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 การให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ถือเป็นงานบริการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของห้องสมุด  ศูนย์-
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ต้องการมากที่สุด ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ ์เพ่ือน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล 

ดังนั้น ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) 

ของห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง เพ่ือใช้เป็นแนวทางด้านวิธีการ ขั้นตอน 

และค าอธิบายต่างๆ ของการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของห้องสมุดศูนย์วิทย-

พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง กับบุคลากรอ่ืนที่มีหน้าที่ให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ล าปาง เพ่ือแก้ปัญหาช่วงเวลาที่บรรณารักษ์ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือ

ผู้มีส่วนรับผิดชอบ มีภารกิจอ่ืน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้  ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการอย่างถูกต้องสมบูรณ ์
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนและรองรับกิจกรรม

การเรียนการสอน  การฝึกอบรม  งานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล เป็นเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในงานบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา  รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระดับภูมิภาค   

 ปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศ มีเป็นจ านวนมาก หลากหลายรูปแบบ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์    สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้มีความหลากหลาย และแตกต่างกัน   จน

อาจเกินความสามารถของผู้ใช้ที่จะสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ด้วยตนเอง  กอปรกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  มีภารกิจในการท างานหลายหน้าที่  ท าให้

บางช่วงเวลาไม่มีบรรณารักษ์ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  อีกทั้งส านักบรรณ-

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ซึ่งเป็นระบบห้องสมุด

อัตโนมัติระบบใหม่มาใช้ ท าให้บรรณารักษ์และผู้ท าหน้าที่แทน ขาดทักษะในการให้บริการ  หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จะท าให้

สิ้นเปลืองเวลา และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 ดังนั้นการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  (OPAC)  ของ

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนบรรณารักษ์  รวมทั้งบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานใหม่ 

สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  
 

2. วัตถปุระสงค ์  
 2.1   เพ่ือเป็นแนวทางให้บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ล าปาง    ในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)     ของห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา    

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง 

2.2   เพ่ือให้ผู้ใช้บริการไดร้ับทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการ 
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3. ขอบเขตของคู่มือ 
 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของห้องสมุด

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  มีขอบเขตดังนี้ 

3.1 มุ่งศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  ทั้งผู้ใช้

ภายใน นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้ภายนอกซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป  

 3.2 ท าการศึกษาจากสภาพแวดล้อมของศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ล าปาง  

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง   

 3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดท า จะศึกษาโดยอิงจากระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการ

ใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2544   ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องข้อก าหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศ

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการ

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557 

 3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท า พฤษภาคม พ.ศ. 2561 –   กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  

4. นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 ระบบกำรค้นคืนสำรสนเทศออนไลน์ (OPAC : Online public access catalog)  หมายถึง 

ระบบหนึ่งของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ที่บันทึกรายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากร

สารสนเทศที่มีอยู่ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชทั้ งส่วนกลางและ ศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้ง 10 แห่ง      โดยเก็บไว้ในฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 4.3 กำรบริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์  หมายถึง  การบริการค้นหาทรัพยากร

สารสนเทศ ที่เก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ในระบบการค้นคืนสารสนเทศออนไลน์ (OPAC : Online public access 

catalog)  โดยสืบค้นโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ล าปาง ผ่านระบบออนไลน์ ข้อมูลที่ค้นได้ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกทรัพยากร

สารสนเทศ เป็นต้น ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งสามารถค้นได้ 
 

5. ประโยชนท์ี่ได้รับ 
5.1  บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ออนไลน์ (OPAC) ของห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ล าปาง 
5.2  ผู้ใช้บริการไดร้ับทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการ 
5.3 ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง สามารถด าเนินงานบริการการศึกษา 

บริการทรัพยากรสารสนเทศ แก่นักศึกษา และประชาชน 



บทท่ี 2 

การวิเคราะห์งาน 

 

การจัดท าคู่มือการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของห้องสมุดศูนย์-

วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  ผู้จัดท าคู่มือได้วิเคราะห์งานออกเป็นดังนี้  

(1) โครงสร้างศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง   (2) โครงสร้างการบริหารศูนย์

วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  (3) โครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง (4) ภาระหน้าที่ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช ล าปาง (5) ภาระหน้าที่ของงานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (6)  ภาระหน้าที่ของ

ต าแหน่งบรรณารักษ์ ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  

 

1. โครงสร้างศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ล าปาง 
 

 

 
 

โครงสร้างศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง ตามประกาศมหาวิทยาลัย- 

สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง โครงสร้างการบริหารศูนย์วิทยพัฒนา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ. 2550 

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนและรองรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม งานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล เป็นเครือข่าย

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ล าปาง

งานอ านวยการและธุรการ
งานส่งเสริม

และบริการการศึกษา
งานบริการสื่อ

และเทคโนโลยีการศึกษา
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ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในงานบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา  ประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค  มีขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบให้บริการ

ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ 

และ น่าน แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานอ านวยการและธุรการ  งาน

ส่งเสริมและบริการการศึกษา  งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

 

2. โครงสร้างการบริหารของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง 
 

 

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ล าปาง

หัวหน้างานอ านวยการ
และธุรการ

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)

- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

- พนักงานขับรถยนต์

- พนักงานขับรถยนต์

- พนักงานสถานที่

- พนักงานท่ัวไป

- คนสวน

หัวหน้างานส่งเสริม
และบริการการศึกษา
(นักแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ)

- นักวิชาการศึกษา

- นักวิชาการศึกษา

- ช่างศิลป์

หัวหน้างานบริการสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา

(บรรณารักษ์)
(รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน)

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- บรรณารักษ์

- บรรณารักษ์

- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
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ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  การบริหารงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี 

เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน    ได้มอบอ านาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจ

สัมพันธ์กับชุมชนในการก ากับดูแล มีผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ล าปาง    เป็นผู้บริหารภายในศูนย์วิทยพัฒนา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ล าปาง   

มีหัวหน้างานของแต่ละฝ่ายท าหน้าที่ก ากับดูแลรองลงมา ประกอบด้วย หัวหน้างานอ านวยการและ

ธุรการ  หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา และหัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
 

3. โครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

   ล าปาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางตัสมาริน  อธิจิตตา
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ล าปาง

นางณฐัพร  ทว้มเพิ่มทรพัย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานอ านวยการและธุรการ

นายสุพจน์  สระทองพูน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ช านาญการ

หัวหน้างานส่งเสริม
และบริการการศึกษา

นางสาวรุ่งอรุณ ค าเป๊กเครือ
บรรณารักษ์

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน
บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นางณัฐพร  ท้วมเพิ่มทรัพย ์

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวธีญาภรณ์  สีเขียว 

นักวิชาการศึกษา 

นายณัฐพล  ปรังฤทธ์ิ 

นักวิชาการศึกษา 

นายวุฒิไกร  ส ารีราษฎร ์

ช่างศิลป์ 

นางสาวรุ่งอรุณ  ค าเป๊กเครือ 

บรรณารักษ์ 
 

นายวีรพร  ปานโชต ิ
นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการ 

 

นายเนติ  ณ นคร 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช านาญงาน 

 
นางกิรณาภคั  สระทองพูน 

บรรณารักษ์ 
 

 

 

นายสมควร  พันธ์โหมด 

พนักงานขับรถยนต ์

นายเฉลมิพล  ตุ้ยวงค ์

พนักงานขับรถยนต ์

นางอรณี  ทรายมลู 

พนักงานสถานที ่

นางมาลี  วรรณกูล 

พนักงานท่ัวไป 

นายไพรุ่ง  พรมเวยีง 

คนสวน 
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4. ภาระหน้าที่ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ล าปาง 
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง ได้ด าเนินการตามภารกิจด้านการ

รองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการการศึกษา และการบริการทางวิชาการ การบริการที่ส าคัญ

มีดังต่อไปนี้ 

4.1 งานอ านวยการและธุรการ 

(1) งานสารบรรณ การรับส่งหนังสือราชการ ส่งหนังสือให้งานอ่ืน ตามท่ีผู้อ านวยการ

ศูนย์มอบหมาย 

(2) งานการเงิน ท าหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ค่าตอบแทน 

 ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ กิจกรรมโครงการ  เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง 

(3)  งานพัสดุ ครุภัณฑ์  จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายวัสดุในการด าเนินกิจกรรม 

(4)  งานอาคารสถานที่  ดูแลสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย ดูแลในการจัดสถานที่   

จัดห้องอบรมสัมมนา 

(5) งานบุคคล จัดท าประวัติการลาของบุคลากร การสรรหาบุคลากรในต าแหน่งลูกจ้าง

ชั่วคราวรายเดือน 

4.2 งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 

(1) ให้บริการสถานที่ และอ านวยความสะดวกในการจัดสัมมนาเสริมบัณฑิตศึกษาจัด

สอนเสริมนัดหมาย ระดับปริญญาตรี จัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนง

หลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมวิชาการอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(2) การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรสัมฤทธิบัตร 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ      ที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอน เป็นบริการเริ่มต้นแก่นักศึกษาใหม่ โดย

จ าหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัย-   

ธรรมาธิราช ล าปาง 

(3) การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่  โดยออกเดินทางไปบริการตามสถานที่ต่าง ๆ 

ในจังหวัดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เช่น โรงเรียนประจ าจังหวัด ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด เพื่อรณรงค์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ และแนะแนวการศึกษา 

(4) การรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชาพ้ืนฐาน โดยนักศึกษาจะได้รับชุดวิชาพ้ืนฐานทันที  

โดยไม่ต้องรอการจัดส่งจากส่วนกลาง ท าให้นักศึกษาสามารถศึกษาเอกสารการสอนได้ทันทีที่สมัครเป็น

นักศึกษาใหม่ 
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(5) การให้บริการยื่นค าร้องต่าง ๆ เช่น  การลาพักการศึกษา  การเปลี่ยนชื่อ-สกุล  

การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่     พร้อมรับช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ      รวมทั้งการรับเรื่องราว

ของนักศึกษาเพ่ือประสานกับส านักทะเบียนและวัดผล และสาขาวิชา ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้

แล้วเสร็จที่ศูนย์วิทยพัฒนาได้ 

(6) การให้บริการค าแนะน าปรึกษาและตอบปัญหานักศึกษา เพ่ือส่งเสริมความส าเร็จ

ของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งจดหมายติดตามนักศึกษา การให้ค าปรึกษา แนะน าการเรียน

การสอนทั้งในและนอกสถานที่ 

(7) การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของชมรมนักศึกษาในพ้ืนที่บริการ ให้บริการจัด 

กิจกรรมชมรมนักศึกษา ตามแผนการจัดกิจกรรม ให้บริการจัดโครงการพี่ช่วยน้องเพ่ือส่งเสริมการศึกษา 

4.3 งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

(1) ให้บริการศึกษาค้นคว้า ในห้องสมุด ระหว่างวันจันทร์ - วันเสาร์ ในเวลาราชการ 

และให้บริการในวันอาทิตย์ กรณีที่มีการอบรมหรือสัมมนาเสริม 

(2) ให้บริการศึกษาค้นคว้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้บริการค้นคว้า ยืม-คืน 

ระหว่างห้องสมุดในพ้ืนที่บริการ 

(3) ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในการศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ 

เช่น ศึกษาชุดวิชาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือศึกษาเรียนรู้จากแผ่นวีดิทัศน์ แผ่นการสอนด้วย

คอมพิวเตอร์ 

(4) การบริการเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ บริการโสตทัศนูปกรณ์ ในการเรียนการสอน 

การอบรมสัมมนา  การสัมมนานักศึกษาบัณฑิตศึกษา   การสอนเสริมนักศึกษาปริญญาตรี บริการ

โสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย 

(5) การบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ 

(6) การผลิตสื่อพ้ืนฐาน สื่อส าหรับการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา และผลิตสื่อเพ่ือ

การประชาสัมพันธ์ 
 

5. ภาระหน้าที่ของงานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ล าปาง รับผิดชอบการให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา  การบริการเทคโนโลยีการศึกษา การผลิตสื่อ

พ้ืนฐาน ประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

การบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ การสร้างเครือข่ายระหว่างห้องสมุดในเ ขตพ้ืนที่

รับผิดชอบ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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บุคลากรงานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย 

5.1 บรรณารักษ์ (รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน)   รับผิดชอบ  บริการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศ บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า  บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  จัดหาและจัดเรียง

ทรัพยากรสารสนเทศ ลงทะเบียน ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ   บริการการอ่าน  บริการส่งเสริมการ

ใช้ห้องสมุด  บริการท าส าเนา  งานท านุ-บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ  รับผิดชอบ ดูแลซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์   

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เขียนปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ดูแลระบบการประชุมทางไกล

ผ่านจอภาพ  ออกแบบจัดท าพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ 

5.3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา รับผิดชอบ ควบคุมดูแลโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์  

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ สปอต โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

5.4 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช านาญงาน  รับผิดชอบ ดูแลการจัดท าแผนและงบประมาณของงาน

บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ดูแล ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์   ให้บริการ

โสตทัศนูปกรณ์  ดูแลซ่อมบ ารุงระบบโทรศัพท์  ระบบเครื่องปรับอากาศ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

6.  ภาระหน้าที่ของต าแหน่ง 
      ภาระงานของต าแหน่งบรรณารักษ์  ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ล าปาง สามารถแบ่งภาระงานตามประเภทของภาระงานได้ 3 ประเภท คือ (1) ภาระงานหลัก   

(2) ภาระงานรอง  และ (3) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

6.1 ภาระงานหลัก     ประกอบด้วย (1) บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า (2) บริการยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ (3) จัดหาและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ (4) บริการการอ่าน  

       6.1.1 บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า เป็นบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  ที่

เป็นหัวใจของการด าเนินงานด้านบริการสารสนเทศ  ในการช่วยผู้ใช้ให้ได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน    โดยการช่วยค้นหา สืบค้น  หรือท าการสอนแนะน าให้ผู้ใช้รู้จักวิธีค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ

ด้วยตนเอง ช่วยแนะน าการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศ

รูปแบบอ่ืน โดยมุ่งผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของการให้บริการสารสนเทศ  ที่ตอบสนองตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ (มาลี ล้ าสกุล. 2546: 5) 

  6.1.2  บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานด้านบริการที่เกี่ยวกับการ

ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การรับสมัคร งานทะเบียนสมาชิก การต่ออายุการ

เป็นสมาชิก งานให้ยืม-รับคืน  งานติดตามทวงถาม   งานตัดสิทธิการให้ยืม การปรับ  บริการจอง บริการ
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ส ารอง  และการจัดเก็บสถิติและรายงานผลการด าเนินงานบริการยืม-คืน (มาลี ล้ าสกุล. 2546: 40) โดย

ยึดระเบียบมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2544   ประกาศ

มหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ย ธร รมาธิ ร าช  เ รื่ อ ง ข้ อก าหนด ในการยื ม วั ส ดุ ส า รสน เทศห้ อ งสมุ ด   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2557 และ  ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องการ

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557 

      6.1.3 บริการจัดหาและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เพ่ือตอบสนองผู้ใช้ในท้องถิ่น เพ่ิมเติมจากที่ส านัก

บรรณสารสนเทศจัดหาให้  การตรวจรับและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับจากส านักบรรณ-

สารสนเทศ การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบ ถูกต้อง พร้อมใช้งาน เพ่ือให้

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

     6.1.4 บรกิารการอา่น เป็นงานอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นดา้นการอ่าน การ

คน้ควา้หาความรู ้ และการสง่เสรมิการอา่นใหก้วา้งขวางและทั่วถึง จ  าเป็นตอ้งมีการจดัสถานท่ีนั่ง

อา่นใหเ้หมาะสม  ด าเนินการจดัท าแผนของบประมาณ เพ่ือจดัหาครุภณัฑท์ดแทนครุภณัฑท่ี์ช ารุด

หรือลา้สมยั จดัหาเครื่องคอมพิวเตอรเ์พ่ือใหบ้รกิารโดยประสานงานกบันกัวิชาการคอมพิวเตอร ์ มี

การปรบัปรุงหอ้งสมดุใหส้ะอาด ทนัสมยั เป็นระเบียบ   การประดบัตกแตง่ใหส้วยงาม  ดแูลระบบแสง

สวา่งใหเ้พียงพอ โดยการประสานงานกบัช่างอิเล็กทรอนิกสเ์รื่องระบบแสงสวา่ง 

6.2. ภาระงานรอง ประกอบด้วย (1) บริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และ (2) บริการท าส าเนา  

     6.2.1 บริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพ่ือส่งเสริมการ

เข้าใช้ห้องสมุด ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า มีทั้งการจัดนิทรรศการทั้งในห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  การจัดนิทรรศการนอกสถานที่   เช่น การแนะน าหนังสือที่

น่าสนใจ การแนะน าหนังสือใหม่ การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ทุกวันพุธ  โดยศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด

ล าปาง 

     6.2.2 บริการท าส าเนา เป็นบริการท าส าเนาเอกสารจากทรัพยากรสารสนเทศใน

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง ที่ผู้ใช้ไม่ประสงค์จะยืมออกไปใช้นอก

ห้องสมุด หรือทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด   

6.3 ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย (1) บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลง 

ทะเบียนเรียน รับค าร้อง (2) งานอ านวยการและธุรการ (3) จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

(4) จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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     6.3.1 บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับค าร้อง   โดยมีทั้งการออก

หน่วยบริการนักศึกษาตามจังหวัดต่าง ๆ ณ ห้องสมุดประชาชน  

      6.3.2  งานอ านวยการและธุรการ      ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานอ านวยการ   และ

ธุรการในการท าหน้าที่ป้อนข้อมูลวันลา ในระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์    การเบิกจ่ายพัสดุและปิดพัสดุ

ประจ าเดือน ป้อนข้อมูลรายงานตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (AE)   

  6.3.3 จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม   เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ สู่ประชาชน 

ชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

   (1)  โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เพ่ือสังคม ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง   เป็นโครงการที่ศูนย์วิทย-

พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง ได้รับงบประมาณจากส านักบรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือสร้างความสัมพันธ์  และประสานความร่วมมือกับห้องสมุด

ประชาชนที่เป็นเครือข่าย ให้ประชาชนในพื้นที่ได้น าความรู้ไปพัฒนาชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   (2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือน ามาจัดโครงการด้านการอบรม 

สัมมนา ให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่  โครงการที่จัด ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายท า

และตัดต่อวิดีโอเพ่ือสร้างรายได้ใน YouTube  

      6.3.4 จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ชุมชนให้คงสืบไป  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก

การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการน าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ชุมชนมาเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนสามารถด าเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

หรือน าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย กิจกรรมที่ผ่านมาได้แก่   

การท าผ้าหม้อฮ่อมล้านนา โดยด าเนินการที่จังหวัดแพร่ 

 
 



บทท่ี 3 

องค์ประกอบของงาน 
 

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของห้องสมุด

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง ผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขอน าเสนอองค์ประกอบ

การให้บริการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)  ดังนี้  (1) ส่วนน าเข้า (Input)    ประกอบด้วย   

ทรัพยากรสารสนเทศ  ระบบ OPAC  ผู้ใช้  (2) สว่นกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การค้นคืนสารสนเทศ  
และ (3) ส่วนผลลัพธ์ (Output) ประกอบด้วย รายการข้อมูลทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ  การเข้าถึง
หรือการน าทรัพยากรสารสนเทศมาใช้  การประเมินผล 

 

องค์ประกอบการให้บริการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) 
 

ส่วนน าเข้า 
(Input) 

 

ส่วนกระบวนการ 
(Process) 

 

ส่วนผลลัพธ์ 
(Output) 

- ทรัพยากรสารสนเทศ 
- ระบบ OPAC 
- ผู้ใช ้

- การค้นคืนสารสนเทศ 
 

- รายการข้อมูลทาง 
  บรรณานุกรมทรัพยากร 
  สารสนเทศ   
- การเข้าถึงหรือการน า 
  ทรัพยากรสารสนเทศมา 
   ใช ้

 
การประเมินผล 

 

1. ส่วนน าเข้า (Input) ประกอบด้วย (1) ทรัพยากรสารสนเทศ  (2) ระบบ OPAC  (3) ผู้ใช้   

 1.1 ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource) หมายถึง วัสดุชนิดต่างๆ ที่บันทึกข้อมูล ความรู้

ที่เป็นหลักฐาน และคัดเลือกมาเพ่ือการบริการสารสนเทศ ตามภารกิจหรือภาระหน้าที่ของหน่วยงาน (มาลี    

ล้ าสกุล. 2553: 1-7) โดยในส่วนของทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งส่วนกลาง 

ส านักบรรณสารสนเทศ และศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้ง 10 แห่ง      จะได้รับการ

คัดเลือก จัดหา วิเคราะห์หมวดหมู่ และบันทึกระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ โดยส านักบรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการจัดเก็บ  
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ส าหรับทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีอยู่ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง ประกอบด้วย (1) สื่อสิ่งพิมพ์ 

ได้แก่ หนังสือทั่วไป  เอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนังสืออ้างอิง  นิตยสาร 

วารสาร หนังสือพิมพ์ (2) สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ แผ่นซีดีเสียง แผ่นซีดีภาพยนต์ แผ่นซีดีสื่อการสอนประจ าชุดวิชา  

(3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สื่อที่เป็นข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล สามารถเปิดได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น 

วิทยานิพนธ์ในรูปแบบ PDF ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ และวิเคราะห์หมวดหมู่ จะท าการวิเคราะห์โดย

ใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือแอลซี (Library of Congress Classification System – LC System) 

จัดแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาความรู้ทั้งหลายออกเป็น 21 หมวดใหญ่ โดยใช้สัญลักษณ์อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่แทน

เนื้อหาวิชาในแต่ละหมวด  (สีปาน  ทรัพย์ทอง. 2553: 10-18) ดังนี้ 

 

หมวด สาขาวิชา 
A ความรู้ทั่วไป 

B ปรัชญา จิตวิทยาและศาสนา 

C ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 
D ประวัติศาสตร์ทั่วไปและโลกเก่า 

E-F ประวัติศาสตร์อเมริกา 
G ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา การบันเทิง 

H สังคมศาสตร์ 

J รัฐศาสตร์ 
K กฎหมาย 

L การศึกษา 

M ดนตรี 
N วิจิตรศิลป์ 

P ภาษาและวรรณคดี 

Q วิทยาศาสตร์ 
R แพทยศาสตร์ 

S เกษตรศาสตร์ 
T เทคโนโลยี 

U วิชาการทหาร 

V นาวิกศาสตร์ 
Z บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ 
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1.2 ระบบ OPAC (Online Public Access Catalog) OPAC คือฐานข้อมูลระเบียนทรัพยากร

สารสนเทศขององค์การสารสนเทศ โดยให้ข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่มี

ให้บริการในองค์การสารสนเทศนั้น ดังนั้น OPAC จึงเปรียบเทียบได้กับบัตรรายการขององค์การสารสนเทศใน

ยุคที่ยังใช้ตู้บัตรรายการนั่นเอง แต่ OPAC เป็นตู้บัตรรายการออนไลน์ที่สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-27) 

ระบบ OPAC เป็นโปรแกรมย่อย (module) ของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OPAC เริ่มมีการ

พัฒนามาตั้งแต่ ค.ศ. 1980 โดยระยะแรกจัดท าเป็นระบบง่ายๆ ส าหรับตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ในองค์การสารสนเทศ ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถทั้งในแง่ประสิทธิภาพการค้นคืนและระบบการ

เชื่อมประสานกับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-27) 

ระบบ OPAC เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คือการ

น าระบบคอมพิวเตอร์มาท างานในห้องสมุดแทนระบบมือ เพ่ือให้การท างานพ้ืนฐานหลักๆ คือ การจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดท าระเบียนทรัพยากรสารสนเทศและวิเคราะห์หมวดหมู่ การควบคุมวารสาร  

การควบคุมการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ และการยืมระหว่างห้องสมุดและการจัดส่งเอกสารเกิดความ

รวดเร็วในการท างาน และสะดวกส าหรับผู้ใช้ (กาญจนา ใจกว้าง. 2553: 12-5) 

ระบบ OPAC เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่

มีบริการภายในห้องสมุดได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแสดงผลทางหน้าจอได้หลายรูปแบบ  ซึ่งผู้ใช้ สามารถ

เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  ในการค้นหาสารสนเทศที่เฉพาะเจาะจงหรือซับซ้อน  ระบบยังมีฟังก์ชันต่างๆ 

ที่เอ้ือในการค้นหาอีกด้วย  ในปัจจุบันยังสามารถค้นระเบียนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่ง

หรือหลายๆ แห่ง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปยังห้องสมุดนั้น จึงท าให้ผู้ใช้ไม่

ต้องเสียเวลาในการเดินทาง (กาญจนา  ใจกว้าง. 2553: 12-6) 

เนื่องจาก ระบบ OPAC จัดท าด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงท าให้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ

ด้วยจุดเข้าถึงที่หลากหลาย จุดเข้าถึงที่ส าคัญในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจาก OPAC คือ ชื่อเรื่อง         

ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ ปีที่พิมพ์ ค าส าคัญ เป็นต้น ข้อดีของการที่ทรัพยากรสารสนเทศสามารถ

เข้าถึงด้วยจุดเข้าถึงที่หลากหลายนี้คือ การเพ่ิมโอกาสให้ค้นพบทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ได้อย่าง

เฉพาะเจาะจงข้ึน (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-22) 

ส าหรับการเลือกใช้จุดเข้าถึงในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจาก OPAC สามารถทราบได้จากความ

ต้องการทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้  เช่นการก าหนดหรือคิดหาค าศัพท์ขึ้นมาอย่างน้อย 1 ค า  ค าศัพท์ที่เลือก

มานี้เป็นตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ซึ่งเรียกว่าค าค้น (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-21)  
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โดยทั่วไปการค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย OPAC นิยมค้นด้วยจุดเข้าถึง จุดเข้าถึงหลักท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง และค าส าคัญ  

 (1) การค้นด้วยชื่อเรื่อง (title) ใช้ในกรณีที่ผู้ค้นทราบชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ และ

ใช้ชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศเป็นจุดเข้าถึง 

 (2) การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง (author) ใช้ในกรณีที่ทราบชื่อผู้แต่ง  

 (3) การค้นด้วยหัวเรื่อง (subject) ใช้ในกรณีที่ผู้ค้นไม่ทราบชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่งของ

ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนั้น ผู้ค้นจึงต้องใช้เรื่องท่ีตนต้องการมาเป็นค าค้น 

(4) การค้นด้วยค าส าคัญ (keyword) ในท านองเดียวกับการค้นด้วยหัวเรื่อง  ปัจจุบัน

เครื่องมือช่วยค้นเอ้ือให้สามารถก าหนดค าศัพท์แทนความต้องการสารสนเทศ โดยไม่จ าเป็นต้องระบุจุดเข้าถึง

เป็นการเฉพาะดังเช่นข้างต้น จึงได้ก าหนดให้มี “ค าส าคัญ” ขึ้น  เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ทั้งจากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 

หัวเรื่อง หรือในบางระบบอาจครอบคุลมถึงสารบัญและสาระสังเขป เป็นต้น ไว้ด้วยกัน ท าให้ผู้ค้นสามารถ

ค้นหาได้โดยไม่จ าเป็นต้องระบุจุดเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจงดังเช่นในอดีต (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-27 -    

10-31) 

ส าหรับในประเทศไทยมีการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้หลายระบบด้วยกัน เช่น ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ Horizon มีใช้ในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ  ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  VTLS (Virtual Tech Library 

System)  มีใช้ในส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC  มี

ใช้ใน ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ส านักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น   ในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระยะเริ่มแรกมีการน าระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ  VTLS มาใช้งาน  แต่เนื่องจากในระยะหลังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  VTLS ไม่มีบริษัท

รับผิดชอบดูแลในประเทศไทย ท าให้การประสานงานมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูง  ในปี 

พ.ศ. 2561 ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 

มาใช้ ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Extreme-e Co., Ltd. พัฒนาจากซอฟต์แวร์

เปิดเผยรหัส (Open Source) Koha ซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถปรับแต่ง แก้ไขและพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ เพ่ิมเติม

ตามต้องการได้ รองรับ Mobile Application ทั้ง IOS และ Android การท างานของระบบเป็นการท างานใน

ลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

ที่มีอยู่ในห้องสมุด เช่น หนังสือ วารสาร ซีดี เป็นต้น ครอบคลุมฟังก์ชันการท างานของห้องสมุด ได้แก่ งาน

จัดหา  งานวิเคราะห์ทรัพยากร  งานยืม-คืน  งานสืบค้น  งานวารสาร   งานดรรชนีวารสาร และการออก

รายงานสถิติต่าง ๆ  
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1.3 ผู้ใช้บริการห้องสมุด ประกอบด้วย (1) ผู้ใช้บริการห้องสมุดบุคคลภายใน และ (2) ผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดบุคคลภายนอก 

(1) ผู้ใช้บริการห้องสมุดบุคคลภายใน  คือ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่สังกัด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-

ธิราช ล าปาง โดยแสดงบัตรนักศึกษา บัตรประจ าตัวข้าราชการ และท าการสมัครสมาชิกห้องสมุดได้โดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดได้ตามข้อก าหนดในการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2) ผู้ใช้บริการห้องสมุดบุคคลภายนอก คือ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์     และประชาชน 

ทั่วไป ที่ไม่ได้สังกัดกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถเข้ามารับบริการภายในห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง แต่ไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดศูนย์วิทย-

พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง ได้ หากต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด 

ต้องท าการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดประเภทสมทบ  โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม  และค่าบ ารุงห้องสมุด  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2544    ประกาศมหาวิทยาลัย -

สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องข้อก าหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

พ.ศ. 2557  และ  ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

การใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557 
 

2. ส่วนกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย  (1) การค้นคืนสารสนเทศ 

2.1 การค้นคืนสารสนเทศ   โดยทั่วไปการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศมีวิธีการค้นที่แตกต่างกัน เพ่ือ

ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

 (1) การค้นหาที่ผู้ค้นรู้ว่าต้องการเอกสารรายการใดรายการหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง 

(known-item search) ส่วนใหญ่การค้นหาประเภทนี้  ผู้คนสามารถระบุชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งท่ีต้องการค้น จึง

สามารถก าหนดจุดเข้าถึงในการค้นได้อย่างชัดเจน เช่น รู้ชื่อผู้แต่งก็ใช้ชื่อผู้แต่งเป็นจุดเข้าถึงในการค้นหา รู้ชื่อ

หนังสือก็ใช้ชื่อเรื่องเป็นจุดเข้าถึงในการค้นหา การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจาก OPAC ส่วนใหญ่เป็นการค้น

ประเภทนี้ 

 (2) การค้นหาประเด็นที่เฉพาะเจาะจง  เป็นการค้นหาค าตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้าง

เจาะจง เช่น ต้องการทราบว่าประเทศไทยมีกี่อ าเภอ เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาชื่ออะไร 

เป็นต้น 

 (3) การค้นหาสารสนเทศอย่างครอบคุลมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการ เช่น ต้องก าร

สารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัด 2009 ให้ละเอียดและครบถ้วน  ทั้งในด้านสาเหตุของโรค การระบาดของโรค 
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อุบัติการณ์ของโรค กลุ่มผู้ป่วย การป้องกัน การรักษา และแนวโน้มต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การดื้อยา เป็นต้น 

ผู้ค้นต้องใช้เทคนิค กลวิธีการค้นและเครื่องมือช่วยค้นหลายเครื่องมือ เพ่ือสามารถค้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องไข้หวัด 2009 ให้ครบถ้วนมากที่สุด  ทั้งนี้อาจต้องปรับวิธีการค้นหลายครั้ง เช่น ปรับเปลี่ยนค าค้น 

เปลี่ยนเทคนิคท่ีใช้ค้น ฯลฯ การค้นประเภทนี้ต้องใช้เทคนิควิธีการที่ซับซ้อน (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-23) 

การค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย OPAC ด้วยจุดเข้าถึง จุดเข้าถึงหลักที่นิยมใช้ ได้แก่ ชื่อเรื่อง         

ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง และค าส าคัญ (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-27) 
 

 
ภาพแสดงรายการข้อมูลบรรณานุกรมและจุดเข้าถึงในระบบ OPAC 

 

 (1) การค้นด้วยชื่อเรื่อง (title) เช่น ต้องการค้นหาหนังสือชื่อ “เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน”  

ผู้ค้นต้องค้นด้วยชื่อเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน” โดยต้องพิมพ์ชื่อเรื่องที่ถูกต้อง พร้อมระบุจุดเข้าถึงให้

หัวเรื่อง 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 

เลขเรียกหนังสือ 

ส านักพิมพ์ , ปีท่ีจัดพิมพ์ 



17 
 
ถูกต้อง ผลที่ได้รับคือระเบียนหนังสือที่มีชื่อเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน” ทั้งหมดในองค์การสารสนเทศ

นั้นๆ โดยครอบคลุมระเบียนชื่อเรื่องนี้ แต่ต่างผู้แต่งกันด้วย (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-27) 

 (2) การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง (author) เช่น รู้ว่าชื่อผู้แต่งของหนังสือที่ต้องการคือ “หิรัญ หิรัญ

ประดิษฐ์” ผู้ค้นต้องพิมพ์ชื่อผู้แต่งที่ถูกต้อง พร้อมระบุจุดเข้าถึงให้ถูกต้อง ผลที่ได้รับคือระเบียนหนังสือทั้งหมด

ที่แต่งโดย “หิรัญ หิรัญประดิษฐ์” ที่มีในองค์การสารสนเทศ (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-28) 

 (3) การค้นด้วยหัวเรื่อง (subject) เช่น ต้องการหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตทุเรียน 

สามารถใช้ค าว่า “ทุเรียน--การผลิต”  พร้อมระบุจุดเข้าถึงให้ถูกต้อง  ผลที่ได้รับคือระเบียนทรัพยากร

สารสนเทศที่มีหัวเรื่อง “ทุเรียน--การผลิต”  ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังระเบียนหนังสือชื่อเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

ได้  ข้อดีของการค้นด้วยหัวเรื่อง คือ ได้สารสนเทศในหัวเรื่องนั้นๆ อย่างครบถ้วน แต่ขณะเดียวกันมีข้อจ ากัด 

คือ จ าเป็นต้องใช้ค าศัพท์ตามที่ก าหนดในบัญชีหัวเรื่อง เช่น หากค้นด้วยค าว่า “การผลิตทุเรียน” อาจไม่ได้ผล

การค้น เพราะเป็นศัพท์ทีไ่ม่ตรงกับค าในบัญชีหัวเรื่องนั่นเอง (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-29) 

(4) การค้นด้วยค าส าคัญ (keyword) เช่น ผู้ค้นต้องการทรัพยากรสารสนเทศในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง แต่ไม่ทราบทั้งชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่องที่แน่นอน อาจใช้ค าที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ฯลฯ ได้ ใน

ที่นี้จึงใช้ค าว่า “ทุเรียน” เป็นค าส าคัญในการค้น  กรณีนี้ผู้ค้นต้องเลือกค้นด้วยค าส าคัญเป็นจุดเข้าถึง ผลที่

ได้รับคือระเบียนทรัพยากรสารสนเทศที่มีค าว่า “ทุเรียน” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง หัวเรื่องและแม้กระทั่งผู้

แต่ง หากในระบบมีผู้แต่งชื่อ ทุเรียน ทั้งนี้ผลการค้นทั้งหมดมีระเบียนหนังสือชื่อเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

รวมอยู่ด้วย  (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-31) 

 ในการสืบค้นด้วยระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ในที่นี้ผู้เขียนขอน าเสนอการ

สืบค้น 4 รูปแบบ คือ (1) การสืบค้นแบบ Basic search (2) การสืบค้นแบบ Advanced search (3) การสืบค้น

แบบ Advanced search โดยใช้ Boolean และ (4) การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้เครื่องมือการ

กรองผลการสืบค้น 

  2.1.1 การสืบค้นแบบ Basic search เป็นการสืบค้นแบบง่าย ไม่ซับซ้อน โดยใช้กลุ่มค าใน

การสืบค้น เช่น อังกฤษ อาหารลดความอ้วน ท่องเที่ยว ออมเพ่ือการลงทุน เป็นต้น โดยใช้ประเภทของจุดเข้าถึง

เป็นตัวจ ากัดการค้นหา การสืบค้นแบบง่ายสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ทันทีจากค าค้นที่ต้องการ แต่

ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจ านวนมาก ต้องใช้เวลาในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการเป็นเวลานาน 

2.1.2 การสืบค้นแบบ Advanced search เป็นการสืบค้นแบบขั้นสูง ที่มีการระบุขอบเขต

ของการสืบค้นให้จ ากัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องการ สามารถใช้ค าค้นได้มากกว่า 1 ค า และสามารถเลือกประเภทของ

จุดเข้าถึง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากข้ึน ลดระยะเวลาในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
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2.1.3 การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใชต้รรกะแบบบูล (Boolean logic) 
ตรรกะแบบบูล (Boolean logic) เป็นวิธีการพ้ืนฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการค้นหาสารสนเทศ 

โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการด าเนินการของเซ็ต คือ ยูเนียน (union) อินเทอร์เซ็คชัน 
(intersection) และคอมพลีเมนต์สัมพัทธ์ (relative complement) ที่มองว่าการค้นหาสารสนเทศเป็นการ
ค้นหาสมาชิกของเซ็ตมากกว่าหนึ่งเซ็ตที่มีลักษณะตามต้องการ  การใช้ตรรกะแบบบูลในการค้นหาสารสนเทศ
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการค้นที่มีประเด็นมากกว่าหนึ่งประเด็นขึ้น
ไปในค าสั่งค้นเพียงค าสั่งเดียว ตรรกะแบบบูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์มี 3 ตัว คือ AND, OR และ 
NOT โดยค าทั้งสามนี้ถูกก าหนดว่าเป็นค าสั่งเพื่อเชื่อมโยงค าศัพท์  ในการอธิบายการท างานของตรรกะแบบบูล
ใช้แผนภาพเวนน์ (Venn diagram) โดยวงกลม 1 วงใช้แทนสารสนเทศเรื่องใดเรื่องหนึ่งและใช้ตรรกะแบบบูล
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวงกลม (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-37) 

  (1) AND ใช้ในกรณีที่ต้องการจ ากัดเงื่อนไขเนื้อหาของสารสนเทศที่ต้องการว่าผลการค้นต้อง
มีเนื้อหามากกว่า 2 ประเด็นอยู่ในสารสนเทศเดียวกัน เช่น ในบทความเดียวกัน ในเอกสารรายการเดียวกัน 
เป็นต้น ดังนั้น การใช้ AND จึงท าให้ผลการค้นมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

  สมมติว่า A คือสารสนเทศเรื่องการเลี้ยงแมว B คือสารสนเทศเรื่องการเลี้ยงสุนัข การใช้ AND 
เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ A และ B ท าให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นกลุ่มใหม่เกิดขึ้น นั่นคือ C ซึ่งเป็นสารสนเทศ
ที่มีเนื้อหา 2 ประเด็น คือเรื่องการเลี้ยงแมวและการเลี้ยงสุนัข (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-37) 

 

 
 

การเลี้ยงแมว AND การเลี้ยงสุนัข 
 
  (2) OR ใช้ในกรณีที่ต้องการเชื่อมโยงสารสนเทศที่มีเนื้อหามากกว่า 2 เรื่องเข้าไว้ด้วยกัน โดย
ที่เนื้อหาของสารสนเทศนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกันก็ได้ การใช้ OR จะ
ท าให้ผลการค้นคืนมีจ านวนมากขึ้น โดยทั่วไปมักใช้ OR กับค าที่มีความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น 
มสธ. OR มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 

A BC 
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  สมมติว่า A คือสารสนเทศเรื่องการเลี้ยงแมว B คือสารสนเทศเรื่องการเลี้ยงสุนัข การใช้ OR 
เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ A และ B จะท าให้ได้สารสนเทศกลุ่มเดิมทั้งสองกลุ่มซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งเรื่อง
การเลี้ยงแมวและการเลี้ยงสุนัข (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-38) 

 

 
 

การเลี้ยงแมว OR การเลี้ยงสุนัข 
 

(3) NOT ใช้ในกรณีที่ต้องการจ ากัดขอบเขตสารสนเทศ โดยไม่ให้มีสารสนเทศที่ไม่ต้องการ
ปรากฏอยู่ในผลการค้นคืน 

สมมติว่า A คือสารสนเทศเรื่องการเลี้ยงแมว B คือสารสนเทศเรื่องการเลี้ยงสุนัข การใช้ 
NOT เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ A และ B จะท าให้ได้สารสนเทศที่ไม่มีเรื่องการเลี้ยงสุนัข มีเพียงเรื่องการ
เลี้ยงแมวเท่านั้น (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-38) 

 

 
 

การเลี้ยงแมว NOT การเลี้ยงสุนัข 
 

 โดยสรุป การค้นคืนสารสนเทศโดยใช้ตรรกะแบบบูล ช่วยให้สามารถเชื่อมค าศัพท์มากกว่าหนึ่งค าใน
ค าสั่งค้นเพียงค าสั่งเดียว และยังท าให้ผลการค้นที่แตกต่างกันด้วย กล่าวคือการใช้ AND ท าให้ผลการค้นมี
จ านวนน้อยกว่าการใช้ OR หรือ NOT ซึ่งอาจหมายความว่าสารสนเทศที่ได้รับมีความเฉพาะเจาะจงกับความ
ต้องการมากกว่า ในขณะที่การใช้ OR ท าให้ผลการค้นมีจ านวนมากขึ้น แต่อาจหมายความว่ามีจ านวน
สารสนเทศที่ต้องตรงกับความต้องการหรือเกี่ยวข้องน้อยลงก็ได้ ตรรกะแบบบูลเป็นเทคนิคท่ีได้รับความนิยมทั้ง
ในส่วนของผู้พัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศ เนื่องจากเขียนค าสั่งได้ง่าย และในส่วนของผู้ค้นเพราะไม่ซับซ้อน
ยุ่งยาก นับว่าตรรกะแบบบูลเป็นเทคนิคพ้ืนฐานในการค้นสารสนเทศและยังสามารถใช้ประกอบกับเทคนิค
วิธีการค้นในแบบอื่นๆ อีก เพ่ือให้ได้รับผลการค้นที่ตรงกับความต้องการ (สีปาน ทรัพย์ทอง. 2553: 10-38) 

A B

A B
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2.1.4 การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้เครื่องมือการกรองผลการสืบค้น 

ประเภทของการสืบค้น แบบ Advanced search มีประเภทของการสืบค้น ดังนี้ 

          (1) Item Type คือ การเลือกลักษณะทรัพยากรสารสนเทศ เช่น วัสดุโสตทัศนวัสดุ จดหมายเหตุ CD-

ROM นวนิยาย หนังสือทั่วไป วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือจอง วิทยานิพนธ์ เพื่อจ ากัดการค้นหา 

          (2) Publication date range คือ การก าหนดระยะเวลาที่หนังสือมีการตีพิมพ์ เช่นต้องการหนังสือที่

ไม่เกิน 10 ปี เช่น 2008-2018 เป็นต้น 

          (3) Language คือ การเลือกว่าต้องการทรัพยากรสารสนเทศภาษาอะไร 

          (4) Library คือ การเลือกโลเคชันของห้องสมุด  

          (5) Sort by คือ การเลือกว่าจะให้ผลลัพธ์เรียงอย่างไร เช่น เรียงจากปีพิมพ์ปัจจุบัน เรียงจากความ

นิยมในการยืมออก เรียงจาก A-Z  เป็นต้น 

          (6) Audience คือ การเลือกประเภทของผู้ใช้บริการ เช่น เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น            

          (7) Content คือ การเลือกเนื้อหาที่ต้องการ เช่น นวนิยาย ชีวประวัติ เป็นต้น 

          (8) Format คือ การเลือกลักษณะทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ CD เป็นต้น 

          (9) Additional content types for books/prints materials คือ การเลือกประเภททรัพยากร

สารสนเทศ เช่น อัตชีวประวัติ ดิกชันนารี ดรรชนี เป็นต้น 

3. ส่วนผลลัพธ์ (Output) ประกอบด้วย (1) รายการข้อมูลทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ      

(2)  การเข้าถึง การน าทรัพยากรสารสนเทศมาใช้  (3) การประเมินผล 

 3.1 รายการข้อมูลทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง   

เลขเรียกหนังสือ สถานะของหนังสือ สถานที่จัดเก็บ หัวเรื่อง เป็นต้น เพ่ือใช้ในการหาทรัพยากรสารสนเทศของ

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง ประกอบด้วย (1) สื่อสิ่งพิมพ์ คือทรัพยากร

สารสนเทศที่บันทึกลงบนกระดาษ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องผ่านกระบวนการพิมพ์ ได้แก่ หนังสือทั่วไป เอกสารการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนังสืออ้างอิง  นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ (2)  สื่อโสตทัศน์  เป็น

ทรัพยากรสารสนเทศที่มีลักษณะเป็นภาพและเสียงที่ช่วยในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 

และจดจ าได้นาน สื่อโสตทัศน์ในห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง ได้แก่ ซีดี

เสียงชุดวิชา ซีดี/ดีวีดี วีดีทัศน์ประจ าชุดวิชา  ซีดี/ดีวีดีภาพยนตร์ และ (3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นทรัพยากร

สารสนเทศที่บันทึกอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออี-บุ๊ก  

(e-book)   

3.2 การเข้าถึง การน าทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ เมื่อทราบเลขเรียกหนังสือที่บรรณารักษ์ได้ท า

การค้นหาให้แล้ว ล าดับต่อไปคือการเข้าถึง การน าทรัพยากรสารสนเทศมาใช้  โดยห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา 
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มสธ. ล าปาง แบ่งการจัดหนังสือออกเป็น 4 ประเภท คือ หนังสือทั่วไป เอกสารชุดวิชาส าหรับนักศึกษา 

ปริญญาตรี ประมวลสาระชุดวิชาส าหรับนักศึกษาปริญญาโท และหนังสืออ้างอิง ใช้ระบบหอสมุดรัฐสภา

อเมริกัน หรือแอลซี (Library of Congress Classification System – LC System)  ในการจัดเรียงหนังสือ   

ส าหรับการยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด ผู้ใช้บริการห้องสมุดบุคคลภายในและ

ผู้ ใช้บริการห้องสมุดบุคคลภายนอก ที่ เป็นสมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2544    ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่องข้อก าหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     พ.ศ. 2557  และ  

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557 

ในส่วนของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุด ไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด แต่

สามารถขอถ่ายส าเนาได้  โดยห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  มีบริการถ่าย

ส าเนาเอกสารเพื่อให้บริการผู้ใช้ มีอัตราค่าถ่ายส าเนาตามทีม่หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 

กรณีไม่มีทรัพยากรสารสนเทศ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง 

แต่มีทรัพยากรสารสนเทศ ณ ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา สามารถใช้บริการน าส่งเอกสาร โดยบริการจะครอบคลุมการค้นคว้าข้อมูล บริการถ่ายส าเนา

เอกสาร และจัดส่งเอกสารให้กับนักศึกษาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ ทั้งนี้การส าเนาเอกสาร

ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ว่าด้วยการส าเนาเอกสาร ในส่วนของค่าใช้จ่ายนักศึกษา

สามารถช าระเงินทางธนาณัติ โดยขอใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-  

ธรรมาธิราช 

ส าหรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  ผู้ใช้สามารถขอส าเนาลงบน

แผ่นซีดีหรือ USB flash drive ได้ โดยมีอัตราค่าบริการตามอัตราที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 

 3.3 การประเมินผล เพ่ือให้ทราบคุณภาพของการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 

(OPAC) ของห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง เป็นการพิจารณาตัดสินคุณค่า

ของงานบริการ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้หรือไม่ เพียงใด การด าเนินการมีประสิทธิผล

เพียงใด สามารถท าการประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ การสัมภาษณ ์และการสังเกต 

 ในที่นี้ผู้ เขียนขอน าเสนอการประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการ

ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน ์(OPAC) ของห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช ล าปาง  (แบบประเมินความพึงพอใจ แสดงในภาคผนวก) โดยท าการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง

ของผู้ที่มาใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน ์(OPAC) ทัง้ผูใ้ชภ้ายใน  อาจารย์ บุคลากร  และผู้ใช้

ภายนอก นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยท าการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 3 ด้าน คือ  
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  (1) ด้านการให้บริการของบรรณารักษ ์

   - ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พร้อมให้บริการ 

   - ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง 

   - มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 

  (2)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

   - มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ 

   - ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก 

   - มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

  (3) ด้านคุณภาพการให้บริการ 

   - ได้รับบริการ/สื่อ ที่ตรงตามความต้องการ 

   - ชั้นหนังสือหาง่าย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

   - ผลการให้บริการในภาพรวม 

 มีหลักเกณฑท์ีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคะแนน ดังนี้ 

  มีความพึงพอใจมากที่สุด   ระดับคะแนน เท่ากับ 5 

  มีความพึงพอใจมาก   ระดับคะแนน เท่ากับ 4 

  มีความพึงพอใจปานกลาง   ระดับคะแนน เท่ากับ 3 

  มีความพึงพอใจน้อย   ระดับคะแนน เท่ากับ 2 

  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด   ระดับคะแนน เท่ากับ 1 
 

 จากนั้นน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์โดยหาผลรวม ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพ่ือน าผล

การประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 



บทท่ี 4 

ขั้นตอนและวิธีการปฏบิัติงาน 
 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของ

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง มีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ (1) การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ (2) การกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ    

(3) การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบฟอร์มขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (4) การค้นคืน

ทรัพยากรสารสนเทศ (5) การประเมินผลการสืบค้น (6) การเข้าถึง/การให้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ              

(7) การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 

 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) 

ของห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ผู้ใช้ 

 

การเข้าถึง/การให้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

การค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเมินความพึงพอใจ 

เริ่มต้น 

 

กรอกแบบฟอร์ม 

จบ 

 

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 

 ประเมินผลการสืบค้น 

ใช่ 

ไม่ 

ไม่ 

ใช่ 
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1. การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของ

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง เริ่มจากผู้ขอใช้บริการมีความต้องการ

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  เช่น ครูหรือ

อาจารย์มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือประกอบการเรียนการสอน  นักศึกษามีความต้องการหนังสือ

เพ่ือประกอบการท ารายงาน  ในขั้นตอนนี้ผู้ให้บริการจะซักถามหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

วัตถุประสงค์ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด เรื่องใด ภาษาใด ของผู้ใช้บริการ  ผู้ให้บริการจะ

ท าหน้าที่กลั่นกรองค าถาม โดยมีสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน (1) การสัมภาษณ์หรือการซักถาม (2) การ

จ าแนกประเภทค าถาม และ (3) การสรุปประเด็นความต้องการของผู้ใช้ลงในแบบฟอร์มการขอใช้บริการสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)  

1.1 การสัมภาษณ์หรือการซักถาม เป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการการให้บริการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง   มีทั้ง

ค าถามจากผู้ใช้บริการมาติดต่อด้วยตัวเองที่ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  

และโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้รู้จุดประสงค์ของผู้ใช้บริการเพ่ือเป็นแนวทางในการสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศ โดยหากผู้ให้บริการไม่ทราบจุดประสงค์ของผู้ใช้เป็นที่แน่ชัด  ก็จะไม่สามารถค้นหา

ทรัพยากรสารสนเทศได้ถูกต้อง    ผู้ให้บริการจะซักถามหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการถึงความต้องการ เพ่ือให้ผู้ใช้

บอกสิ่งที่ต้องการหรือ keyword ของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ โดยมีสาระส าคัญของการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 1.1.1 ประเภทของสารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการ เช่น หนังสือชุดวิชา  หนังสือทั่วไป  สื่อโสตทัศน์ 

 1.1.2 ความรู้ จุดประสงค์ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น การลงทุน  กฎหมาย

อาญา การปลูกข้าว  พจนานุกรมภาษาจีน  การพูดภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 

 1.1.3 จ านวนสารสนเทศ เช่น เนื้อเรื่องสั้น ๆ เนื้อเรื่องขนาดยาวจากหนังสือวิชาการ  

หรือจากทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภท 

 1.1.4 จุดประสงค์ของการน าสารสนเทศไปใช้ ผู้ใช้ต้องการน าไปอภิปราย บรรยาย ท าวิจัย 

หรือเพียงต้องการอ่านเพื่อเป็นความรู้ 

 1.1.5 ระดับของสารสนเทศ เป็นบทความง่าย ๆ หรือเนื้อหาขั้นสูงส าหรับงานวิจัย 

 1.1.6 ผู้ใช้มีสารสนเทศอยู่บ้างหรือไม่ มีมากน้อยเท่าไหร่ เพ่ือจะได้ไม่ค้นคว้าเรื่องซ้ ากัน 

1.2 การจ าแนกประเภทค าถาม เพ่ือเป็นแนวทางทีผู่้ให้บริการจะได้พิจารณาแหล่งและประเภทของ

ทรัพยากรสารสนเทศ อาจจะจ าแนกประเภทตามเนื้อหาหรือหัวข้อวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์  นิติศาสตร์ เป็นต้น  

หรือจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ต้องการทรัพยากรสารสนเทศไปประกอบ

อาชีพ การเกษตร  การท าธุรกิจ หรือต้องการทรัพยากรสารสนเทศไปท ารายงาน ท าวิทยานิพนธ์ 
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วันที่.................................................. 

ตัวอย่างการสรุปประเด็นความต้องการของผู้ใช้ในฟอร์มการขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

1.3 การสรุปประเด็นความต้องการของผู้ใช้ ในขั้นตอนนี้ผู้ให้บริการหรือบรรณารักษ์ จะท าการ

รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่ได้สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์ถึงประเด็นประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

ค าค้นหรือหัวเรื่อง ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ซึ่งจะเป็นกุญแจหลักส าคัญน าไปสู่ค าตอบ  ผู้ให้บริการจะก าหนด

ค าศัพท์แทนประเด็นสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ  และจัดกลุ่มเป็นค าค้นหรือหัวเรื่อง 

 

        แบบฟอร์มการขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) 

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง 

ชื่อ-สกุล.................................................................รหัสนักศึกษา…………………………………….. 

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   สัมฤทธิบัตร   อาจารย์   ประชาชนทั่วไป 

หมายเลขโทรศัพท์................................................... Email…………………………………………………. 

หัวข้อค าถาม/หัวข้อการสืบค้น.....................................................................................................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

 หนังสือทั่วไป   หนังสือชุดวิชา   หนังสือวิชาการ  

 วารสาร นิตยสาร   งานวิจัย วิทยานิพนธ์   สื่อโสตทัศน์   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ค าค้นหรือหัวเรื่อง 

ชื่อหนังสือ...................................................... ...................... ชื่อผู้แต่ง................................................ 

ค าค้น........................................................................หัวเรื่อง....................................... ...................... 

ผลการสืบค้น 

เลขเรียกหนังสือ...................ชื่อผู้แต่ง...............................สถานที่จัดเก็บ................สถานะของหนังสือ............. 

เลขเรียกหนังสือ...................ชือ่ผู้แต่ง...............................สถานที่จัดเก็บ................สถานะของหนังสือ.... ......... 

        ผู้สืบค้น............................................. 

 

 

 

2. ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) 
เป็นการให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลในส่วนของผู้ใช้เพ่ิมเติม  ประกอบด้วย  ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา 

ประเภทของผู้ใช้บริการ  หมายเลขโทรศัพท์  และหัวข้อค าถามหรือหัวข้อของการสืบค้นเพ่ิมเติมจากที่ได้  

สัมภาษณ์ซักถาม 
 

การวิจัยในชัน้เรียน & คณติศาสตร์ & มัธยมศึกษา 
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3. การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบฟอร์มขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
ในขั้นตอนนี้ผู้ให้บริการจะตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม มีความถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่

ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง  รวมทั้งเป็นการทบทวนสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการอีกครั้งหนึ่ง 

หากผู้ใช้มีหัวข้อค าถาม ประเด็น หรือสิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม 
 

4. การค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
ในขั้นตอนนี้ บรรณารักษ์จะท าการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศออนไลน์  (OPAC) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX โดยใช้กลวิธี เทคนิค การค้นคืนสารสนเทศ

จากคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ในบทที่ 3 

   ระบบการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  เป็นการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ

ห้องสมุดผ่านเว็บไซต์    โดยที่ผู้ ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลผ่านทาง    Web browser   ที่  Address 

https://opac01.stou.ac.th   โดยมีฟังก์ชันการสืบค้นที่ครอบคลุมการให้บริการแก่ผู้ใช้ และสามารถรองรับผู้

ใช้ได้หลายคนในเวลาเดียวกัน ท าให้สามารถสืบค้นและค้นหาทรัพยากรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สามารถ

ทราบผลได้ทันทวี่ามีทรัพยากรสารสนเทศใดสามารถใช้บริการได้ และจัดเก็บอยู่ท่ีใด  

 ในการค้นคืนด้วยระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ในที่นี้ผู้เขียนของน าเสนอ

การค้นคืนเพ่ือเป็นแนวทางในการสืบค้น 4 รูปแบบ คือ (1) การสืบค้นแบบ Basic search (2) การสืบค้นแบบ 

Advanced search (3) การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้ตรรกะแบบบูล (Boolean logic) และ     

(4) การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้เครื่องมือการกรองผลการสืบค้น 

 4.1 การสืบค้นแบบ Basic search มีข้ันตอนการสืบค้นดังนี้  

4.1.1 เปิดโปรแกรม Browser Google Chrome หรือ Mozila Firefox จากนั้นพิมพ์  

https://opac01.stou.ac.th  ในช่อง Address bar หรือ ช่องที่อยู่ของเว็บไซต์ 

    
 

 
 

 

 

 

 

พิมพ ์https://opac01.stou.ac.th   
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4.1.2 เมื่อปรากฎหน้าจอของการสืบค้นให้คลิกเลือกประเภทของการสืบค้น   จากนั้นพิมพ์

ค าค้นที่ต้องการสืบค้นลงในช่องสืบค้น  และคลิกเครื่องหมายค้นหา          

   โดยประเภทของการสืบค้นจะประกอบด้วย 

  (1) Title คือ สืบค้นจากชื่อเรื่อง เช่น พุทธธรรม , ชุดวิชาไทยศึกษา , ค าพิพากษา  

(2) Author คือ สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง เช่น ป. อ. ปยุตโต , ชาติ กอบจิตติ , JK.Rowling  

(3) Subject คือ สืบค้นจากหัวเรื่องท่ีเป็นค า กลุ่มค า ที่ใช้แทนเนื้อหา เช่น ประวัติศาสตร์  

(4) ISBN คือ สืบค้นจากเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ เช่น 978-616-200-784-4 

 (5) Call number คือ สืบค้นจากเลขเรียกหนังสือ เช่น AC 159 M37, BF 697.5 S46 

 
               ภาพการเลือกประเภทและการสืบค้นแบบ Basic search 

 

จะปรากฏผลลัพธ์ที่ได้ซ่ึงได้ผลลัพธ์เป็นจ านวนมาก ดังภาพในกรอบสีแดง 

ภาพแสดงผลลัพธ์การสืบค้น 

1. เลือกประเภทท่ี 

ต้องการสืบค้น 
2. พิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น 3. คลิกค้นหา 
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4.2 การสืบค้นแบบ Advanced search มีข้ันตอนดังนี้ 

4.2.1 เมื่อเข้าหน้าจอของการสืบค้นหน้าแรกสุด ให้คลิกเลือกท่ีเมนู Advanced search 

 
 

 
 

4.2.2  คลิกเลือกประเภท Keyword ที่ต้องการสืบค้น และใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นลงใน 

ช่องการสืบค้น  

 
 

โดย Keyword จะมี 7 ประเภทให้เลือก คือ 

(1) Subject คือ หัวเรื่องค าค้น อาจจะเป็นค าหรือวลี เช่น อาหาร การอบแห้ง การศึกษา 

(2) Title คือ ชื่อเรื่อง เช่น ชุดวิชาไทยศึกษา , คู่มือมนุษย์ , แผ่นดินอื่น 

(3) Author คือ ชื่อผู้แต่ง เช่น วินทร์ เลียววาริน , กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ 

(4) Publisher คือ ชื่อส านักพิมพ์ เช่น มติชน , ซีเอ็ด , อมรินทร์พริ้นติ้ง 

(5) Publisher location คือ ที่ตั้งส านักพิมพ์ เช่น กรุงเทพฯ , เชียงใหม่ , นนทบุร ี

2. พิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น 

1. เลือก Keyword ทีต่้องการสืบค้น 

คลิก Advanced search 
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(6) ISBN คือ เลขมาตรฐานสากลหนังสือ เช่น 978-616-200-784-4 

(7) Barcode คือ เลขบาร์โค้ดของหนังสือ เช่น 1000422757 , 1000186374 
 

 
                                      ภาพแสดงการเลือก Keyword ประเภทต่างๆ 

 

 จากนั้นคลิกปุ่ม Search เพ่ือท าการค้นหา 

 

 

 

 

 

 

คลิกปุ่ม Search 
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ผลลัพธ์ที่ปรากฏ จะมีเพียงเรื่องเดียวที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 

 
 

4.3 การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้ตรรกะแบบบูล  (Boolean logic)  โดยมีขั้นตอน

ของการสืบค้นข้ันสูงแบบ Advanced search โดยใขต้รรกะแบบบูล  (Boolean logic)   ดังนี้ 

                    4.3.1 ในหนา้จอการสืบค้นขั้นสูงแบบ Advanced search คลิกท่ี                      ของ

หน้าจอการสืบค้น 

 

 

 

 

 

 

คลิก 



31 
 

4.3.2 คลิกเลือก Keyword ที่ต้องการ โดยจะม ีKeyword ที่ละเอียดเพ่ิมข้ึน และพิมพ์ค าที่

ต้องการสืบค้น 

 

 
 

  4.3.3  ในแถวที่ 2 คลิกเพ่ือเลือก and or not จากนั้นคลิกเลือก keyword จากนั้นพิมพ์

ค าค้นที่ต้องการในช่องสืบค้น หากมีค าค้นในแถวที่ 3 ให้คลิกและพิมพ์เพ่ิม จากนั้นคลิกปุ่ม Search 

 
  

          ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้ Boolean 

 
 

1. เลือก Keyword ที่ 

ต้องการ 

1. คลิกเลือก and or not 
2. เลือก Keyword 

2. พิมพ์ค าที่ต้องการสืบค้น 

3. พิมพค์ าค้นที่ต้องการสืบค้น 

4. คลิกที่ปุ่ม Search 
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    ผลลัพธ์ที่ปรากฏ จะพบว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องจ านวน 4 รายการ  

 

4.4 การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้เครื่องมือการกรองผลการสืบค้น โดยการคลิก

เลือกประเภทของการสืบค้น ในหน้าจอการสืบค้นแบบ Advanced search จากนั้นคลิกปุ่ม Search เพ่ือท า

การค้นหา  ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. คลิกที่ปุ่ม Search 

1. คลิกเลือกประเภทของการสืบค้น 
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การแสดงผลลัพธ์การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 เมื่อท าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศตามค าค้นและวิธีการสืบค้น 4 วิธีการข้างต้นแล้ว จะปรากฏ 

ผลลัพธ์การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพ  

 

 
 

โดยมีรายละเอียด (1) กลุ่มของผลการสืบค้น  เช่น กลุ่มของชื่อผู้แต่ง สถานที่จัดเก็บทรัพยากร

สารสนเทศ โดยสามารถคลิกเลือกกลุ่มของผลการสืบค้น เพ่ือให้แสดงผลเฉพาะกลุ่มของผลการสืบค้นที่

ต้องการได ้ เช่น คลิกเลือก LP Genneral จะแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง (2) จ านวนผลของการสืบค้น  จ านวนหน้าของผลการสืบค้น และ   

(3) ข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ประเภทของ

ทรัพยากร ข้อมูลการพิมพ์ สถานะการยืม สถานที่จัดเก็บ 

 เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่อง จะแสดงข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศโดยละเอียดเพ่ิมขึ้น แสดงสถานที่จัดเก็บ

ของทรัพยากรสารสนเทศ ณ สถานที่ต่าง ๆ โดยสถานที่จัดเก็บ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง จะแสดงข้อความ  LP General Collection 

2. จ านวนผลการสืบค้น

3. ข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรสารสนเทศ 

1. กลุ่มของผลการสืบค้น 
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ภาพแสดงรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ 
 

5. การประเมินผลการสืบค้น 
 เมื่อได้รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ท าการสืบค้น ผู้ให้บริการจะสอบถามผู้ใช้บริการ ในส่วน

ของผลการสืบค้น  ครบถ้วน   ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ โดยหากมีผลการสืบค้นหลายเรื่อง           

จะสอบถามผู้ใช้เรื่องใดที่ผู้ใช้ต้องการ โดยการอธิบายถึงเรื่องที่สืบค้นได้ หรือให้ผู้ใช้ดูผลการสืบคน้จากหน้าจอ

เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะน าข้อมูลทางบรรณานุกรมเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการกรอกลงในแบบฟอร์มการขอใช้

บริการ 
 

6. การเข้าถึง/การให้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ   
 ในขั้นตอนนี้    จะน าแบบฟอร์มการขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)    ของ 

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  ที่กรอกข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมของ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้แก่ เลขเรียกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง  สถานที่จัดเก็บ สถานะ

แสดงสถานทีจ่ัดเก็บหนังสือ (Current location) 

เลขเรียกหนังสือ (Call number)  สถานะ (Status)  

ก าหนดส่ง (Date due) บาร์โค้ด (Barcode) 

ทรัพยากรสารสนเทศ   

ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ล าปาง 
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ของหนังสือ ให้ผู้ใช้บริการท าการหาทรัพยากรสารสนเทศ ณ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด       

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง พร้อมทั้งท าการแนะน าชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ

ในเบื้องต้น  หรือเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นผู้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้หากผู้ใช้แจ้งความประสงค์ โดยห้องสมุด

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง แบ่งการจัดหนังสือออกเป็น 4 ประเภท คือ หนังสือทั่วไป เอกสารชุดวิชาส าหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี ประมวลสาระชุดวิชาส าหรับนักศึกษาปริญญาโท และหนังสืออ้างอิง ใช้ระบบหอสมุด

รัฐสภาอเมริกัน หรือแอลซี (Library of Congress Classification System – LC System)  ในการจัดเรียง 

 

ตัวอย่าง เลขหมวดหมู่หนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง จะท าการเรียงทรัพยากรสารสนเทศจากซ้ายไปขวา จากบนลง

ล่าง และจากเลขน้อยไปหามาก เรียงพยัญชนะ ก-ฮ และ A-Z เรียงจากเลขน้อยไปหามาก 

 

ตัวอย่างการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HD 
30.28 

เลขหมู่หนังสือ 

ว63 เลขประจ าตัวผู้แต่ง หรือ เลขชื่อหนังสือ 

2549 ปีที่พิมพ์ 
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 ด้านหน้าชั้นหนังสือจะมีป้ายบอกเลขเรียกหนังสือ จากภาพชั้นที่ 1 เลขเรียกหนังสือ A1 – DS569 อยู่

ทางด้านขวา  ในส่วนของเลขเรียกหนังสือ DS570-H99 อยู่ทางด้านซ้าย 
 

 
ภาพชั้นหนังสือท่ัวไป 

 

 
ภาพชั้นหนังสือเอกสารการสอนชุดวิชามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 ชั้นหนังสือแต่ละชั้นย่อย จะมีป้ายบอกเลขเรียกหนังสือก ากับไว้ จากภาพชั้นนี้จะมีหนังสือ จัดเรียง

จากเลขเรียกหนังสือ HD 56 – HD 57.9  โดยจัดเรียงจากซ้ายไปขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อผู้ใช้ได้หนังสือที่ต้องการ  สามารถน ามาอ่านได้ภายในห้องสมุดหรือขอถ่ายส าเนา  หรือหาก

ประสงค์ จะท าการยื ม ไป ใช้ภ ายนอกห้ องสมุ ด  สามารถ ท าการยื ม–คืน  ได้ ต ามระ เบี ยบของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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7. การประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน ์(OPAC) ของ

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  เป็นขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายในการ

ให้บริการ โดยให้ผู้ใช้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 

(OPAC) (แบบประเมินความพึงพอใจ แสดงในภาคผนวก)  และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์โดยหา

ผลรวม ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์จะน าเสนอเป็นตารางสรุปดังนี้ 
 

ค าถาม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

1.ด้านการให้บริการของบรรณารักษ์       
1.1 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พร้อมให้บริการ       

1.2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง       

1.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ       
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ       

2.1 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน า 
     ขั้นตอนการให้บริการ 

      

2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว 
     และไม่ยุ่งยาก 

      

2.3 มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ       

3. ด้านคุณภาพการให้บริการ       
3.1 ได้รับบริการ/สื่อ ที่ตรงตามความต้องการ       

3.2 ชั้นหนังสือหาง่าย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย       

3.3 ผลการให้บริการในภาพรวม       
รวม       

 

 เมื่อได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจแล้ว ท าการศึกษาพิจารณาว่าการให้บริการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศออนไลน ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้หรือไม่ เพียงใด หรือมีข้อเสนอแนะจาก

การประเมินหรือไม ่อย่างไร เพ่ือท าการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 



บทท่ี 5 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 

 1. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของ

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง ในการปฏิบัติงานประสบปัญหาการ

ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ ขอสรุปปัญหาตามที่ผู้เขียนได้ให้บริการ ตามขั้นตอนและ

วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1.1 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ใช้ 

  (1) ผู้ใช้มีความเร่งรีบท าให้ไม่สามารถสัมภาษณ์ได้อย่างละเอียด 

  (2) ผู้ใช้ให้ข้อมูลของสารสนเทศท่ีต้องการน้อยเกินไป 

  (3) ผู้ใช้ให้ข้อมูลของสารสนเทศท่ีต้องการกว้างเกินไป 

  (4) ผู้ใช้ไม่กล้าซักถาม 

(5) ผู้ใช้มีลักษณะไม่เป็นมิตร 

1.2 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 (1) ผู้ใช้มีความเร่งรีบไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ 

 (2) ผู้ใช้ไม่สามารถเขียนได้ 

1.3 ขั้นตอนการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ  

  (1) ไม่สามารถเข้าระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ได้ 

(2) ระบบไม่มีเสถียรภาพ 

(3) ไมพ่บผลการค้นคืน 

  (4) ผลการค้นคืนมีมากเกินไป 

  (5) ผลการค้นคืนไม่ตรงตามความต้องการ 

1.4 ขั้นตอนการเข้าถึง/การให้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

  (1) ผู้ใช้ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุด ไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 

(2) ผู้ใช้ไม่พบทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น 
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2. แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 2.1 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ใช้ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
(1) ผู้ใช้มีความเร่งรีบท าให้ไม่สามารถ 
    สัมภาษณ์ได้อย่างละเอียด 

ซักถามให้เข้าประเด็นโดยไว ไม่ออกนอกเรื่อง 
หรืออาจจะถามระบุเฉพาะเจาะจงถึงชื่อเรื่อง
และชื่อผู้แต่ง 

(2) ผู้ใช้ให้ข้อมูลของสารสนเทศที่ต้องการน้อย 
    เกินไป 

สร้างความเป็นกันเองให้เกิดข้ึนระหว่างผู้ใช้และ
ผู้ให้บริการ ซักถามเพ่ิมเติมถึงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ 

(3) ผู้ใช้ให้ข้อมูลของสารสนเทศที่ต้องการกว้าง 
    เกินไป 

ซักถามให้เข้าประเด็นถึง  ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค า
ส าคัญ 

(4) ผู้ใช้ไม่กล้าซักถาม สร้างความเป็นกันเองให้เกิดข้ึนระหว่างผู้ใช้และ
ผู้ให้บริการ การเริ่มซักถาม เริ่มด้วยเรื่องเบาๆ 
ให้ความส าคัญกับผู้ใช้ เมื่อพูดสบตาผู้ใช้ ไม่
แสดงอาการจับจ้องจนกระทั่งผู้ใช้รู้สึกประหม่า 

(5) ผู้ใช้มีลักษณะไม่เป็นมิตร ผู้ซักถามต้องให้ความส าคัญแก่ผู้ใช้ทั้งโดยการใช้
ค าพูด ภาษา กิริยาอาการ เช่น ยืนต้อนรับ 
ภาษา สีหน้า แววตา และน้ าเสียงเป็นมิตร ใช้
ภาษาและหัวข้อสนทนาที่เหมาะสม จะช่วย
สร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างสนทนา สร้างสภาพ
ทางจิตวิทยาที่เกิดผลทางบวก ผู้ใช้เกิดความพึง
พอใจและไว้วางใจที่จะใช้บริการหรือขอความ
ช่วยเหลือ (มาลี ล้ าสกุล. 2546: 29) 

 

 

2.2 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

(1)   ผู้ใช้มีความเร่งรีบไม่สามารถกรอก 
      แบบฟอร์มได้ 

ด าเนินการขั้นตอนการค้นคืนทรัพยากร
สารสนเทศ โดยการซักถามพร้อมการค้นคืน 

(2)  ผู้ใช้ไม่สามารถเขียนได้ ปัญหานี้โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้จะลืมน าแว่นสายตา
มา ให้ซักถามแล้วกรอกแบบฟอร์มให้ผู้ใช้ หรือมี
แว่นสายตาส าหรับผู้สูงอายุให้ยืมในห้องสมุด 
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2.3 ขั้นตอนการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ  

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
(1) ไม่สามารถเข้าระบบการสืบค้นทรัพยากร 
     สารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ได้ 
 

- ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
  ตรวจสอบสายแลน มีการเชื่อมต่อถูกต้อง 
  หรือไม่ 
- แจ้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจสอบ 
  ปัญหา 
- ท าการประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการ 
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) 
  ของส านักบรรณสารสนเทศ    มหาวิทยาลัย- 
  สุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือท าการตรวจสอบและ 
  แก้ปัญหา 

(2) ระบบไม่มีเสถียรภาพ - ใช้โปรแกรม Browser Google Chrome  
  หรือ Mozila Firefox ในการเข้าระบบการ 
  สืบค้น 
- แจ้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจสอบ 
  ปัญหา  

(3) ไม่พบผลการค้นคืน ใช้การค้นคืนแบบ Advanced search โดยใช้
ตรรกะแบบบูล ฟังก์ชัน OR และควรใช้ค าท่ีมี
ความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น มสธ. 
OR มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(4) ผลการค้นคืนมีมากเกินไป ใช้การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้
ตรรกะแบบบูล ฟังก์ชัน AND หรือ NOT 

(5) ผลการค้นคนืไม่ตรงตามความต้องการ ท าการซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นอื่นที่ผู้ใช้
ต้องการ หรือวิเคราะห์หาค าที่จะใช้ในการค้น
คืนใหม ่หรือค าทดแทนที่ใกล้เคียงกัน 
ความหมายใกล้เคียงกัน 
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2.4 ขั้นตอนการเข้าถึง/การให้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
(1) ผู้ใช้ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุด ไม่สามารถยืม 
    ทรัพยากรสารสนเทศได้ 

- แนะน าให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกห้องสมุด 
- ถ่ายส าเนาให้ผู้ใช้  

(2) ผู้ใช้ไม่พบทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น 
 

- ท าการหาทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้ 
- หากไม่มีทรัพยากรสารสนเทศ ให้ท าการ 
  ตรวจสอบว่ามีทรัพยากรสารสนเทศท่ี  
  ส านักบรรณสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่  
  ถ้ามี ให้แนะน าการใช้บริการน าส่งเอกสาร 

 

3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 จัดท าสื่อแผ่นพับแนะน าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ

สืบค้นได้ด้วยตัวเอง  

 3.2 จัดฝึกอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) 

 3.3 ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ผ่านทางระบบ Line หรือ Facebook 

ห้องสมุด 

 3.4 ประสานงานหาเครือข่ายห้องสมุดเพ่ิมเติม เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด 

ได้ครอบคลุมความต้องการ 
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แบบฟอร์มการขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) 

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง 
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เลขเรียกหนังสือ...................ชือ่ผู้แต่ง...............................สถานที่จัดเก็บ................สถานะของหนังสือ............. 
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แบบประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) 
ของห้องสมุดศูนย์วิทยพฒันา มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ล าปาง 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้มาใช้บริการ 
 อาจารย์          บุคลากร        นักศึกษา         บุคคลภายนอก 
 

ความพงึพอใจในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
(กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 

 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยท่ีสุด 

1 

1.ด้านการให้บริการของบรรณารักษ์      

1.1 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พร้อมให้บริการ      

1.2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      

1.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ      

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

2.1 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน า 

     ขั้นตอนการให้บริการ 

     

2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว 

     และไม่ยุ่งยาก 

     

2.3 มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ      

3. ด้านคุณภาพการให้บริการ      

3.1 ได้รับบริการ/สื่อ ที่ตรงตามความต้องการ      

3.2 ชั้นหนังสือหาง่าย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย      

3.3 ผลการให้บริการในภาพรวม      
 

ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ-สกุล   นางสาวรุ่งอรุณ  ค าเป๊กเครือ 

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการท างาน  

2549-2555  พนักงานปฏิบัติงาน ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2555-ปัจจุบัน  บรรณารักษ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง 

 


