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     บทคดัย่อ 

 

งานวจิยัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพการใหบ้รกิาร วธิกีารจดัการ และการกําหนดแนว

ทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื 

ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ จาํนวน 21 คน และหวัหน้าฝา่ยวารสาร จาํนวน 23 คน โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง

จากหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มคณะทาํงานฝา่ยวารสารและเอกสาร  ภายใต้

คณะกรรมการความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา จาํนวน 25 แห่ง  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น

การวจิยัคอื แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง โดยเกบ็ขอ้มลูจากหวัหน้าฝ่ายวารสารก่อน แลว้จงึนํามา

สรา้งแบบสมัภาษณ์สําหรบัผูบ้รหิารหอ้งสมดุ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา (Content 

Analysis) แลว้นําเสนอในรปูตาราง พรอ้มแสดงค่ารอ้ยละ 

ผลการวจิยัพบว่า  

1. สภาพการใหบ้รกิารวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั มดีงัน้ี  

(1) รปูแบบวารสารทีใ่หบ้รกิารเป็นรปูแบบฉบบัพมิพม์ากทีสุ่ด  รองลงมาคอืรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์  

รปูแบบไมโครฟิลม/์ไมโครฟิช  และรปูแบบซดีรีอมตามลาํดบั  (2) ส่วนใหญ่ไมม่นีโยบายการจดัการ

วารสารฉบบัล่วงเวลา (3) ประเภทของวารสารทีจ่ดัเกบ็ ประกอบดว้ย วารสารวชิาการ   วารสารที่

จดัทําดรรชนี  วารสารทีห่อ้งสมดุจดัซือ้  วารสารทีอ่าจารยเ์สนอแนะใหจ้ดัเกบ็  และวารสารทีไ่มม่ชีื่อ

อยูใ่นฐานขอ้มลู ตามลาํดบั (4) เกณฑใ์นการพจิารณาจดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา คอื กําหนดปี

ของวารสารทีจ่ดัเกบ็  และสถติกิารใช ้ตามลําดบั (5) จดัเกบ็วารสารตามลาํดบัตวัอกัษรของชื่อ

วารสาร (6) ส่วนใหญ่ไมไ่ดแ้ปลงรปูวารสารฉบบัล่วงเวลา และ (7) ส่วนใหญ่มหีอ้งจดัเกบ็โดยเฉพาะ

อยูภ่ายในหอ้งสมุด   

2. วธิกีารจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสรปุไดด้งัน้ี คอื  

(1) ผูบ้รหิารหอ้งสมดุส่วนใหญ่เหน็ว่ายงัมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลาในรปู

ฉบบัพมิพเ์อาไว ้และ (2) กรณทีีต่อ้งจดัเกบ็ตวัเล่มนัน้จาํเป็นตอ้งมนีโยบายการจดัการทีเ่ป็นรปูธรรม 

โดยองคป์ระกอบของนโยบายควรประกอบดว้ยประเภทของวารสารทีจ่ดัเกบ็ ไดแ้ก่ วารสารวชิาการ 

วารสารทีท่ําดรรชนี และการพจิารณาเน้ือหาของวารสาร เช่น วารสารทีท่รงคุณค่า หรอืวารสารของ

สถาบนั 

3. แนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ตาม 

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารหอ้งสมดุ สรปุไดด้งัน้ี 

3.1 ดา้นการบอกรบั  ส่วนใหญ่เหน็ว่าแนวโน้มเกี่ยวกบัการบอกรบัวารสาร 



ของหอ้งสมดุควรเป็นการสรา้งภาคกีารบอกรบัฐานขอ้มลูวารสารออนไลน์เพื่อช่วยลดปญัหาเรือ่ง

งบประมาณ 

3.2 ดา้นสถานทีจ่ดัเกบ็  ส่วนใหญ่เหน็ว่าควรพฒันาความรว่มมอืในการ 

จดัเกบ็วารสารรว่มกนัโดยใหห้อ้งสมดุทีม่ฉีบบั (Holdings) ทีส่มบรูณ์เป็นผูจ้ดัเกบ็ มบีรกิารยมื

ระหว่างหอ้งสมดุ และบรกิารจดัส่งทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ีหอ้งสมดุแต่ละแห่งควรจดัทําคลงั

ปญัญา (Institutional Repository) สาํหรบัจดัเกบ็เฉพาะสิง่พมิพแ์ละวารสารทีเ่ป็นของมหาวทิยาลยั

ตนเอง และไมจ่าํเป็นตอ้งเกบ็รปูเล่มอกีต่อไป 

3.3 ดา้นการแปลงรปูวารสาร ส่วนใหญ่เหน็ว่า เมือ่หอ้งสมดุแปลงวารสาร 

ฉบบัพมิพใ์หอ้ยูใ่นรปูดจิติอลและวารสารนัน้ไม่มปีญัหาเรือ่งลขิสทิธิ ์  ไมจ่าํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเล่มเอาไว ้

ในกรณวีารสารทีม่ปีญัหาเรื่องลขิสทิธิ ์เมือ่แปลงรปูแลว้ใหเ้กบ็ในรปูของซดีรีอมและอนุญาตใหใ้ช้

ภายในหอ้งสมดุเท่านัน้ หรอืใชเ้ฉพาะภายในมหาวทิยาลยั (Intranet) นอกจากน้ี ควรมตีวัแทนซึง่ 

ทาํหน้าทีเ่ป็นคนกลางเพื่อเจรจา   ขออนุญาตสาํนกัพมิพท์ีเ่ป็นหน่วยงานราชการและเอกชนทีไ่ม่

หวงัผลกําไรใหส้ามารถแปลงรปูวารสารไดโ้ดยไมผ่ดิกฎหมาย  

4. ปจัจยัทีจ่ะทาํใหค้วามรว่มมอืเพื่อช่วยใหก้ารจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาประสบ 

ผลสาํเรจ็ ส่วนใหญ่เหน็ดว้ยมากทีสุ่ดคอื การทีผู่บ้รหิารมองเหน็ถงึความสาํคญัของการสรา้งความ

รว่มมอื รองลงมาคอื  ความพรอ้มของแต่ละหอ้งสมดุ   การกําหนดเงือ่นไขหรอืกลไกการใหบ้รกิาร 

และ งบประมาณในการลงทุน ตามลาํดบั 
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     Abstract 

This research aims at studying the service, management method and management 

guideline of back issue’s journals among public university library.  The sample consists of 

21 library administrators and 23 periodical chiefs through purposive sampling from members 

in Thai Library Network Committee.  Questionnaire items by periodical chiefs’ opinions are 

constructed as a constructed – interviews for library administrator.  Then data are converted 

by content analysis and presented with percentage.       

The results revealed as follows: 

1. In case of the service, it is found that most library had printed version,  

electronic version, microfilm/microfiche, and CD-ROM, respectively. Nevertheless, most of 

them have no managerial policy about the back issues.  The preserved issues include 

academic journal, indexed journal, purchased journal, faculty suggestion, and ones that 

cannot find on the database, while they set their own preservation criteria as year duration 

and usage statistics and the journal titles are alphabetical arranged and put in library’stored 

room       

       2. The management method used can be summarized as library 

administrator consider the importance of printed issues and should have written policy 

which includes type of journals such as academic journal, indexed journal, and its content 

as university journal or its value. 

                 3. Back issue’ management guidelines by library administrator opinion are             

             3.1 Acquisition: Most of them consider to performing the online 

journal‘s consortia that can be assisted for the limited budget.      

   3.2  Store space: Most of them agree to cooperate among library 

university with the complete holdings as a store place and lending the service through 

interlibrary-loan with effective delivery. Moreover, Institutional Repository (IR) is an 

alternative option for preserving university publications as well as journals without printed 

version’s preserving.      

                      3.3 Digitization: Most of them consider not to preserve the printed 

ones in case there are no copyright problem, except it there are, let keep CD-ROM and 



service only in the library or Intranet system. Furthermore, there should have an agent to 

negotiate for the non-profit publisher or organization’s allowance of the digitization process. 

                  4. Finally, factors affected the successfulness of back issue management’s 

cooperation include cooperation realization of library administrator, library readiness, service 

condition and budget, respectively.                   
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ภมิูหลงั 

วารสารเป็นทรพัยากรสารสนเทศทีส่าํคญัประเภทหน่ึงของหอ้งสมดุ  เน่ืองจากวารสารเป็น

แหล่งเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการทีร่วดเรว็กว่าหนงัสอืหรอืสิง่พมิพป์ระเภทอื่น ๆ  โดยทีใ่นแต่ละปี  

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งจะบอกรบัวารสารฉบบัพมิพท์ัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็น

จาํนวนหลายชื่อเรือ่ง  เพื่อใหบ้รกิารดา้นการศกึษาคน้ควา้และวจิยัแก่อาจารย ์นกัวจิยั  นกัศกึษา 

ดงันัน้  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจงึตอ้งมวีธิกีารจดัการวารสารทัง้ในเรือ่งของงบประมาณ เพื่อการ

บอกรบัวารสาร โดยเฉพาะวารสารภาษาต่างประเทศทีม่รีาคาค่าวารสารเพิม่สงูขึน้ทุกปี จนทําให้

หอ้งสมดุไมส่ามารถบอกรบัวารสารทุกรายการตามความตอ้งการของอาจารยแ์ละนักวจิยัได ้ แมว้่า

ทางสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร จะไดจ้ดัทาํโครงการพฒันา

เครอืขา่ยหอ้งสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยมโีครงการยอ่ยคอื โครงการดําเนินการบอกรบั

ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อการสบืคน้ (Reference Database) จาํนวน 14 ฐานใหแ้ก่หอ้งสมดุ

มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทัง้หมด 78 แห่ง สามารถสบืคน้เอกสารฉบบัเตม็ได ้ โดยทีห่อ้งสมดุแต่ละแห่ง

ไมต่อ้งบอกรบัซํ้าซอ้นกนัเพื่อเป็นการประหยดังบประมาณแลว้กต็าม  อกีทัง้จากการทีว่ารสารเป็น

สิง่พมิพต่์อเน่ืองและมกีําหนดออกเป็นระยะ ส่งผลใหเ้กดิพนัธกรณทีีต่่อเน่ืองตามมา อาท ิหอ้งสมดุ

ตอ้งจดัเตรยีมพืน้ทีส่ําหรบัจดัเกบ็ตวัเล่มวารสารเหล่านัน้ จากการศกึษางานวจิยัพบว่า  หอ้งสมดุ

มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ประสบปญัหาเรือ่งพืน้ทีส่ําหรบัจดัเกบ็วารสาร เน่ืองจากมพีืน้ทีจ่าํกดั คบัแคบ 

ไมส่ามารถรองรบัปรมิาณตวัเล่มทีเ่พิม่ขึน้  (นวพร สุรยิะ.  2541: บทคดัยอ่; ปิยะนาถ สระสงคราม.  

2541: บทคดัยอ่) และอุณหภมูขิองหอ้งทีจ่ดัเกบ็ตวัเล่มอาจก่อใหเ้กดิปญัหาในเรือ่งของคุณภาพของ

กระดาษเช่น กรอบ เป่ือยหรอืขึน้รา  ซึง่จะส่งผลต่อการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชไ้ด ้  แมว้่าหอ้งสมดุบางแห่ง

จะแกไ้ขดว้ยวธิกีารดําเนินงานในรปูแบบต่าง ๆ เช่น ยกเลกิบอกรบัวารสารในรปูฉบบัพมิพ ์  และ

หนัมาบอกรบัในรปูอเิลก็ทรอนิกสห์รอืฐานขอ้มลูออนไลน์แทน   หรอืทาํคลงัเกบ็สิง่พมิพท์ีม่กีารใช้

น้อยหรอืจาํหน่ายวารสารฉบบัล่วงเวลาทีไ่ดร้บับรจิาคหรอืวารสารทีไ่มม่กีารใชห้รอืใชน้้อยออกจาก

หอ้งสมดุ ฯลฯ   แนวทางดงักล่าวน้ียงัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาเรือ่งการจดัการวารสารทัง้หมดได ้ไม่

ว่าจะเป็นการบอกรบั  การจดัเกบ็และการใหบ้รกิาร  เน่ืองจากปญัหาเรือ่งงบประมาณทีจ่าํกดัไม่

สอดคลอ้งกบัราคาค่าวารสารทีส่งูขึน้   หรอืการเปลีย่นรปูแบบการบอกรบัจากฉบบัพมิพม์าเป็น

วารสารออนไลน์เพื่อลดปญัหาการจดัเกบ็  รวมถงึการทีห่อ้งสมดุตอ้งปรบัเปลีย่นบทบาทการ

ใหบ้รกิารไปสู่โลกดจิติอลนัน้   ทาํใหเ้กดิประเดน็ทีต่อ้งพจิารณาดา้นขอ้จาํกดัต่าง ๆ เช่น  เงือ่นไข

ของสาํนกัพมิพบ์างแห่งทีก่ําหนดใหห้อ้งสมดุตอ้งคงรบัตวัเล่มวารสารเอาไว ้แมว้่าจะบอกรบัวารสาร

นัน้ในรปูอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้กต็าม และปจัจุบนัสํานกัพมิพท์าํหน้าทีเ่กบ็วารสารเก่า หรอืวารสาร

ยอ้นหลงัในรปูของฐานขอ้มลู  ซึง่หอ้งสมดุจาํเป็นตอ้งจดัเตรยีมงบประมาณสําหรบัการบอกรบัขอ้มลู

ยอ้นหลงัดว้ย (มลวิลัย ์ประดษิฐธ์รีะ.  2553: 5) 
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ผูว้จิยัในฐานะทีป่ฏบิตังิานดา้นวารสาร   จงึเหน็สมควรทีจ่ะศกึษาแนวทางการจดัการ

วารสารล่วงเวลา  โดยศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการวารสารล่วงเวลาจากหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั

ต่าง ๆ  เพื่อนํามาวเิคราะหเ์ป็นแนวทางทีเ่หมาะสมสาํหรบัการจดัการวารสารล่วงเวลา รวมทัง้การ

วางแผนเพื่อการจดัการวารสารล่วงเวลาสาํหรบัหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาสภาพการใหบ้รกิารวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

 2.  เพื่อศกึษาวธิกีารจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

 3.  เพื่อกําหนดแนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1.  ทาํใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ฐานเกี่ยวกบัสภาพการดาํเนินงานเกีย่วกบัวารสารฉบบัล่วงเวลาของ

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

 2.  ทาํใหไ้ดว้ธิกีารจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุ  รวมทัง้แนวทางการจดัการ

วารสารฉบบัล่วงเวลา ทีส่ามารถนําไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัหอ้งสมดุแต่ละแห่ง 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี2 กลุ่ม ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ และหวัหน้าฝ่าย

วารสารของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกัคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร จาํนวน 25 แห่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ และหวัหน้าฝ่ายวารสาร   

โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มคณะทํางานฝา่ย

วารสารและเอกสารหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาของคณะอนุกรรมการฯ ความรว่มมอืระหว่าง

หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกัคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร จาํนวน  23 แห่ง ไดแ้ก่ 

  1) สาํนกังานวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  2) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

  3) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

  4) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

  5) สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

  6) ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

  7) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยับรูพา 

  8) สาํนกับรรณสารการพฒันา  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
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  9) หอสมดุและคลงัความรูม้หาวทิยาลยัมหดิล 

  10) ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

  11) ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

  12) สาํนกัหอสมดุกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

  13) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

  14) สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  15) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  16) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยันเรศวร 

  17) สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

  18) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

  19) สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

  20) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

  21) สาํนกัทรพัยากรการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

  22) สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

          23) สาํนกับรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ  โดยใชก้ารส่งแบบสมัภาษณ์ไปยงัหวัหน้าฝ่าย

วารสารเกีย่วกบัสภาพการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา  และแนวทางแกไ้ขตามความคดิเหน็ของ

หวัหน้าฝา่ยวารสารของแต่ละหอ้งสมดุ  จากนัน้นําผลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์หวัหน้าฝา่ยวารสาร

รวมทัง้วธิกีารจดัการวารสารจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งมากําหนดเป็นแนวทาง 

การจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา  แลว้จงึนําไปสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารหอ้งสมดุทีม่ต่ีอ

แนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาดงักล่าว 

  

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1.  วารสารฉบบัล่วงเวลา หมายถงึ วารสารฉบบัยอ้นหลงัจากฉบบัปจัจบุนัหรอืล่าสุดที่

หอ้งสมดุไดร้บั 

 2.  สภาพการให้บริการวารสารฉบบัล่วงเวลา หมายถงึ สภาพเป็นจรงิของการ

ดาํเนินงานของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั เกีย่วกบัวารสารฉบบัล่วงเวลา เช่น รปูแบบและนโยบาย 

วธิกีารจดัการ ฯลฯ ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์หวัหน้าฝา่ยวารสาร 

 3.  วิธีการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา หมายถงึ วธิกีารในการจดัการวารสารฉบบั

ล่วงเวลา ในเรือ่งนโยบายการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา การบอกรบัวารสาร การจดัเกบ็ การ

แปลงรปูวารสาร ฯลฯ  ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ 
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 4.  แนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา หมายถงึ แนวทางการดาํเนินงานของ

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเกีย่วกบัวารสารฉบบัล่วงเวลา ประกอบดว้ยนโยบายการจดัการ  แนวทาง 

การดําเนินงาน  วธิกีารและปญัหาการจดัเกบ็ในรปูแบบต่าง ๆ รวมถงึแนวโน้มของการจดัการ

วารสารฉบบัล่วงเวลา เช่น การแปลงรปูวารสาร การจดัทาํคลงัสิง่พมิพร์ว่มกนั ฯลฯ  

 5.  ห้องสมดุมหาวิทยาลยั หมายถงึ หอ้งสมดุ หอสมดุ สาํนกัหอสมดุ สาํนกัหอสมุดกลาง 

สาํนกั/สถาบนัวทิยบรกิาร ศูนยบ์รรณสาร หรอืชื่ออย่างอื่นทีม่นียัเดยีวกนั ทีเ่ป็นหอ้งสมดุกลางของ

มหาวทิยาลยัของรฐั และเป็นสมาชกิกลุ่มคณะทํางานฝ่ายวารสารและเอกสารหอ้งสมดุ

สถาบนัอุดมศกึษา ของคณะอนุกรรมการฯ ความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา 

ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกัคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

 6.  ผูบ้ริหารห้องสมดุ หมายถงึ ผูบ้รหิารสงูสุดของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั ทีเ่ป็นสมาชกิ

กลุ่มคณะทํางานฝา่ยวารสารและเอกสารหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา ของคณะอนุกรรมการฯ ความ

รว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกัคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่มชีื่อเรยีกแตกต่างกนั เช่น ผูอ้ํานวยการ หวัหน้างาน หรอือย่าง

อื่นทีม่คีวามหมายนยัเดยีวกนั 

 7.  หวัหน้าฝ่ายวารสาร หมายถงึ บรรณารกัษ์ทีด่าํรงตําแหน่งหวัหน้าฝา่ยวารสาร หรอื

ชื่ออื่นทีม่นียัเดยีวกนั หรอืบรรณารกัษ์ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานวารสารหรอืใหบ้รกิาร

วารสารในฝา่ยวารสาร ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั ทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มคณะทํางานฝ่ายวารสารและ

เอกสารหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของคณะอนุกรรมการฯ ความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุ

สถาบนัอุดมศกึษา ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกัคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ขอเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

  1.  รปูแบบของวารสาร 

  2.  การปรบัเปลีย่นคลงัจดัเกบ็ทรพัยากรของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

  3.  ความรว่มมอืกนัระหว่างหอ้งสมดุดา้นการจดัหาและจดัทําคลงัสิง่พมิพร์ว่มกนั 

  4.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

รปูแบบของวารสาร 

 วารสารเป็นทรพัยากรสารสนเทศทีส่าํคญัอย่างหน่ึงของหอ้งสมดุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

หอ้งสมดุระดบัอุดมศกึษาหรอืมหาวทิยาลยั  ทีผู่ใ้ชบ้รกิารไมว่่าจะเป็นอาจารย ์นกัวชิาการ  นกัวจิยั  

นกัศกึษาจะใชว้ารสารเพื่อเป็นขอ้มลูสาํหรบัการศกึษาคน้ควา้และวจิยั    ซึง่หน่วยงานต่าง ๆ ได้

ผลติวารสารออกมาในรปูแบบต่าง ๆ  ไดแ้ก่  สิง่พมิพ ์ วสัดุยอ่ส่วน  ซดีรีอม และวารสาร

อเิลก็ทรอนิกส ์  ดงัน้ี 

 1. รปูแบบส่ิงพิมพ ์

  เป็นรปูแบบทีย่งันิยมใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั  ในการบอกรบัวารสารรปูแบบน้ี  หอ้งสมดุจะ

ไดร้บัตวัเล่มวารสารอย่างต่อเน่ือง  ซึง่จะตอ้งจดัเตรยีมพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็และการใหบ้รกิาร  ขอ้ดี

ของวารสารรปูแบบสิง่พมิพค์อื  ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึตวัเล่มได ้ สามารถเลอืกอ่านเน้ือหาไดท้ัง้เล่ม 

บางหน้าหรอืบางบทความตามทีต่อ้งการได ้

  ขอ้จาํกดัของวารสารในรปูแบบสิง่พมิพ ์คอื  หอ้งสมดุตอ้งเตรยีมพืน้ทีไ่วส้าํหรบัรองรบั

การขยายตวัเล่มวารสารทีม่อียูต่ลอดเวลา   สามารถอ่านไดเ้พยีงครัง้ละ 1 คน   ราคาค่าบอกรบั

วารสารค่อนขา้งแพงและบางฉบบัอาจจะไม่มกีารใชเ้ลย นอกจากน้ี  หอ้งสมดุยงัตอ้งเตรยีมค่าใชจ้่าย

ในการดูแลรกัษาตวัเล่มวารสาร เพราะคุณภาพของกระดาษไมถ่าวร   ชาํรดุเสยีหายไดง้า่ย  รวมทัง้

ค่าใชจ้่ายสําหรบัการเขา้เล่มอกีดว้ย (วราภรณ์ แดงช่วง.  2544: 1) 

 2. รปูแบบวสัดยุ่อส่วน  

   วสัดุยอ่ส่วน  คอื วสัดุทีถ่่ายยอ่ส่วนหน้าหนงัสอื  วารสารหรอืเอกสารอื่น ๆ  และภาพ

ใหม้ขีนาดเลก็มากลงบนฟิลม์ถ่ายภาพ   วสัดุยอ่ส่วนทีนิ่ยมใชโ้ดยทัว่ไปคอืไมโครฟิลม์และไมโครฟิช 

ซึง่จาํเป็นตอ้งมเีครือ่งสาํหรบัอ่านหรอืพมิพ ์ การผลติวารสารรปูแบบน้ี  มวีตัถุประสงคเ์พื่อแทนที่

วารสารฉบบัพมิพ ์ แต่จะสามารถผลติไดก้ต่็อเมือ่วารสารออกครบปีแลว้  จงึเหมาะสําหรบัการเกบ็

ขอ้มลูวารสารฉบบัล่วงเวลาเท่านัน้  (สมร ตาระพนัธุ.์  2542: 42) 
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   ขอ้ดขีองการจดัเกบ็ในรปูวสัดุยอ่ส่วนคอื  ช่วยประหยดัพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ มคีวาม

คงทนถาวร  หากมกีารจดัเกบ็อยา่งถูกวธิสีามารถจดัเกบ็ไดน้าน   จงึนิยมใชจ้ดัเกบ็สาํเนาต้นฉบบั

สิง่พมิพม์น้ํีาหนกัเบาและกะทดัรดั  และยงัประหยดัค่าใชจ้า่ยในการเขา้เล่มอกีดว้ย 

   ขอ้จาํกดัของวารสารในรปูวสัดุยอ่ส่วนคอื ตอ้งใชก้บัเครือ่งอ่านโดยเฉพาะ การอ่าน

ไมโครฟิลม์นัน้   จะตอ้งเลื่อนจากหน้าแรกไปตามลาํดบัถงึหน้าทีต่อ้งการ     หากเป็นไมโครฟิช   

จะตอ้งเริม่จากหน้าทีต่น้แถวไล่ไปตามลาํดบัแถว  จงึทําใหไ้มส่ะดวกในการใช ้ และตอ้งใชอ่้าน

ภายในหอ้งสมดุเท่านัน้ 

 3. รปูแบบฐานข้อมูลซีดีรอม 

  วารสารทีจ่ดัเกบ็ในรปูซดีรีอม  จดัเป็นสื่อดจิติอลทีใ่ชแ้สงเลเซอรใ์นการอ่านและบนัทกึ 

ขอ้มลู   สามารถบนัทกึขอ้มลูทีเ่ป็นตวัอกัษร  ภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  เสยีง  โดยทีข่อ้มลูไมส่ญูหาย 

การบนัทกึขอ้มลูในรปูซดีรีอม  จะสะดวกต่อการจดัเกบ็ ไมเ่ปลอืงเน้ือที ่ มน้ํีาหนกัเบา  สามารถ

พกพาไดส้ะดวก  แต่มขีอ้จาํกดัคอื ใชง้านไมส่ะดวกเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรปูเล่มและขอ้มลูไมท่นัสมยั

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการสบืคน้จากฐานขอ้มลูออนไลน์ 

 4. รปูแบบวารสารอิเลก็ทรอนิกส ์  

  เป็นอกีรปูแบบหน่ึงของวารสารทีม่เีน้ือหาของวารสารทัง้หมดหรอืบางส่วนไดถู้ก

ดดัแปลงเป็นเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์และนําไปเกบ็ไวใ้นเซริฟ์เวอรเ์พื่อใหผู้อ่้านทัว่ไปทีใ่ช้

อนิเทอรเ์น็ตสามารถสบืคน้และดาวน์โหลดหรอือ่านเน้ือหาผ่านคอมพวิเตอรข์องตนเองได ้แต่ยงัคง

รปูแบบลกัษณะทัว่ ๆ ไปของวารสารไวเ้หมอืนเดมิ  คอื  มกีําหนดออกแน่นอน   ประกอบไปดว้ย

บทความหลาย ๆ บทความในฉบบั  มกีารสัง่ซือ้หรอืบอกรบัเป็นสมาชกิเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึและ

สบืคน้ขอ้มลูได ้(เดชดนยั  จุย้ชุม.  2554: 118) 

 วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  (ศรไีพร โชตจิริวฒันา.  2554; 

อา้งองิจาก Montgomery; & King.  2002: Online) 

  4.1 ฐานขอ้มลูวารสารฉบบัเตม็ (Fulltext Journal Articles in Aggregations) เป็น

วารสารอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่จดัทาํโดยองคก์รทีท่ําหน้าทีเ่ป็นผูร้วบรวมบทความวารสารจากสาํนกัพมิพ์

เพื่อทาํเป็นฐานขอ้มลูบทความเช่น บรษิทั EBSCO International ใหบ้รกิารฐานขอ้มลู EBSCOhost 

  4.2 ชุดวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Journal Packages) เป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกสใ์น

รปูแบบทีต่วัแทนหรอืสาํนกัพมิพร์วบรวมวารสารหลาย ๆ ชื่อไวใ้นชุดเดยีวกนั เช่น สาํนกัพมิพ ์

Elsevier ใหบ้รกิารฐานขอ้มลู ScienceDirect 

  4.3 วารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์บบชื่อเดยีว  (Individual Titles) ทีอ่อกมาควบคู่กบั 

ฉบบัพมิพ ์

 ขอ้ดขีองวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์คอื  สามารถเผยแพรเ่น้ือหาไดร้วดเรว็  ผูใ้ชส้ามารถ

เขา้ถงึเอกสารไดทุ้กที ่  ทุกเวลา  สามารถสบืคน้บทความไดอ้ยา่งรวดเรว็ทัง้ฉบบัปจัจบุนัและฉบบั

ยอ้นหลงั  อกีทัง้ช่วยแกป้ญัหาในเรือ่งพืน้ทีส่าํหรบัจดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา 
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 ขอ้จาํกดัของวารสารอเิลก็ทรอนิกสค์อื   ค่าใชจ้า่ยในการบอกรบัวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์

มกัมรีาคาสงูกว่าการบอกรบัวารสารฉบบัพมิพ ์ นอกจากนัน้ วารสารบางรายการ สาํนกัพมิพม์ี

ขอ้กําหนดว่า  ตอ้งรบัฉบบัพมิพด์ว้ยจงึจะมสีทิธใินการสบืคน้ขอ้มลูออนไลน์ได ้ ทําใหห้อ้งสมดุ 

ตอ้งเตรยีมงบประมาณสาํหรบัการบอกรบัไวเ้พิม่ขึน้  

 นอกจากน้ี สุรทิอง ศรสีะอาด (2547: 79) กล่าวเสรมิว่า การเปลีย่นแปลงไดง้่ายของ

วารสารอเิลก็ทรอนิกสจ์ะก่อใหเ้กดิปญัหาในการจดัเกบ็และคน้คนืยอ้นหลงัไดเ้ช่นกนั หากเกดิกรณี

ทีว่่า สาํนกัพมิพน์ัน้เลกิกจิการหรอืมกีารรวมกจิการกบับรษิทัอื่น   วารสารอเิลก็ทรอนิกสช์ื่อเดมิ 

จะยงัคงอยูห่รอืไม ่ หรอืวารสารเก่าทีม่กีารใชน้้อย   จะถูกทาํเป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกสห์รอืไม ่ 

สาํนกัพมิพอ์าจจะนําวารสารไปฝากไวท้ีต่วัแทนจาํหน่ายวารสารเพื่อใหห้อ้งสมดุคน้วารสารฉบบั

ยอ้นหลงัได ้ แต่กจ็ะเกดิความยุง่ยากสาํหรบัผูใ้ชท้ีเ่คยไดใ้ชว้ารสารมาตลอดแลว้มาพบว่า หอ้งสมดุ

หยดุบอกรบัวารสารหรอืวารสารชื่อนัน้ ๆ หยดุพมิพ ์จงึทาํใหห้อ้งสมดุหลายแห่งวางแผนทีจ่ะจดัเกบ็

ตวัเล่มวารสารชื่อเรือ่งทีส่าํคญั ๆ เอาไว ้ แต่หอ้งสมดุจะมปีญัหาในเรือ่งค่าใชจ้่ายสําหรบัการจดัเกบ็  

ทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดค้อื  หอ้งสมดุจะตอ้งรวมตวักนัเพื่อแบ่งความรบัผดิชอบและค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินงานจดัหาวารสารอเิลก็ทรอนิกสร์ว่มกนั 

 

การปรบัเปล่ียนคลงัจดัเกบ็ทรพัยากรของห้องสมดุมหาวิทยาลยั 

 เลอวสิ (Lewis. 2013: 159-176) กล่าวว่า นบัจากน้ีไปจนถงึอกี 10 ปีขา้งหน้า หอ้งสมดุ

มหาวทิยาลยัจะมกีารปรบัเปลีย่นคลงัจดัเกบ็ทรพัยากรดงัน้ี   

 1. ลดจาํนวนการเพิม่ทรพัยากรสารสนเทศประเภทสิง่พมิพ ์

  จากทีป่ระชุม The Taiga Forum  ปี ค.ศ. 2011 ซึง่เป็นการประชุมของผูบ้รหิาร

หอ้งสมดุระดบัสงูของหอ้งสมดุในสหรฐัอเมรกิาจดัขึน้ทีเ่มอืงแมรีแ่ลนด ์มลรฐับลัตมิอร ์สรปุประเดน็

ไดว้่า ภายใน 5 ปีขา้งหน้า นกัศกึษาและอาจารยส์ามารถสบืคน้สารสนเทศทีต่อ้งการทางออนไลน์ 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งมาทีห่อ้งสมดุ  ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งมกีารปรบัโฉมของหอ้งสมดุโดยออกแบบ

หอ้งสมดุใหเ้ป็นเสมอืนหอ้งอ่านหนงัสอืและใชห้นงัสอืเป็นเสมอืนของประดบั   เมือ่หนงัสอื วารสาร 

ภาพและตน้ฉบบัตวัเขยีนถูกแปลงใหอ้ยูใ่นรปูดจิติอล  และมรีะบบการจดัเกบ็ทีป่ลอดภยั  หอ้งสมดุ

มหาวทิยาลยัควรมวีธิกีารจดัการกบัตวัเล่มมากมายทีอ่ยูบ่นชัน้ตามลาํดบัดงัน้ีคอื ลดจาํนวนการเพิม่

ทรพัยากรสารสนเทศประเภทสิง่พมิพโ์ดยเริม่ตน้จากวารสารเป็นอนัดบัแรก    เน่ืองจากในปจัจบุนั

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยับางแห่งบอกรบัเป็นสมาชกิฐานขอ้มลูวารสาร  JSTOR ซึง่เป็นฐานขอ้มลูที่

ครอบคลุมวารสารประมาณ 1,700 รายชื่อ และสามารถสบืคน้บทความยอ้นหลงัไดต้ัง้แต่ฉบบัแรก 

ทีม่กีารตพีมิพ ์  ดงันัน้ จงึไมจ่าํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเล่มไว ้  ส่วนสิง่พมิพร์ฐับาลอาจเป็นทรพัยากรอนัดบั

ต่อมาทีอ่าจจะแปลงใหอ้ยูใ่นรปูดจิติอล    หรอืจดัทาํคลงัจดัเกบ็รว่มกนัในระดบัรฐัหรอืภมูภิาคได ้ 

สาํหรบัการลดจาํนวนหนงัสอืนัน้   ถอืว่ายากทีสุ่ดในการดาํเนินการเพราะหอ้งสมดุแต่ละแห่งตอ้ง

ประเมนิเรือ่งความรวดเรว็ในการดาํเนินงาน  และพฒันากลยทุธข์ึน้มาเพื่อพจิารณาในเรือ่งค่าใชจ้า่ย
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เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงรายการบรรณานุกรม  รปูแบบการยมื   และจาํนวนใหบ้รกิารพรอ้มกบั

ค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ตวัเล่ม  อยา่งไรกต็าม หอ้งสมดุเฉพาะทางวศิวกรรมศาสตรแ์ละทางการ

แพทยบ์างแห่งมแีนวโน้มทีจ่ะจดัซือ้หนงัสอืน้อยลง  และปรบัขยายพืน้ทีห่อ้งสมดุมากขึน้เพื่อ

ตอบสนองเป้าหมายและวสิยัทศัน์ของสถาบนัทีห่อ้งสมุดสงักดั  ดงัเช่นหอ้งสมดุแพทย ์จาํนวน 

6 แห่ง ในสหรฐัอเมรกิาไดแ้ก่ หอ้งสมดุศูนยก์ารแพทยแ์ละจดหมายเหตุ 2มหาวทิยาลยัดุ๊ก2 (Medical 

Center Library and Archives – MCLA The Duke University) หอ้งสมดุแพทยอ์รโิซนา 

มหาวทิยาลยัอรโิซนา  (Arizona Health Sciences Library – ASHL University of  Arizona)  

หอ้งสมดุศูนยก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย ซานดเิอโก (The Medical Center Library – 

MCL University of California, San Diego) หอ้งสมดุและศูนยบ์รหิารความรู ้ มหาวทิยาลยั

แคลฟิอรเ์นีย ซานฟรานซสิโก (The Library and Center for Knowledge Management University 

of California, San Francisco – UCSF)  หอ้งสมดุแพทยแ์ละบรกิารมนุษย ์มหาวทิยาลยัแมรีแ่ลนด ์

บลัตมิอร ์(The Health Sciences and Human Services Library (HS/HSL) University of 

Maryland, Baltimore) และหอ้งสมดุเดอะดอลฟ์ บรสิโกจเูนียร ์มหาวทิยาลยัศูนยก์ารแพทยเ์ทก็ซสั 

ซานแอนโตนิโอ ( The Dolph Briscoe Jr. Library, University of Texas Health Sciences Center 

at San Antonio - UTHSC)  ไดป้รบัขยายพืน้ทีใ่นหอ้งสมดุเพิม่ขึน้ โดยกําจดัทรพัยากรฉบบัพมิพท์ี่

ไมต่อ้งการใชห้รอืมคีวามซํ้าซอ้นออกจากหอ้งสมดุใหม้ากทีสุ่ด เพื่อลดปญัหาพืน้ทีจ่ดัเกบ็  สาํหรบั

กรณขีองวารสารจะใชว้ธิกีารสาํรวจรายชื่อทีซ่ํ้าซอ้นกบัทีบ่อกรบัในรปูอเิลก็ทรอนิกส ์ส่วนทีเ่ป็นตวั

เล่มหนงัสอื ใชว้ธิกีําหนดปี ค.ศ. ทีจ่ดัเกบ็ หากเป็นปีเก่าจะนําไปจดัเกบ็ทีค่ลงัสาํหรบัจดัเกบ็

โดยเฉพาะ  ซึง่ผลการปรบัปรงุดงักล่าวทาํใหไ้ดห้อ้งศกึษาทีม่อุีปกรณ์ทนัสมยัสาํหรบักจิกรรมที่

สนบัสนุนการเรยีนการสอนแก่นกัศกึษาแพทย ์หอ้งอ่าน พรอ้มทัง้ทีน่ัง่สาํหรบัใชค้อมพวิเตอรเ์พิม่ขึน้ 

 2. แนวโน้มของการใชว้ารสารทีเ่ขา้ถงึแบบเปิด (Open Access) 

  การเขา้ถงึโดยเสรมีอีทิธพิลต่อการตพีมิพว์ารสารวชิาการในยคุอนาคตเป็นอยา่งมาก  

สิง่ทีแ่นะนําใหท้าํเป็นอนัดบัแรก คอื การยกเลกิบอกรบัวารสารในรปูเตม็ชุด (packages)  เน่ืองจาก

การบอกรบัวารสารในลกัษณะน้ี  จะมสีารบญัวารสารจาํนวนมากใหส้บืคน้  แต่จะจาํกดัจาํนวนปีที่

สามารถสบืคน้เอกสารฉบบัเตม็ไดต้ามจาํนวนเงนิทีห่อ้งสมดุจ่ายใหแ้ก่สํานกัพมิพ ์ อยา่งไรกต็าม 

สาํนกัพมิพก์จ็ะมสีถติกิารใชว้ารสารเพื่อใหท้ราบว่า วารสารใดทีม่กีารใชน้้อยและหอ้งสมดุสามารถ

ตดัรายชื่อนัน้ออกไดเ้พื่อประหยดังบประมาณ   กรณทีีห่อ้งสมดุยกเลกิการบอกรบัวารสารและหนัมา

ซือ้เฉพาะบางบทความทีผู่ใ้ชต้อ้งการจากสาํนกัพมิพท์ีค่ดิราคาต่อบทความค่อนขา้งสงู   ทาํให้

แนวโน้มของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัและนกัวชิาการหนัมาใหค้วามสนใจวารสารทีเ่ขา้ถงึแบบเปิด 

(open access) มากขึน้ ตวัอยา่งของวารสารทีใ่ชร้ะบบประเภทน้ีกนัอย่างแพรห่ลาย คอื  Open 

Journal System (OJS) เป็นระบบทีพ่ฒันาขึน้โดย Public Knowledge Project (PKP) ซึง่เป็น

โครงการในความรว่มมอืของมหาวทิยาลยับรติชิโคลมัเบยี (University of British Columbia)  

มหาวทิยาลยัไซมอนเฟรเซอร ์(Simon Fraser University)   และมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์  

(Stanford University) ระบบน้ีมเีครือ่งอํานวยความสะดวกในการจดัทําและเผยแพร่วารสาร
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อเิลก็ทรอนิกสต์ามมาตรฐานสากลทีส่ามารถดแูล จดัการไดส้ะดวกทัง้ผูจ้ดัทําวารสารและผูเ้รยีกใช้

ขอ้มลู มมีหาวทิยาลยัหลายแห่งทีใ่ชร้ะบบ OJS น้ีจดัทําและใหบ้รกิารวารสารในรปูวารสาร

อเิลก็ทรอนิกส ์ เพื่อเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการไมว่่าจะเป็นผลงานวจิยั บทความทางวชิาการของ

คณาจารย ์นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั สาํหรบัหน่วยงานในประเทศไทยทีนํ่าระบบน้ีมาใชไ้ดแ้ก่ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  มหาวทิยาลยับูรพา เป็นตน้  นอกจากน้ียงั

มรีะบบฐานขอ้มลู Thai Journals Online (ThaiJO) ซึง่เป็นระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกส์

กลางของประเทศไทย  ทีร่วบรวมวารสารวชิาการทีผ่ลติในประเทศไทยทุกสาขาวชิา โดยไดร้บัการ

สนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้-

ธนบุร ี(มจธ.)  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) และศูนยด์ชันีการอา้งองิวารสารไทย (Thai-Journal 

Citation Index Centre : TCI)  จงึนับไดว้่า การจดัทาํวารสารดว้ยโปรแกรม OJS น้ี  นบัเป็นแหล่ง

จดัเกบ็วารสารอยา่งเป็นระบบ  สามารถเผยแพรสู่่สาธารณะไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ผ่านเครอืข่าย

อนิเทอรเ์น็ต  ผูใ้ชส้ามารถคน้หาและเขา้ถงึบทความไดโ้ดยสะดวก 

 สาํหรบัระบบฐานขอ้มลูวารสารภาษาต่างประเทศแบบเขา้ถงึแบบเปิด (Open Access)  

ทีนิ่ยมใชก้นัอยูค่อื Directory Open Access Journal  หรอืเรยีกยอ่ ๆ ว่า  DOAJ  ก่อตัง้ขึน้ในปี 

พ.ศ. 2546  (ค.ศ. 2003)  โดยม ี Lars Bjørnshauge  ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัลุนด ์

(Lund University) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ เป็นผูจ้ดัการ (Managing Director) โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อใหเ้ป็นแหล่งจดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศทัง้หนงัสอื  วารสาร  ฐานขอ้มลูในรปูอเิลก็ทรอนิกส ์ 

และเป็นชุมชนสารสนเทศทางการวจิยัและการศกึษา   โดยกําหนดเงือ่นไขของการใหบ้รกิารว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการสบืคน้บทความทุกรายการ แต่ตอ้งลงทะเบยีนก่อนเขา้ใช ้

ทุกครัง้  และสามารถสบืคน้เอกสารฉบบัเตม็ของวารสารทุกรายการใน DOAJ ไดโ้ดยไม่มจีาํกดั 

ปีสาํหรบัสบืคน้ (Embargo period) 

 

ความร่วมมือกนัระหว่างห้องสมดุด้านการจดัหาและจดัทาํคลงัส่ิงพิมพร่์วมกนั 

 การสรา้งความรว่มมอืกนัระหว่างหอ้งสมดุ สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

  1. ความรว่มมอืกนัในการบอกรบัฐานขอ้มลูออนไลน์ / วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์

  2. ความรว่มมอืกนัในการจดัทาํคลงัสิง่พมิพร์ว่มกนั 

 

 1. ความร่วมมือกนัระหว่างห้องสมดุในการบอกรบัฐานข้อมลูออนไลน์ / วารสาร

อิเลก็ทรอนิกส ์

 แนวคดิของความรว่มมอืกนัระหว่างหอ้งสมดุในการบอกรบัฐานขอ้มลูออนไลน์เพื่อใหเ้กดิ

ประโยชน์ในการใชข้อ้มลูและประหยดังบประมาณนัน้  จะเป็นการบอกรบัฐานขอ้มลูออนไลน์ใน

ลกัษณะของสทิธกิารเขา้ใชร้ะดบัประเทศ  (National Site License) ซึง่หมายถงึ การบอกรบั 
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ในลกัษณะของการขออนุญาตใชส้ทิธิใ์นระดบัประเทศ โดยมกีระบวนการทีส่าํคญั 3 ประการ คอื 

การเจรจาต่อรองกบัสํานกัพมิพ ์ (Negotiation)  การบรหิารการจดัการเขา้ใช ้(Access) และการ

จดัซือ้ (Purchase) ซึง่จะขอยกตวัอยา่งของบอกรบัในลกัษณะของสทิธิก์ารเขา้ใชร้ะดบัประเทศ ดงัน้ี 

 

  1.1 โครงการ KESLI   ในประเทศเกาหลี 

    KESLI ยอ่มาจาก Korea Electronic Site License Initiative ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 

2542 มวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยใหเ้ขา้ถงึเน้ือหาวารสารวชิาการโดยไมม่ขีอ้จาํกดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่

วารสารทีม่ลีขิสทิธิ ์และสงวนรกัษาขอ้มลูเน้ือหาในรปูดจิติอลของวารสารอเิลก็ทรอนิกสใ์หอ้ยูไ่ด้

ระยะยาว การดําเนินงานไดม้อบหมายใหบ้รษิทั Swets ตวัแทนบอกรบัวารสารในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ เป็นผูเ้จรจาเรือ่งลขิสทิธิก์บัสาํนกัพมิพต่์าง ๆ  จาํนวน 89 แห่ง จากสถติขิองการ

ดาวน์โหลดขอ้มลูผ่านระบบของผูใ้ชใ้นระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2548  พบว่ามี

จาํนวน 491,454 บทความ  และมกีารดาวน์โหลดเพิม่ขึน้อยา่งคงทีป่ระมาณรอ้ยละ  20  ต่อเดอืน

และในปี พ.ศ. 2553   มหีอ้งสมดุเขา้รว่มโครงการถงึ 355 แห่ง นบัไดว้่า KESLI เป็นโครงการ 

ทีม่คีวามสาํคญัต่อชุมชนนกัวชิาการของเกาหลเีป็นอยา่งมาก (สุวคนธ ์ศริวิงศว์รวฒัน์.  2554: 

PowerPoint Slides) 

 

   1.2 โครงการ NESLI ในประเทศสหราชอาณาจกัร 

      NESLI ยอ่มาจาก National Electronic Site License Initiative เริม่ดําเนินการในปี 

พ.ศ. 2542  มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิใหม้กีารใชว้ารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนการใชว้ารสารฉบบั

พมิพข์องหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา หอ้งสมดุวจิยัในสหราชอาณาจกัร  กล่าวไดว้่า  NESLI เป็น

โครงการรเิริม่สําหรบัการไดส้ทิธิเ์ขา้ใชว้ารสารออนไลน์ (Licensing Online Journals)  โดยมกีาร

แต่งตัง้ตวัแทนในการจดัการ (Managing Agent) และตวัแทนในการเจรจาต่อรอง (Negotiation 

Agent)  การทํางานประกอบดว้ยการสาํรวจความตอ้งการของสมาชกิแต่ละแห่ง  และการใชบุ้คลากร

ทีม่ปีระสบการณ์สงูในการเจรจาขอ้ตกลงตามเงือ่นไขทีก่ําหนดและต่อรองเพื่อใหไ้ดร้าคาทีด่ทีีสุ่ด  

ซึง่ผลลพัธข์องการดําเนินงานในเรือ่งความคุม้ค่า  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเวลาและค่าใชจ้า่ยของแต่ละ

หอ้งสมดุทีด่ําเนินการดว้ยตนเอง  พบว่า การเจรจาต่อรองกลาง (Central Negotiation)  ทาํใหก้าร

จดัการต่างๆ งา่ยขึน้ ทัง้ในส่วนของสาํนกัพมิพแ์ละหอ้งสมดุ  สมาชกิมคีวามพงึพอใจสาํหรบัการคดิ

ราคาสําหรบัการเขา้ถงึเอกสาร 

  ปจัจบุนั  NESLI มสีมาชกิจากสถาบนัการศกึษาประมาณ 200 แห่ง บอกรบัฐานขอ้มลู

มากกว่า 2,000 ฐานขอ้มลู ครอบคลุมสาํนกัพมิพป์ระมาณ 17 แห่ง เช่น Elsevier, Springer, Sage 

เป็นตน้ และสามารถสบืคน้วารสารไดม้ากกว่า 7,000 รายการ 
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1.3 โครงการ  ThaiLIS   

   ThaiLIS  ยอ่มาจาก Thailand Library Integrated System  เป็นโครงการพฒันา

เครอืขา่ยระบบหอ้งสมดุในประเทศไทย ทีด่าํเนินการในปี พ.ศ. 2543 โดยเป็นการดําเนินการ

เชื่อมโยงเครอืข่ายหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัส่วนกลาง (Thai Library Network - Metropolitan : 

Thailinet) เครอืขา่ยหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนภูมภิาค (Provincial University Library Network : 

Pulinet) และสาํนกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั (หน่วยงานในขณะนัน้) เขา้ดว้ยกนับนเครอืขา่ย 

UniNet  เพื่อประโยชน์ในการขยายเครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในสงักดัหน่วยงานอื่น ๆ 

และหอ้งสมดุประเภทอื่น ๆ ในอนาคต ก่อใหเ้กดิความเป็นเอกภาพของหอ้งสมดุอุดมศกึษาและเป็น

รากฐานสําคญัในการพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูใ้นภมูภิาคเอเซยีอาคเนยต์าม

นโยบายของรฐัมนตรวี่าการทบวงมหาวทิยาลยั    โดยนําระบบคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี

สารสนเทศสมยัใหมม่าใชง้านหอ้งสมดุ     พฒันาใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิ(Automated Library 

System) สรา้งระบบเครอืขา่ยเชื่อมโยงระหว่างหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั เพื่อใหก้ารจดับรกิาร

สารสนเทศมคีวามครบถว้นสมบรูณ์และรวดเรว็ยิง่ขึน้ เกดิระบบการใชท้รพัยากรรว่มกนัอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

  ปจัจบุนั สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ไดด้าํเนินโครงการพฒันาเครอืขา่ย

หอ้งสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยเชื่อมโยงเครอืข่ายระหว่างมหาวทิยาลยั / สถาบนัทีเ่ป็น

สมาชกิผ่านเครอืขา่ย UniNet โดยมโีครงการภายใตเ้ครอืขา่ยจาํนวน 5 โครงการ ซึง่โครงการ

ดาํเนินการบอกรบัฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อการสบืคน้ (Reference Database) เป็นโครงการ

ใหบ้รกิารการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใชท้รพัยากร ตามเกณฑม์าตรฐาน

เดยีวกนั และเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบบัเตม็ไดส้ะดวก รวดเรว็ ซึง่ฐานขอ้มลู 

ทีใ่หบ้รกิารประกอบดว้ยฐานขอ้มลูอา้งองิ (Reference Database) จาํนวน 14 ฐาน เช่น

ScienceDirect, ProQuest Dissertation & Theses, IEEE, Academic Search Complete เป็นตน้ 

  

 2. ความร่วมมือกนัในการจดัทาํคลงัส่ิงพิมพร่์วมกนั 

  คลงัสิง่พมิพร์ว่มกนั  เกดิขึน้จากหอ้งสมดุประสบปญัหาหลกั 2 ประการในการจดัการ

กบัสิง่พมิพต่์างๆ ในหอ้งสมุด คอื  ความเขา้ใจทีผ่ดิว่า เมือ่สามารถเขา้ถงึสื่อสิง่พมิพท์ัง้หมดไดโ้ดย

ผ่านอนิเทอรเ์น็ตแลว้  กไ็มจ่าํเป็นตอ้งเกบ็สิง่พมิพอ์กีต่อไป  และประการทีส่องคอื  การขยายพืน้ที่

สาํหรบัการจดัเกบ็สิง่พมิพ ์   ซึง่หอ้งสมดุบางแห่งอาจดําเนินการจดัทาํคลงัเกบ็สิง่พมิพไ์วท้ีห่อ้งสมดุ

ของตนเอง    แต่บางแห่งอาจพฒันาความรว่มมอืกนัในระดบัภูมภิาคหรอืระดบัชาต ิ ซึง่การก่อตัง้

คลงัสิง่พมิพห์รอืคลงัหนงัสอืในระดบัชาตนิัน้   ไมไ่ดห้มายถงึการกําจดัหนงัสอื  แต่จะเป็นการที่

หอ้งสมดุนําหนงัสอืทีม่กีารใชน้้อยไปเกบ็รกัษาทีค่ลงัหนังสอื   และสิง่น้ีจะมปีระโยชน์อยา่งมากหาก

มกีารวางนโยบาย  กลไก และกระบวนงานทีส่มํ่าเสมอและคาดการณ์ได ้(O’Connor; Jilovsky.  

2009: 121-126) 
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 เพนย ์(Payne.  2007: 6-11) ไดจ้ดัทาํรายงานเสนอ OCLC  Programs and Research 

เกีย่วกบัสิง่อํานวยความสะดวกในการจดัเกบ็ของหอ้งสมุด และอนาคตของเอกสารสิง่พมิพใ์น

อเมรกิาเหนือ  เน่ืองจากหอ้งสมดุวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัในอเมรกิาเหนือมปีรมิาณสิง่พมิพ์

รวมกนัเป็นจาํนวนถงึพนัลา้นเล่ม  และมจีาํนวนเพิม่ขึน้ประมาณ 25 ลา้นเล่มในแต่ละปีในช่วงเวลา 

20 ปีทีผ่่านมา หอ้งสมุดต่างๆ ไดเ้ริม่จดัทาํคลงัสาํหรบัเกบ็หนงัสอื  และมจีาํนวนหอ้งสมดุเพิม่ถงึ 68 

แห่ง ในปี ค.ศ. 2007  ทีม่กีารนําหนงัสอืไปจดัเกบ็ในคลงัและมปีรมิาณมากกว่า 70 ลา้นเล่ม 

ตวัอาคารทีเ่ป็นคลงัสาํหรบัจดัเกบ็นัน้  เป็นอาคารขนาดใหญ่   มรีะบบการควบคุมอุณหภมูแิละ

ความชืน้  สาํหรบัวธิกีารจดัเกบ็นัน้ ใชว้ธิกีารจดัเกบ็ตามขนาดของเอกสาร  ไมจ่ดัเกบ็ตามเลขหมู ่ 

และไมอ่นุญาตใหผู้ใ้ชเ้ขา้ไปหยบิตวัเล่มไดเ้อง  วธิกีารดาํเนินงานของคลงัหนงัสอื ม ี2 รปูแบบ ดงัน้ี 

  2.1 ต้นแบบของฮารเ์วิรด์(Harvard Model facilities) 

   เป็นระบบการจดัเกบ็ทีพ่ฒันาใชใ้นมหาวทิยาลยัฮารเ์วริด์ ในปี ค.ศ. 1986  

โดยกําหนดความสงูของชัน้แต่ละช่วงประมาณ 30 ฟุต  และเกบ็หนงัสอืตามขนาดไวใ้นกล่อง

กระดาษแขง็  การสบืคน้เป็นแบบใชม้อื (Manual)  และใชเ้ครือ่งจกัรกลในการหยบิตวัเล่มจากชัน้ 

ระบบน้ี จะเป็นคลงัสําหรบัเกบ็สิง่พมิพท์ีม่กีารใชน้้อยและตัง้อยูภ่ายนอกมหาวทิยาลยัโดยสถานทีต่ ัง้

ของคลงัเกบ็สิง่พมิพ ์ อยูใ่นบรเิวณนอกเขตชุมชนซึง่มรีาคาค่าทีด่นิถูกกว่าในเขตชุมชน  ระบบนําส่ง

สิง่พมิพจ์ะใชร้ถบรกิารจดัส่งตวัเล่มใหแ้ก่หอ้งสมดุสมาชกิทีข่อใชส้ิง่พมิพภ์ายใน 24 ชัว่โมง   หรอื

ใหบ้รกิารจดัส่งเอกสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น บทความจากวารสารภายในวนัเดยีวกนัหรอืวนัรุง่ขึน้

ทีไ่ดร้บัคํารอ้งจากผูใ้ชบ้รกิาร    และจดัหอ้งอ่านไวใ้หบ้รกิารแก่นกัวจิยัทีต่อ้งการใชส้ิง่พมิพห์รอื

วารสารจาํนวนมาก    ตวัอยา่งของหอ้งสมดุทีใ่ชร้ะบบน้ีไดแ้ก่  มหาวทิยาลยัฮารเ์วริด์ (Harvard 

University) หอ้งสมดุรฐัสภาอเมรกินั (Library of Congress) มหาวทิยาลยัเยล (Yale University) 

มหาวทิยาลยัรฐัโอไฮโอ (Ohio State University)  มหาวทิยาลยับราวน์ (Brown University) เป็นตน้ 

  2.2 ระบบการจดัเกบ็และค้นคืนอตัโนมติั (Automated Storage and Retrieval  

Systems : ASRS) 

   หอ้งสมดุทีใ่ชร้ะบบการจดัเกบ็สิง่พมิพแ์บบน้ีเป็นแห่งแรก  คอื หอ้งสมดุ

มหาวทิยาลยัรฐัแคลฟิอรเ์นียแห่งนอรธ์รดิ (California State University at Northridge) ในปี ค.ศ. 

1992 การดาํเนินงานของระบบน้ี จะเหมอืนกบัตน้แบบฮารเ์วริด์ (Harvard Model) คอื ใชก้ารจดัเกบ็

ตามขนาดของสิง่พมิพ ์ แต่จะแตกต่างทีส่ถานทีจ่ดัทาํคลงัสาํหรบัจดัเกบ็สิง่พมิพน์ัน้ จะตัง้อยูภ่ายใน

บรเิวณมหาวทิยาลยั ซึง่สามารถนําส่งสิง่พมิพใ์หบ้รกิารแก่ผูใ้ชไ้ดภ้ายในไมก่ี่นาท ี โดยใชร้ะบบของ

การจดัเกบ็หรอืการหยบิตวัเล่มดว้ยเครือ่งจกัรกล (Robotic System) ตวัอยา่งของหอ้งสมดุทีใ่ชร้ะบบ

น้ีไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัยทู่าฮ ์(University of Utah) หอสมุดแห่งชาตนิอรเ์วย ์(The National Library 

of Norway) หอ้งสมดุบรติชิ (The British Library) เป็นตน้ 

ดงันัน้  คลงัเกบ็สิง่พมิพท์ีจ่ดัเกบ็ดว้ยระบบน้ีอาจจะจดัเกบ็สิง่พมิพป์ระเภทอื่นๆ  
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ของหอ้งสมดุไดน้อกเหนือจากวารสารฉบบัล่วงเวลา เช่น คลงัพเิศษต่างๆ (Special Collection) 

หนงัสอืหายาก เป็นต้น และค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน หรอืงบประมาณการลงทุนจะสงูกว่าตน้แบบ

ฮารเ์วริด์เน่ืองจากคลงัเกบ็สิง่พมิพอ์ยูใ่นเขตมหาวทิยาลยัหรอืชุมชน และเน้นความรวดเรว็ใน

ใหบ้รกิาร 

 

 เครือข่ายห้องสมดุท่ีจดัทาํคลงัส่ิงพิมพร่์วมกนัท่ีน่าสนใจ (Maskell; Soutter; & 

Oldenburg.  2010: 242-249)  ไดแ้ก่  คณะกรรมาธกิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัแห่งออนตารโิอ  

(The Ontario Council of University libraries: OCUL)   ประกอบดว้ย หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั

จาํนวน 20 แห่งในแควน้ควเิบก ประเทศแคนาดา ก่อตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความรว่มมอื

กนัในการบอกรบัฐานขอ้มลูออนไลน์ การใชส้รา้งพืน้ฐานรว่มกนั (shared infrastructure) เพื่อการ

เขา้ถงึและการใชส้ื่อดจิติอลรว่มกนั    รวมถงึการยมืระหว่างหอ้งสมดุ เป็นต้น  ปจัจบุนั OCUL มี

คลงัเกบ็สิง่พมิพท์ีเ่ป็นส่วนกลางจาํนวน  5 แห่ง และคลงัเกบ็สิง่พมิพข์องหอ้งสมดุสมาชกิเองดว้ย  

สิง่สาํคญัของความรว่มมอืของ OCUL คอื  Scholars Portal  เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อใชใ้นการ

จดัการหรอืจดัส่งทรพัยากรและการใหบ้รกิารดจิติอลแก่นกัศกึษา นกัวจิยัของมหาวทิยาลยัทีเ่ป็น

สมาชกิทีม่จีาํนวนถงึ 380,000 คน โดยมมีหาวทิยาลยัโตรอนโตรบัหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการดาวน์

โหลดเอกสารจากเซริฟ์เวอรข์องมหาวทิยาลยัโตรอนโตแทนการผ่านทางสาํนกัพมิพ ์ หรอืการสรา้ง 

Scholars Portal  ทีม่กีารดําเนินการมาตรฐาน  ใชไ้ดใ้นระยะยาวและเชื่อถอืไดส้าํหรบัชุมชนและ

อนาคต 

  ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุทีเ่ป็นสมาชกิ  OCUL ไดถู้กตัง้คาํถามถงึการเกบ็รกัษาสิง่พมิพ์

ทีถู่กทาํซํ้าในรปูดจิติอล โดยมผีลมาจากแรงกระตุน้เรือ่งรปูแบบการสื่อสารแบบดจิติอลทีเ่พิม่จาํนวน

มากขึน้  แรงกดดนัในการจดัหาเครือ่งมอื  อุปกรณ์สาํหรบัอาคารสาํนกังานเพิม่ขึน้เพื่อใหเ้ป็นไป

ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และการเกบ็รกัษาในระยะยาวทีน่่าเชื่อได ้ รวมถงึการเขา้ถงึทรพัยากร  

ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2551  OCUL จงึสาํรวจความคดิเหน็ของผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุเพื่อกําหนดแนวทาง

เพื่อตอบขอ้คาํถามดงักล่าวโดยใชก้ารสมัภาษณ์ดว้ยขอ้คาํถาม 5 ขอ้ ดงัน้ี  

  1) ท่านเหน็ถงึความจาํเป็นสาํหรบัแหล่งจดัเกบ็เอกสารสาํหรบังานวจิยั  (ฉบบัพมิพ์

และอเิลก็ทรอนิกส)์ ในแคนาดาหรอืไม่ 

  2) ท่านเหน็ถงึความจาํเป็นสาํหรบัการสรา้งจดหมายเหตุออนตารโิอ (Ontario 

Archive) หรอืไม่ 

  3) Scholar Portal ทีถู่กพฒันาขึน้จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของคลงัสิง่พมิพท์ี่

น่าเชื่อถอืและไดร้บัการยอมรบัเป็นลาํดบัแรกหรอืไม ่

  4) ท่านจาํเป็นตอ้งเกบ็สําเนาสิง่พมิพฉ์บบัสุดทา้ยของวารสารอเิลก็ทรอนิกสล์งใน 

Scholar Portal หรอืไม่ 

  5) สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดในการพฒันาคลงัสิง่พมิพค์อือะไร 
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  บทสมัภาษณ์จะถูกบนัทกึ ถอดคาํพดูเพื่อคดัแยกรปูแบบ ความคดิเหน็ทีค่ลา้ยกนัและ

หวัขอ้ทีม่กีารโตแ้ยง้กนั  โดยผลการสมัภาษณ์ไดถู้กนํามาวเิคราะหข์อ้มลูและจาํแนกออกตามขนาด

ของหอ้งสมดุดงัน้ี  

  1. ลกัษณะของห้องสมดุในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีท่ีกาํลงัมีการเปล่ียนแปลง การพดู

ถงึความจาํเป็นเรง่ด่วนในการยา้ยสื่อสิง่พมิพ ์หรอืการวางแผนยา้ยสถานทีจ่ดัเกบ็ระยะยาวซึง่เป็น

หวัขอ้หลกัทีม่กีารพดูถงึในการสมัภาษณ์ หอ้งสมดุจาํนวน  11 แห่งจาก 20 แห่ง (รอ้ยละ 55)  มี

ปญัหาเรือ่งสถานทีแ่ละตอ้งการพืน้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมาก   ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุทุกคนตระหนกัถงึ

ลกัษณะของหอ้งสมดุทีก่ําลงัเปลีย่นแปลงไป   และหน้าทีห่ลกัของพวกเขาคอื การหาสถานทีใ่หม่

สาํหรบัหอ้งสมดุ 

  2. ความสาํคญัของการดิจิตอล  การทีว่ารสารอเิลก็ทรอนิกสห์ลายหมืน่ชื่อถูกดาวน์

โหลดลงใน Scholar Portal จาํเป็นตอ้งมกีารพฒันาโครงสรา้งและยทุธวธิทีีท่าํใหเ้ป็นคลงัดจิติอลที่

ไวใ้จได ้จากประเดน็น้ีผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุทัง้ 20 แห่งต่างมคีวามคดิเหน็ตรงกนักบัคาํกล่าวขา้งตน้ 

แต่มปีระเดน็เพิม่เตมิว่า การทาํใหน่้าเชื่อถอืหมายความว่าอยา่งไร และมกีระบวนการอยา่งไร  และ

จะมผีลทาํใหก้ารพฒันาเน้ือหาและบรกิารของ Scholar Portal ชา้ลง  

  3. ปัจจยัหลกัเร่ืองต้นทุน  ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุทัง้ 20 แห่ง เหน็ว่า งบประมาณ

สาํหรบัการจดัทําคลงัสิง่พมิพข์อง OCUL จะตอ้งไมเ่กนิวงเงนิทีห่อ้งสมดุแต่ละแห่งไดร้บั เน่ืองจาก

หอ้งสมดุหลายแห่งไดร้บังบประมาณจาํกดั ซึง่ไมท่ราบว่าจะมหีน่วยงานภายนอกใหก้ารสนบัสนุน

เรือ่งงบประมาณหรอืไม ่และส่วนใหญ่เหน็ว่า หน่วยงานภายนอกทีส่นับสนุนงบประมาณจะไมนิ่ยม

ใหง้บประมาณสาํหรบัการสรา้งอาคารเกบ็สื่อสิง่พมิพท์ีม่กีารใชน้้อย ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุ 12 แห่ง 

มคีวามกงัวลในเรือ่งของตน้ทุนและงบประมาณในการจดัการเกบ็รกัษาสื่อสิง่พมิพ ์บางแห่งเสนอว่า 

การจดัการโดยใชร้ปูแบบรวมจะทาํใหป้ระหยดัในเรือ่งการจา้งเจา้หน้าทีแ่ละการบํารุงรกัษาอาคาร 

  4. อาคารต้องจดัเกบ็รกัษาส่ิงพิมพป์ระเภทใด  ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุพจิารณาถงึ

ประเภทของเอกสารทีต่อ้งจดัเกบ็แบบรว่มมอืกนั  3  ประเภทหลกัคอื 

   4.1 การจดัเกบ็ตวัเล่มวารสารทีถู่กโหลดเขา้ใน Scholar Portal แลว้ 

    ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุจาํนวน 7 คนมคีวามเหน็ว่า Scholar Portal เป็นคลงั

ดจิติอลทีน่่าเชื่อถอืไวใ้จได ้และไมจ่าํเป็นตอ้งเกบ็รปูเล่ม ส่วนอกี 5 คน เหน็ว่า ถงึแมว้่าจะม ี

Scholar Portal ทีน่่าเชื่อถอืแลว้ แต่ควรทีจ่ะจดัเกบ็ฉบบัพมิพไ์วอ้ยา่งน้อยในหอ้งสมดุ 1 แห่ง ซึง่

ควรจะเป็นความรว่มมอืในระดบัชาตจิะเหมาะสมทีสุ่ด   

   4.2 การเกบ็ตวัเล่มวารสารทีไ่มถู่กโหลดเขา้ใน Scholar Portal 

    ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุส่วนใหญ่เหน็ว่า  ควรมคีวามรว่มมอืกนัในระดบัชาติ

สาํหรบัการจดัเกบ็วารสารทีไ่มถู่กโหลดเขา้ใน Scholar Portal เน่ืองจากวารสารเหล่านัน้ จดัพมิพ์

โดยสาํนกัพมิพต่์างๆ ทีส่ามารถสบืคน้ไดจ้ากฐานขอ้มลู JSTOR อยูแ่ลว้ 

   4.3 เอกสารชุดและสิง่พมิพร์ฐับาลทีไ่มถู่กโหลดเขา้ใน Scholar Portal 
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    ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุส่วนใหญ่เหน็ว่า  ควรมคีวามรว่มมอืกนัในการพฒันา

โครงการการจดัเกบ็รว่มกนั  และควรมคีวามรว่มมอืกนัในระดบัชาตเิพื่อใหท้ราบว่า หอ้งสมดุใด

กําลงัรวบรวมสิง่พมิพช์นิดใดอยู ่

  5. ประเดน็เร่ืองเน้ือหาและการให้บริการ 

   ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุ  จาํนวน 11 คน จาก 18 คน  เหน็ว่า การพฒันาตน้แบบ

ของการใหบ้รกิารของคลงัสื่อสิง่พมิพ ์คอืการใหบ้รกิารแบบเปิด   โดยบทบาทสําคญัในความสําเรจ็

ของโครงการน้ี คอื ตวัเล่มเอกสารทีม่อียูส่ามารถส่งผ่านไปถงึผูใ้ชไ้ดโ้ดยการจดัส่งทางดจิติอล 

(Digital Delivery) ไปทีห่น้าจอของผูใ้ช ้(Desktop) บรกิารยมื – คนืระหว่างหอ้งสมุดสาํหรบัตวัเล่ม

สิง่พมิพ ์การเขา้ถงึเอกสารของผูใ้ชท้ีห่อ้งสมดุ หรอืการจดัส่งทางดจิติอล ทีท่าํใหไ้ดร้บัขอ้มลูทนัเวลา 

รวมถงึความยดืหยุน่สําหรบัสิง่อํานวยความสะดวกส่วนกลาง  และทางออกสาํหรบัการดําเนินงาน

อื่น ๆ 

  ในดา้นของเน้ือหา  ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุ จาํนวน 15 คน  เหน็ว่า ควรมกีารวเิคราะห์

เน้ือหาของสิง่พมิพท์ีเ่กบ็ว่า  อะไรควรเกบ็  อะไรไมค่วรเกบ็   สิง่ทีเ่กบ็มคีวามจาํเป็นเพยีงใด  

นอกจากน้ียงัมคีวามกงัวลในดา้นรุ่นของดจิติอล (Version Digital) ว่า สามารถใชไ้ดห้รอืทาํสําเนา 

ไดใ้กลเ้คยีงกบัตน้ฉบบัเพยีงใด 

  6. รปูแบบส่วนกลางหรือรปูแบบกระจาย 

   ผูอ้ํานวยการหอ้งสมดุ จาํนวน 9 คน  เหน็ว่า การจดัเกบ็แบบส่วนกลางนัน้ 

มคีวามเหมาะสมทีสุ่ดสาํหรบัการเกบ็รกัษาสิง่พมิพทุ์กประเภท  ซึง่จะตอ้งมกีารวางแผนเรือ่งการ

จดัการและการใหบ้รกิาร   และจะมคีวามเป็นไปไดเ้พิม่ขึน้ของการเกบ็รกัษาในระยะยาว แต่ตอ้งใช้

งบประมาณมากในการจา้งเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิาร แต่อกี 7 คน เหน็ว่า รปูแบบการจดัการแบบกระจาย

มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด โดยใหห้อ้งสมดุมหาวทิยาลยัเกบ็เอกสารทอ้งถิน่  และ OCUL จดัเกบ็

สิง่พมิพอ์ื่น ๆ ซึง่หอ้งสมดุแต่ละแห่งสามารถจดัใหบ้รกิารไดร้วดเรว็กว่าและมตีน้ทุนตํ่า แต่มขีอ้เสยี

คอื ความยากลาํบากในการรกัษากจิกรรมต่างๆ และพนัธะสญัญาใหค้งอยูใ่นระยาว 

  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 งานวิจยัในประเทศ 

 จฑุารตัน์ นกแกว้ (2538) ศกึษาทศันคตขิองผูใ้ชต่้อการจดัเกบ็วารสารในหอสมดุกลาง

มหาวทิยาลยัของรฐั  ในกรงุเทพมหานคร  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพการจดัเกบ็ ทศันคติ

และปญัหาของผูใ้ชใ้นดา้นสถานทีจ่ดัเกบ็  รปูแบบของวารสารทีจ่ดัเกบ็  และวธิกีารจดัเกบ็วารสาร

จากหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจาํนวน 10 แห่ง  ผลการศกึษาพบว่า    หอสมดุกลางส่วนใหญ่มฝีา่ย

วารสารรบัผดิชอบในการจดัเกบ็วารสาร  วารสารทีจ่ดัเกบ็ม ี3 รปูแบบคอื วารสารรปูแบบสิง่พมิพ์

วสัดุยอ่ส่วนและฐานขอ้มลูซดีรีอม  สถานทีจ่ดัเกบ็วารสารม ี3 ลกัษณะ คอื  หอ้งอ่านวารสาร  

หอ้งเกบ็วารสารและหอ้งหรอืบรเิวณอื่นๆ  โดยวารสารรปูแบบสิง่พมิพจ์ดัเกบ็ในระบบชัน้เปิดและ 
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ชัน้ปิด  และเรยีงตามลาํดบัอกัษรชื่อวารสาร  วารสารรปูแบบวสัดุยอ่ส่วนและฐานขอ้มลูซดีรีอม

จดัเกบ็ในระบบชัน้ปิด  จดัเรยีงตามลําดบัเลขทะเบยีนของวสัดุแต่ละประเภทและตามลาํดบัชื่อ

ฐานขอ้มลู  ในเรือ่งทศันคตขิองผูใ้ชท้ีม่ต่ีอการจดัเกบ็วารสารทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดในแต่ละดา้น

ปรากฏผลดงัน้ี  วารสารรปูแบบสิง่พมิพ ์ควรจดัเกบ็วารสารยอ้นหลงัในรปูเยบ็เล่ม  โดยมหีอ้งอ่าน

วารสารเป็นสดัส่วนเฉพาะและเกบ็วารสารทัง้ฉบบัปีปจัจุบนัและฉบบัยอ้นหลงัทัง้ในรปูแบบสิง่พมิพ ์ 

วสัดุยอ่ส่วน  และฐานขอ้มลูซดีรีอมไวด้ว้ยกนั  วารสารรปูแบบสิง่พมิพ ์  ควรจดัเกบ็ฉบบัปีปจัจบุนั

ในระบบชัน้เปิด  วารสารฉบบัยอ้นหลงัจดัเกบ็ในระบบชัน้ปิดโดยจดัเรยีงวารสารฉบบัปีปจัจุบนัและ

ฉบบัยอ้นหลงัตามลาํดบัอกัษรชื่อวารสารและชัน้เกบ็วารสารแบบลาดเอยีงเป็นครภุณัฑท์ีเ่หมาะสม

สาํหรบัการจดัเกบ็วารสารฉบบัปีปจัจบุนั 

 นวพร สุรยิะ (2541) ศกึษาสภาพการจดัการงานวารสารในหอ้งสมดุแพทยแ์ละ

วทิยาศาสตรส์ุขภาพในดา้นต่าง ๆ  โดยใชก้ารวจิยัเชงิสํารวจซึง่ประชากรไดแ้ก่ ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ 

จาํนวน 40 คน และบรรณารกัษ์งานวารสารหรอืผูป้ฏบิตังิานวารสาร จาํนวน 40 คน  ผลของการ

วจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัเกบ็และพืน้ทีจ่ดัเกบ็วารสาร  พบว่า หอ้งสมดุทุกแห่งมปีญัหาพืน้ทีจ่ดัเกบ็

วารสารไมเ่พยีงพอ และเมือ่จะจาํหน่ายออก เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาคอื เป็นวารสารทีไ่ดร้บั

บรจิาคซึง่ไมต่รงกบัสาขาวชิาทีต่อ้งการ คดิเป็นรอ้ยละ 48.65 รองลงมารอ้ยละ 40.54 เป็นวารสาร

ฉบบัซํ้า 

 ปิยะนาถ สระสงคราม (2541) ศกึษาสภาพการบรกิารวารสารของหอ้งสมุด

สถาบนัอุดมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล   โดยใชก้ารวจิยัเชงิสาํรวจและใช้

แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูจากประชากรซึง่เป็นบรรณารกัษ์งานวารสารจาก

หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา จาํนวน 88 คน  ผลการวจิยัสรปุไดว้่า ทุกหอ้งสมดุมทีรพัยากรวารสาร

รปูแบบสื่อสิง่พมิพ ์ รองลงมาคอืแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละวสัดุยอ่ส่วน  ปญัหาและอุปสรรคของการ

ใหบ้รกิารวารสาร ไดแ้ก่ งบประมาณและบุคลากรไมเ่พยีงพอ  งานวารสารมพีืน้ทีค่บัแคบ  วารสาร

รปูแบบสิง่พมิพส์ิน้เปลอืงพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็  วารสารรปูแบบวสัดุยอ่ส่วนใหบ้รกิารไมส่ะดวก เขา้ถงึ

ยากและเสยีค่าใชจ้า่ยสงู  และวารสารรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสต์อ้งเสยีค่าใชจ้่ายสงูและตอ้งใชอุ้ปกรณ์

ประกอบ 

 สุดา หมดัอะดัม้ (2544) พฒันาระบบจดัเกบ็วารสารเน้ือหาเตม็ในรปูแบบวารสาร

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละนําเสนอระบบการจดัเกบ็วารสารทีเ่หมาะสม กระบวนการศกึษาม ี3 ขัน้ตอนคอื 

ขัน้ตอนที ่1 การวางแผน ประกอบดว้ย  ศกึษาสภาพปญัหาการจดัเกบ็และการใหบ้รกิารวารสาร 

รวมทัง้วธิกีารแกไ้ขปญัหา ขัน้ตอนที ่2 การพฒันาระบบ ประกอบดว้ย   การออกแบบและเลอืก

โปรแกรมทีใ่ชใ้นการจดัการฐานขอ้มลู ซึง่โปรแกรมทีผู่ว้จิยัเลอืกใชค้อื  Microsoft Access และใช้

ขอ้มลูวารสารวชิาการภาษาไทยฉบบัล่วงเวลาทีม่ใีหบ้รกิารในหอสมดุคุณหญงิหลง อรรถกระวสีุนทร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ จาํนวน 100 บทความ ซึง่เป็นบทความจาก

วารสารทีม่สีถติกิารยมืคนืมากทีสุ่ด หลงัจากนัน้จดัทาํคู่มอืการใชฐ้านขอ้มลูและ ทดสอบระบบ 

ขัน้ตอนที ่3 การประเมนิระบบ โดยใชแ้บบประเมนิความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลู
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จากผูใ้ชร้ะบบ จาํนวน 2 กลุ่ม คอื ผูป้ฏบิตังิานบรกิารวารสาร จาํนวน 3 คน  และผูใ้ชบ้รกิาร 

จาํนวน 30 คน ผลการประเมนิประสทิธภิาพของฐานขอ้มลูพบว่า  ผูใ้ชท้ัง้ 2 กลุ่มมคีวามคดิเหน็ต่อ

ประสทิธภิาพของระบบฐานขอ้มลูวารสารเน้ือหาเตม็ต่างกนัคอื  กลุ่มผูป้ฏบิตังิานประเมนิว่า ระบบมี

ประสทิธภิาพในระดบัปานกลาง   โดยเหน็ว่าส่วนการบนัทกึขอ้มลูมปีระสทิธภิาพในระดบัสงู 

รองลงมามปีระสทิธภิาพปานกลางตามลาํดบัดงัน้ี ประสทิธภิาพโดยรวมของฐานขอ้มลูวารสาร

เน้ือหาเตม็ ส่วนการแกไ้ขขอ้มลูและส่วนการคน้หา / สอบถามขอ้มลูมปีระสทิธภิาพเท่ากนั  ส่วนต่อ

ประสานกบัผูใ้ช ้ ลาํดบัสุดทา้ยคอืส่วนการพมิพร์ายงาน สาํหรบักลุ่มผูใ้ชบ้รกิารประเมนิว่า  ระบบมี

ประสทิธภิาพในระดบัสงู โดยเหน็ว่าประสทิธภิาพโดยรวมของฐานขอ้มลูวารสารเน้ือหาเตม็มี

ประสทิธภิาพในระดบัสงูสุด รองลงมามปีระสทิธภิาพสงูตามลาํดบัดงัน้ี  ส่วนการคน้หา/สอบถาม

ขอ้มลู  ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้  ส่วนการพมิพร์ายงาน และมขีอ้เสนอแนะจากผูป้ระเมนิทัง้ 2 กลุ่ม

ว่า  ควรจะปรบัปรงุในส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชใ้หน่้าสนใจกว่าน้ี 

 ศรไีพร โชตจิริวฒันา (2554) ศกึษาการจดัหาวารสารอเิลก็ทรอนิกสข์องหอ้งสมดุ

มหาวทิยาลยัในดา้นงบประมาณ การคดัเลอืก วธิกีารจดัหา และปญัหาการจดัหา รวมถงึวเิคราะห์

วารสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีห่อ้งสมดุมหาวทิยาลยัจดัหาในดา้นภาษา ประเภทและสาขาวชิา   โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากหวัหน้าหอ้งสมดุหรอืบรรณารกัษ์

ผูร้บัผดิชอบการจดัหาวารสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั รวมทัง้สิน้ 95 แห่ง ไดร้บั

แบบสอบถามคนืมาจาํนวน 87 ชุด (รอ้ยละ 91.58)  ผลการวจิยัพบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

จาํนวนมากทีสุ่ดใชเ้งนิรายไดข้องมหาวทิยาลยัในการจดัหาวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์ และคดัเลอืกโดย

ใชห้ลกัเกณฑก์ารมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยั ใชก้ารจดัซือ้ผ่าน

ตวัแทนในประเทศ  วารสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีห่อ้งสมดุทัง้หมดจดัหาเป็นภาษาองักฤษ  ประเภทของ

วารสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีจ่ดัหาเป็นฐานขอ้มลูบทความวารสาร และมเีน้ือหาสหสาขาวชิา  สาํหรบั

ปญัหาการจดัหาวารสารอเิลก็ทรอนิกสพ์บว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัประสบปญัหาทุกดา้นในระดบั

ปานกลาง โดยปญัหาทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื งบประมาณจดัซือ้วารสารอเิลก็ทรอนิกสม์ไีมเ่พยีงพอ 

  

 งานวิจยัต่างประเทศ 

 สมทิธ ์ (Smith.  2009: 25-30) วเิคราะหก์ารเกบ็รวบรวมวารสารฉบบัล่วงเวลาของ

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัอเดลฟี มลรฐันิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่แต่เดมิหอ้งสมดุม ี

วธิกีารเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลาอยู ่2 วธิคีอื การเยบ็เล่มและการเกบ็ในรปูไมโครฟิลม ์ต่อมา 

ไดม้กีารศกึษาถงึความซํ้าซอ้นของการบอกรบัเป็นรปูเล่มกบัรายชื่อวารสารทีป่รากฏในฐานขอ้มลู

ออนไลน์  หรอืวารสารทีเ่กบ็ในรปูไมโครฟิลมก์บัรายชื่อในฐานขอ้มลูออนไลน์   หรอืวารสารทีม่ ี

รายชื่อซํ้ากนัระหว่างฐานขอ้มลูออนไลน์ทีห่อ้งสมดุบอกรบั   เน่ืองจากหอ้งสมดุประสบปญัหาเรือ่ง

งบประมาณ  พืน้ทีใ่นการจดัเกบ็และการบาํรงุรกัษาตวัเล่ม  รวมถงึการเขา้ถงึบทความจากวารสาร

ฉบบัยอ้นหลงั  ผลของการศกึษาพบว่า จากวารสารทัง้หมดทีห่อ้งสมุดบอกรบัจาํนวน 908 ชื่อเรือ่ง 
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มจีาํนวน 47 ชื่อเรือ่งทีต่อ้งจดัหาแบบรปูเล่มต่อ มจีาํนวน 78 ชื่อเรือ่งทีต่อ้งบอกรบัในรปูไมโครฟิลม์

ต่อ  และมจีาํนวน 119 ชื่อเรื่องทีไ่มต่อ้งบอกรบัต่อในรปูไมโครฟิลม ์  และมจีาํนวน 664 ชื่อเรือ่งทีม่ ี

รายชื่อปรากฏในฐานขอ้มลูออนไลน์ทีห่อ้งสมดุบอกรบั   ผลการวจิยัครัง้น้ีทําใหห้อ้งสมดุสามารถ

ประหยดังบประมาณในการจดัหาวารสารไดเ้ป็นอย่างมาก    และผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึบทความจาก

วารสารไดอ้ยา่งรวดเรว็อกีดว้ย 

 มาดาราช-์ฮลิล ์(Madarash-Hill.  2005: 3-8) ไดศ้กึษาการใชว้ารสารของ The Sims 

Library แห่งมหาวทิยาลยัหลุยเซยีนาตะวนัออกเฉียงใต้ (Southeastern Louisiana University) 

วธิกีารคอื ศกึษาสถติกิารใชว้ารสารชื่อเดยีวกนัทีอ่ยูใ่นรปูฉบบัพมิพ ์ไมโครฟิชและฐานขอ้มลู 

วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์JSTOR ในสาขาบรหิารธุรกจิ เศรษฐศาสตร ์ภูมศิาสตร ์ประวตัศิาสตร/์

รฐัศาสตร ์การศกึษา/จติวทิยา วรรณคด/ีปรชัญา/ภาษาศาสตร ์คณติศาสตร/์สถติ ิและสงัคมวทิยา/

มานุษยวทิยา   วธิกีารเกบ็ขอ้มลูการใชส้ําหรบัวารสารฉบบัพมิพแ์ละวารสารรปูไมโครฟิช 

จะใชก้ารสแกนบารโ์คด้ในตอนทีม่ผีูม้าขอใชแ้ละเกบ็ขึน้ชัน้  ส่วนการใชฐ้าน JSTOR  จะเกบ็สถติิ

การใชจ้ากการดาวน์โหลดและการสัง่พมิพ ์ ผลการศกึษาพบว่า  มกีารใชว้ารสารจากฐาน JSTOR 

มากกว่าการใชจ้ากฉบบัพมิพแ์ละไมโครฟิชถงึ 3 เท่า  กลุ่มสาขาทีถู่กใชม้ากทีสุ่ดคอื สงัคมวทิยา/

มานุษยวทิยา คอืใชจ้ากฐาน JSTOR  251.5 ครัง้  ใชจ้ากฉบบัพมิพ ์132.66 ครัง้ ใชจ้ากไมโครฟิช

117.33 ครัง้  และอายุของวารสารทีถู่กใชค้อื ใชจ้ากฐาน JSTOR  อยูใ่นช่วง 1 ปี ใชจ้ากฉบบัพมิพ ์ 

อยูใ่นช่วง 3.98 ปี  ใชจ้ากไมโครฟิช อยูใ่นช่วง 3.77 ปี กลุ่มสาขาทีถู่กใชน้้อยทีสุ่ดคอื คณติศาสตร/์

สถติ ิคอืใชจ้ากฐาน JSTOR 9.33 ครัง้ ใชจ้ากฉบบัพมิพ ์25.33 ครัง้ ใชจ้ากไมโครฟิช 13.33 ครัง้

และอายขุองวารสารทีถู่กใชค้อืใชจ้าก JSTOR อยูใ่นช่วง 1 ปี  ใชจ้ากฉบบัพมิพอ์ยูใ่นช่วง 3.11 ปี 

ใชจ้ากไมโครฟิชอยูใ่นช่วง 3.74 ปี 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ  มกีารดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

1. การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี2 กลุ่ม ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารหอ้งสมุด และหวัหน้าฝ่าย

วารสาร ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนักคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร จาํนวน 25 แห่ง    

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ และหวัหน้าฝ่ายวารสาร 

โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มคณะทํางานฝา่ย

วารสารและเอกสารหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา  ของคณะอนุกรรมการ ฯ ความรว่มมอืระหว่าง

หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา  ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร จาํนวน 23 แห่ง ไดแ้ก่ 

  1) สาํนกังานวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

  2) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

  3) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

  4) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

  5) สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

  6) ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

  7) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยับรูพา                 

  8) สาํนกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

  9) หอสมดุและคลงัความรูม้หาวทิยาลยัมหดิล 

          10) ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

          11) ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

          12) สาํนกัหอสมดุกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

          13) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

          14) สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

          15) สาํนกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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         16) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยันเรศวร 

         17) สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

         18) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

         19) สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัรามคําแหง   

         20) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

         21) สาํนกัทรพัยากรการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

         22) สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

                 23) สาํนกับรรณสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื  แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง จาํนวน 2 ชุด คอื แบบ

สมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ จาํนวน 1 ชุด และแบบสมัภาษณ์หวัหน้าฝา่ยวารสาร จาํนวน 1 ชุด  

โดยมขีัน้ตอนของการสรา้งเครือ่งมอืดงัน้ี 

 1) ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร ตําราและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการจดัการ

วารสารฉบบัล่วงเวลาในเรือ่งของรปูแบบ วธิกีาร รวมทัง้แนวทางการแกไ้ขปญัหาเรื่องพืน้ทีใ่นการ

จดัเกบ็  

 2)  สรา้งแบบสมัภาษณ์  

  2.1 แบบสมัภาษณ์หวัหน้าฝา่ยวารสาร  เป็นขอ้คาํถามเกีย่วกบัสภาพของการ

ดาํเนินงานของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเกีย่วกบัวารสารฉบบัล่วงเวลา เช่น  รปูแบบและนโยบาย  

วธิกีารจดัการ ฯลฯ  

      2.2 แบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ  เป็นแบบสมัภาษณ์ทีไ่ดจ้ากการนําขอ้มลู

จากการสมัภาษณ์หวัหน้าฝา่ยวารสารและขอ้มลูจากการศกึษาเอกสาร/งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง มาทํา

การสงัเคราะหเ์ป็นขอ้คาํถามเกีย่วกบัแนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา เช่น  นโยบายการ

จดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา  การบอกรบัวารสาร การจดัเกบ็ การแปลงรปูวารสาร ฯลฯ รวมถงึ

แนวโน้มของการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา เช่น การแปลงรปูวารสาร  การจดัทําคลงัสิง่พมิพ์

รว่มกนั ฯลฯ  

 3) นําแบบสมัภาษณ์ทีส่รา้งขึน้ใหท้ีป่รกึษาโครงการวจิยัตรวจสอบ เพื่อความสมบูรณ์ของ

ขอ้คาํถาม 

 4) นําแบบสมัภาษณ์ทัง้ 2 ชุด ทีผ่่านการปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปใชใ้นการสมัภาษณ์ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 
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 1. การสมัภาษณ์หวัหน้าฝา่ยวารสาร ใชว้ธิกีารส่งแบบสมัภาษณ์ทางไปรษณียใ์นระหว่าง

วนัที ่1 สงิหาคม 2555 - 18 ตุลาคม 2555 

 2. การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ แยกดาํเนินการ 2 วธิ ีคอื 

2.1 เดนิทางไปสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง เฉพาะหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัใน 

เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลทีส่ามารถเดนิทางไปไดส้ะดวก จาํนวน 11 แห่ง ในระหว่างวนัที ่

10 พฤษภาคม 2556 – 10 มถุินายน 2556 ไดแ้ก่  

    2.1.1) สาํนกังานวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

        2.1.2) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

       2.1.3) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

       2.1.4) หอสมดุและคลงัความรู ้มหาวทิยาลยัมหดิล 

        2.1.5) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

         2.1.6) สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

                           2.1.7) สาํนกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

                2.1.8) สาํนกัหอสมดุ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร  

ลาดกระบงั 

     2.1.9) สาํนกัหอสมดุ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

     2.1.10) สาํนกับรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

     2.1.11) สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  

2.2 การส่งทางไปรษณยี ์สาํหรบัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัทีต่ ัง้อยูใ่นต่างจงัหวดั  

จาํนวน 12 แห่ง ใชว้ธิกีารส่งและรบัคนืแบบสมัภาษณ์ทางไปรษณยีร์ะหว่างวนัที ่10 มถุินายน 2556 

– 22 กรกฎาคม 2556  

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 1. ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณ์โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content 

Analysis)   แลว้นําเสนอในรปูตาราง แสดงค่ารอ้ยละ 

 2. นําผลการวเิคราะหข์อ้มลูในขอ้ 1 มาสรปุเพื่อกําหนดเป็นแนวทางการจดัการวารสาร

ฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

   

  

 

 

 



บทท่ี   4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 จากการศกึษาเรือ่ง แนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั  

ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายของขอ้มลู และเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ตามลาํดบั

ดงัน้ี 

 

 ตอนที ่ 1  สภาพการใหบ้รกิารวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

 ตอนที ่ 2  วธิกีารจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

 ตอนที ่ 3  แนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

                                         

ตอนท่ี  1  สภาพการให้บริการวารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมดุมหาวิทยาลยั 

 จากการรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นหวัหน้าฝา่ยวารสารจาํนวน  23  คน จาก

หอ้งสมดุจาํนวน  23  แห่ง  และไดร้บัแบบสมัภาษณ์กลบัคนืมาจาํนวน  23 ชุด  คดิเป็นรอ้ยละ 100  

สรปุขอ้มลูไดด้งัน้ี  

 

 1.1 รปูแบบของวารสารท่ีมีให้บริการ ปรากฏดงัตาราง 1  

 

 ตาราง 1   รปูแบบของวารสารทีม่ใีหบ้รกิาร    

*   ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 

จากตาราง 1  พบว่า  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัทุกแห่ง (รอ้ยละ 100)  มบีรกิารวารสาร

รปูแบบฉบบัพมิพ ์  รองลงมาคอื รปูแบบฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์(รอ้ยละ 91.31)    

 

 

 

 

 

รปูแบบวารสาร * จาํนวนห้องสมดุท่ีมีให้บริการ (แห่ง) ร้อยละ 

ฉบบัพมิพ ์ 23 100.00 

ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ 21 91.31 

ไมโครฟิลม ์/ ไมโครฟิช 2 8.70 

ซดีรีอม 1 4.35 
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 1.2 นโยบายการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา ปรากฏดงัตาราง 2  

 

ตาราง  2  นโยบายการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา 
 

     นโยบายการจดัการวารสาร จาํนวนห้องสมดุ  (แห่ง) ร้อยละ 

              มนีโยบาย 3            13.04 

              ไมม่นีโยบาย 16            69.57 

              ไมร่ะบุ 4            17.39 

               รวม 23           100.00 
  

              จากตาราง  2  พบว่า  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ไมม่นีโยบายการจดัการวารสาร

ฉบบัล่วงเวลา (รอ้ยละ 69.57)       

 

          1.3 วิธีการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาในปัจจบุนั     

                  1.3.1 ประเภทวารสารฉบบัล่วงเวลาทีจ่ดัเกบ็ ปรากฏดงัตาราง 3 

                        

ตาราง  3  ประเภทวารสารฉบบัล่วงเวลาทีจ่ดัเกบ็ 
 

วารสารท่ีจดัเกบ็ * จาํนวนห้องสมดุ  (แห่ง) ร้อยละ 

  เกบ็ตวัเล่มเฉพาะวารสารวชิาการ 16 69.57 

  เกบ็เฉพาะวารสารชื่อทีท่าํดรรชนี 15 65.22 

  เกบ็ตวัเล่มเฉพาะวารสารทีจ่ดัซือ้ 11 47.83 

  เกบ็เฉพาะบางชื่อทีอ่าจารยเ์สนอแนะ 3 13.04 

 เกบ็เฉพาะวารสารทีไ่มม่รีายชื่ออยูใ่นฐานขอ้มลู        1 4.35 

    * ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
  

 จากตาราง  3 พบว่า ประเภทวารสารฉบบัล่วงเวลาทีห่อ้งสมดุมหาวทิยาลยัจดัเกบ็มาก

ทีสุ่ดคอื เป็นวารสารวชิาการ (รอ้ยละ 69.57) รองลงมาคอื เป็นวารสารชื่อทีท่ําดรรชนี (รอ้ยละ  

65.22)  และเป็นวารสารทีห่อ้งสมดุจดัซือ้ (รอ้ยละ 47.83) 
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 1.3.2  เกณฑพ์จิารณาในการจดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา  ปรากฏดงัตาราง 4  

 

ตาราง 4  เกณฑพ์จิารณาในการจดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา 
 

เกณฑใ์นการพิจารณาจดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา * จาํนวนห้องสมดุ(แห่ง) ร้อยละ 

กําหนดปีของวารสารทีจ่ดัเกบ็เช่น เกบ็ยอ้นหลงั 5 ปี 10 ปี 12   52.17 

พจิารณาจากสถติกิารใช ้  10    3.48 

พจิารณาตามเน้ือหา เช่น เป็นข่าว, บนัเทงิจะไม่จดัเกบ็   2    8.70 

พจิารณาจากสถติกิารใช ้และกําหนดปีเกบ็ 1    4.35 

พจิารณาว่า เป็นวารสารของมหาวทิยาลยั ตอ้งจดัเกบ็ไว ้ 1 4.35 

พจิารณาจากชัน้   เน้ือทีท่ีจ่ดัเกบ็ว่า ยงัมเีพยีงพอ 1 4.35 

เป็นวารสารชื่อทีท่ําดรรชนี 1 4.35 

เป็นวารสารซือ้ จดัเกบ็ทุกชื่อ 1 4.35 

เป็นวารสารซือ้ จดัเกบ็ทุกชื่อ 1 4.35 

เป็นวารสารวชิาการ จดัเกบ็ทุกปี   1 4.35 

                      * ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตาราง 4 พบว่า เกณฑท์ีห่อ้งสมดุมหาวทิยาลยัใชพ้จิารณาในการจดัเกบ็วารสารฉบบั

ล่วงเวลามากทีสุ่ดคอื การกําหนดปีของวารสารทีจ่ดัเกบ็ (รอ้ยละ 52.17) รองลงมาคอื พจิารณาจาก

สถติกิารใช ้(รอ้ยละ 43.48) 

 

1.3.3   วธิกีารจดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา  ปรากฏดงัตาราง  

 

ตาราง  5 วธิกีารจดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา 
 

วิธีการจดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา  จาํนวนห้องสมดุ(แห่ง) ร้อยละ 

เกบ็ตามลาํดบัชื่อวารสาร 23 100.00 

แยกเป็นกลุ่มสาขาวชิา แลว้จดัเรยีง  ตามลาํดบัชื่อวารสาร - - 

                   รวม 23 100.00 

       

จากตาราง  5  พบว่า  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัทุกแห่ง (รอ้ยละ 100)  มกีารจดัเกบ็วารสาร

ฉบบัล่วงเวลาตามลาํดบัชื่อวารสาร   
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1.3.4 การแปลงรปูวารสารฉบบัล่วงเวลา  ปรากฏดงัตาราง 6 

 

ตาราง 6  การแปลงรปูวารสารฉบบัล่วงเวลา 
 

การแปลงรปูวารสาร  จาํนวนห้องสมดุ  (แห่ง) ร้อยละ 

ไมโครฟิลม ์ 1 4.35 

ซดีรีอม 1 4.35 

ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ 1 4.35 

ไมไ่ดจ้ดัทาํ 20 86.95 

                    รวม 23 100.00 
 

           จากตาราง  6  พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเกอืบทุกแห่งไมไ่ดแ้ปลงรปูวารสารฉบบั

ล่วงเวลา  (รอ้ยละ 86.95) 

 

1.3.5 สถานทีจ่ดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา ปรากฏดงัตาราง 7 

 

ตาราง 7  สถานทีจ่ดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา  
                          

สถานท่ีจดัเกบ็ฉบบัล่วงเวลา 
จาํนวนห้องสมดุ  

(แห่ง) 
ร้อยละ 

มหีอ้งจดัเกบ็โดยเฉพาะอยู่ภายในหอ้งสมดุ                21    91.30 

มอีาคารเป็นคลงัจดัเกบ็โดยเฉพาะ (อยูภ่ายในมหาวทิยาลยั)                   1      4.35 

ใชก้ารเช่าสถานทีจ่ดัเกบ็จากเอกชน                     1      4.35 

รวม   23 100.00 

 

จากตาราง 7  พบว่า  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเกอืบทุกแห่งมหีอ้งจดัเกบ็วารสารฉบบั

ล่วงเวลาโดยเฉพาะอยูภ่ายในหอ้งสมดุ (รอ้ยละ 91.30) 

  

ตอนท่ี  2  วิธีการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมดุมหาวิทยาลยั   

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดม้าจากการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ จาํนวน 23 

คน  จากหอ้งสมดุจาํนวน 23 แห่ง และไดร้บัแบบสมัภาษณ์กลบัคนืมาจาํนวน 21 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 

91.30 สรปุไดด้งัน้ี 
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2.1 ความจาํเป็นของห้องสมดุในการจดัเกบ็ตวัเล่มวารสารฉบบัล่วงเวลาไว้เพ่ือ 

ให้บริการ  ปรากฏดงัตาราง 8 

ตาราง 8  ความจาํเป็นของหอ้งสมดุในการจดัเกบ็ตวัเล่มวารสารฉบบัล่วงเวลาไวเ้พื่อใหบ้รกิาร  
 

ความจาํเป็นท่ีจะต้องเกบ็ตวัเล่มวารสารฉบบั

ล่วงเวลาตามความคิดเหน็ของผู้บริหารห้องสมดุ 

จาํนวนห้องสมดุ   

(แห่ง) 

ร้อยละ 

      จาํเป็นมากทีสุ่ด 4 19.00 

       จาํเป็น 14 66.70 

       ไมจ่าํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเลม่ 3 14.30 

                รวม 21 100.00 
 

 จากตาราง 8  พบว่า  ผูบ้รหิารหอ้งสมุดส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั

จาํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเล่มวารสารฉบบัล่วงเวลาไวเ้พื่อใหบ้รกิาร  (รอ้ยละ  66.70)    

    

2.2 นโยบายในการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา  

                2.2.1 กรณทีีห่อ้งสมดุตอ้งจดัเกบ็ตวัเล่มวารสารฉบบัล่วงเวลาเอาไว ้ ตอ้งมนีโยบาย 

ในการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาหรอืไม่  ปรากฏดงัตาราง 9 

 

ตาราง  9  ความจาํเป็นของนโยบายการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา  กรณทีีห่อ้งสมดุตอ้งจดัเกบ็  

ตวัเล่มวารสารเอาไว ้
 

ความจาํเป็นของนโยบายการจดัการวารสารฉบบั 

ล่วงเวลา  กรณีท่ีห้องสมดุต้องจดัเกบ็ตวัเล่มวารสารเอาไว้ 

จาํนวนห้องสมดุ   

(แห่ง) 

ร้อยละ 

       จาํเป็น 21 100 

       ไมจ่าํเป็น - - 

        รวม 21 100 

 

จากตาราง 9  พบว่า ผูบ้รหิารหอ้งสมุดทุกแห่ง (รอ้ยละ 100)  มคีวามคดิเหน็ว่า  กรณทีี่

หอ้งสมดุตอ้งจดัเกบ็ตวัเล่มวารสารฉบบัล่วงเวลาเอาไว ้ จาํเป็นตอ้งมนีโยบายในการจดัการวารสาร

ฉบบัล่วงเวลา   
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2.2.2  องคป์ระกอบของนโยบายการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา  ปรากฏดงัตาราง 10 

          

ตาราง 10  องคป์ระกอบของนโยบายการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา  
 

องคป์ระกอบของนโยบายการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา  * 
จาํนวนห้องสมดุ  

(แห่ง) 
ร้อยละ 

-ประเภทของวารสารทีจ่ดัเกบ็  เช่น  เป็นวารสารวชิาการ วารสาร  

 ทีท่าํดรรชนี จาํเป็นทีต่อ้งเกบ็ตวัเล่มไวท้ัง้หมด เป็นต้น 

21 100.00 

-พจิารณาจากเน้ือหาของวารสาร เช่น เป็นวารสารทีท่รงคุณค่า     

 วารสารของมหาวทิยาลยั 

18 87.71 

-อายวุารสารทีจ่ดัเกบ็ เช่น วารสารประเภทบนัเทงิ-สารคด ีอาจ 

 จดัเกบ็ไว ้ 5-10 ปี 

16 76.19 

-กําหนดรปูแบบในการจดัเกบ็  ไดแ้ก่ ตวัเล่มวารสาร, ซดีรีอม,    

 ไมโครฟิลม ์หรอืรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ 

15 71.43 

-พจิารณาจากสถติกิารใชว้ารสาร 13 61.90 

-ภาษาของวารสารทีจ่ดัเกบ็ เช่น วารสารภาษาไทย วารสาร 

 ภาษาองักฤษ  

1 4.35 

-อื่น ๆ เช่น - วารสารนัน้เป็น core journal ของสาขาวชิานัน้ 

 หรอืไม ่

1 4.35 

            -- พฤตกิรรมการอ่านของผูใ้ชใ้นอกี 5-10 ปีขา้งหน้าจะ 

 เป็นแบบใด จะนิยมอ่าน e-book เพิม่ขึน้หรอืไม ่ซึง่จะเป็น  

 เครือ่งช่วยตดัสนิใจว่า จะจดัเกบ็วารสารในรปูแบบใดอกีครัง้หน่ึง 

1 4.35 

  * ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 

 จากตาราง  10  พบว่า  ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบของ

นโยบายการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา 3 อนัดบัแรกมดีงัต่อไปน้ี ประเภทของวารสารทีจ่ดัเกบ็ 

เช่น เป็นวารสารวชิาการ วารสารทีท่ําดรรชนี จาํเป็นทีต่อ้งเกบ็ตวัเล่มไวท้ัง้หมด  เป็นตน้  (รอ้ยละ  

100)   รองลงมาคอื  พจิารณาจากเน้ือหาของวารสาร เช่น  เป็นวารสารทีท่รงคุณค่า วารสารของ

มหาวทิยาลยั  (รอ้ยละ  87.71)  และ พจิารณาตามอายุวารสารทีจ่ดัเกบ็   (รอ้ยละ 76.19) 
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 2.3 ความคิดเหน็เก่ียวกบัวิธีการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมดุ

มหาวิทยาลยั 

ผูว้จิยัไดส้อบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารหอ้งสมดุ จาํนวน  21 แห่ง ทีม่ต่ีอวธิกีาร

จดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบอกรบั ดา้นสถานทีจ่ดัเกบ็  

และดา้นการแปลงรปูวารสาร และนําเสนอขอ้มลูดงัน้ี 

 

2.3.1  ด้านการบอกรบั   ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเกี่ยวกบัวธิกีารบอกรบั 

วารสารของหอ้งสมดุ  ปรากฏดงัตาราง 11 

 

ตาราง 11  ความคดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารบอกรบัวารสารของหอ้งสมดุ 
 

วิธีการดาํเนินงาน 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย อ่ืน ๆ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1) สรา้งภาคกีารบอกรบั

ฐานขอ้มลูวารสารออนไลน์เพื่อ 

ลดปญัหาเรือ่งงบประมาณ 

 

21 

 

100.00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2) หอ้งสมดุควรยกเลกิบอกรบั

วารสารฉบบัพมิพแ์ละบอกรบั

รปูแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ดแทน

เพื่อแกป้ญัหาสถานทีจ่ดัเกบ็   

 

17 

 

80.95 

 

- 

 

- 

 

4 

 

19.05 

3) หอ้งสมดุควรจดัซือ้ฐานขอ้มลู

วารสารเก่า  เช่น JSTOR  แทน

การเกบ็ในรปูเล่ม   

 

14 

 

66.67 

 

3 

 

14.29 

 

4 

 

19.05 

4) หอ้งสมดุควรยกเลกิการ

บอกรบัวารสารฉบบัพมิพ ์หาก

วารสารมชีื่ออยูใ่นฐานขอ้มลูแลว้ 

 

19 

 

90.48 

 

- 

 

- 

 

2 

 

9.52 

 

จากตาราง 11  พบว่า  ผูบ้รหิารหอ้งสมดุทุกแห่งเหน็ดว้ยกบัวธิกีารบอกรบัวารสารดว้ย

การสรา้งภาคกีารบอกรบัฐานขอ้มลูวารสารออนไลน์  เพื่อลดปญัหาเรือ่งงบประมาณ (รอ้ยละ 100)      

รองลงมาคอื  การยกเลกิการบอกรบัวารสารฉบบัพมิพ ์ หากวารสารมชีื่ออยูใ่นฐานขอ้มลูแลว้  

(รอ้ยละ 90.48)   และ ยกเลกิบอกรบัวารสารฉบบัพมิพแ์ละบอกรบัรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ดแทน

เพื่อแกป้ญัหาเรือ่งพืน้ทีจ่ดัเกบ็ (รอ้ยละ 80.95)     
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2.3.2 ด้านสถานท่ีจดัเกบ็   ประกอบดว้ยคาํถามทีเ่กี่ยวกบัแนวโน้มการพฒันา 

ความรว่มมอืดา้นสถานทีจ่ดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา  ปรากฏดงัตาราง 12 

 

ตาราง 12  ความคดิเหน็เกี่ยวกบัแนวโน้มการพฒันาความรว่มมอืดา้นสถานทีจ่ดัเกบ็ 
 

วิธีการดาํเนินงาน 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย อ่ืน ๆ (แห่ง) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน 
ร้อย

ละ 

1) สรา้งความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุ โดย

ใหห้อ้งสมดุทีม่ ีHoldings สมบรูณ์เป็นผู้

จดัเกบ็วารสาร มบีรกิารยมืระหว่างหอ้งสมดุ 

และ Document Delivery Services (ทัง้น้ี 

หอ้งสมดุทีเ่ขา้รว่ม ตอ้งกําหนดนโยบายใน

การจดัเกบ็ว่า ไมค่วรเกบ็วารสารชื่อซํ้าซอ้น

กนั และรบัรองการใหบ้รกิารตลอดเวลา)   

 

 

17 

 

 

80.95 

   

 

3 

 

 

14.29 

         

 

1 

 

 

4.76 

2) พฒันาคลงัเกบ็ฉบบัสิง่พมิพร์ว่มกนั โดย

หอ้งสมดุทีเ่ขา้รว่มโครงการส่งสิง่พมิพห์รอื

วารสารทีม่กีารใชน้้อย (low use) ไปจดัเกบ็

ทีค่ลงั (โดยอาจใชก้ารเช่าสถานทีส่ําหรบัทาํ

คลงัจดัเกบ็ หรอืหาสถานทีอ่ื่นทีเ่หมาะสม) 

 

 

12 

 

 

57.14 

     

 

6 

 

 

28.57 

     

 

3 

 

 

14.29 

3) พฒันาคลงัเกบ็ฉบบัสิง่พมิพร์ว่มกนัเป็น

คลงัเกบ็แบบแบ่งปนั (โดยอาจใชก้ารเช่า

สถานทีส่ําหรบัทาํคลงัหรอืหาสถานทีอ่ื่นที่

เหมาะสม) ทัง้น้ีหอ้งสมดุทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

จะไมส่่งวารสารชื่อซํ้ากนัไปจดัเกบ็ 

 

 

11 

 

 

52.38 

 

 

7 

 

 

33.33 

     

 

3 

 

 

14.29 

4) หอ้งสมดุแต่ละแห่งทาํคลงัปญัญา (IR)  

เกบ็เฉพาะสิง่พมิพ ์วารสารของมหาวทิยาลยั

ตนเอง และไมจ่ดัเกบ็วารสารรายการนัน้ใน

รปูเล่ม   

 

17 

 

80.95 

 

    1 

 

4.76 

 

    3 

 

14.29 

5) หอ้งสมดุแต่ละแห่งต่างจดัเกบ็กนัเองตาม

ความพรอ้มและศกัยภาพของแต่ละแห่ง 

7 33.33 11 52.38     3         14.29 
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จากตาราง 12   พบว่า ผูบ้รหิารหอ้งสมดุส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัการพฒันาความรว่มมอืดา้น

สถานทีจ่ดัเกบ็ว่า  ควรสรา้งความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมุด   เพื่อแกป้ญัหาเรือ่งพืน้ทีจ่ดัเกบ็วารสาร

ฉบบัล่วงเวลา โดยใหห้อ้งสมดุทีม่ ีHoldings สมบรูณ์เป็นผูจ้ดัเกบ็วารสาร มบีรกิารยมืระหว่าง

หอ้งสมดุ และมบีรกิาร Document Delivery Services (รอ้ยละ 80.95) รองลงมาคอื ผูบ้รหิาร

หอ้งสมดุส่วนใหญ่ เหน็ดว้ยกบัการทีห่อ้งสมดุมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งควรจดัทําคลงัปญัญา 

(Institutional Respiratory) เพื่อจดัเกบ็เฉพาะสิง่พมิพ ์วารสารของมหาวทิยาลยัตนเอง และไม่

จดัเกบ็วารสารรายการนัน้ในรปูเล่ม (รอ้ยละ 80.95) 

 

2.3.3  ด้านการแปลงรปูวารสาร  ประกอบดว้ยคําถามเกีย่วกบัการแปลงรปูวารสาร 

ปรากฏดงัตาราง 13 

 

ตาราง 13  ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการแปลงรปูวารสาร 
 

วิธีการดาํเนินงาน เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย อ่ืน ๆ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1) หอ้งสมดุแปลงรปูวารสารฉบบั

พมิพใ์หอ้ยูใ่นรปูดจิติอล   หากไม่มี

ปญัหาเรือ่งลขิสทิธิ ์  ไมจ่าํเป็นตอ้ง

เกบ็ตวัเล่มวารสารไว ้  

 

20 

 

95.24 

 

- 

 

- 

 

1 

 

4.76 

2) วารสารทีม่ปีญัหาเรือ่งลขิสทิธิ ์

ใหเ้กบ็ในรปูซดีรีอม และอนุญาตให้

ใชภ้ายในหอ้งสมุดเท่านัน้ หรอืเป็น 

Intranet  

ใชเ้ฉพาะในมหาวทิยาลยั   

 

17 

 

80.95 

 

2 

 

9.52 

2 

(ไม่

ตอบ

ขอ้มลู) 

 

9.52 

3)  ควรมตีวัแทนทีท่ําหน้าทีเ่ป็น

คนกลางเจรจาขออนุญาตจาก

สาํนกัพมิพท์ีเ่ป็นหน่วยงานราชการ

และเอกชนทีไ่ม่หวงัผลกําไร  

เพื่อใหห้อ้งสมดุสามารถแปลงรปู

วารสารไดโ้ดยไมผ่ดิกฎหมาย 

 

 

18 

 

 

85.71 

 

 

1 

 

 

4.76 

 

 

2 

 

 

9.52 

4) หอ้งสมดุแต่ละแห่งควรตดิต่อ

หน่วยงานราชการและเอกชนทีไ่ม่

หวงัผลกําไรดว้ยตนเอง เพื่อเจรจา

ขออนุญาตแปลงรปูวารสาร   

 

8 

 

38.10 

 

9 

 

42.86 

 

4 

 

19.05 
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จากตาราง 13 พบว่า ผูบ้รหิารหอ้งสมุดส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัการแปลงรปูวารสารฉบบั

พมิพใ์หอ้ยูใ่นรปูดจิติอล หากไมม่ปีญัหาเรือ่งลขิสทิธิ ์โดยไม่จาํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเล่มวารสารไว ้ 

(รอ้ยละ 95.24) รองลงมาคอื ควรมตีวัแทนทีท่าํหน้าทีเ่ป็นคนกลางเจรจาขออนุญาตจากสาํนกัพมิพ์

ทีเ่ป็นหน่วยงานราชการและเอกชนทีไ่มห่วงัผลกําไร เพื่อใหห้อ้งสมดุสามารถแปลงรปูวารสารไดโ้ดย

ไมผ่ดิกฎหมาย (รอ้ยละ 85.71)  และกรณวีารสารทีม่ปีญัหาเรือ่งลขิสทิธิ ์ควรเกบ็ในรปูซดีรีอมและ

อนุญาตใหใ้ชภ้ายในหอ้งสมุดเท่านัน้ หรอืทําเป็น Intranet ใชเ้ฉพาะในมหาวทิยาลยั (รอ้ยละ 80.95) 

 

2.3.4 ปัจจยัท่ีจะทาํให้ความร่วมมือเพ่ือช่วยให้การจดัการวารสารฉบบั 

ล่วงเวลาประสบผลสาํเรจ็ ปรากฏดงัตาราง 14 

 

ตาราง 14  ปจัจยัทีจ่ะทาํใหค้วามรว่มมอืเพื่อช่วยใหก้ารจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาประสบ 

ผลสาํเรจ็ 
 

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดผลสาํเรจ็ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย อ่ืน ๆ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1) การทีผู่บ้รหิารหอ้งสมดุมองเหน็

ถงึความสาํคญัของการสรา้งความ

รว่มมอื 

 

21 

 

100.00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2) ความพรอ้มของแต่ละหอ้งสมดุ 

เช่น อาจจะเริม่จากหอ้งสมดุใน

กรงุเทพฯหรอืภมูภิาคเดยีวกนั 

 

20 

 

95.24 

 

1 

 

4.76 

 

 

- 

 

- 

3) การกําหนดเงือ่นไขหรอืกลไก

การใหบ้รกิาร 

19 90.48 1 4.76 1 4.76 

4) งบประมาณในการลงทุน 18 85.71 1 4.76 2 9.52 

 

จากตาราง 14  พบว่า ผูบ้รหิารหอ้งสมดุส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า ปจัจยัทีจ่ะทําใหค้วาม

รว่มมอืเพื่อช่วยใหก้ารจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาประสบผลสาํเรจ็มากทีสุ่ดตามลาํดบัดงัน้ี การที่

ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมองเหน็ถงึความสาํคญัของการสรา้งความรว่มมอื (รอ้ยละ 100) รองลงมาคอื  

ความพรอ้มของแต่ละหอ้งสมดุ (รอ้ยละ 95.24) การกําหนดเงือ่นไขหรอืกลไกการใหบ้รกิาร  

(รอ้ยละ 90.48) และอนัดบัสุดทา้ยคอื งบประมาณในการลงทุน รอ้ยละ 85.71) 
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ตอนท่ี  3  แนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมดุมหาวิทยาลยั 

ผลการวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัสามารถสรปุแนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของ

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบอกรบั ดา้นสถานทีจ่ดัเกบ็ และดา้นการ

แปลงรปูวารสาร ดงัน้ี 

 

1. ด้านการบอกรบั 

1.1 หอ้งสมดุควรสรา้งภาคคีวามรว่มมอืกนัเพื่อบอกรบัฐานขอ้มลูวารสาร 

ออนไลน์เพื่อลดปญัหาเรือ่งงบประมาณทีแ่ต่ละแห่งไดร้บัอยา่งจาํกดั 

1.2 หอ้งสมดุควรยกเลกิบอกรบัวารสารฉบบัพมิพ ์หากวารสารปรากฏชื่ออยูใ่น 

ฐานขอ้มลูแลว้  ซึง่จะช่วยแกป้ญัหาเรือ่งพืน้ทีจ่ดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลาได ้

1.3 หอ้งสมดุควรยกเลกิบอกรบัวารสารฉบบัพมิพแ์ละหนัมาบอกรบัรปูแบบ 

อเิลก็ทรอนิกสท์ดแทน เพื่อแกป้ญัหาพืน้ทีจ่ดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา 

 

2. สถานท่ีจดัเกบ็ 

 2.1 ควรพฒันาความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุในการจดัเกบ็วารสารรว่มกนั โดย 

ใหห้อ้งสมดุทีม่ ีHoldings สมบรูณ์เป็นผูจ้ดัเกบ็วารสาร มบีรกิารยมืระหว่างหอ้งสมุด และบรกิาร 

Document Delivery Services ทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี เงือ่นไขของหอ้งสมดุทีเ่ขา้รว่มโครงการคอื  

จะไมเ่กบ็วารสารชื่อซํ้าซอ้นกนั และพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารตลอดเวลา 

 2.2 หอ้งสมดุแต่ละแห่งควรจดัทําคลงัปญัญา (Institutional Repository) สาํหรบั 

จดัเกบ็เฉพาะสิง่พมิพแ์ละวารสารทีเ่ป็นของมหาวทิยาลยัตนเอง และไมจ่ดัเกบ็วารสารรายการนัน้ใน

รปูเล่ม แต่ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัมนีโยบายใหจ้ดัเกบ็วารสารในรปูเล่มดว้ย ใหเ้ป็นเงือ่นไขของแต่ละ

แห่ง 

 

3. ด้านการแปลงรปูวารสาร 

3.1 เมือ่หอ้งสมดุแปลงรปูวารสารฉบบัพมิพใ์หอ้ยูใ่นรปูดจิติอลแลว้ และวารสาร 

นัน้ไมม่ปีญัหาเรือ่งลขิสทิธิ ์ หอ้งสมดุไม่จาํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเล่มวารสารเอาไว ้

  3.2 กรณวีารสารทีม่ปีญัหาเรือ่งลขิสทิธิ ์เมือ่แปลงรปูแลว้ใหเ้กบ็ในรปูของ

ซดีรีอมและอนุญาตใหใ้ชภ้ายในหอ้งสมดุเท่านัน้ หรอืเป็น Intranet ใชเ้ฉพาะภายในมหาวทิยาลยั 

  3.3 ในการแปลงรปูวารสาร  ควรมตีวัแทนทีท่ําหน้าทีเ่ป็นคนกลางเจรจาเพื่อขอ

อนุญาตจากสาํนกัพมิพท์ีเ่ป็นหน่วยงานราชการและเอกชนทีไ่มห่วงัผลกําไร  เพื่อใหห้อ้งสมดุ

สามารถแปลงรปูวารสารไดโ้ดยไมผ่ดิกฎหมาย โดยทีห่อ้งสมดุแต่ละแห่งไมต่อ้งตดิต่อขออนุญาต

ดว้ยตนเอง 
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4.  ปัจจยัท่ีจะทาํให้ความร่วมมือเพ่ือช่วยให้การจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา

ประสบผลสาํเรจ็  ประกอบดว้ย 

4.1 การทีผู่บ้รหิารหอ้งสมดุมองเหน็ถงึความสาํคญัของการสรา้งความรว่มมอื 

4.2  ความพรอ้มของแต่ละหอ้งสมดุ เช่น อาจจะเริม่จากหอ้งสมดุในกรงุเทพฯ 

หรอืภมูภิาคเดยีวกนั  จาํนวน 2-3 แห่งก่อนแลว้จงึขยายออกไป 

4.3 การกําหนดเงือ่นไขหรอืกลไกการใหบ้รกิาร ตอ้งมคีวามชดัเจน ละเอยีด  

รอบคอบ 

4.4 งบประมาณในการลงทุน  ผูบ้รหิารหอ้งสมดุบางแห่งเหน็ว่า ควรไดร้บัการ 

สนบัสนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา  หรอืบางแห่งเสนอว่า ควรมกีารแบ่งกนัรบัผดิชอบ

เรือ่งค่าใชจ้่าย   แต่บางแห่งมคีวามเหน็ว่า  ค่าใชจ้่ายขึน้อยูก่บัรปูแบบความรว่มมอื  บางครัง้ความ

รว่มมอือาจจะไมต่อ้งมคี่าใชจ้า่ยกไ็ด ้



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัเรือ่ง แนวทางการจดัการวารสารล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัครัง้น้ี มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพการใหบ้รกิารวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั เพื่อ

ศกึษาวธิกีารจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั และเพื่อกําหนดแนวทางการ

จดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

การวจิยัครัง้น้ี   เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพทีใ่ชแ้บบสมัภาษณ์อยา่งมโีครงสรา้งเป็นเครือ่งมอื

ในการจดัเกบ็ขอ้มลู   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี2 กลุ่ม  ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ และ

หวัหน้าฝา่ยวารสารของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั   ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร จาํนวน  25 แห่ง   และกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น     

การวจิยั  ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ และหวัหน้าฝ่ายวารสาร โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจาก

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มคณะทาํงานฝา่ยวารสารและเอกสาร หอ้งสมดุ

สถาบนัอุดมศกึษาของคณะอนุกรรมการฯ ความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาทีอ่ยู่

ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร จาํนวน    

23 แห่ง  การเกบ็ขอ้มลูจะม ี 2 ส่วน คอื 1) จากหวัหน้าฝา่ยวารสาร จะทําใหท้ราบถงึสภาพการ

จดัการวารสารล่วงเวลาของแต่ละหอ้งสมดุ ปญัหาเรือ่งพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ และความคดิเหน็เกีย่วกบั

การแกไ้ขปญัหาในเรือ่งพืน้ทีจ่ดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา  2) จากผูบ้รหิารหอ้งสมุด โดยจะนําขอ้มลู

มาจากการสมัภาษณ์หวัหน้าฝา่ยวารสาร กบัขอ้มลูจากการศกึษาเอกสาร / งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

นํามาสงัเคราะหเ์ป็นแบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอแนวทางการจดัการวารสารฉบบั

ล่วงเวลา 

ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณ์โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content analysis) 

และนําเสนอในรปูตาราง แสดงค่ารอ้ยละ 

 

สรปุผลการวิจยั 

1.  สภาพการให้บริการวารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมดุมหาวิทยาลยั 

เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการสมัภาษณ์หวัหน้าฝ่ายวารสารจากหอ้งสมดุ จาํนวน 23  

แห่ง ดงัน้ี 

1. รปูแบบวารสารทีม่ใีหบ้รกิารพบว่า ในปจัจบุนัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัทุกแห่งม ี

วารสารรปูแบบฉบบัพมิพใ์หบ้รกิาร รองลงมาคอืรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

  2. หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ไม่มนีโยบายการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา 

  3. ประเภทของวารสารทีห่อ้งสมดุจดัเกบ็ อนัดบัแรกคอื เป็นวารสารวชิาการ

รองลงมาคอืวารสารทีจ่ดัทาํดรรชนี  และวารสารทีห่อ้งสมดุจดัซือ้ 
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  4. เกณฑใ์นการพจิารณาจดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลาอนัดบัแรกคอื  กําหนดปีของ

วารสารทีจ่ดัเกบ็ เช่น เกบ็ตวัเล่มยอ้นหลงั 5 ปี, 10 ปี รองลงมาคอื พจิารณาจากสถติกิารใช ้  

  5. หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัทุกแห่งจดัเกบ็วารสารตามลาํดบัตวัอกัษรของชื่อวารสาร 

  6. หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ไมไ่ดแ้ปลงรปูวารสารฉบบัล่วงเวลา   

  7. สถานทีจ่ดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลาพบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มหีอ้ง

จดัเกบ็โดยเฉพาะอยู่ภายในหอ้งสมดุ   

 

2. วิธีการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมดุมหาวิทยาลยั   

เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารหอ้งสมดุจาํนวน  21 แห่ง สรปุไดด้งัน้ี 

2.1 ความจาํเป็นในการจดัเกบ็ตวัเล่มวารสารฉบบัล่วงเวลา พบว่า 

ผูบ้รหิารหอ้งสมดุส่วนใหญ่ มคีวามเหน็ว่า ยงัมคีวามจาํเป็นทีห่อ้งสมดุจะตอ้งจดัเกบ็วารสารฉบบั

ล่วงเวลาในรปูฉบบัพมิพเ์อาไว ้

2.2  ผูบ้รหิารหอ้งสมดุทุกแห่งมคีวามเหน็ตรงกนัว่า ในกรณทีีต่อ้งจดัเกบ็ 

ตวัเล่มวารสารฉบบัล่วงเวลาเอาไว ้  หอ้งสมดุจาํเป็นตอ้งมนีโยบายการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา  

2.3 องคป์ระกอบของนโยบายการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลา 3 อนัดบั 

แรกคอื  ประเภทของวารสารทีจ่ดัเกบ็ เช่น วารสารวชิาการ วารสารทีท่ําดรรชนี จาํเป็นทีต่อ้งเกบ็ตวั

เล่มไวท้ัง้หมด  รองลงมาคอื พจิารณาจากเน้ือหาของวารสาร เช่น วารสารทีท่รงคุณค่า วารสารของ

มหาวทิยาลยั  และพจิารณาตามอายขุองวารสาร 

 

3. แนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมดุมหาวิทยาลยั 

ผูว้จิยัสามารถสรุปแนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของหอ้งสมดุ 

มหาวทิยาลยั แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบอกรบั ดา้นสถานทีจ่ดัเกบ็ และดา้นการแปลงรปู

วารสาร ดงัน้ี 

ด้านการบอกรบั ควรมแีนวทางการบอกรบัวารสารดงัน้ี 

1. หอ้งสมดุควรสรา้งภาคกีารบอกรบัฐานขอ้มลูวารสารออนไลน์เพื่อลด 

ปญัหาเรือ่งงบประมาณทีแ่ต่ละแห่งไดร้บัอย่างจาํกดั 

2. หอ้งสมดุควรยกเลกิบอกรบัวารสารฉบบัพมิพ ์ หากวารสารปรากฏชื่อ 

อยูใ่นฐานขอ้มลูแลว้ ซึง่จะช่วยแกป้ญัหาเรือ่งพืน้ทีจ่ดัเกบ็ได ้แต่ในขณะเดยีวกนั สํานกัพมิพบ์างแห่ง

อาจจาํกดัปีทีห่อ้งสมดุสามารถสบืคน้เอกสารฉบบัเตม็เอาไว ้จงึทาํใหไ้มส่ามารถยกเลกิฉบบัพมิพไ์ด ้ 

3. หอ้งสมดุควรยกเลกิบอกรบัวารสารฉบบัพมิพแ์ละบอกรบัรปูแบบ 

อเิลก็ทรอนิกสท์ดแทนเพื่อแกป้ญัหาสถานทีจ่ดัเกบ็  แต่อยา่งไรกต็าม การยกเลกิการบอกรบัวารสาร

ฉบบัพมิพบ์างรายการเพื่อบอกรบัในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ดแทนนัน้  ไมส่ามารถทาํไดทุ้กชื่อ  
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เน่ืองจากบางชื่อรปูภาพหรอืภาพประกอบจากตวัเล่ม ยงัเป็นสิง่จาํเป็นต่อผูใ้ช ้ และสาํนกัพมิพบ์าง

แห่งกําหนดใหห้อ้งสมดุตอ้งรบัวารสารฉบบัพมิพเ์อาไว ้แมว้่าจะรบัในรปูอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้กต็าม 

 

ด้านสถานท่ีจดัเกบ็   การพฒันาความรว่มมอืดา้นสถานทีจ่ดัเกบ็วารสารฉบบั 

ล่วงเวลา ควรมแีนวทางดงัน้ี  

1. หอ้งสมดุควรพฒันาความรว่มมอืในการจดัเกบ็วารสารรว่มกนั โดยให ้

หอ้งสมดุทีม่ ีHoldings สมบูรณ์เป็นผูจ้ดัเกบ็ มบีรกิารยมืระหว่างหอ้งสมดุ และบรกิาร Document 

Delivery Services ทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี มเีงือ่นไขของหอ้งสมดุทีเ่ขา้รว่มโครงการว่า จะตอ้งไม่

เกบ็วารสารชื่อซํ้าซอ้นกนั และพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารตลอดเวลา 

2. หอ้งสมดุแต่ละแห่งจดัทาํคลงัปญัญา (Institutional Repository) 

สาํหรบัจดัเกบ็เฉพาะสิง่พมิพแ์ละวารสารทีเ่ป็นของมหาวทิยาลยัตนเอง และไมจ่ดัเกบ็วารสาร

รายการนัน้ในรปูเล่ม   

 

ด้านการแปลงรปูวารสาร  การแปลงรปูวารสารเป็นดจิติอล ควรมแีนวทางดงัน้ี 

1.  เมือ่หอ้งสมดุแปลงรปูวารสารฉบบัพมิพใ์หอ้ยูใ่นรปูดจิติอล และวารสาร 

นัน้ไมม่ปีญัหาเรือ่งลขิสทิธิ ์หอ้งสมดุไม่จาํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเล่มวารสารเอาไว ้

2.  กรณวีารสารทีม่ปีญัหาเรื่องลขิสทิธิ ์เมือ่แปลงรปูแลว้ใหเ้กบ็ในรปูของ 

ซดีรีอมและอนุญาตใหใ้ชภ้ายในหอ้งสมดุเท่านัน้ หรอืใชเ้ป็น Intranet ใชเ้ฉพาะภายในมหาวทิยาลยั 

3.  ในการแปลงรปูวารสาร ควรมตีวัแทนทีท่าํหน้าทีเ่ป็นคนกลางเจรจาขอ 

อนุญาตจากสาํนกัพมิพท์ีเ่ป็นหน่วยงานราชการและเอกชนทีไ่มห่วงัผลกําไร เพื่อใหส้ามารถแปลงรปู

วารสารไดโ้ดยไมผ่ดิกฎหมาย โดยทีห่อ้งสมุดแต่ละแห่งไมต่อ้งตดิต่อขออนุญาตดว้ยตนเอง 

 

4.  ปัจจยัท่ีจะทาํให้ความร่วมมือเพ่ือช่วยให้การจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาประสบ

ผลสาํเรจ็   

ปจัจยัสําคญัทีผู่บ้รหิารเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดคอื การทีผู่บ้รหิารหอ้งสมุดมองเหน็ถงึ 

ความสาํคญัของการสรา้งความรว่มมอื รองลงมาคอื ความพรอ้มของแต่ละหอ้งสมดุ การกําหนด

เงือ่นไขหรอืกลไกการใหบ้รกิาร และลาํดบัสุดทา้ยคอื งบประมาณในการลงทุน 
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อภิปรายผล 

1. แนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมดุมหาวิทยาลยั    

จากการศกึษาวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอแนวทางการจดัการวารสารฉบบั 

ล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบอกรบั ดา้นสถานทีจ่ดัเกบ็  

และดา้นการแปลงรปูวารสาร จงึขอนํามาอภปิรายดงัน้ี 

1.1 ดา้นการบอกรบั 

                 1.1.1 ความรว่มมอืในการบอกรบั  ผลการวจิยัพบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั  

ควรรว่มมอืกนัสรา้งภาคกีารบอกรบัฐานขอ้มลูวารสารออนไลน์เพื่อลดปญัหาเรือ่งงบประมาณ 

เน่ืองจากการบอกรบัในรปูภาคเีครอืขา่ยรว่มกนัสามารถซือ้ฐานขอ้มลูในราคาทีถู่กลง  สามารถ

ต่อรองราคาได ้ และบางฐานขอ้มลูสามารถเพิม่สทิธใินการสบืคน้วารสารชื่ออื่นไดอ้กีดว้ย ตวัอยา่ง 

ทีเ่หน็เด่นชดัสาํหรบัประเทศไทยคอื   โครงการพฒันาเครอืขา่ยระบบหอ้งสมดุในประเทศไทย 

(ThaiLIS) ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ทีบ่อกรบัฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์

เพื่อการสบืคน้  (Reference Database) ใหก้บัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั/สถาบนัของรฐัทัง้ 78 แห่ง   

ในปี พ.ศ. 2556  จาํนวน 14 ฐาน ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลู ScienceDirect, ProQuest Dissertation, IEEE  

และ Academic Search Complete เป็นตน้ ซึง่ฐานขอ้มลูเหล่าน้ีมรีาคาบอกรบัค่อนขา้งสงู  การซือ้

ในรปูของเครอืขา่ยจะทาํใหห้อ้งสมดุสามารถใชง้บประมาณไปบอกรบัวารสารหรอืฐานขอ้มลูรายการ

อื่นทีจ่าํเป็นต่อการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัได ้ ในขณะเดยีวกนั  กลุ่มหอ้งสมดุเฉพาะบาง

แห่ง เช่น กลุ่มหอ้งสมดุแพทยข์องหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  มกีารสรา้งความร่วมมอืกนัในการ

บอกรบัฐานขอ้มลูทางการแพทย ์ หรอืแมแ้ต่ในกลุ่มของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเอกชน ทีม่กีารสรา้ง

ความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน (อพส.) และจดัทาํโครงการความรว่มมอืการ

จดัหาทรพัยากรสารสนเทศ (สื่อสิง่พมิพ ์สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สื่อมลัตมิเีดยี และฐานขอ้มลู)  การสรา้ง

ความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมุดเหล่าน้ี   จะช่วยใหห้อ้งสมุดแต่ละแห่งใชง้บประมาณในการจดัหา

วารสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ไมจ่าํเป็นตอ้งบอกรบัชื่อซํ้าซอ้นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ศรไีพร โชตจิริวฒันา (2554: 78)  ทีศ่กึษาเกีย่วกบัปญัหาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในการจดัหา

วารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ละพบว่า งบประมาณการจดัซือ้วารสารอเิลก็ทรอนิกสข์องหอ้งสมดุ จาํนวน 

73 แห่ง นัน้มไีมเ่พยีงพอ อกีทัง้การจดัซือ้ในรปูอเิลก็ทรอนิกสย์งัช่วยลดปญัหาในเรื่องพืน้ทีใ่นการ

จดัเกบ็ไดอ้กีดว้ย 

1.1.2 การยกเลกิการบอกรบั  เป็นการยกเลกิบอกรบัวารสารฉบบัพมิพแ์ละบอกรบั 

รปูแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ดแทน  หรอืยกเลกิในกรณีทีว่ารสารมชีื่ออยูใ่นฐานขอ้มลูแลว้ เป็นแนวทาง

หน่ึงทีช่่วยแกไ้ขปญัหาเรือ่งพืน้ทีเ่กบ็ฉบบัล่วงเวลาได ้ และผูใ้ชบ้รกิารเองกไ็ม่จาํเป็นตอ้งเดนิทางมา

ทีห่อ้งสมดุ สามารถสบืคน้ขอ้มลูไดจ้ากทีบ่า้นหรอืทีท่าํงานกไ็ด ้ ซึง่จะสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

สมทิธ ์(Smith.  2009: 25-30) ทีศ่กึษาความซํ้าซอ้นของการบอกรบัเป็นรปูเล่มกบัรายชื่อวารสารที่

ปรากฏในฐานขอ้มลูออนไลน์  หรอืวารสารทีเ่กบ็ในรปูไมโครฟิลมก์บัรายชื่อในฐานขอ้มลูออนไลน์   
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หรอืวารสารทีม่รีายชื่อซํ้ากนัระหว่างฐานขอ้มลูออนไลน์ทีห่อ้งสมดุบอกรบั  ผลของการศกึษาพบว่า  

จากวารสารทัง้หมดทีห่อ้งสมดุบอกรบัจาํนวน 908 ชื่อเรือ่ง  มจีาํนวน 47 ชื่อเรือ่งทีต่อ้งจดัหาแบบ

รปูเล่มต่อ  มจีาํนวน 78 ชื่อเรือ่งทีต่อ้งบอกรบัในรปูไมโครฟิลมต่์อ  และมจีาํนวน 119 ชื่อเรือ่งทีไ่ม่

ตอ้งบอกรบัต่อในรปูไมโครฟิลม ์ และมจีาํนวน 664 ชื่อเรือ่งทีม่รีายชื่อปรากฏในฐานขอ้มลูออนไลน์

ทีห่อ้งสมดุบอกรบั  แต่ในขณะเดยีวกนั  สาํนกัพมิพบ์างแห่งอาจจาํกดัปีทีห่อ้งสมดุสามารถสบืคน้

เอกสารฉบบัเตม็เอาไว ้หรอืทีเ่รยีกว่า Embargo  ซึง่จะทาํใหไ้มส่ามารถสบืคน้วารสารของปีปจัจบุนั

ได ้ จงึทําใหห้อ้งสมดุไมส่ามารถยกเลกิบอกรบัฉบบัพมิพไ์ด ้  นอกจากน้ี  หอ้งสมุดแต่ละแห่งอาจจะ

พจิารณาดําเนินการตามความพรอ้มของตนคอื อาจจดัเกบ็วารสารรปูฉบบัพมิพไ์วเ้ป็นเวลา 1-3 ปี  

พรอ้ม ๆ กบัมรีปูแบบอเิลก็ทรอนิกสไ์วบ้รกิารดว้ย  แต่อยา่งไรกต็าม  มคีวามคดิเหน็จากผูบ้รหิาร

หอ้งสมดุทีแ่ตกต่างออกไปว่า วารสารบางชื่อนัน้ยงัคงต้องบอกรบัในรปูฉบบัพมิพต่์อไป เช่น 

วารสารสาขาสถาปตัยกรรมศาสตร ์  เน่ืองจากรปูภาพหรอืภาพประกอบจากตวัเล่มนัน้ยงัเป็น

สิง่จาํเป็นต่อผูใ้ช ้ หรอืสาํนักพมิพบ์างแห่งกําหนดเงือ่นไขใหห้อ้งสมดุบอกรบัวารสารทัง้ 2 รปูแบบ

คอื  ในรปูฉบบัพมิพแ์ละรปูอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น สาํนกัพมิพ ์ Elsevier ทาํใหห้อ้งสมุดไมส่ามารถ

ยกเลกิบอกรบัฉบบัพมิพไ์ด ้

นอกจากน้ี การจดัซือ้ฐานขอ้มลูวารสารภาษาต่างประเทศเก่า เช่น JSTOR เพื่อแทนการ

เกบ็ตวัเล่มวารสารฉบบัล่วงเวลา เป็นอกีแนวทางหน่ึงทีห่อ้งสมดุหลายแห่งใหค้วามสนใจเน่ืองจาก

สามารถเลอืกซือ้ไดต้ามสาขาวชิาและความตอ้งการของผูใ้ช ้ซึง่ฐานขอ้มลูสาํเรจ็รปูน้ี คุณภาพของ

การสแกนจะดกีว่าการทีห่อ้งสมดุทําเอง สะดวกต่อการสบืคน้ และประหยดัพืน้ที ่และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของมาดาราช-์ฮลิล ์(Madarash-Hill.  2005: 3-8) ทีศ่กึษาพบว่า มกีารใชว้ารสารจาก 

JSTOR มากกว่าฉบบัพมิพแ์ละไมโครฟิชถงึ 3 เท่า และสาขาทีถู่กใชม้ากทีสุ่ดคอื สงัคมวทิยา/

มานุษยวทิยา สาขาทีถู่กใชน้้อยทีสุ่ดคอื คณติศาสตร/์สถติ ิดงันัน้ หอ้งสมดุทีจ่ะซือ้ฐานขอ้มลูวารสาร

เก่าจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึงบประมาณสาขาวชิาและความตอ้งการของผูใ้ช ้แต่อยา่งไรกต็าม ยงัไมม่ี

การจดัทําฐานขอ้มลูสําหรบัวารสารภาษาไทย จงึทําใหห้อ้งสมดุมหาวทิยาลยับางแห่ง จาํเป็นตอ้ง

เกบ็ตวัเล่มวารสารภาษาไทยเอาไว ้
  1.1.3 การใหบ้รกิารประเภท Open Source จากการทีห่อ้งสมดุบางแห่ง ไดนํ้า

ซอฟตแ์วรป์ระเภท Open Source  เขา้มาใช ้เช่น ระบบจดัการวารสารวชิาการแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 

เช่น ระบบ  Open Journal Systems (OJS) ทีม่กีารประยกุตใ์ชก้นัอย่างแพร่หลายทัง้ในต่างประเทศ

และในประเทศ  จะเป็นทางเลอืกหน่ึงสาํหรบัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในการพจิารณาจดัเกบ็วารสารใน

รปูวารสารอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนการเกบ็ในรปูฉบบัพมิพ ์  เน่ืองจากวารสารภาษาไทยทีใ่ชร้ะบบ  OJS  

ส่วนใหญ่จะเป็นวารสารวชิาการทีบ่รจิาคใหแ้ก่หอ้งสมุดต่าง ๆ อยูแ่ลว้  และจดัพมิพโ์ดย

มหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานราชการ ซึง่มศีูนยด์ชันีการอ้างองิวารสารไทย  (Thai Citation Index : 

TCI)  เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ   และสาํนกัคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

จะมหีน้าทีด่แูลระบบ ทัง้ Server  ความปลอดภยั  ระบบสาํรองขอ้มลู (Backup)   จงึทาํใหเ้ป็นที ่   

น่าไวว้างใจไดว้่า  ขอ้มลูวารสารจะไมส่ญูหาย  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจงึควรทีจ่ะพจิารณาการเกบ็
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รกัษาวารสารฉบบัล่วงเวลาในรปูแบบน้ีแทน  อกีทัง้จะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึบทความจาก

วารสารไดอ้ยา่งสะดวกอกีดว้ย   ทาํใหก้ารใชป้ระโยชน์จากระบบและใชท้รพัยากรร่วมกนัอยา่ง

ประหยดัและมปีระสทิธภิาพ 

   สาํหรบัฐานขอ้มลู  Directory of Open Access Journal หรอื DOAJ ซึง่เป็น

ฐานขอ้มลูวารสารทีค่รอบคลุมหลายสาขาวชิา บรรณารกัษ์หอ้งสมดุควรจะแนะนําใหผู้ใ้ชไ้มว่่า 

จะเป็นอาจารย ์นกัวจิยั นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาไดม้โีอกาสไดรู้จ้กัแหล่งสารสนเทศใหเ้ปล่า

ประเภทน้ี   เน่ืองจากไมเ่สยีค่าใชจ้่ายในการสบืคน้และสามารถสบืคน้ไดต้ัง้แต่ฉบบัแรกทีม่กีาร

เผยแพร ่ นอกจากน้ี รายชื่อวารสารทีป่รากฏอยูใ่นฐานขอ้มลู DOAJ น้ี  จะจดัพมิพโ์ดยหน่วยงาน 

สถาบนั องคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยไมห่วงัผลกําไร  เช่น วารสาร Journal of  Leadership Education  

จดัพมิพโ์ดย   Association of Leadership Educators  ประเทศสหรฐัอเมรกิา   หรอืวารสาร 

Journal of Scholarship of teaching and Learning  จดัพมิพโ์ดย  Indiana University ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา เป็นต้น นอกจากน้ียงัมวีารสารในสาขาอื่น ๆ จาํนวน  18  สาขา รวมจาํนวนวารสาร

ทัง้สิน้  9,300  รายการ  และหากหอ้งสมดุไดม้กีารประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้ชไ้ดท้ราบถงึแหล่งขอ้มลู

เหล่าน้ี   จะช่วยใหห้อ้งสมุดสามารถประหยดังบประมาณในการบอกรบัวารสารไดอ้กีวธิหีน่ึง 

1.2 ดา้นสถานทีจ่ดัเกบ็ 

                               1.2.1 ความรว่มมอืในเรือ่งสถานทีจ่ดัเกบ็   ผลการวจิยัพบว่า  หอ้งสมดุ

มหาวทิยาลยัควรสรา้งความรว่มมอืกนัในเรือ่งสถานทีจ่ดัเกบ็  โดยใหห้อ้งสมดุทีม่ ี Holdings 

สมบรูณ์เป็นผูจ้ดัเกบ็วารสารและจดัใหม้บีรกิารยมืระหว่างหอ้งสมดุ   มบีรกิารจดัส่งเอกสาร 

(Document Delivery Services) ทัง้น้ี หอ้งสมดุทีเ่ขา้รว่มโครงการตอ้งตกลงกนัว่า จะไมเ่กบ็วารสาร

ชื่อซํ้าซอ้นกนั และยนืยนัการใหบ้รกิารตลอดเวลา ซึง่วธิกีารดงักล่าวจะช่วยใหห้อ้งสมดุทีเ่ขา้รว่ม

โครงการลดภาระในการจดัเกบ็ตวัเล่ม สามารถลดความซํ้าซอ้น ประหยดังบประมาณ  แต่ใน

แนวทางปฏบิตัจิะตอ้งมกีําหนดเงือ่นไข ระเบยีบการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน มกีารพจิารณาอยา่งละเอยีด 

รอบคอบ  เพื่อใหห้อ้งสมดุทีเ่ป็นสมาชกิไดร้บับทความฉบบัเตม็ตลอดไปดว้ย     แต่อยา่งไรกต็าม  

ผูบ้รหิารหอ้งสมดุบางแห่งมคีวามคดิเหน็แตกต่างออกไป  เช่น วารสารชื่อทีเ่กบ็ซํ้าซอ้นนัน้ อาจจะ

เป็นชื่อทีส่ําคญัต่อการเรยีนการสอนของบางมหาวทิยาลยั  หรอือาจเป็นนโยบายของมหาวทิยาลยั 

ทีต่อ้งเกบ็วารสารชื่อนัน้ ๆ  ดงันัน้ ตอ้งขึน้อยูก่บัแต่ละหอ้งสมดุ  ซึง่อาจจะทําใหห้อ้งสมดุบางแห่ง 

ไมเ่ขา้รว่มโครงการน้ี  นอกจากน้ี การกําหนดเงือ่นไขการใหบ้รกิาร  จะตอ้งคาํนึงถงึเรือ่งระยะทาง  

และความสะดวกของการใหบ้รกิารดว้ย  

 1.2.2 การจดัทาํคลงัปญัญา (Institutional Respiratory) เพื่อจดัเกบ็เฉพาะสิง่พมิพ ์ 

วารสารของมหาวทิยาลยัตนเอง  และไมจ่ดัเกบ็วารสารนัน้ในรปูเล่ม  เป็นแนวทางหน่ึงในการลด

ปญัหาเรือ่งพืน้ทีจ่ดัเกบ็วารสาร   แต่หอ้งสมดุมหาวทิยาลยับางแห่งยงัมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัเกบ็ 

ตวัเล่มไว ้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของมหาวทิยาลยั   การจดัทําคลงัปญัญาน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของสุดา หมดัอะดัม้ (2546: 34) ว่า การจดัเกบ็เอกสารไวใ้นรปูแบบของเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์

สามารถแกป้ญัหาการสิน้เปลอืงพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ ทัง้ยงัช่วยประหยดัค่าใชจ้า่ยในการเยบ็เล่ม 
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สามารถคน้คนืไดส้ะดวกและรวดเรว็ไม่จาํกดัจาํนวนเหมอืนการใชต้วัเล่ม   และหากมกีารนํา

ฐานขอ้มลูวารสารเน้ือหาเตม็มาใชก้จ็ะเกดิประโยชน์แก่หน่วยงานและผูใ้ชบ้รกิารมาก 

  ส่วนการพฒันาคลงัเกบ็ฉบบัสิง่พมิพร์ว่มกนั  โดยการจดัส่งสิง่พมิพห์รอืวารสารทีม่ ี

การใชน้้อย (Low Use) ไปจดัเกบ็ทีค่ลงั ซึง่คลงัทีใ่ชเ้กบ็อาจใชก้ารเช่าหรอืสถานทีอ่ื่นทีเ่หมาะสม 

ผลการวจิยัในการพฒันาคลงัเกบ็รว่มกนัน้ี ผูบ้รหิารหอ้งสมดุส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า เป็นวธิกีาร 

ทีด่ ีแต่อาจจะมปีญัหาในการบรหิารจดัการ เช่น กรณทีีใ่ชก้ารเช่าคลงั ผูใ้ดจะเป็นผูร้บัผดิชอบเรือ่ง

ค่าใชจ้่าย ผูบ้รหิารหอ้งสมดุบางแห่งเสนอว่า   ตอ้งการใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

เป็นผูร้บัผดิชอบในเรือ่งค่าใชจ้า่ย   และปญัหาการจดัสรรพืน้ทีซ่ึง่ตอ้งมกีารพจิารณาทัง้รปูแบบและ

วธิดีาํเนินการอย่างละเอยีด รอบคอบ 

สาํหรบัการพฒันาคลงัเกบ็ฉบบัสิง่พมิพร์ว่มกนั  เป็นคลงัเกบ็แบบแบ่งปนั โดยม ี

เงือ่นไขว่า จะไมส่่งวารสารชื่อซํ้ากนัไปจดัเกบ็  และคลงัอาจใชก้ารเช่าหรอืหาสถานทีอ่ื่นทีเ่หมาะสม  

ผลการวจิยัในการพฒันาคลงัเกบ็รว่มกนัน้ี ผูบ้รหิารหอ้งสมดุส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า วธิกีารน้ีเป็น

วธิกีารทีด่ ี ค่าใชจ้่ายอาจจะถูกกว่าการทําคลงัแบบเกบ็รว่มกนั  เพราะเป็นการเกบ็แบบไม่ซํ้าชื่อกนั 

แต่อาจจะมปีญัหาการบรหิารจดัการเช่นเดยีวกบัวธิทีําคลงัเกบ็ฉบบัสิง่พมิพร์ว่มกนั 

 

1.3 การแปลงรปูวารสาร 

การแปลงรปูวารสารฉบบัพมิพใ์หอ้ยูใ่นรปูดจิติอล หากไมม่ปีญัหาเรือ่ง 

ลขิสทิธิ ์ หอ้งสมดุไม่จาํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเล่มวารสารไว ้ เน่ืองจากจะลดปญัหาเรือ่งพืน้ทีจ่ดัเกบ็ได ้ 

แต่อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารหอ้งสมดุบางแห่งมคีวามกงัวลใจในเรือ่งกฎหมายลขิสทิธิ ์ และมี

ขอ้เสนอแนะว่า ควรมกีารจดัเสวนาในมมุมองของนกักฎหมายว่า หอ้งสมดุสามารถทาํซํ้าไดข้นาด

ไหนถงึจะถอืว่าไมผ่ดิกฎหมายลขิสทิธิ ์

สาํหรบัวารสารทีม่ปีญัหาเรื่องลขิสทิธิ ์ เมือ่แปลงรปูแลว้ใหเ้กบ็ในรปูซดีรีอม  

และอนุญาตใหใ้ชภ้ายในหอ้งสมดุเท่านัน้ หรอืทาํเป็น  Intranet ใชเ้ฉพาะในมหาวทิยาลยั 

การแปลงรปูวารสาร ใหม้ตีวัแทนทีท่าํหน้าทีเ่ป็นคนกลางเจรจาขออนุญาต 

จากสํานกัพมิพท์ีเ่ป็นหน่วยงานราชการและเอกชนทีไ่ม่หวงัผลกําไร  เพื่อใหส้ามารถแปลงรปู

วารสารไดโ้ดยไมผ่ดิกฎหมาย  โดยทีห่อ้งสมดุแต่ละแห่งไมต่อ้งตดิต่อขออนุญาตดว้ยตนเอง  

ผูบ้รหิารหอ้งสมดุบางแห่งใหค้วามเหน็ว่า  ตวัแทนนัน้ไมใ่ช่หมายถงึหน่วยงานเอกชน  แต่อาจมา

จากคณะทาํงานฝ่ายวารสารและเอกสาร  หรอืสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)   หรอื

ทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทีจ่ะทําหนงัสอืไปถงึเจา้ของวารสารหรอืสาํนกัพมิพ ์  

หน่วยงานต่างๆ เพื่อขออนุญาตใหห้อ้งสมดุสามารถแปลงรปูวารสารได ้   การทาํงานโดยผ่าน

หน่วยงานต่างๆ เหล่าน้ี   จะช่วยสรา้งอํานาจในการต่อรองใหเ้หน็ความสําคญัของวารสารซึง่เป็น

เอกสารสาํคญั  และแสดงใหเ้หน็ถงึเจตนารมณ์ทางการศกึษา โดยทีห่อ้งสมดุจะเป็นผูเ้กบ็รกัษาใน

รปูแบบทีเ่หมาะสม   
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2. ปัจจยัท่ีจะทาํให้ความร่วมมือเพ่ือช่วยให้การจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาประสบ

ผลสาํเรจ็ 

2.1 ผูบ้รหิาร  โดยเริม่จากผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีจ่ะเป็นผูก้ําหนดนโยบายเรือ่ง  

การใชท้รพัยากรรว่มกนัส่งผ่านต่อมาทีผู่บ้รหิารหอ้งสมดุ   และตอ้งมคีวามเขา้ใจเรือ่งความรว่มมอื

อยา่งแทจ้รงิเพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ือง  และใหก้ารสนบัสนุนการสรา้งความรว่มมอื 

ผูบ้รหิารหอ้งสมดุบางแห่งใหค้วามเหน็ว่า  ปจัจุบนั ความรว่มมอืในดา้นหอ้งสมดุ 

และงานสารสนเทศยงัไมพ่ฒันาเท่าทีค่วร   สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ทีเ่ป็น

หน่วยเหนือขึน้ไป  ควรใหส้าํคญัและเขา้มามบีทบาทมากขึน้ เพื่อใหเ้ครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่าง

หอ้งสมดุมคีวามเขม้แขง็และมบีทบาทมากกว่าน้ี   

2.2 ความพรอ้มของแต่ละหอ้งสมดุ  อาจเริม่จากหอ้งสมุดในกรงุเทพฯ  หรอื 

ภมูภิาคเดยีวกนั  เช่น เริม่ต้นจากหอ้งสมดุ  2-3  แห่ง และขยายไปในทีห่อ้งสมดุอื่น  เพราะหาก

รว่มมอืในระดบัทีก่วา้งกว่าน้ี อาจจะดาํเนินการใหส้าํเรจ็ไดย้าก 

2.3 การกําหนดเงือ่นไขหรอืกลไกการใหบ้รกิารนัน้ ตอ้งมคีวามชดัเจน ไดม้าตรฐาน   

ละเอยีด รอบคอบ 

2.4 งบประมาณในการลงทุน  เป็นเรือ่งสาํคญัของการสรา้งความรว่มมอื อาจจะ 

ไดม้าจากการแบ่งกนัรบัผดิชอบเรือ่งค่าใชจ้า่ย  ซึง่ขึน้อยูก่บัรปูแบบของความรว่มมอืทีจ่ะเกดิขึน้  

แต่อยา่งไรกต็ามมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างออกไปว่า  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ควรให้

การสนับสนุนในเรือ่งงบประมาณการลงทุน  ทัง้น้ี ผูบ้รหิารหอ้งสมุดบางแห่งมคีวามเหน็ว่า ความ

รว่มมอือาจจะไมไ่ดข้ึน้อยูก่บังบประมาณเสมอไป อาจเป็น  In Kind มากกว่า In Cash 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสําหรบัการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ และขอ้เสนอแนะสําหรบัการ

ทาํวจิยัในครัง้ต่อไป ดงัน้ี 

 

1. ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

1.1 การแกป้ญัหาเรือ่งพืน้ทีจ่ดัเกบ็ 

      หอ้งสมดุควรสรา้งความรว่มมอืกนัเรือ่งการจดัเกบ็วารสาร โดยใหห้อ้งสมดุทีม่ ี

Holdings สมบูรณ์เป็นผูเ้กบ็ ไมเ่กบ็ชื่อซํ้าซอ้นกนั มบีรกิารยมืระหว่างหอ้งสมดุ มบีรกิารนําส่ง

เอกสารทีม่ปีระสทิธภิาพ จะเป็นแนวทางช่วยแกป้ญัหาเรือ่งพืน้ทีจ่ดัเกบ็วารสารได ้

1.2 หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งควรจดัทําคลงัปญัญา (Institutional  

Respiratory)  และเปิดโอกาสใหห้อ้งสมดุอื่นไดเ้ขา้ใชอ้ย่างไม่จาํกดั นอกจากจะเป็นแหล่งเรยีนรูท้าง

วชิาการแลว้ ยงัเป็นทางเลอืกใหแ้ก่หอ้งสมดุอื่น ๆ ไดพ้จิารณาเกี่ยวกบัความจาํเป็นของการจดัเกบ็

ตวัเล่มวารสารนัน้ ๆ อกีดว้ย 
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1.3 คณะทาํงานความรว่มมอืฝา่ยวารสารและเอกสาร หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา  

ควรเป็นผูร้เิริม่โครงการรวบรวมรายชื่อวารสารทีจ่ดัพมิพจ์ากหน่วยงานราชการ/เอกชนโดยไมห่วงั

ผลกําไร  และนําเสนอผ่านต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เพื่อใหต้ดิต่อ

หน่วยงานนัน้ ๆ อนุญาตใหห้อ้งสมดุแปลงรปูวารสารไดโ้ดยไมผ่ดิกฎหมายลขิสทิธิ ์

 

2. ขอ้เสนอแนะสําหรบัการทาํวจิยัในครัง้ต่อไป 

ควรมกีารศกึษาพฒันาแนวทางการทําคลงัเกบ็สิง่พมิพร์ว่มกนัแบบแบ่งปนั  

สาํหรบัสิง่พมิพห์รอืวารสารไมซ่ํ้าชื่อกนั   
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ภาคผนวก ก 

แบบสมัภาษณ์     

บรรณารกัษ์หวัหน้าฝ่ายวารสาร หรือบรรณารกัษ์ท่ีทาํหน้าท่ีให้บริการวารสาร 

เร่ือง  การจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลยั 

วนัทีต่อบขอ้มลู……………………………………………………………………….. 

ชื่อหอ้งสมดุ……………………………………………………………………………. 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 

          ระยะเวลาทีท่ําหน้าทีเ่ป็นบรรณารกัษ์ใหบ้รกิารวารสาร 

             ………. ไมเ่กนิ 5 ปี   ……….6 -10 ปี …………10 ปีขึน้ไป 

2. ขอ้มลูเกีย่วกบัการใหบ้รกิารวารสารในหอ้งสมุด  

    2.1 รปูแบบของวารสารทีม่ใีหบ้รกิาร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

               ……….ฉบบัพมิพ ์        ……….ไมโครฟิลม ์/ ไมโครฟิช     

              ……….ซดีรีอม             ……….ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ 

         2.2   หอ้งสมดุของท่านมนีโยบายในการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร

หรอืไม่ 

      …………….ม ี       …………ไมม่ ี

         2.3  หอ้งสมดุของท่านมแีนวทางในการจดัการ “วารสารฉบบัล่วงเวลา” อยา่งไร  

             2.3.1  ประเภทวารสารทีจ่ดัเกบ็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

..........จดัเกบ็วารสารทีจ่ดัซือ้ทุกรายชื่อไวใ้นหอ้งสมดุ  

..........จดัเกบ็เฉพาะวารสารวชิาการเท่านัน้ 

..........จดัเกบ็เฉพาะวารสารชื่อทีท่าํดรรชนี 

..........จดัเกบ็เฉพาะบางชื่อทีอ่าจารยใ์นสาขาวชิาต่างๆ  เสนอแนะ 

..........จดัเกบ็เฉพาะวารสารทีไ่ม่มรีายชื่ออยูใ่นฐานขอ้มลูวารสาร 

..........อเิลก็ทรอนิกส ์  

       2.3.2  เกณฑพ์จิารณาในการจดัเกบ็ 

..........กําหนดปีของวารสารทีจ่ดัเกบ็ เช่น เกบ็ตวัเล่มยอ้นหลงั 10 ปี  5 ปี   

..........พจิารณาจากสถติกิารใช ้หากใชน้้อยหรอืไมม่กีารใชจ้ะจาํหน่ายออก 

                      ..........อื่นๆ…………………………………………………………. 

                2.3.3 วธิกีารจดัเกบ็ 

   ..........ตามลําดบัอกัษรชื่อวารสาร 

   ..........แยกเป็นกลุ่มสาขาวชิา แลว้เรยีงตามลําดบัอกัษรชื่อวารสาร 

                2.3.4 หอ้งสมดุของท่านมกีารแปลงผนั “วารสารฉบบัล่วงเวลา” ในรปูแบบของ 

..........ไมโครฟิลม/์ไมโครฟิช  ..........ซดีรีอม   ..........ไมไ่ดจ้ดัทาํ 
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          2.4  สถานทีจ่ดัเกบ็  (เลอืกตอบตามทีป่ฏบิตัจิรงิ) 

       2.4.1 วารสารฉบบัพมิพ ์

                        ..........มหีอ้งสาํหรบัจดัเกบ็โดยเฉพาะ (ภายในหอ้งสมดุ) 

                ..........มหีอ้งสาํหรบัจดัเกบ็ภายนอกหอ้งสมดุ เช่น ฝากไวต้ามคณะหรอืภาควชิา 

                ..........มอีาคารสําหรบัเป็นคลงัจดัเกบ็โดยเฉพาะ (ภายในมหาวทิยาลยั) 

                ..........เช่าสถานทีจ่ดัเกบ็จากหน่วยงานเอกชน 

                         ..........อื่นๆ……………………………………………….. 

                2.4.2 วารสารรปูไมโครฟิลม ์/ ไมโครฟิช 

      ..........เกบ็ไวท้ีง่านบรกิารวารสารรวมกบัวารสารชื่ออื่นๆ 

                         ..........เกบ็ไวท้ีง่านโสตทศันศกึษา   

                         ...........อื่นๆ……………………………………    

                2.4.3  วารสารรปูซดีรีอม 

       ..........เกบ็ไวท้ีง่านบรกิารวารสาร รวมกบัวารสารชื่ออื่นๆ 

                          ..........เกบ็ไวท้ีง่านโสตทศันศกึษา  

                          ..........อื่นๆ……………………………………    

 2.5 หอ้งสมดุของท่านประสบปญัหาเกี่ยวกบั “พืน้ที”่ ในการจดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลา

หรอืไม ่อยา่งไร 

        2.5.1 ฉบบัพมิพภ์าษาไทย 

       ..........ไมม่ ี               ..........ม ี

        2.5.2 ฉบบัพมิพภ์าษาองักฤษ 

   ..........ไม่ม ี      ..........ม ี   

 2.6 ท่านคดิว่า การแกป้ญัหาเรือ่งสถานทีจ่ดัเกบ็วารสารฉบบัล่วงเวลาสาํหรบัหอ้งสมดุ ควร

จะเป็นแนวทางใด (ตอบไดม้ากกว่า  1  ขอ้) 

      2.6.1 การบอกรบั 

  ..........ยกเลกิบอกรบัวารสารในรปูฉบบัพมิพ ์และบอกรบัในรปูอเิลก็ทรอนิกสแ์ทน 

..........หอ้งสมดุควรรว่มมอืกนัจดัหาวารสารอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อลดภาระเรือ่งสถานที่ 

จดัเกบ็และลดค่าใชจ้่าย 

  ..........อื่นๆ……………………………………………………………. 

       2.6.2 สถานทีจ่ดัเกบ็ 

          ..........ควรใหห้อ้งสมุดทีม่ ีholdings ทีส่มบรูณ์ทีสุ่ดเป็นผูจ้ดัเกบ็ และอนุญาตให ้                               

หอ้งสมดุอื่นขอยมืใช ้ในรปูของ  Document Delivery System                  

..........ควรมคีวามรว่มมอืในระดบัชาตเิพื่อพฒันา “โครงการคลงัจดัเกบ็สิง่พมิพ”์     

รว่มกนั      
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                   ..........หอ้งสมดุแต่ละแห่งจดัทาํคลงัสถาบนั (IR :  Institutional Repository) สาํหรบั

จดัเกบ็วารสารและสิง่พมิพข์องมหาวทิยาลยัตนเอง 

          ..........อื่นๆ ……………………………………………………………. 

     2.6.3 การแปลงรปูวารสาร 

          ..........สแกนเฉพาะบทความในวารสารเป็น pdf และไมต่อ้งเกบ็ตวัเล่มไว ้

  ..........แปลงรปูวารสารทัง้เล่มใหเ้ป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์หากไมม่ปีญัหา                                   

เรือ่งลขิสทิธิ ์ไมจ่าํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเล่มวารสารไว ้ 

  ..........วารสารทีม่ปีญัหาเรือ่งลขิสทิธิ ์ควรจดัเกบ็ในรปูซดีรีอม/หรอืไมโครฟิลม์และ

อนุญาตใหใ้ชภ้ายในหอ้งสมุดเท่านัน้ 

  ..........อื่น ๆ ……………………………………………………………. 

             2.6.4 อื่นๆ (โปรดระบุ) 

           ………….………………………………………………………………………… 

           ……………………………………………………………………………………. 

           ……………………………………………………………………………………. 

            ……………………………………………………………………………………. 
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แบบสมัภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุด 

โครงการวิจยัเรื่อง  

แนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลยั 
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แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหารห้องสมดุ 
 

โครงการวิจยัเร่ือง  แนวทางการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมดุมหาวิทยาลยั 
 

ช่ือห้องสมดุ………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผูอ้าํนวยการ……………………………………………………………………………………. 

วนัท่ีสมัภาษณ์……………………………………………………………………………………… 
 

คาํถาม 

1. ท่านคดิว่า หอ้งสมดุมคีวามจาํเป็นมาก/น้อยเพยีงใดในการจดัเกบ็ตวัเล่มวารสารฉบบั 

ล่วงเวลาไวใ้หบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้

………….. จาํเป็นมากทีสุ่ด     ..............จาํเป็น       ............. ไมจ่าํเป็น 

เหตุผล……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. กรณทีีห่อ้งสมดุจาํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเล่มวารสารฉบบัล่วงเวลาเอาไว ้ท่านคดิว่า หอ้งสมดุตอ้งม ี

นโยบายในการจดัการวารสารฉบบัล่วงเวลาหรอืไม่ 

         ..............ม ี      ...............ไมม่ ี
 

หากตอบว่ามี ท่านคิดว่า องคป์ระกอบของนโยบายควรประกอบด้วยเร่ืองใดบ้าง 

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

..........ประเภทของวารสารทีจ่ดัเกบ็เช่น เป็นวารสารวชิาการ วารสารทีท่าํดรรชนี 

จาํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเล่มไวท้ัง้หมด เป็นตน้ 

..........อายวุารสารทีจ่ดัเกบ็ เช่น วารสารประเภทบนัเทงิ-สารคด ีอาจจดัเกบ็ไว ้5-10 ปี 

..........พจิารณาจากสถติกิารใชว้ารสาร 

..........พจิารณาจากเน้ือหา เช่น เป็นวารสารทีท่รงคุณค่า วารสารของมหาวทิยาลยั 

..........กําหนดรปูแบบในการจดัเกบ็ ไดแ้ก่ ตวัเล่มวารสาร, ซดีรีอม, ไมโครฟิลม ์ 

หรอืรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ 

..........ภาษาของวารสารทีจ่ดัเกบ็ เช่น วารสารภาษาไทย วารสารภาษาองักฤษ 

3.  ผลการสาํรวจขอ้มลูเบือ้งต้นจากการสอบถามบรรณารกัษ์ผูใ้หบ้รกิารวารสารของหอ้งสมดุ 

มหาวทิยาลยั  เกีย่วกบัปญัหาเรือ่งสถานทีเ่กบ็วารสาร  พบว่า 

..........- มหีอ้งสมดุ 10 แห่ง  ตอบว่า ไมม่ปีญัหาเรือ่งสถานทีจ่ดัเกบ็ 

..........- มหีอ้งสมดุ 16 แห่ง  ตอบว่า มปีญัหาเรือ่งสถานทีจ่ดัเกบ็ 
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ตามความคดิเหน็ของท่าน ท่านมคีวามคดิในเรือ่ง แนวโน้มของแบบการจดัการวารสารฉบบั

ล่วงเวลาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัควรจะเป็นอย่างไร 

 
 

                                  คาํถาม เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็

ด้วย 

อ่ืนๆ 

3.1 ด้านการบอกรบั    

   3.1.1 การสรา้งภาคกีารบอกรบัฐานขอ้มลูวารสารออนไลน์เพื่อลดปญัหา

เรือ่งงบประมาณ 

ความคดิเหน็ 

 

 

 

 

   

  3.1.2 ยกเลกิการบอกรบัฉบบัพมิพแ์ละรบัรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ดแทน

เพื่อแกป้ญัหาสถานทีจ่ดัเกบ็ 

ความคดิเหน็ 

 

 

 

 

   

   3.1.3 จดัซือ้ฐานขอ้มลูวารสารเก่า เช่น JSTOR แทนการเกบ็ในรปูเล่ม 

ความคดิเหน็ 

 

 

 

 

   

   3.1.4 ยกเลกิการบอกรบัฉบบัพมิพ ์หากวารสารมชีื่ออยูใ่นฐานขอ้มลูแลว้ 

ความคดิเหน็ 
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3.2  ด้านสถานท่ีจดัเกบ็    

      3.2.1 สรา้งความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุ โดยใหห้อ้งสมดุทีม่ ีholdings 

สมบรูณ์เป็นผูจ้ดัเกบ็วารสาร  มบีรกิาร  ILL และ Document Delivery 

(ทัง้น้ี หอ้งสมดุทีเ่ขา้รว่ม ตอ้งกําหนดนโยบายในการจดัเกบ็ว่า ไมค่วรเกบ็

วารสารชื่อซํ้าซอ้นกนั และรบัรองการใหบ้รกิารตลอดเวลา) 

ความคดิเหน็ 

 

 

   

      3.2.2 พฒันาคลงัเกบ็ฉบบัสิง่พมิพร์ว่มกนั โดยหอ้งสมดุทีเ่ขา้รว่ม

โครงการส่งสิง่พมิพ ์หรอืวารสารทีม่กีารใชน้้อย (low use) ไปจดัเกบ็ทีค่ลงั 

(โดยอาจใชก้ารเช่าสถานทีส่ําหรบัทาํคลงัจดัเกบ็ หรอืหาสถานทีอ่ื่นที่

เหมาะสม) 

ความคดิเหน็ 

 

 

   

      3.2.3 พฒันาคลงัเกบ็ฉบบัสิง่พมิพร์ว่มกนั  เป็นคลงัเกบ็แบบแบ่งปนั 

(โดยอาจใชก้ารเช่าสถานทีส่ําหรบัทาํคลงัหรอืหาสถานทีอ่ื่นทีเ่หมาะสม)   

ทัง้น้ี หอ้งสมดุทีเ่ขา้รว่มโครงการ จะไมส่่งวารสารชื่อซํ้ากนัไปจดัเกบ็   

ความคดิเหน็ 

 

 

   

      3.2.3 หอ้งสมดุแต่ละแห่งทาํคลงัปญัญา (IR) เกบ็เฉพาะสิง่พมิพ ์

วารสารของมหาวทิยาลยัตนเอง และไม่จดัเกบ็วารสารรายการนัน้ในรปูเล่ม 

ความคดิเหน็ 

 

 

   

3.2.4 หอ้งสมดุแต่ละแห่งต่างจดัเกบ็กนัเองตามความพรอ้มและศกัยภาพ

ของแต่ละแห่ง 

ความคดิเหน็ 
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3.3 การแปลงรปูวารสาร    

     3.3.1 ท่านมคีวามคดิเหน็ในเรือ่งการแปลงรปูวารสารเป็นดจิติอลอยา่งไร    

.......... - หอ้งสมดุแปลงรปูวารสารฉบบัพมิพ ์ ใหอ้ยูใ่นรปูดจิติอล หากไม่มี

ปญัหาเรือ่งลขิสทิธิ ์ ไม่จาํเป็นตอ้งเกบ็ตวัเล่มวารสารไว ้

ความคดิเหน็ 

 

 

 

 

.......... - วารสารทีม่ปีญัหาเรือ่งลขิสทิธิ ์ใหเ้กบ็ในรปูซดีรีอม และอนุญาตให้

ใชภ้ายในหอ้งสมุดเท่านัน้ หรอืเป็น intranet ใชเ้ฉพาะในมหาวทิยาลยั 

ความคดิเหน็ 

 

 

 

 

   

.......... - ควรมตีวัแทนทีท่ําหน้าทีเ่ป็นคนกลางเจรจาขออนุญาตจาก

สาํนกัพมิพท์ีเ่ป็นหน่วยงานราชการและเอกชนทีไ่มห่วงัผลกําไร  เพื่อให้

หอ้งสมดุสามารถ 

แปลงรปูวารสารไดโ้ดยไมผ่ดิกฎหมาย  

ความคดิเหน็ 

 

 

 

 

   

..........- หอ้งสมดุแต่ละแห่งควรตดิต่อหน่วยงานราชการและเอกชนทีไ่มห่วงั

ผลกําไรดว้ยตนเอง เพื่อเจรจาขออนุญาตแปลงรปูวารสาร  

ความคดิเหน็ 
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3.4  ท่านคิดว่า  ปัจจยัท่ีจะทาํให้ความร่วมมือเพ่ือช่วยให้การจดัการ

วารสารฉบบัล่วงเวลาของห้องสมดุประสบผลสาํเรจ็ 

   

-  การทีผู่บ้รหิารมองเหน็ถงึความสาํคญัของการสรา้งความรว่มมอื 

ความคดิเหน็ 

 

 

 

   

      -  ความพรอ้มของแต่ละหอ้งสมดุ เช่น อาจจะเริม่จากหอ้งสมดุใน

กรงุเทพฯหรอืภมูภิาคเดยีวกนั 

ความคดิเหน็ 

 

 

 

   

-  การกําหนดเงือ่นไขหรอืกลไกการใหบ้รกิาร 

ความคดิเหน็ 

 

 

 

   

- งบประมาณในการลงทุน 

ความคดิเหน็ 

 

 

 

   

 



   ประวติัย่อผูวิ้จยั 

 

 

ช่ือ  นางมณัฑนา  เจรญิแพทย ์

คณุวฒิุ  ศศ.ม. (บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร)์ 

ตาํแหน่ง บรรณารกัษ์ชํานาญการพเิศษ 

สงักดั  งานวารสาร 

  สาํนกัหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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