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บทคัดยํอ 

 บรรณารักษแกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีเดินทางเป็นเสนคูขนาน บรรณารักษแตองแสวงหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนํามาใหบริการเพื่อสงเสริมการคนควาขอมูลใหผูใชบริการไดขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว และทันสมัย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชในหองสมุดควรมีแนวโนมที่ผูใชบริการใหความช่ืนชอบและนาสนใจ ในยุค “ไทย
แลนดแ 4.0” รัฐบาลมีเปูาหมายและสงเสริมใหคนไทยมีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความรู และมีความสามารถมากกวา
หนึ่งดาน อีกท้ังสนับสนุนใหมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นตนกําหนดที่ทําใหบรรณารักษแตองมีการพัฒนาทักษะ
ในทุก ๆ ดานเพื่อเตรียมความพรอมกับบริหารและการใหบริการ 
ค าส าคัญ : บรรณารักษแ / เทคโนโลย ี/ บริการสารสนเทศ 
 

Abstract 
 At present, librarians and technological advances are parallel paths. Librarians must seek 
technology. The research needs to find information to obtain the services that enable users to 
meet the needs of the fast and modern to use in the library tend to users love and interest. 
According to the policy of "Thailand 4.0", the goal is to give Thai people of all ages more skill, 
knowledge and ability. Encourage higher levels of education and self-learning. By encouraging the 
use of the internet for knowledge. And promote Thai reading to increase. Librarians without 
adaptation in the world, everyone has the power to seek self-knowledge. The library will no 
longer be valuable and librarians will become careless. 
Keyword : Library Service / Technology / Information Services 
 
บทน า 
 ปใจจุบัน “บรรณารักษแกับเทคโนโลยี” เดินทางเป็นเสนคูขนานหลากหลายดานของการทํางานนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตแใช อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลยี และการบริการสารสนเทศ 
เป็นตน ตามนโยบายประเทศ “ไทยแลนดแ 4.0” ที่มีเปูาหมายใหคนไทยทุกเพศทุกวัยมีทักษะการสื่อสาร มีความรู มี
ความสามารถมากวาหนึ่งดาน สนับสนุนใหมีศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยสนับสนุนให
ใชอินเทอรแเน็ตเพื่อหาความรู และสงเสริมการอานของคนไทยใหเพิ่มขึ้น สําหรับ“บรรณารักษแ” การปรับตัว
ทามกลางโลกที่ทุกคนมีอํานาจในการแสวงหาความรูดวยตนเองนั้น คลายกับ วาหองสมุดมีบทบาทนอยลง 
บรรณารักษแก็เชนเดียวกัน หองสมุดทั่วโลกหลายแหงหรือแมแตในประเทศไทยมีการปรับตัวที่นาสนใจ คือปรับปรุง 
ดานสถานท่ี ดานบริการ ดานเทคโนโลยีการใหขอมูล ดานกิจกรรม เป็นตน  
 สถานที่มีหองสมุดมีการออกแบบหรือปรับปรุงอาคารทั้งภายในและภายนอกที่สวยงามแปลกตาดึงดูดให
สมาชิกเขามาใชบริการ จัดสรรพื้นที่ท่ีมีมุมสวนตัวและพื้นที่สวนรวมมากขึ้น ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญ
อยางมากในปใจจุบันเขามาอํานวยความสะดวกในการคนควาขอมูลใหไดขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็ว ทําใหขอมูลที่
ไมไดจํากัดอยูแคหนังสือ หรือ ดิจิตอลไฟลแแตรวมถึงการนําความบันเทิงทั้งเพลงและภาพยนตรแเขามารวมใวดวยกัน 
สามารถใชงานไดทุกที่ทุกเวลา และสุดทายกิจกรรมไมวาจะเป็นการจัดกิจกรรมภายในและภายนอก การเชิญ
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ผูเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาพบปะแลกเปลี่ยนจะชวยสงเสริม สนับสนุนใหผู ใชบริการไดรับความรูมากขึ้น ทั้งนี้ก็
เพื่อใหบรรลุเปูาหมายที่ทําให “หองสมุดไดเป็นพ้ืนท่ีแหงการแบงปในความรูอยางแทจริง” 
 บรรณารักษแในปใจจุบันกําลังเผชิญกับความทาทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดานขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหการทํางานมีความสลับซับซอนมากขึ้น ตองมีการปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย รูปแบบของ 
สารสนเทศ หรือ การสื่อสารสนเทศ และ แหลงสารสนเทศใหม ตลอดจนบทบทความตองการสารสนเทศของ
ผูใชบริการ ทําใหความรูความสามารถของบรรณารักษแที่เคยมีมาแตเดิมไมเพียงพอ ตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ความรูความสามารถ พัฒนาทักษะดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อใหสอดคลองและรองรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
 
บรรณารักษ๑ปฏิบัติการกับการก๎าวสูํยุค Thailand 4.0 
 บรรณารักษแในตําแหนงปฏิบัติการ ตั้งแตปฏิบัติงานในระดับพื้นฐาน หัวหนางาน หัวหนาฝุาย หรือในตําแหนงที่
ไดรับมอบหมายอื่น ๆ ลวนแลวแตตองปรับบทบาทการทํางานเพื่อยกระดับขีดความสามารถใหสูงขึ้น เพื่อใหเทาทันกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาของหนวยงานและองคแกร บรรณารักษแตองรูจักประยุกตแการทํางาน  
พรอมใหบริการขอมูลหรือสารสนเทศตาง ๆ แกผูมาใชบริการใหไดรับขอมูลที่ถูกตองตรงตามความตองการ ซึ่งเป็นหัวใจ
ของการใหบริการที่สําคัญ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษแ อาทิ ทักษะการบริการใหสามารถใชความรูทาง
วิชาชีพ และความสามารถเฉพาะบุคคลที่ซอนเรน เพื่อสงเสริมใหการทํางานเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรณารักษแตองมี
การพัฒนาตนเองใหมีทักษะ มีความรู มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา
ผูใชบริการได อีกประการที่สําคัญการพัฒนาทักษะดานภาษาที่มากกวา 1 ภาษา มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ
บรรณารักษแอยางมาก 
 บรรณารักษแกับความรูและทักษะใหม ดานการออกแบบ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสา
รสเทศ เรียนรูภาษาตางประเทศ การตลาด ศึกษาแหลงขอมูล และแสวงหาฐานขอมูลตลอดจนแกนแทของการเรียนรู เพื่อ
การพัฒนาทักษะทางสังคมและปรับลักษณะสวนบุคคลและทัศนคติในการทํางาน และบรรณารักษแในตําแหนงงานตาง ๆ 
ควรมีปรับตัวอยางไร ??? 
 
บรรณารักษ๑บริการสารสนเทศ 
 ปใจจุบันตองยอมรับวาความกาวหนาของเทคโนโลยีและการไดมาซึ่งขอมูลยายไปสูสภาพแวดลอมแบบออนไลนแ 
“บนเว็บไซตแ” อยางรวดเรว็ การไดของขอมลูผูใชตองกลั่นกรองขอมูลดวยตนเอง และผูใหบริการสืบคนขอมลูอยาง Google 
โดยสวนตัวของผูเขียนเองมองวาเป็นตวัเลือกหนึ่งที่เขามาแขงขันกับบริการหองสมุด Google เป็นตัวเลือกในอันดับตน ๆ ที่
ผูใชบริการเลือกเพื่อที่จะเลือกคนควาหาขอมูล บรรณารักษแผูใหบริการสารสนเทศตองสามารถแนะนําวิธีการไดมาซึ่งขอมูล 
การกรองขอมูล และการสืบคนขอมูลที่ตรงประเด็นกับความตองการ การนําฐานขอมูลที่อยูในรูปแบบ Electronic Book : 
eBook มาเสริมเพื่อใหผูใชมีทางเลือกเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง บรรณารักษแบริการสารสนเทศตองศึกษาเครื่องมือชวย
คนควาหาขอมูลในทุก ๆ แหลง หรือ จัดใหมีบรรณารักษแเฉพาะดาน เฉพาะสาขาวิชา พรอมใหบริการแกผูใช เพิ่มชอง
ทางการใหบริการใหหลากหลายขึ้น เพราะผูใชบริการอาจพึ่งพาสถานที่เชน หองสมุดนอยลง ใหบริการที่ตอบโจทยแกับ
ผูใชบริการไดทุกที่ทุกเวลา พรอมมีผูเช่ียวชาญดานขอมูลคอยแนะนํา บรรณารักษแตองเปิดพรมแดน การบริการดานขอมูล
ใหม ซึ่งในปใจจุบันและอนาคตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว และบรรณารักษแตองเสริมสรางทักษะที่
มีอยู ทักษะที่ผูใชบริการจาํนวนมากไมเขาใจ หมายถึง “สิ่งที่จําเป็นสําหรับการคนหาขอมูลที่ถูกตอง เช่ือถือได หลากหลาย
สาขาวิชาและภาษา”เพื่อประชาสัมพันธแและใหบริการ 
 การประชาสัมพันธแเป็นอีกหนึ่งในการสงเสริมการใชบริการ ที่บรรณารักษแบริการสารสนเทศตองคนหาแนว
ทางการประชาสัมพันธแในรูปแบบใหม เพื่อจะโนมนาวใหผูใชบริการสนใจ ดวยความกาวหนาของสื่อสังคมออนไลนแทําให
บรรณารักษแบริการสารสนเทศ ตองศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาขอมูลของผูใช เพื่อทําใหพบเปูาหมายของการ
ประชาสัมพันธแขอมูลและจัดกิจกรรมที่ตรงจุดตรงประเด็นของผูใชบริการ เชน การประชาสัมพันธแขอมูลและกิจกรรมผาน
ชองทาง Facebook Line Twitter เป็นตน การประชาสัมพันธแควรแจงเป็นระยะ ๆ เพื่อใหผูใชบริการไดรับรูถึงกิจกรรมของ
หองสมุดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เป็นการแฝงการสรางเครือขายหองสมุดโดยที่ผูใชบริการเต็มใจและยอมรับดวยตนเอง 
 งานบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดพัฒนาระบบการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศ อาทิ ระบบ ARTI eBook ระบบการสืบคนขอมูล One Search ระบบจองหอง เป็นตน เพื่อ
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รองรับและสงเสริมการใชบริการ (ฝุายบริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, 2560) 
 
บรรณารักษ๑พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 ผูใชบริการอาจไมรูจักมากนัก ทําหนาที่ปฏิบัติงานจัดหา  คัดเลือก ลงทะเบียน วิเคราะหแหมวดหมู
ทรัพยากรสารสนเทศ ติดบารแโคด เป็นตน เพื่อเตรียมความพรอมกอนนําทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ออกใหบริการ 
ในยุคของการพัฒนาและบริการที่ทันสมัย บรรณารักษแพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตองศึกษาเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อ
นํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับการบริการสารสนเทศที่กาวหนาอยางมาก อาทิ เทคโนโลยีดาน
การจัดหา การคัดเลือกการลงทะเบียน และการบริหารจัดการทรัพยากรตั้งแตเริ่มตนจนถึงผูใชนําทรัพยากรออกไป
จากหองสมุด ลวนแลวแตตองมีกระบวนการทํางานที่สอดคลองในการบริหารจัดการ บรรณารักษแตองปรับเปลี่ยน 
หรือ ยอมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อใหบริการและการทํางานท่ีเร็วข้ึน กลาวคือ ไม่ยึดติดอยู่กับระบบที่เคยใช้งานอยู่ ต้อง
มองถึงประโยชน์ที่ดีกว่า เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีที่สุด หรือ นําเทคโนโลยีที่จะเขามาชวยเสริมให
กระบวนการทํางานและการใหบริการที่รวดเร็ว เชน การนําเทคโนโลยี RFID มาทดแทนการใชบารแโคด เป็นตน 
 การใหบริการขอมูลรวมกับกลุมเครือขายหองสมุด จะชวยเสริมใหการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่อยู
นอกหนวยงานสามารถคนหาไดสะดวก เป็นการเอื้อประโยชนแตอผูใชบริการภายนอกใหสามารถคนหาขอมูลจาก
เครือขายหองสมุด ซึ่งทําใหบรรณารักษแพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตองสรางเครือขายและรวมมือกับเครือขายเพื่อ
ประโยชนแของการใชทรัพยากร  
 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พัฒนาระบบ ARIT Inventory ระบบหองสมุดอัตโนมัติ KPRULib เพื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน พรอมกับการใหบริการวิชาการ และการสรางเครือขายในสถาบันการศึกษาใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย ทําให
ชวยสงเสริมการใชทรัพยากรสารสเทศรวมกันในกลุมเครือขาย KPRULib อีกทาง 
 
บรรณารักษ๑พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 การเขาถึงขอมูลเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน หองสมุดเป็นสถานที่หนึ่งที่
ผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลที่จะชวยในการศึกษาคนควา พัฒนาทักษะ หางาน สรางธุรกิจ บทบาทใหมนี้ทําใหการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเป็นสิ่งสําคัญของบรรณารักษแพัฒนาระบบ การเขาถึงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ หรือ การนําเสนอ
บริการและโปรแกรมที่ตอบสนองกับความตองการขอมูลของผูใชบริการที่เปลี่ยนแปลงไปบรรณารักษแพัฒนาระบบ
สารสนเทศตองคนหาเทคโนโลยีสารสนเทศและรปูแบบบริการที่ตางไปจากเดิม กลาวคือ การหยิบยื่นบริการใหถึงมือของผูใช
ไมวาจะเป็นการพัฒนาระบบแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ ที่ผูใชไมตองการเขามากแจงความตองการ หรือ กรอกเอกสารที่
หองสมุด ระบบจองบริการตาง ๆ ที่หองสมุดมีทําใหผูใชไมเสียเวลาเขามารอการใหบริการ ระบบแจงเตือนการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอีเมลแ และ SMS  (ฝุายบริการสารสนเทศ สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2560) 
 บรรณารักษแพัฒนาระบบสารสนเทศตองคิดและสรางสรรคแนวัตกรรมใหม ๆ มาทดแทน หรือ สงเสริมการ
ใหบริการที่มีอยูใหเทาทันกับความล้ําหนาของการสื่อสารที่ไรพรมแดน นําทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และใหบริการในรปูแบบที่แตกตางออกไป เชน บริการทรัพยากรในรูปแบบ CDROM เปลี่ยนเป็นการใหบริการ
ในรูปแบบไฟลแดิจิตอล เสริมดวยการพัฒนาระบบการใหบริการจากการเขามายืม CDROM ตนฉบับ เป็นรูปแบบทรัพยากร
ใหมที่นาสนใจยิ่งขึ้น สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา หากแตการบริการอาจขึ้นอยูกับเง่ือนไขการบริการของหองสมุดนั้น ๆ 
(ฝุายบริการสารสนเทศ สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2560) 
 บรรณารักษแพัฒนาระบบสารสนเทศตองแสวงหาเครือขายของขอมูลที่สามารถเขามาเสริมใหผูใชบริการ
ไดรับขอมูลจากที่ที่เดียวครบ (One Stop Service) และเป็นขอมูลที่เช่ือถือได จะทําใหผูใชกลับมาใชบริการอีก 
สรางเครือขายการพัฒนาระบบเพื่อใหผูใชบริการสามารถสืบคนฐานขอมูลจากระบบหลักแตไดรับขอมูลครบทุก ๆ 
ฐานท่ีหองสมุดและหองสมุดเครือขายมีใหบริการ 
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บรรณารักษ๑พัฒนาระบบเครือขํายการสื่อสาร 
 สองปีท่ีผานมาเทคโนโลยีดานอุปกรณแการสื่อสารพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การสื่อสารที่หลากหลาย และปใจจุบันเครือขาย (Network) ไรสายที่โดดเดนไมแพคลื่นสัญญาณโทรศัพทแนั้นคือ 
Wireless Fidelity : WiFi (Samuel, 2017) การบริโภคขอมูลของผูใชบริการในสถาบันการศึกษา หาง ราน ลวน
แลวแตมีการนําสัญญาณ WiFi มาเป็นสวนประกอบของการบริการ บรรณารักษแพัฒนาระบบเครือขายการสื่อสาร 
ตองนําเทคโนโลยีการสื่อสารใหม ๆ เขามาชวยเสริมใหการบริการสามารถใชบริการไดทุกที่ของหองสมุดและขยาย
ผลการใหบริการครอบคลุมกับการบริการในองคแกรเดียวกัน 
 บรรณารักษแพัฒนาระบบเครือขายการสื่อสาร ตองคอยติดการใชบริการของผูใชวามีปใญหาใดหรือไมที่ผูใช
ไมสามารถเขาถึงบริการของหองสมุดได รวมถึงการเตรียมความพรอมในกรณีเกิดความเสียหาของอุปกรณแนั้น ๆ 
หรือมีระบบรับเรื่องเพื่อความสะดวกใหผูใชแจงเขามาดวยตนเอง จะยิ่งเพิ่มขีดความตองการใชบริการมากขึ้น 
 
บรรณารักษ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปใจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในสังคมอยางมาก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิาร
จัดการ ขาวสาร และเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหมทุกวัน เห็นไดจากการใชอินเตอรแเน็ต การรับสงอีเมลแ การสื่อสารขอมูล
ผานเว็บ หรือ แอพพลิเคช่ัน (Application) การเลนเกมออนไลนแ นอกจากนี้แลวยังมีอุปกรณแที่เกี่ยวกับการสื่อสาร 
อาทิ สมารแทโฟน แทบเล็ด ทําใหการสงขอมูลผานอุปกรณแเหลานี้งายขึ้น เชน การสนทนา การดาวหแโหลด การฟใง
เพลง การดูภาพยนตรแ การสืบคน เป็นตน บรรณารักษแตองจัดหาอุปกรณแ (หนวยงานท่ีมีความพรอม) เพื่อตอบสนอง
การใชบริการของสมาชิกใหเพียงพอตอการใชงาน คอยดูแลการทํางานของอุปกรณแตาง ๆ ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
อาทิ เครื่องคอมพิวเตอรแแมขาย พื้นที่ในการจัดเก็บขอมูล อุปกรณแเสริมการใชบริการ เป็นตน ซึ่งถาขาดการดูแลแลว
เมื่อเกิดเหตุการที่ไมคาดฝในอาจทําใหสูญเสียขอมูลที่ไดจัดทํามาตั้งแตตน แสวงหาโปรแกรมที่จะเขามาชวยใหการ
สืบคนขอมูลไดงาย และตรงกับความตองการของผูใชบริการในทุกศาสตรแทุกสาขาวิชา ตองติดตามเรียนรูเทคโนโลยี
ใหมเพื่อใหคําปรึกษาแกสมาชิก และสามารถบริหารจัดการฐานขอมูลในเบื้องตน หรือ เชิงลึกไดเพื่อเกิดเหตุขัดของ
ของการทํางานที่ผิดปกติ ศึกษาและพัฒนากระบวนการใชบริการใหหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหการใชงานสามารถ
เขาถึงไดทุกอุปกรณแ รวมถึงวางแผนการทํางานและมองการใชบริการในอนาคตถึงสิ่งที่ตองเตรียมความพรอมใหทัน
ตอความตองการของผูใช พัฒนาฐานขอมูลที่เป็นฐานขอมูลที่เฉพาะเจาะจง หรือ เป็นฐานขอมูลที่อยูในความสนใจ 
หรือ เป็นฐานขอมูลที่ เกี่ยวของกับทองถิ่นของหนวยงาน ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฐานขอมูลทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร-ตาก เพื่อเป็นแหลงขอมูลทางวิชาการ เพื่อ
วิจัย และใหผูที่สนใจศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่นในจังหวัดกําแพงเพชร-ตาก และยังคงเป็นการสงเสริมการทองเที่ยว
และอนุลักษณแศิลปและวัฒนธรรมทองถิ่นใหอนุชนรุนหลังไดศึกษา 
 
บรรณารักษ๑เทคโนโลยีการศึกษา 
 เทคโนโลยีการศึกษา หรือ โสตทัศนวัสดุ ดวยเทคโนโลยีดานการศึกษาที่มีการพัฒนาอยางมากในปใจจุบัน 
อุปกรณแบางอุปกรณแตองตอบโจทยแกับการเรียนการสอน บรรณารักษแตองจัดหาอุปกรณแเพื่อมารองรับ หรือ คาดวา
ผูใชบริการจําเป็นตองใช เชน หองศึกษาคนควาเฉพาะกลุม ควรตองมีอุปกรณแใดเพื่อสงเสริมการเรียนรู หรือ เอื้ อ
ประโยชนแตอการคิดคนประดษิฐแ ในหลาย ๆ หองสมุดมีหองตัดตอเพื่อเสริมทักษะดานการเรียนการสอน มีสถานท่ีใน
การฝึกและปฏิบัติจริง บรรณารักษแเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ตองเรียนรูงานดานสื่อสารสนเทศออนไลนแเพิ่มขึ้น และ
พัฒนาทักษะการใชอุปกรณแดานการศึกษา เพื่อใหคําปรึกษาและแนะนําผูใชบริการ (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2560) 
 
 เห็นไดวาบรรณารกัษแทุกฝุายงานถึงแมจะทํางานคนละหนาท่ีแตประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ของงานคือ 
เพื่อนําออกใหบริการกับสมาชิกหองสมุด ใหไดรับบริการที่ดีท่ีสุด ถูกตอง ชัดเจน และรวดเร็ว การพัฒนาทักษะของ
บรรณารักษแจึงเป็นสิ่งสําคัญอยางมากในภาวะปใจจุบันที่มีการแขงขันดานอุปกรณแและขอมูลอยางมาก ถามองกัน
แบบจริงจังแลวบรรณารักษแควรจําเป็นตองมีความสามารถทางเทคโนโลยี หรือ นําโปรแกรมเขามาเสริมก็สําคัญไม
แพอุปกรณแเชนกัน บางโปรแกรมสามารถตอบโจทยแการทํางาน การเรียนการสอน การศึกษาคนควา ไดเป็นอยางดี 
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ถึงแมการจัดหาโปรแกรมมีจํานวนมากแตการใชบริการของผูใชดูเหมือนวาจะไมคุมคากับการลงทุน แตหากมีผูใช
เพียงหน่ึงคนท่ีนําไปใชแลวเกิดประโยชนแสูงสุด น่ันถือวาการจัดหาโปรแกรมนั้น ๆ ประสบความสําเร็จ  
 บรรณารักษแในตําแหนงงานตาง ๆ ลวนแลวแตมีความสําคัญตอกระบวนการทํางาน แตบรรณารักษแที่อยูใน
การบริหารก็มีความสําคัญและทาทายไมแพกัน 
 
บรรณารักษ๑ในต าแหนํงการบริหาร 
 ไมมากนักที่บรรณารักษแจะกาวขึ้นมาเป็นผูบริหาร ซึ่งตองมีทักษะและความสามารถครบทุก ดาน อาทิ 
ความสามารถในการวางแผน การจัดองคแกร การปฏิบัติตามแผน การประเมิน การปรับปรุงและพัฒนา การรายงาน 
และการประสานงาน (Edwards Deming,1950 อางอิงในชนินทรแ แสงแกว, 2546, หนา 34)  ดังนั้นบรรณารักษแผูที่
จะกาวขึ้นมาเป็นผูบริหารหองสมุดจึงตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ เชน 1) เป็นผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม มีความรูความสามารถเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหนาที่ใหแกงานไดเต็มเวลา 2) มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแสนใจและเห็นความสําคญัของงาน 3) เป็นผูมีความรูความสามารถในการบริหารงานและบริหารคน 4) ยึด
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน บริหารงานดวยใจเป็นธรรม ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได ใชหลักอยูรวมกันแบบ
กัลยาณมิตร ช่ือสัตยแ ถือประโยชนแสวนรวมมากกวาประโยชนแสวนตนใหสิทธิทุกคนในการแสดงออกทางความคิด 
กระจายอํานาจ สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพื่อเปูาหมายของหองสมุด เป็นตน  
 การบริหารงานหองสมุดเป็นสิ่งสําคัญ และบรรณารักษแทุกๆ ฝุายงานตองรวมมือรวมใจ เพื่อจะนําพา
หองสมุดใหบรรรลุตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงคแของการบริการ 
 
บรรณารักษ๑บริการสารสนเทศในอนาคต 
 งานบริการจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เป็นที่ประทับใจแกผูใชบริการสารสนเทศไดนั้น ขึ้นอยูกับ
วิธีดําเนินการของผูใหบริการ เทคนิคที่จะชวยใหผูใหบริการสามารถจัดบริการสารสนเทศไดอยางนาประทับใจใน
แงมุมที่นาสนใจ ดังนี้ (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2555) 
 1.  การจัดสถานท่ีใหบริการสารสนเทศใหสวยงาม มีระเบียบ มีบรรยากาศเชิญชวน ใหนาเขาใช และใหมี
บรรยากาศทางวิชาการ มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครัน เชน เครื่องปรับอากาศ มีบริการหองอาหาร 
อินเทอรแเน็ต ปลั๊กไฟ มีเกาอี้ โต฿ะสําหรับนั่งอานหนังสืออยางเพียงพอ และที่สําคัญพื้นที่สําหรับผอนคลาย เป็นตน 
สิ่งเหลานี้มีสวนท่ีทําใหผูใชอยากเขามาใชบริการยิ่งข้ึน 
 2.  จัดหาวัสดุที่มีคุณคาตรงตามความตองการของผูใช จัดเตรียมไวใหบริการ ผูใหบริการควรใหผูใชเสนอ
รายช่ือวัสดุที่ตองการ หรือหากผูใชตองการขอมูลเรื่องใดแลวหาไมพบใน บรรณารักษแก็ควรจะพิจารณาจัดหา
เพิ่มเติมมาไวบริการ 
 3.  มีกฎระเบียบที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในสังคม การวางกฏระเบียบจึงอาจแตกตางกันไดในแตละ
หองสมุด เชน การกําหนดอัตราคาปรับ เพื่อประโยชนแแกผูใชโดยสวนรวม แตในการกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ ไม
ควรกําหนดกฎใหเครงครัด หรือหยุบหยิมกับผูใชจนเกินไป อาจทําใหผูใชเกิดความรําคาญและไมอยากเขาใชบริการ
ได ในทางตรงกันขามกัน ถากฎระเบียบหยอนเกินไปก็จะเกิดชองทางใหผูใชบางคนหาลูทางที่จะแสวงหาประโยชนแ
จากหองสมุด จนผูใชที่ปฏิบัติตามกฎกลายเป็นผูที่เสียเปรียบได ดังนั้น บรรณารักษแบริการสารสนเทศจึงควรวาง
กฎระเบียบที่ไมเครงครัดหรือหยอนเกินไป 
 4.  จัดบริการพิเศษตาง ๆ เพราะผูใชจะไดรับความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 
หองสมุดมหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการบริการยืมออนไลนแจากไฟลแเอกสารดิจิตอลเพื่อเพิ่มความสะดวกแกผูใชและจํากัดให
ไฟลแนั้น ๆ หมดอายุเหมือนการยืมหนังสือปกติ จะทําใหผูใชบริการสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศไดทุกที่ทุกเวลา 
 5.  มีการประชาสัมพันธแและมีกิจกรรมที่ดี การประชาสัมพันธแเป็นสิ่งจําเป็นที่จะตองทําควบคูไปกับการ
บริการ เพื่อแจงใหผูใชหรือผูที่ไมเคยใชสถาบันบริการสารสนเทศไดทราบวา มีการจัดบริการอะไรบาง การ
ประชาสัมพันธแมีสวนทําใหมีผูเขามาใชบริการเพิ่มขึ้น และบริการดีหรือไมดีก็จะสงผลตอการประชาสัมพันธแดวย 
บรรณารักษแสามารถทําการประชาสัมพันธแไดหลายวิธี เชน ใชสื่อสังคมออนไลนแ ติดประกาศ จัดแสดงหนังสือใหม 
จัดทําสิ่งพิมพแ ออกเผยแพร เป็นตน และการจัดการกิจกรรมจะชวยเสริมใหผูใชบริการเขามาใชบริการทางออมดวย 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



194 
 

 6.  บุคลิกภาพของผูใหบริการ ผูใหบริการที่ใหบริการควรมีลักษณะที่ดีหลายประการ สิ่งที่สําคัญ  คือ มี
มนุษยสัมพันธแดี พรอมท่ีจะชวยเหลือผูใชบริการ ผูใหบริการและเจาหนาที่ควรยิ้มแยมแจมใส เอื้อเฟื้อ พูดจาไพเราะ 
แตยังตองรักษากฎระเบียบ เป็นตัวอยางที่ดีแก และถาบรรณารักษแมีคุณลกัษณะที่ดีก็จะเป็นสวนหนึ่งที่จะทําใหมีผูใช
เขาใชบริการเพิ่มขึ้น 
 บรรณารักษแตองมองหาความตองการของผูใชบริการเพื่อใหทราบถึงปใญหาและอุปสรรคในการใชและไมใช
สารสนเทศ และบริการสารสนเทศที่จัดขึ้น ตลอดจนความพึงพอใจของผูใช สารสนเทศประเภทใดที่ผูใชตองการ ปใญหาและ
อุปสรรคของการบริการสารสนเทศ เพื่อจะวางแผน จัดการ และจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับที่ผูใชตองการ 
 ประเมินผลการใหบริการทําใหผูใหบริการสารสนเทศตระหนักและรับรูบริการที่จัดขึ้นนั้นตรงกั บผูใช
ตองการหรือไม เชน บริการสารสนเทศที่จัดใหไมมีผูมาใชบริการ เป็นเพราะผูใชไมทราบ เนื่องจากไมมีการ
ประชาสัมพันธแหรือเนื่องจากผูใชเห็นวาไมไดประโยชนแจึงไมมาใช ผูใหบริการจะไดหาทางปรับปรุงแกไขตอไป 
  
เทคโนโลยีเพ่ือบรรณารักษ๑บริการสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมากในการบริการสารสนเทศ บรรณารักษแเองตองเรียนรูและแสดงหาใน
บางครั้ง มีคําถามวา “ทําไมตองเป็นบรรณารักษแ” เทคโนโลยีฮารแดแวรแถูกนํามาใชเพื่อสนับสนุนการบริการ
สารสนเทศ เชน คอมพิวเตอรแแมขาย (Server) เพื่อใชเป็นศูนยแกลางสําหรับการบริหารจัดการขอมูล ระบบ รวมถึง 
Application ตาง ๆ เครื่องคอมพิวเตอรแ เพื่อใชในการบริการ สืบคนขอมูล ประตูทางเขา -ออกหรือประตู
อิเล็กทรอนิกสแสัญญาณคลื่นวิทยุ (RFID) เพื่อใชในการตรวจสอบทรัพยากร โทรศัพทแมือถืออัจฉริยะ หรือ สมารแทโฟน 
(Smart Phone) ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางการตลาดบริการสารสนเทศที่บรรณารักษแตองจัดบริการตาง ๆ ใหสามารถบริการ
บนสมารแทโฟนได เพราะดวยเทคโนโลยีบนโทรศัพทแมือถือปใจจุบัน ทําใหผูใชบริการสามารถรับขอมูลหรือขาวสารไดทันที  
Application (Apps) บนโทรศัพทแมือถือชวยใหการไดรับขอมูลที่ทันเวลา ชีวิตประจําวันของผูใชบริการสะดวกสบายยิ่งขึ้น 
อาทิ การสนทนาผาน Message, LINE การรับขอมูลเรงดวนทันที่ Twitter, Facebook และ Line หลาย ๆ Apps ใช
เทคโนโลยีที่เหนือจินตนาการ เหนือการคาดเดา เพื่อประโยชนแในการโฆษณาประชาสัมพันธแ การตลาด และดูเหมือนวาจะ
เป็นแนวทางใหมที่ทําใหการบริการมีแนวโนมที่ดีขึ้น ผูบริการไมตองเดินทางไปยังหองสมุด ก็สามารถที่จะใชบริการนั้น ๆ 
ผานโทรศัพทแมือถือได ทําใหการตัดสินใจงายขึ้น บรรณารักษแจึงควรเริ่มที่จะมีการพัฒนา Apps ที่มีการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อตรวจสอบความตองการรองรับการบริการของผูใชใน ระบบปฏิบัติการ iOS Android (การประยุกตแใชงาน 
Augmented Reality กับงานหองสมุด, 2015) 
 อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่บรรณารักษแควรมอง คือ เทคโนโลยีเสมือนจริงถูกนํามาประยุกตแมาใชในงานบริการของ
หองสมุดเป็นบางสวน โดยมีงานวิจัยเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาชวยบริการ โดยใหบริการผาน Application 
มือถือ เพื่อใหผูอาน ไดรับประสบการณแใหม สนุกไปกับการอาน ตื่นเตนและเพลิดเพลินไปกับการอานหนังสือ จุดเริ่มตน
ของการนําเทคโนโลยีนี้มาใช เพื่อสงเสริมการอานของเด็กกลุมหนึ่ง ผาน Apps มือถือ เป็นการนํานิทาน หรือ เรื่องเลา 
ประกอบภาพการแตูน และเสียงมาชวยในการสงเสริมการอาน ควบคูไปกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เนื้อหาของเรื่องให
นักเรียนหาสัตวแในตํานาน เด็กสนุกไปกับการอาน และไดเห็นภาพที่เสมือนจริง นอกจากนั้นแลว ยังมีการใชเทคโนโลยี
เสมือนจริงในการประชาสัมพันธแจุดใหบริการตาง ๆ ไมวาจะเป็นบริการจองหองประชุม บริการจองทรัพยากร บริการถาม
ตอบ และบริการสื่อดิจิตอล รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงใหบุคลากรในสถาบันหรือหนวยงานท่ีใหบริการ
สารสนเทศ เชนนําระบบ AR ไปใชในการสํารวจตําแหนงทรัพยากร ตําแหนงหองประชุม จุดบริการตาง ๆ แมกระทั่งการ
เก็บสถิติของทรัพยากรสารสนเทศ และผูรับบริการ 
 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



195 
 

 
ภาพที่ 1  : หองสมุดกับเทคโนโลยเีสมือนจริง 

ที่มา : https://www.pinterest.co.uk/pin/188306828143134398/ 
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