
บทที 1
ทรัพยากรสารสนเทศ และ

กระบวนการพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวฒัน์บดี

วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม บทที 1

เมือศกึษาบทที 1 จบแล้วนกัศกึษามีความรู้ ความสามารถ และทกัษะดงันี
• นกัศกึษามีความรู้และความเข้าใจ เกียวกบัความหมายของทรัพยากร

สารสนเทศ
• นกัศกึษาสามารถบอก และอธิบายความสําคญัของทรัพยากรสารสนเทศ 
• นกัศกึษาทราบถึงเกณฑ์การแบง่ประเภททรัพยากรสารสนเทศ และสามารถ

อธิบายประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
• นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงกระบวนการพฒันา

ทรัพยากรสารสนเทศได้



ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources)
หมายถึง วัสดุทีเป็นรูปธรรมสัมผัสได้ ทีบันทึกข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ทีเป็นแก่น หรือ
เนือหาสาํคัญ ทไีด้จาํแนก ชีแจง แสดงออกให้ปรากฏ โดยมี
การกลันกรอง เ รียบเรียง และประมวลโดยใช้ภาษา 
สัญลักษณ์ ภาพ รหัสและอืนๆ (ศิริพร ศรีเชลียง, 2551 : 
39)

ทรัพยากรสารสนเทศ  จําแนกตามสาขาวิชา
เป็นการแบ่งออกตามกลุ่มเนือหาวชิา เช่น

•มนุษยศาสตร์
•สังคมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์

ศาสนา ปรัชญา จติวิทยา
รัฐศาสตร์ พัฒนาชุมชน
เคมี ฟิกสิกส์ ชีววิทยา



ทรัพยากรสารสนเทศ  การจําแนกตามแหล่งทีมา
หรือการผลติ แบ่งเป็น 3 ประเภท

• แหล่งปฐมภูมิ 
• แหล่งทุติยภูมิ 
• แหล่งตติยภูมิ

แหล่งปฐมภมูิ คือ  สารสนเทศทเีป็นความคิดริเริม ทผีลิต
เป็นบนัทกึรายงาน การค้นคว้าวจิัยจากความรู้ทพีบใหม่
และทนัสมัย ได้แก่ 

ต้นฉบับตวัเขียน จดหมายเหตุ 
รายงานการวจิัย วทิยานิพนธ์
สิทธิบัตร มาตรฐาน 
วารสาร หนังสือพมิพ์



แหล่งทุตยิภูมิ คือ สารสนเทศทนํีามารวบรวมเรียบเรียง
เนือหาจากสารสนเทศปฐมภูมขินึใหม่ เพือสะดวกต่อผู้ใช้ 
ได้แก่ หนังสืออ้างองิบางประเภท คือ 

พจนานุกรม สารานุกรม 
สาระสังเขป 
สิงพมิพ์แปล 

แหล่งตตยิภูมิ คือ สารสนเทศทจีัดทาํขนึ เพือใช้
ประกอบการเรียนการสอน หรือเป็นคู่มือ สําหรับใช้ใน
สาขาวชิาต่าง ๆ เช่น    

บรรณานุกรม ดรรชนีวารสาร
คู่มือแนะนําวรรณกรรม 
หนังสือชีวประวตัิ 
นามานุกรม



ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ จาํแนก
ตามลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ

จําแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
• วสัดุตีพมิพ์ หมายถึง  วสัดุบันทึก  และจัดเกบ็สารสนเทศไว้บน

แผ่นกระดาษ และใช้      ตัวอกัษรเป็นหลกัในการสือความหมาย  และ
สือสารสนเทศ

• วสัดุไม่ตีพมิพ์ หมายถึง วสัดุทีบันทึกสารสนเทศทีเกบ็ไว้ในลกัษณะเป็น
ภาพ เสียง หรือทังภาพและเสียงโดยใช้เทคนิคในการบันทึกด้วยอุปกรณ์
อืนๆ ทีไม่ใช่การพมิพ์

• สืออเิลก็ทรอนิกส์ 

วสัดตีุพิมพ์หรือสือสิงพิมพ์ (printed materials)



หนังสือ หมายถึง สิงพิมพ์ทีมีเนือหาที
เกียวเนืองสมัพนัธ์กันอาจจะจบภายใน
เล่มหรือไม่ก็ได้และมีเนือหาตังแต่ 48
หน้าขึน ไปห รือสิ ง ทีบันทึกค วาม รู้ 
ความคิด ความเชือเรืองราวต่างๆ ทีเป็น
เลม่ถาวร

หน
งัสื

อ หนงัสือสารคดี
(non-fiction)

หนงัสือบนัเทิงคดี (fiction)

หนงัสืออา่นประกอบ 
(external reading books)

• เป็นหนงัสือทีเขียนขึนเพือใชอ่้าน
ประกอบในการเรียนในรายวิชา
ต่างๆ นอกเหนือไปจากหนงัสือ
เรียนทีกาํหนดไว้



หนงัสือความรู้ทวัไป
(general reading books)

• เป็นหนังสือทีมุ่งให้ความรู้ทวัๆ ไป
นอกเหนือจากแบบเรียน ตาํราเรียน
และหนัง สือ อ่ านประกอบ  เ ป็น
หนังสือทีผูท้รงความรู้ หรือมีความ
สนใจในเรืองใดเรืองหนึงเขียนขึนมา
เพือเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลที
สนใจอ่าน

หนงัสือสารคดี (non- fiction) (ตอ่)

• หนงัสืออา้งอิง (reference books) เป็นหนงัสือทีจดัทาํขึนเพือใชค้น้ควา้   
อา้งอิงขอ้มูลเรืองราวต่างๆ เพียงตอนใดตอนหนึง ไม่จาํเป็นตอ้งอ่าน
รายละเอียดทงัเล่ม เช่น พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม เป็นตน้



อักขรานุกรมชีวประวัติ
ของบุคคลในชาตหินึงหรือท้องถนิหนึง 

(National or Regional)

• Who' Who in Thailand.

• Dictionary of American Biography

• Dictionary of British Architects 

หนงัสือสารคดี (non- fiction) (ตอ่)

• วทิยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ (thesis and dissertations) เป็นสิงที      
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเรียบเรียงขึนเพือประกอบการศึกษาในระดบั
บณัฑิตศึกษา เนือหาเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ในเรืองทีผูเ้รียนมีความสนใจ และ
ตอ้งการทีจะคน้หาคาํตอบในเรืองนนัๆ



หนงัสือสารคดี (non- fiction) (ตอ่)

• วิจยัคาํว่า การวิจัย มาจากคาํว่า Research มรีากศัพท์มาจาก Re + Search Re แปลว่า ซาํ 
Search แปลว่า ค้น ดังนัน Research แปลว่า ค้นคว้าซาํแล้วซาํอีก ซึงน่าจะหมายถึง การ
ค้นหาความรู้ความจริง ค้นแล้วค้นอีก ซึงจะทาํให้ได้รับรู้ความรู้ ความจริงทีน่าเชือถือ ถกูต้อง 
เพราะมข้ีอมลูทีเพียงพอต่อการสรุปเป็นความรู้ความจริงนัน ๆ ความหมายของการวิจัยตาม
พจนานุกรม การวิจัย คือ การค้นคว้าเพือหาข้อมลูอย่างถถ้ีวนตามหลกัวิชา (พจนานุกรม. 2525) 
การวิจัยคือ กระบวนการหาความรู้ความจริงใหม่ ทีมรีะบบแบบแผนตามหลกัวิชา อาศัยหลกั
เหตผุล ทีรอบคอบ รัดกมุ ละเอียดและเชือ ถือได้ และความรู้ความจริงนันจะนาํไปเป็นหลกัการ 
ทฤษฎ ีหรือ ข้อปฏิบัติทีทาํให้มนุษย์ได้รับรู้และนาํไปใช้เพือให้สามารถดาํรงชีวิต ด้วยความ
สงบสุขหรือป้องกันและหลกีเลยีงภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ ความหมายของรายงานผลการวิจัย หรือ
เรียกสันๆว่า รายงาน หมายถึง เรืองราวทีเป็นผลจากการค้นคว้าทางวิชาการ แล้วนาํมาเรียบ 
เรียงอย่างมรีะเบียบแบบแผน เรืองราวทีนาํมาเขยีนรายงานต้องเป็นข้อเทจ็จริง หรือความรู้ อัน
เกิดจากการรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการค้น คว้าทีเป็นระบบ มลีกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์

หนงัสือสารคดี (non- fiction) (ตอ่)

• เอกสารมาตรฐาน (standard) เป็นเอกสารทีแสดงออกถึงขอ้กาํหนดขึนมาเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการวดั
คุณภาพ และปริมาณ เพือใชเ้ป็นสิงตดัสิน หรือเป็นเกณฑรั์บรอง       ตวัอยา่ง การกาํหนดมาตรฐานใน
ประเทศไทย โดยส่วนราชการ และสมาคมวชิาชีพ เช่น กรมทางหลวงทาํ มาตรฐานทางหลวง สมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ทาํมาตรฐานหอ้งสมุด สาํนกังานมาตรฐาน อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม รับผดิชอบดาํเนินงานดา้นมาตรฐานผลิตภณัฑ ์  อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นตน้



หนงัสือสารคดี (non- fiction) (ตอ่)

• เอกสารสิทธิบตัร (patent) เป็นเอกสารทีหมายถึง เอกสารทีจดทะเบียนสิงทีประดิษฐขึ์นมาใหม่ เพือ
แสดงกรรมสิทธิ หรือหนงัสือสาํคญั ทีออกให ้เพือคุม้ครองการประดิษฐ ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์
สิทธิบตัรเป็นเอกสารเช่นเดียวกบัโฉนดทีดิน หรือประทานบตัร ผูที้เปิดเผยความคิดใหส้าธารณชนทวัไป 
ไดรั้บความรู้ใหม่ จะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย โดยผูอื้นจะนาํไปใชป้ระโยชน ์โดยเจา้ของไม่
อนุญาตไม่ได ้ประเทศไทยมีสิทธิบตัร 2 ประเภท คือ สิทธิบตัรการประดิษฐ ์และสิทธิบตัรการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์

หนงัสือสารคดี (non- fiction) (ตอ่)

• สิงพิมพรั์ฐบาล (government publications) เป็นหนงัสือหรือ
เอกสารทีหน่วยงานภาครัฐเป็นคนจดัทาํขึนเพือใหข้อ้มูลในดา้นการปฏิบติังาน 
เช่นรายงานประจาํปี  รายงานการประชุมสมัมนา เป็นตน้



หนงัสือบนัเทิงคดี (fiction)

หนงัสือบนัเทิงคดี (fiction)หมายถึง หนงัสือทีมุ่งใหค้วามบนัเทิงกบัผูอ่้าน ซึง
อาจเขียนขึนจากประสบการณ์ของผูเ้ขียน หรือเขียนตามจินตนาการของผูเ้ขียนกไ็ด ้
ไดแ้ก่

• นวนิยาย (novel) เป็นเรืองแต่งขนาดยาวทีผูแ้ต่งใชก้ารสมมติตวัละคร      
เรืองราว เหตุการณ์ต่างๆ ขึนมาใหมี้ความสมจริง และสอดคลอ้งกนั

หนงัสือบนัเทิงคดี (fiction)

• เรืองสัน (short stories) เป็นเรืองแต่งขนาดสันทีผู ้
แต่งเขียนขึนมา จะมีตวัละครไม่มาก มีการดาํเนินเรืองที
รวดเร็ว

• หนงัสือสาํหรับเด็ก และเยาวชน (easy books) เป็น
หนังสือทีเขียนขึนให้เด็กและเยาวชนอ่าน ลักษณะของ
หนังสือจะมีทงัภาพ และเนือหา หรือการ์ตูน ซึงเหมาะกบั
วยัของเดก็



สงิพิมพ์ตอ่เนือง

• สิงพิมพต่์อเนือง (serials) เป็นสิงพิมพที์เสนอข่าว ความเคลือนไหว 
เหตุการณ์ต่างๆ ทีน่าสนใจ ในลกัษณะของข่าว หรือบทความ ภายใตชื้อเรือง
เดียวกนั  มีกาํหนดระยะเวลาในการออกไวแ้น่นอน และสมาํเสมอ ตวัอยา่ง
กาํหนดการออก รายสปัดาห์ (Weekly) คือ 7 วนั : ครัง รายปักษ ์(Bi-
weekly) คือ 15 วนั : ครัง หรือ ครึงเดือน : ครัง รายเดือน (Monthly) คือ 
1 เดือน : ครัง รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครัง รายสามเดือน 
(Quarterly) คือ 3 เดือน : ครัง รายหกเดือน (Two times a year) คือ
6 เดือน : ครัง หรือ ปีละ 2 ฉบบั รายปี (Annually) คือ 1 ปี : ครัง เช่น 
รายงานประจาํปี 

วารสาร  (Periodicals  or  Journals) 

• วารสารเป็นสิงพิมพที์ออกต่อเนืองทีนาํเสนอสาระความรู้ในรูปของบทความ
โดยแบ่งออกเป็นคอลมัน์ต่าง ๆ   แบ่งประเภทของวารสาร ไดด้งันี

1.  วารสารทวัไป ( Periodicals )   เป็นวารสารทีมีเนือหามุ่งเนน้ทีจะให้
ความรู้ทวั ๆ  ไป  ไม่เนน้หนกัเนือหาเรืองใดเรืองหนึงโดยเฉพาะ  เช่น  สารคดี บา้น
และสวน เป็นตน้

2.  วารสารเฉพาะเรือง  หรือวารสารวชิาการ  ( Journal )  เป็นวารสารทีมี
เนือหาเฉพาะเกียวกบัเรืองใดเรืองหนึงทีส่งเสริมใหผู้อ่้านมีความรู้ทีทนัสมยั  เช่น  
บรรณสาร อินฟอร์เมชนั หอ้งสมุด วทิยบริการ เป็นตน้   



วารสาร  (Periodicals  or  Journals) 

นิตยสาร magazines

• นิตยสารจะมุ่งเสนอ
ความรู้ทวัไป  โดย
จะเนน้การใหค้วาม
บนัเทิงและ
เกร็ดความรู้มากกวา่
วชิาการ 



หนงัสือพิมพ์ (newspapers)

• หนงัสือพิมพ ์(newspapers) เป็นสิงพิมพที์นาํเสนอข่าวสารเหตุการณ์ ความเคลือนไหว
ใหม่ๆ ทงัภายในและภายนอกประเทศ  เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการศึกษา ข่าวกีฬา 
ข่าวบนัเทิง เป็นตน้ หนงัสือพิมพใ์นประเทศไทย มี 2 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาดมาตรฐาน  หรือ
บางครังเรียกวา่ขนาดใหญ่ กวา้งประมาณ 14 นิว ยาว 23 นิว  เช่น ไทยรัฐ  เดลินิวส์ มติชน เป็น
ตน้ และหนงัสือพิมพข์นาดเลก็ หรือเรียกวา่ แทปลอยด ์(tabloid) มีความกวา้งประมาณ 11.5 
นิว ความยาวประมาณ 14.5 นิว ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ซอกเกอร์ สปอร์ตพูล เป็นตน้ จะมีจาํนวน
หนา้ ตงัแต่ 8หนา้ไปจนถึง 40 หนา้ รูปเล่มจะมีลกัษณะการพบัรวมกนัเป็นเล่ม แต่ไม่นิยมเยบ็
เล่ม ส่วนมากจะออกรายวนั หรือบางฉบบัทีพิมพใ์นกรุงเทพออกฉบบัเชา้ และบ่าย เช่น 
หนงัสือพิมพ ์มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ เพือเสนอข่าวใหท้นัเหตุการณ์ทีเกิดขึนอยูเ่สมอ

จลุสาร

• จุลสารหรือบางครังอาจเรียกวา่ อนุสาร (pamphlets) เป็นสิงพิมพที์มีขนาด
เลก็  องคก์าร ยเูนสโกกาํหนดใหจุ้ลสารมีความหนาระหวา่ง 5-48 หนา้ บาง
ตาํรากาํหนดไว ้100 หนา้แต่โดยทวัไปจุลสารมีความหนาไม่เกิน 60 หนา้ (ก่อ
เกียรติ ขวญัสกลุ, 2547, 9) จุลสารจะมีเนือหาเดียวทีจบในเล่ม ส่วนมาก
หอ้งสมุดมกัจะไดม้าฟรี หรือ จากการอภินนัทนาการ จากหน่วยงาน  ราชการ 
องคก์ร หรือสถาบนัต่างๆ เป็นตน้ 



กฤตภาค(clippings)

• กฤตภาค เป็นวสัดุทีหอ้งสมุดแต่ละ
แห่งจดัทาํขึนเอง โดยตดัขอ้ความที
เป็นข่าว หรือบทความทางวชิาการที
มีประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ จาก
หนงัสือพิมพ ์หรือวารสารล่วงเวลา
นาํมาผนึกลงบนกระดาษให้
เรียบร้อยพร้อมระบุแหล่งทีมาของ
ข่าว บทความ หรือรูปภาพนนัๆ เพือ
ประโยชน์ในการอา้งอิง 



วสัดไุมต่ีพิมพ์

วสัดุไม่ตีพิมพ์ หมายถึง วสัดุสารสนเทศทีไม่อยูใ่นรูปแบบของตวัพิมพ์ และ
สามารถสือความหมายของขอ้มูลทีบรรจุอยูไ่ดโ้ดยอาศยัภาพและเสียงเป็นหลกั 
แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงันี

1. ทศันวสัดุ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศประเภททีใชก้ารดู เพือรับ
สารสนเทศ แบ่งเป็น ประเภททีไม่ตอ้งอาศยัอุปกรณ์ใดช่วย ไดแ้ก่  กราฟฟิก วสัดุ
จริง ของตวัอยา่ง หุ่นจาํลอง  ประเภททีตอ้งอาศยัอุปกรณ์  ไดแ้ก่ สไลด ์ฟิลม์สตริบ 
แผน่โปร่งใส เป็นตน้

2. โสตวัสดุ หมายถงึ ทรัพยากรสารสนเทศประเภททใีช้การฟังเพือรับสารสนเทศ  
ได้แก่ แถบบนัทกึเสียง และแผ่นเสียง
3. โสตทศันวสัดุ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศทใีช้ทงัการฟัง และการดูเพอีรับ
สารสนเทศ ได้แก่ ภาพยนตร์ วดีทีศัน์ เป็นต้น 
4. วสัดุย่อส่วน (Microforms)



สืออิเลก็ทรอนิกส์

• เป็นวสัดุทีบนัทึกสารสนเทศในรูปของสญัญาณอิเลก็ทรอนิกส์ หรือดิจิตอล 
สามารถจดัเกบ็ขอ้มูลไดใ้นปริมาณสูง เวลาใช ้ตอ้งมีเครืองแปลงสญัญาณ
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นสญัญาณภาพและเสียง ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลออนไลน์
ฐานขอ้มูลซีดีรอม และเวบ็ไชตต่์างๆ เป็นตน้

ทีมา (พรทิพย ์อาจวชิยั, 3 กรกฎาคม 2561)



• ทีมา (พรทิพย ์อาจวชิยั, 3 กรกฎาคม 2561)

ตวัอย่างฐานข้อมลูออนไลน์





การพฒันา หมายถึงอะไร

• การพฒันาหมายถึง การทาํใหเ้จริญงอกงาม หรือ
เจริญกา้วหนา้ขึน

• การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศขององคก์รใหมี้ความพร้อม 
และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการได้

ทําไมจงึต้องมีการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ

• การอ่าน การค้นคว้า ทาํให้วทิยาการเจริญขนึ
สาขาวชิาต่างๆขยายออกไป

• เพือสนองความต้องการของชุมชนทงัในปัจจุบันและ
อนาคต 



• เพือให้ตรงกบัความต้องการทงัในด้านเนือหา 
ประเภท และรูปแบบ

• เพือมีปริมาณเพยีงพอกบัจาํนวนการใช้
• พืนทีในการจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศมีจาํกดั
• งบประมาณทไีด้รับมีจาํกดั

กระบวนการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ

• กระบวนการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดว้ย (ประอรนุช โปร่งมณี
กล, 2556)

• การศึกษาผูใ้ช้

• การกาํหนดนโยบาย

• การคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

• การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ

• การประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศ


