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บทคัดย่อ
ความรู้คืออาวุธทางปัญญา เป็ นการสังสมประสบการณ์
่
จากการศึกษาค้นคว้าจากศาสตร์ต่างๆ โดย
ผ่านกระบวนการคิ ด และประสาทสัมผัสในการได้ยิน ได้ฟัง ลงมือปฏิ บตั ิ จนเกิ ดทักษะและความชานาญ และ
สามารถนาไปประยุกต์ปฏิ บตั ิ ได้ ความรู้นามาซึง่ ความเจริ ญก้าวหน้ าแก่ชาติ บ้านเมือง ยกระดับคุณภาพชี วิต
และการพัฒนาตนเองเพือ่ เป็ นกาลังของประเทศชาติ ให้ดารงชีวิตในสังคมอย่างปกติ สขุ
ความรู้ถ กู สร้ า งสรรค์ใ นรูป ลัก ษณ์ ต่า งๆ ทัง้ ที เ่ ป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร เช่ น ต้ นฉบับ ตัว เขี ย น จารึ ก
โบราณ สมุดไทย หนังสือ วารสาร หนังสือพิ มพ์ เป็ นต้ น และในรูปลักษณ์ ของภาพและเสียง รวมถึงสัญญาณ
ดิ จิทลั เช่น วิ ทยุ โทรทัศน์ ดีวีดี แฟ้ มข้อมูลคอมพิ วเตอร์ ฐานข้อมูลคอมพิ วเตอร์ หนังสืออิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น
ซึ ง่ ผ่านกระบวนการคิ ดอย่างเป็ นระบบ มี วิธีบริ หารจัดการให้ เหมาะกับยุคสมัยและสถานภาพการเรียนรู้ที ่
เปลีย่ นแปลงไปตามความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
การแสวงหาความรู้ที ด่ ี ต้ องรู้จ กั เลื อ กสรรความรู้ที เ่ หมาะสม น ามาคิ ด วิ เ คราะห์ และน าไปใช้ ใ ห้
เหมาะสมกับเวลาและสถานที ่ ในการเข้ า ถึ งความรู้และแหล่ งความรู้สามารถด าเนิ นการได้ ด งั นี้ 1) เลื อก
ความรู้จากแหล่งความรู้ทีด่ ีและเหมาะสม 2) มีความทันสมัย 3) ช่องทางการสือ่ สารและนาเสนอทีห่ ลากหลาย
4) ตอบสนองความต้ องการ 5) เครือ่ งมือและวิ ธีการสืบค้น 6) การเลือกใช้ ช่องทางและวิ ธีการในการเข้าถึง
ความรู้และแหล่งความรู้ 7) ขัน้ ตอนการบริ หารจัดการความรู้ 8) ตกผลึกความรู้ทีไ่ ด้ผ่านกระบวนการความคิ ด
9) เชือ่ มโยงและประมวลผลความรู้ทีไ่ ด้อย่างละเอี ยดและตกผลึกเป็ นความรู้ของตนเอง และ 10) ประยุกต์ใช้
ความรู้ตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม เมือ่ ได้ความรู้ทีต่ ้องการและนามาเรียบเรียงใหม่แล้ว สิ ง่ สาคัญคือ
ต้องใส่รายการอ้ างอิ งทุกครัง้ ที ม่ ีการนาข้อมูลและความรู้ทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้าเสมอโดยใช้ รปู แบบการ
อ้างอิ งและบรรณานุกรมในรูปแบบเดียวตลอดทัง้ เล่ม
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ABSTRACTS
Knowledge is wisdom arms, was accumulated to experience from study of many subjects by
thinking method and pass by hearing, seeing, doing something to skill, expert and applied by
yourself. Knowledge rise to prosperity for the country, upgrade quality of life and your improvement
for develop the country to lead a peaceful life in the social.
Knowledge made with many forms such as manuscripts, audio-visual and digital forms, ect.-book, journal, newspaper, radio, television, computer files, databases and e-book that pass by
systematically thinking, have process management for up to date and in good condition to learning
that change for innovation of communication and technology.
The good utilization knowledge must to select information, analyze and good using on the
time and places. You can access to knowledge and information resources follows: 1) To select
knowledge form good time and good sources. 2) Knowledge is update. 3) Many of communication
channels and presentations. 4) To response need and using knowledge. 5) Tools and retrieval
process. 6) To select and use many methods of channels for accessing. 7) Knowledge management
process. 8) To analyze and synthetic knowledge passed by thinking process. 9) To link up and
organize knowledge to be careful through by your mind. and 10) To apply the knowledge for good
time and situation and when you have knowledge and complied again to the new knowledge. The
important items refer and write bibliography too, when you always select and use many knowledge by
one reference and bibliography format all your subject.
Keywords:
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บทนา
ความรูค้ อื อาวุธทางปญั ญาที่ใครๆ ในโลกนี้มกี ารใช้อย่างต่อเนื่องเป็ นประจา เพื่อแลกกับการได้มาซึ่งปจั จัย
หลายประการในการดารงชีวติ ไม่ว่าจะเป็ น ... เด็กๆ ได้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษาทีต่ อ้ งการความรูแ้ ละสังสมความรู
่
้
นัน้ ไว้ใช้ในอนาคต หรือผู้ใหญ่ ได้แก่ ครู อาจารย์ แพทย์ ทหาร ตารวจ ฯลฯ ที่ต้องการความมันคงก้
่
าวหน้ าในการ
ประกอบอาชีพ แม้แต่แม่บา้ น พ่อค้าพาณิชย์กย็ งั มีความต้องการและแสวงหาความรูไ้ ม่มที ส่ี น้ิ สุดทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เช่น ติดตามข่าวสารจากวิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
ดังปรากฏคาว่า “ความรู้ หรือ Knowledge” ใน พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, น.232 ซึง่ ให้
ความหมายไว้ดงั นี้คอื “สิง่ ที่สงสมมาจากการศึ
ั่
กษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทัง้ ความสามารถเชิง
ปฏิบตั กิ ารและทักษะ ; สิง่ ทีไ่ ด้รบั มาจากการได้ยนิ ได้ฟงั การคิด หรือการปฏิบตั ิ ; องค์วชิ าในแต่ละสาขา เช่น ความรู้
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เรี่อ งเมือ งไทย ความรู้เ รื่อ งสุ ข ภาพ” จากความหมายดัง กล่ า วอาจนิ ย ามค าว่ า “ความรู้” ได้ด ัง นี้ คือ การสังสม
่
ประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าจากศาสตร์ต่างๆ โดยผ่านกระบวนการคิด และประสาทสัมผัสในการได้ยนิ ได้ฟงั ลง
มือปฏิบตั จิ นเกิดทักษะและความชานาญ และสามารถนาไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้
อย่างไรก็ดมี นุ ษย์เราเป็ นผูม้ ากด้วยความรู้ แต่ไม่รจู้ กั เลือกใช้ความรูใ้ ห้เป็ นประโยชน์ หรือรูม้ ากจนไม่สามารถ
นามาใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี ดังสานวนทีว่ ่า “ความรูท้ ่วมหัวเอาตัวไม่รอด” ดังนัน้ เราควรเลือกใช้ความรูท้ ม่ี อี ยู่ใน
ตัวเราและจากบุคคลรอบข้างให้เกิดประโยชน์ ความรูน้ ามาซึง่ ความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติบา้ นเมืองเป็ นสาคัญ
ในการยกระดับคุณภาพชีวติ และการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็ นกาลังของประเทศชาติให้ดารงชีวติ ในสังคมโดย
ปกติสุขนัน้ (สานักหอสมุดแห่งชาติ, 2548, น.12) ทุกคนคงยอมรับว่า ความรูเ้ ป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญ และเป็ นต้นทุนทาง
สังคมประการหนึ่งที่มนุ ษย์ทุกชาติต้องมีตดิ ตัวและสามารถประยุกต์ความรู้ท่มี ใี นตนเองมาปฏิบตั ไิ ด้ แม้ว่าในบางครัง้
อาจมีการใช้ความรูใ้ นทางทีถ่ ูกหรือผิดตามสภาพแวดล้อมของบุคคลผูน้ นั ้ และการดิน้ รนเพื่อความอยูร่ อดในสังคมนัน้ ๆ
ก็ตาม ซึง่ เป็ นการใช้ความรูเ้ พือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ่นื จึงนับเป็ นเรือ่ งปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกยุคสมัย
มนุ ษย์เป็ นผู้สร้างสรรค์ความรูใ้ ห้เกิดขึน้ ปรากฏในรูปแบบของเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น ต้นฉบับ
ตัวเขียน จารึกโบราณ สมุดไทย สมุดข่อย หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ รายการวิจยั เป็ นต้น ส่วนที่
นาเสนอเป็ นภาพและเสียง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เทปบันทึกเสียง แผนที่ ลูกโลก วีซดี ี ดีวดี ี เป็ นต้น หรือแม้แต่ในรูปของ
สัญญาณดิจทิ ลั ได้แก่ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีระบบและจัดการให้เหมาะกับยุคสมัย และ
สถานภาพการเรียนรูท้ เ่ี ปลีย่ นแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ปจั จุบนั มนุ ษย์มกี าร
เรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีได้รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงกับสภาพการดารงชีวติ ทีค่ ล่องตัวและทันสมัย ขึน้ มีการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ ทัง้ นี้บางส่วนมีการเสพติดเทคโนโลยีเหล่านัน้ อย่างไม่รตู้ วั ด้วยสิง่ อานวยความสะดวกในโลกยุค ใหม่
ทีบ่ นั ดาลให้มใี ห้เกิดได้ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ความรูซ้ ่งึ เป็ นอาวุธทางปญั ญา โดยส่งผลมากบ้างน้อยบ้างตาม
สภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึง่ ส่งผลต่อการเรียนรูข้ องประชาชนในประเทศนัน้ ๆ อีกด้วย

การเข้าถึงความรู้และแหล่งความรู้
ความรู้และแหล่งความรู้มมี ากมาย เพียงแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้เหล่านัน้ ได้เต็มที่หรือไม่
ตามที่กล่าวมาแล้วความรูม้ อี ยู่รอบตัวเราเพียงแต่ว่าเรากระหายความรูม้ ากน้อยเพียงใด มีโอกาสหรือไม่ และมีแหล่ง
ความรูเ้ พือ่ ตอบสนองความกระหายใคร่รขู้ องมนุษย์กระจายไปยังสังคมของตนเองเพียงใด การหาคาตอบเพื่อตอบโจทย์
ข้อสงสัยเหล่านี้หลายคนอาจนึกถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เพราะหาง่าย สะดวก รวดเร็ว แต่ท่านต้องพึงระวังเรื่องของ
ความถูกต้องของข้อมูล เพราะบางแหล่งข้อมูล ที่ปรากฏบนเว็บไซท์ต่างๆ นัน้ ไม่ระบุแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือไว้ แต่
แหล่งความรูอ้ กี แหล่งที่แน่นอนหลายๆ ท่านยังคงนึกถึงคือหนังสือ แต่ใครอีกหลายๆ คนเมื่อต้องเข้าห้องสมุดแต่ละครัง้
ยังมีความรูส้ กึ ว่า “เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร” ยิง่ ห้องสมุดใหญ่เท่าไรก็ยงิ่ ละความพยายามมากขึน้ ขอเน้นว่า “ละความ
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พยายาม” เพราะไม่ทราบว่าอะไรอยู่ตรงไหน ค้น หาอย่างไร ทัง้ ๆ ที่ผ่านการเรียนการสอนการใช้หอ้ งสมุดกันมาตัง้ แต่
ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา และเมือ่ ได้ความรูแ้ ละข้อมูลมาแล้วจะอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมอย่างไร
จากการสารวจการอ่านหนังสือเพือ่ เติมเต็มความรูข้ องประชากรในประเทศไทย โดยสารวจการอ่านหนังสือของ
ประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2554 จากการอ่านสือ่ ต่างๆ นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทางาน มีอตั ราการอ่านหนังสือ ทุก
ประเภท และการอ่า นทางสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์อ่ืน ๆ เช่น อิน เทอร์เ น็ต ซีด ี ฯลฯ ยกเว้น SMS
หรือ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยเปรียบเทียบกับอัตราการอ่านหนังสือของประชากรในปี 2551 กับ 2554 พบว่า มีอตั ราการ
อ่านหนังสือในเด็กเล็กทีอ่ ายุต่ ากว่า 6 ปี ที่อ่านเองหรือผูใ้ หญ่อ่านให้ฟงั เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 36.0 เป็ นร้อยละ 53.5 และ
เด็กหญิงชอบอ่านหนังสือมากกว่าเด็กชายเล็กน้อย ส่วนผูท้ ม่ี อี ายุ 6 ปี ขน้ึ ไป พบว่า มีอตั ราการอ่านหนังสือทีเ่ พิม่ ขึน้
เพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 66.3 เพิม่ เป็ นร้อยละ 68.6 และผูช้ ายชอบอ่านหนังสือมากกว่าผูห้ ญิงเล็กน้อย นอกจากนี้ยงั
พบว่า ผู้อ่านในวัยเด็กมีอตั ราการอ่านหนังสือมากกว่าวัยอื่น รองลงมาคือ กลุ่มเยาวชน วัยทางาน และกลุ่มผู้สูงอายุ
ตามลาดับ (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2554, น.คานา) ซึง่ เด็กเล็กมีความถีใ่ นการอ่านหนังสืออย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และเด็กเล็กในกรุงเทพมหานครมีอตั ราการอ่านหนังสือสูงสุด ขณะทีภ่ าคอีสานเด็กเล็กมีอตั ราการอ่านหนั งสือ
ต่าสุด สาหรับวัยเยาวชนและวัยทางานส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านนิตยสาร วัยสูงอายุสว่ นใหญ่อ่านหนังสือ/เอกสาร
เกีย่ วกับคาสอนทางศาสนา รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ยงั คงได้รบั ความนิยมจากผูอ้ ่านสูงสุด
ถึงร้อยละ 63.4 รองลงมาคือ ตาราเรียน/เอกสารทีใ่ ห้ความรู้ นวนิยาย/การ์ตูน/หนังสืออ่านเล่น นิตยสาร สรุปได้วา่ ผูอ้ ่าน
หนังสือทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 6 ขวบขึน้ ไปทัง้ หมดใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทางานเฉลีย่ 35 นาทีต่อวัน กลุ่ม
เด็กและเยาวชนใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลีย่ 39-43 นาทีต่อวัน ซึง่ มากกว่ากลุ่มวัยทางานและสูงอายุทใ่ี ช้เวลาอ่านหนังสือ
เฉลีย่ ประมาณ 31-32 นาทีต่อวัน (ตุลย์ ณ ราชดาเนิน, 2555, ออนไลน์)
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ภาพที่ 1 สถิ ติการอ่านหนังสือของประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2554
(อินโฟกราฟฟิค, 2555, ออนไลน์)
ผลพวงสืบเนื่ องมาจากผลการสารวจการอ่านหนังสือข้ างต้น คณะรัฐมนตรีไ ด้อนุ มตั ิให้การอ่านเป็ นวาระ
แห่งชาติ โดยกาหนดให้วนั ที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็ นวันรักการอ่าน และในปี 2552 – 2561 เป็ นทศวรรษแห่งการอ่าน
(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2554, น.คานา) ฉะนัน้ นอกเหนือจากการรณรงค์เรื่องการส่งเสริมการอ่านแล้ว สาหรับประเทศ
ไทยการปลูกฝงั เรือ่ งการแสวงหาความรูก้ ค็ วรปรับปรุงพฤติกรรมการแสวงหาความรูต้ ่างๆ ด้วย เพราะว่าพฤติกรรมของ
คนไทยในเรือ่ งนี้มนี ้อยไป จึงทาให้ความพยายามในการแสวงหาความรูม้ าประดับสมองตนเองลดระดับไป แม้วา่ จะมีการ
ส่งเสริมการอ่านอยู่เนืองๆ ก็ตาม อย่างไรก็ดรี ูปแบบการปลูกฝงั นิสยั รักการอ่านของบ้านเรามีลกั ษณะเหมือนทาตาม
กระแสแฟชัน่ ทาแค่เพียงเปรีย้ งปร้างแล้วก็ดบั ไปไม่มคี วามต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึ่งการปลูกฝงั ให้เด็กไทยรูจ้ กั แสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง เลือกสรรความรูท้ ด่ี เี หมาะสม รูจ้ กั คิดวิเคราะห์ และนาไปใช้ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่นนั ้ กลับมี
เด็กไทยเพียงส่วนหนึ่งได้รบั โอกาสทีด่ ี มีความคิด รูจ้ กั ใช้สมองในทางสร้างสรรค์ อีกส่วนหนึ่งได้รบั โอกาสแต่กลับละทิง้
โอกาสไปเสีย ผูป้ กครองส่งเสียให้ได้รบั ความรู้ แต่กลับเลือกเดินทางทีผ่ ดิ แต่งตัวออกจากบ้านแต่ไปไม่ถงึ แหล่งความรู้
หรือไปเหมือนกันแต่ไม่ใส่ใจเท่าที่ควรที่ในการรับความรูท้ ่ดี ีนัน้ กลับมา และอีกส่วนหนึ่งไม่มโี อกาสที่จะได้รบั ความรู้
อย่างเป็ นทางการหรือต่อเนื่องเช่นกลุ่มเด็กในสองกรณีแรก เพียงเพราะสถานภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน และปญั หา
ครอบครัวเป็ นเส้นบางๆ กัน้ กลางไว้ ทาให้ไม่สามารถขยายโอกาสในการศึ กษาหาความรูใ้ ห้แก่ตนเองได้อย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตามบางคนคิดได้แม้จะสายไป และบางคนคิดได้แต่ทาไม่ได้กม็ ากมาย ฉะนัน้ เมื่อมีโอกาสแล้วอย่าละทิง้ โอกาส
นัน้ เสียจะได้ไม่ตอ้ งเสียใจในภายหลัง และข้อคิดสาหรับบางคนทีเ่ ป็ นพ่อแม่หรือท่านทีม่ บี ุตรหลานในครอบครัวก็ตาม จง
สนับสนุนพวกเขาเท่าทีท่ า่ นสามารถจะทาได้ อย่าให้ลกู มาเราในภายหลังว่าเป็ น “พ่อแม่รงั แกฉัน” ก็แล้วกัน
จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนทีเ่ คยประสบมาด้วยตนเอง เมือ่ มีผใู้ ช้หอ้ งสมุดรายหนึ่งเข้ามาในห้องสมุดแล้วถาม
ว่า “ไม่ทราบว่าถ้าจะหาข้อมูลเกีย่ วกับเรื่องนี้ ... จะหาได้จากทีไ่ หน มีเล่มไหนบ้าง บอกว่าหาไม่พบ ช่วยหยิบให้หน่อย”
และเมื่อสอบถามกลับไปพบว่า “ผูใ้ ช้หอ้ งสมุดรายนัน้ ยังไม่เดินไปหาสิง่ ทีต่ อ้ งการ และยังไม่ใช้เครื่องมือในการสืบค้น ที่
จัดไว้ให้” ผูเ้ ขียนเลยต้องสอนวิธกี ารใช้เครื่องมือในห้องสมุด เพื่อใช้สบื เสาะแสวงหาความรูใ้ ห้แก่ผู้ใช้รายนัน้ จะได้ใช้
เครื่องมือเป็ นและใช้ในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองต่อไป ข้อสังเกตทีพ่ บคือ ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่ใช้เครื่องมือสืบค้นไม่เป็ น
หรือเป็ นแต่ไม่อยากเสียเวลาค้นถามเอาง่ายกว่า ไม่อยากใช้เครือ่ งมือทีห่ อ้ งสมุดจัดไว้” ดังนัน้ สรุปได้วา่ ทาไมเมื่อผูใ้ ช้เข้า
ห้องสมุดมาแล้ว จึงไม่สามารถแสวงหาความรูท้ ต่ี นต้องการได้ ดังนี้
1) ผูใ้ ช้ไม่ทราบว่ามีเครือ่ งมืออะไรบ้างเพือ่ ช่วยในการแสวงหาความรูท้ อ่ี ยากได้
2) ผูใ้ ช้ไม่ทราบวิธกี ารใช้เครือ่ งมือช่วยค้นทีม่ ใี นห้องสมุด
3) ผูใ้ ช้ไม่ทราบว่ามีบริการอะไรบ้าง และเมือ่ ค้นได้แล้วสิง่ ทีต่ อ้ งการอยูท่ ไ่ี หน
4) ผูใ้ ช้ตอ้ งการความสะดวกสบาย รวดเร็ว และแม่นยา ถูกต้อง จึงมีความคิดทีว่ ่าถามบรรณารักษ์
น่าจะดีกว่า ไม่เสียเวลา ไม่ตอ้ งเดินหา และเสาะแสวงหาให้เหนื่อย
ช่องทางการเข้าถึงความรู้และแหล่งความรู้ในโลกยุคใหม่ นอกเหนือจากห้องสมุด พิพธิ ภัณฑ์ อินเทอร์เน็ต
หรือแม้แต่ตวั บุคคลแล้ว ยังมีช่องทางในการแสวงหาและเข้าถึงความรูท้ ต่ี นเองต้องการอีก มากมาย ปญั หาคือท่านมีการ
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เตรียมตัวอย่างไรในการเข้าถึงความรูแ้ ละแหล่งความรู้นนั ้ ซึ่งแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันออกไป ประเด็นสาคัญ
อยูท่ ว่ี า่ ควรดาเนินการเพือ่ ให้ได้มาถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการดังนี้
1) เลือกความรูจ้ ากแหล่งความรูท้ ด่ี แี ละเหมาะสม
2) ความรูน้ นั ้ มีความทันสมัยหรือไม่
3) ช่องทางการสือ่ สารและนาเสนอมีชอ่ งทางใดบ้าง
4) ความรูน้ นั ้ ตอบสนองเมือ่ มีความต้องการเกิดขึน้
5) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสืบค้นมีอะไรบ้างและกีว่ ธิ ี
6) เลือกใช้ชอ่ งทางและวิธกี ารใดในการเข้าถึงความรูแ้ ละแหล่งความรู้
7) มีวธิ กี ารบริหารจัดการความรูท้ ม่ี นี นั ้ ทาอย่างไร
8) ตกผลึกความรูท้ ไ่ี ด้โดยผ่านกระบวนการกลันกรองในระบบความคิ
่
ดของตนเองนานพอหรือไม่
9) เชื่อมโยงและประมวลผลความรูท้ ไ่ี ด้อย่างละเอียดและตกผลึกเป็ นความรูข้ องตนเองในทีส่ ดุ
10) ประยุกต์ใช้ความรูต้ ามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
ดังนัน้ ไม่วา่ เราจะเลือกนาแหล่งความรูแ้ ละนาความรูม้ าจากทีใ่ ด หากมีการเลือกสรรอย่างเหมาะสมแล้ว มีการ
บริหารจัดการความรูแ้ ละผ่านกระบวนการทางความคิดทีด่ จี นเกิดคุณค่าย่อมนาไปสูก่ ารสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ตี ่อไป เมื่อเรา
ได้ความรูท้ ่ตี อ้ งการและนามาเรียบเรียงใหม่แล้ว สิง่ สาคัญอย่าลืมใส่รายการอ้างอิง และบรรณานุ กรมทุกครัง้ ทีม่ กี ารนา
ข้อมูลและความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน เป็ นการป้องกันปญั หาลิขสิทธิ ์ทีอ่ าจเกิดขึน้
และเพือ่ ให้ผอู้ ่านคนอื่นสามารถติดตามหาต้นฉบับเดิมได้เมือ่ ต้องการค้นคว้าต่อ ไป

รูปแบบการอ้างอิ งและบรรณานุกรม แบบ APA
การอ้างอิงและบรรณานุ กรม (คลังปญั ญาไทย, ม.ป.ป., ออนไลน์ ) หมายถึง การอ้างอิงแหล่งสารสนเทศ ซึ่ง
เป็ นทฤษฎี ข้อมูล ความรู้ มาประกอบในผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลงานวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ เพื่อบอก
แหล่งทีม่ าของสารสนเทศอันเป็ นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานเหล่านัน้
รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุ กรมนัน้ ไม่มคี วามยุ่งยากมากนัก เพียงแต่ควรเลือกใช้ให้เป็ นรูปแบบเดียวกัน
ตลอดทัง้ เล่ม เราอาจศึกษารูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น การใช้รปู แบบการอ้างอิงและ
บรรณานุกรมของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั (APA) หรือรูปแบบอื่นๆ ตามทีน่ ิยม หรือหน่วยงานทีส่ งั กัดกาหนด
การอ้างอิงทีผ่ ูเ้ ขียนนาเสนอนี้เป็ นระบบ APA (American Psychological Association) เพื่อเป็ นแนวทางใน
การอ้างอิงและเขียนบรรณานุ กรมในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิธกี ารเขียนอ้างอิง
บรรณานุ ก รมจากสารสนเทศ ประเภทหนั ง สือ บทความจากวารสาร หนัง สือ พิม พ์ อิน เทอร์เ น็ ต สัม ภาษณ์ สื่อ
โสตทัศนวัสดุ และวิทยานิพนธ์ มีดงั นี้
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การอ้างอิ ง – หนังสือ

ตัวอย่างเช่น

ชื่อ สกุล,/ปีทพ่ี มิ พ์,/เลขหน้า.
สกุล,/ปีทพ่ี มิ พ์,/เลขหน้า.
จารุณี ปญั ญาวงษ์, 2551, น.12-15.
Glamour, 2001, p.60-63.

บรรณานุกรม – หนังสือ
ชื่อ สกุล.//(ปีทพ่ี มิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//(ครัง้ ทีพ่ มิ พ์).//สถานทีพ่ มิ พ์/:/สานักพิมพ์.
สกุล,/ชื่อย่อ.//(ปีทพ่ี มิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//(ครัง้ ทีพ่ มิ พ์).//สถานทีพ่ มิ พ์/:/
/ / / / / สานักพิมพ์.
ตัวอย่างเช่น
จารุณี ปญั ญาวงษ์. (2551). มนุษยชาติ กบั โลกในอีก 20 ปี ข้างหน้ า.
/ / / / /กรุงเทพฯ : ไพลิน.
Glamour, A.F. (2001). Virtual classroom. (2nd ed.). New York :
/ / / / / New York University Press.
บรรณานุกรม – บทความในหนังสือ
ชื่อ สกุล.//(ปีทพ่ี มิ พ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อเรื่อง.//(ครัง้ ทีพ่ มิ พ์).//สถานทีพ่ มิ พ์/:/
/ / / / / สานักพิมพ์.
สกุล,/ชื่อย่อ.//(ปีทพ่ี มิ พ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อเรื่อง.//(ครัง้ ทีพ่ มิ พ์).//
/ / / / / สถานทีพ่ มิ พ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่างเช่น
จารุณี ปญั ญาวงษ์. (2551). ปฏิทนิ มายากับการแตกดับของมนุษยชาติ. ใน
มนุษยชาติ กบั โลกในอีก 20 ปี ข้างหน้ า. กรุงเทพฯ : ไพลิน.
Glamour, A.F. (2001). Higher education in the future. in Virtual
classroom. (2nd ed.). New York : New York University Press.
การอ้างอิ ง – บทความในวารสาร
ชื่อ สกุล,/ปีทพ่ี มิ พ์,/เลขหน้า.
สกุล,/ปีทพ่ี มิ พ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่างเช่น
เสรี วงษ์นภา, 2555, น.1-10.
Solomon, 2011, p.10-12.
บรรณานุกรม – บทความในวารสาร
ชื่อ สกุล.//(ปีทพ่ี มิ พ์, กาหนดออก).//ชื่อเรือ่ ง.//ชื่อวารสาร.//ปีท/่ี (ฉบับที)่ ,
/ / / / / เลขหน้า.
สกุล, ชื่อย่อ.//(ปีทพ่ี มิ พ์, กาหนดออก).//ชื่อเรือ่ ง.//ชื่อวารสาร.//ปีท/ี ่
/ / / / / (ฉบับที)่ ,/เลขหน้า.
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ตัวอย่างเช่น

เสรี วงษ์นภา. (2555, มกราคม). นมแม่น้ีมปี ระโยชน์. ว.แม่และเด็ก. 25 (1),
1-10.
Solomon, M. (2011, Winter). The future for youth. Health Society. (12),
10-12.

การอ้างอิ ง – บทความในหนังสือพิ มพ์
ชื่อ สกุล,/ปีทพ่ี มิ พ์,/เลขหน้า.
สกุล,/ปีทพ่ี มิ พ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่างเช่น
วิรทิ ธิ ์พล ศรีหามาตย์, 2555, น.15.
Lawder & Cowan, 2013, p.10-12.
บรรณานุกรม – บทความในหนังสือพิ มพ์
ชื่อ สกุล.//(ปีทพ่ี มิ พ์, วัน เดือน).//ชื่อเรือ่ ง.//ชื่อหนังสือพิ มพ์,/เลขหน้า.
สกุล, ชื่อย่อ.//(ปีทพ่ี มิ พ์, วัน เดือน).//ชื่อเรือ่ ง.//ชื่อหนังสือพิ มพ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่างเช่น
วิรทิ ธิ ์พล ศรีหามาตย์. (2555, 16 พฤษภาคม). ศาสตร์การบาบัดอาการออฟฟิศ
ซินโดรม ตอนที่ 29. เอ็มทูเอฟ (M2F), 15.
Lawder, D. & Cowan, R. (2013, 2 January). Senate pulls nation from
‘fiscal cliff’. Bangkok Post, 1.
การอ้างอิ ง – ข้อมูล/บทความจากอิ นเทอร์เน็ต
ชื่อ สกุล,/ปีทพ่ี มิ พ์,/ออนไลน์.
สกุล,/ปีทพ่ี มิ พ์,/Online.
ตัวอย่างเช่น
จารุณี ปญั ญาวงษ์, 2551, ออนไลน์.
Glamour, 2001, Online.
บรรณานุกรม – อิ นเทอร์เน็ต
ชื่อ สกุล.//(ปีทพ่ี มิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//ค้นเมือ่ วันที.่ //จาก URLของเว็บไซท์
สกุล, ชื่อย่อ.//(ปีทพ่ี มิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//ค้นเมือ่ วันที.่ //จาก URL (http://ทีอ่ ยู่
/ / / / / ของเว็บไซท์)
ตัวอย่างเช่น
จารุณี ปญั ญาวงษ์. (2551). มนุษยชาติ กบั โลกในอีก 18 ปี ข้างหน้ า.
ค้นเมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2555. จาก //http://www.bsru.sc.th
Glamour, P. (2001). Virtual classroom. Retrieved 20 December 2012.
From http://www.mit.edu/item=1015
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การอ้างอิ ง – บทสัมภาษณ์

ตัวอย่างเช่น

ชื่อ สกุล,/สัมภาษณ์,/ปีทส่ี มั ภาษณ์.
สกุล,/สัมภาษณ์,/ปีทส่ี มั ภาษณ์.
อุฤกษ์ จันเทศ, สัมภาษณ์, 2555.
Wang, Interview, 2013.

บรรณานุกรม – บทสัมภาษณ์

ตัวอย่างเช่น

ชื่อ สกุลผูใ้ ห้สมั ภาษณ์.//(สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปีทส่ี มั ภาษณ์).
สกุล, ชื่อย่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์.//(สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปีทส่ี มั ภาษณ์).
อุฤกษ์ จันเทศ. (สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2555).
Wang, L. (Interview, 1 December 2012).

การอ้างอิ ง – สื่อโสตทัศนวัสดุ

ตัวอย่างเช่น

ชื่อ สกุล (ถ้ามี),/ปีทผ่ี ลิต/เผยแพร่,/ประเภทของสือ่ .
สกุล (ถ้ามี),/ปีทผ่ี ลิต/เผยแพร่,/ประเภทของสือ่ .
จารุณี ปญั ญาวงษ์, 2551, ดีวดี .ี
Glamour, 2001, DVD.

บรรณานุกรม – สื่อโสตทัศนวัสดุ

ตัวอย่างเช่น

ชื่อ สกุล.//(ปีทผ่ี ลิต/เผยแพร่).//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของสือ่ ).//สถานทีผ่ ลิต/:/
/ / / / / บริษทั ผูผ้ ลิต.
สกุล,/ชื่อย่อ.//(ปีทผ่ี ลิต/เผยแพร่).//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของสือ่ ).//สถานทีผ่ ลิต/:/
/ / / / / บริษทั ผูผ้ ลิต.
จารุณี ปญั ญาวงษ์. (2551). มนุษยชาติ กบั โลกในอีก 18 ปี ข้างหน้ า.
/ / / / / (ดีวดี )ี . กรุงเทพฯ : ไพลิน.
Glamour, A.F. (2001). Virtual classroom. (DVD). New York :
/ / / / / New York Press.

การอ้างอิ ง – วิ ทยานิ พนธ์

ตัวอย่างเช่น

ชื่อ สกุล,/ปีทพ่ี มิ พ์,/เลขหน้า.
สกุล,/ปีทพ่ี มิ พ์,/เลขหน้า.
รัชดากร จันทรธีระ, 2550, น.115-123.
Nongyao Premkamolnetr, 2001, p.60-63.

บรรณานุกรม – วิ ทยานิ พนธ์
ชื่อ สกุล.//(ปีทพ่ี มิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//ชื่อหลักสูตร/ชื่อสาขาวิชา./
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ตัวอย่างเช่น

/ / / / / ชื่อสถาบันการศึกษา.//ชื่อฐานข้อมูล.//ทีอ่ ยูข่ องแหล่งข้อมูล.
สกุล,/ชื่อย่อ.//(ปีทพ่ี มิ พ์).//ชื่อเรื่อง.ชื่อหลักสูตร/ชื่อสาขาวิชา./
/ / / / / ชื่อสถาบันการศึกษา.//ชื่อฐานข้อมูล.//ทีอ่ ยูข่ องแหล่งข้อมูล.
รัชดากร จันทรธีระ. (2550). การใช้และความต้องการสารสนเทศของผูใ้ ช้
ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Nongyao Premkamolnetr. (1998). Information services to tenant companies
in technology parks : Australia and Thailand. Doctor of Philosophy
Department of Information Studies Curtin University of Technology. From
http://espace.library.curtin.edu.au/R?func=search-simple-go&ADJACENT
=Y&REQUEST=adt-WCU20020708.115440
จากตัวอย่างการอ้างอิงและบรรณานุ กรมข้างต้นเป็ นตัวอย่างหนึ่งของรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุ กรมของ
APA ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ปรับ ให้เข้ากับความชัดเจนในการนาเสนอข้อมูลมากขึน้ และนามา
เป็ นต้นแบบในการพิม พ์สารนิ พนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎี นิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุ กรมของมหาวิทยาลัยนัน้ มีความแตกต่างจากต้นฉบับเดิมเพียงเล็กน้ อย แต่ คงไว้ซ่งึ
รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมของ APA โดยส่วนใหญ่เช่นเดิม

สรุป
ความรูค้ อื อาวุธทางปญั ญา ดังนัน้ การสร้างสรรค์ความรูจ้ ะนาพาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติบา้ นเมืองเป็ น
การยกระดับคุณภาพชีวติ และการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็ นกาลังของประเทศชาติในพัฒนาสังคมให้อยู่อย่างเป็ นปกติสุข
ฉะนัน้ เมือ่ มีการสร้างสรรค์ผลงานใดๆ ไม่วา่ นามาจากประสบการณ์ซง่ึ เป็ นการนาความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นตัวเอง หรือการค้นคว้า
และนาความรูม้ าจากแหล่งความรูใ้ ดๆ ก็ตาม ควรให้เกียรติแก่ เจ้าของผลงานเดิม ไม่คดั ลอกข้อความ โดยมิได้มกี าร
อ้างอิงและไม่ละเลยการเขียนบรรณานุ กรมไว้ทา้ ยผลงานทีม่ กี ารรวบรวมขึน้ เสมอ อีกทัง้ เป็ นการช่วยให้ผอู้ ่านคนอื่นๆ
ให้สามารถติดตามต้นฉบับเดิมได้เมือ่ มีความสนใจในผลงานชิน้ นัน้ อย่าทาการละเมิดลิขสิทธิ ์ในความรูแ้ ละทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาอันพึงมีของบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของนัน้ จงช่วยกันสร้างสรรค์แต่สงิ่ ทีด่ มี ปี ระโยชน์ นาความรู้ทเ่ี สาะแสวงหาไปในทาง
ทีถ่ กู ทีค่ วร อย่าลืมว่าความรูค้ อื อาวุธทางปญั ญาขึน้ ชื่อว่าอาวุธย่อมมีทงั ้ คุณและโทษเสมอ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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บรรณานุกรม
คลังปญั ญาไทย. (ม.ป.ป.). การเขียนบรรณานุกรม. ค้นเมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2556. จาก http://www.panyathai.
or.th/wiki/index.php
ตุลย์ ณ ราชดาเนิน. (2555). การอ่านหนังสือของคนไทย. ข่าวสด. ค้นเมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2556. จาก
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdOVE13TVRFMU5RPT0
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย. (2555). คู่มือการพิ มพ์สารนิ พนธ์ วิ ทยานิ พนธ์
และดุษฎีนิพนธ์. (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหมิตรพริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิซซิง่ .
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชัน.่
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. กลุม่ สถิตสิ งั คม. (2555). การสารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2554 (The
reading of population survey 2011). กรุงเทพฯ : สานักสถิตพิ ยากรณ์ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ.
สานักหอสมุดแห่งชาติ. (2548). 100 ปี หอสมุดแห่งชาติ . กรุงเทพฯ : สานักหอสมุดแห่งชาติ.
อินโฟกราฟฟิค. (2555). คนไทยอ่านหนังสือ 35 นาที/วัน. ค้นเมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2556. จาก
http://news.voicetv.co.th/infographic/47606.html
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