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องค์ความรู้ เรื่อง  

รูปแบบการให้บรกิารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาห้องสมุดใหเ้ป็น Learning Center 

กลยุทธ์ที่ 4 :  

  พัฒนาบริการและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 

ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์:  

 2. การบริการและส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศดิจทิัล 

ผู้ดําเนินการจัดการความรู้ :  

  ชุมชนฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี      

การจัดการความรู้ เรื่อง “รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์” เป็นประเด็น

ความรูท้ีฝ่า่ยห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้คัดเลือกขึ้นมาจัดกิจกรรม

การจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดได้เรียนรู้

รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย และร่วมกันหาแนวทางการให้บริการ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ โดยได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของฝ่าย 2 ครั้ง คือ 

กิจกรรมครั้งที่ 1 เติมเต็มความรู้เรื่อง “รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 16 

ตุลาคม 2558 และกิจกรรมครั้งที่ 2 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยเนื้อหา

ของกิจกรรมกล่าวถึงรูปแบบและแนวทางการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3 บริการ ได้แก่ 

บริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information – SDI), 

บริการ Subject guides และบริการ CMU Wolrdshare Interlibrary Loan   โดยมีวิทยากร คือ  
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นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล บรรณารักษ์งานบริการสารนิเทศ นางอรพรรณ การคนซื่อ 

บรรณารักษ์งานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และนางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ บรรณารักษ์งาน

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากฝ่าย

ห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งจาก

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการ

สารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ 3 บริการ ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการให้บริการ รวมถึงแนวทางการ

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นองค์ความรู้  พร้อมคู่มือการให้บริการสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถสรุปองค์ความรูไ้ด้ดังนี้ 

  

1. บริการ Subject Guides (บริการรวมแหล่งสารนเิทศของห้องสมุดตามสาขาวิชา)   

  เป็นบริการรวมแหล่งสารนิเทศของห้องสมุดตามสาขาไว้ในที่เดียวกันให้สามารถสืบค้น

ข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศดังนี ้

หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชานั้น ๆ ห้องสมุดคณะในฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดบริการนี้บนเว็ บไซต์บริการวิจัยของส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ที่ http://library.cmu.ac.th/rsc/  

  การเข้าใช้งานบรกิาร Subject guices มีขัน้ตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์บริการวิจัยของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ที ่

http://library.cmu.ac.th/rsc/ 

2. เลือกหัวข้อ Subject Guides 

3. เลือกสาขาวิชาที่ตอ้งการ 

4. เลือกห้องสมุดคณะ/หัวข้อ ที่ตอ้งการ 

5. จะปรากฏหน้าเพจที่รวบรวมแหล่งสารสนเทศในรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศหลาย

ประเภทดังตัวอย่างภาพด้านล่าง  
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หน้าแสดง Subject Guides ของห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 

หัวข้อ Applied Physics ฟิสิกส์ประยุกต์  

 

ซึ่งภายหลังจากการให้บริการ ผูเ้ข้าร่วมเสวนามขี้อเสนอแนะดังนี้ 

1) การเข้าถึงบริการ Subject Guides 

เนื่องด้วย Link ของการให้บริการ Subject Guides ที่จัดวางบนเว็บเพจของเว็บไซต์ 

RSC มีการจัดวางไว้อย่างซับซ้อน ควรมีการน า Link ของบริการนี้ออกมาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของแต่

ละห้องสมุด หรอืท าไอคอนแสดงใหเ้ห็นได้ชัดเจน 

2) การประชาสัมพันธ์บริการ 

ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์บริการอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากผูใ้ช้บริการหลายท่านอาจไม่ทราบว่ามีบริการ 

3) การเพิ่มเติมหัวข้อ Subject guides 

ควรจัดท าหัวข้อ Subject guides เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการเปิด

สอนในคณะ 
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4) การตรวจสอบเว็บไซต์/ฐานขอ้มูล 

  ควรตรวจสอบและปรับปรุงลิงค์ของบริการ Subject guides เนื่องจากบางลิงค์

เชื่อมโยงกับฐานขอ้มูลซึ่งยกเลิกการบอกรับไปแล้ว 

 
 

2. บริการ CMU Worldshare Interlibrary Loan 

    บริการ CMU WorldShare Interlibrary Loan เป็นบริการยืมหนังสือ/บทความระหว่าง

ห้องสมุดสมาชิกในเครือข่ายความร่วมมือของ OCLC กว่า 178 ประเทศ 17,000 ห้องสมุด เพื่อใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส านักหอสมุดมีบริการ Single Search: 

WorldCat ที่สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้จากห้องสมุดทั่วโลก และเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีบริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ WorldShare Interlibrary Loan จาก

ห้องสมุดที่อยู่ในเครือข่ายของ OCLC โดยให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทบทความ

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย แก่นักศึกษา 

อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักหอสมุดจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่าการให้บริการนี้ไม่ครอบคลุมการยืมหนังสือหรือ  

e-Books จากต่างประเทศ 

การส่งคําขอบทความอิเล็กทรอนิกส์ฟรผี่านบริการ CMU WorldShare 

Interlibrary Loan 

1. เข้าไปที่ช่ือบทความที่ตอ้งการ 

2. คลิกปุ่ม Request Item through interlibrary loan  

3. กรอกแบบฟอร์มค าขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วคลิก submit 

4. ส่งค าขอส าเร็จ รอรับเอกสารทางอเีมล ซึ่งมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรอรับเอกสาร

ภายใน 7 วัน 
 

ข้อดีของบรกิาร 

1. เป็นบริการยืมระหว่างหอ้งสมุดผ่านระบบ WorldShare Interlibrary Loan จาก

หอ้งสมุดที่อยู่ในเครือข่ายของ OCLC ทั่วโลก 

2. ให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทบทความอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ใหแ้ก่

ผูใ้ช้บริการฟรีไม่จ ากัดจ านวน 
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3. ส านักหอสมุดจงึมีนโยบายที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ผูใ้ช้บริการในการขอส าเนา/

สั่งซื้อบทความ 

4. ผูใ้ช้มีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการมากขึ้น ไม่จ ากัดแค่ทรัพยากรสารสนเทศที่มี

ให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมเ่ท่านั้น 
 

 ข้อจํากัด 

1. เงือ่นไขการให้บริการของส านักหอสมุด มช. ไม่ครอบคลุมการยมืหนังสอืหรอื  

e-Book จากต่างประเทศ 

2. ไม่มรีะบบตอบรับอัตโนมัติว่าได้รับค าขอหรอืด าเนินการถึงขัน้ตอนใดแล้ว 

3. การกรอกค าขอใช้บริการจากอาจารย์หรือบุคลากรใหม่ที่ยังไม่มีบัตรสมาชิก  

ไม่มรีหัสบารโ์ค้ด และไม่มีระเบียนข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  แต่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลใน

ช่องที่มีเครื่องหมาย *  และยังมีข้อค าถามว่า กรอกแล้ว จะน าข้อมูลไปรหัสบาร์โค้ดไปใช้ท า

อะไร  ในเมื่อมีช่ือ - สกุล ของผูข้อใช้บริการแล้ว 
  

          ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดท าระบบติดตามค าขอ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบได้ว่าเอกสารที่ตนขอใช้

บริการไป ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 

2. ควรมีการรวบรวมบทความที่ผู้ใช้บริการเคยขอใช้บริการจากห้องสมุดเก็บไว้ เพื่อ

อนาคตอาจมีการจัดท าเป็นคลังข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ตอ่ไป อกีทั้งเพื่อเป็นการศึกษาแนวโน้มความ

ต้องการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการอกีด้วย 

3. ห้องสมุดคณะสามารถน าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ให้บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

อิเล็กทรอนิกส์ฟรี มาแสดงบนหนา้เว็บเพจของห้องสมุดคณะ เพื่อเป็นการแนะน าแหล่งสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผูใ้ช้บริการได้ทราบหลากหลายขึ้น อาทิ  

3.1 HighWire Press (http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl) เป็นเว็บไซต์ที่

ให้บริการวารสารทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะบทความวารสาร

ฉบับย้อนหลัง 

3.2 FreeFullPDF (http://freefullpdf.com/#gsc.tab=0) ให้บริการบทความฉบับเต็มจาก

วารสารทางวทิยาศาสตร์ 



6 
 

3.3  BookSC (http://booksc.org/) เป็นเวบ็ไซต์ทีใ่ห้บริการบทความวารสารทาง

วทิยาศาสตร์มากกว่า 20,000,000 บทความ 

3.4  PhDTree (http://phdtree.org/) บริการเอกสารฉบับเต็มอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่ง

ต่าง ๆ ทั่วโลก 
 

3. บริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of information: SDI)   

เป็นบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้รายบุคคล หรือกลุ่มบุคคล โดยท าการส ารวจความ

ต้องการของผู้ใช้บริการก่อนจะท าการคัดเลือกและจัดส่งสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการและ

ความสนใจของผู้ใช้ให้มากที่สุด สารสนเทศที่จัดให้บริการอาจอยู่ในรูปแบบของบรรณานุกรม 

สาระสังเขป ดรรชนี หรอืสารสนเทศที่มเีนือ้หาสมบูรณ์ (Full Text)    

ความสําคัญของบรกิาร 

1. เป็นบริการสารสนเทศที่ศกึษาความตอ้งการของผู้ใช้ก่อนแล้วเปรียบเทียบความ

ต้องการหรอืความสนใจของผู้ใชก้ับสารสนเทศใหมท่ี่ได้รับ  

2. เป็นบริการสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ใชไ้ด้พัฒนาตนเองทันต่อความก้าวหน้าทาง

วิชาการ ได้ใชป้ระโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย การตัดสินใจ และด้านอื่น  

3. เป็นบริการที่ช่วยประหยัดเวลาของผูใ้ช้บริการในการค้นหาข้อมูล เพราะได้ตัดทอน

เอกสารที่ไม่ตอ้งการออกไป 

4. เป็นบริการที่มีลักษณะต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่สิ้นสุดทันที 

          5. เป็นบริการที่ผูใ้ช้ไม่สามารถก าหนดได้แนชั่ดว่าต้องการสารสนเทศรายการใด กล่าวคือ 

เมื่อได้รับข้อมูล ผูใ้ช้อาจพอใจกับผลงาน เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะตรงกับงานที่ก าลัง

ด าเนนิอยู่ หรอืเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยเรื่องใหม่ก็ได้  

          6. เป็นบริการที่นอกจากจะประเมินผลโดยผู้ใช้แล้วยังมีการปรับปรุงรายการความตอ้งการ

ของผู้ใชใ้ห้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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กระบวนการดําเนินงาน 
 

 

 
 

 

องค์ประกอบสําคัญในการให้บริการ 

1. รายชื่อสมาชิกผูข้อใช้บริการ SDI พร้อมดว้ยรายการบัญชคี าหรอืหัวเรื่องที่แสดง

ลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการ (User Profile) 

2. การสร้างฐานข้อมูลสารนิเทศ (Databases) ประกอบด้วยทางเลือก 2 ทาง คือ  

การสร้างฐานข้อมูลด้วยระบบมือที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น ดรรชนี บรรณานุ กรม และ

สาระสังเขป และการสร้างฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรณารักษ์สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการ และจัดเก็บค า

สืบค้นที่ต้องการพร้อมทั้งระบุให้ฐานข้อมูล Alert หัวเรื่องที่ต้องการกลับมายังอี เมล 

ที่ระบุไว้  

ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลสารนิเทศ 

1) สร้างบัญชีผูใ้ช้ในฐานข้อมูล ScienceDirect 

2) สืบค้นเอกสารตามหัวเรื่อง หรอืค าส าคัญที่ผู้ใชบ้ริการแจง้ความประสงค์ในการ

ขอรับข้อมูลสารสนเทศใหม่ 

3) กรองผลลัพธ์ใหต้รงความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด 
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4) Save search alert เพื่อบันทกึการสบืค้นในลักษณะเดียวกันนี้ไว้ 

เพื่อการให้บริการครั้งตอ่ไป 

3. การสรา้งกลไกเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกสารสนเทศให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละรายโดยใช้

วิธีการเปรียบเทียบระหว่างหัวข้อที่สมาชิกผู้ใช้บริการต้องการ (User Profile) กับฐานข้อมูลต่าง ๆ  

ที่สบืค้น ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่นเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง เพื่อค้นหาสารสนเทศในแหล่ง

ต่างๆ ที่ตรงกับความตอ้งการของผูข้อรับบริการ 

4. การติดต่อกับผู้ใช้บริการเมื่อผ่านการคัดเลือกสารนิเทศที่ตรงกับความต้องการของ

ผู้ใ ช้บริการเรียบร้อยแล้ว ควรแจ้งให้ผู้ใ ช้ทราบโดยเร็ว  โดยอาจจัดส่งให้เฉพาะรายการ

บรรณานุกรม สาระสังเขป หรอืดรรชนี เพื่อให้ผู้ใช้ได้พิจารณาคัดเลือกรายการที่สนใจตามรูปแบบ

ที่ต้องการ เช่น ผู้ใช้ต้องการตัวเล่มจริง บริการถ่ายส าเนา หรือต้องการให้โหลดเอกสารฉบับเต็ม

จากฐานข้อมูลให ้เป็นต้น   
 

นอกจากนี้ควรมีระบบการประเมินผลจากผู้ใช้บริการเพื่อการปรับปรุงรายชื่อสมาชิก และ

หัวเรื่องที่สมาชิกต้องการเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องตรงกับความสนใจและทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา 

ข้อสังเกต 

1. การซ้ าซ้อนของบทความ 

 เนื่องจากอาจารย์ นักวิจัยบางท่าน ก าหนดหัวเรื่อง ค าส าคัญที่มีความใกล้เคียงกัน  

ท าให้ฐานข้อมูลสืบค้นบทความที่ซ้ ากัน และแจ้งเตือนมาที่บรรณารักษ์ จึงท าให้ข้อมูลที่ได้มีความ

ซ้ าซ้อน ดังนั้น หากให้บริการไปในระยะหนึ่งและเกิดกรณีดังกล่าว บรรณารักษ์ควรพิจารณาค าที่

ใชใ้นการสบืค้นใหม่ 

2. ระยะเวลาของการแจ้งเตอืนข้อมูล 

      บางหัวเรื่องไม่มีการ alert เป็นเวลานาน ดังนั้นบรรณารักษ์ควรมีการสอบถาม

ผูใ้ช้บริการและปรับเปลี่ยนหัวเรื่อง/ค าส าคัญ ประกอบกับอาจสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศอื่น เพื่อ

ไม่ให้ขาดชว่งของการให้บริการ 

3. ค าย่อ/ค าศัพท์เฉพาะทางสาขาวิชา 

 หัวเรื่องที่ผู้ใชก้ าหนดมา บางหัวเรื่องเป็นชื่อเฉพาะทางสาขาวิชา ช่ือย่อ ตา่งๆ ท าใหเ้กิด

ความสับสน และเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 
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  แนวทางแก้ไข - ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม หรอื ต้องไปถามอาจารย์ว่าคืออะไร เพื่อที่จะได้

สืบค้นหัวเรื่องที่ตรงกับความตอ้งการมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. สามารถประยุกต์วธิีการสบืค้นจากบริการ SDI ไปใช้ในการจัดบริการ author alert เพื่อ

ช่วยแจง้เตือนบทความวจิัยใหมข่องอาจารย์ที่ตีพิมพ์ลงในฐานขอ้มูลออนไลน์ได้ 

 

 


