหเปนประจําอยูแลว
นอกจากนี้มีกิจกรรมและบริการที่จัดเปนครั้งคราว
เพื่อสงเสริมความรูและกระตุนหรือจูงใจใหมีผูมาใชบริการมากขึ้น เชน
2.1 การจัดนิทรรศการ อาจจัดในโอกาสพิเศษหรือวันสําคัญตาง ๆ เชน วัน
สําคัญ ทางศาสนา หรืออาจจะมีสารสนเทศใหมๆ ที่สมควรจะนํามาเผยแพรประชาสัมพันธให
ผูใชบริการทราบ อาจจัดเปนแผนปายนิทรรศการแสดงไว
2.2 การจัดอภิปราย ปาฐกถา หรือโตวาที อาจเชิญนักพูด หรือผูมีความรู
มาอภิปราย ปาฐกถา หรือโตวาที ในหัวขอที่อยูในความสนใจของผูใชบริการขณะนั้น หรือเปน
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เรื่องที่ทุกคนควรรู
หรือบางครั้งอาจเปน หัวขอที่สนุกใหความเพลิดเพลิน เพื่อเปนการ
พักผอนหยอนใจอาจจัดสัปดาหละครั้ง หรือเดือนละครั้ง
2.3 การจัดฉายภาพยนตรหรือวีดิทัศน ทั้งที่ใหความรูและความบันเทิงอาจจัด
สัปดาหละครั้ง
นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมซึ่งสวนใหญจะจัดในหองสมุดโรงเรียน
หองสมุด
ประชาชน หรือหอสมุดแหงชาติ ที่มีการใหบริการสําหรับเด็ก ๆ เชน กิจกรรมการเลาเรื่อง
หรือวิจารณเกี่ยวกับหนังสือ การเลานิทาน การจัดประกวด การเลนเกม การแสดงหุน
การแสดงละคร เปนตน

ระเบียบขอบังคับและมารยาทการใชสถาบันบริการสารสนเทศ
เนื่องจากการไมจํากัดจํานวนผูเขาใช
ดังนั้นเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
ในการควบคุมดูแลรักษา การปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งชวยใหผูใชบริการไดใชบริการ
สารสนเทศไดทั่วถึงและเทาเทียมกัน สถาบันบริการสารสนเทศจําเปนตองมีระเบียบขอบังคับ
เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติสําหรับผูใชบริการ สถาบันบริการสารสนเทศแตละแหงอาจมีระเบียบ
ขอบังคับที่แตกตางกันในรายละเอียด ซึ่งแลวแตความเหมาะสมของผูใชบริการ สภาพ และ
ขนาดของสถาบั น ในส ว นของผู ใ ช บ ริ ก ารก็ ค วรมี ม ารยาทที่ ดี ใ นการใช เ พื่ อ ให เ กิ ด ความ
เรียบรอยตอสถาบัน และไมกอความรําคาญ รบกวน หรือละเมิดสิทธิของผูใชบริการอื่นดวย
1. ระเบียบขอบังคับ มีสาระที่ระบุไว คือ
1.1 เวลาใหบริการ
1.2 ผูมีสิทธิใชบริการ
1.3 การสมัครเปนสมาชิก การขอทําบัตรสมาชิก
1.4 ระเบียบการยืม เชน
1.4.1 จํานวนหนังสือ และทรัพยากรหองสมุดอื่น ๆ ที่สามารถยืมได
1.4.2 กําหนดระยะเวลาการใหยืม
1.4.3 จํานวนเลม หรือชิ้นที่ใหยืมตอครั้ง
1.5 ความรับผิดชอบของผูยืม
1.5.1 ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ เชน เสียคาปรับสําหรับวัสดุ
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สารสนเทศแตละประเภทที่เกินกําหนดสง
1.5.2 การชดใชคาเสียหาย
1.6 บทลงโทษ กรณีที่ฝาฝนระเบียบของการใชบริการ
1.6.1 วากลาวตักเตือน
1.6.2 ตัดสิทธิการใช
1.6.3 เสนอใหสถาบันที่สังกัดลงโทษ เชน ใหนักศึกษาพักการศึกษา
2. มารยาทการเขาใช
2.1 แตงกายสุภาพเรียบรอย
2.2 ไมนํากระเปา ยาม เขาไปขางใน ควรฝากไวที่ที่รับฝากของ
2.3 ไมพูดคุย หรือกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเสียงรบกวนผูอื่น
2.4 ไมสูบบุหรี่ ไมนําอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเขามารับประทาน
2.5 ระมัดระวังในการใชทรัพยากรสารสนเทศ ไมทําใหเกิดความเลอะเทอะ ฉีก
ขาด เสียหาย เพื่อยืดอายุการใชงานของทรัพยากรสารสนเทศใหยาวนานที่สุด
2.6 ชวยสอดสองดูแลไมใหผูใชบริการคนอื่น กระทําการที่กอใหเกิดความ
เสียหาย หรือสูญหายแกทรัพยากรสารสนเทศ
2.7 ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันบริการสารสนเทศโดยเครงครัด
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คําถามทบทวน
จงตอบคําถามตอไปนี้พอสังเขป
1. ทรัพยากรสารสนเทศหมายถึงอะไร
2. ทรัพยากรสารสนเทศแบงออกเปนประเภทใหญๆ ไดกี่ประเภท อะไรบาง
3. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดที่เปนรูปแบบที่นิยมใชมากที่สุดในปจจุบัน เพราะเหตุใด
4. สถาบันบริการสารสนเทศ ที่ผูใชบริการสวนใหญคุนเคยมากที่สุด คืออะไร
และแบง
ออกเปนประเภทยอยๆ กี่ประเภท อะไรบาง
5. วัตถุประสงคของหองสมุดโดยทั่วไปมีอะไรบาง
6. ศูนยสารสนเทศมีลักษณะอยางไร มี ความคลายคลึงกับหองสมุดประเภทใด
7. สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย คืออะไร แบงออกเปนกี่ประเภท
8. virtual library หมายถึงอะไร
9. cyberian หมายถึงอะไร
10.จงกลาวถึงบริการของหองสมุดที่ทานเห็นวามีความสําคัญและมีประโยชนตอการแสวงหา
สารสนเทศของทาน มา 5 บริการ

