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The study of using information resources in pubishing materials
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บทคัดย่อ

สารสนเทศมีความหมายรวมถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิดและเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้มกี ารจดบันทึก
รวบรวม จัดพิมพ์ สือ่ สารทีผ่ า่ นการกลัน่ กรอง ประมวล เรียบเรียง ออกมาเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน และสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ทีต่ ี
พิมพ์เผยแพร่ถา่ ยทอดไว้ในรูปแบบต่าง ๆ
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิง่ ตีพมิ พ์ ในลักษณะหนังสือ วารสารหรือนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ รายงาน
จุลสาร กฤตภาค สิง่ พิมพ์รฐั บาล มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ อำานวยประโยชน์และความสะดวกรวดเร็ว ให้กบั ผูใ้ ช้ในการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ เพือ่ ประกอบการเรียนการสอน เพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาอาชีพ รูจ้ กั ตัดสินใจ และแก้ปญ
ั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ แต่ละประเภทจะมีลกั ษณะการบันทึก การจัดเก็บ และการนำาเสนอข้อมูลทีแ่ ตกต่างตามวัตถุประสงค์
คำาสำาคัญ : การใช้ทรัพยากร สารสนเทศ ประเภทสิง่ ตีพมิ พ์

Abstract
Information resources also include data, news, knowledge, facts, ideas and events that have been
recorded and published, screening information that gathered into spoken language, written language, and
different kind of symbols which have been published.
Types of published Information resources such as books, journals or magazines, newspapers, thesis, reports, government publications are benefit and convenience to those who acquire knowledge and to
develop their behavioral and professional development, decision making and problem solve effectively. Each
category will have a record collection and presentation of data for different purposes.
Keywords : The use of resources, Information, Types of publications.

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

148

บทนำา

สารสนเทศเป็นรากฐานอันจำาเป็นและมีความสำาคัญที่สุด ต่อการพัฒนามนุษย์ในสังคม ให้มีความเจริญยิ่งขึ้น เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษาและการดำารงชีวิตจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่ง ไปสู่อีกองค์กรหนึ่ง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดแนวความคิดและแนวทางในการเริ่มต้นงานใหม่
ๆ เพื่อที่จะนำาไปสู่การพัฒนาในการดำาเนินชีวิต ดังนั้น การใช้สารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัยที่จะช่วย
พัฒนาทักษะทางภาษา ความคิด และการมีคุณธรรมจริยธรรม ในการพัฒนาชีวิต ให้ทันต่อเหตุการณ์และสังคมยุคปัจจุบัน
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จุลสาร กฤตภาค มีจุดมุ่งหมาย
เพื่ออำานวยประโยชน์ และความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะการบันทึก การจัด
เก็บ และการนำาเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการรับรู้
ความหมายของสารสนเทศ
คำาว่า “สารสนเทศ” หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า “สารนิเทศ” เป็นศัพท์บญ
ั ญัตแิ ทนคำาภาษาอังกฤษว่า Information ซึง่
มีความหมายรวมถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิดและเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้มกี ารจดบันทึก รวบรวม จัดพิมพ์
สือ่ สาร ตัง้ แต่อดีตมาจนถึงยุคปัจจุบนั ทีผ่ า่ นการกลัน่ กรอง ประมวลเรียบเรียง ออกมาเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน และสัญลักษณ์
ต่าง ๆ เพือ่ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นวัสดุตพี มิ พ์ และไม่ตพี มิ พ์ เพือ่ นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ แก่ตนเองและสังคม (จุฑารัตน์ นกแก้ว, 2546, สมมารถ มีศรี สุธาริณี วาคาบายาชิ และนฤมล เทพชู, 2547)
สารสนเทศและสารนิเทศทั้งสองคำานี้ ราชบัณฑิตยสถานอนุญาตให้ใช้ตรงกับคำาว่า Information มีจุดที่เน้นความ
แตกต่างกันดังนี้
สารสนเทศจะเน้นการใช้เทคโนโลยีทั้งฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์เพื่อการประมวลผล จัดเก็บ อัดแน่นให้อยู่ในรูปที่ส่ง
หรือกระจายได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และดาวเทียม เป็นต้น เพื่อการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายตลอดจนโปรแกรม
คำาสั่งต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องทำางานได้ตามที่ต้องการ
สารนิเทศจะเน้นการจัดการเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมแก่การเผยแพร่แสดงออกกระจายโดยใช้ระบบโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์ (สามารถ มีศรี สุธาริณี วาคาบายาชิ และนฤมล เทพชู, 2547)
ในความหมายของสารสนเทศและสารนิเทศมีคำาศัพท์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องได้แก่
1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือ หรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำาหรับเป็นหลักอนุมานหาความจริง
หรือการคำานวณจะมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ ตัวเลข แทนปริมาณสำาหรับการคำานวณหรือเป็นลักษณะของข้อความ ตัวอักษร
รูปภาพ สำาหรับใช้ในการวินิจฉัยว่าเป็นข้อเท็จจริงแต่ไม่ผ่านการประมวลผล จึงถือว่าเป็นข้อมูลดิบ
2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูล หรือ สารสนเทศที่ได้ผ่านกระบวนการคิดค้นและวิเคราะห์ อย่างมีหลัก
การและเหตุผล โดยอาศัยหลักการจัดเก็บ การบันทึก การแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยมีการค้นหาและค้นคว้าและนำาไปใช้งานอัน
จะนำาไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ มีทักษะภาระทางเทคนิค และทักษะทางสังคม
3. ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง วัสดุรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการบันทึกสารสนเทศโดยใช้
อักษร สัญลักษณ์ ภาพ เสียงและรหัส ซึ่งอาจอยู่ในรูปวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์
4. แหล่งสารสนเทศ (Information Sources) หมายถึง แหล่งที่จัดหาหรือสถานที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเทศต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและความจรรโลงใจ ตามความต้องการ
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5. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง การนำาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ใน
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ถูกต้องและในเวลาอันรวดเร็ว (จุฑารัตน์ นกแก้ว, 2546; สมมารถ มีศรี, สุธาริณี วาคาบายาชิ
และ นฤมล เทพชู, 2547)
ความสำาคัญของสารสนเทศ
ในยุคปัจจุบันข่าวสาร ความรู้ หรือสารสนเทศ มีความสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมเป็นอย่าง
มากและรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นยุคข่าวสาร (Information age) ก็ว่าได้ เพราะในแต่ละวันข่าวสาร ความรู้หรือสารสนเทศได้
แพร่กระจายออกมามากมายและรวดเร็ว หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลในทุกสาขาวิชาชีพ จำาเป็น
ต้องใช้สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จะเห็นว่า
นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ ต่างก็ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยค้นคว้าตลอดเวลา
(สมมารถ มีศรี สุธาริณี วาคาบายาชิ และนฤมล เทพชู, 2547)
จากความสำาคัญของสารสนเทศซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในสังคม เป็นแกนกลางของสังคมทั้งมวลในการดำารงชีวิต การ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ การบริการจัดการและการดำาเนินงาน รวมทั้งการสร้างมาตรฐานและการแข่งขันให้ทันในสังคมโลก การ
รู้สารสนเทศจึงมีความสำาคัญทั้งต่อการศึกษาและการดำารงชีวิต โดยเฉพาะการศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ที่นำาไปสู่แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยการยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพของคน
ไทย เพิ่มพูนความเข้มแข็งของสังคมไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ ทำาให้การศึกษาอยู่
ในกระแสแห่งการปรับเปลี่ยน มุ่งสู่การศึกษาสำาหรับทุกคน การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ เปลี่ยนจากการเน้นเนื้อหามา
สู่การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการศึกษาต่าง ๆ การเรียนรู้โดยพึ่งแหล่งวิทยาการ และบทบาทของผู้สอนได้เปลี่ยนเป็นผู้เอื้อ
อำานวยให้เกิดการเรียนรู้อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดผลเลยหากขาดการให้ความสำาคัญเรื่องการรู้สารสนเทศ เพื่อสร้าง
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้ ความคิด วิจารณญาณ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน
สังคมสารสนเทศและโลกยุคโลกาภิวัตน์ (จุฑารัตน์ นกแก้ว, 2546)
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่าง ๆ ได้มีความสำาคัญมากขึ้น ข้อมูลที่ผลิตออกมาในรูปแบบต่าง ๆ
หลากหลายประเภทได้แพร่กระจายออกมามากมายและรวดเร็ว หน่วยงานและองค์กรทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคล
จำาเป็นต้องใช้สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา เพราะสารสนเทศเป็นทรัพยากรสำาคัญ ดังจะเห็นได้จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กำาหนดให้ทรัพยากรที่สำาคัญของโลกมี 3 ประเภท คือ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศยังมีบทบาทสำาคัญต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสำาคัญที่มีต่อบุคคลและการดำาเนินชีวิต ความ
สำาคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร ต่อเศรษฐกิจและต่อสังคม ซึ่งจำาเป็นจะต้องพึ่งพาข้อมูลข่าวสาร ที่เรียกว่าเป็นยุคของสังคม
สารสนเทศ หรือสังคมยุคข่าวสาร หากบุคคลใดไม่ใช้หรือก้าวไม่ทนั สารสนเทศ อาจทำาให้เสียโอกาส หรือไม่ทนั เหตุการณ์ตา่ งๆ ได้
สารสนเทศจึงเป็นหัวใจสำาคัญที่จะช่วยให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สารสนเทศช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
วิทยาการต่าง ๆ จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดแนวความคิดและแนวทางในการเริ่มต้นงานใหม่เพื่อนำา
ไปสู่การพัฒนา ดังนั้น ประเทศที่เจริญแล้วต้องตระหนักถึงความสำาคัญของสารสนเทศ และส่งเสริมให้มีการนำาสารสนเทศไปใช้
เพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป (อาภากร ธาตุโลหะ, 2553)
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สังคมปัจจุบันเป็นสังคมข่าวสารหรือสังคมสารสนเทศ (information society) ซึ่งลักษณะและความเป็นอยู่ของ
คนในสังคมเปลี่ยนไป ลักษณะและประเภทของการทำางาน อาชีพมีความแตกต่างจากสังคมยุคหลังอุตสาหกรรมที่เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้ามาเป็นอุตสาหกรรมบริการ ที่ต้องใช้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเป็นทรัพยากรพื้นฐาน เปลี่ยนจากการใช้
แรงงานหนักมาใช้แรงงานสมอง สารสนเทศเพิ่มความสำาคัญและเป็นสินค้าที่ซื้อขายกันได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technology ICT) โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม
เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการถ่ายทอดสารสนเทศทั้งในแง่การผลิต การเผยแพร่ การแสวงหาสารสนเทศของคนในสังคม อีกทั้ง
สารสนเทศมีบทบาทสำาคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจยุคใหม่ทเ่ี รียกว่าเศรษฐกิจเชิงองค์ความรู้ (knowledge based economy)
ดังนั้น สารสนเทศ จึงเปรียบเสมือนกุญแจและเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาประเทศชาติ
(คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์, 2550)
สารสนเทศสามารถจำาแนกความสำาคัญของสารสนเทศและบทบาททางด้านต่าง ๆ มีดังนี้
1. ด้านการเรียน การสอนและการวิจยั สารสนเทศช่วยให้การเรียนการสอนและการวิจยั ประสบความสำาเร็จได้ เพราะ
ผูส้ อนหรือผูว้ จิ ยั จะต้องใช้สารสนเทศทีบ่ นั ทึกในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ใช้อา้ งอิง สร้างตัวอย่างในงานกรเรียนการสอนหรืองานวิจยั นัน้
และในส่วนผูเ้ รียนการเลือกสารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ค่าและตรงกับวิชาความรูท้ ก่ี าำ ลังศึกษา จะช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2. ด้านการศึกษา ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต จึงต้องแสวงหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ดำารงชีวิต และพัฒนาชีวิต เพื่อการทำางานและการอยู่ร่วมกัน การเลือกใช้สารสนเทศที่มีคุณค่าในด้านต่าง ๆ จะช่วยให้เกิด
ประโยชน์ในการดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการตัดสินใจในการดำาเนินการต่าง ๆ การเลือกใช้สารสนเทศที่มีข้อมูลตรงกับความต้องการ ช่วยให้การ
ตัดสินใจในการบริหารงานทุกสาขาอาชีพ หรือการตัดสินใจในชีวิตประจำาวันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ด้านความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ปัจจุบันบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมโลก ซึ่งแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ศาสนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยรับรู้สารสนเทศที่แตกต่างในด้านดังกล่าว แล้วนำามาปรับ
ตัวเข้าหากัน เกิดความเข้าใจกันและช่วยให้มีโลกทัศน์กว้างขวาง
5. ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ปัจจุบันสารสนเทศทางด้านนี้พัฒนาไปรวดเร็วมาก การแสวงหาสารสนเทศ
อยู่เป็นประจำา จะช่วยให้ทราบการพัฒนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีและเมื่อนำาไปใช้ประโยชน์ จะช่วยให้
เกิดเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
6. ด้านเอกลักษณ์และวิวฒ
ั นาการของชาติ สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ วัฒนธรรมท้องถิน่ ประวัตศิ าสตร์
อันยาวนานของประเทศชาติ จะก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จ ความรัก ความสามัคคี และความมัน่ คงในชาติ
7. ด้านการสร้างค่านิยมและทัศนคติทด่ี ี การทีป่ ระชาชนในประเทศได้รบั สารสนเทศโดยไม่มกี ารปิดกัน้ ในทุกรูปแบบโดย
ไม่มีขีดจำากัด และทำาให้ทราบข่าว ความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก สามารถสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้เกิด
ขึ้นได้ในสังคม
8. ด้านการประหยัดเวลาในการดำาเนินการ และเสริมคุณค่าของผลงาน การได้รับสารสนเทศที่มีคุณค่า จะช่วยลด
ปัญหาการเสียเวลาและการลองผิดลองถูก
9. ด้านการประหยัดค่าใช้จา่ ย ความร่วมมือของสถาบันบริการสารสนเทศ ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศ
ได้อย่างกว้างขวาง และได้ขอ้ มูลในเชิงลึก ทำาให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละเรือ่ ง (อาภากร ธาตุโลหะ, 2553)
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คุณค่าของสารสนเทศ
สารสนเทศจะมีคุณค่าต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในเวลาใดมากหรือน้อยนั้น อาจพิจารณาได้หลายลักษณะ เช่น ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านการตลาด โดยทั่วไปข้อมูลสารสนเทศที่ดีจะมีคุณค่าหรือไม่นั้นขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้
1. เวลา (Time) สารสนเทศที่ได้รับอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ย่อมมีคุณค่าในการใช้ประโยชน์สารสนเทศบาง
อย่างจะลดคุณค่าลงเมื่อเวลาผ่านไปหรือสารสนเทศที่ช้าเกินไป ก็ไม่เป็นประโยชน์ เช่น ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ตัวเลขในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น (วันเพ็ญ สาสีผลิน, ม.ป.ป.)
2. ความถูกต้อง (Certainly หรือ Accuracy) หมายถึง สารสนเทศที่ถูกต้องให้คุณค่าในด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของสารสนเทศ ถ้าสารสนเทศมีความรวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องก็ไม่มีคุณค่า
3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) สารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ค่าจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้าสารสนเทศมี
ความรวดเร็วและถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์กจ็ ะทำาให้คณ
ุ ค่าลดลง หรือไม่มคี ณ
ุ ค่าเลย เพราะไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้
4. ความเป็นปัจจุบัน (Up-Date) หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่ใหม่ทันยุคทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูล
สารสนเทศทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ ถ้าเก็บไว้เป็นเวลานาน ข้อมูลสารสนเทศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผู้ศึกษา
ค้นคว้าจะต้องศึกษาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเสมอจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
5. ความต่อเนื่อง (Accumulation) หมายถึง สารสนเทศที่มีคุณค่าจะต้องมีลักษณะสะสมข้อมูลต่อเนื่อง สามารถ
ประสานให้เป็นเนื้อหาเดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย ถ้าสารสนเทศมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วนหลาย ๆ ชิ้น แต่ไม่มี
ความต่อเนื่องก็จะมีคุณค่าน้อยลง
6. กะทัดรัด (Brief) หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่มีรายละเอียดของเนื้อหาที่ชัดเจนได้ใจความ ใช้ภาษาที่สั้น กะทัดรัด
อาจมีรูปภาพ กราฟหรือแผนภูมิประกอบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
7. สะดวก (Easy to Retrieve) หมายถึง การให้ความสะดวกรวดเร็วในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล
สารสนเทศใดที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว และผู้ศึกษาค้นคว้ามีความต้องการจะใช้ก็สามารถค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น (สมมารถ มีศรี สุธาริณี วาคาบายาชิ และ นฤมล เทพชู, 2547)
ประเภทของสารสนเทศ จำาแนกตามแหล่งสารสนเทศได้ดังนี้
1. แหล่งปฐมภูมิ (Primary sources) หมายถึง สารสนเทศทีไ่ ด้จากต้นแหล่งจากการศึกษาวิจยั การคิดทฤษฎีใหม่ หรือ
สิ่งประดิษฐ์มีการเผยแพร่ความรู้เป็นครั้งแรก เช่น บทความ วารสาร รายงานผลการวิจัยเป็น รายงานการประชุมและสัมมนา
ทางวิชาการ สิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน ต้นฉบับตัวเขียน จดหมายเหตุ วิทยานิพนธ์ และรายงานทางเทคนิค
2. แหล่งทุติยภูมิ (Secondary sources) หมายถึง สารสนเทศที่รวบรวม เรียบเรียงจากสารสนเทศที่มีการเผยแพร่
แล้ว หรือรวบรวมเรียบเรียงจากสารสนเทศปฐมภูมิ เพื่อให้ใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เข้าใจง่ายขึ้น เช่น ตำารา หนังสือทั่วไป
หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการ วารสารปริทัศน์ ดรรชนีวารสาร และสาระสังเขป
3. แหล่งตติยภูมิ (Tertiary sources) หมายถึง สารสนเทศที่จัดทำาขึ้นเพื่อใช้ค้นหาสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ
สารสนเทศแหล่งตติยภูมิจะไม่มีเนื้อหาของสารสนเทศ แต่ใช้ประโยชน์ในการค้นหาสารสนเทศที่ให้ความรู้จากแหล่งปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ เช่น บรรณานุกรม นามานุกรม ทำาเนียบนาม (อาภากร ธาตุโลหะ, 2553; คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์,
2550)
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ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทีม่ กี ารบันทึกวิชาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร เรือ่ งราว จินตนาการ ความรูส้ กึ นึกคิด ประสบการณ์ของมนุษย์ทไ่ี ด้กลัน่ กรอง เรียบเรียง และประมวลไว้ในสือ่ ประเภทต่าง
ๆ ทีเ่ ปรียบเสมือนตัวกลางทีใ่ ช้ในการแพร่กระจาย ความรู้ ของบุคคลหนึง่ ไปสูบ่ คุ คล กลุม่ ชน มวลชนทัว่ ไปทีต่ อ้ งการรับความรูน้ น้ั
คนเราสามารถรับความรูโ้ ดยนำาเสนอด้วยภาษา ตัวอักษร ภาพ เสียง สัญลักษณ์ ภาพเคลือ่ นไหว หรือรหัส อืน่ ๆ และใช้เป็นสือ่
สำาหรับเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารนัน้ ๆ (น้าำ ทิพย์ วิภาวิน, 2548; อำาไพวรรณ ทัพเป็นไทย, 2549; ชญากรณ์ กุลนิต,ิ 2553)
ทรัพยากรสารสนเทศวัสดุตีพิมพ์ (Printed Materials)
ทรัพยากรสารสนเทศวัสดุตีพิมพ์ หมายถึง วัสดุที่รวบรวมสารสนเทศหรือสิ่งพิมพ์ที่ถูกจัดทำาขึ้นที่มีเนื้อหาสาระ
ความรู้ ความบันเทิงทุกสาขาวิชา เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง หรือเพือ่ ความบันเทิง ข้อมูลทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร โดย
รวบรวมตีพมิ พ์ในลักษณะรูปเล่มหนังสือ หรือรูปเล่ม อืน่ ๆ เช่น หนังสือ สิง่ พิมพ์ตอ่ เนือ่ ง จุลสาร และกฤตภาค ซึง่ แต่ละรูปแบบ
ทีต่ พี มิ พ์ออกมานัน้ จะมีลกั ษณะ ขนาด ส่วนประกอบทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ในการจำาทำาสิง่ พิมพ์ในแต่ละประเภท
(กอบแก้ว โชติกญ
ุ ชร และคณะ 2546 สมมารถ มีศรี สุธาริณี วาคาบายาชิ และนฤมล เทพชู, 2547; ชญาภรณ์ กุลนิต,ิ 2553)
ทรัพยากรสารสนเทศวัสดุตีพิมพ์จำาแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. หนังสือ (Books)
หนังสือ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศทีบ่ นั ทึกเรียบเรียงเรือ่ งราวเหตุการณ์ วิชาความรู้ ประสบการณ์และความคิด
ต่างๆ ให้เนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวและความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ห้องสมุดส่วนใหญ่จัดเก็บหนังสือทั่วไปไว้ในชั้นเปิด โดย
แยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และให้ใช้ได้ทั้งภายในและให้ยืมออกนอกห้องสมุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หนังสือ
สารคดี (Non-Fiction) และหนังสือบันเทิงคดี (Fiction) (ชญาภรณ์ กุลนิติ, 2553)
1) หนังสือประเภทสารคดี (Non-Fiction) เป็นลักษณะของหนังสือที่มีจุดมุ่งหมายในการนำาเสนอสาระความรู้ด้าน
วิชาการทุกแขนงวิชา และอาจมีความบันเทิงเป็นส่วนประกอบเรื่องบ้างเท่านั้น ซึ่งมีหนังสือที่จัดอยู่ในประเภทนี้มีดังนี้ (สมมารถ
มีศรี สุธาริณี วาคาบายาชิ และนฤมล เทพชู, 2547)
1.1) หนังสือตำาราวิชาการ (Textbooks) เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นตามหลักสูตรการสอนในระดับ ต่าง ๆ ซึ่ง
มีเนื้อหาเป็นวิชาการล้วน ๆ ได้แก่ หนังสือแบบเรียน เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำาสอนในรายวิชาต่าง ๆ
1.2) หนังสืออ่านประกอบ (External Readings) เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อใช้อ่านประกอบในการเรียน
ในรายวิชาต่าง ๆ นอกเหนือไปจากหนังสือเรียนที่กำาหนดไว้แล้ว ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น
1.3) หนังสือความรู้ทั่วไป (General Readings) เป็นหนังสือที่ผู้ทรงความรู้หรือมีความสนใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเขียนหรือเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องนั้นได้อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ที่นอกเหนือจากตำาราเรียน
และหนังสืออ่านประกอบ เน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้อ่านทั่วไปหรือนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทุกสาขาวิชา
(สมมารถ มีศรี สุธาริณี วาคาบายาชิ และนฤมล เทพชู, 2547; ชญาภรณ์ กุลนิติ, 2553)
1.4) หนังสือนันทนาการ (Recreational Books) เป็นหนังสือที่เสนอสาระความรู้ เพื่อความบันเทิง ความ
เพลิดเพลิน แต่มีคุณค่าทางวิชาการผู้อ่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินประกอบกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไพเราะ
ของสำานวนภาษา หนังสือประเภทนี้ ได้แก่ หนังสือศิลปะ วรรณคดี ชีวประวัติ เป็นต้น
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1.5) หนังสือคู่มือครู หลักสูตร ประมวลการสอน โครงการสอน (Curriculum Laboratory) หนังสือหรือ
เอกสารในประเภทนี้ จัดเป็นสิ่งตีพิมพ์เพื่อการเรียนการสอน ผู้อ่านส่วนใหญ่จะเป็นครู อาจารย์ ดังนั้น ห้องสมุดบางแห่งอาจจะ
จัดรวบรวมหนังสือในประเภทนี้ไว้เป็นสัดส่วนเฉพาะห้องหนึ่งก็ได้
1.6) หนังสืออ้างอิง (Reference Books) เป็นหนังสือทีร่ วบรวมข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงหรือความรูต้ า่ ง ๆ
และเรียบเรียงขึน้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงเพียงตอนหนึง่ ตอนใดในเล่ม ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจะอ่านเฉพาะบางเรือ่ งบางตอนที่
ต้องการ ไม่จาำ เป็นต้องอ่านทัง้ เล่ม การจัดลำาดับเรือ่ งภายในเล่มจะเรียงตามลำาดับอักษรหรือลำาดับปี หนังสือประเภทนีท้ างห้องสมุด
จะจัดแยกออกจากหนังสือทัว่ ๆ ไป และไม่อนุญาตให้ยมื ออกนอกห้องสมุด ในกรณีทเ่ี ป็นหนังสือภาษาไทยจะมีอกั ษร “อ” แต่ถา้
หนังสือภาษาต่างประเทศจะเป็น “R” หรือ “Ref” เป็นสัญลักษณ์กาำ กับ หนังสืออ้างอิงแบ่งเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ
ก. หนังสืออ้างอิงข้อมูล คือ เป็นหนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นจริงในด้านวิชาการ ซึ่งหนังสือ
อ้างอิงในกลุ่มนี้ ได้แก่
1) พจนานุกรม (Dictionaries) เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ของคำา ในด้านการสะกดคำา การอ่าน ความหมาย
ชนิดของคำา จำานวนพยางค์ ประวัติของคำา เป็นต้น
2) สารานุกรม (Encyclopedias) เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ไว้ทุกสาขาวิชาอย่างละเอียด
3) อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Dictionaries) คือ หนังสือที่รวบรวมชีวประวัติบุคคลสำาคัญ
โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับกำาเนิด การศึกษา อาชีพ สถานภาพครอบครัว หน้าที่การงาน และผลงานที่ดีเด่น เป็นต้น
4) อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Geographical Dictionaries) เป็นหนังสือที่อธิบายชื่อ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์
เช่น ชื่อเมือง ภูเขา แม่น้ำา เกาะ และสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น
5) นามานุกรม (Directories) นามานุกรม หรือทำาเนียบนาม เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นชื่อบุคคล
สถานที่ หรือหน่วยงานต่าง ๆ
6) หนังสือรายปี (Yearbooks) เป็นหนังสือทีร่ วบรวมเหตุการณ์ ข่าวสาร วิทยาการต่าง ๆ ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
7) รายงานประจำาปี (Annual Reports) เป็นหนังสือที่ทางหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิมพ์ เพื่อแถลงผลงานใน
รอบปี
8) แผนที่ (Maps Atlases) เป็นหนังสือที่แสดงแผนที่โลก หรือแสดงแผนที่เฉพาะทวีป หรือเฉพาะ
ประเทศ เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง เมือง เขตพรมแดน มหาสมุทร เกาะ เป็นต้น
9) หนังสือคู่มือทางวิชาการ (Handbooks Manuals) เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระความสำาคัญทางวิชาการ
นั้น ๆ โดยสังเขปรวมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงาน หนังสืออ้างอิงประเภทนี้ มีลักษณะคล้ายกับสารานุกรมเฉพาะวิชา
10) สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publications) คือ สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการจัดพิมพ์ขึ้นในรูปของ
หนังสือราชการ หรือเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานหรือเผยแพร่ผลงาน เช่น ราชกิจจานุเบกษา รายงานประจำาปีของหน่วย
ราชการและองค์การต่าง ๆ เป็นต้น
ข.หนังสืออ้างอิงชี้นำาแหล่งข้อมูล เป็นหนังสืออ้างอิงที่บอกแหล่ง การค้นคว้ารายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ
หนังสืออ้างอิงในกลุ่มนี้ ได้แก่
1) ดรรชนีวารสาร (Periodical Indexes) คือ หนังสือที่รวบรวมชื่อบทความทางวิชาการ จากหนังสือ
วารสารต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่ เล่มที่ หรือฉบับที่ หน้าที่ มีบทความปรากฏ เป็นต้น
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2) บรรณานุกรม (Bibliographies) คือ หนังสือทีร่ วบรวมรายชือ่ หนังสือหรือสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ และวัสดุอน่ื ๆ
รวมเข้าเล่มเป็นรายเดือน รายสามเดือน รายปี หรือ 2-3 ปี ต่อ 1 เล่ม รายละเอียดทีป่ รากฏในหนังสือบรรณานุกรม จะแสดงถึง
ข้อมูลของหนังสือแต่ละเล่มเกีย่ วกับ ชือ่ ผูแ้ ต่ง ชือ่ หนังสือ สำานักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ สถานทีพ่ มิ พ์ ปีทพ่ี มิ พ์ เป็นต้น
2. หนังสือบันเทิงคดี (Fiction Books)
หนังสือบันเทิงคดี คือ หนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตามจินตนาการ เพื่อมุ่งให้ความเพลิดเพลิน บันเทิงอารมณ์แก่ผู้อ่าน
โดยใช้สำานวนโวหารทางภาษาเป็นสำาคัญ หนังสือประเภทนี้ ได้แก่ หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือสำาหรับเด็กและเยาวชน
เป็นต้น (สมมารถ มีศรี สุธาริณี วาคาบายาชิ และนฤมล เทพชู , 2547)
2.1 นวนิยาย (Novel) เป็นเรื่องแต่งขนาดยาวที่ผู้แต่งใช้การสมมติตัวละคร เหตุการณ์ เรื่องราว และ
สถานการณ์ขึ้นมาให้มีความสมจริง ประกอบด้วยโครงเรื่องย่อยหลาย ๆ เรื่องซึ่งมีความสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันไปตลอดทั้ง
เรื่อง มุ่งเสนอความคิด สาระและความบันเทิงแก่ผู้อ่าน (ชฎาภรณ์ กุลนิติ, 2553)
2.2 เรื่องสั้น (Short Stories) เป็นเรื่องแต่งขนาดสั้นที่ผู้แต่งเขียนขึ้น โดยใช้จินตนาการของตนเอง
ประกอบด้วยเนื้อเรื่องที่ไม่มีความสลับซับซ้อน ใช้ตัวละครไม่มาก มีการดำาเนินเรื่องด้วยความรวดเร็ว และนำาเสนอแนวคิด
สำาคัญเพียงแนวเดียวเท่านั้น (ชฎาภรณ์ กุลนิติ, 2553)
2.3 หนังสือสำาหรับเด็กและเยาวชน (Easy Books) เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นให้เด็กและเยาวชนอ่าน หรือ
ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังในกรณีที่เด็กยังเล็กมาก ลักษณะของหนังสืออาจเป็นหนังสือภาพล้วน ๆ หรือมีเนื้อเรื่องและภาพ หรือ
หนังสือการ์ตูน ซึ่งมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัย ความรู้ และความสามารถของเด็ก หนังสือประเภทนี้มุ่งเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน (ชญาภรณ์ กุลนิติ, 2553)
2. วารสารหรือนิตยสาร (Periodicals or Magazine)
วารสารหรือนิตยสาร เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทเย็บเล่ม ที่มีกำาหนดเวลาการพิมพ์ออกที่แน่นอน เป็นรายสัปดาห์ ราย
ปักษ์ รายครึ่งเดือน รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน รายสี่เดือน รายหกเดือนหรือรายครึ่งปี เป็นต้น ดังนั้น จึงมีชื่อเรียก
หนังสือวารสารอีกชื่อหนึ่งว่า “หนังสือรายคาบ” ลักษณะรูปเล่มมักจะเหมือนกันทุกฉบับ เพื่อให้ผู้อ่านสังเกตง่าย แต่ละฉบับมี
เลขกำากับไว้ ได้แก่ เลขที่ ฉบับที่ และวันเดือนปี เลขกำากับเหล่านี้จะต่อเนื่องสัมพันธ์กันตามลำาดับไป หรือหลาย ๆ สาขา ถ้า
ฉบับใดมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นวิชาการจะเรียกว่า วารสารวิชาการ (Journal) แต่ถ้ามีเรื่องทั่ว ๆ ไป หรือเรื่องบันเทิงจะเรียกว่า
นิตยสาร (Magazine) การแบ่งประเภทของวารสาร นิตยสารสามารถแบ่งได้โดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ ออกเป็น 6 ประเภท คือ
1. นิตยสารทั่วไป (General Magazine) เป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาหลายลักษณะรูปแบบที่มีทั้งบันเทิงคดี และสาระ
ความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นส่วนประกอบ ซึ่งเหมาะสำาหรับบุคคลทั่ว ๆ ไป นิตยสารในประเภทนี้ ได้แก่ ชีวจิต แพรว Reader’s
Digest และ TV Guide เป็นต้น
2. นิตยสารข่าว (News Magazine) นิตยสารประเภทนี้ผู้เขียนมีวิธีการเสนอข่าวบทความ สารคดี หรือบันเทิงคดี
โดยการสอดแทรกความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ประกอบ ดังนั้น อาจเรียกชื่อได้อีกอย่างหนึ่งว่า “นิตยสารข่าวเชิงวิจารณ์” เช่น สยาม
รัฐสัปดาห์วิจารณ์ มติชนสุดสัปดาห์ Time หรือ Newsweek เป็นต้น
3. นิตยสารเฉพาะกลุ่ม (Specialized Magazine) เป็นนิตยสารที่จะพิมพ์โดยมุ่งเสนอสาระความรู้ต่อผู้อ่านเฉพาะ
กลุ่มที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง วัย เพศ หรือความสนใจเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล ดังนั้น นิตยสารในประเภทนี้ จึงแบ่ง
ออกได้ดังนี้
3.1 นิตยสารสำาหรับเด็ก มีเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้แปลกใหม่ และความบันเทิง เช่น นิตยสารชัยพฤกษ์
เด็กก้าวหน้า และการ์ตูน เป็นต้น
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3.2 นิตยสารสำาหรับผู้หญิง เป็นนิตยสารที่เน้นเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นความสนใจของผู้หญิง เช่น สกุลไทย
คุณหญิง ดิฉัน และขวัญเรือน เป็นต้น
3.3 นิตยสารสำาหรับผู้ชาย เป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเพศตรงข้าม เช่น นิตยสารแมน
หนุ่มสาว และนิตยสาร PLAYBOY เป็นต้น
3.4 นิตยสารเฉพาะด้าน เป็นนิตยสารที่รวบรวมสาระต่าง ๆ เฉพาะด้านเพื่อรองรับความสนใจของบุคคล
เฉพาะกลุ่ม นอกเหนือจากนิตยสารข้างต้น เช่น นิตยสารเด็ก นิตยสารวัยรุ่น นิตยสารครอบครัว นิตยสารดารานักร้อง นิตยสาร
กีฬา นิตยสารท่องเที่ยว และนิตยสารพระเครื่อง เป็นต้น
4. วารสารวิชาการ (Journal) เป็นวารสารที่รวบรวมสาระความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิชาการในสาขาวิชาการใดวิชาการ
หนึ่ง โดยนักวิชาการเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้อ่านที่มีความสนใจในวิชาการนั้น ศึกษาตามความต้องการ ซึ่งวารสารประเภทนี้อาจ
รวมไปถึงนิตยสารวิชาชีพด้วย
3. หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
หนังสือพิมพ์ จัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ประเภทสื่อสารมวลชนที่มีลักษณะของรูปเล่มเป็นกระดาษขนาด
ใหญ่ ประมาณ 2 หน้ายก จำานวนหลายแผ่นพับได้ ไม่มีการเย็บเล่ม จัดพิมพ์ขึ้นต่อเนื่องกันอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งที่ออกเป็น
รายวัน ราย 2 วัน และรายสัปดาห์ โดยหนังสือพิมพ์รายวัน มีจุดมุ่งหมายทำาหน้าที่หลักในการรายงานปรากฎการณ์ หรือ
เหตุการณ์ “ข่าว” แก่ผู้อ่านให้ทราบว่าวันนี้ หรือเมื่อวานเกิดอะไรขึ้น เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจมีความคืบหน้าไปอย่างไร ส่วน
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ จะทำาหน้าที่เสนอข่าวที่ให้ข้อมูลหรือมุมมองที่ลึกซึ้ง และรอบด้านมากกว่า จึงกล่าวได้ว่าหนังสือพิมพ์
รายสัปดาห์และเสียเปรียบด้านเวลา ในการวางตลาด แต่ก็ได้เปรียบด้านเวลา คือ มีเวลามากกว่าในการทำาข่าวที่มีคุณภาพให้
ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เจาะลึกรอบด้าน
นอกจากการเสนอเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การศึกษา อาชีพ กีฬา หนังสือพิมพ์
ยังได้นำาเสนอการโฆษณา สารคดี บทความ ของเรื่องบันเทิงต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ถือได้ว่าหนังสือพิมพ์เป็นสื่อสะท้อนภาพ
และเหตุการณ์ของสังคมปัจจุบัน และเป็นสื่อสารมวลชนที่มีผู้สนใจอ่านเป็นจำานวนมาก จากลักษณะการนำาเสนอข่าวและการ
กำาหนดเวลาออกของหนังสือพิมพ์ก็ดี สามารถจำาแนกหนังสือพิมพ์ได้ 2 ประเภท คือ
1. หนังสือพิมพ์คณ
ุ ภาพ (Quality Newspaper) นำาเสนอข่าวทีม่ ผี ลกระทบในภาพรวม เป็นข่าวเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม เรียกว่า ข่าวหนัก (Hard News)
2. หนังสือพิมพ์ปริมาณ (Quantity or Popular Newspaper) นำาเสนอข่าวเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
วัน เช่น ข่าวอาชญากรรม อุบัติเหตุ การฉ้อโกง ข่าวสังคม บันเทิง ข่าวกีฬา เรียกว่า “ข่าวเบา” (Soft News)
4. วิทยานิพนธ์ (Thesis or Dissertations)
วิทยานิพนธ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำาขึ้น จากผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามข้อกำาหนดของ
การศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปริญญาเอก) การทำาวิทยานิพนธ์ของนิสติ นักศึกษา
จะมีขอบเขต และขัน้ ตอน การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ตามเนือ้ หาและสาขาวิชา ทีผ่ จู้ ดั กำาลังศึกษา ซึง่ ถือได้วา่ ผลการศึกษา
ค้นคว้าหรือวิทยานิพนธ์นม้ี คี ณ
ุ ค่าต่อการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงทีส่ าำ คัญอย่างยิง่
5. รายงาน (Report)
รายงานจัดเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรายงานผลการศึกษาค้นคว้า การทดลอง
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานสำาคัญคือ การศึกษาอ้างอิง รายงานที่เป็นสิ่งพิมพ์นี้ ได้แก่ รายงานการ
ประชุม รายงานการสัมมนาทางวิชาการ รายงานผลการวิจัย และรายงานประจำาปี เป็นต้น
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6. จุลสาร (Pamphlets)
จุลสาร เป็นสิ่งพิมพ์ปกอ่อนที่มีขนาดเล็ก ความหนาไม่เกิน 60 หน้า มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นสาระ
ความรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเฉพาะเรื่อง และสมบูรณ์ภายในเล่ม เพราะมีเนื้อหา
กะทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย หนังสือจุลสารส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์เผยแพร่โดยหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และเอกชน เช่น จุลสาร ของ
การไฟฟ้า จุลสารของกรมปศุสัตว์ จุลสารของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
7. กฤตภาค (Clipping)
กฤตภาค เป็นวัสดุหอ้ งสมุดทีจ่ ดั ทำาขึน้ โดยการตัดเนือ้ เฉพาะบทความ สารคดี จากหนังสือพิมพ์ วารสารนิตยสาร และสิง่
พิมพ์อน่ื ๆ ทีน่ า่ สนใจ เกีย่ วกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บุคคล ดนตรี การศึกษา ฯลฯ นำามาผนึกลงบนกระดาษขาว พร้อมกับให้
หัวเรือ่ งและแหล่งทีม่ าของบทความนัน้ จัดเก็บโดยจำาแนกตามเนือ้ หาหรือหัวเรือ่ ง เรียงตามลำาดับอักษรใส่แฟ้มแขวนเก็บในตูเ้ หล็ก
กฤตภาคถือเป็นวัสดุตพี มิ พ์ทม่ี คี ณ
ุ ค่าต่อการศึกษาอ้างอิงตลอดจนการใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนและจัดนิทรรศการได้อกี ด้วย
8. สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication)
สิ่งพิมพ์รัฐบาล เป็นสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู้ผลิต จัดพิมพ์ หรือออกค่าใช้จ่ายในการจัดทำา เพื่อจุด
ประสงค์ในการแจ้ง แถลงหรือประกาศ ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม เป็นวารสาร จุลสาร หรือแผ่นปลิว เช่น รายงานการ
บริหาร รายงานการค้นคว้า วิจัย ระเบียบ กฎข้อบังคับ คู่มือ เป็น (สมมารถ มีศรี สุธาริณี วาคาบายาชิ และ นฤมล เทพชู, 2547)
สรุป

ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิตในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบัน
เป็นสื่อที่มีความจำาเป็นและสำาคัญที่ช่วยในการตัดสินใจให้มีคุณภาพเกิดการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบสำาคัญ เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคมและประเทศ ช่วยส่งเสริมทักษะความรอบรู้ การรู้จักและเลือกใช้สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และสมบูรณ์ จากทุกรูปแบบ จึงเป็นสิ่งจำาเป็นในการทำางานให้มีประสิทธิภาพต่อการดำาเนินชีวิตในสังคมยุคสารสนเทศ
รายการอ้างอิง
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