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บทที่ 2 

ขอบเขตและประเภทของงานวจิัย 

ทางบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

การก าหนดขอบเขตและประเภทการวิจัยให้ชัดเจนเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะช่วยให้สามารถ

ก าหนดเป้าหมาย วิธีการและแนวทางการวิจัยได้อย่างชัดเจน ในบทนี้จะกล่าวถึง แนวทางในการ

ก าหนดขอบเขตของงานวิจัยและเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

ขอบเขตของงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

การก าหนดขอบเขตของงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

สามารถท าได้ 3 แนวทาง ได้แก่  

1. ก าหนดจากกรอบเน้ือหาของวิทยาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์  

  สถาบันนักสารนิเทศศาสตร์ (Institute of Information Scientists) ของสหราชอาณาจักร 

ก าหนดไว้ 7 กลุ่ม คือ (Vickery & Vickery, 1987: 361-364 อ้างถึงใน ชาริณี เชาวน์ศิลป์, 

2545: 23-24) 

1) กลุ่มความรู้และการสื่อสารความรู้ เป็นกลุ่มที่ว่าด้วยธรรมชาติของความรู้ 

ลักษณะและการไหลเวียนของสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศ 

พฤติกรรมของผู้ใช้ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้น ๆ ได้แก่ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ สังคม 

จิตวิทยา ทฤษฎีระบบสื่อสาร การออกแบบและการประเมินระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร

ของมนุษย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  

2) กลุ่มแหล่งสารสนเทศ เป็นกลุ่มที่ว่าด้วยเรื่องของแหล่งสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น หนังสือ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เนื้อหาของสารสนเทศ 

การกระจาย การเผยแพร่ และการใช้สารสนเทศ บุคคลและสถาบันที่เป็นแหล่งสะสม ปรับเปลี่ยน 

หรือเผยแพร่สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศทั่วไปและแหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา ตลอดจน 

บริการสารสนเทศที่ส าคัญ  
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  3) กลุ่มทฤษฎีการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับลักษณะ 

ปัญหา และวิธีการจัดการกับปัญหาทางสารสนเทศ สื่อในการจัดเก็บสารสนเทศ ทางเลือกและ

ระบบการสื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศทฤษฎีและ 

การประยุกต์ระบบการจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ ทฤษฎีและการประยุกต์ 

การท าดรรชนีเนื้อหาสารสนเทศ ลักษณะและเนื้อหาของสารสนเทศทุติยภูมิ และการจัดระบบ

สารสนเทศส่วนบุคคล 

4) กลุ่มระบบส าหรับการจัดเก็บและค้นคนืสารสนเทศ เป็นกลุ่มที่ว่าด้วยประเภท

และลักษณะของผู้ใช้สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การใช้ประโยชน์จาก

เครื่องมือช่วยค้นและวิธีการสืบค้น การใช้ระบบแรงงานคน ระบบเครื่องจักร หรือระบบผสม 

บริการและข่ายงานเพื่อการสบืค้นสารสนเทศ และการประเมนิผลระบบการสบืค้น 

5) กลุ่มกระจายสารสนเทศ เป็นกลุ่มที่ว่าด้วยการจัดเตรียมบรรณานุกรมและ

การประเมินรายงานสารสนเทศ การเขียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพิสูจน์อักษร 

การบรรณาธิการ การน าเสนอสารสนเทศ การผลิตซ้ า และข่ายงาน 

6) กลุ่มเทคโนโลยีและการประยุกต์เทคโนโลยี เป็นกลุ่มที่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เป็น

เครื่องช่วยในกระบวนการสร้าง จัดหา จัดระบบ ถ่ายโอน ค้นคืน กระจาย และจัดการสารสนเทศ 

7) กลุ่มการจัดการ เป็นกลุ่มที่ครอบคลุมระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอก วัตถุประสงค์ โครงสรา้งกฎหมายและจริยธรรม การด าเนินงานระบบสารสนเทศ 

การวิเคราะห์วินิจฉัยในเรื่องของค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ หรือประสิทธิภาพประสิทธิผล  

ที่ได้รับ ทฤษฎีและเทคนิคการจัดหาระบบสารสนเทศ ค่าใช้จ่าย งบประมาณการควบคุมทรัพยากร

การเงิน การคาดการณ์ในอนาคต การก าหนดนโยบาย การวางแผนการจัดการบุคลากร ตลอดจน

เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 

 2. ก าหนดเน้ือหาจากขอบเขตด้านวิชาชีพ 

  การก าหนดเนือ้หาจากขอบเขตด้านวิชาชีพ จะเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของวิชาชีพ 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในวิชาชีพ 

  Danton (1959: 93-105) ได้ศึกษาวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์

ระดับปริญญาเอก โดยจ าแนกเนื้อหาออกเป็น 8 หัวข้อ คือ  

  1) ภูมหิลัง  

  2) การจัดองค์กรและการบริหาร  

  3) ทรัพยากรหอ้งสมุด  

  4) การบริการผู้อา่น  
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  5) งานเทคนิคและเอกสารสนเทศ  

  6) บุคลากรและการศกึษา  

  7) บรรณารักษศาสตร์เปรียบเทียบ บรรณารักษศาสตร์ระหว่างประเทศ และ

บรรณารักษศาสตร์ตา่งประเทศ  

  8) วิธีวิจัยและประเมินค่ามาตรฐานและการส ารวจ  

  Schick (1963: 280-291) ได้เสนอแนะหัวข้อส าหรับการวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์

ว่าประกอบด้วย 8 หัวข้อ คือ  

  1) เรื่องทั่วไป  

  2) งานเทคนิค  

  3) บุคลากรและอัตราก าลัง  

  4) การศกึษาบรรณารักษศาสตรแ์ละการฝึกอบรม  

  5) หอ้งสมุดประชาชน  

  6) หอ้งสมุดโรงเรียน 

  7) หอ้งสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  

  8) หอ้งสมุดเฉพาะ  

  Walker (1963: 264-279) ได้จ าแนกเนื้อหาวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์ 

ในระดับปริญญาโท ระหว่างปี 1949 – 1958 โดยแบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ ได้แก่  

  1) ภูมหิลัง  

  2) การจัดองค์กรและการบริหาร  

  3) ทรัพยากรห้องสมุด  

  4) บริการผู้อา่น  

  5) งานเทคนิคและเอกสารสนเทศ  

  6) บุคลากรและการศกึษา  

  7) บรรณารักษศาสตร์ระหว่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์เปรียบเทียบ และ

บรรณารักษศาสตร์ตา่งประเทศ  

  8) วิธีวิจัยและประเมินค่ามาตรฐานและการส ารวจ 

  9) วัสดุและบริการส าหรับเด็กและเยาวชน  

  10) อาคารและเครื่องมอือุปกรณ์  

  11) บรรณานุกรมและเบ็ดเตล็ด  
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  นอกจากแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 หัวข้อแล้ว Walker (1963: 264-279) ยังได้แบ่ง

เนือ้หาของวิทยานิพนธ์ตามประเภทของหอ้งสมุด ดังนี้  

  1) หอ้งสมุดประชาชน  

  2) หอ้งสมุดโรงเรียน  

  3) หอ้งสมุดวิทยาลัย  

  4) หอ้งสมุดมหาวิทยาลัย  

  5) หอ้งสมุดเฉพาะ  

  6) หอ้งสมุดมากกว่า 1 ประเภท  

  7) ไม่ใช่ห้องสมุดประเภทใดประเภทหนึ่ง  

  Newberry (1978: 203-212) ได้ก าหนดขอบเขตวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์ 

ที่ศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

  1) การศกึษาสารสนเทศ  

  2) วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  

  3) การศกึษาสถาบันหอ้งสมุด  

  4) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  

  Jarvelin & Vakkari (1991: 395-421) ได้วิเคราะห์บทความวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ โดยแบ่งเนือ้หา ดังนี้  

  1) วิชาชีพ 

  2) ประวัติบรรณารักษศาสตร์  

  3) การจัดพิมพ์  

  4) การศกึษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

  5) วิธีการวิจัย  

  6) การวิเคราะหบ์รรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

  7) งานบริการหอ้งสมุดและสารสนเทศ  

  8) การค้นคนืและจัดเก็บสารสนเทศ  

  9) การสบืค้นสารสนเทศ 

  10) การสื่อสารและวิชาชีพ  

  11) การศกึษาลักษณะอื่น ๆ ทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

  Koufogiannakis, D.; Slater, L. & Crumley. E. (2004: 227-239) ได้วิเคราะห์งานวิจัย

ทางบรรณารักษศาสตร์ โดยแบ่งเนื้อหาอย่างกว้าง ๆ ดังนี ้ 
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1) การเข้าถึงสารสนเทศและการค้นคนื 

2) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

3) การบริหารจัดการองค์กรสารสนเทศ  

4) การศกึษาสารสนเทศ 

5) การวิเคราะหเ์นือ้หาและอ้างองิสารสนเทศ 

Blessinger, K & Frasier (2007: 155-169) ได้วิเคราะห์วรรณกรรมด้านบรรณารักษศาสตร์ 

ที่ตีพิมพ์ใน Library and Information Science Journal ช่วงหนึ่งทศวรรษ (1994-2004) โดยแบ่ง

หัวข้ออย่างกว้าง ๆ ดังนี้  

1) การด าเนินงานหอ้งสมุด 

2) วิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และผู้ใช้ 

3) วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5) การศกึษาเกี่ยวกับการตพีิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

Aharony (2012) ได้ศึกษาวิเคราะห์บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการช้ันน าด้าน

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งแบ่งกลุ่มแนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาการวิจัย

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตรอ์อกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มแนวคิดพืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์  

2) กลุ่มการจัดการองค์การสารสนเทศ 

3) กลุ่มการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 

4) กลุ่มผู้ใชแ้ละการใชท้รัพยากรสารสนเทศ 

5) กลุ่มการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

6) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Tuomaala; Jarvelin & Vakkari (2014: 1446-1462) ได้วิเคราะห์บทความวิจัยในวารสาร

ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแตป่ี ค.ศ.1965-2005 แบ่งเนื้อหาได้ดังนี ้

  1) วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

  2) ประวัติบรรณารักษศาสตร์  

  3) การจัดพิมพ์และประวัติการพมิพ์หนังสือ 

  4) การศกึษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 

  5) วิธีการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

  6) การวิเคราะหท์างบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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  7) บริการหอ้งสมุดและบริการสารสนเทศ 

  8) ระบบทรัพยากรสารสนเทศและการค้นคนื  

  9) การแสวงหาสารสนเทศ  

  10) การสื่อสารเชงิวิทยาศาสตร์อย่างมอือาชีพ  

  11) หัวข้ออื่น ๆ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

  ส าหรับในประเทศไทย สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์ (2518: 138-176) ได้เสนอขอบเขต

การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ เป็น 8 แขนงใหญ่ โดยน าหัวข้อที่ Schick (1963: 280-291) 

เสนอแนะมาปรับแต่งเป็นหัวข้อที่เหมาะสมกับการวิจัยในประเทศไทย ดังนี้  

  1) ภูมหิลัง  

  2) การจัดองค์กรและการบริหารงาน  

  3) ทรัพยากร (หนังสือและวัสดุการอา่น)  

  4) บริการแก่ผู้อา่น  

  5) งานเทคนิค รวมงานด้านข่าวสาร  

  6) บุคลากรและการศกึษาอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์  

  7) บรรณารักษศาสตร์สากล บรรณารักษศาสตร์เปรียบเทียบ บรรณารักษศาสตร์ 

ในประเทศอื่น  

  8) วิธีวิจัยและประเมินค่า  

  ภรณี ศริิโชติ (2521: บทคัดย่อ) ได้วิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์สาขาวิชาบรรณารักษ-

ศาสตร์ บัณฑติวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2508 – 2519 โดยแบ่งเนื้อหา

ออกเป็น 10 สาขา ตามแนวทางของ Danton (1959: 93-105) แต่แบ่งเนื้อหาในส่วนการศึกษา

บรรณารักษศาสตร์ เป็นอีกหัวข้อหนึ่ ง และเพิ่มเติมหัวข้ออื่น  ๆ เช่น สมาคมห้องสมุด 

งานจดหมายเหตุศูนย์วิชาการ นอกจากนั้นยังแบ่งเนื้อหาวิทยานิพนธ์ตามประเภทของห้องสมุด

อีกด้วย 

  นอกจากวิเคราะห์ขอบเขตของการวิจัยตามขอบเขตเนื้อหาวิชาชีพแล้วยังมีการ

วิเคราะห์เนื้อหาตามประเภทห้องสมุดที่ศึกษา โดยภรณี ศิริโชติ (2521 : บทคัดย่อ) ชุติมา 

สัจจานันท์ (2537: บทคัดย่อ) และเพ็ญสุภา นาทอง (2543: บทคัดย่อ) ได้จ าแนกตามประเภท

ของห้องสมุด คือ  

  1)  หอสมุดแห่งชาติ  

  2) หอ้งสมุดประชาชน  

  3) หอ้งสมุดโรงเรียน  
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  4) หอ้งสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  

  5) หอ้งสมุดเฉพาะ  

  6) หอ้งสมุดมากกว่า 1 ประเภท  

  7) ไม่ใช่ห้องสมุดประเภทใดประเภทหนึ่ง  

  ในงานวิจัยของ ภรณ ีศิริโชติ (2544: 86-98) ได้วิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์สาขา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้แนวทางการแบ่ง

ขอบเขตเนื้อหาตามที่ เพ็ญสุภา นาทอง (2543: บทคัดย่อ) ได้จัดไว้ และได้ปรับปรุงเรื่องย่อย 

ที่อยู่ภายใต้หัวข้อ 8 หัวข้อ ได้แก่  

  1) การบริหาร  

  2) งานเทคนิคหรอืกระบวนการทางเทคนิค  

  3) การบริการ  

  4) ทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศ  

  5) เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช ้ 

  6) ผูใ้ช้ การใชส้ารสนเทศ การใชท้รัพยากรและบริการ  

  7) การศกึษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 

  8) เรื่องอื่น ๆ  

  รัถพร ซังธาดา (2551: 73-81) ได้วิเคราะห์งานวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 – 2549 โดยใช้

กรอบแนวคิดการแบ่งขอบเขตเนื้อหาของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเนื้อหาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ออกเป็น 10 หัวข้อ ดังนี้  

  1) การบริหาร  

  2) พฤติกรรมสารนเิทศ  

  3) การพิมพ ์ 

  4) ทรัพยากรสารนิเทศ  

  5) การอา่น  

  6) งานเทคนิค 

  7) บริการสารนเิทศ 

  8) เทคโนโลยี  

  9) การควบคุมบรรณานุกรม  
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  10) การศกึษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 

  อภิรดี เกล็ดมณี (2551: บทคัดย่อ) ได้วิเคราะห์เนื้อหาวารสารห้องสมุดของสมาคม

หอ้งสมุดแหง่ประเทศไทยฯ ปีที่ 23 – ปีที่ 50 (พ.ศ. 2522 – 2549) โดยแบ่งขอบเขตเนื้อหาของ

วารสารออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้  

  1) บรรณารักษศาสตร์ภูมิหลัง  

  2) การบริหารงานและการจัดการ  

  3) ประเภทของห้องสมุด  

  4) งานเทคนิคของห้องสมุด  

  5) งานบริการหอ้งสมุด  

  6) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์  

  7) วรรณกรรม  

  8) เรื่องอื่น ๆ  

  ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (2553: บทคัดย่อ) ได้วิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยของบรรณารักษ์

และนักสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้แบ่งเนือ้หาออกเป็น 11 หัวข้อ ได้แก่  

  1) การบริหารงานและการจัดการ  

  2) งานเทคนิคหรอืกระบวนการทางเทคนิคของหอ้งสมุด  

  3) การบริการของหอ้งสมุด  

  4) ทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศ  

  5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์  

  6) ผูใ้ช้และการใชท้รัพยากรสารสนเทศ  

  7) วรรณกรรม  

  8) การควบคุมทางบรรณานุกรม  

  9) การศกึษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 

  10) การจัดการความรู ้ 

  11) หัวข้ออื่น ๆ เช่น ความต้องการพัฒนาความรู้ของผูป้ฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พรบ. ลขิสิทธิ์และการละเมิด เป็นต้น 

  รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (2553: 1-9) ได้วิเคราะห์เนื้อหาในงานวิจัยบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ที่ตพีิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยแบ่งเนือ้หาได้ดังนี ้ 

1) การวิเคราะหด์ัชนวีัดผลงานวิจัย 

2) เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ 
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3) เว็บเชงิความหมาย 

4) ระบบการจัดกลุ่มและท าดัชนีสารสนเทศบนเว็บ 

5) การเรียนผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

6) การค้นคนืสารสนเทศ 

7) ส่วนตอ่ประสานกับผู้ใช ้

8) เครือขา่ยสังคมและความรว่มมอื 

9) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ 

11) ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

12) ภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

13) หอ้งสมุดเพื่อชุมชน  

ดวงกมล วงศ์จันทร์; แววตา เตชาทวีวรรณ และธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ (2554: 

29-39) ได้วิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ.2542-2551 แบ่งเนื้อหาได้ดังนี ้

1) งานบริการหอ้งสมุด 

2) ทรัพยากรสารสนเทศ แหลง่สารสนเทศ และการศกึษาผูใ้ช้ 

3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) งานบริหารงานหอ้งสมุด 

5) งานเทคนิคหอ้งสมุด 

6) การศกึษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

7) อื่น ๆ เช่น การจัดการความรู้ การบ าบัดด้วยหนังสือ ค่านิยมต่อการประกอบอาชีพ 

การผลิตขอ้มูลบัณฑิต และการสื่อสารในงานหอ้งสมุด  

 3. ก าหนดจากปัจจัยอื่น ๆ  

  ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดขอบเขตของงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ (ชาริณ ีเชาวน์ศลิป์, 2545: 24-25) 

  3.1 ผู้วิจัย อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนก็ได้ ทั้งที่เป็นบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ 

หรือบุคคลในสาขาอื่น ๆ ได้ หรือจะเป็นนักศึกษา หรือประกอบด้วยบุคคลหลายสาขาวิชา 

เพราะการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นการวิจัยสหศาสตร์หรือ  

สหสาขาวิชา ที่สามารถท าร่วมกับบุคคลในศาสตร์อื่น ๆ ได้  
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  3.2 สิ่งท่ีต้องการวิจัย  

   3.2.1 มนุษย์ เชน่ การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ในฐานะผูส้ร้างและผู้ใชส้ารสนเทศ 

   3.2.2 ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาของวารสารสาขา

บรรณารักษศาสตร์ที่จัดท าในประเทศไทย 

   3.2.3 สถาบันบริการสารสนเทศ อาจเป็นการวิจัยระดับสถาบัน การวิจัย

ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรอืระดับนานาชาติ 

 

ประเภทของงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 การจ าแนกประเภทของงานวิจัยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนก 

และหากนักวิจัยสามารถก าหนดประเภทงานวิจัยของตนเองได้ ก็จะช่วยในการวางกรอบการวิจัย 

ให้กระชับ รัดกุม และสามารถหาจุดยืนในการวิจัยได้แม่นย ายิ่งขึ้น การแบ่งประเภทของงานวิจัย

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์การจ าแนก ดังนี้ (ชาริณี 

เชาวน์ศิลป์, 2545: 25-36; บุญศรี พรหมมาพันธุ์; พรทิพย์ อุดมสิน; ส ารวย กมลายุตต์ และ

กาญจนา ใจกว้าง, 2558: 15-20) 

 1. การแบ่งประเภทของการวิจัยตามศาสตร์หรือสาขาวิชา 

  1.1 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์หรือแหล่งความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ครอบคลุมเนื้อหาหลายประเภท เช่น การศึกษา จิตวิทยา นิติศาสตร์ 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วัฒนธรรม

ประชากรศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ เป็นต้น การวิจัยทางสังคมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายปรากฏการณ์

ในทางพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต เป็นการวิจัยเกี่ยวกับอารมณ์ ทัศนคติ ความรู้สึก สภาพแวดล้อม 

สังคมและวัฒนธรรม การวิจัยทางสังคมศาสตร์อาจท าการวัดไม่ได้โดยตรงเหมือนเช่น

วิทยาศาสตร์ แต่สามารถใช้เครื่องมือวัดทางอ้อมได้ เช่น แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 

และแบบสอบถาม เป็นต้น ตัวอย่างงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ เช่น การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ผ่านสื่อดิจิตอลของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์  

เคลื่อนที่, การเปิดพื้นที่และอัตลักษณ์ของเยาวชนม้งในเมืองเชียงใหม่ , ความขัดแย้งทางชาติ

พันธุ์และศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ภาพสะท้อนจากเรื่องเล่าของครูไทยพุทธ เป็นต้น  

  1.2 การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาด้านความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ 

ศกึษาถึงผลส าเร็จ ซึ่งแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ศึกษาความยิ่งใหญ่และความส าคัญ

ของมนุษย์ในอดีต ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาปรัชญาเกี่ยวกับความคิดของมนุษย์ที่แสวงหาความรู้ 
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ความเข้าใจในตนเองและโลกภายนอก เกี่ยวกับศาสนา ลัทธิความเชื่อ ค าสอน พิธีกรรม ศิลปะ 

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาษาและวรรณกรรม วรรณคดี ประวัติศาสตร์และ

โบราณคดี คตชิน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิจัยทางมนุษยศาสตร์มักใช้วิธีการเก็บข้อมูล

จากเอกสาร ตัวอย่างงานวิจัยเช่น พิพิธภัณฑ์ชาติและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: พื้นที่ของการให้

ความหมายและการรับรู้ต่ออดีตของล าพูน, จรัล มโนเพ็ชร กับการสร้างภาพตัวแทนบางส่วน

ของอัตลักษณ์ล้านนา, มายาคติและความรุนแรงของภาพแสดงแทนชาวเขาในแบบเรียน บทเพลง 

และภาพยนตร ์เป็นต้น  

  1.3 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เน้นการส ารวจ การวิเคราะห์

และการทดลองอย่างมีระบบ เป็นการวิจัยด้านวัตถุหรือรูปธรรม สามาถวัด สังเกต และควบคุมได้ 

เน้นลักษณะเชิงปริมาณ มีกฎแน่นอนตายตัว ผลการวิจัยสามารถน าใช้ได้ทุกกรณี ทุกสถานที่

หรือทุกแห่งในโลก ครอบคลุมเนื้อหาสาระต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 

วิทยาศาสตร์ รังสีวิทยา การแพทย์ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อินทรียเคมี เกษตรศาสตร์  

วนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ชลประทาน เป็นต้น ตัวอย่างการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาส่วนประกอบของน้ ามันหอมระเหยจากรากหญ้าแฝกไทย ,  

การพัฒนาไฮโดรเจลตอบสนองชนิดฉีดจากไคโตซานส าหรับระบบการน าส่งยาที่มีการควบคุม, 

ไดอะตอมพื้นท้องน้ าและการประยุกต์ในการตรวจติดตามคุณภาพน้ าของแม่น้ าโขงในส่วนของ

ประเทศไทย เป็นต้น  

 2. การแบ่งประเภทของการวิจัยตามลักษณะของข้อมูล  

  2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจัยที่ค้นหาความรู้

ความจริงโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ ให้ความส าคัญในการจัดกระท ากับข้อมูล  

โดยอาศัยวิธีทางตัวเลขและสถิติ ข้อมูลต้องสามารถแจงนับได้ เช่น อายุ จ านวนคน ราคาหนังสือ 

คะแนน รายได้ เป็นต้น ตัวอย่างงานวิจัยเชิงปริมาณ เช่น สถานะงานวิจัยบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, ประสิทธิผลของต้นทุนต่อการให้บริการ

จัดส่งหนังสือของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น  

  2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยที่ค้นหาความรู้

ความจริงโดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นนามธรรมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง  

ในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์นั้น ๆ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ

ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ค่านิยม หรือปัญหาในการด าเนินชีวิต 

อาจเรียกได้ว่าเป็นการวิจัยทางมานุษยวิทยา การวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณา หรือการวิจัยภาคสนาม
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ก็ได้ เน้นวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ บางครั้งอาจจะใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาช่วย แต่ไม่ได้ให้

ความส าคัญกับตัวเลขมากนัก ผลการวิจัยอยู่ในลักษณะการบรรยาย สนใจศึกษาตัวแปรที่เป็น

ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ เพราะเชื่อว่าเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

เช่น สภาพความเป็นอยู่และการได้รับสารสนเทศของชาวเขา, การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม

พฤติกรรม ตามค่านิยมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการสังเคราะหง์านวิจัย เป็นต้น  

  2.3 การวจิัยแบบผสมผสาน (Mixed research) เป็นการผสมผสานระหว่างการ

วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน เพื่อท าให้การวิจัยมีความน่าเชื่อถือ สอดคล้อง 

และทันสมัยตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการวิจัยเชิงปริมาณแล้วตามด้วย

การวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างงานวิจัยแบบผสมผสาน เช่น บทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของชุมชน : กรณีศึกษาคณะสงฆอ าเภอลอง จังหวัดแพร่, การพัฒนาทักษะชีวิตประจ าวัน

ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยวิธีการฝึกตามหลักการวิเคราะห์งาน 

ที่เน้นความรว่มมอืระหว่างโรงเรียนและครอบครัว เป็นต้น 

 3. การแบ่งประเภทของการวิจัยตามประโยชน์ของการน าผลการวิจัยไปใช้  

  3.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure research) 

เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลอง เพื่อค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ

ปรากฎการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้ เพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีให้กว้างขวาง

ยิ่งขึ้น เป็นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์ โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะใช้เป็นประโยชน์

โดยเฉพาะ ตัวอย่างงานวิจัยพื้นฐาน เช่น การน้อมน าแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ

พอเพียงลงสู่การปฏิบัติในสังคมไทย, โมเดลการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาพระราชทาน

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

  3.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาความรู้ความจริง 

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงสภาพการณ์ต่าง ๆ 

หรือเป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกต์อีกต่อหนึ่ง 

ตัวอย่างงานวิจัยประยุกต์ เช่น การศึกษาสภาพและเหตุจูงใจในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชยีงใหม่, รูปแบบอาคารประหยัดพลังงานของห้องสมุด เป็นต้น  

 4. การแบ่งประเภทการวจิัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  4.1 การวิจัยเพื่อค้นหาหรือบุกเบิก (Exploratory research) เป็นการวิจัยเพื่อหา

ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการ

ศกึษาหรอืมีขอ้มูลอยู่น้อย จงึจ าเป็นต้องศกึษาข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ เช่น การศึกษา

องค์ประกอบคุณลักษณะของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษา เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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  4.2 การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) หรือการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) เป็นงานวิจัยที่มุ่งบรรยายสภาพการณ์หรือปรากฎการณ์ที่เป็นอยู่ 

เพื่อหาความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด

ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นต้น 

  4.3 การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหมาย 

จะวิเคราะห์เหตุผลของเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็นการวิจัยขั้นสูงและเป็นประโยชน์มากที่สุด

ในทางวิชาการ สามารถตอบค าถามได้ค่อนข้างครบถ้วนถึงความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างเหตุการณ์

สองอย่างหรอืมากกว่า อาศัยพืน้ฐานความรูท้างทฤษฎีคอ่นข้างมาก เพราะต้องก าหนดรูปแบบ 

การวิจัยที่เหมาะสม มีการสร้างแบบจ าลอง มีการตั้งสมมุติฐาน การใช้เครื่องมือในการทดสอบ

สมมุตฐิาน เป็นการวิจัยอย่างเป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

การวิจัยเชิงอรรถาธิบายและการวิจัยเชิงวินจิฉัย ดังมรีายละเอียดดังนี้ 

   4.3.1 การวจิัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory research) เป็นการวิเคราะห์

หาเหตุผลเพื่ออธิบายด้วยวิธีการบรรยาย เช่น การวิเคราะห์ในทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 

อาจมกีารใช้ข้อมูลประกอบการอธิบายเชิงเหตุผลด้วย แต่ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ข้อมูล

เป็นหลักในการวิจัย  

   4.3.2 การวิจัยเชิงวินิจฉัย (Diagnostic research) เป็นการวิจัยที่ท าการ

วิเคราะหเ์ชงิเหตุผลอย่างลึกซึง้ เพื่อหาเหตุที่ส าคัญ ๆ หรือเหตุที่ท าให้เกิดขึ้น โดยใช้ทฤษฎีและ

เครื่องมือสถิตช่ิวยวิเคราะหข์้อมูล  

  4.4 การวจิัยเชิงพยากรณ์หรอืการวจิัยเพื่อคาดการณ์ (Predictive research) 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อท านาย คาดการณ์คาคคะเน หรือพยาการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ทั้งนี้ต้องอิงพื้นฐานข้อมูลและข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยที่ได้ท าไว้แล้ว และอาจจะต้องอิงกับ

ข้อมูลในอดีตด้วย เพื่อสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (แต่ไม่ใช่การเดา) 

เช่น แนวโน้มการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและส านักหอสมุดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในอนาคต เป็นต้น  

 5. การแบ่งประเภทของงานวิจัยเมื่อจ าแนกตามเวลา  

  5.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) เป็นการใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาความรู้หรือข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีจุดมุ่งหมาย

คือ ต้องการประมวลและประเมินว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วมนุษย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

อย่างไรบ้าง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือจะขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลเป็นส าคัญ โดยเฉพาะ
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แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ข้อมูลส าคัญส่วนมากจะมาจากเอกสาร บางกรณีจะได้ข้อมูล

จากแหล่งปฐมภูม ิเช่น วัตถุโบราณ ตัวอย่างงานวิจัย เช่น การศึกษาประวัติและพัฒนาการของ

หอ้งสมุดในประเทศไทย เป็นต้น 

  5.2 การวิจัยร่วมสมัย (Contemporaneous research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาความรู้

ความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น เจตคติต่อวิชาชีพบรรณารักษ์ของนักศึกษาภาควิชา

สารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย เป็นต้น 

  5.3 การวิจัยเชิงอนาคต (Futuristic research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาความรู้

ความจริงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต มุ่งท านายหรือพยากรณ์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

งานวิจัยประเภทนี้มีความส าคัญและจ าเป็นในการวางแผนก าหนดนโยบายและแนวทางการ

ด าเนินงานในอนาคต เช่น การศึกษาแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรสาขา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในทศวรรษหน้า เป็นต้น  

 6. ประเภทของงานวิจัยเมื่อจ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูล 

  6.1 การวิจัยเอกสารหรอืการวิจัยห้องสมุด (Documentary or Library research) 

เป็นงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากเอกสารหรือห้องสมุดเป็นหลัก เป็นข้อมูลทุติยภูมิ หรือใช้ข้อมูลปฐมภูมิ

จากแหล่งที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เผยแพร่ ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและ

ความเป็นนักอ่านของนักวิจัยอย่างมาก เพราะต้องท าการค้นคว้าเรื่องของแหล่งที่มีข้อมูล และ

พยายามตีกรอบข้อมูลเหล่านั้นให้ตรงประเด็นกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการวิจัยของตนเองให้ได้ 

ตัวอย่างงานวิจัยเอกสาร เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ ที่ตพีิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2555 เป็นต้น  

  6.2 การวิจัยโดยการสังเกต (Observatory research) เป็นการวิจัยที่ได้ข้อมูล

มาจากการเฝ้าสังเกตของนักวิจัยเอง ใช้ในสาขามานุษยวิทยาและจิตวิทยาคลินิก นักวิจัยต้อง

เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการสังเกตจากปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มักใช้เวลามาก 

ยิ่งถ้าหากหัวข้อวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับเวลาหรือฤดูกาล เช่น การศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด

ของนักศึกษา งานวิจัยนี้อาจจะต้องใช้เวลาเฝ้าสังเกตเป็นภาคเรียนหรอืเป็นปี กว่าจะพบข้อสรุป

ถึงพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด ซึ่งแปรผันไปตามช่วงเวลาต่าง ๆ หรือนักวิจัยอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมหรอืกลุ่มที่ตนต้องการศกึษาในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มนัน้  

  6.3 การวิจัยโดยการทดลอง (Experimental research) เป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูล

ที่ได้จากการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ เพียงแต่อาจเป็น

หอ้งปฏิบัติการที่เป็นนามธรรม เป็นการวิจัยเพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรหรือกลุ่มของตัวแปรที่มีส่วน

ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ จะมีความส าคัญมากในสาขา
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วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาชีววิทยาและสาขาเคมี แต่ถ้าทางเป็นการวิจัยในสาขา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จะยุ่งยากซับซ้อน และไม่ค่อยนิยมท าวิจัยในลักษณะนี้ 

ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการน าชมห้องสมุดโดยใช้บรรณารักษ์กับการใช้สื่อ

มัลติมีเดีย เป็นต้น 

  6.4 การวิจัยโดยการศึกษาต่อเน่ืองระยะยาว (Panel study หรือ Longitudinal 

study) เป็นงานวิจัยที่ต้องเก็บข้อมูลต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเหมาะกับงานที่ต้องการศึกษา 

ดูการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก เพราะต้องติดตามข้อมูลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน มักเก็บข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยที่ต้องการศึกษา

เป็นระยะ เช่น ทุก 3 ปี หรือ 5 ปี ตัวอย่างการวิจัยเช่น การศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตขณะศึกษาและหลังส าเร็จการศึกษาของนักเรียน

ระดับมัธยมศกึษาที่ไม่ได้ศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษา เป็นต้น  

  6.5 การวิจัยเฉพาะกรณีหรือการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเฉพาะเจาะจง ซึ่งเท่ากับการตีกรอบหรือก าหนดขอบเขตของการวิจัยไปในตัว 

ลักษณะส าคัญของการวิจัยแบบนี้คือ พยายามหาเหตุผลหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งเป็น

กรณี ๆ หรือหาทางเยียวยารักษาปัญหาเฉพาะกรณี โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยเฉพาะกรณี 

สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1) การวิจัยเฉพาะกรณีโดยใช้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์เป็นเกณฑ์ เช่น การศึกษา

ความต้องการสารสนเทศของผู้ป่วยโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีของผู้ป่วยโรคเอดส์ในภาคเหนือ 

เป็นต้น  

2) การวิจัยเฉพาะกรณีโดยใช้ขอบเขตทางการบริหารหรือการปกครองเป็นเกณฑ์ 

เช่น การวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน : กรณีศึกษาจังหวัดในภาคเหนือ เป็นต้น  

3) การวิจัยเฉพาะกรณีโดยใช้ขอบเขตของเวลาเป็นเกณฑ์ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ

สถานภาพของงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ.2545–2555  

4) การวิจัยเฉพาะกรณีโดยใช้ขอบเขตอื่นเป็นเกณฑ์ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการอ่านของวัยรุ่น : ศกึษาเฉพาะกรณีการอา่นหนังสือการ์ตูน เป็นต้น  

  6.6 การวิจัยโดยการท าส ามะโน (Census research) เป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูล

โดยวิธีส ามะโน (Census) คือ การแจงนับจากประชากรทั้งหมดที่ต้องการศึกษา เช่น หากต้องการ

ศกึษาพฤติกรรมการอ่านของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ถ้าใช้วิธีการท าส ามะโนต้องเก็บข้อมูล

โดยการแจงนับจากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด เพราะถือเป็นประชากรเป้าหมาย (Target 

population) ของการวิจัย การวิจัยประเภทนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยม เพราะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและ
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เวลามาก อาจจะเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่างแทน เนื่องจากเสียค่าใช้จ่าย

และเวลาน้อยกว่ามาก 

  6.7 การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เป็นการวิจัยที่ได้รับความนิยมมาก

ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมาก ส่วนวิธีการเก็บข้อมูลในการส ารวจโดยใช้กลุ่มตัวอย่างนั้น อาจท าได้

หลายวิธี เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือใช้ทั้งสองแบบควบคู่กันไป ตัวอย่าง

งานวิจัย เช่น การศึกษาการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่เป็นต้น  

 

สรุปท้ายบท 

การก าหนดขอบเขตของงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

สามารถท าได้ 3 แนวทาง ได้แก่ ก าหนดจากกรอบเนื้อหาของวิทยาการด้านบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ ก าหนดเนื้อหาจากขอบเขตด้านวิชาชีพ และก าหนดจากปัจจัยอื่น ๆ  

ส าหรับการแบ่งประเภทของงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นั้น 

แบ่งหลายเกณฑ์ เช่น แบ่งตามประเภทของการวิจัยตามศาสตร์หรือสาขาวิชา ได้แก่ การวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งตาม

ประเภทของการวิจัยตามลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

และการวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งตามประเภทของการวิจัยตามประโยชน์ของการน าผลการวิจัย

ไปใช้ ได้แก่ การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 

การวิจัยเพื่อค้นหาหรือบุกเบิก การวิจัยเชิงบรรยายหรือการวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัย 

เชิงวิเคราะห์ และการวิจัยเชิงพยากรณ์หรือการวิจัยเพื่อคาดการณ์ แบ่งตามประเภทของงานวิจัย

เมื่อจ าแนกตามเวลา ได้แก่ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยร่วมสมัย และการวิจัยเชิงอนาคต 

แบ่งตามประเภทของงานวิจัยเมื่อจ าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การวิจัยเอกสารหรือการวิจัย

หอ้งสมุด การวิจัยโดยการสังเกต การวิจัยโดยการทดลอง การวิจัยโดยการศึกษาต่อเนื่องระยะยาว 

การวิจัยเฉพาะกรณี การวิจัยโดยการท าส ามะโน และการวิจัยเชิงส ารวจ  
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