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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการ วิธกี ารจัดการ และการกําหนดแนว
ทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
ผูบ้ ริหารห้องสมุด จํานวน 21 คน และหัวหน้าฝา่ ยวารสาร จํานวน 23 คน โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มคณะทํางานฝา่ ยวารสารและเอกสาร ภายใต้
คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 25 แห่ง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยเก็บข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายวารสารก่อน แล้วจึงนํามา
สร้างแบบสัมภาษณ์สําหรับผูบ้ ริหารห้องสมุด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) แล้วนําเสนอในรูปตาราง พร้อมแสดงค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการให้บริการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
(1) รูปแบบวารสารทีใ่ ห้บริการเป็ นรูปแบบฉบับพิมพ์มากทีส่ ุด รองลงมาคือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบไมโครฟิลม์/ไมโครฟิช และรูปแบบซีดรี อมตามลําดับ (2) ส่วนใหญ่ไม่มนี โยบายการจัดการ
วารสารฉบับล่วงเวลา (3) ประเภทของวารสารทีจ่ ดั เก็บ ประกอบด้วย วารสารวิชาการ วารสารที่
จัดทําดรรชนี วารสารทีห่ อ้ งสมุดจัดซือ้ วารสารทีอ่ าจารย์เสนอแนะให้จดั เก็บ และวารสารทีไ่ ม่มชี ่อื
อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามลําดับ (4) เกณฑ์ในการพิจารณาจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลา คือ กําหนดปี
ของวารสารทีจ่ ดั เก็บ และสถิตกิ ารใช้ ตามลําดับ (5) จัดเก็บวารสารตามลําดับตัวอักษรของชื่อ
วารสาร (6) ส่วนใหญ่ไม่ได้แปลงรูปวารสารฉบับล่วงเวลา และ (7) ส่วนใหญ่มหี อ้ งจัดเก็บโดยเฉพาะ
อยูภ่ ายในห้องสมุด
2. วิธกี ารจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสรุปได้ดงั นี้ คือ
(1) ผูบ้ ริหารห้องสมุดส่วนใหญ่เห็นว่ายังมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาในรูป
ฉบับพิมพ์เอาไว้ และ (2) กรณีทต่ี อ้ งจัดเก็บตัวเล่มนัน้ จําเป็นต้องมีนโยบายการจัดการทีเ่ ป็นรูปธรรม
โดยองค์ประกอบของนโยบายควรประกอบด้วยประเภทของวารสารทีจ่ ดั เก็บ ได้แก่ วารสารวิชาการ
วารสารทีท่ ําดรรชนี และการพิจารณาเนื้อหาของวารสาร เช่น วารสารทีท่ รงคุณค่า หรือวารสารของ
สถาบัน
3. แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารห้องสมุด สรุปได้ดงั นี้
3.1 ด้านการบอกรับ ส่วนใหญ่เห็นว่าแนวโน้มเกี่ยวกับการบอกรับวารสาร

ของห้องสมุดควรเป็ นการสร้างภาคีการบอกรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์เพื่อช่วยลดปญั หาเรือ่ ง
งบประมาณ
3.2 ด้านสถานทีจ่ ดั เก็บ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรพัฒนาความร่วมมือในการ
จัดเก็บวารสารร่วมกันโดยให้หอ้ งสมุดทีม่ ฉี บับ (Holdings) ทีส่ มบูรณ์เป็ นผูจ้ ดั เก็บ มีบริการยืม
ระหว่างห้องสมุด และบริการจัดส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้หอ้ งสมุดแต่ละแห่งควรจัดทําคลัง
ปญั ญา (Institutional Repository) สําหรับจัดเก็บเฉพาะสิง่ พิมพ์และวารสารทีเ่ ป็ นของมหาวิทยาลัย
ตนเอง และไม่จาํ เป็ นต้องเก็บรูปเล่มอีกต่อไป
3.3 ด้านการแปลงรูปวารสาร ส่วนใหญ่เห็นว่า เมือ่ ห้องสมุดแปลงวารสาร
ฉบับพิมพ์ให้อยูใ่ นรูปดิจติ อลและวารสารนัน้ ไม่มปี ญั หาเรือ่ งลิขสิทธิ ์ ไม่จาํ เป็ นต้องเก็บตัวเล่มเอาไว้
ในกรณีวารสารทีม่ ปี ญั หาเรื่องลิขสิทธิ ์ เมือ่ แปลงรูปแล้วให้เก็บในรูปของซีดรี อมและอนุญาตให้ใช้
ภายในห้องสมุดเท่านัน้ หรือใช้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย (Intranet) นอกจากนี้ ควรมีตวั แทนซึง่
ทําหน้าทีเ่ ป็ นคนกลางเพื่อเจรจา ขออนุญาตสํานักพิมพ์ทเ่ี ป็นหน่วยงานราชการและเอกชนทีไ่ ม่
หวังผลกําไรให้สามารถแปลงรูปวารสารได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย
4. ปจั จัยทีจ่ ะทําให้ความร่วมมือเพื่อช่วยให้การจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาประสบ
ผลสําเร็จ ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากทีส่ ุดคือ การทีผ่ บู้ ริหารมองเห็นถึงความสําคัญของการสร้างความ
ร่วมมือ รองลงมาคือ ความพร้อมของแต่ละห้องสมุด การกําหนดเงือ่ นไขหรือกลไกการให้บริการ
และ งบประมาณในการลงทุน ตามลําดับ
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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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ภูมิหลัง

บทที่ 1
บทนํา

วารสารเป็ นทรัพยากรสารสนเทศทีส่ าํ คัญประเภทหนึ่งของห้องสมุด เนื่องจากวารสารเป็ น
แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทีร่ วดเร็วกว่าหนังสือหรือสิง่ พิมพ์ประเภทอื่น ๆ โดยทีใ่ นแต่ละปี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะบอกรับวารสารฉบับพิมพ์ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็ น
จํานวนหลายชื่อเรือ่ ง เพื่อให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจยั แก่อาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา
ดังนัน้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงต้องมีวธิ กี ารจัดการวารสารทัง้ ในเรือ่ งของงบประมาณ เพื่อการ
บอกรับวารสาร โดยเฉพาะวารสารภาษาต่างประเทศทีม่ รี าคาค่าวารสารเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี จนทําให้
ห้องสมุดไม่สามารถบอกรับวารสารทุกรายการตามความต้องการของอาจารย์และนักวิจยั ได้ แม้ว่า
ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะได้จดั ทําโครงการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยมีโครงการย่อยคือ โครงการดําเนินการบอกรับ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) จํานวน 14 ฐานให้แก่หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัง้ หมด 78 แห่ง สามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มได้ โดยทีห่ อ้ งสมุดแต่ละแห่ง
ไม่ตอ้ งบอกรับซํ้าซ้อนกันเพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณแล้วก็ตาม อีกทัง้ จากการทีว่ ารสารเป็ น
สิง่ พิมพ์ต่อเนื่องและมีกําหนดออกเป็ นระยะ ส่งผลให้เกิดพันธกรณีทต่ี ่อเนื่องตามมา อาทิ ห้องสมุด
ต้องจัดเตรียมพืน้ ทีส่ ําหรับจัดเก็บตัวเล่มวารสารเหล่านัน้ จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ประสบปญั หาเรือ่ งพืน้ ทีส่ ําหรับจัดเก็บวารสาร เนื่องจากมีพน้ื ทีจ่ าํ กัด คับแคบ
ไม่สามารถรองรับปริมาณตัวเล่มทีเ่ พิม่ ขึน้ (นวพร สุรยิ ะ. 2541: บทคัดย่อ; ปิยะนาถ สระสงคราม.
2541: บทคัดย่อ) และอุณหภูมขิ องห้องทีจ่ ดั เก็บตัวเล่มอาจก่อให้เกิดปญั หาในเรือ่ งของคุณภาพของ
กระดาษเช่น กรอบ เปื่อยหรือขึน้ รา ซึง่ จะส่งผลต่อการให้บริการแก่ผใู้ ช้ได้ แม้ว่าห้องสมุดบางแห่ง
จะแก้ไขด้วยวิธกี ารดําเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ยกเลิกบอกรับวารสารในรูปฉบับพิมพ์ และ
หันมาบอกรับในรูปอิเล็กทรอนิกส์หรือฐานข้อมูลออนไลน์แทน หรือทําคลังเก็บสิง่ พิมพ์ทม่ี กี ารใช้
น้อยหรือจําหน่ ายวารสารฉบับล่วงเวลาทีไ่ ด้รบั บริจาคหรือวารสารทีไ่ ม่มกี ารใช้หรือใช้น้อยออกจาก
ห้องสมุด ฯลฯ แนวทางดังกล่าวนี้ยงั ไม่สามารถแก้ไขปญั หาเรือ่ งการจัดการวารสารทัง้ หมดได้ ไม่
ว่าจะเป็นการบอกรับ การจัดเก็บและการให้บริการ เนื่องจากปญั หาเรือ่ งงบประมาณทีจ่ าํ กัดไม่
สอดคล้องกับราคาค่าวารสารทีส่ งู ขึน้ หรือการเปลีย่ นรูปแบบการบอกรับจากฉบับพิมพ์มาเป็ น
วารสารออนไลน์เพื่อลดปญั หาการจัดเก็บ รวมถึงการทีห่ อ้ งสมุดต้องปรับเปลีย่ นบทบาทการ
ให้บริการไปสู่โลกดิจติ อลนัน้ ทําให้เกิดประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาด้านข้อจํากัดต่าง ๆ เช่น เงือ่ นไข
ของสํานักพิมพ์บางแห่งทีก่ ําหนดให้หอ้ งสมุดต้องคงรับตัวเล่มวารสารเอาไว้ แม้ว่าจะบอกรับวารสาร
นัน้ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตาม และปจั จุบนั สํานักพิมพ์ทาํ หน้าทีเ่ ก็บวารสารเก่า หรือวารสาร
ย้อนหลังในรูปของฐานข้อมูล ซึง่ ห้องสมุดจําเป็นต้องจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการบอกรับข้อมูล
ย้อนหลังด้วย (มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธรี ะ. 2553: 5)
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ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีป่ ฏิบตั งิ านด้านวารสาร จึงเห็นสมควรทีจ่ ะศึกษาแนวทางการจัดการ
วารสารล่วงเวลา โดยศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการวารสารล่วงเวลาจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์เป็ นแนวทางทีเ่ หมาะสมสําหรับการจัดการวารสารล่วงเวลา รวมทัง้ การ
วางแผนเพื่อการจัดการวารสารล่วงเวลาสําหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาวิธกี ารจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
3. เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ความสําคัญของการวิ จยั
1. ทําให้ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานเกีย่ วกับวารสารฉบับล่วงเวลาของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
2. ทําให้ได้วธิ กี ารจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุด รวมทัง้ แนวทางการจัดการ
วารสารฉบับล่วงเวลา ทีส่ ามารถนํ าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับห้องสมุดแต่ละแห่ง
ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารห้องสมุด และหัวหน้าฝ่าย
วารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 25 แห่ง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารห้องสมุด และหัวหน้าฝ่ายวารสาร
โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มคณะทํางานฝา่ ย
วารสารและเอกสารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ ความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 23 แห่ง ได้แก่
1) สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
4) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
5) สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
8) สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3
9) หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
10) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12) สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
17) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19) สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
20) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
21) สํานักทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23) สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้การส่งแบบสัมภาษณ์ไปยังหัวหน้าฝ่าย
วารสารเกีย่ วกับสภาพการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา และแนวทางแก้ไขตามความคิดเห็นของ
หัวหน้าฝา่ ยวารสารของแต่ละห้องสมุด จากนัน้ นําผลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์หวั หน้าฝา่ ยวารสาร
รวมทัง้ วิธกี ารจัดการวารสารจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมากําหนดเป็นแนวทาง
การจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา แล้วจึงนําไปสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารห้องสมุดทีม่ ตี ่อ
แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาดังกล่าว
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. วารสารฉบับล่วงเวลา หมายถึง วารสารฉบับย้อนหลังจากฉบับปจั จุบนั หรือล่าสุดที่
ห้องสมุดได้รบั
2. สภาพการให้บริ การวารสารฉบับล่วงเวลา หมายถึง สภาพเป็ นจริงของการ
ดําเนินงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัย เกีย่ วกับวารสารฉบับล่วงเวลา เช่น รูปแบบและนโยบาย
วิธกี ารจัดการ ฯลฯ ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์หวั หน้าฝา่ ยวารสาร
3. วิ ธีการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา หมายถึง วิธกี ารในการจัดการวารสารฉบับ
ล่วงเวลา ในเรือ่ งนโยบายการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา การบอกรับวารสาร การจัดเก็บ การ
แปลงรูปวารสาร ฯลฯ ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารห้องสมุด
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4. แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา หมายถึง แนวทางการดําเนินงานของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับวารสารฉบับล่วงเวลา ประกอบด้วยนโยบายการจัดการ แนวทาง
การดําเนินงาน วิธกี ารและปญั หาการจัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้มของการจัดการ
วารสารฉบับล่วงเวลา เช่น การแปลงรูปวารสาร การจัดทําคลังสิง่ พิมพ์รว่ มกัน ฯลฯ
5. ห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย หมายถึง ห้องสมุด หอสมุด สํานักหอสมุด สํานักหอสมุดกลาง
สํานัก/สถาบันวิทยบริการ ศูนย์บรรณสาร หรือชื่ออย่างอื่นทีม่ นี ยั เดียวกัน ทีเ่ ป็ นห้องสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็ นสมาชิกกลุ่มคณะทํางานฝ่ายวารสารและเอกสารห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ของคณะอนุ กรรมการฯ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
6. ผูบ้ ริ หารห้องสมุด หมายถึง ผูบ้ ริหารสูงสุดของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทีเ่ ป็ นสมาชิก
กลุ่มคณะทํางานฝา่ ยวารสารและเอกสารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ของคณะอนุกรรมการฯ ความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มีช่อื เรียกแตกต่างกัน เช่น ผูอ้ ํานวยการ หัวหน้างาน หรืออย่าง
อื่นทีม่ คี วามหมายนัยเดียวกัน
7. หัวหน้ าฝ่ ายวารสาร หมายถึง บรรณารักษ์ทด่ี าํ รงตําแหน่งหัวหน้าฝา่ ยวารสาร หรือ
ชื่ออื่นทีม่ นี ยั เดียวกัน หรือบรรณารักษ์ทไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานวารสารหรือให้บริการ
วารสารในฝา่ ยวารสาร ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มคณะทํางานฝ่ายวารสารและ
เอกสารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของคณะอนุ กรรมการฯ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ขอเสนอตามลําดับดังนี้
1. รูปแบบของวารสาร
2. การปรับเปลีย่ นคลังจัดเก็บทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
3. ความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดด้านการจัดหาและจัดทําคลังสิง่ พิมพ์รว่ มกัน
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รูปแบบของวารสาร
วารสารเป็ นทรัพยากรสารสนเทศทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งของห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิง่
ห้องสมุดระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ทีผ่ ใู้ ช้บริการไม่ว่าจะเป็ นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั
นักศึกษาจะใช้วารสารเพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจยั ซึง่ หน่วยงานต่าง ๆ ได้
ผลิตวารสารออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ สิง่ พิมพ์ วัสดุยอ่ ส่วน ซีดรี อม และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. รูปแบบสิ่ งพิ มพ์
เป็ นรูปแบบทีย่ งั นิยมใช้อยูใ่ นปจั จุบนั ในการบอกรับวารสารรูปแบบนี้ ห้องสมุดจะ
ได้รบั ตัวเล่มวารสารอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะต้องจัดเตรียมพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บและการให้บริการ ข้อดี
ของวารสารรูปแบบสิง่ พิมพ์คอื ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงตัวเล่มได้ สามารถเลือกอ่านเนื้อหาได้ทงั ้ เล่ม
บางหน้าหรือบางบทความตามทีต่ อ้ งการได้
ข้อจํากัดของวารสารในรูปแบบสิง่ พิมพ์ คือ ห้องสมุดต้องเตรียมพืน้ ทีไ่ ว้สาํ หรับรองรับ
การขยายตัวเล่มวารสารทีม่ อี ยูต่ ลอดเวลา สามารถอ่านได้เพียงครัง้ ละ 1 คน ราคาค่าบอกรับ
วารสารค่อนข้างแพงและบางฉบับอาจจะไม่มกี ารใช้เลย นอกจากนี้ ห้องสมุดยังต้องเตรียมค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษาตัวเล่มวารสาร เพราะคุณภาพของกระดาษไม่ถาวร ชํารุดเสียหายได้งา่ ย รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าเล่มอีกด้วย (วราภรณ์ แดงช่วง. 2544: 1)
2. รูปแบบวัสดุย่อส่วน
วัสดุยอ่ ส่วน คือ วัสดุทถ่ี ่ายย่อส่วนหน้าหนังสือ วารสารหรือเอกสารอื่น ๆ และภาพ
ให้มขี นาดเล็กมากลงบนฟิลม์ ถ่ายภาพ วัสดุยอ่ ส่วนทีน่ ิยมใช้โดยทัวไปคื
่ อไมโครฟิลม์ และไมโครฟิช
ซึง่ จําเป็ นต้องมีเครือ่ งสําหรับอ่านหรือพิมพ์ การผลิตวารสารรูปแบบนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแทนที่
วารสารฉบับพิมพ์ แต่จะสามารถผลิตได้กต็ ่อเมือ่ วารสารออกครบปีแล้ว จึงเหมาะสําหรับการเก็บ
ข้อมูลวารสารฉบับล่วงเวลาเท่านัน้ (สมร ตาระพันธุ.์ 2542: 42)
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ข้อดีของการจัดเก็บในรูปวัสดุยอ่ ส่วนคือ ช่วยประหยัดพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ มีความ
คงทนถาวร หากมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธสี ามารถจัดเก็บได้นาน จึงนิยมใช้จดั เก็บสําเนาต้นฉบับ
สิง่ พิมพ์มนี ้ําหนักเบาและกะทัดรัด และยังประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเข้าเล่มอีกด้วย
ข้อจํากัดของวารสารในรูปวัสดุยอ่ ส่วนคือ ต้องใช้กบั เครือ่ งอ่านโดยเฉพาะ การอ่าน
ไมโครฟิลม์ นัน้ จะต้องเลื่อนจากหน้าแรกไปตามลําดับถึงหน้าทีต่ อ้ งการ หากเป็ นไมโครฟิช
จะต้องเริม่ จากหน้าทีต่ น้ แถวไล่ไปตามลําดับแถว จึงทําให้ไม่สะดวกในการใช้ และต้องใช้อ่าน
ภายในห้องสมุดเท่านัน้
3. รูปแบบฐานข้อมูลซีดีรอม
วารสารทีจ่ ดั เก็บในรูปซีดรี อม จัดเป็ นสื่อดิจติ อลทีใ่ ช้แสงเลเซอร์ในการอ่านและบันทึก
ข้อมูล สามารถบันทึกข้อมูลทีเ่ ป็นตัวอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง โดยทีข่ อ้ มูลไม่สญ
ู หาย
การบันทึกข้อมูลในรูปซีดรี อม จะสะดวกต่อการจัดเก็บ ไม่เปลืองเนื้อที่ มีน้ําหนักเบา สามารถ
พกพาได้สะดวก แต่มขี อ้ จํากัดคือ ใช้งานไม่สะดวกเมือ่ เปรียบเทียบกับรูปเล่มและข้อมูลไม่ทนั สมัย
เมือ่ เปรียบเทียบกับการสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์
4. รูปแบบวารสารอิ เล็กทรอนิ กส์
เป็ นอีกรูปแบบหนึ่งของวารสารทีม่ เี นื้อหาของวารสารทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ถูก
ดัดแปลงเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และนําไปเก็บไว้ในเซิรฟ์ เวอร์เพื่อให้ผอู้ ่านทัวไปที
่ ใ่ ช้
อินเทอร์เน็ตสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดหรืออ่านเนื้อหาผ่านคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ แต่ยงั คง
รูปแบบลักษณะทัว่ ๆ ไปของวารสารไว้เหมือนเดิม คือ มีกําหนดออกแน่ นอน ประกอบไปด้วย
บทความหลาย ๆ บทความในฉบับ มีการสังซื
่ อ้ หรือบอกรับเป็ นสมาชิกเพื่อให้สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลได้ (เดชดนัย จุย้ ชุม. 2554: 118)
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (ศรีไพร โชติจริ วัฒนา. 2554;
อ้างอิงจาก Montgomery; & King. 2002: Online)
4.1 ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (Fulltext Journal Articles in Aggregations) เป็ น
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ จัดทําโดยองค์กรทีท่ ําหน้าทีเ่ ป็ นผูร้ วบรวมบทความวารสารจากสํานักพิมพ์
เพื่อทําเป็ นฐานข้อมูลบทความเช่น บริษทั EBSCO International ให้บริการฐานข้อมูล EBSCOhost
4.2 ชุดวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal Packages) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบทีต่ วั แทนหรือสํานักพิมพ์รวบรวมวารสารหลาย ๆ ชื่อไว้ในชุดเดียวกัน เช่น สํานักพิมพ์
Elsevier ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect
4.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบชื่อเดียว (Individual Titles) ทีอ่ อกมาควบคู่กบั
ฉบับพิมพ์
ข้อดีของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ สามารถเผยแพร่เนื้อหาได้รวดเร็ว ผูใ้ ช้สามารถ
เข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถสืบค้นบทความได้อย่างรวดเร็วทัง้ ฉบับปจั จุบนั และฉบับ
ย้อนหลัง อีกทัง้ ช่วยแก้ปญั หาในเรือ่ งพืน้ ทีส่ าํ หรับจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลา
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ข้อจํากัดของวารสารอิเล็กทรอนิกส์คอื ค่าใช้จา่ ยในการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์
มักมีราคาสูงกว่าการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์ นอกจากนัน้ วารสารบางรายการ สํานักพิมพ์ม ี
ข้อกําหนดว่า ต้องรับฉบับพิมพ์ดว้ ยจึงจะมีสทิ ธิในการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ได้ ทําให้หอ้ งสมุด
ต้องเตรียมงบประมาณสําหรับการบอกรับไว้เพิม่ ขึน้
นอกจากนี้ สุรทิ อง ศรีสะอาด (2547: 79) กล่าวเสริมว่า การเปลีย่ นแปลงได้ง่ายของ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์จะก่อให้เกิดปญั หาในการจัดเก็บและค้นคืนย้อนหลังได้เช่นกัน หากเกิดกรณี
ทีว่ ่า สํานักพิมพ์นนั ้ เลิกกิจการหรือมีการรวมกิจการกับบริษทั อื่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ช่อื เดิม
จะยังคงอยูห่ รือไม่ หรือวารสารเก่าทีม่ กี ารใช้น้อย จะถูกทําเป็ นวารสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
สํานักพิมพ์อาจจะนําวารสารไปฝากไว้ทต่ี วั แทนจําหน่ ายวารสารเพื่อให้หอ้ งสมุดค้นวารสารฉบับ
ย้อนหลังได้ แต่กจ็ ะเกิดความยุง่ ยากสําหรับผูใ้ ช้ทเ่ี คยได้ใช้วารสารมาตลอดแล้วมาพบว่า ห้องสมุด
หยุดบอกรับวารสารหรือวารสารชื่อนัน้ ๆ หยุดพิมพ์ จึงทําให้หอ้ งสมุดหลายแห่งวางแผนทีจ่ ะจัดเก็บ
ตัวเล่มวารสารชื่อเรือ่ งทีส่ าํ คัญ ๆ เอาไว้ แต่หอ้ งสมุดจะมีปญั หาในเรือ่ งค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดเก็บ
ทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้คอื ห้องสมุดจะต้องรวมตัวกันเพื่อแบ่งความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์รว่ มกัน
การปรับเปลี่ยนคลังจัดเก็บทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย
เลอวิส (Lewis. 2013: 159-176) กล่าวว่า นับจากนี้ไปจนถึงอีก 10 ปีขา้ งหน้า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลีย่ นคลังจัดเก็บทรัพยากรดังนี้
1. ลดจํานวนการเพิม่ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิง่ พิมพ์
จากทีป่ ระชุม The Taiga Forum ปี ค.ศ. 2011 ซึง่ เป็นการประชุมของผูบ้ ริหาร
ห้องสมุดระดับสูงของห้องสมุดในสหรัฐอเมริกาจัดขึน้ ทีเ่ มืองแมรีแ่ ลนด์ มลรัฐบัลติมอร์ สรุปประเด็น
ได้ว่า ภายใน 5 ปีขา้ งหน้า นักศึกษาและอาจารย์สามารถสืบค้นสารสนเทศทีต่ อ้ งการทางออนไลน์
โดยไม่จาํ เป็ นต้องมาทีห่ อ้ งสมุด ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องมีการปรับโฉมของห้องสมุดโดยออกแบบ
ห้องสมุดให้เป็ นเสมือนห้องอ่านหนังสือและใช้หนังสือเป็ นเสมือนของประดับ เมือ่ หนังสือ วารสาร
ภาพและต้นฉบับตัวเขียนถูกแปลงให้อยูใ่ นรูปดิจติ อล และมีระบบการจัดเก็บทีป่ ลอดภัย ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยควรมีวธิ กี ารจัดการกับตัวเล่มมากมายทีอ่ ยูบ่ นชัน้ ตามลําดับดังนี้คอื ลดจํานวนการเพิม่
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิง่ พิมพ์โดยเริม่ ต้นจากวารสารเป็นอันดับแรก เนื่องจากในปจั จุบนั
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบางแห่งบอกรับเป็ นสมาชิกฐานข้อมูลวารสาร JSTOR ซึง่ เป็ นฐานข้อมูลที่
ครอบคลุมวารสารประมาณ 1,700 รายชื่อ และสามารถสืบค้นบทความย้อนหลังได้ตงั ้ แต่ฉบับแรก
ทีม่ กี ารตีพมิ พ์ ดังนัน้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องเก็บตัวเล่มไว้ ส่วนสิง่ พิมพ์รฐั บาลอาจเป็ นทรัพยากรอันดับ
ต่อมาทีอ่ าจจะแปลงให้อยูใ่ นรูปดิจติ อล หรือจัดทําคลังจัดเก็บร่วมกันในระดับรัฐหรือภูมภิ าคได้
สําหรับการลดจํานวนหนังสือนัน้ ถือว่ายากทีส่ ุดในการดําเนินการเพราะห้องสมุดแต่ละแห่งต้อง
ประเมินเรือ่ งความรวดเร็วในการดําเนินงาน และพัฒนากลยุทธ์ขน้ึ มาเพื่อพิจารณาในเรือ่ งค่าใช้จา่ ย
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เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงรายการบรรณานุ กรม รูปแบบการยืม และจํานวนให้บริการพร้อมกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บตัวเล่ม อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์และทางการ
แพทย์บางแห่งมีแนวโน้มทีจ่ ะจัดซือ้ หนังสือน้อยลง และปรับขยายพืน้ ทีห่ อ้ งสมุดมากขึน้ เพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ของสถาบันทีห่ อ้ งสมุดสังกัด ดังเช่นห้องสมุดแพทย์ จํานวน
6 แห่ง ในสหรัฐอเมริกาได้แก่ ห้องสมุดศูนย์การแพทย์และจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยดุ๊ก (Medical
Center Library and Archives – MCLA The Duke University) ห้องสมุดแพทย์อริโซนา
มหาวิทยาลัยอริโซนา (Arizona Health Sciences Library – ASHL University of Arizona)
ห้องสมุดศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก (The Medical Center Library –
MCL University of California, San Diego) ห้องสมุดและศูนย์บริหารความรู้ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก (The Library and Center for Knowledge Management University
of California, San Francisco – UCSF) ห้องสมุดแพทย์และบริการมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยแมรีแ่ ลนด์
บัลติมอร์ (The Health Sciences and Human Services Library (HS/HSL) University of
Maryland, Baltimore) และห้องสมุดเดอะดอลฟ์ บริสโกจูเนียร์ มหาวิทยาลัยศูนย์การแพทย์เท็กซัส
ซานแอนโตนิโอ ( The Dolph Briscoe Jr. Library, University of Texas Health Sciences Center
at San Antonio - UTHSC) ได้ปรับขยายพืน้ ทีใ่ นห้องสมุดเพิม่ ขึน้ โดยกําจัดทรัพยากรฉบับพิมพ์ท่ี
ไม่ตอ้ งการใช้หรือมีความซํ้าซ้อนออกจากห้องสมุดให้มากทีส่ ุด เพื่อลดปญั หาพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ สําหรับ
กรณีของวารสารจะใช้วธิ กี ารสํารวจรายชื่อทีซ่ ้าํ ซ้อนกับทีบ่ อกรับในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนทีเ่ ป็ นตัว
เล่มหนังสือ ใช้วธิ กี ําหนดปี ค.ศ. ทีจ่ ดั เก็บ หากเป็ นปีเก่าจะนํ าไปจัดเก็บทีค่ ลังสําหรับจัดเก็บ
โดยเฉพาะ ซึง่ ผลการปรับปรุงดังกล่าวทําให้ได้หอ้ งศึกษาทีม่ อี ุปกรณ์ทนั สมัยสําหรับกิจกรรมที่
สนับสนุ นการเรียนการสอนแก่นกั ศึกษาแพทย์ ห้องอ่าน พร้อมทัง้ ทีน่ งสํ
ั ่ าหรับใช้คอมพิวเตอร์เพิม่ ขึน้
2. แนวโน้มของการใช้วารสารทีเ่ ข้าถึงแบบเปิด (Open Access)
การเข้าถึงโดยเสรีมอี ทิ ธิพลต่อการตีพมิ พ์วารสารวิชาการในยุคอนาคตเป็ นอย่างมาก
สิง่ ทีแ่ นะนําให้ทาํ เป็ นอันดับแรก คือ การยกเลิกบอกรับวารสารในรูปเต็มชุด (packages) เนื่องจาก
การบอกรับวารสารในลักษณะนี้ จะมีสารบัญวารสารจํานวนมากให้สบื ค้น แต่จะจํากัดจํานวนปีท่ี
สามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มได้ตามจํานวนเงินทีห่ อ้ งสมุดจ่ายให้แก่สํานักพิมพ์ อย่างไรก็ตาม
สํานักพิมพ์กจ็ ะมีสถิตกิ ารใช้วารสารเพื่อให้ทราบว่า วารสารใดทีม่ กี ารใช้น้อยและห้องสมุดสามารถ
ตัดรายชื่อนัน้ ออกได้เพื่อประหยัดงบประมาณ กรณีทห่ี อ้ งสมุดยกเลิกการบอกรับวารสารและหันมา
ซือ้ เฉพาะบางบทความทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการจากสํานักพิมพ์ทค่ี ดิ ราคาต่อบทความค่อนข้างสูง ทําให้
แนวโน้มของห้องสมุดมหาวิทยาลัยและนักวิชาการหันมาให้ความสนใจวารสารทีเ่ ข้าถึงแบบเปิด
(open access) มากขึน้ ตัวอย่างของวารสารทีใ่ ช้ระบบประเภทนี้กนั อย่างแพร่หลาย คือ Open
Journal System (OJS) เป็ นระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย Public Knowledge Project (PKP) ซึง่ เป็ น
โครงการในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยบริตชิ โคลัมเบีย (University of British Columbia)
มหาวิทยาลัยไซมอนเฟรเซอร์ (Simon Fraser University) และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
(Stanford University) ระบบนี้มเี ครือ่ งอํานวยความสะดวกในการจัดทําและเผยแพร่วารสาร
2

2
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อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากลทีส่ ามารถดูแล จัดการได้สะดวกทัง้ ผูจ้ ดั ทําวารสารและผูเ้ รียกใช้
ข้อมูล มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งทีใ่ ช้ระบบ OJS นี้จดั ทําและให้บริการวารสารในรูปวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจยั บทความทางวิชาการของ
คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สําหรับหน่วยงานในประเทศไทยทีน่ ํ าระบบนี้มาใช้ได้แก่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั
มีระบบฐานข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJO) ซึง่ เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
กลางของประเทศไทย ทีร่ วบรวมวารสารวิชาการทีผ่ ลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา โดยได้รบั การ
สนับสนุ นจากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal
Citation Index Centre : TCI) จึงนับได้ว่า การจัดทําวารสารด้วยโปรแกรม OJS นี้ นับเป็ นแหล่ง
จัดเก็บวารสารอย่างเป็ นระบบ สามารถเผยแพร่ส่สู าธารณะได้อย่างสะดวก รวดเร็วผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผูใ้ ช้สามารถค้นหาและเข้าถึงบทความได้โดยสะดวก
สําหรับระบบฐานข้อมูลวารสารภาษาต่างประเทศแบบเข้าถึงแบบเปิด (Open Access)
ทีน่ ิยมใช้กนั อยูค่ อื Directory Open Access Journal หรือเรียกย่อ ๆ ว่า DOAJ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี
พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) โดยมี Lars Bjørnshauge ผูอ้ ํานวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยลุนด์
(Lund University) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นผูจ้ ดั การ (Managing Director) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้เป็ นแหล่งจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศทัง้ หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์
และเป็นชุมชนสารสนเทศทางการวิจยั และการศึกษา โดยกําหนดเงือ่ นไขของการให้บริการว่า
ผูใ้ ช้บริการไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการสืบค้นบทความทุกรายการ แต่ตอ้ งลงทะเบียนก่อนเข้าใช้
ทุกครัง้ และสามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของวารสารทุกรายการใน DOAJ ได้โดยไม่มจี าํ กัด
ปีสาํ หรับสืบค้น (Embargo period)
ความร่วมมือกันระหว่างห้ องสมุดด้านการจัดหาและจัดทําคลังสิ่ งพิ มพ์ร่วมกัน
การสร้างความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุด สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ความร่วมมือกันในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ / วารสารอิเล็กทรอนิกส์
2. ความร่วมมือกันในการจัดทําคลังสิง่ พิมพ์รว่ มกัน
1. ความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ / วารสาร
อิ เล็กทรอนิ กส์
แนวคิดของความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการใช้ขอ้ มูลและประหยัดงบประมาณนัน้ จะเป็ นการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ใน
ลักษณะของสิทธิการเข้าใช้ระดับประเทศ (National Site License) ซึง่ หมายถึง การบอกรับ
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ในลักษณะของการขออนุ ญาตใช้สทิ ธิ ์ในระดับประเทศ โดยมีกระบวนการทีส่ าํ คัญ 3 ประการ คือ
การเจรจาต่อรองกับสํานักพิมพ์ (Negotiation) การบริหารการจัดการเข้าใช้ (Access) และการ
จัดซือ้ (Purchase) ซึง่ จะขอยกตัวอย่างของบอกรับในลักษณะของสิทธิ ์การเข้าใช้ระดับประเทศ ดังนี้
1.1 โครงการ KESLI ในประเทศเกาหลี
KESLI ย่อมาจาก Korea Electronic Site License Initiative ก่อตัง้ ในปี พ.ศ.
2542 มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาวารสารวิชาการโดยไม่มขี อ้ จํากัด โดยเฉพาะอย่างยิง่
วารสารทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ และสงวนรักษาข้อมูลเนื้อหาในรูปดิจติ อลของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้อยูไ่ ด้
ระยะยาว การดําเนินงานได้มอบหมายให้บริษทั Swets ตัวแทนบอกรับวารสารในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็ นผูเ้ จรจาเรือ่ งลิขสิทธิ ์กับสํานักพิมพ์ต่าง ๆ จํานวน 89 แห่ง จากสถิตขิ องการ
ดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบของผูใ้ ช้ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2548 พบว่ามี
จํานวน 491,454 บทความ และมีการดาวน์โหลดเพิม่ ขึน้ อย่างคงทีป่ ระมาณร้อยละ 20 ต่อเดือน
และในปี พ.ศ. 2553 มีหอ้ งสมุดเข้าร่วมโครงการถึง 355 แห่ง นับได้ว่า KESLI เป็นโครงการ
ทีม่ คี วามสําคัญต่อชุมชนนักวิชาการของเกาหลีเป็ นอย่างมาก (สุวคนธ์ ศิรวิ งศ์วรวัฒน์. 2554:
PowerPoint Slides)
1.2 โครงการ NESLI ในประเทศสหราชอาณาจักร
NESLI ย่อมาจาก National Electronic Site License Initiative เริม่ ดําเนินการในปี
พ.ศ. 2542 มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มกี ารใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้วารสารฉบับ
พิมพ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดวิจยั ในสหราชอาณาจักร กล่าวได้ว่า NESLI เป็ น
โครงการริเริม่ สําหรับการได้สทิ ธิ ์เข้าใช้วารสารออนไลน์ (Licensing Online Journals) โดยมีการ
แต่งตัง้ ตัวแทนในการจัดการ (Managing Agent) และตัวแทนในการเจรจาต่อรอง (Negotiation
Agent) การทํางานประกอบด้วยการสํารวจความต้องการของสมาชิกแต่ละแห่ง และการใช้บุคลากร
ทีม่ ปี ระสบการณ์สงู ในการเจรจาข้อตกลงตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดและต่อรองเพื่อให้ได้ราคาทีด่ ที ส่ี ุด
ซึง่ ผลลัพธ์ของการดําเนินงานในเรือ่ งความคุม้ ค่า เมือ่ เปรียบเทียบกับเวลาและค่าใช้จา่ ยของแต่ละ
ห้องสมุดทีด่ ําเนินการด้วยตนเอง พบว่า การเจรจาต่อรองกลาง (Central Negotiation) ทําให้การ
จัดการต่างๆ ง่ายขึน้ ทัง้ ในส่วนของสํานักพิมพ์และห้องสมุด สมาชิกมีความพึงพอใจสําหรับการคิด
ราคาสําหรับการเข้าถึงเอกสาร
ปจั จุบนั NESLI มีสมาชิกจากสถาบันการศึกษาประมาณ 200 แห่ง บอกรับฐานข้อมูล
มากกว่า 2,000 ฐานข้อมูล ครอบคลุมสํานักพิมพ์ประมาณ 17 แห่ง เช่น Elsevier, Springer, Sage
เป็นต้น และสามารถสืบค้นวารสารได้มากกว่า 7,000 รายการ
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1.3 โครงการ ThaiLIS
ThaiLIS ย่อมาจาก Thailand Library Integrated System เป็นโครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ทีด่ าํ เนินการในปี พ.ศ. 2543 โดยเป็ นการดําเนินการ
เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network - Metropolitan :
Thailinet) เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (Provincial University Library Network :
Pulinet) และสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (หน่ วยงานในขณะนัน้ ) เข้าด้วยกันบนเครือข่าย
UniNet เพื่อประโยชน์ในการขยายเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดหน่ วยงานอื่น ๆ
และห้องสมุดประเภทอื่น ๆ ในอนาคต ก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพของห้องสมุดอุดมศึกษาและเป็ น
รากฐานสําคัญในการพัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรูใ้ นภูมภิ าคเอเซียอาคเนย์ตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย โดยนําระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่มาใช้งานห้องสมุด พัฒนาให้เป็ นระบบอัตโนมัติ (Automated Library
System) สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดบริการ
สารสนเทศมีความครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็วยิง่ ขึน้ เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปจั จุบนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาํ เนินโครงการพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย / สถาบันทีเ่ ป็ น
สมาชิกผ่านเครือข่าย UniNet โดยมีโครงการภายใต้เครือข่ายจํานวน 5 โครงการ ซึง่ โครงการ
ดําเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นโครงการ
ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ซึง่ ฐานข้อมูล
ทีใ่ ห้บริการประกอบด้วยฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จํานวน 14 ฐาน เช่น
ScienceDirect, ProQuest Dissertation & Theses, IEEE, Academic Search Complete เป็ นต้น
2. ความร่วมมือกันในการจัดทําคลังสิ่ งพิ มพ์ร่วมกัน
คลังสิง่ พิมพ์รว่ มกัน เกิดขึน้ จากห้องสมุดประสบปญั หาหลัก 2 ประการในการจัดการ
กับสิง่ พิมพ์ต่างๆ ในห้องสมุด คือ ความเข้าใจทีผ่ ดิ ว่า เมือ่ สามารถเข้าถึงสื่อสิง่ พิมพ์ทงั ้ หมดได้โดย
ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็ไม่จาํ เป็ นต้องเก็บสิง่ พิมพ์อกี ต่อไป และประการทีส่ องคือ การขยายพืน้ ที่
สําหรับการจัดเก็บสิง่ พิมพ์ ซึง่ ห้องสมุดบางแห่งอาจดําเนินการจัดทําคลังเก็บสิง่ พิมพ์ไว้ทห่ี อ้ งสมุด
ของตนเอง แต่บางแห่งอาจพัฒนาความร่วมมือกันในระดับภูมภิ าคหรือระดับชาติ ซึง่ การก่อตัง้
คลังสิง่ พิมพ์หรือคลังหนังสือในระดับชาตินนั ้ ไม่ได้หมายถึงการกําจัดหนังสือ แต่จะเป็นการที่
ห้องสมุดนํ าหนังสือทีม่ กี ารใช้น้อยไปเก็บรักษาทีค่ ลังหนังสือ และสิง่ นี้จะมีประโยชน์อย่างมากหาก
มีการวางนโยบาย กลไก และกระบวนงานทีส่ มํ่าเสมอและคาดการณ์ได้ (O’Connor; Jilovsky.
2009: 121-126)
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เพนย์ (Payne. 2007: 6-11) ได้จดั ทํารายงานเสนอ OCLC Programs and Research
เกีย่ วกับสิง่ อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บของห้องสมุด และอนาคตของเอกสารสิง่ พิมพ์ใน
อเมริกาเหนือ เนื่องจากห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือมีปริมาณสิง่ พิมพ์
รวมกันเป็ นจํานวนถึงพันล้านเล่ม และมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ ประมาณ 25 ล้านเล่มในแต่ละปีในช่วงเวลา
20 ปีทผ่ี ่านมา ห้องสมุดต่างๆ ได้เริม่ จัดทําคลังสําหรับเก็บหนังสือ และมีจาํ นวนห้องสมุดเพิม่ ถึง 68
แห่ง ในปี ค.ศ. 2007 ทีม่ กี ารนําหนังสือไปจัดเก็บในคลังและมีปริมาณมากกว่า 70 ล้านเล่ม
ตัวอาคารทีเ่ ป็ นคลังสําหรับจัดเก็บนัน้ เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีระบบการควบคุมอุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ สําหรับวิธกี ารจัดเก็บนัน้ ใช้วธิ กี ารจัดเก็บตามขนาดของเอกสาร ไม่จดั เก็บตามเลขหมู่
และไม่อนุ ญาตให้ผใู้ ช้เข้าไปหยิบตัวเล่มได้เอง วิธกี ารดําเนินงานของคลังหนังสือ มี 2 รูปแบบ ดังนี้
2.1 ต้นแบบของฮาร์เวิ รด์ (Harvard Model facilities)
เป็ นระบบการจัดเก็บทีพ่ ฒ
ั นาใช้ในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์ ในปี ค.ศ. 1986
โดยกําหนดความสูงของชัน้ แต่ละช่วงประมาณ 30 ฟุต และเก็บหนังสือตามขนาดไว้ในกล่อง
กระดาษแข็ง การสืบค้นเป็ นแบบใช้มอื (Manual) และใช้เครือ่ งจักรกลในการหยิบตัวเล่มจากชัน้
ระบบนี้ จะเป็ นคลังสําหรับเก็บสิง่ พิมพ์ทม่ี กี ารใช้น้อยและตัง้ อยูภ่ ายนอกมหาวิทยาลัยโดยสถานทีต่ งั ้
ของคลังเก็บสิง่ พิมพ์ อยูใ่ นบริเวณนอกเขตชุมชนซึง่ มีราคาค่าทีด่ นิ ถูกกว่าในเขตชุมชน ระบบนําส่ง
สิง่ พิมพ์จะใช้รถบริการจัดส่งตัวเล่มให้แก่หอ้ งสมุดสมาชิกทีข่ อใช้สงิ่ พิมพ์ภายใน 24 ชัวโมง
่
หรือ
ให้บริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บทความจากวารสารภายในวันเดียวกันหรือวันรุง่ ขึน้
ทีไ่ ด้รบั คําร้องจากผูใ้ ช้บริการ และจัดห้องอ่านไว้ให้บริการแก่นกั วิจยั ทีต่ อ้ งการใช้สงิ่ พิมพ์หรือ
วารสารจํานวนมาก ตัวอย่างของห้องสมุดทีใ่ ช้ระบบนี้ได้แก่ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์ (Harvard
University) ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกนั (Library of Congress) มหาวิทยาลัยเยล (Yale University)
มหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ (Ohio State University) มหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown University) เป็ นต้น
2.2 ระบบการจัดเก็บและค้นคืนอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval
Systems : ASRS)
ห้องสมุดทีใ่ ช้ระบบการจัดเก็บสิง่ พิมพ์แบบนี้เป็ นแห่งแรก คือ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนอร์ธริด (California State University at Northridge) ในปี ค.ศ.
1992 การดําเนินงานของระบบนี้ จะเหมือนกับต้นแบบฮาร์เวิรด์ (Harvard Model) คือ ใช้การจัดเก็บ
ตามขนาดของสิง่ พิมพ์ แต่จะแตกต่างทีส่ ถานทีจ่ ดั ทําคลังสําหรับจัดเก็บสิง่ พิมพ์นนั ้ จะตัง้ อยูภ่ ายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย ซึง่ สามารถนํ าส่งสิง่ พิมพ์ให้บริการแก่ผใู้ ช้ได้ภายในไม่ก่นี าที โดยใช้ระบบของ
การจัดเก็บหรือการหยิบตัวเล่มด้วยเครือ่ งจักรกล (Robotic System) ตัวอย่างของห้องสมุดทีใ่ ช้ระบบ
นี้ได้แก่ มหาวิทยาลัยยูท่าฮ์ (University of Utah) หอสมุดแห่งชาตินอร์เวย์ (The National Library
of Norway) ห้องสมุดบริตชิ (The British Library) เป็ นต้น
ดังนัน้ คลังเก็บสิง่ พิมพ์ทจ่ี ดั เก็บด้วยระบบนี้อาจจะจัดเก็บสิง่ พิมพ์ประเภทอื่นๆ
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ของห้องสมุดได้นอกเหนือจากวารสารฉบับล่วงเวลา เช่น คลังพิเศษต่างๆ (Special Collection)
หนังสือหายาก เป็ นต้น และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน หรืองบประมาณการลงทุนจะสูงกว่าต้นแบบ
ฮาร์เวิรด์ เนื่องจากคลังเก็บสิง่ พิมพ์อยูใ่ นเขตมหาวิทยาลัยหรือชุมชน และเน้นความรวดเร็วใน
ให้บริการ
เครือข่ายห้องสมุดที่จดั ทําคลังสิ่ งพิ มพ์ร่วมกันที่น่าสนใจ (Maskell; Soutter; &
Oldenburg. 2010: 242-249) ได้แก่ คณะกรรมาธิการห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งออนตาริโอ
(The Ontario Council of University libraries: OCUL) ประกอบด้วย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จํานวน 20 แห่งในแคว้นควิเบก ประเทศแคนาดา ก่อตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ
กันในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้สร้างพืน้ ฐานร่วมกัน (shared infrastructure) เพือ่ การ
เข้าถึงและการใช้ส่อื ดิจติ อลร่วมกัน รวมถึงการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นต้น ปจั จุบนั OCUL มี
คลังเก็บสิง่ พิมพ์ทเ่ี ป็ นส่วนกลางจํานวน 5 แห่ง และคลังเก็บสิง่ พิมพ์ของห้องสมุดสมาชิกเองด้วย
สิง่ สําคัญของความร่วมมือของ OCUL คือ Scholars Portal เป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อใช้ในการ
จัดการหรือจัดส่งทรัพยากรและการให้บริการดิจติ อลแก่นกั ศึกษา นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ น
สมาชิกทีม่ จี าํ นวนถึง 380,000 คน โดยมีมหาวิทยาลัยโตรอนโตรับหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการดาวน์
โหลดเอกสารจากเซิรฟ์ เวอร์ของมหาวิทยาลัยโตรอนโตแทนการผ่านทางสํานักพิมพ์ หรือการสร้าง
Scholars Portal ทีม่ กี ารดําเนินการมาตรฐาน ใช้ได้ในระยะยาวและเชื่อถือได้สาํ หรับชุมชนและ
อนาคต
ผูอ้ ํานวยการห้องสมุดทีเ่ ป็ นสมาชิก OCUL ได้ถูกตัง้ คําถามถึงการเก็บรักษาสิง่ พิมพ์
ทีถ่ ูกทําซํ้าในรูปดิจติ อล โดยมีผลมาจากแรงกระตุน้ เรือ่ งรูปแบบการสื่อสารแบบดิจติ อลทีเ่ พิม่ จํานวน
มากขึน้ แรงกดดันในการจัดหาเครือ่ งมือ อุปกรณ์สาํ หรับอาคารสํานักงานเพิม่ ขึน้ เพื่อให้เป็นไป
ตามความต้องการของผูใ้ ช้ และการเก็บรักษาในระยะยาวทีน่ ่ าเชื่อได้ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2551 OCUL จึงสํารวจความคิดเห็นของผูอ้ ํานวยการห้องสมุดเพื่อกําหนดแนวทาง
เพื่อตอบข้อคําถามดังกล่าวโดยใช้การสัมภาษณ์ดว้ ยข้อคําถาม 5 ข้อ ดังนี้
1) ท่านเห็นถึงความจําเป็ นสําหรับแหล่งจัดเก็บเอกสารสําหรับงานวิจยั (ฉบับพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์) ในแคนาดาหรือไม่
2) ท่านเห็นถึงความจําเป็ นสําหรับการสร้างจดหมายเหตุออนตาริโอ (Ontario
Archive) หรือไม่
3) Scholar Portal ทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของคลังสิง่ พิมพ์ท่ี
น่ าเชื่อถือและได้รบั การยอมรับเป็ นลําดับแรกหรือไม่
4) ท่านจําเป็ นต้องเก็บสําเนาสิง่ พิมพ์ฉบับสุดท้ายของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ลงใน
Scholar Portal หรือไม่
5) สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดในการพัฒนาคลังสิง่ พิมพ์คอื อะไร
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บทสัมภาษณ์จะถูกบันทึก ถอดคําพูดเพื่อคัดแยกรูปแบบ ความคิดเห็นทีค่ ล้ายกันและ
หัวข้อทีม่ กี ารโต้แย้งกัน โดยผลการสัมภาษณ์ได้ถูกนํ ามาวิเคราะห์ขอ้ มูลและจําแนกออกตามขนาด
ของห้องสมุดดังนี้
1. ลักษณะของห้องสมุดในฐานะที่เป็ นสถานที่ที่กาํ ลังมีการเปลี่ยนแปลง การพูด
ถึงความจําเป็ นเร่งด่วนในการย้ายสื่อสิง่ พิมพ์ หรือการวางแผนย้ายสถานทีจ่ ดั เก็บระยะยาวซึง่ เป็ น
หัวข้อหลักทีม่ กี ารพูดถึงในการสัมภาษณ์ ห้องสมุดจํานวน 11 แห่งจาก 20 แห่ง (ร้อยละ 55) มี
ปญั หาเรือ่ งสถานทีแ่ ละต้องการพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก ผูอ้ ํานวยการห้องสมุดทุกคนตระหนักถึง
ลักษณะของห้องสมุดทีก่ ําลังเปลีย่ นแปลงไป และหน้าทีห่ ลักของพวกเขาคือ การหาสถานทีใ่ หม่
สําหรับห้องสมุด
2. ความสําคัญของการดิ จิตอล การทีว่ ารสารอิเล็กทรอนิกส์หลายหมืน่ ชื่อถูกดาวน์
โหลดลงใน Scholar Portal จําเป็ นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างและยุทธวิธที ท่ี าํ ให้เป็นคลังดิจติ อลที่
ไว้ใจได้ จากประเด็นนี้ผอู้ ํานวยการห้องสมุดทัง้ 20 แห่งต่างมีความคิดเห็นตรงกันกับคํากล่าวข้างต้น
แต่มปี ระเด็นเพิม่ เติมว่า การทําให้น่าเชื่อถือหมายความว่าอย่างไร และมีกระบวนการอย่างไร และ
จะมีผลทําให้การพัฒนาเนื้อหาและบริการของ Scholar Portal ช้าลง
3. ปัจจัยหลักเรื่องต้ นทุน ผูอ้ ํานวยการห้องสมุดทัง้ 20 แห่ง เห็นว่า งบประมาณ
สําหรับการจัดทําคลังสิง่ พิมพ์ของ OCUL จะต้องไม่เกินวงเงินทีห่ อ้ งสมุดแต่ละแห่งได้รบั เนื่องจาก
ห้องสมุดหลายแห่งได้รบั งบประมาณจํากัด ซึง่ ไม่ทราบว่าจะมีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุ น
เรือ่ งงบประมาณหรือไม่ และส่วนใหญ่เห็นว่า หน่วยงานภายนอกทีส่ นับสนุ นงบประมาณจะไม่นิยม
ให้งบประมาณสําหรับการสร้างอาคารเก็บสื่อสิง่ พิมพ์ทม่ี กี ารใช้น้อย ผูอ้ ํานวยการห้องสมุด 12 แห่ง
มีความกังวลในเรือ่ งของต้นทุนและงบประมาณในการจัดการเก็บรักษาสื่อสิง่ พิมพ์ บางแห่งเสนอว่า
การจัดการโดยใช้รปู แบบรวมจะทําให้ประหยัดในเรือ่ งการจ้างเจ้าหน้าทีแ่ ละการบํารุงรักษาอาคาร
4. อาคารต้องจัดเก็บรักษาสิ่ งพิ มพ์ประเภทใด ผูอ้ ํานวยการห้องสมุดพิจารณาถึง
ประเภทของเอกสารทีต่ อ้ งจัดเก็บแบบร่วมมือกัน 3 ประเภทหลักคือ
4.1 การจัดเก็บตัวเล่มวารสารทีถ่ ูกโหลดเข้าใน Scholar Portal แล้ว
ผูอ้ ํานวยการห้องสมุดจํานวน 7 คนมีความเห็นว่า Scholar Portal เป็ นคลัง
ดิจติ อลทีน่ ่ าเชื่อถือไว้ใจได้ และไม่จาํ เป็ นต้องเก็บรูปเล่ม ส่วนอีก 5 คน เห็นว่า ถึงแม้ว่าจะมี
Scholar Portal ทีน่ ่ าเชื่อถือแล้ว แต่ควรทีจ่ ะจัดเก็บฉบับพิมพ์ไว้อย่างน้อยในห้องสมุด 1 แห่ง ซึง่
ควรจะเป็ นความร่วมมือในระดับชาติจะเหมาะสมทีส่ ุด
4.2 การเก็บตัวเล่มวารสารทีไ่ ม่ถูกโหลดเข้าใน Scholar Portal
ผูอ้ ํานวยการห้องสมุดส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมีความร่วมมือกันในระดับชาติ
สําหรับการจัดเก็บวารสารทีไ่ ม่ถูกโหลดเข้าใน Scholar Portal เนื่องจากวารสารเหล่านัน้ จัดพิมพ์
โดยสํานักพิมพ์ต่างๆ ทีส่ ามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล JSTOR อยูแ่ ล้ว
4.3 เอกสารชุดและสิง่ พิมพ์รฐั บาลทีไ่ ม่ถูกโหลดเข้าใน Scholar Portal
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ผูอ้ ํานวยการห้องสมุดส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมีความร่วมมือกันในการพัฒนา
โครงการการจัดเก็บร่วมกัน และควรมีความร่วมมือกันในระดับชาติเพื่อให้ทราบว่า ห้องสมุดใด
กําลังรวบรวมสิง่ พิมพ์ชนิดใดอยู่
5. ประเด็นเรื่องเนื้ อหาและการให้บริการ
ผูอ้ ํานวยการห้องสมุด จํานวน 11 คน จาก 18 คน เห็นว่า การพัฒนาต้นแบบ
ของการให้บริการของคลังสื่อสิง่ พิมพ์ คือการให้บริการแบบเปิด โดยบทบาทสําคัญในความสําเร็จ
ของโครงการนี้ คือ ตัวเล่มเอกสารทีม่ อี ยูส่ ามารถส่งผ่านไปถึงผูใ้ ช้ได้โดยการจัดส่งทางดิจติ อล
(Digital Delivery) ไปทีห่ น้าจอของผูใ้ ช้ (Desktop) บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดสําหรับตัวเล่ม
สิง่ พิมพ์ การเข้าถึงเอกสารของผูใ้ ช้ทห่ี อ้ งสมุด หรือการจัดส่งทางดิจติ อล ทีท่ าํ ให้ได้รบั ข้อมูลทันเวลา
รวมถึงความยืดหยุน่ สําหรับสิง่ อํานวยความสะดวกส่วนกลาง และทางออกสําหรับการดําเนินงาน
อื่น ๆ
ในด้านของเนื้อหา ผูอ้ ํานวยการห้องสมุด จํานวน 15 คน เห็นว่า ควรมีการวิเคราะห์
เนื้อหาของสิง่ พิมพ์ทเ่ี ก็บว่า อะไรควรเก็บ อะไรไม่ควรเก็บ สิง่ ทีเ่ ก็บมีความจําเป็ นเพียงใด
นอกจากนี้ยงั มีความกังวลในด้านรุ่นของดิจติ อล (Version Digital) ว่า สามารถใช้ได้หรือทําสําเนา
ได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับเพียงใด
6. รูปแบบส่วนกลางหรือรูปแบบกระจาย
ผูอ้ ํานวยการห้องสมุด จํานวน 9 คน เห็นว่า การจัดเก็บแบบส่วนกลางนัน้
มีความเหมาะสมทีส่ ุดสําหรับการเก็บรักษาสิง่ พิมพ์ทุกประเภท ซึง่ จะต้องมีการวางแผนเรือ่ งการ
จัดการและการให้บริการ และจะมีความเป็ นไปได้เพิม่ ขึน้ ของการเก็บรักษาในระยะยาว แต่ตอ้ งใช้
งบประมาณมากในการจ้างเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการ แต่อกี 7 คน เห็นว่า รูปแบบการจัดการแบบกระจาย
มีความเหมาะสมมากทีส่ ุด โดยให้หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยเก็บเอกสารท้องถิน่ และ OCUL จัดเก็บ
สิง่ พิมพ์อ่นื ๆ ซึง่ ห้องสมุดแต่ละแห่งสามารถจัดให้บริการได้รวดเร็วกว่าและมีตน้ ทุนตํ่า แต่มขี อ้ เสีย
คือ ความยากลําบากในการรักษากิจกรรมต่างๆ และพันธะสัญญาให้คงอยูใ่ นระยาว
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จยั ในประเทศ
จุฑารัตน์ นกแก้ว (2538) ศึกษาทัศนคติของผูใ้ ช้ต่อการจัดเก็บวารสารในหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดเก็บ ทัศนคติ
และปญั หาของผูใ้ ช้ในด้านสถานทีจ่ ดั เก็บ รูปแบบของวารสารทีจ่ ดั เก็บ และวิธกี ารจัดเก็บวารสาร
จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยจํานวน 10 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า หอสมุดกลางส่วนใหญ่มฝี า่ ย
วารสารรับผิดชอบในการจัดเก็บวารสาร วารสารทีจ่ ดั เก็บมี 3 รูปแบบคือ วารสารรูปแบบสิง่ พิมพ์
วัสดุยอ่ ส่วนและฐานข้อมูลซีดรี อม สถานทีจ่ ดั เก็บวารสารมี 3 ลักษณะ คือ ห้องอ่านวารสาร
ห้องเก็บวารสารและห้องหรือบริเวณอื่นๆ โดยวารสารรูปแบบสิง่ พิมพ์จดั เก็บในระบบชัน้ เปิดและ
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ชัน้ ปิด และเรียงตามลําดับอักษรชื่อวารสาร วารสารรูปแบบวัสดุยอ่ ส่วนและฐานข้อมูลซีดรี อม
จัดเก็บในระบบชัน้ ปิด จัดเรียงตามลําดับเลขทะเบียนของวัสดุแต่ละประเภทและตามลําดับชื่อ
ฐานข้อมูล ในเรือ่ งทัศนคติของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อการจัดเก็บวารสารทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดในแต่ละด้าน
ปรากฏผลดังนี้ วารสารรูปแบบสิง่ พิมพ์ ควรจัดเก็บวารสารย้อนหลังในรูปเย็บเล่ม โดยมีหอ้ งอ่าน
วารสารเป็ นสัดส่วนเฉพาะและเก็บวารสารทัง้ ฉบับปีปจั จุบนั และฉบับย้อนหลังทัง้ ในรูปแบบสิง่ พิมพ์
วัสดุยอ่ ส่วน และฐานข้อมูลซีดรี อมไว้ดว้ ยกัน วารสารรูปแบบสิง่ พิมพ์ ควรจัดเก็บฉบับปีปจั จุบนั
ในระบบชัน้ เปิด วารสารฉบับย้อนหลังจัดเก็บในระบบชัน้ ปิดโดยจัดเรียงวารสารฉบับปีปจั จุบนั และ
ฉบับย้อนหลังตามลําดับอักษรชื่อวารสารและชัน้ เก็บวารสารแบบลาดเอียงเป็ นครุภณ
ั ฑ์ทเ่ี หมาะสม
สําหรับการจัดเก็บวารสารฉบับปีปจั จุบนั
นวพร สุรยิ ะ (2541) ศึกษาสภาพการจัดการงานวารสารในห้องสมุดแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพในด้านต่าง ๆ โดยใช้การวิจยั เชิงสํารวจซึง่ ประชากรได้แก่ ผูบ้ ริหารห้องสมุด
จํานวน 40 คน และบรรณารักษ์งานวารสารหรือผูป้ ฏิบตั งิ านวารสาร จํานวน 40 คน ผลของการ
วิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการจัดเก็บและพืน้ ทีจ่ ดั เก็บวารสาร พบว่า ห้องสมุดทุกแห่งมีปญั หาพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
วารสารไม่เพียงพอ และเมือ่ จะจําหน่ ายออก เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณาคือ เป็นวารสารทีไ่ ด้รบั
บริจาคซึง่ ไม่ตรงกับสาขาวิชาทีต่ อ้ งการ คิดเป็ นร้อยละ 48.65 รองลงมาร้อยละ 40.54 เป็นวารสาร
ฉบับซํ้า
ปิยะนาถ สระสงคราม (2541) ศึกษาสภาพการบริการวารสารของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิจยั เชิงสํารวจและใช้
แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลจากประชากรซึง่ เป็ นบรรณารักษ์งานวารสารจาก
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 88 คน ผลการวิจยั สรุปได้ว่า ทุกห้องสมุดมีทรัพยากรวารสาร
รูปแบบสื่อสิง่ พิมพ์ รองลงมาคือแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวัสดุยอ่ ส่วน ปญั หาและอุปสรรคของการ
ให้บริการวารสาร ได้แก่ งบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ งานวารสารมีพน้ื ทีค่ บั แคบ วารสาร
รูปแบบสิง่ พิมพ์สน้ิ เปลืองพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ วารสารรูปแบบวัสดุยอ่ ส่วนให้บริการไม่สะดวก เข้าถึง
ยากและเสียค่าใช้จา่ ยสูง และวารสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้อุปกรณ์
ประกอบ
สุดา หมัดอะดัม้ (2544) พัฒนาระบบจัดเก็บวารสารเนื้อหาเต็มในรูปแบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์และนําเสนอระบบการจัดเก็บวารสารทีเ่ หมาะสม กระบวนการศึกษามี 3 ขัน้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผน ประกอบด้วย ศึกษาสภาพปญั หาการจัดเก็บและการให้บริการวารสาร
รวมทัง้ วิธกี ารแก้ไขปญั หา ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบ ประกอบด้วย การออกแบบและเลือก
โปรแกรมทีใ่ ช้ในการจัดการฐานข้อมูล ซึง่ โปรแกรมทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกใช้คอื Microsoft Access และใช้
ข้อมูลวารสารวิชาการภาษาไทยฉบับล่วงเวลาทีม่ ใี ห้บริการในหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จํานวน 100 บทความ ซึง่ เป็นบทความจาก
วารสารทีม่ สี ถิตกิ ารยืมคืนมากทีส่ ุด หลังจากนัน้ จัดทําคู่มอื การใช้ฐานข้อมูลและ ทดสอบระบบ
ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินระบบ โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
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จากผูใ้ ช้ระบบ จํานวน 2 กลุ่ม คือ ผูป้ ฏิบตั งิ านบริการวารสาร จํานวน 3 คน และผูใ้ ช้บริการ
จํานวน 30 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพของฐานข้อมูลพบว่า ผูใ้ ช้ทงั ้ 2 กลุ่มมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลวารสารเนื้อหาเต็มต่างกันคือ กลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ านประเมินว่า ระบบมี
ประสิทธิภาพในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าส่วนการบันทึกข้อมูลมีประสิทธิภาพในระดับสูง
รองลงมามีประสิทธิภาพปานกลางตามลําดับดังนี้ ประสิทธิภาพโดยรวมของฐานข้อมูลวารสาร
เนื้อหาเต็ม ส่วนการแก้ไขข้อมูลและส่วนการค้นหา / สอบถามข้อมูลมีประสิทธิภาพเท่ากัน ส่วนต่อ
ประสานกับผูใ้ ช้ ลําดับสุดท้ายคือส่วนการพิมพ์รายงาน สําหรับกลุ่มผูใ้ ช้บริการประเมินว่า ระบบมี
ประสิทธิภาพในระดับสูง โดยเห็นว่าประสิทธิภาพโดยรวมของฐานข้อมูลวารสารเนื้อหาเต็มมี
ประสิทธิภาพในระดับสูงสุด รองลงมามีประสิทธิภาพสูงตามลําดับดังนี้ ส่วนการค้นหา/สอบถาม
ข้อมูล ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ ส่วนการพิมพ์รายงาน และมีขอ้ เสนอแนะจากผูป้ ระเมินทัง้ 2 กลุ่ม
ว่า ควรจะปรับปรุงในส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ให้น่าสนใจกว่านี้
ศรีไพร โชติจริ วัฒนา (2554) ศึกษาการจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในด้านงบประมาณ การคัดเลือก วิธกี ารจัดหา และปญั หาการจัดหา รวมถึงวิเคราะห์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทห่ี อ้ งสมุดมหาวิทยาลัยจัดหาในด้านภาษา ประเภทและสาขาวิชา โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าห้องสมุดหรือบรรณารักษ์
ผูร้ บั ผิดชอบการจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย รวมทัง้ สิน้ 95 แห่ง ได้รบั
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 87 ชุด (ร้อยละ 91.58) ผลการวิจยั พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จํานวนมากทีส่ ุดใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และคัดเลือกโดย
ใช้หลักเกณฑ์การมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ใช้การจัดซือ้ ผ่าน
ตัวแทนในประเทศ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทห่ี อ้ งสมุดทัง้ หมดจัดหาเป็ นภาษาอังกฤษ ประเภทของ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทจ่ี ดั หาเป็ นฐานข้อมูลบทความวารสาร และมีเนื้อหาสหสาขาวิชา สําหรับ
ปญั หาการจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบปญั หาทุกด้านในระดับ
ปานกลาง โดยปญั หาทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ งบประมาณจัดซือ้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์มไี ม่เพียงพอ
งานวิ จยั ต่างประเทศ
สมิทธ์ (Smith. 2009: 25-30) วิเคราะห์การเก็บรวบรวมวารสารฉบับล่วงเวลาของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอเดลฟี มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ แต่เดิมห้องสมุดมี
วิธกี ารเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาอยู่ 2 วิธคี อื การเย็บเล่มและการเก็บในรูปไมโครฟิ ลม์ ต่อมา
ได้มกี ารศึกษาถึงความซํ้าซ้อนของการบอกรับเป็ นรูปเล่มกับรายชื่อวารสารทีป่ รากฏในฐานข้อมูล
ออนไลน์ หรือวารสารทีเ่ ก็บในรูปไมโครฟิลม์กบั รายชื่อในฐานข้อมูลออนไลน์ หรือวารสารทีม่ ี
รายชื่อซํ้ากันระหว่างฐานข้อมูลออนไลน์ทห่ี อ้ งสมุดบอกรับ เนื่องจากห้องสมุดประสบปญั หาเรือ่ ง
งบประมาณ พืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บและการบํารุงรักษาตัวเล่ม รวมถึงการเข้าถึงบทความจากวารสาร
ฉบับย้อนหลัง ผลของการศึกษาพบว่า จากวารสารทัง้ หมดทีห่ อ้ งสมุดบอกรับจํานวน 908 ชื่อเรือ่ ง
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มีจาํ นวน 47 ชื่อเรือ่ งทีต่ อ้ งจัดหาแบบรูปเล่มต่อ มีจาํ นวน 78 ชื่อเรือ่ งทีต่ อ้ งบอกรับในรูปไมโครฟิลม์
ต่อ และมีจาํ นวน 119 ชื่อเรื่องทีไ่ ม่ตอ้ งบอกรับต่อในรูปไมโครฟิลม์ และมีจาํ นวน 664 ชื่อเรือ่ งทีม่ ี
รายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลออนไลน์ทห่ี อ้ งสมุดบอกรับ ผลการวิจยั ครัง้ นี้ทําให้หอ้ งสมุดสามารถ
ประหยัดงบประมาณในการจัดหาวารสารได้เป็ นอย่างมาก และผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงบทความจาก
วารสารได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
มาดาราช์-ฮิลล์ (Madarash-Hill. 2005: 3-8) ได้ศกึ ษาการใช้วารสารของ The Sims
Library แห่งมหาวิทยาลัยหลุยเซียนาตะวันออกเฉียงใต้ (Southeastern Louisiana University)
วิธกี ารคือ ศึกษาสถิตกิ ารใช้วารสารชื่อเดียวกันทีอ่ ยูใ่ นรูปฉบับพิมพ์ ไมโครฟิชและฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ JSTOR ในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์/
รัฐศาสตร์ การศึกษา/จิตวิทยา วรรณคดี/ปรัชญา/ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์/สถิติ และสังคมวิทยา/
มานุ ษยวิทยา วิธกี ารเก็บข้อมูลการใช้สําหรับวารสารฉบับพิมพ์และวารสารรูปไมโครฟิช
จะใช้การสแกนบาร์โค้ดในตอนทีม่ ผี มู้ าขอใช้และเก็บขึน้ ชัน้ ส่วนการใช้ฐาน JSTOR จะเก็บสถิติ
การใช้จากการดาวน์โหลดและการสังพิ
่ มพ์ ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้วารสารจากฐาน JSTOR
มากกว่าการใช้จากฉบับพิมพ์และไมโครฟิชถึง 3 เท่า กลุ่มสาขาทีถ่ ูกใช้มากทีส่ ุดคือ สังคมวิทยา/
มานุ ษยวิทยา คือใช้จากฐาน JSTOR 251.5 ครัง้ ใช้จากฉบับพิมพ์ 132.66 ครัง้ ใช้จากไมโครฟิ ช
117.33 ครัง้ และอายุของวารสารทีถ่ ูกใช้คอื ใช้จากฐาน JSTOR อยูใ่ นช่วง 1 ปี ใช้จากฉบับพิมพ์
อยูใ่ นช่วง 3.98 ปี ใช้จากไมโครฟิช อยูใ่ นช่วง 3.77 ปี กลุ่มสาขาทีถ่ ูกใช้น้อยทีส่ ุดคือ คณิตศาสตร์/
สถิติ คือใช้จากฐาน JSTOR 9.33 ครัง้ ใช้จากฉบับพิมพ์ 25.33 ครัง้ ใช้จากไมโครฟิช 13.33 ครัง้
และอายุของวารสารทีถ่ ูกใช้คอื ใช้จาก JSTOR อยูใ่ นช่วง 1 ปี ใช้จากฉบับพิมพ์อยูใ่ นช่วง 3.11 ปี
ใช้จากไมโครฟิชอยูใ่ นช่วง 3.74 ปี

บทที่ 3
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีการดําเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารห้องสมุด และหัวหน้าฝ่าย
วารสาร ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 25 แห่ง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารห้องสมุด และหัวหน้าฝ่ายวารสาร
โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มคณะทํางานฝา่ ย
วารสารและเอกสารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ของคณะอนุกรรมการ ฯ ความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 23 แห่ง ได้แก่
1) สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
4) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
5) สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
8) สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9) หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
10) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12) สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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16) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
17) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19) สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
20) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
21) สํานักทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23) สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จํานวน 2 ชุด คือ แบบ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารห้องสมุด จํานวน 1 ชุด และแบบสัมภาษณ์หวั หน้าฝา่ ยวารสาร จํานวน 1 ชุด
โดยมีขนั ้ ตอนของการสร้างเครือ่ งมือดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการจัดการ
วารสารฉบับล่วงเวลาในเรือ่ งของรูปแบบ วิธกี าร รวมทัง้ แนวทางการแก้ไขปญั หาเรื่องพืน้ ทีใ่ นการ
จัดเก็บ
2) สร้างแบบสัมภาษณ์
2.1 แบบสัมภาษณ์หวั หน้าฝา่ ยวารสาร เป็ นข้อคําถามเกีย่ วกับสภาพของการ
ดําเนินงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับวารสารฉบับล่วงเวลา เช่น รูปแบบและนโยบาย
วิธกี ารจัดการ ฯลฯ
2.2 แบบสัมภาษณ์ผบู้ ริหารห้องสมุด เป็ นแบบสัมภาษณ์ทไ่ี ด้จากการนํ าข้อมูล
จากการสัมภาษณ์หวั หน้าฝา่ ยวารสารและข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร/งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง มาทํา
การสังเคราะห์เป็ นข้อคําถามเกีย่ วกับแนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา เช่น นโยบายการ
จัดการวารสารฉบับล่วงเวลา การบอกรับวารสาร การจัดเก็บ การแปลงรูปวารสาร ฯลฯ รวมถึง
แนวโน้มของการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา เช่น การแปลงรูปวารสาร การจัดทําคลังสิง่ พิมพ์
ร่วมกัน ฯลฯ
3) นําแบบสัมภาษณ์ทส่ี ร้างขึน้ ให้ทป่ี รึกษาโครงการวิจยั ตรวจสอบ เพื่อความสมบูรณ์ของ
ข้อคําถาม
4) นําแบบสัมภาษณ์ทงั ้ 2 ชุด ทีผ่ ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
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1. การสัมภาษณ์หวั หน้าฝา่ ยวารสาร ใช้วธิ กี ารส่งแบบสัมภาษณ์ทางไปรษณียใ์ นระหว่าง
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 - 18 ตุลาคม 2555
2. การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารห้องสมุด แยกดําเนินการ 2 วิธ ี คือ
2.1 เดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง เฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีส่ ามารถเดินทางไปได้สะดวก จํานวน 11 แห่ง ในระหว่างวันที่
10 พฤษภาคม 2556 – 10 มิถุนายน 2556 ได้แก่
2.1.1) สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.1.2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1.3) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1.4) หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.1.5) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.1.6) สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2.1.7) สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.1.8) สํานักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
2.1.9) สํานักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.1.10) สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.1.11) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2.2 การส่งทางไปรษณีย์ สําหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทีต่ งั ้ อยูใ่ นต่างจังหวัด
จํานวน 12 แห่ง ใช้วธิ กี ารส่งและรับคืนแบบสัมภาษณ์ทางไปรษณียร์ ะหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2556
– 22 กรกฎาคม 2556
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) แล้วนําเสนอในรูปตาราง แสดงค่าร้อยละ
2. นําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในข้อ 1 มาสรุปเพื่อกําหนดเป็นแนวทางการจัดการวารสาร
ฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย

บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาเรือ่ ง แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายของข้อมูล และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามลําดับ
ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพการให้บริการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 2 วิธกี ารจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1 สภาพการให้บริ การวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย
จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นหัวหน้าฝา่ ยวารสารจํานวน 23 คน จาก
ห้องสมุดจํานวน 23 แห่ง และได้รบั แบบสัมภาษณ์กลับคืนมาจํานวน 23 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปข้อมูลได้ดงั นี้
1.1 รูปแบบของวารสารที่ มีให้บริ การ ปรากฏดังตาราง 1
ตาราง 1 รูปแบบของวารสารทีม่ ใี ห้บริการ
รูปแบบวารสาร *
จํานวนห้องสมุดที่มีให้บริ การ (แห่ง)
ฉบับพิมพ์
23
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
21
ไมโครฟิลม์ / ไมโครฟิช
2
ซีดรี อม
1
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ร้อยละ
100.00
91.31
8.70
4.35

จากตาราง 1 พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทุกแห่ง (ร้อยละ 100) มีบริการวารสาร
รูปแบบฉบับพิมพ์ รองลงมาคือ รูปแบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 91.31)
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1.2 นโยบายการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา ปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 นโยบายการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา
นโยบายการจัดการวารสาร
มีนโยบาย
ไม่มนี โยบาย
ไม่ระบุ
รวม

จํานวนห้องสมุด (แห่ง)
3
16
4
23

ร้อยละ
13.04
69.57
17.39
100.00

จากตาราง 2 พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่มนี โยบายการจัดการวารสาร
ฉบับล่วงเวลา (ร้อยละ 69.57)
1.3 วิ ธีการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาในปัจจุบนั
1.3.1 ประเภทวารสารฉบับล่วงเวลาทีจ่ ดั เก็บ ปรากฏดังตาราง 3
ตาราง 3 ประเภทวารสารฉบับล่วงเวลาทีจ่ ดั เก็บ
วารสารที่ จดั เก็บ *
เก็บตัวเล่มเฉพาะวารสารวิชาการ
เก็บเฉพาะวารสารชื่อทีท่ าํ ดรรชนี
เก็บตัวเล่มเฉพาะวารสารทีจ่ ดั ซือ้
เก็บเฉพาะบางชื่อทีอ่ าจารย์เสนอแนะ
เก็บเฉพาะวารสารทีไ่ ม่มรี ายชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูล
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จํานวนห้องสมุด (แห่ง)
16
15
11
3
1

ร้อยละ
69.57
65.22
47.83
13.04
4.35

จากตาราง 3 พบว่า ประเภทวารสารฉบับล่วงเวลาทีห่ อ้ งสมุดมหาวิทยาลัยจัดเก็บมาก
ทีส่ ุดคือ เป็ นวารสารวิชาการ (ร้อยละ 69.57) รองลงมาคือ เป็นวารสารชื่อทีท่ ําดรรชนี (ร้อยละ
65.22) และเป็ นวารสารทีห่ อ้ งสมุดจัดซือ้ (ร้อยละ 47.83)
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1.3.2 เกณฑ์พจิ ารณาในการจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลา ปรากฏดังตาราง 4
ตาราง 4 เกณฑ์พจิ ารณาในการจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลา
เกณฑ์ในการพิ จารณาจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลา * จํานวนห้องสมุด(แห่ง) ร้อยละ
กําหนดปีของวารสารทีจ่ ดั เก็บเช่น เก็บย้อนหลัง 5 ปี 10 ปี
12
52.17
พิจารณาจากสถิตกิ ารใช้
10
3.48
พิจารณาตามเนื้อหา เช่น เป็ นข่าว, บันเทิงจะไม่จดั เก็บ
2
8.70
พิจารณาจากสถิตกิ ารใช้ และกําหนดปีเก็บ
1
4.35
พิจารณาว่า เป็ นวารสารของมหาวิทยาลัย ต้องจัดเก็บไว้
1
4.35
พิจารณาจากชัน้ เนื้อทีท่ จ่ี ดั เก็บว่า ยังมีเพียงพอ
1
4.35
เป็นวารสารชื่อทีท่ ําดรรชนี
1
4.35
เป็นวารสารซือ้ จัดเก็บทุกชื่อ
1
4.35
เป็นวารสารซือ้ จัดเก็บทุกชื่อ
1
4.35
เป็นวารสารวิชาการ จัดเก็บทุกปี
1
4.35
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตาราง 4 พบว่า เกณฑ์ทห่ี อ้ งสมุดมหาวิทยาลัยใช้พจิ ารณาในการจัดเก็บวารสารฉบับ
ล่วงเวลามากทีส่ ุดคือ การกําหนดปีของวารสารทีจ่ ดั เก็บ (ร้อยละ 52.17) รองลงมาคือ พิจารณาจาก
สถิตกิ ารใช้ (ร้อยละ 43.48)
1.3.3 วิธกี ารจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลา ปรากฏดังตาราง
ตาราง 5 วิธกี ารจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลา
วิ ธีการจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลา
จํานวนห้องสมุด(แห่ง)
เก็บตามลําดับชื่อวารสาร
23
แยกเป็นกลุ่มสาขาวิชา แล้วจัดเรียง ตามลําดับชื่อวารสาร
รวม
23

ร้อยละ
100.00
100.00

จากตาราง 5 พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทุกแห่ง (ร้อยละ 100) มีการจัดเก็บวารสาร
ฉบับล่วงเวลาตามลําดับชื่อวารสาร
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1.3.4 การแปลงรูปวารสารฉบับล่วงเวลา ปรากฏดังตาราง 6
ตาราง 6 การแปลงรูปวารสารฉบับล่วงเวลา
การแปลงรูปวารสาร
ไมโครฟิลม์
ซีดรี อม
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ได้จดั ทํา
รวม

จํานวนห้องสมุด (แห่ง)
1
1
1
20
23

ร้อยละ
4.35
4.35
4.35
86.95
100.00

จากตาราง 6 พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งไม่ได้แปลงรูปวารสารฉบับ
ล่วงเวลา (ร้อยละ 86.95)
1.3.5 สถานทีจ่ ดั เก็บวารสารฉบับล่วงเวลา ปรากฏดังตาราง 7
ตาราง 7 สถานทีจ่ ดั เก็บวารสารฉบับล่วงเวลา
สถานที่จดั เก็บฉบับล่วงเวลา
มีหอ้ งจัดเก็บโดยเฉพาะอยู่ภายในห้องสมุด
มีอาคารเป็ นคลังจัดเก็บโดยเฉพาะ (อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัย)
ใช้การเช่าสถานทีจ่ ดั เก็บจากเอกชน
รวม

จํานวนห้องสมุด
(แห่ง)
21
1
1
23

ร้อยละ
91.30
4.35
4.35
100.00

จากตาราง 7 พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งมีหอ้ งจัดเก็บวารสารฉบับ
ล่วงเวลาโดยเฉพาะอยูภ่ ายในห้องสมุด (ร้อยละ 91.30)
ตอนที่ 2 วิ ธีการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้มาจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูบ้ ริหารห้องสมุด จํานวน 23
คน จากห้องสมุดจํานวน 23 แห่ง และได้รบั แบบสัมภาษณ์กลับคืนมาจํานวน 21 ชุด คิดเป็ นร้อยละ
91.30 สรุปได้ดงั นี้
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2.1 ความจําเป็ นของห้องสมุดในการจัดเก็บตัวเล่มวารสารฉบับล่วงเวลาไว้เพื่อ
ให้บริ การ ปรากฏดังตาราง 8
ตาราง 8 ความจําเป็ นของห้องสมุดในการจัดเก็บตัวเล่มวารสารฉบับล่วงเวลาไว้เพื่อให้บริการ
ความจําเป็ นที่จะต้องเก็บตัวเล่มวารสารฉบับ
ล่วงเวลาตามความคิ ดเห็นของผู้บริหารห้องสมุด
จําเป็ นมากทีส่ ุด
จําเป็ น
ไม่จาํ เป็ นต้องเก็บตัวเล่ม
รวม

จํานวนห้องสมุด
(แห่ง)
4
14
3
21

ร้อยละ
19.00
66.70
14.30
100.00

จากตาราง 8 พบว่า ผูบ้ ริหารห้องสมุดส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
จําเป็ นต้องเก็บตัวเล่มวารสารฉบับล่วงเวลาไว้เพื่อให้บริการ (ร้อยละ 66.70)
2.2 นโยบายในการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา
2.2.1 กรณีทห่ี อ้ งสมุดต้องจัดเก็บตัวเล่มวารสารฉบับล่วงเวลาเอาไว้ ต้องมีนโยบาย
ในการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาหรือไม่ ปรากฏดังตาราง 9
ตาราง 9 ความจําเป็ นของนโยบายการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา กรณีทห่ี อ้ งสมุดต้องจัดเก็บ
ตัวเล่มวารสารเอาไว้
ความจําเป็ นของนโยบายการจัดการวารสารฉบับ
ล่วงเวลา กรณี ที่ห้องสมุดต้องจัดเก็บตัวเล่มวารสารเอาไว้
จําเป็ น
ไม่จาํ เป็ น
รวม

จํานวนห้องสมุด ร้อยละ
(แห่ง)
21
100
21
100

จากตาราง 9 พบว่า ผูบ้ ริหารห้องสมุดทุกแห่ง (ร้อยละ 100) มีความคิดเห็นว่า กรณีท่ี
ห้องสมุดต้องจัดเก็บตัวเล่มวารสารฉบับล่วงเวลาเอาไว้ จําเป็ นต้องมีนโยบายในการจัดการวารสาร
ฉบับล่วงเวลา
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2.2.2 องค์ประกอบของนโยบายการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา ปรากฏดังตาราง 10
ตาราง 10 องค์ประกอบของนโยบายการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา
องค์ประกอบของนโยบายการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา *
-ประเภทของวารสารทีจ่ ดั เก็บ เช่น เป็นวารสารวิชาการ วารสาร
ทีท่ าํ ดรรชนี จําเป็ นทีต่ อ้ งเก็บตัวเล่มไว้ทงั ้ หมด เป็นต้น
-พิจารณาจากเนื้อหาของวารสาร เช่น เป็นวารสารทีท่ รงคุณค่า
วารสารของมหาวิทยาลัย
-อายุวารสารทีจ่ ดั เก็บ เช่น วารสารประเภทบันเทิง-สารคดี อาจ
จัดเก็บไว้ 5-10 ปี
-กําหนดรูปแบบในการจัดเก็บ ได้แก่ ตัวเล่มวารสาร, ซีดรี อม,
ไมโครฟิลม์ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ
-พิจารณาจากสถิตกิ ารใช้วารสาร
-ภาษาของวารสารทีจ่ ดั เก็บ เช่น วารสารภาษาไทย วารสาร
ภาษาอังกฤษ
-อื่น ๆ เช่น - วารสารนัน้ เป็ น core journal ของสาขาวิชานัน้
หรือไม่
-- พฤติกรรมการอ่านของผูใ้ ช้ในอีก 5-10 ปีขา้ งหน้าจะ
เป็นแบบใด จะนิยมอ่าน e-book เพิม่ ขึน้ หรือไม่ ซึง่ จะเป็ น
เครือ่ งช่วยตัดสินใจว่า จะจัดเก็บวารสารในรูปแบบใดอีกครัง้ หนึ่ง
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จํานวนห้องสมุด
ร้อยละ
(แห่ง)
21

100.00

18

87.71

16

76.19

15

71.43

13
1

61.90
4.35

1

4.35

1

4.35

จากตาราง 10 พบว่า ผูบ้ ริหารห้องสมุดมีความคิดเห็นเกีย่ วกับองค์ประกอบของ
นโยบายการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา 3 อันดับแรกมีดงั ต่อไปนี้ ประเภทของวารสารทีจ่ ดั เก็บ
เช่น เป็นวารสารวิชาการ วารสารทีท่ ําดรรชนี จําเป็นทีต่ อ้ งเก็บตัวเล่มไว้ทงั ้ หมด เป็นต้น (ร้อยละ
100) รองลงมาคือ พิจารณาจากเนื้อหาของวารสาร เช่น เป็นวารสารทีท่ รงคุณค่า วารสารของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 87.71) และ พิจารณาตามอายุวารสารทีจ่ ดั เก็บ (ร้อยละ 76.19)
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2.3 ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับวิ ธีการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุด
มหาวิ ทยาลัย
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารห้องสมุด จํานวน 21 แห่ง ทีม่ ตี ่อวิธกี าร
จัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบอกรับ ด้านสถานทีจ่ ดั เก็บ
และด้านการแปลงรูปวารสาร และนําเสนอข้อมูลดังนี้
2.3.1 ด้านการบอกรับ ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับวิธกี ารบอกรับ
วารสารของห้องสมุด ปรากฏดังตาราง 11
ตาราง 11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธกี ารบอกรับวารสารของห้องสมุด
วิ ธีการดําเนิ นงาน
1) สร้างภาคีการบอกรับ
ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์เพื่อ
ลดปญั หาเรือ่ งงบประมาณ
2) ห้องสมุดควรยกเลิกบอกรับ
วารสารฉบับพิมพ์และบอกรับ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน
เพื่อแก้ปญั หาสถานทีจ่ ดั เก็บ
3) ห้องสมุดควรจัดซือ้ ฐานข้อมูล
วารสารเก่า เช่น JSTOR แทน
การเก็บในรูปเล่ม
4) ห้องสมุดควรยกเลิกการ
บอกรับวารสารฉบับพิมพ์ หาก
วารสารมีช่อื อยูใ่ นฐานข้อมูลแล้ว

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อื่น ๆ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
21

100.00

-

-

-

-

17

80.95

-

-

4

19.05

14

66.67

3

14.29

4

19.05

19

90.48

-

-

2

9.52

จากตาราง 11 พบว่า ผูบ้ ริหารห้องสมุดทุกแห่งเห็นด้วยกับวิธกี ารบอกรับวารสารด้วย
การสร้างภาคีการบอกรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ เพื่อลดปญั หาเรือ่ งงบประมาณ (ร้อยละ 100)
รองลงมาคือ การยกเลิกการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์ หากวารสารมีช่อื อยูใ่ นฐานข้อมูลแล้ว
(ร้อยละ 90.48) และ ยกเลิกบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และบอกรับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน
เพื่อแก้ปญั หาเรือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ (ร้อยละ 80.95)
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2.3.2 ด้านสถานที่จดั เก็บ ประกอบด้วยคําถามทีเ่ กี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนา
ความร่วมมือด้านสถานทีจ่ ดั เก็บวารสารฉบับล่วงเวลา ปรากฏดังตาราง 12
ตาราง 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาความร่วมมือด้านสถานทีจ่ ดั เก็บ
เห็นด้วย

วิ ธีการดําเนิ นงาน
1) สร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดย
ให้หอ้ งสมุดทีม่ ี Holdings สมบูรณ์เป็ นผู้
จัดเก็บวารสาร มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด
และ Document Delivery Services (ทัง้ นี้
ห้องสมุดทีเ่ ข้าร่วม ต้องกําหนดนโยบายใน
การจัดเก็บว่า ไม่ควรเก็บวารสารชื่อซํ้าซ้อน
กัน และรับรองการให้บริการตลอดเวลา)
2) พัฒนาคลังเก็บฉบับสิง่ พิมพ์รว่ มกัน โดย
ห้องสมุดทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่งสิง่ พิมพ์หรือ
วารสารทีม่ กี ารใช้น้อย (low use) ไปจัดเก็บ
ทีค่ ลัง (โดยอาจใช้การเช่าสถานทีส่ ําหรับทํา
คลังจัดเก็บ หรือหาสถานทีอ่ ่นื ทีเ่ หมาะสม)
3) พัฒนาคลังเก็บฉบับสิง่ พิมพ์รว่ มกันเป็ น
คลังเก็บแบบแบ่งปนั (โดยอาจใช้การเช่า
สถานทีส่ ําหรับทําคลังหรือหาสถานทีอ่ ่นื ที่
เหมาะสม) ทัง้ นี้หอ้ งสมุดทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จะไม่ส่งวารสารชื่อซํ้ากันไปจัดเก็บ
4) ห้องสมุดแต่ละแห่งทําคลังปญั ญา (IR)
เก็บเฉพาะสิง่ พิมพ์ วารสารของมหาวิทยาลัย
ตนเอง และไม่จดั เก็บวารสารรายการนัน้ ใน
รูปเล่ม
5) ห้องสมุดแต่ละแห่งต่างจัดเก็บกันเองตาม
ความพร้อมและศักยภาพของแต่ละแห่ง

ไม่เห็นด้วย

อื่น ๆ (แห่ง)
ร้อย
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน
ละ

17

80.95

3

14.29

1

4.76

12

57.14

6

28.57

3

14.29

11

52.38

7

33.33

3

14.29

17

80.95

1

4.76

3

14.29

7

33.33

11

52.38

3

14.29
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จากตาราง 12 พบว่า ผูบ้ ริหารห้องสมุดส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาความร่วมมือด้าน
สถานทีจ่ ดั เก็บว่า ควรสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เพื่อแก้ปญั หาเรือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั เก็บวารสาร
ฉบับล่วงเวลา โดยให้หอ้ งสมุดทีม่ ี Holdings สมบูรณ์เป็ นผูจ้ ดั เก็บวารสาร มีบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด และมีบริการ Document Delivery Services (ร้อยละ 80.95) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหาร
ห้องสมุดส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการทีห่ อ้ งสมุดมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรจัดทําคลังปญั ญา
(Institutional Respiratory) เพื่อจัดเก็บเฉพาะสิง่ พิมพ์ วารสารของมหาวิทยาลัยตนเอง และไม่
จัดเก็บวารสารรายการนัน้ ในรูปเล่ม (ร้อยละ 80.95)
2.3.3 ด้านการแปลงรูปวารสาร ประกอบด้วยคําถามเกีย่ วกับการแปลงรูปวารสาร
ปรากฏดังตาราง 13
ตาราง 13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปลงรูปวารสาร
วิ ธีการดําเนิ นงาน
1) ห้องสมุดแปลงรูปวารสารฉบับ
พิมพ์ให้อยูใ่ นรูปดิจติ อล หากไม่ม ี
ปญั หาเรือ่ งลิขสิทธิ ์ ไม่จาํ เป็ นต้อง
เก็บตัวเล่มวารสารไว้
2) วารสารทีม่ ปี ญั หาเรือ่ งลิขสิทธิ ์
ให้เก็บในรูปซีดรี อม และอนุ ญาตให้
ใช้ภายในห้องสมุดเท่านัน้ หรือเป็ น
Intranet
ใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย
3) ควรมีตวั แทนทีท่ ําหน้าทีเ่ ป็ น
คนกลางเจรจาขออนุ ญาตจาก
สํานักพิมพ์ทเ่ี ป็ นหน่ วยงานราชการ
และเอกชนทีไ่ ม่หวังผลกําไร
เพื่อให้หอ้ งสมุดสามารถแปลงรูป
วารสารได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย
4) ห้องสมุดแต่ละแห่งควรติดต่อ
หน่วยงานราชการและเอกชนทีไ่ ม่
หวังผลกําไรด้วยตนเอง เพื่อเจรจา
ขออนุญาตแปลงรูปวารสาร

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
20

95.24

-

-

อื่น ๆ
จํานวน ร้อยละ
1

2
(ไม่
ตอบ
ข้อมูล)

4.76

17

80.95

2

9.52

9.52

18

85.71

1

4.76

2

9.52

8

38.10

9

42.86

4

19.05

31
จากตาราง 13 พบว่า ผูบ้ ริหารห้องสมุดส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแปลงรูปวารสารฉบับ
พิมพ์ให้อยูใ่ นรูปดิจติ อล หากไม่มปี ญั หาเรือ่ งลิขสิทธิ ์ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเก็บตัวเล่มวารสารไว้
(ร้อยละ 95.24) รองลงมาคือ ควรมีตวั แทนทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็นคนกลางเจรจาขออนุญาตจากสํานักพิมพ์
ทีเ่ ป็นหน่ วยงานราชการและเอกชนทีไ่ ม่หวังผลกําไร เพื่อให้หอ้ งสมุดสามารถแปลงรูปวารสารได้โดย
ไม่ผดิ กฎหมาย (ร้อยละ 85.71) และกรณีวารสารทีม่ ปี ญั หาเรือ่ งลิขสิทธิ ์ ควรเก็บในรูปซีดรี อมและ
อนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านัน้ หรือทําเป็น Intranet ใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 80.95)
2.3.4 ปัจจัยที่ จะทําให้ความร่วมมือเพื่อช่วยให้การจัดการวารสารฉบับ
ล่วงเวลาประสบผลสําเร็จ ปรากฏดังตาราง 14
ตาราง 14 ปจั จัยทีจ่ ะทําให้ความร่วมมือเพื่อช่วยให้การจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาประสบ
ผลสําเร็จ
ปัจจัยที่ทาํ ให้ เกิ ดผลสําเร็จ
1) การทีผ่ บู้ ริหารห้องสมุดมองเห็น
ถึงความสําคัญของการสร้างความ
ร่วมมือ
2) ความพร้อมของแต่ละห้องสมุด
เช่น อาจจะเริม่ จากห้องสมุดใน
กรุงเทพฯหรือภูมภิ าคเดียวกัน
3) การกําหนดเงือ่ นไขหรือกลไก
การให้บริการ
4) งบประมาณในการลงทุน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

อื่น ๆ
จํานวน ร้อยละ

21

100.00

-

-

-

-

20

95.24

1

4.76

-

-

19

90.48

1

4.76

1

4.76

18

85.71

1

4.76

2

9.52

จากตาราง 14 พบว่า ผูบ้ ริหารห้องสมุดส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า ปจั จัยทีจ่ ะทําให้ความ
ร่วมมือเพื่อช่วยให้การจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาประสบผลสําเร็จมากทีส่ ุดตามลําดับดังนี้ การที่
ผูบ้ ริหารห้องสมุดมองเห็นถึงความสําคัญของการสร้างความร่วมมือ (ร้อยละ 100) รองลงมาคือ
ความพร้อมของแต่ละห้องสมุด (ร้อยละ 95.24) การกําหนดเงือ่ นไขหรือกลไกการให้บริการ
(ร้อยละ 90.48) และอันดับสุดท้ายคือ งบประมาณในการลงทุน ร้อยละ 85.71)
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ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปแนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบอกรับ ด้านสถานทีจ่ ดั เก็บ และด้านการ
แปลงรูปวารสาร ดังนี้
1. ด้านการบอกรับ
1.1 ห้องสมุดควรสร้างภาคีความร่วมมือกันเพื่อบอกรับฐานข้อมูลวารสาร
ออนไลน์เพื่อลดปญั หาเรือ่ งงบประมาณทีแ่ ต่ละแห่งได้รบั อย่างจํากัด
1.2 ห้องสมุดควรยกเลิกบอกรับวารสารฉบับพิมพ์ หากวารสารปรากฏชื่ออยูใ่ น
ฐานข้อมูลแล้ว ซึง่ จะช่วยแก้ปญั หาเรือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั เก็บวารสารฉบับล่วงเวลาได้
1.3 ห้องสมุดควรยกเลิกบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และหันมาบอกรับรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน เพื่อแก้ปญั หาพืน้ ทีจ่ ดั เก็บวารสารฉบับล่วงเวลา
2. สถานที่จดั เก็บ
2.1 ควรพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการจัดเก็บวารสารร่วมกัน โดย
ให้หอ้ งสมุดทีม่ ี Holdings สมบูรณ์เป็ นผูจ้ ดั เก็บวารสาร มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด และบริการ
Document Delivery Services ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ เงือ่ นไขของห้องสมุดทีเ่ ข้าร่วมโครงการคือ
จะไม่เก็บวารสารชื่อซํ้าซ้อนกัน และพร้อมทีจ่ ะให้บริการตลอดเวลา
2.2 ห้องสมุดแต่ละแห่งควรจัดทําคลังปญั ญา (Institutional Repository) สําหรับ
จัดเก็บเฉพาะสิง่ พิมพ์และวารสารทีเ่ ป็ นของมหาวิทยาลัยตนเอง และไม่จดั เก็บวารสารรายการนัน้ ใน
รูปเล่ม แต่ในกรณีทม่ี หาวิทยาลัยมีนโยบายให้จดั เก็บวารสารในรูปเล่มด้วย ให้เป็ นเงือ่ นไขของแต่ละ
แห่ง
3. ด้านการแปลงรูปวารสาร
3.1 เมือ่ ห้องสมุดแปลงรูปวารสารฉบับพิมพ์ให้อยูใ่ นรูปดิจติ อลแล้ว และวารสาร
นัน้ ไม่มปี ญั หาเรือ่ งลิขสิทธิ ์ ห้องสมุดไม่จาํ เป็นต้องเก็บตัวเล่มวารสารเอาไว้
3.2 กรณีวารสารทีม่ ปี ญั หาเรือ่ งลิขสิทธิ ์ เมือ่ แปลงรูปแล้วให้เก็บในรูปของ
ซีดรี อมและอนุ ญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านัน้ หรือเป็ น Intranet ใช้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย
3.3 ในการแปลงรูปวารสาร ควรมีตวั แทนทีท่ ําหน้าทีเ่ ป็ นคนกลางเจรจาเพื่อขอ
อนุ ญาตจากสํานักพิมพ์ทเ่ี ป็ นหน่ วยงานราชการและเอกชนทีไ่ ม่หวังผลกําไร เพื่อให้หอ้ งสมุด
สามารถแปลงรูปวารสารได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย โดยทีห่ อ้ งสมุดแต่ละแห่งไม่ตอ้ งติดต่อขออนุ ญาต
ด้วยตนเอง
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4. ปัจจัยที่จะทําให้ความร่วมมือเพื่อช่วยให้การจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา
ประสบผลสําเร็จ ประกอบด้วย
4.1 การทีผ่ บู้ ริหารห้องสมุดมองเห็นถึงความสําคัญของการสร้างความร่วมมือ
4.2 ความพร้อมของแต่ละห้องสมุด เช่น อาจจะเริม่ จากห้องสมุดในกรุงเทพฯ
หรือภูมภิ าคเดียวกัน จํานวน 2-3 แห่งก่อนแล้วจึงขยายออกไป
4.3 การกําหนดเงือ่ นไขหรือกลไกการให้บริการ ต้องมีความชัดเจน ละเอียด
รอบคอบ
4.4 งบประมาณในการลงทุน ผูบ้ ริหารห้องสมุดบางแห่งเห็นว่า ควรได้รบั การ
สนับสนุ นจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือบางแห่งเสนอว่า ควรมีการแบ่งกันรับผิดชอบ
เรือ่ งค่าใช้จ่าย แต่บางแห่งมีความเห็นว่า ค่าใช้จ่ายขึน้ อยูก่ บั รูปแบบความร่วมมือ บางครัง้ ความ
ร่วมมืออาจจะไม่ตอ้ งมีค่าใช้จา่ ยก็ได้

บทที่ 5
สรุปผล อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง แนวทางการจัดการวารสารล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัยครัง้ นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อ
ศึกษาวิธกี ารจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย และเพื่อกําหนดแนวทางการ
จัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพทีใ่ ช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างเป็นเครือ่ งมือ
ในการจัดเก็บข้อมูล ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารห้องสมุด และ
หัวหน้าฝา่ ยวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 25 แห่ง และกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารห้องสมุด และหัวหน้าฝ่ายวารสาร โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจาก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มคณะทํางานฝา่ ยวารสารและเอกสาร ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของคณะอนุ กรรมการฯ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทีอ่ ยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน
23 แห่ง การเก็บข้อมูลจะมี 2 ส่วน คือ 1) จากหัวหน้าฝา่ ยวารสาร จะทําให้ทราบถึงสภาพการ
จัดการวารสารล่วงเวลาของแต่ละห้องสมุด ปญั หาเรือ่ งพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ และความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การแก้ไขปญั หาในเรือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั เก็บวารสารฉบับล่วงเวลา 2) จากผูบ้ ริหารห้องสมุด โดยจะนําข้อมูล
มาจากการสัมภาษณ์หวั หน้าฝา่ ยวารสาร กับข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร / งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
นํามาสังเคราะห์เป็ นแบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อแนวทางการจัดการวารสารฉบับ
ล่วงเวลา
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
และนําเสนอในรูปตาราง แสดงค่าร้อยละ
สรุปผลการวิ จยั
1. สภาพการให้บริ การวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย
เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการสัมภาษณ์หวั หน้าฝ่ายวารสารจากห้องสมุด จํานวน 23
แห่ง ดังนี้
1. รูปแบบวารสารทีม่ ใี ห้บริการพบว่า ในปจั จุบนั ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทุกแห่งมี
วารสารรูปแบบฉบับพิมพ์ให้บริการ รองลงมาคือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่มนี โยบายการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา
3. ประเภทของวารสารทีห่ อ้ งสมุดจัดเก็บ อันดับแรกคือ เป็ นวารสารวิชาการ
รองลงมาคือวารสารทีจ่ ดั ทําดรรชนี และวารสารทีห่ อ้ งสมุดจัดซือ้
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4. เกณฑ์ในการพิจารณาจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาอันดับแรกคือ กําหนดปีของ
วารสารทีจ่ ดั เก็บ เช่น เก็บตัวเล่มย้อนหลัง 5 ปี, 10 ปี รองลงมาคือ พิจารณาจากสถิตกิ ารใช้
5. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดเก็บวารสารตามลําดับตัวอักษรของชื่อวารสาร
6. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ได้แปลงรูปวารสารฉบับล่วงเวลา
7. สถานทีจ่ ดั เก็บวารสารฉบับล่วงเวลาพบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มหี อ้ ง
จัดเก็บโดยเฉพาะอยู่ภายในห้องสมุด
2. วิ ธีการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย
เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารห้องสมุดจํานวน 21 แห่ง สรุปได้ดงั นี้
2.1 ความจําเป็นในการจัดเก็บตัวเล่มวารสารฉบับล่วงเวลา พบว่า
ผูบ้ ริหารห้องสมุดส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ยังมีความจําเป็ นทีห่ อ้ งสมุดจะต้องจัดเก็บวารสารฉบับ
ล่วงเวลาในรูปฉบับพิมพ์เอาไว้
2.2 ผูบ้ ริหารห้องสมุดทุกแห่งมีความเห็นตรงกันว่า ในกรณีทต่ี อ้ งจัดเก็บ
ตัวเล่มวารสารฉบับล่วงเวลาเอาไว้ ห้องสมุดจําเป็นต้องมีนโยบายการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา
2.3 องค์ประกอบของนโยบายการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา 3 อันดับ
แรกคือ ประเภทของวารสารทีจ่ ดั เก็บ เช่น วารสารวิชาการ วารสารทีท่ ําดรรชนี จําเป็นทีต่ อ้ งเก็บตัว
เล่มไว้ทงั ้ หมด รองลงมาคือ พิจารณาจากเนื้อหาของวารสาร เช่น วารสารทีท่ รงคุณค่า วารสารของ
มหาวิทยาลัย และพิจารณาตามอายุของวารสาร
3. แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปแนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบอกรับ ด้านสถานทีจ่ ดั เก็บ และด้านการแปลงรูป
วารสาร ดังนี้
ด้านการบอกรับ ควรมีแนวทางการบอกรับวารสารดังนี้
1. ห้องสมุดควรสร้างภาคีการบอกรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์เพื่อลด
ปญั หาเรือ่ งงบประมาณทีแ่ ต่ละแห่งได้รบั อย่างจํากัด
2. ห้องสมุดควรยกเลิกบอกรับวารสารฉบับพิมพ์ หากวารสารปรากฏชื่อ
อยูใ่ นฐานข้อมูลแล้ว ซึง่ จะช่วยแก้ปญั หาเรือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั เก็บได้ แต่ในขณะเดียวกัน สํานักพิมพ์บางแห่ง
อาจจํากัดปีทห่ี อ้ งสมุดสามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มเอาไว้ จึงทําให้ไม่สามารถยกเลิกฉบับพิมพ์ได้
3. ห้องสมุดควรยกเลิกบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และบอกรับรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนเพื่อแก้ปญั หาสถานทีจ่ ดั เก็บ แต่อย่างไรก็ตาม การยกเลิกการบอกรับวารสาร
ฉบับพิมพ์บางรายการเพื่อบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนนัน้ ไม่สามารถทําได้ทุกชื่อ
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เนื่องจากบางชื่อรูปภาพหรือภาพประกอบจากตัวเล่ม ยังเป็นสิง่ จําเป็ นต่อผูใ้ ช้ และสํานักพิมพ์บาง
แห่งกําหนดให้หอ้ งสมุดต้องรับวารสารฉบับพิมพ์เอาไว้ แม้ว่าจะรับในรูปอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตาม
ด้านสถานที่จดั เก็บ การพัฒนาความร่วมมือด้านสถานทีจ่ ดั เก็บวารสารฉบับ
ล่วงเวลา ควรมีแนวทางดังนี้
1. ห้องสมุดควรพัฒนาความร่วมมือในการจัดเก็บวารสารร่วมกัน โดยให้
ห้องสมุดทีม่ ี Holdings สมบูรณ์เป็ นผูจ้ ดั เก็บ มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด และบริการ Document
Delivery Services ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ มีเงือ่ นไขของห้องสมุดทีเ่ ข้าร่วมโครงการว่า จะต้องไม่
เก็บวารสารชื่อซํ้าซ้อนกัน และพร้อมทีจ่ ะให้บริการตลอดเวลา
2. ห้องสมุดแต่ละแห่งจัดทําคลังปญั ญา (Institutional Repository)
สําหรับจัดเก็บเฉพาะสิง่ พิมพ์และวารสารทีเ่ ป็ นของมหาวิทยาลัยตนเอง และไม่จดั เก็บวารสาร
รายการนัน้ ในรูปเล่ม
ด้านการแปลงรูปวารสาร การแปลงรูปวารสารเป็นดิจติ อล ควรมีแนวทางดังนี้
1. เมือ่ ห้องสมุดแปลงรูปวารสารฉบับพิมพ์ให้อยูใ่ นรูปดิจติ อล และวารสาร
นัน้ ไม่มปี ญั หาเรือ่ งลิขสิทธิ ์ ห้องสมุดไม่จาํ เป็นต้องเก็บตัวเล่มวารสารเอาไว้
2. กรณีวารสารทีม่ ปี ญั หาเรื่องลิขสิทธิ ์ เมือ่ แปลงรูปแล้วให้เก็บในรูปของ
ซีดรี อมและอนุ ญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านัน้ หรือใช้เป็ น Intranet ใช้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย
3. ในการแปลงรูปวารสาร ควรมีตวั แทนทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็ นคนกลางเจรจาขอ
อนุญาตจากสํานักพิมพ์ทเ่ี ป็ นหน่ วยงานราชการและเอกชนทีไ่ ม่หวังผลกําไร เพื่อให้สามารถแปลงรูป
วารสารได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย โดยทีห่ อ้ งสมุดแต่ละแห่งไม่ตอ้ งติดต่อขออนุญาตด้วยตนเอง
4. ปัจจัยที่จะทําให้ความร่วมมือเพื่อช่วยให้การจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาประสบ
ผลสําเร็จ
ปจั จัยสําคัญทีผ่ บู้ ริหารเห็นด้วยมากทีส่ ุดคือ การทีผ่ บู้ ริหารห้องสมุดมองเห็นถึง
ความสําคัญของการสร้างความร่วมมือ รองลงมาคือ ความพร้อมของแต่ละห้องสมุด การกําหนด
เงือ่ นไขหรือกลไกการให้บริการ และลําดับสุดท้ายคือ งบประมาณในการลงทุน
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อภิ ปรายผล
1. แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอแนวทางการจัดการวารสารฉบับ
ล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบอกรับ ด้านสถานทีจ่ ดั เก็บ
และด้านการแปลงรูปวารสาร จึงขอนํ ามาอภิปรายดังนี้
1.1 ด้านการบอกรับ
1.1.1 ความร่วมมือในการบอกรับ ผลการวิจยั พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ควรร่วมมือกันสร้างภาคีการบอกรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์เพื่อลดปญั หาเรือ่ งงบประมาณ
เนื่องจากการบอกรับในรูปภาคีเครือข่ายร่วมกันสามารถซือ้ ฐานข้อมูลในราคาทีถ่ ูกลง สามารถ
ต่อรองราคาได้ และบางฐานข้อมูลสามารถเพิม่ สิทธิในการสืบค้นวารสารชื่ออื่นได้อกี ด้วย ตัวอย่าง
ทีเ่ ห็นเด่นชัดสําหรับประเทศไทยคือ โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
(ThaiLIS) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทีบ่ อกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ให้กบั ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐทัง้ 78 แห่ง
ในปี พ.ศ. 2556 จํานวน 14 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูล ScienceDirect, ProQuest Dissertation, IEEE
และ Academic Search Complete เป็ นต้น ซึง่ ฐานข้อมูลเหล่านี้มรี าคาบอกรับค่อนข้างสูง การซือ้
ในรูปของเครือข่ายจะทําให้หอ้ งสมุดสามารถใช้งบประมาณไปบอกรับวารสารหรือฐานข้อมูลรายการ
อื่นทีจ่ าํ เป็ นต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ ในขณะเดียวกัน กลุ่มห้องสมุดเฉพาะบาง
แห่ง เช่น กลุ่มห้องสมุดแพทย์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการสร้างความร่วมมือกันในการ
บอกรับฐานข้อมูลทางการแพทย์ หรือแม้แต่ในกลุ่มของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน ทีม่ กี ารสร้าง
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และจัดทําโครงการความร่วมมือการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (สื่อสิง่ พิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมเี ดีย และฐานข้อมูล) การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเหล่านี้ จะช่วยให้หอ้ งสมุดแต่ละแห่งใช้งบประมาณในการจัดหา
วารสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จาํ เป็นต้องบอกรับชื่อซํ้าซ้อนกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศรีไพร โชติจริ วัฒนา (2554: 78) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับปญั หาของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดหา
วารสารอิเล็กทรอนิกส์และพบว่า งบประมาณการจัดซือ้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด จํานวน
73 แห่ง นัน้ มีไม่เพียงพอ อีกทัง้ การจัดซือ้ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ยงั ช่วยลดปญั หาในเรื่องพืน้ ทีใ่ นการ
จัดเก็บได้อกี ด้วย
1.1.2 การยกเลิกการบอกรับ เป็ นการยกเลิกบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และบอกรับ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน หรือยกเลิกในกรณีทว่ี ารสารมีช่อื อยูใ่ นฐานข้อมูลแล้ว เป็นแนวทาง
หนึ่งทีช่ ่วยแก้ไขปญั หาเรือ่ งพืน้ ทีเ่ ก็บฉบับล่วงเวลาได้ และผูใ้ ช้บริการเองก็ไม่จาํ เป็ นต้องเดินทางมา
ทีห่ อ้ งสมุด สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทีบ่ า้ นหรือทีท่ าํ งานก็ได้ ซึง่ จะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สมิทธ์ (Smith. 2009: 25-30) ทีศ่ กึ ษาความซํ้าซ้อนของการบอกรับเป็ นรูปเล่มกับรายชื่อวารสารที่
ปรากฏในฐานข้อมูลออนไลน์ หรือวารสารทีเ่ ก็บในรูปไมโครฟิลม์กบั รายชื่อในฐานข้อมูลออนไลน์
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หรือวารสารทีม่ รี ายชื่อซํ้ากันระหว่างฐานข้อมูลออนไลน์ทห่ี อ้ งสมุดบอกรับ ผลของการศึกษาพบว่า
จากวารสารทัง้ หมดทีห่ อ้ งสมุดบอกรับจํานวน 908 ชื่อเรือ่ ง มีจาํ นวน 47 ชื่อเรือ่ งทีต่ อ้ งจัดหาแบบ
รูปเล่มต่อ มีจาํ นวน 78 ชื่อเรือ่ งทีต่ อ้ งบอกรับในรูปไมโครฟิลม์ต่อ และมีจาํ นวน 119 ชื่อเรือ่ งทีไ่ ม่
ต้องบอกรับต่อในรูปไมโครฟิลม์ และมีจาํ นวน 664 ชื่อเรือ่ งทีม่ รี ายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลออนไลน์
ทีห่ อ้ งสมุดบอกรับ แต่ในขณะเดียวกัน สํานักพิมพ์บางแห่งอาจจํากัดปีทห่ี อ้ งสมุดสามารถสืบค้น
เอกสารฉบับเต็มเอาไว้ หรือทีเ่ รียกว่า Embargo ซึง่ จะทําให้ไม่สามารถสืบค้นวารสารของปีปจั จุบนั
ได้ จึงทําให้หอ้ งสมุดไม่สามารถยกเลิกบอกรับฉบับพิมพ์ได้ นอกจากนี้ ห้องสมุดแต่ละแห่งอาจจะ
พิจารณาดําเนินการตามความพร้อมของตนคือ อาจจัดเก็บวารสารรูปฉบับพิมพ์ไว้เป็ นเวลา 1-3 ปี
พร้อม ๆ กับมีรปู แบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้บริการด้วย แต่อย่างไรก็ตาม มีความคิดเห็นจากผูบ้ ริหาร
ห้องสมุดทีแ่ ตกต่างออกไปว่า วารสารบางชื่อนัน้ ยังคงต้องบอกรับในรูปฉบับพิมพ์ต่อไป เช่น
วารสารสาขาสถาปตั ยกรรมศาสตร์ เนื่องจากรูปภาพหรือภาพประกอบจากตัวเล่มนัน้ ยังเป็ น
สิง่ จําเป็ นต่อผูใ้ ช้ หรือสํานักพิมพ์บางแห่งกําหนดเงือ่ นไขให้หอ้ งสมุดบอกรับวารสารทัง้ 2 รูปแบบ
คือ ในรูปฉบับพิมพ์และรูปอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สํานักพิมพ์ Elsevier ทําให้หอ้ งสมุดไม่สามารถ
ยกเลิกบอกรับฉบับพิมพ์ได้
นอกจากนี้ การจัดซือ้ ฐานข้อมูลวารสารภาษาต่างประเทศเก่า เช่น JSTOR เพื่อแทนการ
เก็บตัวเล่มวารสารฉบับล่วงเวลา เป็ นอีกแนวทางหนึ่งทีห่ อ้ งสมุดหลายแห่งให้ความสนใจเนื่องจาก
สามารถเลือกซือ้ ได้ตามสาขาวิชาและความต้องการของผูใ้ ช้ ซึง่ ฐานข้อมูลสําเร็จรูปนี้ คุณภาพของ
การสแกนจะดีกว่าการทีห่ อ้ งสมุดทําเอง สะดวกต่อการสืบค้น และประหยัดพืน้ ที่ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของมาดาราช์-ฮิลล์ (Madarash-Hill. 2005: 3-8) ทีศ่ กึ ษาพบว่า มีการใช้วารสารจาก
JSTOR มากกว่าฉบับพิมพ์และไมโครฟิชถึง 3 เท่า และสาขาทีถ่ ูกใช้มากทีส่ ุดคือ สังคมวิทยา/
มานุ ษยวิทยา สาขาทีถ่ ูกใช้น้อยทีส่ ุดคือ คณิตศาสตร์/สถิติ ดังนัน้ ห้องสมุดทีจ่ ะซือ้ ฐานข้อมูลวารสาร
เก่าจําเป็นต้องคํานึงถึงงบประมาณสาขาวิชาและความต้องการของผูใ้ ช้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ม ี
การจัดทําฐานข้อมูลสําหรับวารสารภาษาไทย จึงทําให้หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยบางแห่ง จําเป็ นต้อง
เก็บตัวเล่มวารสารภาษาไทยเอาไว้
1.1.3 การให้บริการประเภท Open Source จากการทีห่ อ้ งสมุดบางแห่ง ได้นํา
ซอฟต์แวร์ประเภท Open Source เข้ามาใช้ เช่น ระบบจัดการวารสารวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกส์
เช่น ระบบ Open Journal Systems (OJS) ทีม่ กี ารประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่หลายทัง้ ในต่างประเทศ
และในประเทศ จะเป็ นทางเลือกหนึ่งสําหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการพิจารณาจัดเก็บวารสารใน
รูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการเก็บในรูปฉบับพิมพ์ เนื่องจากวารสารภาษาไทยทีใ่ ช้ระบบ OJS
ส่วนใหญ่จะเป็ นวารสารวิชาการทีบ่ ริจาคให้แก่หอ้ งสมุดต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว และจัดพิมพ์โดย
มหาวิทยาลัยหรือหน่ วยงานราชการ ซึง่ มีศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index :
TCI) เป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบ และสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
จะมีหน้าทีด่ แู ลระบบ ทัง้ Server ความปลอดภัย ระบบสํารองข้อมูล (Backup) จึงทําให้เป็ นที่
น่าไว้วางใจได้ว่า ข้อมูลวารสารจะไม่สญ
ู หาย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงควรทีจ่ ะพิจารณาการเก็บ
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รักษาวารสารฉบับล่วงเวลาในรูปแบบนี้แทน อีกทัง้ จะช่วยให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงบทความจาก
วารสารได้อย่างสะดวกอีกด้วย ทําให้การใช้ประโยชน์จากระบบและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สําหรับฐานข้อมูล Directory of Open Access Journal หรือ DOAJ ซึง่ เป็ น
ฐานข้อมูลวารสารทีค่ รอบคลุมหลายสาขาวิชา บรรณารักษ์หอ้ งสมุดควรจะแนะนําให้ผใู้ ช้ไม่ว่า
จะเป็ นอาจารย์ นักวิจยั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มโี อกาสได้รจู้ กั แหล่งสารสนเทศให้เปล่า
ประเภทนี้ เนื่องจากไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสืบค้นและสามารถสืบค้นได้ตงั ้ แต่ฉบับแรกทีม่ กี าร
เผยแพร่ นอกจากนี้ รายชื่อวารสารทีป่ รากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล DOAJ นี้ จะจัดพิมพ์โดยหน่วยงาน
สถาบัน องค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยไม่หวังผลกําไร เช่น วารสาร Journal of Leadership Education
จัดพิมพ์โดย Association of Leadership Educators ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือวารสาร
Journal of Scholarship of teaching and Learning จัดพิมพ์โดย Indiana University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีวารสารในสาขาอื่น ๆ จํานวน 18 สาขา รวมจํานวนวารสาร
ทัง้ สิน้ 9,300 รายการ และหากห้องสมุดได้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้ผใู้ ช้ได้ทราบถึงแหล่งข้อมูล
เหล่านี้ จะช่วยให้หอ้ งสมุดสามารถประหยัดงบประมาณในการบอกรับวารสารได้อกี วิธหี นึ่ง
1.2 ด้านสถานทีจ่ ดั เก็บ
1.2.1 ความร่วมมือในเรือ่ งสถานทีจ่ ดั เก็บ ผลการวิจยั พบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยควรสร้างความร่วมมือกันในเรือ่ งสถานทีจ่ ดั เก็บ โดยให้หอ้ งสมุดทีม่ ี Holdings
สมบูรณ์เป็ นผูจ้ ดั เก็บวารสารและจัดให้มบี ริการยืมระหว่างห้องสมุด มีบริการจัดส่งเอกสาร
(Document Delivery Services) ทัง้ นี้ ห้องสมุดทีเ่ ข้าร่วมโครงการต้องตกลงกันว่า จะไม่เก็บวารสาร
ชื่อซํ้าซ้อนกัน และยืนยันการให้บริการตลอดเวลา ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวจะช่วยให้หอ้ งสมุดทีเ่ ข้าร่วม
โครงการลดภาระในการจัดเก็บตัวเล่ม สามารถลดความซํ้าซ้อน ประหยัดงบประมาณ แต่ใน
แนวทางปฏิบตั จิ ะต้องมีกําหนดเงือ่ นไข ระเบียบการให้บริการทีช่ ดั เจน มีการพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ เพื่อให้หอ้ งสมุดทีเ่ ป็ นสมาชิกได้รบั บทความฉบับเต็มตลอดไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริหารห้องสมุดบางแห่งมีความคิดเห็นแตกต่างออกไป เช่น วารสารชื่อทีเ่ ก็บซํ้าซ้อนนัน้ อาจจะ
เป็นชื่อทีส่ ําคัญต่อการเรียนการสอนของบางมหาวิทยาลัย หรืออาจเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย
ทีต่ อ้ งเก็บวารสารชื่อนัน้ ๆ ดังนัน้ ต้องขึน้ อยูก่ บั แต่ละห้องสมุด ซึง่ อาจจะทําให้หอ้ งสมุดบางแห่ง
ไม่เข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากนี้ การกําหนดเงือ่ นไขการให้บริการ จะต้องคํานึงถึงเรือ่ งระยะทาง
และความสะดวกของการให้บริการด้วย
1.2.2 การจัดทําคลังปญั ญา (Institutional Respiratory) เพื่อจัดเก็บเฉพาะสิง่ พิมพ์
วารสารของมหาวิทยาลัยตนเอง และไม่จดั เก็บวารสารนัน้ ในรูปเล่ม เป็นแนวทางหนึ่งในการลด
ปญั หาเรือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั เก็บวารสาร แต่หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยบางแห่งยังมีความจําเป็ นต้องจัดเก็บ
ตัวเล่มไว้ เนื่องจากเป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัย การจัดทําคลังปญั ญานี้สอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุดา หมัดอะดัม้ (2546: 34) ว่า การจัดเก็บเอกสารไว้ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สามารถแก้ปญั หาการสิน้ เปลืองพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ ทัง้ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเย็บเล่ม
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สามารถค้นคืนได้สะดวกและรวดเร็วไม่จาํ กัดจํานวนเหมือนการใช้ตวั เล่ม และหากมีการนํ า
ฐานข้อมูลวารสารเนื้อหาเต็มมาใช้กจ็ ะเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและผูใ้ ช้บริการมาก
ส่วนการพัฒนาคลังเก็บฉบับสิง่ พิมพ์รว่ มกัน โดยการจัดส่งสิง่ พิมพ์หรือวารสารทีม่ ี
การใช้น้อย (Low Use) ไปจัดเก็บทีค่ ลัง ซึง่ คลังทีใ่ ช้เก็บอาจใช้การเช่าหรือสถานทีอ่ ่นื ทีเ่ หมาะสม
ผลการวิจยั ในการพัฒนาคลังเก็บร่วมกันนี้ ผูบ้ ริหารห้องสมุดส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า เป็นวิธกี าร
ทีด่ ี แต่อาจจะมีปญั หาในการบริหารจัดการ เช่น กรณีทใ่ี ช้การเช่าคลัง ผูใ้ ดจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ ง
ค่าใช้จ่าย ผูบ้ ริหารห้องสมุดบางแห่งเสนอว่า ต้องการให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในเรือ่ งค่าใช้จา่ ย และปญั หาการจัดสรรพืน้ ทีซ่ ง่ึ ต้องมีการพิจารณาทัง้ รูปแบบและ
วิธดี าํ เนินการอย่างละเอียด รอบคอบ
สําหรับการพัฒนาคลังเก็บฉบับสิง่ พิมพ์รว่ มกัน เป็นคลังเก็บแบบแบ่งปนั โดยมี
เงือ่ นไขว่า จะไม่ส่งวารสารชื่อซํ้ากันไปจัดเก็บ และคลังอาจใช้การเช่าหรือหาสถานทีอ่ ่นื ทีเ่ หมาะสม
ผลการวิจยั ในการพัฒนาคลังเก็บร่วมกันนี้ ผูบ้ ริหารห้องสมุดส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า วิธกี ารนี้เป็ น
วิธกี ารทีด่ ี ค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่าการทําคลังแบบเก็บร่วมกัน เพราะเป็ นการเก็บแบบไม่ซ้าํ ชื่อกัน
แต่อาจจะมีปญั หาการบริหารจัดการเช่นเดียวกับวิธที ําคลังเก็บฉบับสิง่ พิมพ์รว่ มกัน
1.3 การแปลงรูปวารสาร
การแปลงรูปวารสารฉบับพิมพ์ให้อยูใ่ นรูปดิจติ อล หากไม่มปี ญั หาเรือ่ ง
ลิขสิทธิ ์ ห้องสมุดไม่จาํ เป็ นต้องเก็บตัวเล่มวารสารไว้ เนื่องจากจะลดปญั หาเรือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั เก็บได้
แต่อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารห้องสมุดบางแห่งมีความกังวลใจในเรือ่ งกฎหมายลิขสิทธิ ์ และมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดเสวนาในมุมมองของนักกฎหมายว่า ห้องสมุดสามารถทําซํ้าได้ขนาด
ไหนถึงจะถือว่าไม่ผดิ กฎหมายลิขสิทธิ ์
สําหรับวารสารทีม่ ปี ญั หาเรื่องลิขสิทธิ ์ เมือ่ แปลงรูปแล้วให้เก็บในรูปซีดรี อม
และอนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านัน้ หรือทําเป็ น Intranet ใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย
การแปลงรูปวารสาร ให้มตี วั แทนทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็นคนกลางเจรจาขออนุญาต
จากสํานักพิมพ์ทเ่ี ป็ นหน่ วยงานราชการและเอกชนทีไ่ ม่หวังผลกําไร เพื่อให้สามารถแปลงรูป
วารสารได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย โดยทีห่ อ้ งสมุดแต่ละแห่งไม่ตอ้ งติดต่อขออนุญาตด้วยตนเอง
ผูบ้ ริหารห้องสมุดบางแห่งให้ความเห็นว่า ตัวแทนนัน้ ไม่ใช่หมายถึงหน่วยงานเอกชน แต่อาจมา
จากคณะทํางานฝ่ายวารสารและเอกสาร หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทีจ่ ะทําหนังสือไปถึงเจ้าของวารสารหรือสํานักพิมพ์
หน่วยงานต่างๆ เพื่อขออนุ ญาตให้หอ้ งสมุดสามารถแปลงรูปวารสารได้ การทํางานโดยผ่าน
หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยสร้างอํานาจในการต่อรองให้เห็นความสําคัญของวารสารซึง่ เป็น
เอกสารสําคัญ และแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทางการศึกษา โดยทีห่ อ้ งสมุดจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาใน
รูปแบบทีเ่ หมาะสม
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2. ปัจจัยที่จะทําให้ความร่วมมือเพื่อช่วยให้การจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาประสบ
ผลสําเร็จ
2.1 ผูบ้ ริหาร โดยเริม่ จากผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยทีจ่ ะเป็ นผูก้ ําหนดนโยบายเรือ่ ง
การใช้ทรัพยากรร่วมกันส่งผ่านต่อมาทีผ่ บู้ ริหารห้องสมุด และต้องมีความเข้าใจเรือ่ งความร่วมมือ
อย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการสร้างความร่วมมือ
ผูบ้ ริหารห้องสมุดบางแห่งให้ความเห็นว่า ปจั จุบนั ความร่วมมือในด้านห้องสมุด
และงานสารสนเทศยังไม่พฒ
ั นาเท่าทีค่ วร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทีเ่ ป็ น
หน่ วยเหนือขึน้ ไป ควรให้สาํ คัญและเข้ามามีบทบาทมากขึน้ เพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดมีความเข้มแข็งและมีบทบาทมากกว่านี้
2.2 ความพร้อมของแต่ละห้องสมุด อาจเริม่ จากห้องสมุดในกรุงเทพฯ หรือ
ภูมภิ าคเดียวกัน เช่น เริม่ ต้นจากห้องสมุด 2-3 แห่ง และขยายไปในทีห่ อ้ งสมุดอื่น เพราะหาก
ร่วมมือในระดับทีก่ ว้างกว่านี้ อาจจะดําเนินการให้สาํ เร็จได้ยาก
2.3 การกําหนดเงือ่ นไขหรือกลไกการให้บริการนัน้ ต้องมีความชัดเจน ได้มาตรฐาน
ละเอียด รอบคอบ
2.4 งบประมาณในการลงทุน เป็นเรือ่ งสําคัญของการสร้างความร่วมมือ อาจจะ
ได้มาจากการแบ่งกันรับผิดชอบเรือ่ งค่าใช้จา่ ย ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบของความร่วมมือทีจ่ ะเกิดขึน้
แต่อย่างไรก็ตามมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างออกไปว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรให้
การสนับสนุ นในเรือ่ งงบประมาณการลงทุน ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารห้องสมุดบางแห่งมีความเห็นว่า ความ
ร่วมมืออาจจะไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั งบประมาณเสมอไป อาจเป็ น In Kind มากกว่า In Cash
ข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะสําหรับการ
ทําวิจยั ในครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.1 การแก้ปญั หาเรือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
ห้องสมุดควรสร้างความร่วมมือกันเรือ่ งการจัดเก็บวารสาร โดยให้หอ้ งสมุดทีม่ ี
Holdings สมบูรณ์เป็ นผูเ้ ก็บ ไม่เก็บชื่อซํ้าซ้อนกัน มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด มีบริการนําส่ง
เอกสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะเป็ นแนวทางช่วยแก้ปญั หาเรือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั เก็บวารสารได้
1.2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรจัดทําคลังปญั ญา (Institutional
Respiratory) และเปิดโอกาสให้หอ้ งสมุดอื่นได้เข้าใช้อย่างไม่จาํ กัด นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรูท้ าง
วิชาการแล้ว ยังเป็ นทางเลือกให้แก่หอ้ งสมุดอื่น ๆ ได้พจิ ารณาเกี่ยวกับความจําเป็นของการจัดเก็บ
ตัวเล่มวารสารนัน้ ๆ อีกด้วย
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1.3 คณะทํางานความร่วมมือฝา่ ยวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ควรเป็นผูร้ เิ ริม่ โครงการรวบรวมรายชื่อวารสารทีจ่ ดั พิมพ์จากหน่วยงานราชการ/เอกชนโดยไม่หวัง
ผลกําไร และนําเสนอผ่านต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้ตดิ ต่อ
หน่ วยงานนัน้ ๆ อนุ ญาตให้หอ้ งสมุดแปลงรูปวารสารได้โดยไม่ผดิ กฎหมายลิขสิทธิ ์
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ในครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาพัฒนาแนวทางการทําคลังเก็บสิง่ พิมพ์รว่ มกันแบบแบ่งปนั
สําหรับสิง่ พิมพ์หรือวารสารไม่ซ้าํ ชื่อกัน

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
จุฑารัตน์ นกแก้ว. (2538). ทัศนคติของผูใ้ ช้ต่อการจัดเก็บวารสารในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ของรัฐในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ อม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
เดชดนัย จุย้ ชุม. (2554, มกราคม-เมษายน). วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) : อีกหนึ่ง
ทางเลือกของการให้บริการ. วารสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 3(1): 118-123.
นวพร สุรยิ ะ. (2541). การจัดการงานวารสารในห้องสมุดแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ถ่ายเอกสาร.
ปิยะนาถ สระสงคราม. (2541). บริการวารสารของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธรี ะ. (2553, มกราคม-มิถุนายน). ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต.
โดมทัศน์. 31(1): 3-11.
วราภรณ์ แดงช่วง. (2544). รูปแบบของวารสาร : คุณค่าทีต่ อ้ งทบทวน. สืบค้นเมือ่ 3 พฤษภาคม
2554 จาก
http://www.school.net.th/library/creat-web/10000/generality/10000- 2235.html.
ศรีไพร โชติจริ วัฒนา. (2554, มกราคม). การจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย.
วารสารบรรณารักษศาสตร์. 31(1): 65-82.
ศศิวมิ ล ถาวรกิจ. (2553-2554). วิเคราะห์กระบวนการปรับปรุง (Renovate) ห้องสมุดแพทย์ชนั ้ นํา
6 แห่งในสหรัฐอเมริกา. บรรณสาร มศก.ท. 24(1-2): 35-49.
สมร ตาระพันธุ.์ (2542). การใช้ฐานข้อมูลอันคัฟเวอร์ของคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุดา หมัดอะดัม้ . (2543, กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารเนื้อหาเต็ม.
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 14(3): 26-36.
สุรทิ อง ศรีสะอาด. (2547). พัฒนาการของวารสารอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: สุวรี ยิ าสาส์น.
สุวคนธ์ ศิรวิ งศ์วรวัฒน์. (2554). (PowerPoint Slides) : การใช้ Online Database ในมุมมองของ
ภาคเอกชนและแนวทางการบอกรับในลักษณะของ National Site License. กรุงเทพฯ:
ศูนย์สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
Lewis, David W. (2013, March). From stacks to the web : the transformation of academic
library collecting. College & Research Libraries. 74(2): 159-176.

45
Madarash-Hill. (2005). The use of JSTOR aggregator titles in an Academic library.
Louisiana Libraries. Fall: 3-8.
Maskell, Cathy; Soutter, Jennifer;& Oldenburg, Kristina. (2010). Collaborative print
repositories: a case study of library directors’ views. The Journal of Academic
Librarianship. 36(3): 242-249.
O’Connor, Steve; Jilovsky, Cathie. (2009). Approaches to the storage of low use and last
copy research materials. Library Collections, Acquisition & Technical Services.
32: 121-126.
Payne. Lizann. (2007). Library storage facilities and the future of print collections in
North America. Report commissioned by OCLC Programs and Research.
Published online at : Retrieved November 13, 2013,
from www.oclc.org/programs/publications/reports/2007-01.pdf.
Smith, A. Debbi. (2009). A journal back file overlap analysis: looking back to move
forward. Library Collections, Acquisition & Technical Services. 33: 25-30.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์
บรรณารักษ์หวั หน้ าฝ่ ายวารสาร หรือบรรณารักษ์ที่ทาํ หน้ าที่ให้บริ การวารสาร
เรื่อง การจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย
วันทีต่ อบข้อมูล………………………………………………………………………..
ชื่อห้องสมุด…………………………………………………………………………….
1.ข้อมูลทัวไป
่
ระยะเวลาทีท่ ําหน้าทีเ่ ป็ นบรรณารักษ์ให้บริการวารสาร
………. ไม่เกิน 5 ปี ……….6 -10 ปี
…………10 ปีขน้ึ ไป
2. ข้อมูลเกีย่ วกับการให้บริการวารสารในห้องสมุด
2.1 รูปแบบของวารสารทีม่ ใี ห้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
……….ฉบับพิมพ์
……….ไมโครฟิลม์ / ไมโครฟิช
……….ซีดรี อม
……….ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ห้องสมุดของท่านมีนโยบายในการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
หรือไม่
…………….มี
…………ไม่ม ี
2.3 ห้องสมุดของท่านมีแนวทางในการจัดการ “วารสารฉบับล่วงเวลา” อย่างไร
2.3.1 ประเภทวารสารทีจ่ ดั เก็บ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
..........จัดเก็บวารสารทีจ่ ดั ซือ้ ทุกรายชื่อไว้ในห้องสมุด
..........จัดเก็บเฉพาะวารสารวิชาการเท่านัน้
..........จัดเก็บเฉพาะวารสารชื่อทีท่ าํ ดรรชนี
..........จัดเก็บเฉพาะบางชื่อทีอ่ าจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ เสนอแนะ
..........จัดเก็บเฉพาะวารสารทีไ่ ม่มรี ายชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลวารสาร
..........อิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 เกณฑ์พจิ ารณาในการจัดเก็บ
..........กําหนดปีของวารสารทีจ่ ดั เก็บ เช่น เก็บตัวเล่มย้อนหลัง 10 ปี 5 ปี
..........พิจารณาจากสถิตกิ ารใช้ หากใช้น้อยหรือไม่มกี ารใช้จะจําหน่ ายออก
..........อื่นๆ………………………………………………………….
2.3.3 วิธกี ารจัดเก็บ
..........ตามลําดับอักษรชื่อวารสาร
..........แยกเป็ นกลุ่มสาขาวิชา แล้วเรียงตามลําดับอักษรชื่อวารสาร
2.3.4 ห้องสมุดของท่านมีการแปลงผัน “วารสารฉบับล่วงเวลา” ในรูปแบบของ
..........ไมโครฟิลม์/ไมโครฟิ ช ..........ซีดรี อม ..........ไม่ได้จดั ทํา
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2.4 สถานทีจ่ ดั เก็บ (เลือกตอบตามทีป่ ฏิบตั จิ ริง)
2.4.1 วารสารฉบับพิมพ์
..........มีหอ้ งสําหรับจัดเก็บโดยเฉพาะ (ภายในห้องสมุด)
..........มีหอ้ งสําหรับจัดเก็บภายนอกห้องสมุด เช่น ฝากไว้ตามคณะหรือภาควิชา
..........มีอาคารสําหรับเป็นคลังจัดเก็บโดยเฉพาะ (ภายในมหาวิทยาลัย)
..........เช่าสถานทีจ่ ดั เก็บจากหน่ วยงานเอกชน
..........อื่นๆ………………………………………………..
2.4.2 วารสารรูปไมโครฟิลม์ / ไมโครฟิช
..........เก็บไว้ทง่ี านบริการวารสารรวมกับวารสารชื่ออื่นๆ
..........เก็บไว้ทง่ี านโสตทัศนศึกษา
...........อื่นๆ……………………………………
2.4.3 วารสารรูปซีดรี อม
..........เก็บไว้ทง่ี านบริการวารสาร รวมกับวารสารชื่ออื่นๆ
..........เก็บไว้ทง่ี านโสตทัศนศึกษา
..........อื่นๆ……………………………………
2.5 ห้องสมุดของท่านประสบปญั หาเกี่ยวกับ “พืน้ ที”่ ในการจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลา
หรือไม่ อย่างไร
2.5.1 ฉบับพิมพ์ภาษาไทย
..........ไม่ม ี
..........มี
2.5.2 ฉบับพิมพ์ภาษาอังกฤษ
..........ไม่ม ี
..........มี
2.6 ท่านคิดว่า การแก้ปญั หาเรือ่ งสถานทีจ่ ดั เก็บวารสารฉบับล่วงเวลาสําหรับห้องสมุด ควร
จะเป็ นแนวทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.6.1 การบอกรับ
..........ยกเลิกบอกรับวารสารในรูปฉบับพิมพ์ และบอกรับในรูปอิเล็กทรอนิกส์แทน
..........ห้องสมุดควรร่วมมือกันจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดภาระเรือ่ งสถานที่
จัดเก็บและลดค่าใช้จ่าย
..........อื่นๆ…………………………………………………………….
2.6.2 สถานทีจ่ ดั เก็บ
..........ควรให้หอ้ งสมุดทีม่ ี holdings ทีส่ มบูรณ์ทส่ี ุดเป็ นผูจ้ ดั เก็บ และอนุ ญาตให้
ห้องสมุดอื่นขอยืมใช้ ในรูปของ Document Delivery System
..........ควรมีความร่วมมือในระดับชาติเพื่อพัฒนา “โครงการคลังจัดเก็บสิง่ พิมพ์”
ร่วมกัน

49
..........ห้องสมุดแต่ละแห่งจัดทําคลังสถาบัน (IR : Institutional Repository) สําหรับ
จัดเก็บวารสารและสิง่ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตนเอง
..........อื่นๆ …………………………………………………………….
2.6.3 การแปลงรูปวารสาร
..........สแกนเฉพาะบทความในวารสารเป็ น pdf และไม่ตอ้ งเก็บตัวเล่มไว้
..........แปลงรูปวารสารทัง้ เล่มให้เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มปี ญั หา
เรือ่ งลิขสิทธิ ์ ไม่จาํ เป็ นต้องเก็บตัวเล่มวารสารไว้
..........วารสารทีม่ ปี ญั หาเรือ่ งลิขสิทธิ ์ ควรจัดเก็บในรูปซีดรี อม/หรือไมโครฟิลม์ และ
อนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านัน้
..........อื่น ๆ …………………………………………………………….
2.6.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)
………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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แบบสัมภาษณ์ ผ้บู ริหารห้องสมุด
โครงการวิจยั เรื่อง
แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
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แบบสัมภาษณ์ ผบ้ ู ริ หารห้ องสมุด
โครงการวิ จยั เรื่อง แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย
ชื่อห้องสมุด…………………………………………………………………………………………
ชื่อผูอ้ าํ นวยการ…………………………………………………………………………………….
วันที่สมั ภาษณ์ ………………………………………………………………………………………
คําถาม
1. ท่านคิดว่า ห้องสมุดมีความจําเป็ นมาก/น้อยเพียงใดในการจัดเก็บตัวเล่มวารสารฉบับ
ล่วงเวลาไว้ให้บริการแก่ผใู้ ช้
………….. จําเป็ นมากทีส่ ุด
..............จําเป็น
.............
ไม่จาํ เป็ น
เหตุผล………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
2. กรณีทห่ี อ้ งสมุดจําเป็ นต้องเก็บตัวเล่มวารสารฉบับล่วงเวลาเอาไว้ ท่านคิดว่า ห้องสมุดต้องมี
นโยบายในการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาหรือไม่
..............มี
...............ไม่ม ี
หากตอบว่ามี ท่านคิ ดว่า องค์ประกอบของนโยบายควรประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
..........ประเภทของวารสารทีจ่ ดั เก็บเช่น เป็นวารสารวิชาการ วารสารทีท่ าํ ดรรชนี
จําเป็ นต้องเก็บตัวเล่มไว้ทงั ้ หมด เป็ นต้น
..........อายุวารสารทีจ่ ดั เก็บ เช่น วารสารประเภทบันเทิง-สารคดี อาจจัดเก็บไว้ 5-10 ปี
..........พิจารณาจากสถิตกิ ารใช้วารสาร
..........พิจารณาจากเนื้อหา เช่น เป็นวารสารทีท่ รงคุณค่า วารสารของมหาวิทยาลัย
..........กําหนดรูปแบบในการจัดเก็บ ได้แก่ ตัวเล่มวารสาร, ซีดรี อม, ไมโครฟิลม์
หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ
..........ภาษาของวารสารทีจ่ ดั เก็บ เช่น วารสารภาษาไทย วารสารภาษาอังกฤษ
3. ผลการสํารวจข้อมูลเบือ้ งต้นจากการสอบถามบรรณารักษ์ผใู้ ห้บริการวารสารของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย เกีย่ วกับปญั หาเรือ่ งสถานทีเ่ ก็บวารสาร พบว่า
..........- มีหอ้ งสมุด 10 แห่ง ตอบว่า ไม่มปี ญั หาเรือ่ งสถานทีจ่ ดั เก็บ
..........- มีหอ้ งสมุด 16 แห่ง ตอบว่า มีปญั หาเรือ่ งสถานทีจ่ ดั เก็บ
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ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านมีความคิดในเรือ่ ง แนวโน้มของแบบการจัดการวารสารฉบับ
ล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐควรจะเป็นอย่างไร
คําถาม
3.1 ด้านการบอกรับ
3.1.1 การสร้างภาคีการบอกรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์เพื่อลดปญั หา
เรือ่ งงบประมาณ
ความคิดเห็น

3.1.2 ยกเลิกการบอกรับฉบับพิมพ์และรับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน
เพื่อแก้ปญั หาสถานทีจ่ ดั เก็บ
ความคิดเห็น

3.1.3 จัดซือ้ ฐานข้อมูลวารสารเก่า เช่น JSTOR แทนการเก็บในรูปเล่ม
ความคิดเห็น

3.1.4 ยกเลิกการบอกรับฉบับพิมพ์ หากวารสารมีช่อื อยูใ่ นฐานข้อมูลแล้ว
ความคิดเห็น

เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อื่นๆ
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คําถาม
3.2 ด้านสถานที่จดั เก็บ
3.2.1 สร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยให้หอ้ งสมุดทีม่ ี holdings
สมบูรณ์เป็ นผูจ้ ดั เก็บวารสาร มีบริการ ILL และ Document Delivery
(ทัง้ นี้ ห้องสมุดทีเ่ ข้าร่วม ต้องกําหนดนโยบายในการจัดเก็บว่า ไม่ควรเก็บ
วารสารชื่อซํ้าซ้อนกัน และรับรองการให้บริการตลอดเวลา)
ความคิดเห็น

3.2.2 พัฒนาคลังเก็บฉบับสิง่ พิมพ์รว่ มกัน โดยห้องสมุดทีเ่ ข้าร่วม
โครงการส่งสิง่ พิมพ์ หรือวารสารทีม่ กี ารใช้น้อย (low use) ไปจัดเก็บทีค่ ลัง
(โดยอาจใช้การเช่าสถานทีส่ ําหรับทําคลังจัดเก็บ หรือหาสถานทีอ่ ่นื ที่
เหมาะสม)
ความคิดเห็น
3.2.3 พัฒนาคลังเก็บฉบับสิง่ พิมพ์รว่ มกัน เป็นคลังเก็บแบบแบ่งปนั
(โดยอาจใช้การเช่าสถานทีส่ ําหรับทําคลังหรือหาสถานทีอ่ ่นื ทีเ่ หมาะสม)
ทัง้ นี้ ห้องสมุดทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จะไม่ส่งวารสารชื่อซํ้ากันไปจัดเก็บ
ความคิดเห็น
3.2.3 ห้องสมุดแต่ละแห่งทําคลังปญั ญา (IR) เก็บเฉพาะสิง่ พิมพ์
วารสารของมหาวิทยาลัยตนเอง และไม่จดั เก็บวารสารรายการนัน้ ในรูปเล่ม
ความคิดเห็น

3.2.4 ห้องสมุดแต่ละแห่งต่างจัดเก็บกันเองตามความพร้อมและศักยภาพ
ของแต่ละแห่ง
ความคิดเห็น

เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อื่นๆ
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3.3 การแปลงรูปวารสาร
3.3.1 ท่านมีความคิดเห็นในเรือ่ งการแปลงรูปวารสารเป็นดิจติ อลอย่างไร
.......... - ห้องสมุดแปลงรูปวารสารฉบับพิมพ์ ให้อยูใ่ นรูปดิจติ อล หากไม่ม ี
ปญั หาเรือ่ งลิขสิทธิ ์ ไม่จาํ เป็ นต้องเก็บตัวเล่มวารสารไว้
ความคิดเห็น

.......... - วารสารทีม่ ปี ญั หาเรือ่ งลิขสิทธิ ์ ให้เก็บในรูปซีดรี อม และอนุญาตให้
ใช้ภายในห้องสมุดเท่านัน้ หรือเป็ น intranet ใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย
ความคิดเห็น

.......... - ควรมีตวั แทนทีท่ ําหน้าทีเ่ ป็ นคนกลางเจรจาขออนุญาตจาก
สํานักพิมพ์ทเ่ี ป็ นหน่ วยงานราชการและเอกชนทีไ่ ม่หวังผลกําไร เพื่อให้
ห้องสมุดสามารถ
แปลงรูปวารสารได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย
ความคิดเห็น

..........- ห้องสมุดแต่ละแห่งควรติดต่อหน่ วยงานราชการและเอกชนทีไ่ ม่หวัง
ผลกําไรด้วยตนเอง เพื่อเจรจาขออนุ ญาตแปลงรูปวารสาร
ความคิดเห็น

เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อื่นๆ
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3.4 ท่านคิ ดว่า ปัจจัยที่จะทําให้ความร่วมมือเพื่อช่วยให้การจัดการ
วารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดประสบผลสําเร็จ
- การทีผ่ บู้ ริหารมองเห็นถึงความสําคัญของการสร้างความร่วมมือ
ความคิดเห็น

- ความพร้อมของแต่ละห้องสมุด เช่น อาจจะเริม่ จากห้องสมุดใน
กรุงเทพฯหรือภูมภิ าคเดียวกัน
ความคิดเห็น

- การกําหนดเงือ่ นไขหรือกลไกการให้บริการ
ความคิดเห็น

- งบประมาณในการลงทุน
ความคิดเห็น

เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อื่นๆ
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