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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ล้านนาของสถาบันบริการสารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
มีแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย
1) บรรณารักษ์ จ�ำนวน 7 คน และ 2) ผู้ใช้บริการ จ�ำนวน 12 คน จากสถาบันบริการสารสนเทศ
ในเขตภาคเหนือตอนบน จ�ำนวน 7 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ล้านนา ส่วนใหญ่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ด้วยวิธีการจัดซื้อ การขอหรือรับบริจาค และ
มีสถาบันบริการสารสนเทศบางแห่งผลิตหนังสือขึน้ เองและท�ำส�ำเนาจากห้องสมุดอืน่ ด้านการจัด
หมวดหมูท่ รัพยากรสารสนเทศล้านนา มีการจัดหมวดหมูใ่ ห้กบั ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภท
วัสดุตพี มิ พ์โดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ ส่วนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภทวัสดุไม่ตพี มิ พ์ใช้หลัก
การจัดเรียงตามรูปแบบการบันทึกและจัดเรียงตามเลขทะเบียน ด้านการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศล้านนา สถาบันบริการสารสนเทศทุกแห่งมีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
ประเภทวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล และด้านการค้นคืนทรัพยากร
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ล้านนา โดยใช้แนวคิดปัจเจกวิธาน” ในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะ
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สารสนเทศล้านนาในสถาบันบริการสารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ผูใ้ ช้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มเนื้อหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ มีความถี่ในการค้นคืน
1-2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)
ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีวิธีการก�ำหนดค�ำค้นด้วยการคิดค�ำค้นขึ้นเอง มีลักษณะเป็นค�ำส�ำคัญ (Keyword)
ค�ำศัพท์อิสระ (Free term) เป็นภาษาธรรมชาติ (Natural Language) และเป็นค�ำเฉพาะเจาะจง
โดยใช้ภาษาถิ่นและภาษาไทยในการค้นคืน
ค�ำส�ำคัญ: การค้นคืนสารสนเทศ, การเข้าถึงสารสนเทศ, ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
Abstract
This research aimed to explore the storage and retrieval of Lanna information
resources at the institutes of information services in the Upper North of Thailand.
This qualitative research used a semi-structured interview to collect data from
2 groups of key informants which consist of 1) 7 librarians and 2) 12 library users
from 7 institutes of information services in the Upper North of Thailand. The results
reveal that every institutes of information services acquires Lanna information
resources by purchasing and requesting or donations. Some institutes of information
services also have their own publications and replicate of the original resources
from other libraries. Furthermore, they use Dewey Decimal Classification for classifies
printed Lanna information resources, meanwhile, they use numerical filling system
for each type of non-printed Lanna information resources. In addition, all institutes
of information services have their own storages which include printed materials
and non-printed materials, as well as electronic databases. Moreover, institutes of
information services in the Upper North of Thailand’s users retrieve Lanna information
by using Online Public Access Catalog (OPAC) twice a week and also purpose for
studying and teaching in Lanna historical aspects. Most of users create their own
words which are keyword, free term, natural language and specified words in both
Northern Thai language and standard Thai language for information retrieval.
Keywords: Information Retrieval, Information Access, Lanna Information Resources
บทน�ำ

ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา หมายถึง ข้อเท็จจริง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ หรือ
ประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งในเรื่องพิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต การปรุงอาหาร
การเกษตร ศิลปหัตกรรม และการใช้สมุนไพรรักษาโรค เพือ่ ใช้ในการด�ำรงชีวติ และปรับปรุงพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (วัลลภา
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565
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ปัญญาวงศ์, 2539 : 6-7 ; สมพร พุทธาพิทักษ์ผล และคณะ, 2553 : 6-7) ซึ่งชาวล้านนาได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรษุ ทีไ่ ด้สบื ต่อกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ โดยอยูใ่ นรูปแบบของสารสนเทศส่วนบุคคล
ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลที่มีการถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งถือเป็นแหล่งสารสนเทศที่มากด้วย
ประสบการณ์และทรงคุณค่า รวมถึงเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ ที่มีการเก็บบันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปของเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารโบราณ เช่น คัมภีร์ใบลาน พับสา
สมุดข่อย เป็นต้น ตลอดจนเอกสารที่เป็นหนังสือ รายงานการประชุมสัมมนา และงานวิจัย
ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ทรงคุณค่า ถือเป็นแหล่งความรู้
ที่สะท้อนถึงแนวคิดและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในแต่ละยุค ด้วยคุณค่าและความส�ำคัญ
ของทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ท�ำให้สถาบันการศึกษาได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญจึงเข้ามา
มีบทบาทส�ำคัญในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านล้านนาศึกษา เพื่อบูรณาการความรู้เดิม
และความรูส้ มัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานให้อยูใ่ นรูปของผลงานวิชาการ งานวิจยั ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับล้านนา นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตลอดจนสถาบันบริการสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ได้
เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศล้านนา จึงได้ท�ำการแสวงหา รวบรวม จัดเก็บ ให้บริการ
และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ วัสดุตพี มิ พ์ ได้แก่ หนังสือทัว่ ไป
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ วัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ ต้นฉบับตัวเขียน โสตวัสดุ
ทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ได้แก่ ฐานข้อมูลอาหารล้านนา ฐานข้อมูลเครื่องเขิน
ล้านนา ฐานข้อมูลวรรณกรรมขับขานล้านนา ฐานข้อมูลบ้านเก่านครล�ำปาง เป็นต้น เพือ่ ให้บริการ
และเผยแพร่สารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจน�ำไปสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้าน
ล้านนาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป (คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2556 ; ส�ำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562)
ปัจจุบันพบว่ามีสถาบันบริการสารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน ได้รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศล้านนาในทุกรูปแบบ และมีการจัดคอลเลกชันให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา เพื่อ
ให้สะดวกต่อการจัดเก็บและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศล้านนา จ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1) งาน
สารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3) ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพายัพ 4) หอสมุดแห่งชาติ
รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ 5) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6) ส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และ 7) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า สถาบันบริการสารสนเทศเหล่านี้มีการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศล้านนาทีไ่ ม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ ด้านการจัดหมวดหมูท่ รัพยากร
สารสนเทศ พบว่าสถาบันบริการสารสนเทศบางแห่งยังไม่มีการน�ำระบบการจัดหมวดหมู่ที่เป็น
มาตรฐานมาใช้ การวิเคราะห์และจัดหมวดหมูใ่ ห้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา เป็นเพียงการจัด
หมวดหมูโ่ ดยใช้หลักการจัดแบ่งตามกลุม่ ความรูก้ ว้างๆ หรือใช้สจี ำ� แนกตามประเภทของทรัพยากร
(จามจุรี จิโนสวัสดิ์, 2560 : 260-263 ; พัฑรา พนมมิตร, 2560 : 85) ด้านการวิเคราะห์สารสนเทศ
และการก�ำหนด หัวเรื่อง พบว่า สถาบันบริการสารสนเทศบางแห่งไม่มีการก�ำหนดหัวเรื่อง เป็น
44 Journal of Liberal Arts, Maejo University Vol.10 No.1 January-June 2022

เพียงการก�ำหนดค�ำส�ำคัญ โดยน�ำค�ำศัพท์มาจากชือ่ เรือ่ งหรือทีป่ รากฏในเนือ้ หาเท่านัน้ นอกจากนี้
ยังพบว่าหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับล้านนาที่ปรากฏอยู่ในคู่มือหัวเรื่องภาษาไทยของคณะท�ำงานกลุ่ม
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน มีการก�ำหนด
หัวเรือ่ งกว้างเกินไปและยังไม่ครอบคลุมเนือ้ หาทางด้านล้านนาทัง้ หมด เช่น ไทย--ประวัตศิ าสตร์-ล้านนา ไทย (ภาคเหนือ) ภาษาล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) ค่าวซอ
เป็นต้น (คณะท�ำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, ม.ป.ป. ; ณ
ภัทร ฉิมพาลี, 2560 : 88) ท�ำให้บรรณารักษ์ไม่สามารถก�ำหนดหัวเรื่องทางด้านล้านนาให้กับ
ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาได้อย่างเหมาะสม และส่งผลกระทบไปยังการเข้าถึงและการค้นคืน
ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ทีพ่ บว่าผูใ้ ช้ไม่สามารถเข้าถึงและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
ทีต่ รงตามความต้องการได้ เนือ่ งจากผูใ้ ช้กำ� หนดค�ำค้นเป็นค�ำส�ำคัญหรือค�ำศัพท์อสิ ระ ซึง่ เป็นภาษา
ธรรมชาติทผี่ ใู้ ช้บริการคุน้ เคย (รืน่ ฤดี ไชยวิชติ กุล, 2546 : 55) และยังก�ำหนดค�ำค้นทีเ่ ป็นภาษาถิน่
ซึง่ เป็นค�ำศัพท์ทใี่ ช้เฉพาะพืน้ ทีแ่ ละมีความเฉพาะเจาะจง เช่น ประเพณียเี่ ป็ง ตานก๋วยสลาก ผีมา้ บ้อง
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นข้อจ�ำกัดในด้านภาษาถิ่นและค�ำศัพท์เทคนิค (โชคธ�ำรง จงจอหอ และมาลี
กาบมาลา, 2560 : 78-79) อีกทั้งลักษณะค�ำค้นดังกล่าวเป็นค�ำศัพท์ที่ไม่ตรงกับหัวเรื่องทางด้าน
ล้านนาที่บรรณารักษ์ก�ำหนด จึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
ที่มีเนื้อหาตรงกับความต้องการได้น้อยหรือไม่สามารถเข้าถึงได้เลย
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า สถาบันบริการสารสนเทศยังมีข้อจ�ำกัดในการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา โดยเฉพาะการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นความส�ำคัญและต้องการศึกษาการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ล้านนา เพือ่ ทราบถึงสภาพปัจจุบนั ของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของสถาบันบริการ
สารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบนในมุมมองของบรรณารักษ์ ในด้านการก�ำหนดหัวเรื่อง การจัด
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ และการค้นคืนทรัพยากร
สารสนเทศล้านนาของผู้ใช้ โดยเฉพาะในด้านการก�ำหนดค�ำค้น วิธีการเข้าถึงและค้นคืน ปัญหาใน
การค้นคืน ตลอดจนข้อเสนอแนะจากบรรณารักษ์และผูใ้ ช้ เพือ่ น�ำไปปรับปรุงและพัฒนาเครือ่ งมือ
ช่วยค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ให้สามารถเข้าถึงและ
ค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศด้านล้านนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ ศึกษาสภาพการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของสถาบันบริการ
สารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง ดังนี้ 1) ทรัพยากรสารสนเทศ
ล้านนา หมายถึง ข้อเท็จจริง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดออก
มาเป็นค�ำพูดหรือเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบต่าง ๆ ภายในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
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ซึ่งมีการบันทึกและจัดเก็บในรูปของวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
(วัลลภา ปัญญาวงศ์, 2539 : 6-7 ; ระเบียบ สุภวิธี, 2555 ; พรพรรณ จันทร์แดง, 2557) ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดกลุ่มความรู้ล้านนาจากหนังสือและเอกสาร และได้วิเคราะห์เนื้อหาความรู้
ล้านนาโดยการเทียบเคียงกับการจัดหมวดหมูร่ ะบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification)
และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั (Library of Congress Classification) ซึง่ สามารถจ�ำแนกออก
เป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ (1) ประวัติศาสตร์ (2) ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม (3) เศรษฐกิจและ
สังคม (4) ภาษาและวรรณกรรม (5) ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี (6) การแพทย์ล้านนา (7)
สถาปัตยกรรม (8) วัฒนธรรมและประเพณี (9) อาหาร เครื่องแต่งกาย และ (10) เกษตรกรรม
(Library of Congress, n.d. ; Dewey, 2003 ; ศูนย์สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2529 ; วัลลภา ปัญญาวงศ์, 2539 ; โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557) และ
2) กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างตัวแทน
การจัดเก็บ การจัดระบบ การจัดท�ำรายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อให้สามารถเข้า
ถึงและค้นคืนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และได้สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ แบ่งเป็น 5
กระบวนการ ประกอบด้วย (1) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (2) การวิเคราะห์สารสนเทศ (3)
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ (4) การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ และ (5) การค้นคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ (Choo, 2002 ; สีปาน ทรัพย์ทอง, 2558 ; นภัสกร กรวยสวัสดิ์, 2559) ใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้จ�ำแนกการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) สภาพการจัดเก็บและการค้นคืน
ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาในสถาบันบริการสารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์สารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ และปัญหาที่พบในการจัดเก็บ
และการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ 2) การค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของสถาบันบริการ
สารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน โดยศึกษาในด้านการก�ำหนดค�ำค้นที่ใช้เป็นตัวแทนเนื้อหา
ความรู้สารสนเทศล้านนา วิธีการค้นคืน ปัญหาในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ตลอด
จนข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือ จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องน�ำไปสู่กรอบแนวคิดใน
การศึกษาการจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของสถาบันบริการสารสนเทศในเขต
ภาคเหนือตอนบน ดังนี้
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ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
1. ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
2. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ได้แก่ วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่
ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
3. กลุ่มความรู้ล้านนา 1) ประวัติศาสตร์ 2) ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ
พิธกี รรม 3) เศรษฐกิจและสังคม 4) ภาษาและวรรณกรรม 5) ศิลปกรรม
หัตถกรรม ดนตรี 6) การแพทย์ลา้ นนา 7) สถาปัตยกรรม 8) วัฒนธรรม
และประเพณี 9) อาหาร เครื่องแต่งกาย 10) เกษตรกรรม
(Library of Congress, n.d. ; Dewey, 2003 ; ศูนย์ส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 ; วัลลภา ปัญญาวงศ์, 2539
; โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557)

กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. การวิเคราะห์สารสนเทศ
3. การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
4. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
5. การค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ
(Choo, 2002 ; สีปาน ทรัพย์ทอง, 2558 ; นภัสกร กรวยสวัสดิ,์ 2559)

การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของ
สถาบันบริการสารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน
1. สภาพการจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของ
สถาบันบริการสารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน
1.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
1.2 การวิเคราะห์สารสนเทศและการก�ำหนดหัวเรื่องให้แก่
ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
1.3 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
1.4 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
1.4.1 ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ (วัสดุตพี มิ พ์ วัสดุ
ไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล)
1.4.2 รูปแบบการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ
1.5 การค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
1.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงและค้นคืน
1.6 ปั ญ หาที่ พ บในการจั ด เก็ บ และการค้ น คื น ทรั พ ยากร
สารสนเทศล้านนา
2. การค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาในสถาบันบริการ
สารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน
2.1 วัตถุประสงค์ในการค้นคืน 2.6 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการค้นคืน
2.2 ความถีใ่ นการค้นคืน
2.7 ค�ำค้นทีใ่ ช้ในการสืบค้น
2.3 กลุม่ เนือ้ หาความรูเ้ ข้าถึง 2.8 ปัญหาทีพ่ บจากการสืบค้น
2.9 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
และค้นคืน
เครือ่ งมือ
2.4 วิธกี ารเข้าถึง
2.5 วิธกี ารก�ำหนดค�ำค้นและ
เขตข้อมูลทีใ่ ช้ในการค้นคืน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 พืน้ ทีใ่ นการวิจยั ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาสถาบันบริการสารสนเทศในเขตภาคเหนือตอน
บน ที่มีการจัดคอลเลกชันทรัพยากรสารสนเทศล้านนา จ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1) งานสารสนเทศ
ล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 3) ศูนย์ขอ้ มูลภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพายัพ 4) หอสมุดแห่งชาติรชั มังคลาภิเษก เชียงใหม่
5) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และ 7) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) บรรณารักษ์ ใช้วิธี
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เป็น
บรรณารักษ์ที่ให้บริการสารสนเทศล้านนาในสถาบันบริการสารสนเทศทั้ง 7 แห่ง แห่งละ 1 คน
รวม 7 คน และ 2) ผู้ใช้บริการ ที่มาใช้บริการในสถาบันบริการสารสนเทศ โดยคัดเลือกจากรายชื่อ
ผูใ้ ช้บริการทีม่ าใช้บริการเป็นประจ�ำ และได้รบั การยืนยันจากบรรณารักษ์วา่ เป็นผูท้ เี่ ข้ามาใช้บริการ
ค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาจริง แห่งละ 2 คน รวม 14 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน
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2.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง ในการรวบรวม
ข้อมูล โดยแบ่งประเด็นการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ด้านการจัดเก็บและการค้นคืน
สารสนเทศเพือ่ การให้บริการของบรรณารักษ์ในสถาบันบริการสารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน
ได้แก่ การก�ำหนดหัวเรือ่ ง การจัดหมวดหมูท่ รัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
และการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศและ 2) ด้านการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ
ได้แก่ การก�ำหนดค�ำค้นทีใ่ ช้เป็นตัวแทนเนือ้ หาความรูส้ ารสนเทศล้านนา วิธกี ารค้นคืน และปัญหา
ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาจากฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
(OPAC)
2.4 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่มด้วยตนเอง
ส�ำหรับกลุ่มบรรณารักษ์ ผู้วิจัยจะท�ำการนัดหมายด้วยตนเองเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ ส่วนกลุ่มผู้ใช้
บริการ ผู้วิจัยจะขอให้เจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์แนะน�ำผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการประจ�ำเพื่อ
นัดหมายขอสัมภาษณ์ ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท�ำการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม
ในช่วงเดือนมีนาคม 2563
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกลุ่มข้อมูล และตีความหมายตาม
ประเด็นการศึกษา ได้แก่ การก�ำหนดหัวเรื่อง การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศ การก�ำหนดค�ำค้นที่ใช้เป็นตัวแทนเนื้อหาความรู้สารสนเทศล้านนา วิธีการ
ค้นคืน และปัญหาในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาจากฐานข้อมูลรายการทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ (OPAC)
ผลการศึกษา
การศึกษาการจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของสถาบันบริการสารสนเทศ
ในเขตภาคเหนือตอนบน สามารถน�ำเสนอผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์จาก
บรรณารักษ์ ที่ให้บริการสารสนเทศล้านนาในสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 7 แห่ง แห่งละ
1 คน และผู้ใช้บริการในสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 7 แห่ง แห่งละ 2 คน รวมทั้งหมด
14 คน แต่มีผู้ให้ข้อมูลเพียง 12 คน ผลการศึกษามีดังนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบรรณารักษ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง จ�ำนวน 4 คน และ
เป็นเพศชาย จ�ำนวน 3 คน ด้านอายุของผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 28 ปี จ�ำนวน 1 คน อายุ 34 ปี จ�ำนวน
1 คน อายุ 37 ปี จ�ำนวน 1 คน อายุ 38 ปี จ�ำนวน 1 คน อายุ 44 ปี จ�ำนวน 1 คน อายุ 55 ปี
จ�ำนวน 1 คน และอายุ 58 ปี จ�ำนวน 1 คน ตามล�ำดับ
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ�ำนวน
1 คน ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 4 คน และระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 2 คน ด้านสาขาวิชาที่ส�ำเร็จ
การศึกษา ผู้ให้ข้อมูลส�ำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จ�ำนวน 3 คน และส�ำเร็จการ
ศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ สาขาวิชาละ 1 คน ได้แก่ บรรณารักษศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และ
ศิลปะไทย ตามล�ำดับ
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ด้านต�ำแหน่งงานในปัจจุบนั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งบรรณารักษ์ จ�ำนวน
3 คน รองลงมาคือ ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ จ�ำนวน 2 คน ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จ�ำนวน 1 คน และ
นักวิชาการศึกษา จ�ำนวน 1 คนตามล�ำดับ และด้านประสบการณ์ในการท�ำงาน พบว่า ผู้ให้ข้อมูล
มีประสบการณ์ในการท�ำงาน 20 ปี จ�ำนวน 1 คน ประสบการณ์ในการท�ำงาน 14 ปี จ�ำนวน 2 คน
ประสบการณ์ในการท�ำงาน 11 ปี จ�ำนวน 1 คน ประสบการณ์ในการท�ำงาน 10 ปี จ�ำนวน 1 คน
ประสบการณ์ในการท�ำงาน 6 ปี จ�ำนวน 1 คน และประสบการณ์ในการท�ำงาน 2 ปี จ�ำนวน 1 คน
ตามล�ำดับ
1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง จ�ำนวน 7 คน และ
เป็นเพศชาย จ�ำนวน 4 คน ด้านอายุของผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 21 ปี จ�ำนวน 5 คน อายุ 22 ปี จ�ำนวน
3 คน อายุ 17 ปี จ�ำนวน 1 คน อายุ 27 ปี จ�ำนวน 1 คน อายุ 28 ปี จ�ำนวน 1 คน และอายุ
31 ปี จ�ำนวน 1 คน ตามล�ำดับ
ด้านสถานภาพของผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน
8 คน บุคคลภายนอก จ�ำนวน 2 คน อาจารย์และนักเรียน จ�ำนวน 1 คน เท่ากัน ตามล�ำดับ และ
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 8 คน ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 2 คน ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 1 คน และก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 1 คน และยังพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลศึกษาอยูใ่ นสาขาทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่
สารสนเทศศาสตร์ จารึกศึกษา ภาษาไทย จิตวิทยา นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
ศึกษา การสื่อสารมวลชน และการจัดการโรงแรม
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันบริการสารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีการจัด
คอลเลกชันทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ผลการศึกษาจ�ำแนกเป็น 7 ประเด็น ดังนี้
2.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ผลการศึกษาพบว่า สถาบันบริการ
สารสนเทศ จ�ำนวน 6 แห่ง มีหน้าที่ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับภาคเหนือในด้านต่าง ๆ เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา วรรณกรรม สมุนไพรการแพทย์ เป็นต้น
ขณะที่งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่ในการ
รวบรวมรายชือ่ ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาทีไ่ ด้รบั การเสนอจากผูใ้ ช้ และน�ำส่งให้งานพัฒนาและ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศด�ำเนินการจัดซื้อต่อไป
ด้านการก�ำหนดขอบเขตเนื้อหาในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศล้านนา พบว่า
มีสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 3 แห่ง คือ (1) ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(2) ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ และ (3) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด�ำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศล้านนาที่มีเนื้อหาครอบคลุม
เฉพาะเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน ล�ำปาง แพร่ น่าน
พะเยา และแม่ฮอ่ งสอน และพบว่างานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ล้านนาที่มีเนื้อหาครอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ แต่เน้นในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
นอกจากนี้ยังพบว่า หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ด�ำเนินการจัดหาทรัพยากร
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565
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สารสนเทศล้านนา ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับ 14 จังหวัดภาคเหนือ ซึง่ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ
ของหอสมุดแห่งชาติรชั มังคลาภิเษก เชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน ล�ำปาง แม่ฮอ่ งสอน
แพร่ น่าน ตาก พะเยา สุโขทัย ก�ำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ในขณะที่ส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศล้านนาที่มีเนื้อหา
ครอบคลุม 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา แพร่
น่าน ตาก อุตรดิตถ์ รวมทั้งพื้นที่ที่ยังคงมีวัฒนธรรมล้านนาหลงเหลืออยู่ เช่น สิบสองปันนา
เชียงตุง เชียงรุ่ง ล้านช้าง เป็นต้น
ด้านวิธีการจัดหา พบว่า สถาบันบริการสารสนเทศทุกแห่ง มีการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศล้านนาด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และการขอหรือได้รบั บริจาคจากหน่วยงานราชการ
และเอกชน และมีสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 3 แห่ง คือ (1) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และ (3)
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการผลิตหนังสือขึน้ เอง โดยการปริวรรต
ข้อมูลจากใบลานและพับสา เช่น คณิตศาสตร์ล้านนา ดาราศาสตร์ล้านนา สมุนไพรรักษาโรค
เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการท�ำ
ส�ำเนาทรัพยากรสารสนเทศล้านนาจากห้องสมุดอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมล้าน
นา เช่น ค่าว ซอ วรรณกรรมขับขาน เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในสถาบัน
2.2 การวิเคราะห์สารสนเทศและการก�ำหนดหัวเรื่องให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศ
ล้านนา ผลการศึกษาพบว่า มีสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 4 แห่ง คือ (1) งานสารสนเทศ
ล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (3) ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ และ (4) หอสมุดแห่งชาติ
รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ก�ำหนดหัวเรื่องให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาโดยใช้คู่มือหัวเรื่อง
ภาษาไทยของคณะท�ำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และ
คูม่ อื หัวเรือ่ งของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั และพบว่าส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง และส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่มีการก�ำหนด
หัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศล้านนา เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านบรรณารักษ์
นอกจากนีย้ งั พบว่าสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 2 แห่ง ได้กำ� หนดค�ำส�ำคัญให้แก่
ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา โดยงานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ก�ำหนดค�ำส�ำคัญให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภทต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่
ใบลาน พับสา สมุดข่อย และสารสนเทศล้านนาที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ซึ่งมีการก�ำหนดค�ำส�ำคัญ
ที่เป็นค�ำภาษาล้านนา เช่น วันเก้ากอง วันปีใหม่เมือง ส้มป่อย ซ้า เป็นต้น ขณะที่ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก�ำหนดค�ำส�ำคัญให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
ประเภทหนังสือ โดยพิจารณาจากชือ่ เรือ่ ง สารบัญ หรือเนือ้ หาทีป่ รากฏในหนังสือ ลักษณะค�ำทีใ่ ช้
ก�ำหนดเป็นค�ำส�ำคัญ มีทั้งค�ำภาษาล้านนาและภาษาไทย เช่น ค่าวฮ�่ำน�้ำใจ๋ ค่าวซอ สารคดีล้านนา
เป็นต้น อีกทัง้ ยังพบว่า งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และศูนย์ขอ้ มูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ด�ำเนินการเพิม่ สารบัญของหนังสือลง
50 Journal of Liberal Arts, Maejo University Vol.10 No.1 January-June 2022

ในระเบียนบรรณานุกรม โดยการพิมพ์ข้อมูลที่ปรากฎในหน้าสารบัญของหนังสือลงใน Tag 505
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ เนือ่ งจากค�ำทีป่ รากฏในสารบัญของหนังสือ
มีความเฉพาะเจาะจงและบ่งบอกเนื้อหาด้านล้านนาที่ชัดเจนกว่าหัวเรื่อง เช่น หม้อล้านนา
การปั้นหม้อ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการได้
2.3 การจัดหมวดหมูท่ รัพยากรสารสนเทศล้านนา ผลการศึกษาพบว่า สถาบันบริการ
สารสนเทศ ทุกแห่ง มีการจัดหมวดหมู่ให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาทั้งประเภทวัสดุตีพิมพ์
และวัสดุไม่ตีพิมพ์ รายละเอียดดังนี้
2.3.1 การจัดหมวดหมู่ให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภทวัสดุตีพิมพ์
พบว่า สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 5 แห่ง คือ (1) งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (3) ศูนย์
ข้อมูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ (4) หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
และ (5) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดหมวดหมู่ให้แก่ทรัพยากร
สารสนเทศล้านนา โดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) และพบว่า สถาบัน
บริการสารสนเทศ จ�ำนวน 2 แห่ง จัดหมวดหมู่ให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา โดยใช้หลักการ
จัดแบ่งตามกลุม่ ความรูก้ ว้างๆ ทีส่ ถาบันก�ำหนดขึน้ คือ (1) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดแบ่งตามกลุ่มความรู้ เป็น 14 กลุ่ม เช่น ศาสนาและปรัชญา แพทย์และยา
สมุนไพร บุคคลส�ำคัญ ชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น และ (2) ส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จัดแบ่งตามกลุ่มความรู้ เป็น 10 กลุ่ม เช่น ศาสนา
ประเพณีท้องถิ่น ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ด้านการก�ำหนด
สัญลักษณ์ พบสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 2 แห่ง ได้กำ� หนดสัญลักษณ์เพือ่ บ่งบอกถึงขอบเขต
เนือ้ หาทางด้านภาคเหนือ คือ (1) งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ก�ำหนดสัญลักษณ์ “ภน” (ภาคเหนือ) ส�ำหรับหนังสือภาษาไทยที่มีเนื้อหาล้านนา
สัญลักษณ์ “อ/ภน” (อ้างอิงภาคเหนือ) ส�ำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาไทยทีม่ เี นือ้ หาล้านนา สัญลักษณ์
“N” (North) ส�ำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศทีม่ เี นือ้ หาล้านนา และสัญลักษณ์ “R/N” (Reference
North) ส�ำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศที่มีเนื้อหาล้านนา และ (2) ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก�ำหนดสัญลักษณ์ “ลน” (ล้านนา) ส�ำหรับหนังสือภาษาไทยที่มี
เนื้อหาล้านนา และสัญลักษณ์ “LN” (Lanna North) ส�ำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศที่มีเนื้อหา
ล้านนา ขณะที่สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 2 แห่ง มีการใช้สัญลักษณ์พิเศษ คือ (1) ศูนย์
ข้อมูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ใช้สัญลักษณ์พิเศษด้วยวิธีการติดสติ๊กเกอร์สี
เขียว ขนาด 1 นิ้ว ที่สันหนังสือ และ (2) หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ใช้สัญลักษณ์
พิเศษด้วยการประทับตรา “ท้องถิ่น” ก�ำกับไว้ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือ
2.3.2 การจัดหมวดหมู่ให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์
พบว่า สถาบันบริการสารสนเทศทัง้ 7 แห่ง จัดหมวดหมูใ่ ห้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภท
วัสดุไม่ตีพิมพ์ แตกต่างกัน ดังนี้
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565
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(1) การจัดหมวดหมู่ให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ประเภทต้นฉบับ
ตัวเขียน เช่น ใบลาน พับสา สมุดข่อย เป็นต้น พบว่า สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 5 แห่ง คือ
(1) งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) หอสมุดแห่งชาติ
รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ (3) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (4) ส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และ (5) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จัดหมวดหมู่โดยใช้วิธีการจัดเรียงตามรูปแบบการบันทึก ได้แก่ ใบลาน พับสา
สมุดข่อย จากนั้นจัดเรียงตามเลขทะเบียน โดยการจัดเรียงตามล�ำดับการเข้ามาของเอกสาร และ
พบว่างานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดหมวดหมูต่ ามหมวดของเอกสารโบราณ เช่น ชาดก
ธรรมทั่วไป อานิสงค์ บทสวดมนต์ เป็นต้น
(2) การจัดหมวดหมู่ให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ประเภทโสตวัสดุ
เช่น เทปบันทึกเสียง พบว่า มีเพียงศูนย์ขอ้ มูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ทีม่ กี าร
จัดหมวดหมู่โดยใช้วิธีการจัดเรียงตามกลุ่มความรู้ที่สถาบันจัดท�ำขึ้น แบ่งเป็น 13 กลุ่ม เช่น เพลง
โฟล์คซองค�ำเมือง เพลงลูกทุง่ ค�ำเมือง ภาคเหนือซอ/ค่าว เป็นต้น ด้านการก�ำหนดสัญลักษณ์ มีการ
ก�ำหนดสัญลักษณ์เพือ่ บ่งบอกว่าทรัพยากรสารสนเทศนัน้ เป็นเทปบันทึกเสียง โดยการใช้สญ
ั ลักษณ์
TC แล้วตามด้วยหมายเลขล�ำดับการเข้ามา เช่น TC123001 เป็นต้น
(3) การจัดหมวดหมู่ให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ประเภททัศนวัสดุ
เช่น ภาพนิ่ง พิมพ์เขียว เป็นต้น พบว่า สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 2 แห่ง มีการจัดหมวด
หมูโ่ ดยใช้วธิ กี ารจัดเรียงตามกลุม่ ความรู้ ซึง่ พิจารณาจากภาพถ่ายและคัดแยกตามเนือ้ หาของภาพ
คือ (1) งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกลุ่มตาม
เนื้อหาของภาพ แบ่งเป็น 37 กลุ่ม เช่น คลองขบวนเกวียน งานฤดูหนาวเชียงใหม่ เจ้านายฝ่าย
เหนือ เป็นต้น และ (2) ศูนย์ขอ้ มูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกลุม่ ตามเนือ้ หา
ของภาพ แบ่งเป็น 9 กลุ่ม เช่น ประเพณีสงกรานต์ ทัศนียภาพเชียงใหม่ เป็นต้น
(4) การจัดหมวดหมู่ให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ประเภทโสตทัศน
วัสดุ เช่น วีดิทัศน์ พบว่า มีสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 2 แห่ง คือ (1) งานสารสนเทศล้าน
นาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (2) ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีการจัดหมวดหมู่โดยใช้วิธีการจัดเรียงตามรูปแบบการบันทึกและจัดเรียงตามเลข
ทะเบียน ในขณะที่ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ใช้วิธีการจัดเรียงตาม
รูปแบบการบันทึก จากนั้นจัดเรียงตามกลุ่มความรู้ ได้แก่ หมวดสารคดี หมวดเพลงล้านนา/เพลง
ทั่วไป หมวดภาพยนตร์ทั่วไป และจัดเรียงตามด้วยเลขทะเบียน ด้านการก�ำหนดสัญลักษณ์ มีการ
ก�ำหนดสัญลักษณ์ให้แก่โสตทัศนวัสดุ แล้วตามด้วยเลขทะเบียน เช่น CD 1462 CDท 930 VCDท
447 เป็นต้น ซึ่งสัญลักษณ์ CD หมายถึง สื่อซีดี CDท หมายถึง สื่อซีดีภาษาไทย และ VCDท
หมายถึง สื่อวีซีดีภาษาไทย
(5) การจัดหมวดหมูใ่ ห้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ประเภทวัสดุยอ่ ส่วน
ได้แก่ ไมโครฟิล์ม พบว่า มีเพียงงานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
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เชียงใหม่ ที่มีการจัดหมวดหมู่โดยใช้วิธีการจัดเรียงตามเลขทะเบียน แล้วตามด้วยวันเดือนปีของ
ฉบับหนังสือพิมพ์ ด้านการก�ำหนดสัญลักษณ์ มีการใช้สัญลักษณ์ MF เพื่อระบุว่าเป็นไมโครฟิล์ม
เช่น MF 41-150 21พ.ย.57-12ม.ค.58 เป็นต้น
2.4 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ผลการศึกษาพบว่า สถาบันบริการ
สารสนเทศ จ�ำนวน 7 แห่ง มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ซึ่งสามารถจ�ำแนกออกเป็น
2 ประเด็น รายละเอียดดังนี้
2.4.1 ประเภททรัพยากรสารสนเทศล้านนาที่จัดเก็บในสถาบันบริการสารสนเทศ
พบว่า สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 7 แห่ง มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
3 ประเภท ดังนี้
(1) การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์ พบว่า
สถาบันบริการสารสนเทศทุกแห่งมีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์
ได้แก่ หนังสือทั่วไป รายงานวิจัย หนังสืออ้างอิง และ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และพบว่ามี
สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 3 แห่ง คือ (1) งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ และ
(3) หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ มีการจัดเก็บหนังสือหายาก โดยหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งบุคคลจะน�ำมาบริจาคให้แก่สถาบันเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังพบ
ว่ามีสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 3 แห่ง คือ (1) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (2) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และ (3) ส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการจัดเก็บเอกสารทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องทางด้านล้านนา
อาทิ เอกสารประกอบการเสวนาที่บุคลากรเข้าร่วม เอกสารที่สถาบันผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเหนือ เป็นต้น ขณะที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
มีการจัดเก็บกฤตภาค ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคเหนือ อาทิ ข้อมูลวัดในจังหวัด
เชียงใหม่ ผ้าซิ่นตีนจก กาแล เป็นต้น จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลกฤตภาค
เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ
(2) การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ พบว่า
สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 5 แห่ง คือ (1) งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) หอสมุดแห่งชาติรชั มังคลาภิเษก เชียงใหม่ (3) ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (4) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง และ (5) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศล้านนาประเภทต้นฉบับตัวเขียนทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับล้านนา ได้แก่ ใบลาน พับสา สมุดข่อย
เป็นต้น สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 3 แห่ง คือ (1) งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ (3)
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ มีการจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ วีดิทัศน์
CD-ROM ประกอบหนังสือ และ CD-ROM ที่สถาบันผลิตขึ้นเอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
พื้นเมืองด้านต่าง ๆ เช่น การท�ำตุง การท�ำโคมลอย เป็นต้น และพบว่างานสารสนเทศล้านนาและ
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565
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ภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยพายัพ มีการจัดเก็บทัศนวัสดุ ได้แก่ แผนที่การใช้ที่ดินในภาคเหนือ ภาพถ่ายในอดีต
ของเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่างานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดเก็บวัสดุย่อส่วน ได้แก่ ไมโครฟิล์มหนังสือพิมพ์ ซึ่งได้ถ่าย
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับล่วงเวลา เก็บไว้ให้บริการ
(3) การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ดิจิทัล พบว่า สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 4 แห่ง คือ (1) งานสารสนเทศล้านนาและภาค
เหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
พายัพ (3) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ (4) ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง มีการพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะด้านล้านนา ซึง่ ได้ออกส�ำรวจ
และเก็บรวบรวมสารสนเทศล้านนาและองค์ความรู้ล้านนาจากผู้รู้ภายในท้องถิ่น มาเผยแพร่ในรูป
ของฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลอาหารล้านนา ฐานข้อมูลศิลปินล้านนา ฐานข้อมูลบ้านเก่า
นครล�ำปาง เป็นต้น นอกจากนีย้ งั พบว่า หอสมุดแห่งชาติรชั มังคลาภิเษก เชียงใหม่ และส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง มีการจัดท�ำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการน�ำ
หนังสือที่ไม่มีลิขสิทธิ์และหนังสือที่สถาบันจัดท�ำ มาสแกนให้อยู่ในรูปของไฟล์ pdf. แล้วน�ำมาเผย
แพร่ในฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2.4.2 รูปแบบการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศล้านนา พบว่า สถาบัน
บริการสารสนเทศ จ�ำนวน 7 แห่ง มีรูปแบบการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
แตกต่างกัน สามารถจ�ำแนกเป็น 5 รูปแบบ คือ
(1) การบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศล้านนาลงในรูปของฐานข้อมูล
รายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) พบว่า สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 4 แห่ง
คือ (1) งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (3) ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ และ
(4) หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ท�ำการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
ประเภทวัสดุตพี มิ พ์ ได้แก่ หนังสือทัว่ ไป รายงานวิจยั หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
และสื่อโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ วีดิทัศน์ CD-ROM ในรูปแบบของฐานข้อมูลรายการทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ (OPAC) โดยการบันทึกรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศล้าน
นาตามมาตรฐาน AACR2 และมาตรฐาน MARC 21 ลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึง่ สถาบันแต่ละ
แห่งใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่แตกต่างกัน เช่น Innovative Millennium, WalaiAutoLib,
Matrix, Aleph เป็นต้น และพบว่าส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท�ำการ
บันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภทวัสดุตีพิมพ์ ในรูปของฐานข้อมูลรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) แต่ไม่ได้น�ำมาตรฐาน AACR2 มาใช้ในการบันทึกราย
ละเอียดบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การลงรายการหัวเรื่อง มักลงรายการโดยใช้
ค�ำส�ำคัญที่ปรากฏอยู่ในหน้า ค�ำน�ำ สารบัญ รวมทั้งเนื้อหาในหนังสือ เช่น คริสเตียนไทยคนแรก
ของล้านนา วรรณกรรมล้านนาคัดสรร เป็นต้น
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(2) การบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศล้านนาให้อยู่ในรูปของฐาน
ข้อมูลออนไลน์ พบว่า สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 4 แห่ง ท�ำการบันทึกรายการทรัพยากร
สารสนเทศล้านนาประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ ใบลาน พับสา สมุดข่อย และองค์ความรู้ล้านนา
จากผูร้ ภู้ ายในท้องถิน่ ในรูปแบบของฐานข้อมูลออนไลน์ทสี่ ถาบันพัฒนาขึน้ คือ (1) งานสารสนเทศ
ล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�ำองค์ความรู้ที่รวบรวมจากเอกสาร
ที่มีให้บริการภายในห้องสมุด และเก็บข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านหรือครูภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อ
น�ำองค์ความรู้มาบันทึกและเผยแพร่ในรูปของฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลอาหารล้านนา
ฐานข้อมูลเครื่องเขินล้านนา ฐานข้อมูลวรรณกรรมขับขานล้านนา เป็นต้น (2) ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศล้านนาประเภทวัสดุ
ไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ ใบลาน พับสา สมุดข่อย ลงในฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน พับสา และเอกสารอักษร
ตระกูลไท เพือ่ จัดเก็บและให้บริการแก่ผทู้ สี่ นใจ (3) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง ออกส�ำรวจ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากผู้รู้ในท้องถิ่น เพื่อน�ำ
มาบันทึกและเผยแพร่ในฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลบ้านเก่านครล�ำปาง ฐานข้อมูลเล่นศิลป์
ถิ่นเขลางค์ ฐานข้อมูลศิลปวัตถุ เป็นต้น และ (4) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ออกส�ำรวจ และเก็บข้อมูลจากครูภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น เช่น วัด โบราณสถาน
วัฒนธรรม ครูภมู ปิ ญ
ั ญา ดนตรี เป็นต้น มาเผยแพร่ในรูปของฐานข้อมูลศิลปกรรม ทัง้ นีน้ กั วิชาการ
คอมพิวเตอร์ของสถาบันแต่ละแห่งใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Sources) เช่น Drupal, MySQL
เป็นต้น ในการพัฒนาฐานข้อมูล และใช้มาตรฐาน Dublin Core Metadata ในการลงรายการ
(3) การบั น ทึ ก รายการทรั พ ยากรสารสนเทศล้ า นนาลงในโปรแกรม
Microsoft Office พบว่า มีสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 3 แห่ง คือ (1) ศูนย์ขอ้ มูลภาคเหนือ
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ (2) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และ
(3) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท�ำการบันทึกรายการทรัพยากร
สารสนเทศล้านนาประเภทวัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือหายาก และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ ใบลาน
พับสา สมุดข่อย ลงในโปรแกรม Microsoft Excel ในขณะที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก
เชียงใหม่ ท�ำการบันทึกรายชือ่ ใบลาน และสมุดข่อย ลงในโปรแกรม Microsoft Excel และบันทึก
ข้อมูลที่ผู้ใช้มาขอให้ช่วยค้นหาข้อมูลในหัวข้อซ�้ำ ๆ เช่น ผ้าล้านนา วัดในเชียงใหม่ ปิ่นภาคเหนือ
เป็นต้น โดยบรรณารักษ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลทีส่ บื ค้นได้จากแหล่งข้อมูลอืน่ มาบันทึกลงในโปรแกรม
Microsoft Word
(4) การบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศล้านนาในรูปแบบอื่น ๆ พบว่า
ศูนย์ขอ้ มูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ท�ำการบันทึกทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
ประเภททัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพนิ่ง ลงในแฟ้มข้อมูลรูปภาพ ส่วนใหญ่เป็นภาพถ่ายในอดีตของ
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น สถานที่ส�ำคัญในเชียงใหม่ ประเพณีสงกรานต์ เหตุการณ์น�้ำท่วมในเชียงใหม่
เป็นต้น
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ดังนี้

2.5 การค้นคืนและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ผลการศึกษาจ�ำแนกเป็น 2 ส่วน

2.5.1 การค้นคืนและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของบรรณารักษ์ ผลการ
ศึกษาพบว่า บรรณารักษ์ทใี่ ห้บริการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาในสถาบันบริการสารสนเทศ
มีการใช้เขตข้อมูลในการค้นคืน โดยสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 2 แห่ง คือ (1) ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ (2) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ใช้เขตข้อมูลค�ำส�ำคัญ ชือ่ เรือ่ ง และชือ่ ผูแ้ ต่ง ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ส่วนลักษณะ
ค�ำทีใ่ ช้มที งั้ ภาษาถิน่ และภาษาไทย เช่น ตุง ประตูเมือง วัดในเชียงใหม่ ประเพณีลา้ นนา เครือ่ งสักการะ
ในล้านนา เป็นต้น ขณะทีง่ านสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ท�ำการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ล้ า นนาโดยใช้ เ ขตข้ อ มู ล หั ว เรื่ อ ง ซึ่ ง หั ว เรื่ อ งที่ ใ ช้ ค ้ น คื น ทรั พ ยากรสารสนเทศล้ า นนา เช่ น
ไทย--ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมไทย--ล้านนา สถาปัตยกรรมไทย (ภาคเหนือ) เป็นต้น นอกจากนี้
ยังพบว่า สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 3 แห่ง คือ (1) หอสมุดแห่งชาติรชั มังคลาภิเษก เชียงใหม่
(2) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และ (3) ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่มีการใช้เขตข้อมูลในการให้บริการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ล้านนา แต่จะอาศัยประสบการณ์จากการให้บริการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา และน�ำ
ผู้ใช้บริการไปค้นหาหนังสือที่ชั้นบริการ เนื่องจากสถาบันบริการสารสนเทศดังกล่าว เป็นสถาบัน
ที่มีจ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาไม่มาก
2.5.2 การค้นคืนและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของผู้ใช้บริการ สามารถ
จ�ำแนก ผลการศึกษาเป็น 7 ประเด็น ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
มีวัตถุประสงค์ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 8 คน รองลงมาคือ เพือ่ น�ำมาใช้ประกอบการท�ำรายงาน จ�ำนวน 7 คน ใช้ประกอบ
การเขียนบทความวิชาการ จ�ำนวน 5 คน ใช้ประกอบการท�ำวิจัย และค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ล้านนาจากความชอบส่วนตัว จ�ำนวน 1 คนเท่ากัน ตามล�ำดับ
(2) ความถี่ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา พบว่า ผู้ให้ข้อมูล
ทุกคนมีความถี่ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ยังพบว่า
ในช่วงที่ผู้ให้ข้อมูลอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าเพื่อท�ำวิจัยและรายงาน จะมีความถี่ในการค้นคืน
ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาเป็นประจ�ำทุกวัน และ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 1 คน เท่ากัน
ตามล�ำดับ
(3) กลุ่มเนื้อหาความรู้ด้านล้านนาที่ผู้ให้ข้อมูลเข้าถึงและค้นคืนมากที่สุด
คือ กลุ่มประวัติศาสตร์ จ�ำนวน 11 คน รองลงมาคือ กลุ่มปรัชญา ความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม และ
กลุ่มวัฒนธรรมและประเพณี จ�ำนวน 9 คน เท่ากัน กลุ่มศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี จ�ำนวน 7
คน กลุ่มอาหารและเครื่องแต่งกาย จ�ำนวน 4 คน กลุ่มภาษาและวรรณกรรม จ�ำนวน 3 คน ความ
รู้ทางด้านชาติพันธุ์และภูมิปัญญา จ�ำนวน 1 คน ตามล�ำดับ
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(4) วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศล้านนา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีวิธีการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศล้านนา จ�ำนวน 2 วิธี คือ (1) การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
ด้วยวิธกี ารสืบค้นด้วยตนเอง พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศล้านนา โดยท�ำการสืบค้น
ข้อมูลจากฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) มากที่สุด จ�ำนวน 7 คน
รองลงมาคือ มุ่งตรงไปค้นหาหนังสือที่ชั้นบริการตามหมวดหมู่ของหนังสือ จ�ำนวน 5 คน และ
สืบค้นด้วยตนเองโดยการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ google google scholar และเว็บไซต์
lannamenuscripts.net จ�ำนวน 4 คน ตามล�ำดับ และ (2) การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ล้านนาด้วยวิธกี ารให้บคุ คลอืน่ ท�ำการสืบค้นให้ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์
ให้สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศล้านนา โดยแจ้งชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หรือกลุ่มเนื้อหากว้างๆ เช่น
ประเพณียี่เป็ง คริสเตียนในเชียงใหม่ เป็นต้น จ�ำนวน 5 คน
(5) วิ ธี ก ารก� ำ หนดค� ำ ค้ น และเขตข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการค้ น คื น ทรั พ ยากร
สารสนเทศล้านนา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีก�ำหนดค�ำค้นด้วยตนเอง มากที่สุด จ�ำนวน 8 คน รองลง
มาคือ ก�ำหนดค�ำค้นจากชื่อเรื่องหนังสือ หัวข้อรายงานหรืองานวิจัย จ�ำนวน 6 คน และก�ำหนด
ค�ำค้นจากหัวเรื่องมาตรฐาน จ�ำนวน 1 คน โดยการใช้หัวเรื่องใหญ่แล้วตามด้วยขอบเขตพื้นที่
เช่น ความเป็นอยู่และประเพณีภาคเหนือ ความเป็นอยู่และประเพณีล้านนา เป็นต้น
ด้านเขตข้อมูลที่ใช้ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา พบว่า ผู้ให้
ข้อมูลค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาจากเขตข้อมูลค�ำส�ำคัญ (keyword) เช่น เครื่องแต่งกาย
ล้านนา เศรษฐกิจในล้านนา ศาสนาคริสต์เชียงใหม่ เป็นต้น มากที่สุด จ�ำนวน 9 คน รองลงมา
คือ สืบค้นจากชื่อเรื่อง จ�ำนวน 5 คน และชื่อผู้แต่ง จ�ำนวน 2 คน ตามล�ำดับ ด้านลักษณะค�ำที่ใช้
ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา มักใช้ค�ำเฉพาะเจาะจง เช่น ค่าวซอ ผีปู่แสะย่าแสะ
ผีม้าบ้อง พิธีสืบชะตา ประเพณียี่เป็ง ผ้าทอล้านนา เป็นต้น
(6) การใช้ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ในการ
ค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลใช้ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ออนไลน์ (OPAC) เป็นเครื่องมือในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา มากที่สุด จ�ำนวน
10 คน โดยให้เหตุผลว่า ระบบฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) มีการจัด
เก็บทรัพยากรสารสนเทศล้านนาทีค่ รอบคลุมเนือ้ หาทุกประเด็น ส่งผลให้ได้รบั ข้อมูลทีต่ รงประเด็น
ตรงตามความต้องการ รวมทั้งยังได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถืออีกด้วย รองลงมาคือ
ไม่เคยใช้ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) เนื่องจากสถาบันบริการ
สารสนเทศยังไม่มเี ครือ่ งมือในการช่วยค้นคืน จึงใช้วธิ คี น้ หาหนังสือทีช่ นั้ หนังสือแทน จ�ำนวน 2 คน
(7) ค�ำค้นที่ใช้ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา พบว่า ผู้ให้ข้อมูล
ใช้คำ� ค้นในกลุม่ ประวัตศิ าสตร์ เช่น จารึกล้านนา ประวัตศิ าสตร์เชียงใหม่ ประวัตศิ าสตร์เมืองล�ำปาง
เป็นต้น จ�ำนวน 11 ค�ำ มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มวัฒนธรรมและประเพณี เช่น ยี่เป็ง ประเพณี
เมืองล�ำปาง ประเพณีทอ้ งถิน่ เชียงราย เป็นต้น กลุม่ ภาษาและวรรณกรรม เช่น ค่าวซอ ฉันทลักษณ์
ล้านนา โคลงล้านนา เป็นต้น กลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ไทลื้อ ไทยอง สิบสองปันนา เป็นต้น จ�ำนวนกลุ่ม
ละ 9 ค�ำ เท่ากัน กลุ่มปรัชญา ความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม เช่น สืบชะตา วัดเชียงราย คริสเตียน
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ในเชียงใหม่ เป็นต้น จ�ำนวน 7 ค�ำ กลุม่ ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี เช่น ซอ ดนตรีพนื้ บ้านล้านนา
ศิลปกรรมเชียงราย เป็นต้น จ�ำนวน 5 ค�ำ กลุ่มอาหารและเครื่องแต่งกาย เช่น แกงโฮะ ผ้าซิ่น
ผ้าล้านนา เป็นต้น จ�ำนวน 4 ค�ำ และกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม เช่น เศรษฐกิจในล้านนา ชุมชน
ล�ำปาง สังคมล้านนา เป็นต้น จ�ำนวน 3 ค�ำ และเมื่อพิจารณาค�ำค้นที่ใช้ค้นคืนที่ตรงกัน พบว่า
เป็ น ค� ำ ค้ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ค� ำ เฉพาะเจาะจง ระบุ พื้ น ที่ ชั ด เจน เช่ น ประวั ติ เ มื อ งเชี ย งใหม่
ประวัติศาสตร์ล้านนา สิบสองปันนา ไทลื้อ วิถีชีวิตล้านนา เป็นต้น
2.6 ปัญหาที่พบในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
2.6.1 ปัญหาที่พบในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศของสถาบัน
บริการสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่า สถาบันบริการสารสนเทศทุกแห่ง ประสบปัญหาในด้านการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศล้านนา เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศล้านนามีการผลิตหรือจัดพิมพ์
น้อย ส่งผลให้ยากต่อการจัดซื้อ นอกจากนี้ยังพบว่าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
ไม่สามารถจัดซือ้ หนังสือท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับปราชญ์ชาวบ้าน เช่น การฟ้อน การร�ำ เป็นต้น เนือ่ งจาก
การร�ำ ไม่มกี ารจัดท�ำเป็นหนังสือในรูปแบบการจ�ำหน่าย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเอกสารทีจ่ ดั พิมพ์สำ� หรับ
การประชุมเสวนา จึงต้องส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม การเสวนา รวมทัง้ กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ น�ำ
เอกสารประกอบการประชุมเสวนาต่าง ๆ มาเก็บไว้ที่ห้องสมุด เพื่อน�ำออกให้บริการแก่ผู้สนใจต่อ
ไป ในส่วนของปัญหาด้านการใช้หัวเรื่องด้านล้านนา พบว่า บรรณารักษ์ของสถาบันบริการ
สารสนเทศล้านนา จ�ำนวน 4 แห่ง คือ (1) งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (3) ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ และ (4) หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ มีความเห็น
ที่ตรงกัน คือ หัวเรื่องด้านล้านนาที่มีอยู่ในคู่มือหัวเรื่องภาษาไทยของคณะท�ำงานกลุ่มวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีการก�ำหนดหัวเรื่องที่กว้างเกินไป และยังไม่
ครอบคลุมเนือ้ หาทางด้านล้านนาทัง้ หมด เช่น นาฏศิลป์--ไทย (ภาคเหนือ) ไทย (ภาคเหนือ)--ความ
เป็นอยูแ่ ละประเพณี วรรณกรรม--ไทย(ภาคเหนือ) เป็นต้น นอกจากนีค้ ำ� ล้านนาเป็นค�ำทีใ่ ช้เฉพาะ
พื้นที่และมีค�ำเฉพาะเจาะจง เช่น เครื่องดนตรีล้านนา ชื่ออาหารล้านนา เป็นต้น ซึ่งค�ำเรียกเหล่า
นี้ไม่ปรากฏในคู่มือหัวเรื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลล้านนาได้จริง
2.6.2 ปัญหาทีพ่ บในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ ช้บริการ ผลการศึกษา
พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประสบปัญหาในการก�ำหนดค�ำค้น เนือ่ งจากค�ำล้านนามีการใช้รปู สะกดค�ำทีแ่ ตก
ต่างกัน เช่น ค่าว คร่าว เป็นต้น ท�ำให้ผู้ให้ข้อมูลต้องใช้รูปสะกดทั้ง 2 แบบ ในการค้นคืนทรัพยากร
สารสนเทศล้านนา และพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลนิยมใช้ภาษาถิน่ และค�ำศัพท์ทเี่ ป็นชือ่ เฉพาะในการค้นคืน
ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา เช่น ผีหม้อนึง่ ผีมา้ บ้อง แกงโฮะ เป็นต้น ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์นอ้ ยหรือ
ไม่พบข้อมูลเลย อีกทั้งยังให้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อน เช่น ก�ำหนดค�ำค้น “ตุง” แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับ
เป็น “เชียงตุง” แทน ซึง่ ไม่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ห้ขอ้ มูล นอกจากนีผ้ ใู้ ห้ขอ้ มูลไม่ทราบว่าจะ
ก�ำหนดค�ำค้นใดในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงประเด็นและ
ตรงตามความต้องการมากที่สุด อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลยังประสบปัญหาในด้านการใช้เครื่องมือช่วยค้น
โดยผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ไม่สามารถกรอง
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ผลลัพธ์ทเี่ ป็นเฉพาะหนังสือทางด้านล้านนาได้ และฐานข้อมูลทีห่ น่วยงานพัฒนาขึน้ ไม่สามารถระบุ
ค�ำค้นทีต่ อ้ งการสืบค้นได้ ส่งผลให้ผใู้ ช้บริการต้องใช้เวลาในการสืบค้นและได้สารสนเทศทีต่ รงตาม
ความต้องการน้อยมาก
2.7 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือ่ งมือส�ำหรับค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาในด้านเครื่องมือช่วยค้น ดังนี้ (1) ผู้ให้ข้อมูลมีความ
ต้องการเครือ่ งมือช่วยค้นทีส่ ามารถระบุคำ� ค้นได้ และสามารถกรองผลลัพธ์ทเี่ ป็นเฉพาะหนังสือทาง
ด้านล้านนาได้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
สามารถแสดงรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ได้แก่ รูปแบบ APA ปรากฏที่หน้าแสดงรายละเอียด
ของหนังสือ เพือ่ สามารถน�ำไปใช้เป็นรายการอ้างอิงได้เลย (2) ด้านการเชือ่ มโยงแหล่งความรูล้ า้ นนา
โดยผู้ให้ข้อมูลเสนอแนะให้ท�ำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลล้านนาและจัดท�ำเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ
ล้านนา เพื่อให้สามารถสืบค้นสารสนเทศล้านนาจากหลายฐานข้อมูลในคราวเดียวได้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเป็นอย่างมากที่จะเข้าถึงสารสนเทศได้ครอบคลุมมากขึ้น และ (3) ด้านการ
ก�ำหนดค�ำค้น ผู้ให้ข้อมูลเสนอแนะว่าการก�ำหนด หัวเรื่องควรมีค�ำศัพท์ที่ประกอบด้วยภาษาไทย
และภาษาถิ่น เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่อง การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของสถาบันบริการ
สารสนเทศในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
1) การวิเคราะห์สารสนเทศและการก�ำหนดหัวเรือ่ งให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา จาก
ผลการศึกษาพบว่า สถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 4 แห่ง มีการก�ำหนดหัวเรือ่ งให้แก่ทรัพยากร
สารสนเทศล้านนา โดยใช้คู่มือ หัวเรื่องภาษาไทยของของคณะท�ำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และคูม่ อื หัวเรือ่ งของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั (Library
of Congress Subject Headings) และพบสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 2 แห่ง มีการก�ำหนด
ค�ำส�ำคัญให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนา โดยพิจารณาจากสารบัญหรือเนือ้ หาทีป่ รากฏในหนังสือ
ลักษณะค�ำที่ใช้ก�ำหนดเป็นค�ำส�ำคัญ มีทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่น เช่น ค่าวฮ�่ำน�้ำใจ๋ วันปีใหม่เมือง
ส้มป่อย ซ้า สารคดีล้านนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าสถาบันบริการสารสนเทศ จ�ำนวน 2 แห่ง
ด�ำเนินการเพิม่ สารบัญของหนังสือลงในระเบียนบรรณานุกรม เนือ่ งจากค�ำทีป่ รากฏในสารบัญของ
หนังสือ มีความเฉพาะเจาะจงและบ่งบอกเนือ้ หาด้านล้านนาทีช่ ดั เจนกว่าหัวเรือ่ ง เช่น หม้อล้านนา
การปั้นหม้อ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่มือหัวเรื่องดังกล่าวมีการก�ำหนดหัวเรื่องทางด้านล้านนา
ทีย่ งั ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน มีการก�ำหนดหัวเรือ่ งกว้างเกินไปและยังไม่ครอบคลุมเนือ้ หาทางด้าน
ล้านนาทั้งหมด เช่น คู่มือหัวเรื่องของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มีการก�ำหนดหัวเรื่องทางด้าน
ล้านนา ได้แก่ Northern Thai language Northern Thai (Southeast Asian people) Thailand,
Northern คู่มือหัวเรื่องภาษาไทยของคณะท�ำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ก�ำหนดหัวเรื่องทางด้านล้านนา ได้แก่ ไทย--ประวัติศาสตร์--ล้านนา ไทย (ภาค
เหนือ) ภาษาล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) ค่าวซอ เป็นต้น (Library of
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565
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Congress, n.d. ; คณะท�ำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา,
ม.ป.ป.) นอกจากนี้งานวิจัยของ ณภัทร ฉิมพาลี (2560 : 88) ยังพบว่ามีหัวเรื่องที่ปรากฏค�ำว่า
“ล้านนา” อยู่ในคู่มือหัวเรื่องภาษาไทยของของคณะท�ำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน 4 ค�ำเท่านั้น ได้แก่ กฎหมายล้านนา ไทย--ประวัติศาสตร์-ล้านนา ภาษาล้านนา ศิลปกรรมไทย--ล้านนา ส่วนหัวเรื่องอื่น ๆ จะต้องใช้ควบคู่กับหัวเรื่องย่อย
ทางภูมิศาสตร์เพื่อบ่งบอกว่ามีเนื้อหาทางด้านล้านนา เช่น พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ไทย
(ภาคเหนือ) วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ) ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี เป็นต้น
ส่งผลให้บรรณารักษ์ไม่สามารถก�ำหนดหัวเรื่องทางด้านล้านนาให้กับทรัพยากรสารสนเทศล้านนา
ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม และผูใ้ ช้ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศล้านนาทีต่ รงตาม
ความต้องการได้ ดังนั้นเพื่อให้การเข้าถึงและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น บรรณารักษ์ควรศึกษาและรวบรวมค�ำศัพท์จากหนังสือหรือเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ล้านนา เพื่อพัฒนาหัวเรื่องทางด้านล้านนาให้สอดคล้องกับความต้องการของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติ
งานด้านวิเคราะห์และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศและผู้ใช้ให้มากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สถาบันบริการสารสนเทศและบรรณารักษ์ทสี่ ามารถน�ำหัวเรือ่ งทางด้านล้านนาไปใช้เป็นทางเลือก
ในการก�ำหนดหัวเรื่องส�ำหรับทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านล้านนา และน�ำไปใช้ในการให้
บริการสืบค้นสารสนเทศล้านนา ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือชี้แนะแหล่งในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศล้านนา ส่วนผูใ้ ช้กส็ ามารถเข้าถึงและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและได้สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ ซึ่งพบว่ามีนักวิจัยหลายท่านด�ำเนินการพัฒนา
หัวเรื่องภาษาไทยในสาขาวิชาเฉพาะต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
และแก้ไขปัญหาในการให้หัวเรื่องของบรรณารักษ์ เช่น หัวเรื่องภาษาไทยสาขาวิชาบัญชี (อรชร
โอทองค�ำ, 2550) หัวเรื่องภาษาไทยด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สุฑารัตน์ ค�ำโสภา,
2550) หัวเรื่องภาษาไทยทางด้านการท่องเที่ยว (สมหมาย เที่ยงในญาติ, 2550) การก�ำหนด
หัวเรื่องภาษาไทยด้านวัฒนธรรมล้านนา (ณภัทร ฉิมพาลี, 2560) การรวบรวมและการวิเคราะห์
หัวเรื่องสมุนไพรไทย (ชลวิทย์ จิตมาน, 2561) เป็นต้น
2) การใช้เครื่องมือในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้
ใช้ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) เป็นเครื่องมือในการค้นคืนทรัพยากร
สารสนเทศล้านนา มากที่สุด โดยให้เหตุผลว่า ระบบฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ออนไลน์ (OPAC) มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศล้านนาที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกประเด็น ส่งผล
ให้ได้รับข้อมูลที่ตรงประเด็น ตรงตามความต้องการ รวมทั้งยังได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถืออีกด้วย ด้านวิธีการก�ำหนดค�ำค้น พบว่าผู้ใช้ใช้วิธีก�ำหนดค�ำค้นด้วยตนเองจากเขตข้อมูล
ค�ำส�ำคัญ (keyword) เช่น จารึกล้านนา เครื่องแต่งกายล้านนา ศาสนาคริสต์เชียงใหม่ เศรษฐกิจ
ในล้านนา ดนตรีล้านนา ค่าวซอ พิธีสืบชะตา เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเป็นค�ำเฉพาะเจาะจง จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่นิยมใช้ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
(OPAC) เป็นเครื่องมือในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา เนื่องจากฐานข้อมูลดังกล่าวเป็น
ฐานข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบออนไลน์ สามารถสืบค้นได้มากกว่า 1 เขตข้อมูล ได้แก่ ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูแ้ ต่ง
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ค�ำส�ำคัญ และหัวเรื่อง ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีข้อจ�ำกัด
เรื่องเวลาและสถานที่ อีกทั้งสถาบันบริการสารสนเทศยังได้ท�ำการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ล้านนาทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาจัดเก็บไว้ในรูปของฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)
จึงท�ำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสามารถน�ำไปใช้อ้างอิงได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังนิยมค้นคืน
ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาด้วยวิธีการก�ำหนดค�ำค้นด้วยตนเอง โดยใช้ค�ำค้นที่มีลักษณะเป็น
ค�ำส�ำคัญ ค�ำศัพท์อสิ ระเป็นภาษาธรรมชาติทผี่ ใู้ ช้คนุ้ เคย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประกายดาว
ศรีโมรา (2541 : 93) ; นภัสกร กรวยสวัสดิ์, ล�ำปาง แม่นมาตย์, และมาลี กาบมาลา (2561 : 89)
ทีพ่ บว่าผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่กำ� หนดค�ำค้นด้วยวิธกี ารคิดขึน้ เองมากทีส่ ดุ และนอกจากนีผ้ ลการศึกษา
นี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา แวซอเหาะ และสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2555 : 56) ;
ศุภวรรณ อาจกล้า (2559 : 111) ; พัฑรา พนมมิตร (2560 : 94) ที่พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้
ค�ำส�ำคัญในการค้นคืนสารสนเทศมากที่สุด
3) ค�ำค้นที่ใช้ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ใช้ค�ำค้น
ในกลุม่ ประวัตศิ าสตร์ เช่น จารึกล้านนา ประวัตศิ าสตร์เชียงใหม่ ประวัตศิ าสตร์เมืองล�ำปาง เป็นต้น
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ กลุม่ วัฒนธรรมและประเพณี เช่น ยีเ่ ป็ง ประเพณีเมืองล�ำปาง ประเพณีทอ้ ง
ถิ่นเชียงราย เป็นต้น และกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม เช่น เศรษฐกิจในล้านนา ชุมชนล�ำปาง สังคม
ล้านนา เป็นต้น เมื่อพิจารณาค�ำค้นที่ใช้ค้นคืนที่ตรงกัน พบว่า เป็นค�ำค้นที่มีลักษณะเป็นค�ำเฉพาะ
เจาะจง ระบุพื้นที่ชัดเจน เช่น ประวัติเมืองเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์ล้านนา สิบสองปันนา ไทลื้อ
วิถชี วี ติ ล้านนา เป็นต้น ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ โชคธ�ำรง จงจอหอ และมาลี กาบมาลา (2560
: 78-79) ทีพ่ บว่าผูใ้ ช้บริการก�ำหนดค�ำค้นในเรือ่ งทีส่ นใจร่วมกับชือ่ ของเขตพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ เช่น
การฟืน้ ฟูสภาพดิน+ปกาเกอะญอ ข้าวสังข์หยด+พัทลุง เป็นต้น ทัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้เลือกใช้คำ�
ค้นที่มีลักษณะเป็นค�ำส�ำคัญหรือค�ำศัพท์อิสระ (Free term) ที่เป็นภาษาธรรมชาติ (Natural
Language) เป็นค�ำศัพท์ที่มีความเฉพาะเจาะจงและเป็นค�ำศัพท์ที่ผู้ใช้คุ้นเคย ซึ่งการใช้ค�ำค้น
ลักษณะนี้เปรียบเสมือนการก�ำหนดป้ายค�ำ (Tags) ตามแนวคิดปัจเจกวิธาน (Folksonomy) คือ
การสร้างค�ำ เพื่อใช้เป็นตัวแทนความรู้ในการน�ำทางให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและย้อนกลับมาค้นคืน
สารสนเทศในภายหลังได้ (Wal, 2005 ; Noruzi, 2006 ; Steele, 2009 ; Anfinnsen, Ghinea,
& de Cesare, 2011) และพบว่าผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของต่างประเทศที่ศึกษา
เปรียบเทียบการใช้ปา้ ยค�ำ (Tags) ของผูใ้ ช้และหัวเรือ่ งของบรรณารักษ์ เช่น งานวิจยั ของ Carman
(2009 : 24-25) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการใช้ป้ายค�ำ บ่อยที่สุด และมีป้ายค�ำไม่ตรงกับหัวเรื่องของระบบ
หอสมุดรัฐสภา มากถึงร้อยละ 82 ป้ายค�ำใกล้เคียงกับหัวเรือ่ งของระบบหอสมุดรัฐสภา คิดเป็นร้อย
ละ 12 และป้ายค�ำตรงกับหัวเรื่องของระบบหอสมุดรัฐสภา มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น งานวิจัยของ
Lu, Park, & Hu (2010 : 770) พบว่ามีป้ายค�ำที่ไม่สามารถค้นพบในหัวเรื่องของระบบหอสมุด
รัฐสภามากถึงร้อยละ 97.8 และงานวิจัยของ Rahman (2012 : 53) พบว่ามีป้ายค�ำไม่ตรงกับหัว
เรื่องของระบบหอสมุดรัฐสภา คิดเป็นร้อยละ 46 เป็นต้น อย่างไรก็ตามค�ำค้นที่ผู้ใช้ก�ำหนดขึ้นมา
ถือเป็นค�ำศัพท์ไม่ควบคุม อาจมีความแตกต่างด้านการใช้ภาษา เช่น ภาษาถิ่น ภาษาไทย เป็นต้น
การใช้รูปสะกดที่แตกต่างกัน เช่น ค่าว คร่าว เป็นต้น และการก�ำหนดค�ำค้นไม่ตรงกับหัวเรื่องที่
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565
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บรรณารักษ์เป็นผู้ก�ำหนด จึงท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศล้านนา ดังนั้น
หากมีการน�ำแนวคิดการพัฒนาหัวเรือ่ งมาใช้ควบคุมค�ำศัพท์ทเี่ กิดจากผูใ้ ช้ จะช่วยให้ผใู้ ช้มคี ำ� ศัพท์
ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหัวเรื่องทางด้านล้านนา
ให้สอดคล้องกับค�ำค้นทีเ่ กิดจากผูใ้ ช้ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้ในการเข้าถึงและค้นคืนทรัพยากร
สารสนเทศล้านนาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและได้สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น
4) ปัญหาทีพ่ บจากการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา สามารถอภิปรายผลการศึกษา
2 ด้าน ดังนี้
(4.1) ด้านการก�ำหนดค�ำค้น ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้ประสบปัญหาในการก�ำหนดค�ำค้น
เนือ่ งจากค�ำล้านนามีการใช้รปู สะกดค�ำทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ค่าว คร่าว เป็นต้น ท�ำให้ผใู้ ช้บริการต้อง
ใช้รูปสะกดทั้ง 2 แบบ ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา และพบว่าผู้ใช้นิยมใช้ภาษาถิ่น
และค�ำศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา เช่น ผีหม้อนึ่ง ผีม้าบ้อง
แกงโฮะ เป็นต้น ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์นอ้ ยหรือไม่พบข้อมูลเลย อีกทัง้ ยังให้ผลลัพธ์ทคี่ ลาดเคลือ่ น เช่น
ก�ำหนดค�ำค้น “ตุง” แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็น “เชียงตุง” แทน ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
นอกจากนี้ผู้ใช้ไม่ทราบว่าจะก�ำหนดค�ำค้นใดในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาเพื่อให้ได้
สารสนเทศที่ตรงประเด็นและตรงตามความต้องการมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการก�ำหนด
หัวเรื่องให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนายังไม่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านล้านนาทั้งหมดและ
ยังไม่มีการน�ำเอาค�ำศัพท์เฉพาะด้านล้านนามาใช้เป็นจุดเข้าถึง (Access Point) หรือหัวเรื่อง
ทางเลือก และพบว่าผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฑรา พนมมิตร (2560 : 94)
ที่พบว่าผู้ใช้บริการประสบปัญหาในการใช้ค�ำค้นที่เป็นค�ำศัพท์เฉพาะด้านผ้าล้านนา เนื่องจาก
ค�ำศัพท์เหล่านั้นมีช่ือเรียกในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน และมีความคลุมเครือจากค�ำพ้องรูปและ
พ้องเสียงในภาษาไทย นอกจากนีง้ านวิจยั ของ รืน่ ฤดี ไชยวิชติ กุล (2546 : 52-55) ยังพบว่านักศึกษา
ขาดความรู้ในการวิเคราะห์แนวคิดหรือประเด็นหลักของเรื่องที่ต้องการสืบค้น และไม่สามารถ
ก�ำหนดค�ำค้นให้ตรงกับเรื่องที่ต้องการได้
(4.2) ด้านการใช้เครือ่ งมือช่วยค้น ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้ประสบปัญหาในการใช้เครือ่ ง
มือช่วยค้น เนื่องจากฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ไม่สามารถกรอง
ผลลัพธ์ทเี่ ป็นเฉพาะหนังสือทางด้านล้านนาได้ และฐานข้อมูลทีห่ น่วยงานพัฒนาขึน้ ไม่สามารถระบุ
ค�ำค้นที่ต้องการสืบค้นได้ ส่งผลให้ผู้ใช้ต้องใช้เวลาในการสืบค้นและได้สารสนเทศที่ตรงตามความ
ต้องการน้อยมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อจ�ำกัดของเครื่องมือช่วยค้น ซึ่งสถาบันบริการสารสนเทศ
ควรพัฒนาเครื่องมือช่วยค้นที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ตามที่ให้ข้อเสนอแนะว่ามี
ความต้องการเครือ่ งมือช่วยค้นทีส่ ามารถระบุคำ� ค้นลงในช่องสืบค้นได้ และมีการก�ำหนดหัวเรือ่ งที่
ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาถิ่น เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น ดังนั้น
สถาบันบริการสารสนเทศควรสร้างเครื่องมือช่วยค้นที่บูรณาการเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ โดยเฉพาะแนวคิดปัจเจกวิธาน (Folksonomy) ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างค�ำศัพท์ขึ้นเอง เพื่อใช้เป็นตัวแทนความรู้ในการค้นคืนทรัพยากร
สารสนเทศ เมื่อผู้ใช้ต้องการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศผู้ใช้จะสร้าง
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ค�ำค้นขึ้นมาเองซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการมาก
ยิ่งขึ้น และพบว่าห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้น�ำแนวคิดปัจเจกวิธานมาใช้ในการค้น
คืนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด โดยการน�ำระบบการป้ายค�ำ (Tag) เพิ่มลงในฐานข้อมูลรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ซึ่งเรียกว่า SOPAC (Social Online Public Access
Catalog) เช่น ห้องสมุดประชาชน Ann Arbor ห้องสมุด Darien ในรัฐ Connecticut
สหรัฐอเมริกา ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ก�ำหนดป้ายค�ำ และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ และจัดอันดับ ให้
แก่ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Pennsylvania พัฒนาเครื่องมือ
ที่เรียกว่า PennTags ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ก�ำหนดป้ายค�ำให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เช่น เว็บไซต์ บทความ และระเบียนบรรณานุกรม เป็นต้น ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Michigan พัฒนา
เครื่องมือการติดป้ายค�ำ เรียกว่า MTagg เป็นต้น ส่วนห้องสมุดในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ� ระบบการป้ายค�ำเพิม่ ลงในฐานข้อมูลรายการทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ (OPAC) โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ก�ำหนดป้ายค�ำในระเบียนบรรณานุกรมของห้อง
สมุดได้ (larissah, 2007 ; Mendes, Quinoez-Skinner, & Skaggs, 2009 ; Steele, 2009)
ซึง่ การน�ำแนวคิดปัจเจกวิธานมาใช้เป็นเครือ่ งมือช่วยค้น จะช่วยให้ผใู้ ช้สามารถก�ำหนดค�ำค้นทีเ่ ป็น
ค�ำศัพท์อิสระ เป็นภาษาธรรมชาติและเป็นค�ำที่ผู้ใช้คุ้นเคย รวมทั้งยังส่งผลให้สถาบันบริการ
สารสนเทศและบรรณารักษ์ได้ทราบค�ำค้นหรือค�ำศัพท์ที่เกิดจากผู้ใช้และสามารถน�ำข้อมูลการ
ค้นคืนดังกล่าวไปพัฒนาเป็นหัวเรื่องที่มีภาษาธรรมชาติรวมอยู่ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและ
ค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างแม่นย�ำและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (Kumbhar,
2012)
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
สถาบันบริการสารสนเทศควรพัฒนาเครือ่ งมือช่วยค้น ให้สามารถตอบสนองการเข้าถึงและ
ค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของผูใ้ ช้ โดยทีเ่ ครือ่ งมือต้องสามารถระบุคำ� ค้นได้ และควรสร้าง
ความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนา โดยที่
เครื่องมือดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเฉพาะด้านล้านนาต่าง ๆ ที่สถาบันแต่ละแห่งจัดท�ำ
ขึน้ หรือจัดท�ำเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศล้านนา เพือ่ ให้สามารถสืบค้นสารสนเทศล้านนาจากหลาย
ฐานข้อมูลในคราวเดียวได้ อันเป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ สี่ นใจในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างครอบคลุม
และครบถ้วน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาการใช้คำ� ค้นในการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาของผูใ้ ช้ และรวบรวมค�ำ
ศัพท์ทางด้านล้านนา เพื่อน�ำมาใช้เป็นจุดเข้าถึง (Access point) หรือเป็นหัวเรื่องทางเลือก ซึ่งจะ
ช่วยให้บรรณารักษ์สามารถก�ำหนดหัวเรื่องให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศล้านนาได้อย่างครอบคลุม
และส่งผลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศล้านนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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