
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานวิชาการ 

 

บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงไป ในยุคศตวรรษที่ 21 บรรณารักษ์ 

และนักสารสนเทศมิใช่ท าหน้าที่รวบรวม จัดระบบและให้บริการสารสนเทศเท่านั้น บรรณารักษ์  

และนักสารสนเทศในยุคศตวรรษที่ 21 ยังต้องได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ทั้งเพ่ือให้บริการ  

แก่ผู้ใช้บริการ และพัฒนาตนเอง บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ 

1. บรรณารักษ์ในฐานะผู้ ให้บริการงานวิจัยแก่ผู้ ใช้บริการ    เน้นการเป็นตัวกลาง 

ระหว่างผู้ใช้บริการงานวิจัย โดยบรรณารักษ์จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ  

การบริหารจัดการ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  

และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัยและกระบวนการวิจัย โดยมีเป้าหมาย  

คือ การบริการอย่างมีประสิทธิภาพแก่นักวิจัยและผู้ใช้บริการ 

2. บรรณารักษ์ในฐานะผู้ใช้ผลการวิจัย  เกี่ยวข้องกับการอ่านงานวิจัยและการน าผลงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยครอบคลุมทั้งงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

และงานวิจัยในศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อม ทั้งนี้บรรณารักษ์โดยเฉพาะ

ผู้บริหารจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย ติดตามอ่านงานวิจัย มีความรู้ความสามารถ  

ในการประเมินคุณค่างานวิจัย ตลอดจนสามารถวิ เคราะห์บริบทของงานวิจัยนั้ น ๆ กับองค์กร 

หรือสถานการณ์จะน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

3. บรรณารักษ์ในฐานะผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนการวิจัย  บรรณารักษ์จ าเป็นต้องมีความรู้

ความสามารถในด้านการวิจัยและการสอนหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อ่ืนด้วย 

4. บรรณารักษ์ในฐานะนักวิจัย เพื่อพัฒนาตนเอง แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน และพัฒนา 

การท างาน  บรรณารักษ์ เป็นผู้ที่แก้ปัญหาในงานโดยไม่ ได้ ใช้แต่ เ พียงความรู้หรือประสบการณ์  

ที่ไม่เป็นทางการ แต่ใช้วิธีการและกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ข้อสรุป ความเข้าใจที่ชัดเจน  

เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการท างาน 

5. บรรณารักษ์ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อาจจะกล่าวได้ว่า 

นอกจากการให้บริการ รวมถึงใช้งานผลงานด้านการวิจัยแล้วนั้น ตัวบรรณารักษ์เองยังเป็นผู้ที่สร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการ อาทิ การเขียนบทความวิชาการ เป็นต้น 

 



งานวิจัย 

 

งานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย 

ขอบเขตการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยประยุกต์ 

โดยทั่ ว ไปเป็นการก าหนดขอบเขตตามเนื้อหาวิชาชีพ ซึ่ ง เปลี่ยนไปตามพัฒนาการของวิชาชีพ  

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในวิชาชีพ และบริบทในการศึกษาของนักวิชาการ นักวิชาชีพแต่ละคน  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Danton (1959) ได้ศึกษาวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ระดับปริญญาเอก โดยจ าแนกเนื้อหาออกเป็น 8 หัวข้อ คือ 

1. ภูมิหลัง 

2. การจัดองค์กรและการบริหาร 

3. ทรัพยากรห้องสมุด 

4. การบริการผู้อ่าน 

5. งานเทคนิคและการบริการสารสนเทศ 

6. บุคลากรและการศึกษา 

7. บ ร ร ณ า รั ก ษ ศ า ส ต ร์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ  บ ร ร ณ า รั ก ษ ศ า ส ต ร์ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 

และบรรณารักษศาสตร์ต่างประเทศ 

8. วิธีวิจัย ประเมินค่ามาตรฐานและการส ารวจ 

Schick (1963) ได้เสนอแนะหัวข้อส าหรับการวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์ ว่าควรประกอบด้วย  

8 หัวข้อ คือ  

1. เรื่องท่ัวไป 

2. งานเทคนิค 

3. บุคลากรและอัตราก าลัง 

4. การศึกษาบรรณารักษศาสตร์และการฝึกอบรม 

5. ห้องสมุดประชาชน 

6. ห้องสมุดโรงเรียน 



7. ห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

8. ห้องสมุดเฉพาะ 

Walker (1963) ได้จ าแนกเนื้อหาวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์ในระดับปริญญาโท  

ระหว่างปี 1949-1958 โดยแบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ ได้แก่ 

1. ภูมิหลัง 

2. การจัดองค์กรและการบริหาร 

3. ทรัพยากรห้องสมุด 

4. การบริการผู้อ่าน 

5. งานเทคนิคและการบริการสารสนเทศ 

6. บุคลากรและการศึกษา 

7. บรรณารักษศาสตร์ เปรี ยบเทียบ บรรณารักษศาสตร์ ระหว่ า งประเทศและ

บรรณารักษศาสตร์ต่างประเทศ  

8. วิธีวิจัย ประเมินค่ามาตรฐานและการส ารวจ 

9. วัสดุและบริการส าหรับเด็กและเยาวชน 

10. อาคารและเครื่องมืออุปกรณ์ 

11. บรรณานุกรมและเบ็ดเตล็ด 

นอกจากแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 หัวข้อแล้ว Walker ยังได้แบ่งเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ตามประเภท

ของห้องสมุดดังนี้  

1.  ห้องสมุดประชาชน  

2.  ห้องสมุดโรงเรียน  

3.  ห้องสมุดวิทยาลัย  

4.  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  

5.  ห้องสมุดเฉพาะ 

6.  ห้องสมุดมากกว่า 1 ประเภท 

7.  ไม่ใช่ห้องสมุดประเภทใดประเภทหนึ่ง 

Newberry (1978) ได้ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์ที่ศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ

เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  



1.  การศึกษาสารสนเทศ 

2.  วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์ 

3.  การศึกษาสถาบันห้องสมุด 

4.  เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 

Jarvelin & Vakkari (1991) ได้ศึกษาวิเคราะห์บทความวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ จ านวน 833 บทความ จากวารสารหลักด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

ซึ่งจัดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1985 จ านวน 37 ชื่อเรื่อง โดยแบ่งเนื้อหาหลัก ดังนี้ 

1. วิชาชีพ 

2. ประวัติบรรณารักษศาสตร์ 

3. การจัดพิมพ์ 

4. การศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

5. วิธีการวิจัย 

6. การวิเคราะห์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

7. งานบริการห้องสมุดและสารสนเทศ 

8. การค้นคืนและจัดเก็บสารสนเทศ 

9. การสืบค้นสารสนเทศ 

10. การสื่อสารและวิชาชีพ 

11. การศึกษาลักษณะอ่ืน ๆ ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ส าหรั บ ในประ เทศไทย  สุ ทธิ ลั กษณ์  อ า พันวงศ์  ( 2518 )  ได้ เ สนอขอบเขตการวิ จั ย  

ทางบรรณารักษศาสตร์ เป็น 8 แขนงใหญ่ โดยน าหัวข้อที่ Schick (1963) เสนอแนะมาปรับแต่งเป็นหัวข้อ 

ที่เหมาะสมกับการวิจัยในประเทศไทย ดังนี้  

1. ภูมิหลัง 

2. การจัดองค์กรและการบริหารงาน 

3. ทรัพยากรห้องสมุด (หนังสือและวัสดุการอ่าน) 

4. การบริการผู้อ่าน 

5. งานเทคนิค รวมงานด้านข่าวสาร 

6. บุคลากรและการศึกษาอบรมวิชาด้านบรรณารักษศาสตร์ 



7. บรรณารักษศาสตร์สากล บรรณารักษศาสตร์เปรียบเทียบและบรรณารักษศาสตร์ 

ในประเทศอ่ืน  

8. วิธีวิจัยและประเมินค่า 

 

ภรณี ศิริโชติ (2521) ได้วิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2508-2519 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 สาขา ตามแนวทาง 

ของ Danton (1959) แต่แบ่งเนื้อหาในส่วนการศึกษาบรรณารักษศาสตร์เป็นอีกหัวข้อหนึ่งและเพ่ิมเติม

หัวข้ออ่ืนๆ เช่น สมาคมห้องสมุด งานจดหมายเหตุ ศูนย์วิชาการ นอกจากนั้นยังแบ่งเนื้อหาวิทยานิพนธ์ตาม

ประเภทของห้องสมุดอีกด้วย 

ต่อมามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์และงานบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย 

ได้แก่  จารุ วรรณ สินธุ โสภณ (2524) ยุ วดี  จารุทรัพย์  (2528) นงลักษณ์  ไม่หน่ ายกิจ  (2529)  

ประภาวดี สืบสนธ์ (2533) ชุติมา สัจจานันท์ (2537) จรูญลักษณ์ ทัพโยธา (2538) เพ็ญสุภา นาทอง (2543)  

และภรณี ศิริโชติ (2544) ซึ่งงานวิจัยในระยะหลังได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ โดยอาศัยแนวคิดบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทาง ในการแบ่งขอบเขตเนื้อหา 

และมีการเ พ่ิมหัวข้อเนื้อหาตามความเหมาะสม เช่น สารสนเทศศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ เป็นต้น 

นอกจากวิเคราะห์ขอบเขตของการวิจัยตามขอบเขตเนื้อหาวิชาชีพแล้วยังมีการวิเคราะห์เนื้อหา  

ตามประเภทห้องสมุดที่ศึกษา โดยภรณี ศิริโชติ (2544) ชุติมา สัจจานันท์ (2537) และเพ็ญสุภา นาทอง 

(2543) ได้จ าแนกตามประเภทของห้องสมุด คือ 

1. ห้องสมุดแห่งชาติ 

2. ห้องสมุดประชาชน 

3. ห้องสมุดโรงเรียน 

4. ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

5. ห้องสมุดเฉพาะ 

6. ห้องสมุดมากกว่า 1 ประเภท 

7. ไมใ่ช่ห้องสมุดประเภทใดประเภทหนึ่ง 



ในงานวิจัยของ ภรณี ศิริโชติ (2544) วิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์และงานบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้แนวทางการแบ่ งขอบเขตุ เนื้ อหาตามที่   

เพ็ญสุภา นาทอง (2543) ได้จัดไว้ และได้ปรับปรุงเรื่องย่อยที่อยู่ภายใต้หัวข้อ 8 หัวข้อ ได้แก่ 

1. การบริหาร 

2. งานเทคนิคหรือกระบวนการเทคนิค 

3. การบริการ 

4. ทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศ 

5. เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ 

6. ผู้ใช้ การใช้สารสนเทศ การใช้ทรัพยากรและบริการ 

7. การศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

8. เรื่องอ่ืนๆ 

ส าหรับ  รั ถพร ซั งธาดา (2551)  ได้ วิ เคราะห์ งานวิ จั ยสาขาบรรณารักษศาสตร์ และ 

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2549 โดยใช้กรอบแนวคิด 

การแบ่งขอบเขตเนื้อหาของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ซึ่งแบ่งเนื้อหาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ออกเป็น 10 หัวข้อดังนี้ 

1. การบริหาร 

2. พฤติกรรมสารนิเทศ 

3. การพิมพ์ 

4. ทรัพยากรสารนิเทศ 

5. การอ่าน 

6. งานเทคนิค 

7. งานบริการสารสนเทศ 

8. เทคโนโลยี 

9. การควบคลุมบรรณานุกรม 

10. การศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 



ในส่วนงานวิจัยของ อภิรดี  เกล็ดมณี (2551) ได้วิ เคราะห์ เนื้อหาวารสารห้องสมุดของ  

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ปีที่ 23- ปีที่ 50 (พ.ศ. 2522-2549) โดยแบ่งขอบเขตเนื้อหาของวารสาร

ออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 

1. บรรณารักษศาสตร์และภูมิหลัง 

2. การบริหารงานและการจัดการ 

3. ประเภทของห้องสมุด 

4. งานเทคนิคของห้องสมุด 

5. งานบริการห้องสมุด 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ 

7. วรรณกรรม 

8. เรื่องอ่ืนๆ 

 

งานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ระดับนานาชาติ 

สารสนเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะทางธรรมชาติเป็นสหวิทยาการ  และพหุวิทยาการ  

มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

การจัดการ  ธุรกิจ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแพทย์ และที่ส าคัญ  

คือ เป็นศาสตร์ที่มีความใกล้ชิดกับบรรณารักษศาสตร์   และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ค่อนข้างมาก  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

ในแง่มุมต่าง ๆจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ได้การยอมรับดับสากล   

จ าเป็นจะต้องใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ ได้มาตรฐานและตี พิมพ์ในว ารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ที่มีผู้ประเมินจากภายนอก รวมทั้งได้รับการยอมรับและอ้างอิงจากงานวิจัยอ่ืนด้วย  

ส าหรับในวงการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศถือว่าฐานข้อมูล ISI  Web of Science 

(http;/ / isiknowledge.com/wos)  ซึ่ ง เป็ นฐานข้ อมู ลทางวิ ช าการของบริษัท  Thomson Rcuters  

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารทางวิชาการจากสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ านวน 8,297 ชื่อ สังคมศาสตร์ จ านวน 2,895 ชื่อ ศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 1,553 ชื่อ  

มีระบบการกลั่นกรอง และคัดเลือกวารสารที่มีคุณภาพ เข้าสู่ฐานข้อมูลอย่างเข้มงวด ฐานข้อมูลดังกล่าว 

ได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย  



และองค์กรที่ท าหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ

ผลงานวิจัยเพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของวารสาร  

ในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้ดัชนีวัดการอ้างอิงผลงานวิจัย ดัชนีที่ส าคัญและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป  

คือดัชนีวัดผลกระทบการอ้างอิงหรือ  Journal Impact Factor 

ในฐานข้อมูล ISI Web of Science ของบริษัท Thomson Rcuters ได้ท าการจัดกลุ่มวารสาร 

ที่เป็นหลัก ( core journals) ของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไว้ในกลุ่ม “Information Science and 

Library Science” ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนวารสารในสาขาวิชาดังกล่าว จ านวน 83 ชื่อ และเป็นวารสารที่มีค่า 

 Impact  factor  ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Journal  Citation Reports จ านวน 66 ข้อ ดังนั้นเพ่ือการศึกษา

เนื้อหาของผลงานวิจัย และศึกษาแนวทางของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ของประเทศไทยที่ปรากฏในเวทีการวิจัยระดับสากล ภายในระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา  

และเพ่ือตรวจสอบสถานภาพการวิจัยและเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน และวิเคราะห์เนื้อหาบทความวิจัย  

ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของประเทศไทย ในช่วงปี  พ.ศ.  2542-2553  

โดยอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูล ISI Web of Science เป็นส าคัญ 

บทความจากประเทศไทย ที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูล ISI Web of Science จ านวน 44 บทความ

วิจัย (article) จ านวน 29 บทความ และบทความปริทัศน์ (review) จ านวน 1 บทความ พบว่า ตั้งแต่ปี 1999-

2010 ได้รับการอ้างอิงรวมทั้งสิ้น 207 ครั้ง ผู้แต่งบทความมาจากสถาบันต่าง ๆ  จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10 บทความ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  แห่ งละ 5 บทความ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒและมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ  

แห่งละ 2 บทความ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย บูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต สวทช. ส านักงานยูเนสโก และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กสน , แห่งละ 1 บทความ 

       เนื้อหางานวิจัย เป็นเรืองเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ดัชนีวัดผลงานวิจัย, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

เวิลด์ไวด์เว็บ, เว็บเชิงความหมาย, ระบบการจัดท ากลุ่มและดัชนีสารสน เทศบนเว็บ,  การเรียนผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์,  การค้นคืนสารสนเทศ, ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้, เครือข่ายสังคมและความร่วมมือ, นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ,  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ

ห้องสมุดเพ่ือชุมชน ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ ได้แก่ การวิจัยเชิงพัฒนาระบบ, กรอบแนวคิด ทฤษฏีและ

แบบจ าลอง, การศึกษาระยะยาว, การวิจัยเชิงคุณภาพ, การวิจัยเอกสาร, การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิจัยเชิง

ทดลอง 



ผลงานวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

ประเภทผลงานวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

เมื่อพิจารณาจ านวนผลงานทางวิชาการที่ผลิต พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

โดยรวมผลิตบทความวารสารจ านวนมากที่สุด 223 รายการ เมื่อพิจารณาตามประเภทห้องสมุด  

พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลิตบทความวารสารจ านวนมากที่สุด 223 รายการ 

ส่วนบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนผลิตหนังสือจ านวนมากที่สุด 8 รายการ 

บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยรวมผลิตบทความวารสาร ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ

บทความวารสารเป็นเอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการ

วิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้น ๆ อีกทั้งเป็นผลงานที่มีความ

กระจ่าง เข้าใจง่าย และชัดเจน นอกจากนี้การผลิตผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท อาจมีวัตถุประสงค์  

การผลิตที่แตกต่างกันตามงานที่ปฏิบัติ โดยพบว่า บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานเทคนิคและงานเทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอร์ ผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน ขณะที่บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานบริการและงานวารสารและ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ผลิตบทความวารสาร ส่วนบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานบริหาร ผลิตรายงานการวิจัย  

แต่โดยภาพรวมของการผลิตผลงานทางวิชาการ พบว่า บรรณารักษ์จ านวนมากที่สุดผลิตบทความวารสาร  

 

เนื้อหาของผลงานทางวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

จากการศึกษาเนื้อหาของการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

พบว่า บรรณารักษ์จ านวนมากที่สุด ผลิตผลงานทางวิชาการ ที่มี เนื้อหาด้านทรัพยากรสารนิ เทศ  

แหล่งและบริการ  

เมื่อพิจารณาตามประเภทของห้องสมุด พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีเนื้อหา ด้านทรัพยากรสารนิเทศ แหล่งบริการ เช่นเดียวกับบรรณารักษ์ห้องสมุด

สถาบัน อุดมศึกษาของ เอกชน ซึ่ งผลิตผลงานทางวิชาการที่ มี เนื้ อหาด้านทรัพยากรสารนิ เทศ  

แหล่งและบริการด้านเทคโนโลยีสารนิเทศ 

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งเนื้อหาของการผลิตผลงานทางวิชาการ ตามหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้ 



การผลิตผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับห้องสมุด/สารนิเทศ  

บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยรวมจ านวนมากที่สุด ผลิตผลงานที่มี เนื้อหา 

เรื่องการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

ของเอกชน จ านวนมากที่สุด ผลิตผลงานที่มีเนื้อหาเรื่องการอ่านและผู้อ่าน 

การผลิตผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาด้านการบริหารงาน   

บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยรวมจ านวนมากที่สุด ผลิตผลงานที่มี เนื้อหา  

เรื่องการจัดการบุคลากร เมื่อพิจารณาตามประเภทของห้องสมุด พบว่า ทั้งบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันศึกษา

ของเอกชนและของรัฐ ล้วนผลิตผลงานที่มีเนื้อหาเรื่องการจัดการบุคลากร เช่นเดียวกัน 

การผลิตผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาด้านการจัดการทรัพยากรสารนิเทศ   

บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยรวมจ านวนมากที่สุด ผลิตผลงานที่มี เนื้อหา 

เรื่องการวิเคราะห์สารนิเทศ เมื่อพิจารณาตามประเภทของห้องสมุด พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวนมากที่สุด ผลิตผลงานทีมีเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์สารนิเทศ ส่วนบรรณารักษ์

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จ านวนมากที่สุด ผลิตผลงานที่มี เนื้อหาเรื่อง  การคัดเลือก

ทรัพยากรสารนิเทศ 

การผลิตผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาด้านทรัพยากรสารนิเทศ แหล่งบริการ  

บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยรวมจ านวนมากที่สุด ผลิตผลงานที่มี เนื้อหา 

เรื่ องการบริการสารนิ เทศ เมื่อพิจารณาตามประเภทของห้องสมุด พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวนมากที่สุด ผลิตผลงานที่มีเนื้อหา เรื่องบริการ ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จ านวนมากที่สุด ผลิตผลงานที่มีเนื้อหา เรื่องทรัพยากรสารนิเทศ 

การผลิตผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารนิเทศ           

บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษา โดยรวมจ านวนมากที่สุด  ผลิตงานที่มี เนื้อหา 

เรื่ องห้องสมุดอัตโนมัติ    เมื่อพิจารณาตามประเภทของห้องสมุด  พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จ านวนมากที่สุด  ผลิตผลงานที่มี เนื้อหาเรื่อง ระบบจัดเก็บและค้นคืน  

ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  จ านวนมากที่สุด ผลิตผลงานที่มี เนื้ อหา  

เรื่องห้องสมุดอัตโนมัต ิ


