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คําชี้แจงวิธีใช้
“สาระสังเขปหนังสือใหม่” เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มที่ห้องสมุดได้รับ โดยจัด
หมวดหนังสือด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ภายในหนังสือแต่ละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อหนังสือ ตั้งแต่
ก – ฮ หรือ A – Z รายละเอียดประกอบด้วย

ชื่อหมวดหนังสือ

ลําดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผู้แต่ง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. [เลขหมู่หนังสือ]
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ตัวอย่าง

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. เขตแดนสยามประเทศไทย-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กัมพูชา เล่ม 6. / โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล และคณะ.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศษสตร์, 2554.
[JC323 อ383ข 2554 ล.6]
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 6 ในจํานวน 6 เล่ม ของหนังสือชุดโครงการศึกษาและวิจัยเรื่อง เขตแดน
ของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา โดยแบ่งเป็น 4 ภาค ดังนี้ ภาคที่ 1 กล่าวถึง เส้นแบ่งรัฐสู่เส้น “ร้อย (รัด)
รัฐ” : หนึ่งศตวรรษแห่งการปักปันเขตแดนไทย-มาเลเซีย ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซียกับการแก้ไข
ปัญหาเขตแดน ภาคที่ 2 กล่าวถึง เขตแดนไทย-พม่าในบริบททางภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์ รวมทั้งทาง
การเมืองและการทหาร เศรษฐกิจ/วัฒนธรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนไทย-พม่า ภาคที่ 3 กล่าวถึง
เขตแดนไทย-ลาว : ประวัติศาสตร์ กฎหมายและข้อเท็จจริง ภาคที่ 4 กล่าวถึง เขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่กําหนดเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา การกําหนดเส้นเขตแดนทางบกระหว่าง
ราชอาณาจักรสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศส และเส้นเขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา หลังยุคนักล่าอาณานิคม
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หนังสือหมวดปรัชญา ศาสนา
(B)
1. ธรรมะกํามือเดียวที่จําเป็นสําหรับทุกคน. / โดย พุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพฯ : ดวงตะวัน, 2552.
[BQ5335 พ831ธ 2553]
หนังสือ “ธรรมะกํามือเดียวที่จําเป็นสําหรับทุกคน” นี้เป็นคําบรรยายหลักพระพุทธศาสนา อบรมผู้
ที่จะเป็นผู้พิพากษา โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ณ ห้องประชุมของกระทรวงยุติธรรม ประจําปี 2511 10 ครั้ง
บรรยายหลักธรรมสําคัญ ๆ ที่ผู้พิพากษาควรทราบ เช่น สัมมาทิฎิฐิกถา ธรรมะทําไมกัน ธรรมกํามือเดียว
สังสารธรรม และธรรมะที่เป็นอุดมคติของตุลาการ ซึ่งธรรมะเหล่านี้มิได้ใช้เฉพาะตุลาการเท่านั้น แต่ยังเหมาะ
สําหรับบุคคลทั่วไปที่จะศึกษาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วย
2. บริหารงาน บริหารคนด้วย “บุญนิยม” เพื่อความสุขและความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบยั่งยืน. / โดย
ธ. ธรรมรักษ์, ทศ คณนาพร, และ จิตตวชิระ. กรุงเทพฯ : บารมีธรรม, 2553.
[BQ4570.M35 ธ111บ 2553]
ทุกคนย่อมเคยประสบกับวิกฤตมากบ้างน้อยบ้าง บางคนผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้ บางคนถูกวิกฤต
เหล่านั้นทําลายจนย่อยยับ หากต้องการเป็นกลุ่มคนที่สามารถพิชิตปัญหาและผ่านวิกฤตได้ หนังสือเล่มนี้
อาจจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ โดยการแนะนําการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถบริหารงานและคนให้เกิดความสุขและความสําเร็จอย่างยั่งยืน
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทวั ่ ไป
(D)
1. เรือพระราชพิธี : กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค. / โดย ส. พลายน้อย. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,
2550. [DS568 ส113ร 2550]
หนังสือ “เรือพระราชพิธี : กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค” ได้นําเสนอเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระราชประเพณีสําคัญ คือ การเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคที่สืบต่อกันมาแต่โบราณกาล ตั้งแต่สมัย
สุโขทัยเป็นราชธานีเป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน และเรือพระราชพิธีแต่ละลําอย่างละเอียด ซึ่งเรือเหล่านี้เป็น
ศิลปะอันทรงคุณค่าที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้เป็นมรดกของชาติ เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศในภูมิปัญญาไทย
2. วิถีตํารวจกล้า “จ่าเพียร”. / โดย กองบรรณาธิการมติชน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
[DS578.32 ส269ว 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวชีวิตของตํารวจผู้กล้า พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา หรือที่
ชาวบ้านเรียกกันว่า “จ่าเพียร” รวมไปถึงวีรกรรมและผลงานต่าง ๆ ที่ท่านได้สร้างไว้ การเสียชีวิตจากการลอบ
วางระเบิดในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของท่านได้ทําให้ทุกคนได้เห็นถึงความจริงอันโหดร้ายที่เกิดขึ้น ภายใน
พื้นที่ภาคใต้และการทุจริตในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่องราวถูกบรรยายด้วยเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย จึง
เหมาะกับผู้อ่านทุกวัย หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้คิดและรับรู้ถึงชีวิตของตํารวจผู้ได้รับการยกย่องและถูก
จารึกในหน้าประวัติศาสตร์ของตํารวจไทย
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. จากเบี้ยหอย ถึงเงินกระดาษ. / โดย สังคีต จันทนะโพธิ. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2553.
[HG1250.55.Z8P3 ส533จ 2553]
หนังสือ “จากเบี้ยหอย ถึงเงินกระดาษ” รวบรวมเรื่องราวของเงินตราในประเทศไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่
เบี้ยหอยและเงินพดด้วง เป็นเงินตราสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นระบบ
ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจอย่างดี ต่อมา พ.ศ.2396 กลายเป็นเงินกระดาษที่เรียกว่า “หมาย”
และพัฒนามาเรื่อย ๆ จนเป็นธนบัตรในปัจจุบัน
2. ตัวเลขต้องรู้ของจังหวัด 2553-2554. นนทบุรี : อัลฟา รีเสิร์ช, 2553. [HA4600.55 ต289 2553]
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสถิติต่าง ๆ ของประเทศไทยที่สามารถแจกแจงได้เป็นรายจังหวัด เช่น
จํานวนประชากร จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ และมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด เป็นต้น โดยแบ่งการนําเสนอ
ออกเป็น 3 ส่วน คือ คือ ส่วนที่ 1 อารัมภบท แนะนําการใช้หนังสือ แผนที่แสดงจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย การแบ่งส่วนการปกครอง คําศัพท์และแหล่งที่มาของข้อมูล ส่วนที่ 2 ตัวเลขสําคัญเป็นรายจังหวัด ซึ่งจะ
เน้นการแสดงอันดับ เช่น กรุงเทพมหานครมีขนาดเนื้อที่มากเป็นอันดับที่ 68 จากทั้งหมด 76 จังหวัด และ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลของจังหวัดแต่ละจังหวัด ๆ ละ 6 หน้า ทั้ง 76 จังหวัด เป็นข้อมูลที่ละเอียดเหมาะสําหรับการ
อ้างอิง
3. ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของปราชญ์ตะวันตก. / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551. [HV37.T5 ซ486ท 2551]
หนังสือ “ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของปราชญ์ตะวันตก” เล่มนี้จะเป็นแนวทางให้นักบริหาร
ในทุกระดับสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์การของตนได้เป็นอย่างดี เพราะเรื่องการบริหารงาน
นั้นมีความสําคัญและความรู้ในเรื่องนี้จําเป็นต่อทุกองค์กร การได้ศึกษาความรู้จากผู้ที่ประสบความสําเร็จมา
ก่อนสามารถนํามาเป็นแบบอย่างได้ เช่น Max Weber กับทฤษฎีระบบราชการ Elton Mayo กับแนวทาง
มนุษยสัมพันธ์ และ Abraham Maslow กับทฤษฎีลําดับความต้องการ เป็นต้น
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. เขตแดนสยามประเทศไทย-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กัมพูชา เล่ม 6. / โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล และคณะ.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศษสตร์, 2554.
[JC323 อ383ข 2554 ล.6]
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 6 ในจํานวน 6 เล่ม ของหนังสือชุดโครงการศึกษาและวิจัยเรื่อง เขตแดน
ของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา โดยแบ่งเป็น 4 ภาค ดังนี้ ภาคที่ 1 กล่าวถึง เส้นแบ่งรัฐสู่เส้น “ร้อย (รัด)
รัฐ” : หนึ่งศตวรรษแห่งการปักปันเขตแดนไทย-มาเลเซีย ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซียกับการแก้ไข
ปัญหาเขตแดน ภาคที่ 2 กล่าวถึง เขตแดนไทย-พม่าในบริบททางภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์ รวมทั้งทาง
การเมืองและการทหาร เศรษฐกิจ/วัฒนธรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนไทย-พม่า ภาคที่ 3 กล่าวถึง
เขตแดนไทย-ลาว : ประวัติศาสตร์ กฎหมายและข้อเท็จจริง ภาคที่ 4 กล่าวถึง เขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่กําหนดเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา การกําหนดเส้นเขตแดนทางบกระหว่าง
ราชอาณาจักรสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศส และเส้นเขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา หลังยุคนักล่าอาณานิคม
2. เตรียมตัวให้ฟิต พิชิตเลือกตั้ง. / โดย ชัยนรินทร์ ศรีนุชศาสตร์. สมุทรปราการ : เนชั่นบุ๊คส์,
2553. [JF2112.C3 ช386ต 2553]
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศด้วยการเลือกตั้ง แต่จะทําอย่างไรให้ตนเองชนะการเลือกตั้งที่หวังไว้ หนังสือ
เล่มนี้จะพาผู้อ่านไปพบกับการเตรียมตัว การวางแผน และเกร็ดต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง ซึ่งได้ถ่ายทอดจากผู้มี
ประสบการณ์การเมืองในสหรัฐอเมริกา ซึ่งน่าจะนํามาประยุกต์ใช้ในการหาเสียงของทุก ๆ สนามเลือกตั้งใน
เมืองไทยได้อย่างดี

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 4

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กันยายน 2554

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. คําอธิบายและคําพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัย. / โดย ศักดา ธนิตกุล. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. [KF68.2 ศ321ค 2552]
หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง
กําหนดให้ผู้ผลิตสินค้าและผู้นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่
บริษัทตนเป็นผู้ผลิตหรือนําเข้าอย่างเคร่งครัด คือ ต้องรับผิดแม้ว่าจะไม่ประมาทเลินเล่อ และอาจจะยังต้องรับ
ผิดแม้ว่าโรงงานและระบบการผลิต ตลอดจนตัวสินค้าเองแม้จะได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการว่าได้
มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ตาม โดยในการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายนั้นจะอธิบายโดยเปรียบเทียบเนื้อหา
สาระและคําพิพากษาของกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมนี
ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอิตาลี เพื่อให้สามารถเข้าใจหลักกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. คู่มือทนายจําเลย ชุดแก้ให้หลุด (ภาคหนึ่ง) กลอุบายให้ศาลสงสัยพยานโจทก์. / โดย สมพร
พรหมหิตาธร และ ศรีนิดา พรหมหิตาธร. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553.
[KU135 ส265ค 2553]
หนังสือคู่มือทนายจําเลย ชุดแก้ให้หลุด (ภาคหนึ่ง) กลอุบายให้ศาลสงสัยพยานโจทก์เล่มนี้เป็นหนึ่ง
ในหนังสือชุดแก้ให้หลุด ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองภาค คือ ภาคหนึ่ง ว่าด้วยกลอุบายให้ศาลสงสัยพยานโจทก์กับภาค
สอง มีสองตอน ตอนหนึ่งว่าด้วยถามใจกฎหมาย และตอนสองว่าด้วยตัวแปร-เงื่อนแง่-ว่าความ โดยเนื้อหาใน
ภาคหนึ่ง กล่าวถึง วิธีการต่าง ๆ ที่ทําให้ศาลสงสัยพยานโจทก์และยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จําเลย ซึ่ง
เป็นกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญาและการวินิจฉัยพยานหลักฐานในคดีอาญาที่ปฏิบัติกันเป็นสากลใน
ระบบประชาธิปไตย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าโจทก์มีหน้าที่นําสืบพิสูจน์ความผิดของจําเลย และข้อสันนิษฐานของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ว่า บุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าเขามีความผิด
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3. ฉลาดซื้อ ซื้อบ้านอย่างไร? ไม่โดนหลอก : หลักเกณฑ์เบื้องต้นที่พึงพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน. /
โดย รณรงค์ กระจ่างยศ. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548. [KP151 ร125ฉ 2548]
เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวประชากรเพิ่มขึ้น ทําให้ความต้องการที่อยู่อาศัยมีมากขึ้น หลายท่านขาด
ข้อมูลในการตัดสินใจในการซื้อบ้าน ซึ่งมีความสําคัญมากเพราะเป็นการลงทุนที่สูงและเป็นการลงทุนระยะยาว
หนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการจะมีบ้านตัดสินใจได้ถูกต้อง และไม่เสียเปรียบผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างยิ่งว่ามีอะไรบ้างที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อบ้าน
4. ไต่สวนฉุกเฉิน ไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราว ร้องขอกันส่วน ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอรับชําระหนี้จํานอง
ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์. / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553.
[KT70 ส284ต 2553]
ตามกระบวนการทางกฎหมายเมื่อศาลมีคําพิพากษาแล้ว จะมีการบังคับคดีตามคําพิพากษา แต่
บางครั้งปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาคดีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือ โจทก์หรือจําเลยอาจจะดําเนินการไป
ในทางใด ซึ่งทําให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบหรือได้รับความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สิน หรือสิทธิในการที่จะ
บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ซึ่งหากไม่ได้รับความคุ้มครองจากศาลแล้ว ก็ทําให้มิอาจที่จะทําการบังคับ
คดีหรือแก้ไขเกี่ยวกับการบังคับคดีได้ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องหาทางเยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหายนั้น
ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งจึงได้กําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาในเรื่องการไต่สวนฉุกเฉิน ไต่สวนขอ
คุ้มครองชั่วคราว ร้องขอกันส่วน ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอรับชําระหนี้จํานอง และการร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ไว้ เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณาหลังจากเมื่อยื่นคําฟ้องแล้ว แต่เป็นระยะเวลาก่อนที่ศาลจะชี้
ขาดตัดสินคดี ซึ่งอาจอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา
5. ฎีกาชีวิต ฉบับยากยิ่งหญิงรับได้. / โดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553.
[KS33.1 พ759ฎ 2553]
หนั งสื อ ฎี กาชี วิต ฉบั บยากยิ่ ง หญิ งรั บได้ เล่ ม นี้ ได้สะท้อนปั ญหาสั งคมครอบครัว ที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหาการหย่าร้าง รวมไปถึงปัญหาพ่อแม่ในตัวคนเดียว ซึ่งเด็กไม่ได้
รับรู้ด้วย แต่ต้องรับการกระทําของผู้ใหญ่โดยปริยาย โดยลักษณะการนําเสนอเนื้อหาเป็นเรื่องสั้น ๆ จบใน
ตัวเอง มีการสร้างเค้าโครงเรื่องเสียใหม่และจําลองให้ดูเหมือนกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริงด้วยความเคารพ
ในสิทธิของบุคคล เต็มไปด้วยข้อคิด อารมณ์ ปัญหาหลากหลายไม่เกินเลยจากความเป็นจริงที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและที่สุดในการยุติธรรมครบถ้วน และครบถ้วนในประเด็นทางกฎหมาย ข้อโต้แย้ง และยุติที่คํา
พิพากษาศาลฎีกา
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6. ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2553. [KE12 ป472ป 2553]
ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ปรีดี พนมยงค์ ถือเป็นบุคคลที่มีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 เคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีและภายหลังดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เป็น
ผู้นําขบวนการเสรีไทย เป็นรัฐบุรุษอาวุโส และเป็นนายกรัฐมนตรี นอกจากบทบาทและตําแหน่งดังกล่าวแล้ว
ท่านยังเป็นผู้ประศาสน์การหรือผู้ให้การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อ พ.ศ.2477 เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 100 วัน แห่งการอสัญญากรรมของท่านเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2526 จึงได้มีการจัดพิมพ์
หนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์กิตติกรรมประกาศของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับผลงานทางกฎหมาย
ทั้งนี้ได้มีการนําบทความทางกฎหมาย ตํารา วิทยานิพนธ์ และปาฐกถาที่ปรากฏลงพิมพ์อยู่ในสมัยแรกของ
หนังสือนิติสาส์น และที่ท่านได้แสดงไว้ในขณะที่ท่านเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมาย ณ โรงเรียนกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม รวบรวมไว้ด้วย

หนังสือหมวดการศึกษา
(L)
1. จากงานวิจยั สู่บทความวิชาการ. / โดย สิทธิ์ ธีรสรณ์. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554. [LB2369 ส721จ 2554]
การเขียนบทความให้มีความชัดเจนและสามารถสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดงานวิจัยสู่บทความวิชาการนับเป็นศิลปะและมีวิธีการ ตลอดจนกระบวนการนําเสนออย่างเป็น
ระบบ ผู้เขียนจึงได้นําเสนอวิธีการหรือกลยุทธ์ในการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปของบทความให้กระชับ และได้
เนื้อหาสาระส่วนที่สําคัญ โดยผู้เขียนได้นําเสนออย่างเป็นขั้นตอนครอบคลุมตั้งแต่บทความประเภทต่าง ๆ ไป
จนถึงการเสนอผลการศึกษาการทําอ้างอิง ภาษาที่ใช้ในบทความและจริยธรรมในการเขียนบทความ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดศิลปะ
(N)
1. พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้. / โดย ประภัสสร์ ชูวิเชียร.
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553. [NA6022.N35 ป338พ 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มหาสถูป
แห่งคาบสมุทรภาคใต้ หรือที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “พระธาตุยอดทอง” ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสําคัญ
ในแถบคาบสมุทรภาคใต้ และยังเป็นสัญลักษณ์สําคัญที่บ่งบอกถึงความเจริญทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ในอดีตที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายประวัติความเป็นมาโดยละเอียด เนื่องจากผู้เขียนได้ทําการศึกษาจาก
เอกสารหลักฐานทางโบราณคดีและสถาปัตยกรรมขององค์พระปฐมเจดีย์ จึงทําให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและ
ชัดเจนมากขึ้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่มีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณสถาน

หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี
(P)
1. ศิลปะการพูด พูดอย่างไรให้ชนะใจคน. / โดย สุภัชชา นาทอง. กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2553.
[PN4129 ส834ศ 2553]
การเป็นนักพูดที่ดีไม่ได้ติดตัวมาแต่กําเนิด แต่อยู่ที่การศึกษาพัฒนาตลอดเวลา และนี่คือหนังสือ
ที่ว่าด้วย ศิลปะแห่งการพูด รวบรวมทั้งศาสตร์และศิลปะเกี่ยวกับการพูดไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถ
นํามาใช้เป็นคู่มือสําหรับผู้ที่ต้องการพูดให้ดีมีพลัง ชนะใจคนฟัง จูงใจคนให้คล้อยตามเรื่องที่ตนเองนําเสนอ
ทั้งนี้ การพูดได้กับการพูดเป็นนั้นมีความแตกต่างกัน การพูดเป็นไม่จําเป็นต้องรอพรสวรรค์ ควรเริ่มต้นฝึกฝน
การพูดให้เป็นตั้งแต่วันนี้เพื่อวันหนึ่งจะกลายเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดแพทยศาสตร์
(R)
1. สมุนไพรก้นครัว กินแล้วไม่ป่วย. / โดย เชิญศิริ รุ่งสบแสง. สมุทรปราการ : มายาเบสท์บุ๊คส์, 2554.
[RM666.H33 ช745ส 2554]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ หมาะสํ า หรั บ ผู้ ที่ ส นใจในสุ ข ภาพแบบธรรมชาติ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ต าม
ธรรมชาติพืชผัก ผลไม้ ที่มีอยู่ในเมืองไทย และหาได้ใกล้ตัวมากมาบริโภค เพื่อช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
เพราะสมุนไพรใช้รักษาโรคได้ดี โดยนําเสนอเป็น 3 ส่วน คือ 1. ความรู้เบื้องต้นเรื่องสมุนไพร 2. เมนูน้ําผักผลไม้ สมุนไพร และ 3. ผักผลไม้ที่เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค ซึ่งในส่วนนี้จะนําเสนอเรียงลําดับแต่ละโรคว่า
จะต้องใช้อะไร อย่างไร รวมทั้งสมุนไพร 15 ชนิด ที่ไว้ล้างพิษในร่างกาย

หนังสือหมวดเกษตรศาสตร์
(S)
1. แผ่นดินถิน่ เกิด. / โดย ระพี สาคริก. กรุงเทพฯ : ทางช้างเผือก, 2553. [SB409.43.R3 ร243ผ 2553]
แผ่นดินเกิด เป็นหนังสือที่ผู้เขียน คือ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ซึ่งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
ท่านแรก ได้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อที่จะพัฒนาแผ่นดินไทย อันเป็นแผ่นดินเกิดของท่านอย่าง
เต็มที่ในลักษณะบทความสั้น ๆ รวม 35 บท โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรม และเกษตรกรรมของ
ไทยในอนาคตตามทัศนะของผู้เขียน เช่น กษัตริย์เกษตรในดวงใจ ม.เกษตรศาสตร์ฤาจะหลงทาง? เพราะ
พอเพียงจึงยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ที่ถูกลืม และแผ่นดินนี้มีวิญญาณ เป็นต้น

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดอ้างอิง
1. วันวาน...ยังตราตรึง เนื่องในโอกาสทีส่ มาชิกวุฒิสภาสรรหาชุดแรก (พ.ศ.2551-2554) ครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554.
[อ AD290.1 ค123ว 2554]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เป็ น หนั ง สื อที่ ร ะลึ ก ถึ ง เนื่ อ งในโอกาสที่ ส มาชิก วุ ฒิ ส ภาที่ม าจากการสรรหาดํ า รง
ตําแหน่ งครบวาระ โดยในเนื้อหาเป็นการรวบรวมรายนามประวัติและผลงานขณะดํารงตํ าแหน่ งอยู่ตาม
ตําแหน่งอยู่ตามลําดับตัวอักษร ก ถึง อ นอกจากนี้ยังได้ประมวลภาพของสมาชิกวุฒิสภาในกิจกรรมต่าง ๆ
และร่วมในโครงการต่าง ๆ ของวุฒิสภา

หนังสือหมวดนวนิยาย เรือ่ งสั้น
(FIC/SC)
1. ความสุขของกะทิ ตอน ตามหาพระจันทร์. / โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ. พิมพ์ครั้งที่ 35. กรุงเทพฯ :
แพรว สํานักพิมพ์, 2553. [Fic ง337ค 2553]
ตอนตามหาพระจันทร์ นี้เป็นภาคต่อของ “ความสุขของกะทิ” ซึ่งเป็นวรรณกรรมซีไรต์ประจําปี
2549 ซึ่งในเนื้อหาได้บอกเล่าเหตุการณ์ต่อจากภาคแรกที่หัวใจดวงเล็ก ๆ ของกะทิบอบช้ําจากการที่สูญเสีย
ผู้เป็นที่รักย่อมต้องใช้เวลารักษาเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตดําเนินต่อไป ซึ่งไม่ง่ายนักไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ในบ้านที่ไม่มี
ทั้งพ่อและแม่ เด็กหญิงแม้จะได้รับความรักอย่างเต็มอิ่มจากผู้เป็นตาและยาย รวมทั้งบรรดาเพื่อนสนิทของแม่
แต่ในใจของกะทิก็อดไม่ได้ที่จะมีคําถาม บางส่วนอาจจะได้รับคําตอบแล้ว แต่ความลับบางอย่างยังคงอยู่...และ
รอให้เข้าไปค้นพบ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์
รายงานการวิจยั
1. โครงการศึกษาสภาพปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวในประเทศไทย
ระยะที่ 2. / โดย ศิริพร สัจจานันท์ และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2552. [ว HD1381.5.T5 ศ463ค 2552]
การศึกษาวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจรวบรวมข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคน
ต่างด้าวในพื้นที่ศึกษา โดยการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการถือครอง ประเมินสภาพปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้น รวมถึงการศึกษามาตรการทางกฎหมายและเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า คน
ต่างด้าวใช้และครอบครองอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและที่มีลักษณะให้คนไทย
เป็นผู้ถือครองโดยคนต่างด้าว และผลกระทบในทางบวกพบว่าการให้คนไทยเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมาย แต่ในทางพฤตินัย อสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นมีการใช้ประโยชน์และครอบครองโดยคนต่างด้าว และ
ผลกระทบในทางบวกพบว่าการใช้และครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวทําให้พื้นที่นั้นเศรษฐกิจ
เจริญเติบโต ที่ดินมีการใช้ประโยชน์มากขึ้น แต่ในทางลบพบว่าการถือครองในลักษณะที่ผ่านตัวแทนคนไทยทํา
ให้รายได้ในส่วนของภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะได้รับสูญหายไป
ความยากลํ าบากของภาครั ฐ ในการบริ ห ารควบคุ ม และปัญ หามลภาวะต่ าง ๆ ข้อ เสนอแนะคือ ทางด้า น
กฎหมายควรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบของภาครั ฐ ก่ อ นและหลั ง การจดทะเบี ย น การถื อ ครอง
อสังหาริมทรัพย์ การให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบ การเพิ่มบทลงโทษ การประสานงานข้อมูลและการ
ทํางานของหน่วยงานภาครัฐ ทางด้านเศรษฐกิจสังคม ควรพิจารณาการจัดการท้องถิ่นที่มีคนต่างด้าวมาอยู่
อาศัยหรือทําธุรกิจมากให้เป็นเขตพิเศษหรือมีสภาเมืองมากํากับดูแล กําหนดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อชุมชนมาใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ
2. ชุมชนร่วมรัฐ : กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมบ้านหมอสอ จังหวัดกาญจนบุรี.
/ โดย วสันต์ เทพสุริยานนท์. สุพรรณบุรี : สํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร, 2552.
[ว DS589.K32 ว358ช 2552]
หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่เป็นกระบวนการยกระดับศักยภาพ
และฟื้นฟูศักดิ์ศรีของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการจัดการแหล่งโบราณคดีควบคู่ไปกับการฟื้นฟู
ทรัพยากรวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ลาวโซ่ง (ไทยทรงดํา) โดยใช้ฐานทรัพยากรทางโบราณคดีและวิถีวัฒนธรรม
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ของชุมชนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการสร้างกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการร่วมกันระหว่างคนในชุมชน
ท้องถิ่นบ้านหมอสอและข้าราชการกรมศิลปากร ผลการศึกษาพบว่า ทรัพยากรทางโบราณคดีหรือมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นจะดํารงอยู่ได้ คนในชุมชนท้องถิ่นจะต้องเข้าใจสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ใน
แนวทางที่มีความสมดุลกันระหว่างคุณค่า (Value) และมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Benefit) ทรัพยากรทาง
โบราณคดีหรือมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นจึงจะได้รับความสนใจได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นมรดกของ
ลู ก หลานสื บ ไป นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะสามารถเสริ ม สร้ า งความเป็ น เครื อ ข่ า ยมรดก
ศิลปวั ฒนธรรมได้ ใ นรูปแบบชุ มชนร่วมรั ฐ ชุมชนท้ องถิ่นมั กจะเป็ นกลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงมีวิถี
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของตนที่เข้มแข็งมีกลุ่มผู้นําที่มีความเข้าใจในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม สมาชิกใน
ชุมชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม มีทรัพยากรทางโบราณคดีที่เห็นเป็น
รูปธรรม และได้รับการยอมรับสนับสนุนอย่างทันท่วงทีด้วยความเหมาะสมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. บทบาทผูน้ าํ ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร : นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ. / โดย สุพศิ หล้าคําภา.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550. [ว DS578.32 อ269บ 2550]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้นําฝ่ายค้านในการคาน
อํานาจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล รวมถึงภายใต้ข้อจํากัดบางประการพร้อมกับการพิจารณา
ข้อเสนอมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นําฝ่ายค้าน โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับผู้นําเป็นหลักในการ
วิเคราะห์ ผลการวิจัยสามารถสรุปบทบาทได้ดังนี้ 1. ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาทํางานด้านการเมืองของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงได้ศึกษาด้านปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทําให้มีพื้นฐานที่จะทํา
หน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2. เป็นบทบาทของภาวะผู้นําในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้วาง
แนวทางไว้ต้องเข้าถึงประชาชนได้ มากที่สุด และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเมืองยุคใหม่
3. บทบาทของการใช้ภาวะผู้นําในบทบาทผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 120 ทํา
หน้ าที่ ตรวจสอบวิ พากษ์ วิจารณ์ ก ารทํ างานของรัฐบาลตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยอาศัย ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่
4. โบราณคดีแบบชุมชนร่วมรัฐที่วัดบางพระ. / โดย วสันต์ เทพสุริยานนท์. กรุงเทพฯ :
กรมศิลปากร, 2552. [ว DS589.N38 ว358บ 2552]
การศึ ก ษาวิ จั ย เล่ ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น คื อ
วัดบางพระ และหน่วยงานภาครัฐ คือ สํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ในการอนุรักษ์โบราณสถานร่วมกัน
นับตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมลงทุน ร่วมปฏิบัติ และรับผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน ผ่านกิจกรรมการขุดศึกษา
ทางโบราณคดีและการบูรณะอุโบสถหลังเก่าวัดบางพระ โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ชุมชนท้องถิ่นร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้นั้นประกอบด้วย กลุ่มผู้นําชุมชนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักใน
ความสําคัญของโบราณสถานที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนและต้องการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกในท้องถิ่นและภายใน
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ท้องถิ่นจะต้องมีมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน ชุมชนในท้องถิ่นพร้อมให้การสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว พร้อมกับคนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
ตอบสนองจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้น
5. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน ศึกษากรณี ตําแหน่งนิติกร สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร. / โดย ลักษิกา มะลิวัลย์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
[ว JQ1746.Z.13.J63 ล232ป 2552]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน
รวมทั้งศึกษาแนวโน้มมีการคงอยู่และไม่คงอยู่ในสํานักงานฯ ของนิติกรในระยะ 5 ปี ผลการศึกษาพบว่าใน
ภาพรวมนิติกรมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านสภาพการทํางานพบว่าไม่พอใจโดยเฉพาะเรื่อง
การได้รับมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจนและไม่ตรงกับความรู้ความสามารถด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม พบว่า สถานที่
ทํางานปัจจุบันไม่เอื้ออํานวยต่อการทํางานที่ในปัจจุบันมีที่ทําการถึง 4 แห่งทําให้การติดต่อประสานงาน
ค่อนข้างมีอุปสรรค หากมีการก่อตั้งที่ทําการรัฐสภาแห่งใหม่ปัญหาเรื่องสถานที่ทําการก็จะหมดไป
6. ปัจจัยสําคัญของการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์กร ศึกษาเปรียบเทียบกรณี
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. / โดย อานันท์ จันทร์ศรี.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. [ว HD37 อ624ป 2552]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนศึกษาความ
แตกต่างของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการดําเนินงานของหน่วยงานทั้ง 2
องค์การ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยสําคัญทางการบริหาร
และที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์การ พบว่าประชากรที่ต่างกันมีผลความสัมพันธ์ต่อปัจจัย
ที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรม ด้านภาวะผู้นํา ด้านแรงจูงใจ ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลความสัมพันธ์ต่อ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และระดับตําแหน่งที่ต่างกันมีผลต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ
รายได้ ระยะเวลาในการปฏิ บัติงานที่ ต่างกันไม่มีผ ลความสัม พันธ์กั บปั จจั ยที่ส่ง ผลต่อประสิท ธิผ ลในการ
ดําเนินงานขององค์การ ส่วนความแตกต่างกันระหว่างสํานักงานสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาไม่แตกต่างกัน
และประสิทธิผลการดําเนินงานของสํานักงานทั้ง 2 ก็ไม่แตกต่างกันสําหรับความพึงพอใจในการทํางานของ
ข้าราชการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามากที่สุดพบว่าเกี่ยวกับปัจจัยทัศนคติ ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด
เป็นปัจจัยภาวะผู้นํา การติดต่อสื่อสารและความเครียดในการทํางาน สําหรับข้อเสนอแนะคือ องค์การควร
สร้ า งหลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนในเรื่ อ งการตรวจสอบความโปร่ ง ใส และความยุ ติ ธ รรมในการสร้ า งแรงจู ง ใจ
โดยเฉพาะการพิจารณาขั้นเงินเดือนที่เป็นการสร้างแรงจูงใจและก่อให้เกิดความเครียดและนําไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคลากรในองค์การ หากไม่ได้มีรับความชัดเจนและความเป็นธรรมจะนําไปสู่ความเครียดและทัศนคติ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ที่ไม่ดีต่อองค์การและผู้บริหารควรบริหารด้วยการใช้หลักของกฎระเบียบ พร้อมความยืดหยุ่นในการบังคับใช้ไป
ตามสถานการณ์เพื่อความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานในองค์การ
7. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศึกษากรณีตามมาตรา 15 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540. / โดย สมบัติ โชติวงศ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552.
[ว KP34 ส254ป 2552]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการใช้ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 15 (2) และเรื่องข้อมูลข่าวสารที่เป็นความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการ
เรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใดตามมาตรา 15 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารราชการ พ.ศ. 2540 โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบการใช้ดุลยพินิจของรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส และประเทศแคนาดา เพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมในการใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ทั้งนี้ จะทําการศึกษาวิธีวิจัยเอกสารจากตํารา บทความ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง เพื่อ
นํามากําหนดเป็นแนวทางใช้เป็นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้ดุลยพินิจในการไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
8. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจํา
สภาผู้แทนราษฎร. / โดย บุญยงค์ จันทร์แสง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552.
[ว KD255.1 บ532ป 2552]
รายงานการวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาถึงบทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา
ผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 135 และข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวคิดในเชิงบทบาททางกฎหมายที่เป็น
ปัญหาอุปสรรคของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการกระบวนการนิติ
บัญญัติของรัฐสภาไทย โดยวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ ได้นํา
แนวคิดเกี่ยวกับระบบคณะกรรมาธิการของประเทศต่าง ๆ โดยทั่วไปและระบบคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
ไทยมาเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อช่วยให้เกิดแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรว่าควรจะเป็นไปในแนวทางใด อันจะส่งผลให้
คณะกรรมาธิการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป
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หนังสือหมวดสิง่ พิมพ์รฐั บาล
1. กระทรวงอุตสาหกรรม 2554. / โดย กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม,
2554. [อก 02 1.2 2554]
กระทรวงอุ ต สาหกรรม 2554 เล่ ม นี้ เ ป็ น เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง อํ า นาจหน้ า ที่ ภารกิ จ ขอบข่ า ย ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ให้
รับผิดชอบ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ ตลอดจนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา
ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วย แผนผังการ
แบ่ ง ส่ ว นราชการ รายนามของคณะผู้ บ ริ ห ารกระทรวงอุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง รายนามของคณะผู้ บ ริ ห าร
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ
ค่านิยมองค์กร/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ส่วนที่ 2 เป็นผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ
2553 และรวมถึงแนวทางการดําเนินงานในปี 2554
2. การสัมมนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนา สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง. / โดย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง, 2553. [ลต 13 7.6 324.6 2553]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นการรวบรวมคําบรรยาย คําอภิปรายของวิทยากรและสรุปผลการระดม
ความคิดเห็นของกลุ่มย่อยที่เกี่ยวกับหลักคิด แนวทางประสบการณ์ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อให้การเลือกตั้งมี
ความสุจริตและเที่ยงธรรมจากวิทยากรชาติต่าง ๆ อาทิ ปาฐกถาธรรมของท่านพระธรรมโกศาจารย์ ประธาน
กรรมการการเลื อกตั้งแห่งสาธารณรัฐอินเดียจากประสบการณ์การเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนมาก
กรรมการการเลือกตั้งแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่นําเครื่องนับคะแนนเลือกตั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
นับคะแนนเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาการอภิปรายระบบการเลือกตั้งของสาธารณรัฐเยอรมัน การสะท้อน
มุมมองการจัดการเลือกตั้งและบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการเลือกตั้งในสังคมไทย โดยนาย
ประพันธ์ นัยโกวิท ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าสัมมนาจากภาคส่วนต่าง ๆ
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3. ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน 2553. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน.
กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน, 2554. [กษ 03 1.2 2553]
ข้ อมู ล สารสนเทศโครงการชลประทาน 2553 ฉบั บ นี้เ ป็น การรวบรวมผลการดํ า เนิ น งานและ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชนและผู้ที่สนใจ ซึ่งมีเนื้อหา
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการชลประทาน ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกรม
ชลประทาน ประกอบด้วย แผนภูมิ แผนที่ และสถิติแสดงข้อมูลผลการดําเนินงาน และส่วนที่ 3 ประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
4. แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554-2557. / โดย สํานักงานศาลปกครอง.
กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง, 2554. [ศป10 10.5 347.02 2554-2557]
แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554-2557 เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานและพัฒนาผลการดําเนินงานตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ โดยเนื้อหาภายใน
ประกอบด้วย ศาลปกครองในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทิศทางและกรอบการดําเนินงานของศาลปกครอง
ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554-2557
สู่การปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานตามแผนฯ ระดับองค์กรและระดับสํานักงานศาล
ปกครอง ทั้งนี้ในส่วนของภาคผนวก ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายใน รวมทั้งคําสั่งของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองตามด้วยตารางตัวชี้วัด และแผนภาพการ
ขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ศ าลปกครอง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2554-2557 สู่ ก ารปฏิ บั ติ โ ดยการถ่ า ยระดั บ
(Cascading) ของสํานักงานศาลปกครอง
5. รายงานประจําปี 2553 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย. / โดย กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน.
กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2554. [มท 05 1.1 2553]
สิ่งพิมพ์ฉบับนี้เป็นรายงานประจําปีของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 2553
มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลผลการดําเนินงาน การบริหารงานและผลการดําเนินงานของกรมที่ดินที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและการ
ทํางานของกรมที่ดินให้แก่หน่วยงานราชการอื่นและประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยสาระสําคัญที่นําเสนอภายใน
เล่มประกอบไปด้วย ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รวมทั้ง
การรายงานข้อมูลสถิติและปริมาณงาน
6. รายงานประจําปี 2553 กรมประมง. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง. กรุงเทพฯ :
กรมประมง, 2554. [กษ 05 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของกรมประมง ฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
กรมประมงประจําปี 2553 ซึ่งมีเนื้อหาสาระสําคัญแบ่งได้เป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลการดําเนินงาน
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และแผนการดําเนินงานของกรมประมง ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานของกรมประมง ประจําปี พ.ศ.2553
ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่ายของกรมประมงประจําปี พ.ศ.2553 และ ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับภารกิจ
และโครงการต่าง ๆ ของกรมประมง รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงาน
7. รายงานประจําปี 2553 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. / โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป. [วท 04 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อ
เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานในรอบปี 2553 ของหน่วยงานให้สาธารณชนทั่วไป
ทราบ รวมทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหา
ภายในฉบับประกอบด้วย ประวัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายนาม ประวัติ และการดําเนินงานของ
คณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ 2553 คณะผู้บริหาร/โครงสร้าง ของ ททท.
นโยบายของคณะกรรมการ ททท. พ.ศ.2550 – 2554 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ททท. ตามแผนวิสาหกิจปี
2551-2554 พร้อมกับสรุปแผนกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวปี 2553 และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวรอบปี 2553
ตลอดจนการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ททท. และสรุปผลการดําเนินงานของ
ททท. ปี 2553 นอกจากนี้รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงินอยู่ในแผ่นซีดีรอม
8. รายงานประจําปี 2553 กรมสรรพากร. / โดย กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร. กรุงเทพฯ :
กรมสรรพากร, 2554. [กค 07 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของกรมสรรพากร ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการรายงานสรุปผลในการปฏิบัติงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2553 หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ ภารกิจที่รับผิดชอบ ซึ่งวัตถุประสงค์
ในการจัดทําเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน รวมถึงสาธารณชนทั่วไปที่
สนใจได้ รั บ ทราบและสามารถนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการศึ ก ษา อ้ า งอิ ง โดยสาระสํ า คั ญ ของเนื้ อ หา
ประกอบด้วย รายนามพร้อมภาพของผู้บริหารระดับสูง โครงสร้างองค์กร การบริหารราชการของหน่วยงาน
การรายงานผลการปฏิบัติราชการและสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน รวมทั้งการรายงานแสดงงบฐานะการเงิน นอกจากนี้ยังมีข้อเขียนที่มีเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับภาษี
อากร ทั้งนี้ในการนําเสนอของเนื้อหาภายในเล่มนี้เป็น 2 ภาษา เทียบเคียงกัน คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9. รายงานประจําปี 2553 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. / โดย กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2553.
[รง 05 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฉบับนี้ เนื้อหาเป็นการ
นําเสนอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี และคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสาระสําคัญของรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย ภาพรวมของหน่วยงาน
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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สาระสังเขปหนังสือใหม่

กันยายน 2554

การปฏิ บั ติร าชการของหน่ ว ยงานกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ปี ง บประมาณ 2553 และผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรมและการดําเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานในรอบปีงบประมาณ 2553
10. รายงานประจําปี 2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. / โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554. [ตล 01 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับนี้เป็นการรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทั่วไป
ได้รับทราบและเข้าถึงแหล่งข้อมูล อีกทั้งเข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ซึ่ง
สาระสําคัญของเนื้อหาภายใน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหาร ข้อมูล
ทางการเงินที่สําคัญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ปี 2553 และสถิติ
สําคัญของงานหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ความเคลื่อนไหวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี
2553 ตลอดจนพัฒนาการดําเนินงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสําคัญในปี 2553

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ภาคผนวก

Zotero ช่วยจัดการบรรณานุกรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดย ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
ทุกวั น นี้เ วลาที่ ท่ านผู้ อ่า นคิ ด จะทํ าผลงานวิชาการเพื่อ เลื่อ นระดั บ รายงาน งานวิ จัย หรือ เขีย น
บทความวิ ช าการแต่ ล ะเรื่ อ ง ปั ญ หาโลกแตกที่ ห ลายท่ า นประสบกั น อยู่ บ่ อ ยๆ ก็ คื อ การจั ด ทํ า รายการ
บรรณานุกรม หรือการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ซึ่งท่านนํามาอ้างเพื่อความน่าเชื่อถือของงานนั่นเอง ส่วนหนึ่งของ
ปัญหามาจากการจัดเก็บข้อมูลที่นํามาใช้อ้างอิงอย่างไม่เป็นระบบ ความไม่เข้าใจรูปแบบมาตรฐานในการลง
รายการบรรณานุกรมว่าจะต้องใส่อย่างไร เรียงอย่างไรจึงจะถูกต้อง จึงมีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการ
บรรณานุ ก รมเกิ ด ขึ้น เพื่ อขายให้ กั บ คนที่ ต้ อ งการความสะดวก ส่ ว นคนที่ ไ ม่ อ ยากเสี ย เงิ น ซื้ อ ก็ ต้อ งทํา เอง
กันต่อไป แต่ปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมลักษณะดังกล่าวในลักษณะ Open source ขึ้นให้ท่านได้ใช้ฟรี
แล้ว
Zotero เป็นซอฟท์แวร์ฟรีที่ใช้สําหรับบริหารจัดการบรรณานุกรม (Reference Management)
ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยศูนย์ประวัติศาสตร์และสื่อสมัยใหม่แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน (Center for History
and New Media, George Mason University) คล้ายๆกับโปรแกรม Endnote เพียงแต่ Zotero นั้นใช้ง่าย
กว่ า สามารถดาวน์ โ หลดใช้ งานได้ โ ดยไม่ มี ค่า ใช้ จ่า ยใดๆ และต้ อ งใช้ ง านร่ วมกั บ เว็ บ บราวเซอร์ (Mozilla
Firefox) ในลักษณะของโปรแกรมเสริมเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้อ่านที่สนใจจะเขียนงานวิชาการ งานวิจัย
หรือรายงานมีความสะดวกในการอ้างอิงขึ้นมาก เพราะ Zotero จะช่วยในการจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
หรือเอกสาร อ้างอิง ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของเอกสารประเภทต่างๆ รูปภาพ ไฟล์ เว็บเพจ วีดิทัศน์ ฐานข้อมูล
ออนไลน์ ฐานข้อมูลห้องสมุด และไฟล์ชนิดอื่นที่สืบค้นแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรแกรมสามารถนํา
รายการอ้างอิงที่รวบรวมไว้เหล่านี้ไปสอดแทรกไว้ในเนื้อหาที่มีการอ้างอิง และทําบรรณานุกรมท้ายเล่มได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ในรูปแบบมาตรฐานต่างๆที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ หรืออาจกําหนดรูปแบบเฉพาะ
ขึ้นใช้เองก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มบันทึกช่วยจํา ระบุสาระสังเขป แนบไฟล์ต้นฉบับ ทํารายการโยง
เพิ่มเติมไว้ในฐานข้อมูลส่วนตัวนี้ได้ด้วย ดังนั้นผู้เขียนขอสรุปข้อดีของ Zotero ดังนี้
 สามารถสื บ ค้ น รวบรวม ถ่ า ยโอน และจั ด การกับ รายการบรรณานุ ก รมอย่ า งเป็น ระบบ รวมถึ ง
เอกสารฉบับเต็ม แฟ้มข้อมูล เว็บเพจ รูปภาพ ลิงก์ และไฟล์ชนิดอื่นที่สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) ฐานข้อมูลออนไลน์ และ เว็บไซต์ต่างๆ
 ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเปิดโอกาสให้คนที่สนใจช่วยกันพัฒนาต่อยอดโปรแกรมได้
 เหมือนเป็นห้องสมุดส่วนตัวเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสืบค้น เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว
 สามารถจัดทําบรรณานุกรมได้หลายรูปแบบ เช่น Vancuver, APA (American Psychological
Association), American Sociological Association, MLA (Modern Language Association)
และ Chicago Manual of Style เป็นต้น รวมทั้งสร้างรูปแบบบรรณานุกรมใช้เองได้
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 สร้างรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาได้ง่ายและสะดวก ขณะกําลังเขียนรายงาน (Cite while you
write)
 เพิ่มบันทึก (Note) ข้อความเพิ่มเติมได้ และ Link ไปยังไฟล์ PDF ที่เก็บไว้ในเครื่องได้ด้วย
 ระบบการสืบค้นดีมากโดยมีการนําเทคโนโลยี Data mining มาประยุกต์ใช้
 ทํางานได้ทั้งในลักษณะ Online และ Offline
 สามารถเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาได้
 ทํางานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไปได้ ทั้ง Microsoft Word และ OpenOffice
 แชร์ข้อมูลที่เก็บไว้นี้ให้กับคนอื่นได้
 ใช้ตัวอักษร Unicode ในการเก็บข้อมูลทําให้รองรับข้อมูลภาษาคอมพิวเตอร์ได้หลายภาษา

จากข้อดีดังกล่าวหลายท่านคงอยากทดลองใช้ Zotero กันแล้ว ก่อนอื่นต้องมี เว็บบราวเซอร์ Firefox
ก่อนถ้าเครื่องท่านยังไม่มีสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.firefox.com จากนั้นก็ติดตั้งโปรแกรม Zotero
โดยไปดาวน์โหลดได้ที่ www.zotero.org เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทันทีที่ท่านเปิดหน้าจอ firefox ขึ้นมาก็จะ
เห็นคําว่า Zotero อยู่ที่มุมขวาล่าง ให้ คลิกตรงนั้น เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้ Zoteroในการรวบรวมข้อมูล
บรรณานุกรมได้แล้วค่ะ แต่ถ้าต้องการเพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยง Zotero เข้ากับโปรแกรม Microsoft
Word
เพื่ อ ความสะดวกในการอ้ า งอิ ง ขณะทํ า เอกสาร ก็ ต้ อ งไปดาวน์ โ หลดโปรแกรมเสริ ม ได้ ที่
www.zotero.org/support/word processor plugin installation ในส่วนของวิธีการใช้ Zotero นั้น
สามารถศึกษาโดยละเอียดได้จาก www.zotero.org/support/quick_start_guide แต่หากสะดวกที่จะอ่าน
วิธีใช้ที่เป็นภาษาไทยก็มีเอกสารที่ห้องสมุดต่างๆอธิบายไว้มากมาย ท่านสามารถใช้คําว่า “Zotero” สืบค้นได้
จากอินเทอร์เน็ต ถ้านึกไม่ออกว่าจะอ่านของใครดีก็ขอแนะนําเอกสารของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง “การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.org Writer” โดย
อาจารย์ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานวิชาการที่ได้มาตรฐานต่อไป
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บรรณารักษ์ชํานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

จัดทําสาระสังเขป

วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ
นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล
บรรณารักษ์ชํานาญการ
นางสาวสายฝน
ดีงาม
บรรณารักษ์ชํานาญการ
นางสาวจําเรียง
ประสงค์ดี
บรรณารักษ์ชํานาญการ
บทความประจํา/ออกแบบปก
นางสาววิจิตรา
ประยูรวงษ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
จัดพิมพ์
นางสาวอรุณทิพย์
จันทร์ดิษฐ์
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชํานาญงาน
จัดทํารูปเล่ม
นางสาวญานิกา
เฟื่องฟุ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสารภี
ช้างพลี
เจ้าพนักงานห้องสมุดชํานาญงาน
พิมพ์ที่
สํานักการพิมพ์ : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
แนะนําหนังสือใหม่ E-mail : preyanuch@parliament.go.th

