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บทคัดย่อ 

การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) จ าแนกประเภทและภาษาของสิง่พิมพ์การศกึษาทางไกล 2) จดักลุม่เนือ้หา

สิง่พิมพ์การศกึษาทางไกล และ 3) ส ารวจการใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล  ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ ทรัพยากร

สารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลที่เป็นสิ่งตีพิมพ์จดัเก็บและให้บริการโดยหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการ

สนเทศ ส านกับรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ครอบคลมุสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์ พ.ศ. 2521-2553 จ านวน 

823 ช่ือเร่ือง ยกเว้นสิง่ตีพิมพ์ประเภทงานวิจยัภาษาไทย วารสาร และส าเนาบทความ วิเคราะห์เนือ้หาสิ่งพิมพ์การศึกษา

ทางไกล โดยใช้กรอบการจ าแนกเนือ้หาการศึกษาทางไกลของศนูย์การเรียนทางไกลระดบัสากล (International Centre 

for Distance Learning – ICDL) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 

ผลการศกึษาพบวา่ 1) ประเภทและภาษาของสิง่พิมพ์การศกึษาทางไกล จ าแนกได้ดงันี ้(1) ประเภทของสิ่งพิมพ์

การศึกษาทางไกลเป็นประเภทหนังสือมากที่สดุ จ านวน 440 ช่ือเร่ือง รองลงมาคือ วิทยานิพนธ์ จ านวน 208 ช่ือเร่ือง 

รายงานการประชุมสมัมนา จ านวน 123 ช่ือเร่ือง และน้อยที่สดุคือ งานวิจัย จ านวน 52 ช่ือเร่ือง และ (2) เป็นสิ่งพิมพ์

ภาษาองักฤษมากที่สดุ จ านวน 557 ช่ือเร่ือง รองลงมาเป็นสิ่งพิมพ์ภาษาไทย จ านวน 266 ช่ือเร่ือง   2) การจดักลุม่เนือ้หา

ของสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลตามหมวดของสิ่งพิมพ์ เป็น หมวดการศึกษาทางไกล (ทฤษฎี นโยบาย สงัคมวิทยา การ

พฒันา) มีมากที่สดุ จ านวน 196 ช่ือเร่ือง รองลงมาคือ หมวดวสัดกุารสอน (แหลง่ทรัพยากร สือ่) จ านวน 165 ช่ือเร่ือง และ

น้อยที่สดุ คือ หมวดหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร จ านวน 25 เร่ือง 3)  การใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล สิ่งพิมพ์ทุก

ประเภทมีประวตัิการยืมออก เมื่อจ าแนกตามประเภทสิง่พิมพ์ หนงัสือภาษาไทยและรายงานการประชุมสมัมนา มีประวตัิ

การยืมออกทุกช่ือเร่ือง  ส าหรับหนังสือภาษาอังกฤษ มีประวัติการยืมออก จ านวน 238 ช่ือเร่ือง และรายงานการ

ประชมุสมัมนา ภาษาองักฤษ มีประวตัิการยืมออก จ านวน 70 ช่ือเร่ือง  

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์เนือ้หา สิง่พิมพ์การศกึษาทางไกล การศกึษาทางไกล 
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Abstract 

The objectives of this research were (1) to classify  the  type  and  language  of  the  

distance  education  printed materials (2) to classify the contents of the distance education 

printed materials and (3)  to study the use of the distance education collection.  

The population was 823 titles of the distance education printed materials, except 

research in Thai language, journal and article which were stored from the Distance Education 

Unit, the Information Service Section, the office of Documentation and Information, 

Sukhothai Thammathirat Open University. These materials were printed during 1978-2010. 

They were analyzed by using the International Centre for Distance Learning - ICDL 

classification.  The statistics employed were frequency and percentage. 

The research findings showed that (1) the type and language of the distance education  

printed materials were 1) most of  the  printed  materials  type was  book 440 titles, thesis 208 

titles, conference proceedings 123 titles and research 52 titles; the printed materials  were 

published in English language 557 titles and Thai language 266 titles; (2) most of the 

contents of the distance education printed materials were in  the field of  General of distance 

education 196  titles,  Teaching material  Resources and Media  165 titles and  curriculum 

and curriculum development 25 titles respectively; and (3) printed materials of all types were 

checked  out.  When   classified  by  type  of  printed  materials, it was found that all of the 

Thai  language  printed  materials   were  checked  out. For  English  language, there  were  

238  titles  checked  out , while 70 titles  of  conference  proceedings  were  checked  out.  

Keywords:  contents analysis, distance education printed materials 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สารสนเทศเป็นข้อมลู ข่าวสาร ความคิด ความรู้ ท่ีได้รับการเลือกสรรและประมวลให้เหมาะสม
กบัการใช้งาน น ามาบนัทึกหรือเสนอในส่ือประเภทตา่งๆ ทัง้ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือโสตทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สารสนเทศการศึกษาทางไกล เป็นสารสนเทศประเภทหนึ่งท่ีน าเสนอเนือ้หาสาระด้านการศึกษาทางไกล 
ครอบคลุมการจดัการการศกึษาทางไกลในด้านตา่งๆ เช่น  ปรัชญา ระบบการศกึษา หลกัสตูร การจดัการ
เรียนการสอน ระบบส่ือ การประเมินผลการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษาทางไกล เป็นต้น 

 สารสนเทศการศึกษาทางไกล เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย ผู้ สอนได้ใช้สารสนเทศเป็นข้อมูลประกอบการเขียน
ประมวลสาระ การก าหนดกิจกรรมในแนวการศึกษาชุดวิชาให้ผู้ เรียนปฏิบตัิ และใช้เป็นชิน้งานในแผน
กิจกรรมการศกึษาประจ าชดุวิชา ให้ผู้ เรียนไปด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิพากษ์ สงัเคราะห์ ในการสมัมนา 
กิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ เป็นต้น ผู้ เรียนโดยเฉพาะผู้ เรียนในระดบับณัฑิตศึกษาใช้สารสนเทศในการศึกษาหา
ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่ง รวมทัง้น าไปอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า ท าให้ข้อมูลท่ีน าเสนอมีความ
นา่เช่ือถือ  อีกทัง้การใช้สารสนเทศอ้างอิงยงัท าให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์และทกัษะในการใช้สารสนเทศท่ีมา
จากแหลง่ท่ีนา่เช่ือถือ มีกระบวนการแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริงอยา่งมีแบบแผนท่ีเช่ือถือได้  

 ส านกับรรณสารสนเทศเป็นห้องสมดุส่วนกลางของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท าหน้าท่ี

สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  พันธกิจหนึ่งของส านักบรรณสารสนเทศคือ  เป็นแหล่ง

รวบรวมสารสนเทศการศึกษาทางไกลเพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและผู้ เรียนทางไกล  ปัจจุบนัสารสนเทศ

การศกึษาทางไกลท่ีส านกับรรณสารสนเทศจดัหา จดัเก็บ และให้บริการ มีทกุรูปแบบ ทัง้ส่ือสิ่งพิมพ์  

ส่ือโสตทัศน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  สารสนเทศการศึกษาทางไกลในรูปแบบดังกล่าวเรียกโดยรวมว่าเป็น

ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล มีหนว่ยสนเทศการศกึษาทางไกลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

การจดัการสารสนเทศประเภทนีโ้ดยเฉพาะ 

 นบัแตม่หาวิทยาลยัก่อตัง้ใน พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจบุนั หน่วยสนเทศการศกึษาทางไกลได้สะสม 

รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางไกลมาอย่างต่อเน่ือง ตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการของการศึกษา

ทางไกลควบคูก่บัพฒันาการของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ปัจจบุนัหน่วยสนเทศการศกึษาทางไกล 

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลทัง้ในรูปส่ือสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสิ่งพิมพ์

ได้แก่ หนงัสือ ต ารา รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุมสัมมนา คู่มือปฏิบตัิงาน วารสาร

การศึกษาทางไกลฉบบัย้อนหลัง และส าเนาบทความวารสารภาษาต่างประเทศ  ส่วนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก่ ฐานข้อมลูดชันีและสาระสงัเขปของบทความการศกึษาทางไกลภาษาองักฤษ  
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 โดยท่ีหน่วยสนเทศการศกึษาทางไกลยงัไม่ได้ส ารวจและจ าแนกประเภท เนือ้หาของทรัพยากร

สารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลท่ีจดัเก็บและให้บริการในหน่วยว่าเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทใด มีเนือ้หาด้านใด  

ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลท่ีมีส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีได้รับอภินนัทนาการ ยกเว้นสิ่งพิมพ์

ประเภทหนงัสือ ต ารา ท่ีจดัซือ้เข้ามาตามความต้องการของคณาจารย์และนกัวิจยั ในการพิจารณาและ

ตดัสินใจซือ้หนงัสือ ต าราด้านการศกึษาทางไกลท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่พิจารณาเนือ้หาจากสารบญั ช่ือเร่ือง 

ปีพิมพ์ล่าสุดเป็นหลัก  ซึ่งการตัดสินใจซือ้ โดยพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว อาจท าให้มีทรัพยากร

สารสนเทศไม่เพียงพอ  อาจมีการจัดซือ้ซ า้ซ้อนเพราะทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลเป็น

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนือ้หาเฉพาะด้าน  นอกจากนี ้การพิจารณาจากปีท่ีจดัพิมพ์อาจได้สิ่งพิมพ์ท่ีเป็น

การพิมพ์ใหม่ (reprint) ไม่ใช่การปรับปรุงเนือ้หา (editing)  จึงมีผลกระทบด้านการใช้งบประมาณ ถือว่า

เป็นการใช้งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า โดยเฉพาะการจดัซือ้หนังสือ ต าราการศึกษาทางไกลภาษาอังกฤษท่ี

ราคาค่อนข้างสูง แต่มีการใช้น้อยเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้หนังสือภาษาไทย  จากการส ารวจการใช้

หนงัสือภาษาองักฤษด้านการศึกษาทางไกลบางเล่มโดยพิจารณาจากข้อมลูวนัก าหนดส่งท่ีบนัทึกไว้ท้าย 

เลม่ของหนงัสือ จะพบวา่ มีการใช้ต าราภาษาองักฤษบางเล่มเพียง 1-2 ครัง้เท่านัน้นบัจากวนัท่ีมีการจดัซือ้

และน าตวัเลม่ออกให้บริการ และยงัพบว่า หนงัสือภาษาองักฤษท่ีจดัซือ้เข้ามาจ านวนหนึ่ง ไม่มีประวตัิการ

ยืมออกเลย 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการใช้เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์เนือ้หาโดยใช้ระเบียบ

วิธีการวิจยั โดยใช้กรอบแนวคิดการจ าแนกเนือ้หาการศึกษาทางไกลของศนูย์การเรียนทางไกลระดบัสากล 

(International Centre for Distance Learning -ICDL) โดยการรวบรวมเอกสารท่ีมีเนือ้หาด้านเดียวกนัมา

วิเคราะห์หาข้อสรุป และน าเสนอข้อสรุปอยา่งเป็นระบบ เป็นวิธีการศกึษาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ช่วยจ าแนก

เนือ้หาและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลว่าเป็นสิ่งพิมพ์ด้านใด มีการให้บริการ

มากน้อยเพียงใด และมีเนือ้หาประเภทใด  อนัเป็นแนวทางในการจดัการสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล 

ท่ีท าให้ผู้ปฏิบตังิานท่ีรับผิดชอบการจดัการสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล  ได้ข้อมลูเนือ้หาสารสนเทศท่ี

ยงัมีจ านวนน้อยแตมี่ความส าคญั จ าเป็นต้องจดัหาเพิ่มเติมหรือเป็นสารสนเทศท่ีมีเนือ้หาท่ีมีความซ า้ซ้อน 

เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีใช้น้อย ขณะเดียวกัน ผู้ ปฏิบตัิงานจัดหมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้าน

การศึกษาทางไกลจะได้ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางวิเคราะห์หมวดหมู่และจัดท ารายการทรัพยากร

สารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลได้อย่างเหมาะสมตอ่ไป  นบัได้ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ด้านการจดัองค์
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ความรู้การศกึษาทางไกลอยา่งเป็นระบบด้วยวิธีการวิจยั อนัจะสง่ผลดีตอ่มหาวิทยาลยั เน่ืองจากสารสนเทศ

การศึกษาทางไกลมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ

สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวิทยาลยัท่ีท าให้บรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์  โดยเฉพาะการตอบสนองใน

แผนการปฏิบตัิการของมหาวิทยาลยัท่ีระบุเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สารสนเทศการศึกษาทางไกล 

ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าของโลก ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบการศกึษา

ทางไกลแก่ผู้ เ รียน  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษาด้วยการจัดเตรียม

ส่ือการศกึษาทางไกลท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนในระดบับณัฑิตศกึษา อนัเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเพ่ือลด

การลาออกกลางคนัของนกัศกึษาและยทุธศาสตร์ท่ี 4 การน าสารสนเทศการศกึษาทางไกลเสนอบนเว็บไซต์ 

เพ่ือเป็นบริการสงัคมในระบบทางไกลท่ีรวมส่ือทางไกลไว้อยา่งสมบรูณ์ครบถ้วน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจ าแนกประเภทและภาษาของสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล
2. เพ่ือจดักลุม่เนือ้หาสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล
3. เพ่ือส ารวจการใช้สิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล

นิยามศัพท์ 
การวิเคราะห์เนือ้หา หมายถึง วิธีการ เทคนิคการวิจยัท่ีใช้จ าแนกทรัพยากรสารสนเทศด้าน

การศกึษาทางไกลประเภทสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ออกเป็นประเภทภาษา จดักลุ่มเนือ้หาตาม

ระบบ ICDL  และวิเคราะห์ข้อมลูการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล 

   ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล หมายถึง สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลและ
ฐานข้อมลูดรรชนีและสาระสงัเขปของบทความด้านการศกึษาทางไกลท่ีจดัเก็บและให้บริการใน 
หนว่ยสนเทศการศกึษาทางไกล  ฝ่ายบริการสนเทศ ส านกับรรณสารสนเทศ   

   สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล  หมายถึง หนงัสือ หนงัสืออ้างอิง รายงานการประชุมสมัมนา
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ท่ีจดัเก็บและให้บริการในหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล  ฝ่ายบริการสนเทศ ส านกั
บรรณสารสนเทศ 

หนังสือ หมายถึง หนังสือทั่วไปและหนังสืออ้างอิง ต าราทางวิชาการ คู่มือ  เอกสาร 
ประกอบการเรียนการสอน ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีน าเสนอเนือ้หาด้านการศกึษาทางไกล   
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หนังสืออ้างอิง หมายถึง สารานกุรม พจนานกุรม คูมื่อ บทคดัยอ่วิทยานิพนธ์ ท าเนียบนาม 
นามสงเคราะห์ รายช่ือ ดรรชนี สาระสงัเขป  สถิต ิท่ีน าเสนอเนือ้หาด้านการศกึษาทางไกล   

รายงานการประชุมสัมมนา หมายถงึ เอกสารประกอบการประชมุ การสมัมนา และการ
ฝึกอบรมภาษาไทยและภาษาองักฤษ ด้านการศกึษาทางไกล   

วิทยานิพนธ์  หมายถึง ผลการศกึษาของนกัศกึษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศกึษาใน
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกภาษาไทยและภาษาองักฤษในและต่างประเทศ ท่ีน าเสนอเนือ้หาด้าน
การศกึษาทางไกล    

งานวิจัย  หมายถึง สิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษท่ีเสนอผลการศกึษา  การวิเคราะห์ การประเมินผล 
ท่ีมีการน าวิธีการวิจยั  (methodology) มาใช้ในการศกึษา  ครอบคลมุ รายงานการวิจยั รายงานผลการวิจยั 
รายงานการประเมินผล  รายงานการวิเคราะห์ตา่ง ๆ  ท่ีน าเสนอเนือ้หาด้านการศกึษาทางไกล   

การใช้สิ่ งพิมพ์การศึกษาทางไกล   หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สิ่งพิมพ์ด้าน
การศกึษาทางไกลจากประวตักิารยืมในใบก าหนดสง่ (date due) ท้ายตวัเลม่ของสิ่งพิมพ์แตล่ะช่ือเร่ือง 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัตงิาน 
1) ได้แนวทางการปฏิบตัิงานจดัหา จดัหมวดหมู่ท ารายการ และการบริการสิ่งพิมพ์การศึกษา

ทางไกล 
2) น าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการด าเนินงานการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศการศกึษาทางไกล

โดยเฉพาะการพิจารณาจ าหนา่ยออกสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีมีเนือ้หาล้าสมยัและไมมี่การใช้ประโยชน์ 
ประโยชน์ต่อส านักบรรณสารสนเทศ 
1) ได้ข้อมูลประเภทและจ านวนของสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลท่ีจัดเก็บและให้บริการในส านกั

บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท าให้ทราบถึงปริมาณและความเพียงพอของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจดัเก็บแตล่ะประเภท ประเภทและเนือ้หาสารสนเทศการศกึษาทางไกลท่ีมีจ านวนน้อยหรือยงั
ไมมี่จดัเก็บและให้บริการ  

2) ได้ข้อมูลการใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล ประเภทและเนือ้หาสิ่งพิมพ์ทางไกลท่ีมีการใช้
อย่างต่อเน่ืองและมีการใช้น้อย หรือ ไม่มีการใช้  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศด้าน
การศึกษาทางไกล อีกทัง้ยงัเป็นการส ารวจจุดอ่อนต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานการจัดการสารสนเทศ
การศกึษาทางไกลในด้านความซ า้ซ้อนของเนือ้หา เนือ้หาท่ีมีการจดัหาน้อยแตมี่การใช้มาก   
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ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
1) ได้ข้อมลูสภาพเนือ้หาโดยรวมและการใช้สิ่งพมิพ์การศกึษาทางไกลท่ีมีบริการในส านกับรรณสาร

สนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
2) ได้บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลท่ีมีการพิมพ์ระหว่างปี 2521-2553 เพ่ือน าไปใช้

เป็นแหลง่ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าแก่นกัวิจยั นกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการศกึษาทางไกล 

วิธีการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิเคราะห์สิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีจดัเก็บและให้บริการในหน่วยสนเทศ

การศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ ส านกับรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีตีพิมพ์ 
พ.ศ.2521-2553 มีวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลประเภทหนงัสือ

 วิทยานิพนธ์ งานวิจยัและรายงานการประชมุสมัมนา  ท่ีเป็นสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีจดัเก็บท่ีชัน้บริการ
ท่ีผู้วิจยัสามารถตดิตามตวัเลม่ได้ ตีพิมพ์ พ.ศ.2521-2553 จ านวนทัง้หมด   823 ช่ือเร่ือง ครอบคลมุหนงัสือ
ภาษาไทย  หนงัสือภาษาองักฤษ  วิทยานิพนธ์ภาษาไทย วิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ  งานวิจยัภาษาองักฤษ 
รายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทย และรายงานการประชมุสมัมนาภาษาองักฤษ        

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั
เคร่ีองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

1) แบบบนัทกึและการวิเคราะห์เนือ้หาทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล ซึ่งผู้วิจยั

จดัท าขึน้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบบนัทึกแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นรายละเอียดเก่ียวกับ

บรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศการศกึษาทางไกล ประกอบด้วยช่ือผู้แตง่ ช่ือเร่ือง สถานท่ีพิมพ์ ปี

พิมพ์และเลขเรียกหนงัสือ (call number)  ตอนท่ี 2 เป็นข้อมลูประเภทสิ่งพิมพ์ และการวิเคราะห์เนือ้หา 

ประกอบด้วย ประเภทสิ่งพิมพ์ เนือ้หาหมวดใหญ่และหมวดย่อย  และ ตอนท่ี 3 เป็นการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศ ประกอบด้วย ปีและจ านวนครัง้ท่ีมีการยืมออกโดยพิจารณาจากข้อมูลการยืมท่ีปรากฏในใบ

ก าหนดสง่ท้ายเลม่สิ่งพิมพ์แตล่ะช่ือเร่ือง 

2) กรอบการจ าแนกเนือ้หาการศกึษาทางไกลของศนูย์การเรียนทางไกลระดบัสากล

(International Centre for Distance Learning -ICDL) เน่ืองจาก ICDL มีการจดัหมวดหมูเ่นือ้หาโดย

ใช้หลกัการเดียวกนักบัการจดัหมวดหมูส่าขาวิชาโดยน าวรรณกรรมแตล่ะประเภทจ าแนกตามเนือ้หาเพ่ือ

สะดวกในการค้นหา แบง่เนือ้หาหลกัเป็น 8 สาขา เร่ิมจากหวัข้อกว้างๆ ข้อมลูเชิงหลกัการ ทฤษฎี นโยบาย 
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สงัคมวิทยา ดงัปรากฏในหมวด 00  จากนั�นเป็นการแบง่เนื�อหาการประยกุต์การศกึษาทางไกล ประเภท 

การศกึษา เนื�อหา ดงัปรากฏในหมวด 01 และ 02  ขณะท่ี หมวด 03 และ 04 เป็นเนื�อหาเก่ียวกบันกัศกึษา  

หมวด 05 และ 06 เก่ียวกบัหลกัสตูรและวิธีการสอน และหมวด 07 เก่ียวกบัสถาบนั การบริหารจดัการและ 

บคุลากร    

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) รวบรวมสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลแตล่ะประเภทท่ีจดัเก็บระหว่างปี 2521-2553 และ

ให้บริการในหนว่ยสนเทศการศกึษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ ส านกับรรณสารสนเทศ 
2) คดัแยกสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลตามประเภทเนือ้หาตามกรอบการจ าแนกของศนูย์การ

เรียนทางไกลระดบัสากล (ระบบ ICDL) 
3) วิเคราะห์เนือ้หาจากรายการสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลแตล่ะประเภทมาวิเคราะห์และ

สรุปผลการวิเคราะห์ในแบบบนัทกึ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมลูโดยแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละของข้อมลูเก่ียวกบับรรณานกุรมของ 
ทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกลและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศการศึกษา ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลการจ าแนกเนือ้หาทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล ใช้กรอบการจ าแนกของศนูย์การเรียน
ทางไกลระดบัสากล (ระบบ ICDL) 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
การวิเคราะห์เนือ้หาสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล มีผลสรุปดงันี ้
1. การจ าแนกประเภทและภาษาของส่ิงพิมพ์การศึกษาทางไกล

ประเภทและภาษาของสิ่งพมิพ์การศึกษาทางไกล ทรัพยากรสารสนเทศการศกึษาทาง
ไกลจ านวน 823 ช่ือเร่ือง จ าแนกเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือมากท่ีสดุ จ านวน 440 ช่ือเร่ือง รองลงมาเป็น 
วิทยานิพนธ์ จ านวน  208  ช่ือเร่ือง รายงานการประชมุสมัมนา จ านวน 123 ช่ือเร่ือง และน้อยท่ีสดุเป็น
งานวิจยั จ านวน  52  ช่ือเร่ือง เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีใช้ภาษาองักฤษ จ านวน 557 ช่ือเร่ือง และภาษาไทย จ านวน 
266 ช่ือเร่ือง ตามล าดบั  เม่ือจ าแนกตามประเภทของสิ่งพิมพ์ พบวา่ เป็นหนงัสือภาษาองักฤษ มากท่ีสดุ 
จ านวน 389 ช่ือเร่ือง   รองลงมาเป็น วิทยานิพนธ์ภาษาไทย จ านวน 184 ช่ือเร่ือง รายงานการระชมุสมัมนา
ภาษาองักฤษจ านวน  92 ช่ือเร่ือง งานวิจยัภาษาองักฤษ จ านวน  52 ช่ือเร่ือง หนงัสือภาษาไทย จ านวน 51 
ช่ือ  และน้อยท่ีสดุเป็นรายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทย จ านวน 31 ช่ือเร่ือง รายละเอียดปรากฏ ดงั
ตารางท่ี 1  
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ตารางที� 1  แสดงจํานวนและรอ้ยละของสิ�งพิมพ์การศกึษาทางไกลจาํแนกตามประเภทและภาษา 

ประเภทสิ่งพิมพ์

การศึกษาทางไกล 

ภาษา 

รวม ไทย  (ชื่อเร่ือง) (ร้อยละ) อังกฤษ (ชื่อเร่ือง) 

หนงัสือ 51 389 440 

วิทยานิพนธ์ 184 24 208 

งานวิจยั - 52 52 

รายงานการ

ประชมุสมัมนา 

31 92 123 

รวม 266 557 823 

2. การจดักลุ่มเนือ้หาทรัพยากรสารสนเทศดา้นการศึกษาทางไกล
เนือ้หาหมวดใหญ่ของสิ่งพมิพ์การศึกษาทางไกล  มีเนือ้หาในหมวด 00 การศกึษา 

ทางไกล มากท่ีสดุ จ านวน  196  ช่ือเร่ือง รองลงมาเป็น เนือ้หาในหมวด 06 วสัดกุารสอน   จ านวน  165  

ช่ือเร่ือง  และน้อยท่ีสดุเป็นมีเนือ้หาในหมวด 05 หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร จ านวน 25 ช่ือเร่ือง  

และพบว่า หนงัสือภาษาองักฤษ และงานวิจยัภาษาองักฤษ มีเนือ้หาในหมวด 00 การศกึษาทางไกล มาก

ท่ีสุด 140 ช่ือเร่ือง และ 18 ช่ือเร่ืองตามล าดบั หนังสือภาษาไทยและวิทยานิพนธ์ภาษาไทย มีเนือ้หาใน

หมวด 06 วัสดุการสอน มากท่ีสุด จ านวน 60 ช่ือเ ร่ืองและ 19  ช่ือเ ร่ืองตามล าดับ  วิทยานิพนธ์

ภาษาองักฤษ มีเนือ้หาในหมวด 01 การประยกุต์การศกึษาทางไกล มากท่ีสดุ รายงานการประชมุสมัมนา

ภาษาไทย  มีเนือ้หาในหมวด 04 การบริหารจดัการนักศึกษา มากท่ีสุด และรายงานการประชุมสมัมนา

ภาษาองักฤษ มีเนือ้หาในหมวด 07 สถาบนั บคุลากรและการจดัการ มากท่ีสดุ   

นอกจากนี ้ผลการศกึษาสิ่งพิมพ์แตล่ะประเภท พบวา่ ครอบคลมุเนือ้หาในหมวดตา่งๆ ดงันี ้

หนังสือภาษาไทย  มีเนือ้หาครอบคลุมหมวด 00 การศึกษาทางไกล 01 การประยุกต์การศึกษา

ทางไกล  04 การบริหารจดัการนกัศึกษา 06 วสัดกุารสอน และ 07 สถาบนั แต่ไม่มีเนือ้หาหมวด 02 การ

เตรียมการ วิธีการเตรียมการ 03 จิตวิทยานกัศกึษา และ 05 หลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูร 
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หนงัสือ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัภาษาองักฤษมีเนื�อหาครอบคลมุทกุหมวดใ หญ่

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย มีเนือ้หาครอบคลมุทุกหมวด ยกเว้น 02 การเตรียมการ วิธีการเตรียมการ 

และ 05 หลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูร 

รายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทย มีเนือ้หาครอบคลมุทกุหมวด ยกเว้น 03 จิตวิทยานกัศกึษา 

รายงานการประชมุสมัมนาภาษาองักฤษ มีเนือ้หาครอบคลมุทกุหมวด ยกเว้น  02 การเตรียมการ 

วิธีการเตรียมการ  รายละเอียดปรากฏตาม ตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนของสิง่พิมพ์การศกึษาทางไกลจ าแนกตามประเภทและเนือ้หาหมวดใหญ่ 
ประเภท 

เนือ้หาหมวด

ใหญ่ 

หนงัสือ 

ภาษาไทย

(จ านวน ) 

หนงัสือ

ภาษาองักฤษ

(จ านวน ) 

วิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย

(จ านวน ) 

วิทยานิพนธ์ 

ภาษาองักฤษ

(จ านวน) 

งานวิจยั

ภาษาองักฤษ 

(จ านวน) 

รายงานการ

ประชมุสมัมนา 

ภาษาไทย 

(จ านวน) 

รายงานการ

ประชมุสมัมนา 

ภาษาองักฤษ 

(จ านวน) 

รวม 

00 การศกึษา

ทางไกล 

7 140 5 4 18 2 20 196 

01 การประยกุต์

การศกึษา

ทางไกล 

4 45 35 5 5 3 15 112 

02 การ

เตรียมการ 

วิธีการเตรียมการ 

- 34 - 1 3 1 - 39 

03 จิตวิทยา

นกัศกึษา 

- 20 26 4 6 - 4 60 

04 การบริหาร

จดัการนกัศกึษา 

7 28 30 1 4 8 4 82 

05 หลกัสตูร - 15 - 2 3 3 2 25 

06 วสัดกุารสอน 19 45 60 4 8 7 22 165 

07 สถาบนัฯ 14 62 28 3 5 7 25 144 

รวม 51 389 184 24 52 31 92 823 
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3. เนือ้หาหมวดย่อยของสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล  มีเนือ้หาหมวดย่อยในแตล่ะหมวดใหญ่

แตกตา่งกนั รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงเนือ้หาหมวดยอ่ยของสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลจ าแนกตามประเภทและภาษา 

เนือ้หา 

หมวดใหญ่ 

เนือ้หาหมวดย่อย 

สิ่งพมิพ์ภาษาไทย สิ่งพมิพ์ภาษาอังกฤษ 

00 การศึกษา

ทางไกล 

หนงัสือ มีเนือ้หา 00 การศกึษาทางไกลทัว่ไป 

05 ทฤษฎี ปรัชญาการศกึษาทางไกล 

รายงานการประชมุสมัมนา มีเนือ้หาเฉพาะ

หมวดย่อย 00การศกึษาทางไกลทัว่ไป 

หนงัสือ มีเนือ้หาครอบคลมุหมวดย่อย 

วิทยานิพนธ์  มีเนือ้หา 10 การวางแผน 

นโยบายการศกึษาทางไกล  20 สงัคมวิทยา 

การเข้าถึงและ 30 อนาคตการศกึษาทางไกล 

01 การ

ประยกุต์

การศึกษา

ทางไกล 

หนงัสือ มีเนือ้หา 00 การประยกุต์ ทัว่ไปและ

การศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

วิทยานิพนธ์ มีเนือ้หาทกุหมวดยอ่ยยกเว้น  32 

การฝึกอบรมทางไกลในสถานประกอบการ

และ 33 กลุม่ชา่งฝีมือ 

หนงัสือ มีเนือ้หาครอบคลมุหมวดย่อยทัง้หมด 

02 การ

เตรียมการ

และวิธีการ

เตรียมการ 

 ส่ิงพิมพ์ทกุประเภทมีเนือ้หาหมวดย่อย 

ยกเว้น รายงานการประชมุสมัมนา  

มีเนือ้หา เฉพาะหมวดย่อย  35 การศกึษาด้าน

สขุภาพ 

หนงัสือมีเนือ้หาครอบคลมุทกุหมวดยอ่ย 

ยกเว้น หมวดยอ่ย 45 การฝึกอบรมด้าน

การค้า 

งานวิจยั มีเนือ้หาเฉพาะหมวดยอ่ย 05  การ

เตรียมการสอนและการรู้หนงัสือ 15

มนษุยศาสตร์ และ 40 การฝึกอบรมด้าน

วิชาชีพ   

วิทยานิพนธ์ มีเนือ้หาเฉพาะหมวดย่อย 15 

มนษุยศาสตร์ 
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ตารางท่ี  3 (ตอ่)

เนือ้หา 

หมวดใหญ่ 

เนือ้หาหมวดย่อย 

สิ่งพมิพ์ภาษาไทย สิ่งพมิพ์ภาษาอังกฤษ 

03 จิตวิทยา

นกัศกึษา 

แรงจงูใจ 

สิ่งพิมพ์ทกุประเภทมีเนือ้หาหมวดย่อย 

ทกุหมวด 

หนงัสือ มีเนือ้หาหมวดย่อยทกุหมวด ยกเว้น 

หมวดย่อย 05 จิตวิทยาการเรียนรู้ 

งานวิจยัมีเนือ้หาเฉพาะหมวดยอ่ย 10 แรงจงูใจ

และความส าเร็จ  20 คณุลกัษณะผู้ เรียน และ 

25 การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนแบบเปิด 

05 หลกัสูตร

และการจดัการ

หลกัสูตร 

สิ่งพิมพ์ทกุประเภทไมมี่เนือ้หา หมวดยอ่ย

05 กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 20

กระบวนการผลิตหลกัสตูร และ 25 การ

เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 

หนงัสือ รายงานการประชมุสมัมนามีเนือ้หา 

เฉพาะหมวดย่อย 05 กระบวนการพฒันา

หลกัสตูร 10 กระบวนการผลิตหลกัสตูร และ 

25 การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 

06 วสัดกุาร

สอนแหล่ง

ทรัพยากร 

สิ่งพิมพ์ทกุประเภท มีเนือ้หาหมวดย่อย 

ทกุหมวด ยกเว้น รายงานการระชมุสมัมนา

ไมมี่เนือ้หาหมวดยอ่ย 05 วสัดกุารเรียนท่ี

เผยแพร่และหมวด 15 โทรศพัท์ 

สิ่งพิมพ์ทกุประเภท มีเนือ้หา หมวดยอ่ยทกุ

หมวดยกเว้นวิทยานิพนธ์ไม่มีเนือ้หา 05 วสัดุ

การสอน แหลง่ ส่ือ และ 30 คอมพิวเตอร์ 

ชว่ยสอน 

07 สถาบนัการ

บริหารจดัการ 

สิ่งพิมพ์ทกุประเภท ไมมี่เนือ้หาหมวดยอ่ย 

05 ทนุการศกึษา 25 การประเมินให้การ

รับรอง 

วิทยานิพนธ์  ไมมี่เนือ้หาหมวดย่อย 25 

การประเมินให้การรับรอง 

รายงานการประชมุสมัมนา ไมมี่เนือ้หา

หมวดย่อย 00 สถาบนั บคุลากร  

20 การพฒันาสถาบนัและ 25 การประเมิน 

ให้การรับรอง 

วิทยานิพนธ์ มีเนือ้หายอ่ย เฉพาะการบริหาร

จดัการสถาบนัและการพฒันาสถาบนั 

งานวิจยัไมมี่เนือ้หาหมวดยอ่ย 00 สถาบนั 

บคุลากร 20 การพฒันาสถาบนัและการ

ประเมิน ให้การรับรอง   

รายงานการประชมุสมัมนา ไมมี่เนือ้หาหมวด

ยอ่ย 10 การวางแผน นโยบาย การจดัการ 

กลยทุธ์ 
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โดยสรุป  สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล มีเนือ้หาหมวด 00 การศึกษาทางไกล มากท่ีสุด รองลงมา 

หมวดวสัดกุารสอน และหมวดสถาบนั การบริหารจดัการ  โดยสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลยงัคงขาดเนือ้หา

บางสว่นโดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ภาษาไทย  จ าแนกตามหมวดใหญ่  ดงันี ้

หมวด 00 การศึกษาทางไกล ไม่มีเนือ้หาย่อยด้านบทบัญญัติ กฎหมายการศึกษาทางไกล  

งบประมาณ ค่าใช้จ่าย แม้จะมีในหนงัสือภาษาองักฤษบางช่ือเร่ือง  กล่าวคือ หมวด 01 ไม่มีเนือ้หาส่วน

การศกึษาทางไกลกบักลุม่พิเศษ ผู้พิการ  กลุม่เชือ้ชาต ิแรงงาน การศกึษาของกองทพั กลุ่มช่างฝีมือ หมวด 

02 การเตรียมการ  ไม่มีเนือ้หาการฝึกอบรมด้านการค้า การสอนการศึกษาทางไกลในสาขาวิชาต่างๆ  

หมวด 03  จิตวิทยา แรงจงูใจ   มีสิ่งพิมพ์จ านวนน้อย โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ภาษาไทย หมวด 04  การบริหาร

จดัการนกัศกึษา ไม่มีเนือ้หาการโอนหน่วยกิต หมวด 05 การพฒันาหลกัสตูร ไม่มีเนือ้หาย่อยกระบวนการ

ผลิตหลกัสตูร  

4. การส ารวจการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล
สิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีน ามาวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ หนงัสือภาษาไทย  จ านวน 48 ช่ือ

เร่ือง  หนงัสือภาษาองักฤษ จ านวน 384 ช่ือเร่ือง รายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทย จ านวน 31 ช่ือเร่ือง 

และรายงานการประชมุสมัมนาภาษาองักฤษ จ านวน 92 ช่ือเร่ือง จากการวิเคราะห์ข้อมูลประวตัิการยืม

ของสิ่งพิมพ์โดยภาพรวม พบวา่  สิ่งพิมพ์ทกุประเภทดงักลา่วมีประวตักิารยืม 

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล จ าแนกตามประเภทสิ่งพิมพ์ หนงัสือ 

และรายงานการประชุมสมัมนาภาษาไทยมีประวตัิการยืมทุกช่ือเร่ือง ส่วนหนงัสือภาษาองักฤษมีประวตัิ

การยืม จ านวน 238 ช่ือเร่ือง ไม่มีประวัติการยืมจ านวน 146 ช่ือเร่ือง  และรายงานการประชุมสัมมนา

ภาษาอังกฤษมีประวัติการยืมจ านวน 70 ช่ือเร่ือง ไม่มีประวัติการยืมจ านวน 22 ช่ือเร่ือง สิ่งพิมพ์แต่ละ

ประเภทมีจ านวนครัง้การยืมแตกต่างกันไป โดยพบว่า หนงัสือภาษาองักฤษมีจ านวนครัง้การยืมมากท่ีสุด 

จ านวน 978 ครัง้ รองลงมา รายงานการประชมุสมัมนาภาษาองักฤษมีการยืม 128 ครัง้ หนงัสือภาษาไทย 

จ านวน 112 ครัง้ และน้อยท่ีสดุเป็นรายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทย มีการยืม 33  ครัง้ 

เม่ือจ าแนกจ านวนครัง้การยืมตามชว่งระยะเวลาการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์  พบวา่ หนงัสือ 

ภาษาไทยมีจ านวนครัง้การยืมมากท่ีสุด ในช่วง  พ.ศ. 2544-2548 (ค.ศ.2001-2005) จ านวน 33 ครัง้  

หนงัสือภาษาองักฤษมีจ านวนครัง้การยืมมากท่ีสดุในช่วง พ.ศ. 2539-2543 (ค.ศ.1996-2000) จ านวน 297 
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ครัง้   รายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทยมีจ านวนครัง้การยืมมากท่ีสดุในชว่ง พ.ศ 2529-2533  

(ค.ศ.1986-1990) และ พ.ศ. 2534-2538 (ค.ศ.1991-1995) จ านวน 9 ครัง้ และรายงานการประชมุสมัมนา

ภาษาองักฤษมีจ านวนครัง้การยืมมากท่ีสดุในช่วง พ.ศ.2529-2533 (ค.ศ.1986-1990) จ านวน 49 ครัง้  

เม่ือพิจารณาการยืมสิ่งพิมพ์ตามชว่งปีท่ีมีการยืมสิ่งพิมพ์  พบวา่หนงัสือภาษาไทย มีการ 

ยืมในช่วงปี พ.ศ. 2546-2550 (ค.ศ.2003-2007) สูงสุด จ านวน 46 ครัง้  หนังสือภาษาอังกฤษ มีการยืม

ในช่วงปี  พ.ศ.2541-2545 (ค.ศ.1998-2002) สูงสุด จ านวน 357 ครัง้  รายงานการประชุมสัมมนา

ภาษาไทย การยืมในช่วงปี 2541-2545 (ค.ศ.1998-2002) สูงสุด จ านวน  10 ครัง้ และ รายงานการ

ประชมุสมัมนาภาษาองักฤษมีการยืมในช่วงปี พ.ศ.2541-2545 (ค.ศ.1998-2002) สูงสดุ จ านวน 53 ครัง้  

รายละเอียด ปรากฏ ตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 จ านวนครัง้ของการยืมสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลจ าแนกตามประเภทสิ่งพิมพ์ 

 และชว่งปีท่ีมีการยืม 

ประเภทสิ่งพิมพ์ 

(ชื่อเร่ือง ) 

ชว่งปีที่มีการยืม (ครัง้) 

รวม พ.ศ.2523-2534 

(ค.ศ.1980-1991) 

พ.ศ.2535-2540 

(ค.ศ.1992-1997) 

พ.ศ.2541-2545 

(ค.ศ.1998-2002) 

พ.ศ.2546-2550 

(ค.ศ.2003-2007) 

พ.ศ.2551-2555 

(ค.ศ.2008-2012) 

หนงัสือภาษาไทย 

( 48 ) 

17 14 21 46 14 112 

หนงัสือ

ภาษาองักฤษ

(384) 

84 166 357 239 132 978 

รายงานการ

ประชมุสมัมนา

ภาษาไทย 

(31) 

5 8 10 6 4 33 

รายงานการ

ประชมุสมัมนา

ภาษาองักฤษ 

(92) 

17 25 53 21 12 128 

รวม 123 213 441 312 162 1,251 
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จากผลการวิจยัมีประเดน็การอภิปราย ดงันี ้

1. ประเภทและภาษาของสิ่ งพิมพ์การศึกษาทางไกล  จากผลการศึกษาสิ่งพิมพ์

การศึกษาทางไกลท่ีจัดเก็บและให้บริการในส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จ าแนกเป็น 4 ประเภท  ได้แก่ หนงัสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั และรายงานการประชุมสมัมนา เป็นหนงัสือ

มากท่ีสดุ รองลงมา คือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั และน้อยท่ีสดุเป็นรายงานการประชมุสมัมนา   สิ่งพิมพ์ทัง้ 4 

ประเภทเป็นสิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษมากกว่าภาษาไทย เป็นไปตามภารกิจหลกัของการจดับริการทรัพยากร

สารสนเทศขององค์กรบริการ เชน่ ห้องสมดุ ท่ีจดัหาหนงัสือมาให้บริการมากกวา่สิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน (ส านกั

บรรณสารสนเทศ, 2552)  เน่ืองจากหนงัสือเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีน าเสนอข้อมลูพืน้ฐาน ทฤษฎี ประวตัิพฒันาการ 

และวิทยากร อีกทัง้มีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย  ห้องสมุดสามารถจัดหามา

ให้บริการได้ อีกทัง้สิ่งพิมพ์จะมีความนา่เช่ือถือในการน าไปอ้างอิงทางวิชาการ  

สว่นผลการศกึษาท่ีพบว่ามีสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์และรายงานการประชมุสมัมนามี

จ านวนน้อย  โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ท่ีมีจ านวนน้อย อาจเป็นเพราะเนือ้หาด้านการศึกษาทางไกล เป็น

การศึกษาเฉพาะด้าน กอปรกับการขอส าเนาวิทยานิพนธ์เข้าห้องสมุดในปัจจุบันต้องขออนุญาตจาก

เจ้าของลิขสิทธ์ิซึง่เป็นสถาบนัการศกึษา  ห้องสมดุจะได้มาด้วยการได้รับหรือขออภินนัทนาการจากเจ้าของ

ผลงานท่ีเป็นนกัศกึษาหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา จึงเป็นข้อจ ากดัของการจดัหาตวัเล่มมาให้บริการ ( กลิ่นปทุม 

ทองนาค, สมัภาษณ์, 2555)   อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัสามารถเข้าถึงวิทยานิพนธ์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์บน

เว็บไซต์ของห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐได้แล้ว เป็นช่องทางท่ีสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว ส่วนรายงาน

การประชมุสมัมนาท่ีมีจ านวนน้อยเน่ืองจากเผยแพร่เฉพาะในช่วงท่ีมีการจดัประชุมสมัมนา จึงมีการผลิต

จ านวนน้อย กอปรกับการเข้าถึงเพ่ือจัดหามาบริการค่อนข้างยากกว่าการจัดหาหนังสือ เพราะไม่วาง

จ าหน่าย จึงต้องจัดหาโดยวิธีขอบริจาคจากหน่วยงานท่ีจัดประชุมสัมมนาหรือจากบุคลากรท่ีเข้าร่วม

ประชมุสมัมนา  

ในสว่นของภาษาของสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล ท่ีผลการศกึษาพบวา่มีภาษาองักฤษ 

มากกว่าภาษาไทยทัง้สิ่งพิมพ์ทัง้ 4 ประเภท ยกเว้นงานวิจยัท่ีมีภาษาไทยมากกว่าภาษาองักฤษ (แตไ่ม่ได้

เลือกมาศึกษาเป็นประชากรในการวิจยัครัง้นี )้ จ านวนสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะในตา่งประเทศมี

การจัดท าและเผยแพร่งานวิชาการด้านการศึกษาทางไกลแพร่หลายมากกว่าในประเทศไทย  ท าให้
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ห้องสมดุสามารถจดัหาสิง่พิมพ์การศกึษาทางไกลเข้ามาให้บริการได้อยา่งสะดวกและตอ่เน่ืองมากกวา่ สิง่

พิมพ์ภาษาไทย (สถิติการปฏิบตังิานหนว่ยสนเทศการศกึษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ ปี 2555)  

2. เนือ้หาของสิ่ งพิมพ์การศึกษาทางไกล   สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลน าเสนอเนือ้หา

ครอบคลุมทุกหมวดตามระบบการจัดหมวดหมู่ ICDL  คือสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีการ

น าเสนอหมวดเนือ้หาการศึกษาทางไกลทัว่ไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ เนือ้หาหมวดวสัดกุารสอน สถาบนั

และการจดัการ อาจเป็นเพราะว่าในหมวดเนือ้หาการศึกษาทางไกลทัว่ไปเป็นหมวดเนือ้หาท่ีเป็นพืน้ฐาน

ของการศึกษาทางไกล น าเสนอเนือ้หาแนวคิด ทฤษฎี ประวัติ พัฒนาการ และแนวโน้มของการศึกษา

ทางไกล  หมวดวสัดกุารสอนมีการน าเสนอเนือ้หาสิ่งพิมพ์เป็นจ านวนมาก เพราะระบบการศกึษาทางไกล

เป็นการศกึษาผ่านส่ือ วสัดกุารสอน จึงผลิตและเผยแพร่เนือ้หาส่วนนีจ้ านวนมากและหลากหลายประเภท 

นอกจากนีมี้การผลิต พัฒนา วิจัยส่ือการสอนเพ่ือการเรียนการสอน โดยเฉพาะส่ือสมัยใหม่  คือ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ น ามาใช้ในการเรียนทางไกลในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง ส่วนหมวดสถาบนัการจดัการ เป็น

หมวดท่ีน าเสนอเนือ้หาการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาทางไกล ซึ่งครอบคลุมเนือ้หากว้างและ

เฉพาะเจาะจงของสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่ง จึงท าให้มีการผลิตสิ่งพิมพ์และเผยแพร่เนือ้หาหมวดนี ้

จ านวนมากและหลากหลายประเภท 

3. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล     สิ่งพิมพ์ทุกประเภทมีประวตัิการยืม

โดยสิ่งพิมพ์ภาษาไทยมีการยืมทกุช่ือเร่ือง สว่นสิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษมีการยืมไม่ครบทกุช่ือเร่ือง โดยเฉพาะ

หนังสือภาษาองักฤษพบว่าไม่มีการยืมเป็นจ านวนกว่า 140 ช่ือเร่ือง  และมีการยืมเพียง 1 หรือ 2 ครัง้ 

ตัง้แต่การจดัซือ้เข้ามามีจ านวนมาก อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดด้านความเข้าใจภาษา (สถิติการยืมสิ่งพิมพ์

การศึกษาทางไกล, 2550-2555) เม่ือน าผลการศึกษามาพิจารณาเปรียบเทียบกับคา่ใช้จ่ายในการจดัหา

สิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือ พบว่า หนงัสือภาษาองักฤษมีการจดัหาด้วยวิธีการซือ้มากกว่าหนงัสือภาษาไทย 

และมีคา่ใช้จา่ยสงูกวา่หนงัสือภาษาไทย  ขณะท่ีผลการศกึษาพบว่า หนงัสือภาษาองักฤษบางรายการไม่มี

การใช้เลยนบัแตจ่ดัหาเข้ามา  เช่น   planning and development open and distance learning : a 

quality assurance approach, 2002 จดัหาด้วยวิธีการจดัซือ้ ในราคา 6,200 บาท ตัง้แตปี่ 2550 แตย่งัไม่

มีประวตัิการใช้ (ยืมออก) หรือ Funding distance education projects, 1991 จดัหาด้วยวิธีการจดัซือ้ ใน

ราคา 4,105 บาท เม่ือปี 2538 แตย่งัไมมี่ประวตักิารใช้เชน่กนั  เป็นต้น 
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 หนงัสือภาษาองักฤษมีจ านวนครัง้การยืมมากกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน เน่ืองจากมีปริมาณมากว่า

สิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน อีกทัง้มีเนือ้หาท่ีหลากหลายครอบคลมุมากกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน นอกจากนี ้จ านวน

ครัง้การยืมกับช่วงระยะเวลาการตีพิมพ์พบว่าสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทมีจ านวนครัง้การยืมท่ีสูงสุดในช่วง

ระยะเวลา สมัพนัธ์กบัจ านวนสิ่งพิมพ์ท่ีตีพิมพ์ในชว่งระยะเวลานัน้ๆ เช่น หนงัสือภาษาไทย มีการยืมในช่วง

ปี  พ.ศ. 2546-2550 (ค.ศ. 2003-2007) สูงสุด จ านวน 46 ครัง้ ซึ่งช่วงระยะเวลาดงักล่าว หนังสือตีพิมพ์

จ านวน 16  ช่ือเร่ือง มากกวา่ในชว่งระยะเวลาอ่ืน ท าให้มีจ านวนการยืมมากกวา่ชว่งอ่ืน เป็นต้น 

ช่วงปีท่ีมีการยืมสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล ส่วนใหญ่มีการยืมสูงสุดหรือมากท่ีสุดในช่วงปี พ.ศ.

2541-2545 และ พ.ศ.2546-2550 นัน้  เป็นช่วงท่ีมีการผลิตงานวิชาการและงานวิจัยด้านการศึกษา

ทางไกล เน่ืองจากเป็นช่วงของการเปิดโอกาสให้บคุลากรฝึกอบรมเป็นนกัวิจยั และมีการให้ทนุอดุหนนุการ

ท าวิจยัทางไกล ตลอดจนมีการเปิดการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศกึษา จงึท าให้การยืมสิ่งพิมพ์ทางไกล

เพ่ือศกึษาค้นคว้าเพิ่มมากขึน้อีกด้วย (คูมื่อนกัศกึษาระดบัปริญญาโท, 2550)   

บทสรุป 

การวิเคราะห์เนือ้หาและการใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล เป็นการศึกษาประเภท ภาษา เนือ้หา 
และการใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลท่ีจดัเก็บและให้บริการ โดยส านกับรรณสารสนเทศซึ่งเป็นห้องสมุด
กลางของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  โดยพบว่า 1) ทรัพยากรสารสนเทศการศกึษาทางไกลส่วนใหญ่
เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือภาษาองักฤษ รองลงมาเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์ภาษาไทย  และน้อย
ท่ีสุดเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทรายงานการประชุมสัมมนาภาษาไทย  2) สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่มีเนือ้หาด้าน
การศกึษาทางไกล  รองลงมาเป็นเนือ้หาด้านวัสดกุารสอน และน้อยท่ีสดุ เป็นเนือ้หาด้านหลกัสตูรและการ
พฒันาหลกัสตูร  3) การใช้ทรัพยากรสารสนเทศการศกึษาทางไกล สิ่งพิมพ์ทกุประเภทมีประวตัิการยืมออก 
โดยมีประวตัิการยืมออกสิ่งพิมพ์ภาษาไทยมากกว่าสิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษ นอกจากนี ้พบว่า หนงัสือและ
รายงานการประชุมสัมมนาภาษาไทยมีประวัติการยืมทุกช่ือ   ผลการศึกษาดงักล่าวนี ้น าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล ทัง้ในด้านนโยบาย การจัดหา 
การจดัเก็บ การคดัออกหรือจ าหน่ายออก และการให้บริการสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลของส านกั
บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ตอ่ไป  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ข้อเสนอแนะต่อส านักบรรณสารสนเทศ

ด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล
 1.1  ประเภทและภาษาของสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล 
          ผลการจ าแนกประเภทและภาษาสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีพบวา่สว่นใหญ่เป็น 

หนงัสือภาษาองักฤษและวิทยานิพนธ์ภาษาไทย สิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือภาษาไทย งานวิจยัและรายงาน

การประชมุสมัมนามีจ านวนน้อย กอปรกับผลการส ารวจการใช้สิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลพบว่า มีการใช้

สิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษน้อยกว่าสิ่งพิมพ์ภาษาไทย  จากข้อมูลดงักล่าว ห้องสมดุอาจเน้นการจดัหาสิ่งพิมพ์

ภาษาไทยให้มากขึน้  ส่วนสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษให้ปรับเปล่ียนจากการจัดหาในรูปแบบสิ่งพิมพ์ท่ีต้องมี

ค่าใช้จ่าย เป็นการจัดหาในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ฟรีผ่ านเว็บไซต์หน่วยงานและ

สถาบนัการศกึษาทางไกล  โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์ รายงานการประชมุสมัมนา  บทความ

วารสาร  

 1.2 เนือ้หาของสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล 

 สิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีจดัเก็บและให้บริการในห้องสมดุยงัขาดเนือ้หาด้าน

การพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์หลักสูตร ทุนการศึกษา กฏหมาย

และบทบัญญัติ   การโอนหน่วยกิต และการฝึกอบรมวิชาชีพทางไกล ห้องสมุดจึงควรจัดหาสิ่งพิมพ์

การศกึษาทางไกลให้ครอบคลมุเนือ้หาเหลา่นี ้ หรืออาจจดัหาในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 ด้านการด าเนินการกับสิ่งพิมพ์ท่ีมีการใช้น้อยหรือ ไม่มีการใช้ 

     การใช้สิ่งพิมพ์ท่ีพบวา่ มีสิ่งพิมพ์จ านวนหนึง่ท่ีมีการใช้น้อยมาก และมีจ านวนหนึง่ไมมี่ 

การใช้เลยตัง้แตก่ารจดัซือ้เข้ามา ห้องสมดุควรด าเนินการกบัสิ่งพิมพ์เหล่านีโ้ดยอาจน าสิ่งพิมพ์ปีปัจจบุนัท่ี

มีการใช้น้อยมาจดัแสดงหรือแนะน า ประชาสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ส านกั  สว่นสิ่งพิมพ์ปีเก่าและมีเนือ้หา 

ไมท่นัสมยัอาจพิจารณาจ าหนา่ยออก 

2. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาครัง้นี ้อาจก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจแก่นกัวิชาการ ผู้สอนของมหาวิทยาลยั

ในการผลิตสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลให้ครอบคลมุเนือ้หา และรูปแบบ โดยอาจผลิตในรูปแบบอ่ืนนอกจาก
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สิง่พิมพ์โดยเฉพาะในรูปสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเข้าถงึผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต อนัเป็นชอ่งทางท่ีชว่ยลดภาระ 

คา่ใช้จา่ยในการจดัทาํต้นฉบบัและยงัเป็นชอ่งทางท่ีสะดวกในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้อยา่งกว้างขวาง 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป

1. ควรวิจยัเชิงส ารวจการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลผ่านระบบการยืม

คืนห้องสมดุอตัโนมตั ิ(circulation transaction log) 

2. ควรศึกษาวิเคราะห์เนือ้หางานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลจากบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารด้านการศกึษาทางไกลตา่งประเทศท่ีจดัเก็บและให้บริการในห้องสมดุ 
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