
บริการหอ้งสมุด 

     หอ้งสมุดแต่ละแห่งยอ่มมีเป้าหมายหลกัท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ การมุ่งสร้างผลประโยชน์แก่ผูม้ารับบริการ 

และมุ่งใหเ้กิดประโยชน์อนัสูงสุด ในทางธุรกิจ ผลประโยชน์ คือ การด าเนินการแสวงหา เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผล

ก าไร แต่ในมุมมองทางดา้นการบริการนั้น หอ้งสมุดมีเป้าหมายเพื่อ สร้างใหค้นเกิดความรู้และเกิดทกัษะ

จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือจากประสบการณ์ตรง เพื่อใหบุ้คคลเหล่านั้นเกิดความรู้ใหม่ อีกทั้งยงัเป็นการ

เพิ่มศกัยภาพในตวัเองของบุคคลนั้นๆไดอี้กดว้ย โดยการบริการท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งประกอบไป

ดว้ย การมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีคุณภาพ อีกทั้งยงัตอ้งมีเทคนิคการบริการท่ีดีเยี่ยม เม่ือการบริการ

ขบัเคล่ือนไปดว้ยองคป์ระกอบเหล่าน้ีแลว้นั้น ยอ่มจะส่งผลใหก้ารบริการห้องสมุดสามารถบรรลุตาม

วตัถุประสงคห์ลกัของการเป็นหอ้งสมุดเพื่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแน่นอน 

 งานบริการหอ้งสมุด 

     หวัใจหลกัของสถาบนับริการสารนิเทศ คือ การบริการท่ีเป็นท่ีน่าประทบัใจ ท่ีเกิดจากผูม้าใชบ้ริการ เกิด

ความพึงพอใจกบัผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลใหเ้กิดความเตม็ใจและยนิดีใหบ้ริการตากผูป้ฏิบติังานในหอ้งสมุดดว้ย

เช่นกนั เน่ืองจากการบริการนั้นเป็นภาพลกัษณ์แรกท่ีผูม้ารับบริการพบเห็นเป็นส่ิงแรก ในการเขา้ใชบ้ริการ

หอ้งสมุดในแต่ละคร้ัง การไดรั้บความช่วยเหลือจากผูใ้ห้บริการหรือการมีมิตรไมตรีต่อกนันั้น ยอ่มเป็น

จุดเร่ิมตน้ของความความประทบัใจทั้งต่อผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการนัน่เอง โดยมีองคป์ระกอบหลายดา้นท่ีเป็น

ส่วนช่วยใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่องานบริการหอ้งสมุดทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงัน้ี 

1. การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ ไม่เพียงแต่การบริการเพียงอยา่งเดียว ยงัรวมไปถึงการ

บริการดา้นการอ่าน เช่น ความเป็นเอกลกัษณ์ของหอ้งสมุดแห่งนั้นๆ การตกแต่งท่ีสวยงาม เหมาะกบั

บรรยายกาศ ใหม้าแสวงหาความรู้ การจดัสถานท่ีใหรู้้สึกสะดวกสบาย มีบริการเสริมอยา่งครบครัน เช่น 

บริการยมืคืน บริการช่วยการคน้ควา้ เป็นตน้ 

2. ผูใ้หบ้ริการในหอ้งสมุดทุกฝ่ายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ฝ่ายงานบริการ (Service function) ซ่ึงเป็นฝ่าย

บริการท่ีตอ้งพบปะกบัผูรั้บบริการโดยตรง ไม่วา่จะเป็นต าแหน่ง บรรณารักษ ์ผูช่้วยบรรณารักษ ์เจา้หนา้ท่ี 

และเจา้หนา้ท่ีชั้น ก็ตาม ซ่ึงทุกฝ่ายท่ีกล่าวมานั้น ลว้นแลว้แต่เป็นผูใ้หก้ารบริการส่วนหนา้ทั้งส้ิน ซ่ึงตอ้ง

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูภ่ายใตค้วามคาดหวงัและแรงกดดนัท่ีค่อนขา้งมาก จากผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้น Service mind 

จึงตอ้งถูกน ามาเพื่อประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายน้ี 



คุณสมบติัของบุคลากรหอ้งสมุด ไดแ้ก่ 

1. มีใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ 

2. เตม็ใจช่วยเหลือผูอ่ื้นอยูเ่ป็นนิจ 

3. มีความสะอาด รอบคอบ 

4. ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ ดว้ยการอ่านหนงัสือในหอ้งสมุดทุกเล่ม 

5. กระฉบักระเฉงวอ่งไว 

6. ใหบ้ริการอยา่งน่าประทบัใจ 

3. หอ้งสมุดตอ้งมีการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มาปรับใชก้บัการพฒันางาน

บริการ ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง สะดวกต่อการเขา้ถึง ภายในเวลาอนัรวดเร็ว และ

เกิดความพึงพอใจสูงสุด และท่ีส าคญัยงัเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดข้ึนได ้ส่งผลให้

การบริการเกิดผลส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายของการด าเนินการ 

หอ้งสมุดแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1. หอ้งสมุดโรงเรียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ของทุกโรงเรียน เป็นศูนยก์ลาง

ขอ้มูลการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน ในโรงเรียนแห่งนั้นๆ 

2. หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ใหบ้รรดานกัศึกษา ในทุก

มหาวทิยาลยั ซ่ึงหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัจะเก็บรวบรวมหนงัสือท่ีมีความหลากหลาย ทั้งน้ีเน่ืองจากวยัวฒิุ

ของผูใ้ชท่ี้มีความหลายหลาก นัน่เอง 

3. หอ้งสมุดเฉพาะ คือหอ้งสมุดซ่ึงรวบรวมหนงัสือในสาขาวชิาบางสาขาโดยเฉพาะ มกัเป็นส่วน

หน่ึงของหน่วยราชการ องคก์าร บริษทัเอกชน หรือธนาคาร ท าหนา้ท่ีจดัหาหนงัสือและใหบ้ริการความรู้ 

ขอ้มูล และข่าวสารเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ห้องสมุดเฉพาะจะเนน้การ

รวบรวมรายงานการคน้ควา้วิจยั วารสารทางวชิาการ และเอกสารเฉพาะเร่ืองท่ีผลิตเพื่อการใชใ้นกลุ่ม

นกัวชิาการบริการของหอ้งสมุดเฉพาะจะเนน้การช่วยคน้เร่ืองราว ตอบค าถาม แปลบทความทางวชิาการ 

จดัท าส าเนาเอกสาร คน้หาเอกสาร จดัท าบรรณานุกรมและดชันีคน้เร่ืองให้ตามตอ้งการ จดัพิมพข์่าวสาร



เก่ียวกบัส่ิงพิมพเ์ฉพาะเร่ืองส่งใหถึ้งผูใ้ช ้จดัส่งเอกสารและเร่ืองยอ่ของเอกสารเฉพาะเร่ืองใหถึ้งผูใ้ชต้าม

ความสนใจเป็นรายบุคคล 

4. หอ้งสมุดประชาชน มุ่งเป้าหมายไปท่ีผูรั้บบริการกลุ่มประชาชนทัว่ไป ท่ีตอ้งการแสวงหาความรู้

จากแหล่งขอ้มูลของห้องสมุด เพื่อใหค้นกลุ่มน้ีสามารถเขา้ถึงแหล่งหอ้งสมุดได ้

5. หอ้งสมุดแห่งชาติ เป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีจากทัว่ประเทศ ท่ีกระจายไปตามหอ้งสมุด

เล็กๆ ต่างๆ 

วตัถุประสงคข์องห้องสมุด 

   วตัถุประสงคห์ลกัทัว่ไปของหอ้งสมุดมีอยูด่ว้ยกนั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. เพื่อการศึกษา การใชห้้องสมุด เป็นหวัใจของการศึกษา เพราะหอ้งสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ 

สามารถใหผู้ค้น รู้จกัศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กิดความรู้เพิ่มเติมจากท่ีร ่ าเรียน ไม่วา่จะเป็น 

นกัเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงผูท่ี้จบการศึกษาแลว้ ประชาชนทัว่ไป 

สามารถใชห้อ้งสมุดศึกษาหาความรู้ไดต้ลอดชีวิต 

2. เพื่อใหค้วามรู้และข่าวสาร ทุกวนัน้ีวทิยาการต่างๆ กา้วไปอยา่งรวดเร็ว หอ้งสมุดเป็นสถานท่ี

ส าหรับศึกษาวทิยาการต่างๆ และติดตามข่าวความเคล่ือนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศทัว่โลก ท าให้

คนรู้จกัข่าวคราว ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ช่วยพฒันาประเทศต่อไป 

3. เพื่อใชใ้นการคน้ควา้ ในห้องสมุด มีสารนิเทศมากมาย เพื่อใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้เหมาะส าหรับเป็น

เคร่ืองมือในการวจิยั ผูท่ี้จะท าการวจิยั จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเบ้ืองตน้จากเร่ืองท่ีมีอยูแ่ลว้ 

4. เพื่อจรรโลงใจมนุษย ์การอ่านหนงัสือ นอกเสียจากการไดค้วามรู้แลว้ ยงัท าใหผู้อ่้านมีความสุข

ไดอี้กดว้ย เน่ืองจากความซาบซ้ึงในความคิดท่ีดีงาม ใหค้วามจรรโลงใจในส่ิงท่ีดีแก่ผูอ่้าน ก่อให้เกิดแรง

บนัดาลใจ ใหท้  าประโยชน์ต่อสังคม เช่น การอ่านหนงัสือธรรมะ ท าใหซ้าบซ้ึงถึงค าสั่งสอนของ

พระพุทธเจา้ หนงัสือวรรณกรรม วรรณคดี ท าให้เกิดจินตนาการ 

5. เพื่อนนัทนาการ นอกจากการอ่านหนงัสือวชิาการแลว้ ห้องสมุดยงัเป็นสถานท่ีในการพกัผอ่น

หยอ่นใจ เพราะหอ้งสมุด ยงัมีหนงัสือประเภทต่างๆ เพื่อใหค้วามบนัเทิงเบาสมอง เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น 



นิตยสาร เป็นตน้ ท าใหผู้ใ้ช ้ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และปลูกส านึกรักการอ่าน รู้จกัอ่านหนงัสืออยา่งมี

วจิารณญาณ 

ประเภทของงานบริการห้องสมุด 

   บริการสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.บริการพื้นฐาน คือ บริการท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัใหบ้ริการในหอ้งสมุดทุก

ประเภท ไดแ้ก่ 

  1.1 บริการการอ่าน เป็นบริการหลกัของห้องสมุดท่ีจดัหาและคดัเลือกส่ิงพิมพโ์สตทศันวสัดุ วสัดุ

ส่วนยอ่ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ มาไวเ้พื่อใหบ้ริการ และจดัเตรียมสถานท่ีใหอ้ านวยความสะดวกต่อการ

อ่าน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความสนใจของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 

  1.2 บริการยมื - คืน คือบริการใหย้มื - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบการยมื

ของหอ้งสมุดแต่ละแห่ง เพื่อใหค้วามสะดวกในการใช ้ในกรณีท่ียมืเกินก าหนด ผูย้มืจะตอ้งเสียค่าปรับตาม

อตัราท่ีหอ้งสมุดก าหนด 

  1.3 บริการหนงัสือจอง เป็นบริการท่ีเก่ียวพนักบับริการยืม-คืน จดัข้ึนเพื่อส่งเสริมและอ านวยความ

สะดวกในการใชท้รัพยากรสารสนเทศบางประเภทร่วมกนัเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก

ผูใ้ชส่้วนรวม 

  1.4 บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ เป็นบริการท่ีบรรณารักษห์รือเจา้หนา้ท่ีห้องสมุด จะช่วยให้

ค  าแนะน าและบริการตอบค าถามแก่นกัเรียนและผูใ้ช ้ทั้งค  าถามทัว่ไปเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุด และค าถามท่ี

ตอ้งคน้หาค าตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในหอ้งสมุด 

2.บริการพิเศษ คือ บริการท่ีสถาบนับริการสารสนเทศแต่ละแห่งจะพิจารณาจดับริการ ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัความพร้อมของแต่ละสถาบนั บริการพิเศษมีดงัน้ี 

  2.1 บริการสาระสังเขปและดรรชนี เป็นบริการท่ีช่วยให้ผูใ้ชไ้ดข้อ้สนเทศเอกสารโดย

ประหยดัเวลา โดยสาระสังเขปจะเป็นการยอ่เร่ืองจากบทความหรือเอกสารต่างๆเพื่อให้ผูอ่้านไดใ้ชเ้ป็น

แนวทางในการพิจารณาวา่ สารสนเทศดงักล่าวตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ 



  2.2 บริการข่าวทนัสมยั คือ บริการท่ีสถาบนับริการสารสนเทศ แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบถึงความรู้ หรือ

สารสนเทศใหม่ ทนัทีท่ีสถาบนับริการสารสนเทศ ไดรั้บสารสนเทศ(ห้องสมุดมี) 

  2.3 บริการคดัเลือกและเผยแพร่สารสนเทศ เรียกยอ่ๆวา่ S.D.I เป็นแนวคิดสืบเน่ืองจากบริการข่าว

ทนัสมยั แต่เป็นบริการเฉพาะบุคคลโดยจดัท าระเบียนผูใ้ชแ้ต่ละคน ในบตัรระเบียบแต่ละบตัรจะระบุความ

สนใจหรือหวัเร่ืองท่ีสนใจก ากบัไว ้เม่ือมรเอกสารใดท่ีหอ้งสมุดไดรั้บตรงกบัความสนใจของผูใ้ช ้คนใด 

บรรณารักษก์็จะแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบ 

  2.4 บริการแปล เป็นการถ่ายทอดสารสนเทศจากภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหน่ึง เพื่อขจดัอุปสรรค

ทางดา้นภาษา 

  2.5 บริการอา้งอิง เป็นการรวบรวมสารสนเทศเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง ทั้งท่ีอยู่

ในรูปแบบของส่ิงพิมพโ์สตทศันวสัดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตวับุคคล แหล่งสารสนเทศ สาระสังเขป 

บรรณานุกรม และดรรชนี เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บสารสนเทศในเร่ืองท่ีตอ้งการอยา่งสมบูรณ์ 

  2.6 บริการยมืระหวา่งหอ้งสมุด เป็นการช่วยใหผู้อ่้านใหไ้ดย้มืทรัพยากรสารสนเทศท่ีหอ้งสมุดไม่

มีจากหอ้งสมุดหรือสถาบนับริการสารสนเทศ อ่ืนๆ เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง

และเป็นการประหยดังบประมาณในดา้นการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของสถาบนับริการสารสนเทศดว้ย

(หอ้งสมุดมี) 

2.7 บริการสืบคน้สารสนเทศ (Information retrieval Service) เป็นบริการสืบคน้สารสนเทศจาก

ฐานขอ้มูลต่างๆ ในปัจจุบนัมี 3 ประเภท คือ 

  2.7.1 ฐานขอ้มูลแบบออนไลน์ เป็นขอ้มูลท่ีบริษทัเอกชนต่างๆ จดัท าข้ึน โดยมีการจดัหา จดัเก็บ

สารสนเทศสาขาต่างๆ ไว ้แลว้เสนอบริการไปยงัสถาบนับริการสารสนเทศ องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ี

คาดวา่จ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศเหล่านั้น หากสถาบนัองคก์ร หรือหน่วยงานเหล่านั้นตอ้งการสารสนเทศ 

ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกของบริษทั เม่ือมีการสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูลโดยเรียกเรียกผา่นการส่ือสาร

รูปแบบต่างๆ บริษทัจะเรียกเก็บค่าบริการตามท่ีตกลงไว ้(หอ้งสมุดมี) 

  2.7.2 ฐานขอ้มูลซีดี – รอม เป็นการบนัทึกสารสนเทศลงบนแผน่โลหะขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง

ขนาด 12 เซนติเมตร ดว้ยแสงเลเซอร์ 



  2.7.3 ฐานขอ้มูลท่ีสถาบนับริการสารสนเทศผลิตเอง เป็นฐานขอ้มูลท่ีหอ้งสมุดและสถาบนับริการ

สารสนเทศ แต่ละแห่งจดัท าข้ึน ขณะน้ีส่วนใหญ่จดัท าในรูปบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่

ในสถาบนับริการสารสนเทศแห่งนั้น 

2.8 บริการอินเทอร์เน็ต  ผูใ้ชบ้ริการสามารถสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตท่ีสนใจไดท้ัว่โลก ซ่ึงท า

ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีทนัสมยัไดม้ากข้ึน ตรงตามความตอ้งการและสะดวกรวดเร็ว (หอ้งสมุด

มี) 

2.9 บริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ส่ือ

มลัติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วซีีดี เป็นตน้ (ห้องสมุดมี) 

นวตักรรมดา้นการบริการสารสนเทศ 

บริการท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั 

‐ บริการการสอนทกัษะการรู้สารสนเทศ 

‐ บริการห้องสมดุ 24 ชัว่โมง 7 วนั 

‐ บริการ 30 เล่มต่อปี อ่านฟรีตลอดชีวติ 

‐ บริการความรู้ถึงประตูบา้น 

‐ บริการเคร่ืองยมืคืนดว้ยตนเอง 

‐ บริการศูนยร์วมความรู้ (Web portal) 

‐ บริการห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

‐ บริการติดตามข่าวสาร 

‐ บริการห้องสมุดส าเร็จรูป (Knowledge Corner) 

‐ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

 



การบริการเชิงรุกของหอ้งสมุด (Proactive Service) 

ดว้ยความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนั ซ่ึงเขา้มามีบทบาทและเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั

ชีวติประจ าวนัของผูค้น สังคมและการท างานของหน่วยงานต่างๆมากข้ึน พร้อมกบัพฤติกรรมของผูค้นท่ี

เปล่ียนแปลงไปมาก มีความตอ้งการ ความรวดเร็ว ความสะดวก ความถูกตอ้ง การยอมรับ ความมีสิทธิพิเศษ

เหนือผูอ่ื้น และความพึงพอใจ ส่ิงเหล่าน้ีผลกัดนัใหห้้องสมุดตอ้งปรับเปล่ียนการใหบ้ริการเน่ืองจาก

หอ้งสมุดเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บและใหบ้ริการสารสนเทศโดยตรง บรรณารักษซ่ึ์งเป็น

ส่ือกลางเป็นส่วนส าคญัในการใหบ้ริการต่างๆของหอ้งสมุด จึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทการใหบ้ริการ

จากดว้ย ปัจจุบนั หอ้งสมุดตอ้งหาวธีิด าเนินการต่างๆ เพื่อเสริมบทบาทของหอ้งสมุดท่ีแต่เดิมมีแต่บริการเชิง

รับ หรือ Reactive Service คือ บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ห้องสมุดตอ้งปรับเปล่ียนใหมี้

แนวคิดในเชิงรุกหรือ Proactive Services โดยการสร้างใหเ้กิดความตอ้งการใช ้ตอ้งการอ่านเกิดข้ึน และ

ตอ้งการมาใชบ้ริการ 

การบริการเชิงรุก (Proactive Service) 

การบริการเชิงรุกเป็นการวางแผนการในการใหบ้ริการผูใ้ชห้อ้งสมุดล่วงหนา้อยา่งละเอียดและ

รอบคอบ มีความรับผดิชอบ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการและปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือผูใ้ชโ้ดย

ไม่รีรอใหผู้ใ้ชร้้องขอ โดยผูใ้หบ้ริการตอ้งค านึงถึงความตอ้งการเฉพาะของผูใ้ชแ้ละใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บความพึง

พอใจสูงสุดโดยยดึ แนวปฏิบติั 4 ประการในการสร้างบริการเชิงรุก ดงัน้ี(ศิริพร,2551) 

1. Customer Service Plan: แผนการบริการลูกคา้  

เม่ือผูใ้หบ้ริการไดรั้บรู้ความตอ้งการของลูกคา้แลว้ ผูใ้หบ้ริการตอ้งพฒันาแผนการบริการลูกคา้ เพื่อ

เป็นเสมือนกรอบหรือแนวทางของผูใ้หบ้ริการทั้งผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อน าไปสู่การใหบ้ริการท่ีตรงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ 

2. Customer Centric : การเนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 

การเนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง เนน้ความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัในการให้

ริการ ทุกคนในองคก์ร ตั้งแต่พนกังาน ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ตอ้งเขา้ใจความหมายของค าวา่ “ลูกคา้” 

(Customer) และปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งดี ตามบทบาทหนา้ท่ีในการใหก้ารบริการและในฐานะผูใ้ห ้ท่ีไม่มีสิทธิ

เลือกปฏิบติั ไม่วา่จะเผชิญกบัสถานะการณ์ใด  



3. Service Mind : จิตสานึกในการบริการ หรือ การบริการดว้ยหวัใจ  

Service Mind ถือเป็นความสามารถ (Competency) อยา่งหน่ึง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็น 

ความสามารถหลกั (Core Competency) ท่ีองคก์รคาดหวงัใหพ้นกังานทุกคน ทุกระดบัต าแหน่งงานมี

ความสามารถดา้นน้ี เพราะถือเป็นคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นของผูท้  างานทางดา้นการบริการซ่ึงจะตอ้งเตม็ไปดว้ย

ความรับผดิชอบและความเสียสละทุ่มเทในการทางานดา้นการบริการ 

4. Skill & Enthusiastic Service: ทกัษะ ความรวดเร็วและความชดัเจนในการใหบ้ริการ  

ทกัษะในการใหบ้ริการลูกคา้มีความจ าเป็นต่อผูป้ฏิบติังานในดา้นการใหบ้ริการ ซ่ึงผูป้ฏิบติังานตอ้ง

มีการฝึกฝนใหมี้ความรวดเร็วและมีความช านาญเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดก่อนการส่งมอบบริการแก่ลูกคา้ 

ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูป้ฏิบติังานบริการไดแ้ก่ 

 -ทกัษะทางดา้นการทกัทาย 

 -ทกัษะดา้นการรับฟัง 

 -ทกัษะทางดา้นการจดัการขอ้ร้องเรียน 

จากแนวปฏิบติัการท างานบริการเชิงรุกทั้ง 4 ดา้น จะส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานทางดา้นการบริการ

หอ้งสมุดมีความรู้และสามารถน าไปปฏิบติัใหเ้กิดเป็นทกัษะ ลดปัญหาขณะปฏิบติังานสามารถรับมือกบั

ปัญหาทางดา้นงานบริการและน ามาซ่ึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

การสร้างบริการเชิงรุกของห้องสมุด 

1. มีมุมสบาย เป็นสัดส่วนและควรมีหอ้งส าหรับรับประทานอาหารและด่ืมน ้าได ้

2. มีหนงัสือ เอกสารอนัพร้อมสรรพ ท่ีสามารถท างานไดเ้ลย และควรจะตอบสนองทุกกลุ่ม ทุก

คณะ สามารถให ้บริการท่ีตอบสนองไดท้ั้งสาระและบนัเทิง 

3. มีความบนัเทิง  

4. ส่ง ข่าว ขอ้มูล รายช่ือหนงัสือ ท่ีน่าสนใจ ตรงตามความตอ้งการ ทางอีเมล ์ซ่ึงใครอยูท่ี่ไหนก็

สามารถอ่านได ้

5. ควรจะเป็นคลงัความรู้เคล่ือนท่ี 



6. ควรบริการขอ้มูลเฉพาะอยา่ง เฉพาะดา้นปรึกษาวทิยานิพนธ์ส่วนตวั สืบคน้อยา่งเป็นคู่คิด  

7. เม่ือมีปัญหาตอ้งการติดต่อหอ้งสมุด หรือเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการทราบ สมารถโทรมาถาม

ทางหอ้งสมุดได ้

8. หอ้งสมุดควรมีบุคลากรเก่งภาษาต่างชาติ 

9. มีอินเตอร์เน็ต ไม่วา่จะอยูท่ี่คณะไหน หรืออยูท่ี่ไหนก็คน้ได ้ยมืต่อเองได ้

10. มีการส่งข่าวแจง้เตือน ป้องกนัการลืมคืนหนงัสือ 

11. ควรใหบ้ริการเสียงตามสาย แผน่ป้ายโฆษณา กิจกรรมต่าง ๆ ประกวดต่าง ๆ สัปดาห์หอ้งสมุด                  

12. ควรจดัชั้นใหส้วยงาม มีมุมหนงัสือขายดี มีการเก็บสถิติการยมื มีหนงัสือราคาพิเศษ (ควรท าให้

หอ้งสมุดน่าสนใจ เช่น ท าให้ผูใ้ชคิ้ดมามาหอ้งสมุดแลว้ไม่น่าเบ่ือ) 

13. ควรมีการสัมภาษณ์ผูอ่้าน เพื่อใหค้วามเห็นหนงัสือใหม่ เพื่อ กระตุน้ผูอ่้าน ดว้ยบทวจิารณ์ 

14. ควรสร้างสัมพนัธ์กบัชุมชน 

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวางแผนบริการเชิงรุก                                                                                             

1. องคก์รสามารถก าหนดทิศทางในการใหบ้ริการแก่ผูม้าใชบ้ริการได ้

2. เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกๆฝ่าย 

3. สามารถใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4. เม่ือเกิดปัญหาข้ึน จะไดมี้การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. สามารถประเมินการบริหารงานได ้

 

 

 

 



สรุปองคป์ระกอบท่ีจะท าใหก้ารบริการเชิงรุกส าเร็จ คือ   

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

2. ความเช่ือมัน่วางใจ  

3. การตอบสนองต่อผูใ้ช ้ 

4.สมรรถนะของผูใ้หบ้ริการ  

5. อธัยาศยัไมตรี  

6. ความน่าเช่ือถือ  

7.ความมัน่คงปลอดภยั  

8.การเขา้ถึงบริการ  

9.การติดต่อส่ือสาร  

10.การเขา้ใจและรู้จกัผูใ้ช ้ 

ตวัอยา่งบริการเชิงรุก 

Bookmobile library หรือก็คือ หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี เป็นบริการประเภทหน่ึงของหอ้งสมุดท่ี

จะใชย้านพาหนะท่ีออกแบบเพื่อใชเ้ป็นห้องสมุด ใหผู้อ่้านสามารถเขา้ถึงหนงัสือได ้ภายในยานพาหนะน้ี

อาจจะมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับคนท่ีจะนัง่และอ่านหนงัสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนงัสือออกไป

ใหบ้ริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลท่ีมีความยากล าบากในการเขา้ถึงหอ้งสมุด เช่น ชุมชนแออดั บา้นพกั

คนชรา สถานพกัฟ้ืน เป็นตน้ 

บริการน าส่งเอกสาร (Document Delivery-D.D.) เป็นการใหบ้ริการส่งสารสนเทศของ

หอ้งสมุด ไดแ้ก่ หนงัสือ วจิยั วทิยานิพนธ์ โสตทศันวสัดุ ส าเนาบทความวารสาร ใหผู้ใ้ชบ้ริการโดยท่ีผูใ้ช้

ไม่จ  าเป็นตอ้งไปยมื-คืนดว้ยตนเอง เพียงแต่รอรับเอกสารท่ีส่งค าร้องขอยมืจากจุดบริการ บริการน าส่ง

เอกสารตามความตอ้งการของผูใ้ช ้เป็นบริการเชิงรุกเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชห้อ้งสมุดใหส้ามารถ

เขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการได ้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดอีกทางหน่ึง 



บริการข่าวสารทนัสมยั (Current Awareness Service - CAS) เป็นการจดับริการ 

สารสนเทศและความรู้เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา หรือความสนใจ ความตอ้งการของผูใ้ชเ้ฉพาะ

กลุ่มอยา่งต่อเน่ือง มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือผูใ้ชใ้หไ้ดรั้บสารสนเทศทนัสมยั ตรงตามความตอ้งการ และ

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์ 

บริการ RSS ยอ่มาจาก Really Simple Syndication เป็นบริการCAS ประเภทหน่ึง 

คือ บริการท่ีอยูบ่นระบบ อินเตอร์เน็ต จดัท าขอ้มูลข่าวสารใหอ้ยูใ่นรูปแบบ XML เพื่ออ านวยความสะดวก

ให ้กบัผูใ้ช ้โดยส่งข่าวหรือขอ้มูลใหม่ๆ ใหถึ้งเคร่ืองตลอดเวลาท่ีมีการ Updateไม่ตอ้ง เสียเวลาเปิด

เวบ็ไซตเ์ขา้มาคน้หา ขอ้ดีของบริการ RSS คือ ช่วยลดขอ้จ ากดัในการคดัลอกขอ้มูลในเวบ็ไซต ์โดยเฉพาะ

กรณีการละเมิด ลิขสิทธ์ิขณะท่ีผูส้ร้างไม่ตอ้งเสียเวลาท าหนา้เพจแสดงข่าว ซ่ึงตอ้งท าทุกคร้ังเม่ือ ตอ้งการ

เพิ่มข่าว RSSจะดึงข่าวมาโดยอตัโนมติั ท าใหข้อ้มูลในเวบ็ไซตเ์ป็นศูนยก์ลางมากข้ึน 

บริการ Social Bookmarking เป็นเคร่ืองมือและกระบวนการหน่ึงของเทคโนโลย ี

Social Networking & Web 2.0 ท่ีช่วยใหผู้ใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตจดัเก็บ แลกเปล่ียน และบริหาร

จดัการรายการเวบ็ไซต ์หรือทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ เช่น URL ช่ือเวบ็ รายละเอียดยอ่ของเวบ็ 

รวมทั้งค าคน้ในรูปแบบ Tag ของแต่ละรายการ แนวคิดการยา้ยการบนัทึกรายการเวบ็ไซตไ์ปไวใ้น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผา่นผูใ้หบ้ริการกลาง และทุกคนสามารถร่วมกนับนัทึกรายการเวบ็ไซต ์สามารถ

สืบคน้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์ใหค้ะแนนความนิยม (Voting) และจดัหมวดเวบ็ไซตจึ์ง

เกิดข้ึนตามกระแสเวบ็ 2.0 

 

สรุป 

งานบริการสารสนเทศ ถือเป็นหวัใจของการด าเนินงานของสถาบนับริการสารสนเทศ เน่ืองจากงาน

บริการจดัข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชใ้นการอ่าน การคน้ควา้และวจิยั บริการท่ีสถาบนับริการ

สารสนเทศแต่ละแห่งจดัข้ึนอาจแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและความพร้อมของสถาบนั ซ่ึงมีทั้งบริการ

พื้นฐาน บริการพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ 

ความหมายบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ (Reference Service) หมายถึง บริการของ

หอ้งสมุดในดา้นการช่วยผูอ่้าน คน้หาขอ้เทจ็จริงหรือข่าวสารต่าง ๆ และช่วยผูอ่้านในการใชห้นงัสือและ

หอ้งสมุด บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ แตกต่างจากการบริการขอ้สนเทศ (Information Service) 

ตรงท่ีวา่บริการสารสนเทศนั้น มุ่งใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการ ไม่ใช่ช้ีแนะใหผู้ใ้ชไ้ปคน้หาค าตอบเอาเอง 

อยา่งไรก็ตาม บริการทั้งสองประเภทน้ีก็ควรใหค้วบคู่กนัไป 

ประวติัการใหบ้ริการในต่างประเทศ 

ในสหรัฐอเมริกา บริการตอบค าถาม เกิดข้ึนภายหลงังานหลกัอ่ืน ๆ ของ หอ้งสมุด ไดแ้ก่ งาน

บริการและงานเทคนิค (การจดัซ้ือจดัหา การจดัหมู่หนงัสือ และการท า บตัรรายการ) ทั้งน้ี เพราะการใช้

หอ้งสมุดเพื่อการศึกษาและคน้ควา้วจิยัอยา่งจริงจงัอนัเป็น ตน้เหตุใหเ้กิดงานบริการตอบค าถามฯ เพิ่งจะมี

ข้ึนราว 100 ปีเศษ มาน้ีเอง ผูริ้เร่ิมคือ แซมมวลกรีน(Samuel Green) บรรณารักษห์อ้งสมุดประชาชนวซู

สเตอร์ (Worcester Free Public Library) แห่งเมืองวซูสเตอร์ รัฐแมสซาจูเซท เป็นผูท่ี้ ไดเ้สนอความคิดใน

การช่วยเหลือผูอ่้านในการใชห้อ้งสมุดนอกเหนือไปจากงานประจ าอ่ืน ๆ ของบรรณารักษ ์โดยไดเ้สนอ

ความคิดน้ีในท่ีประชุมสามญัประจ าปีของสมาคมห้องสมุดอเมริกนั 

ในปี ค.ศ. 1876 แนวคิดท่ีเสนอข้ึนขั้นแรกน้ีกรีนฯ มุ่งหวงัเพียงแต่ใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดเกิดความ

ประทบัใจในกิจการของห้องสมุด ยิง่ข้ึนเท่านั้นเอง ยงัไม่เกิดแนวความคิดท่ีวา่การบริการข่าวสาร ขอ้มูลเป็น

ความรับผดิชอบท่ีส าคญัของหอ้งสมุด ห้องสมุดจ านวนมาก น าความ คิดของกรีนไปปฎิบติัหอ้งสมุดท่ีนบัวา่

เป็นผูบุ้กเบิกบริการน้ีแห่งหน่ึง คือ ห้องสมุดประชาชนบอสตนั ซ่ึงจดับรรณารักษเ์ขา้ท างานน้ีเตม็ท่ี และ

ใหบ้ริการช่วยเหลือผูอ่้านดว้ยวธีิ "จดับริการใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดอยา่งสมบูรณ์เท่าท่ีจะมี นอกนั้นใหเ้ป็นเร่ือง

ของผูใ้ชห้อ้งสมุดท่ีจะช่วยเหลือตนเอง" วธีิน้ีประสบความส าเร็จดว้ยดีและมีมาจนทุกวนัน้ี 

เมลวลิ ดิวอ้ี (Melvil Dewey) เรียกบริการน้ีวา่ "ความคิดใหม่ในกิจการหอ้งสมุด" (Modern Library 

Idea) เขาไดจ้ดัแผนกอา้งอิง (Reference Department) ข้ึนเป็นหน่วยงานหน่ึงของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั

โคลมัเบียในปี ค.ศ. 1884 โดยมีบรรณารักษต์อบค าถามและช่วยคน้ควา้ (Reference Librarian) 2 คน 

รับผดิชอบ เขารายงานผลงานของแผนกน้ีวา่ มีประโยชน์และกา้วหนา้ไปดว้ยดี และอาจนบัเป็น แผนกท่ี

ส าคญัท่ีสุดของหอง้สมุดทีเดียว ระหวา่งปี ค.ศ. 1876-1896 ก็มี Reference Service เกิดข้ึนใน Acadamic 



Libraries & Public Libraries โรงเรียนบรร ณารักษศาสตร์ (Library School) หลายแห่งมี การสอนวชิาน้ี (วิ

สิทธ์ิ จินตวงศ ์2521:13-14) และหลงัจากนั้นบริการน้ีก็มีแพร่หลายไปในทุกประเภทของหอ้งสมุด 

ประวติัการใหบ้ริการหอ้งสมุดในประเทศไทย 

บริการตอบค าถาม เกิดข้ึนพร้อมกบัการเปิดหอ้งสมุดข่าวสารอเมริกนั (USIS) กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 

2489 เป็นห้องสมุดแห่งแรกท่ีมีบริการน้ี พ.ศ. 2494 ไดมี้การเรียนการสอนวชิาบรรณารักษศาสตร์ (Library 

Science) แผนใหม่ข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย โดยท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เปิดสอนวชิา "การจดั

หอ้งสมุด" เป็นวชิาพิเศษข้ึนในเวลาเยน็ โดยมูลนิธิฟุลไบรท ์(Fulbright Foundation) ไดจ้ดัส่งอาจารยท์าง

บรรณารักษศาสตร์มาท าการสอนปีละ คนเป็นเวลาติดต่อกนั 5 ปี มี Dr. Frances Lander Spain (ไดช่ื้อวา่ 

เป็นผูว้างรากฐานวชิาบรรณารักษศาสตร์แผนใหม่ในประเทศไทย) เป็นคนแรกและเป็นคนร่างหลกัสูตร ซ่ึง

ประกอบดว้ย วชิาพื้นฐาน 6 วชิา ในจ านวน 6 วชิาน้ี มีวชิา Reference Service รวมอยูด่ว้ยซ่ึงก็เป็นการ

ยอมรับวา่ Reference Service เป็นงานส าคญัส่วนหน่ึงของหอ้งสมุด 

ความส าคญัของการใหบ้ริการ 

บริการอา้งอิง เป็นบริการหลกัของหอ้งสมุด เป็นงานท่ีติดต่อกบัผูใ้ชห้้องสมุด โดยตรง บรรณารักษ์

เป็นตวักลางระหวา่งผูใ้ชห้อ้งสมุด (Library Users) กบัทรัพยากรหอ้งสมุด (Library Resources) อาจแยก

กล่าวถึงความส าคญัของ Reference Service ได ้5 ประการคือ 

1. ช่วยใหห้อ้งสมุดใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง  

2. ช่วยใหมี้การใชท้รัพยากรของหอ้งสมุดเพิ่มข้ึน  

3. ช่วยทุ่นเวลาผูใ้ชห้อ้งสมุด  

4. ช่วยใหห้อ้งสมุดมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูใ้ชห้้องสมุด  

5.ช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดมองเห็นความส าคญัของหอ้งสมุดในฐานะท่ีเป็นคลงัแห่งวทิยาการอยา่ง

แทจ้ริง (วสิิทธ์ิ จินตวงศ์ 5521:8-11) 

ขอบเขตของการใหบ้ริการ 

 

 



บริการอา้งอิงมีขอบเขตดงัน้ี 

1. ตอบค าถาม (Answer Questions)  

2. สอนการใชห้้องสมุด (Formal & Informal Instruction)  

3. ช่วยเหลือ แนะน าผูอ่้าน (Readers' Advisory Service)  

4. รวบรวมบรรณานุกรม (Bibliography Comiling)  

5. บริการแปล (Translation Service)  

6. บริการยมืเอกสารระหวา่งหอ้งสมุด (Interlibrary loan Service) 

วธีิใหบ้ริการตอบค าถาม 

การตอบค าถามมี 2 ชนิด คือ 

1. ตอบไดท้นัที เพราะบรรณารักษท์ราบค าตอบอยูแ่ลว้  

2. ตอบโดยการคน้ควา้อา้งอิง 

วธีิการใหบ้ริการตอบค าถาม มี 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

1. บรรณารักษต์อบเอง หากมัน่ใจในค าตอบอยา่งแทจ้ริง  

2. แนะน าใหผู้อ่้านคน้ควา้จากหนงัสือทัว่ไปและหนงัสืออา้งอิง  

3. เชิญผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในเร่ืองนั้นเป็นผูต้อบ 

ขบวนการใหญ่ ๆ ท่ีเป็นหลกัในการตอบค าถามหน่ึง ๆ มี 3 ขั้นตอน คือ 

1. การซกัถามเพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูถ้ามค าถาม  

2. การแยกประเภทค าถาม หรือปัญหาของผูท่ี้มาซกัถาม  

3. การลงมือคน้ควา้หาค าตอบ (พมิลพรรณ ประเสริฐวงศ์ เรพเพอร์ 2519:28) 

 

 

 

 



บริการยืม-คืน 

คือการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแก่สมาชิกห้องสมดุ สมาชิกห้องสมดุสามารถยืมทรัพยากร

สารสนเทศประเภทตา่ง ๆ ออกนอกห้องสมดุได้ โดยท าตามข้อก าหนดระเบียบการให้บริการสมาชิก แตล่ะประเภทไว้

ชดัเจน โดยสามารถตดิตอ่ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการ หรือยืมด้วยตนเองโดยใช้เคร่ืองยืมหนงัสอือตัโนมตัิ (Self-

check machine) โดยมีเปา้หมายการให้บริการ ยืม –คืน   คือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สารสนเทศ เข้าถงึทรัพยากร

สารสนเทศ และน าไปศกึษานอกสถาบนัได้   

เทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ในบริการ ยืม-คืน 

1.เทคโนโลยีรหสัแถบ ( Barcode ) 

บาร์โค้ด-Barcode หรือรหสัแทง่ ลกัษณะเป็นแทง่ขนานด า-ขาว หมายถึงระบบสญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมาย

ประจ าตวัสนิค้าซึง่เป็นเลขรหสั เป็นภาษาสากลท่ีใช้เพื่อสือ่หรือบง่บอกถงึประเทศผู้ผลติ บริษัทท่ีผลติ ชนิดของสนิค้า 

ราคาสนิค้า เพื่อให้เกิความสะดวกแก่ผู้ผลติและผู้ประกอบการในการตรวจสอบสนิค้า ตัง้แตข่ัน้ตอนการผลติ การเก็บ การ

จดัจ าหนา่ย ก าหนดนโยบายการตลาด 

ใช้ในงานบริการ ยืม-คืน ทัว่ไป  งานทะเบียนผู้ใช้( บตัรผู้ใช้ )   เลขเรียกหนงัสอื  ช่ือหนงัสอืที่ติดบนปกหนงัสอื 

 

 

 

2.คิวอาร์โค๊ด ( QR Code or 2D Barcode ) 

                QR Code ก็คือรหสัชนิดหนึง่ หรือที่เรียกกนัวา่ two-dimensional bar codeหรือ 2D bar code โดยหลาย

ช่ือนี ้ก็คือ QR Code เหมือนกนั ซึง่ QR Code นีถ้กูคดิค้นขึน้ในปี 1994 นอกจากจะเอาไว้ใช้ในวงการค้าขายสนิค้า หรือ

ขนสง่แล้ว ยงัเป็นท่ีนิยมน าเอามาใช้ในการตลาดด้วย QR Code นี ้เก็บข้อมลู url ของเราได้ และด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

เราสามารถติดตัง้ซอฟต์แวร์ส าหรับอา่น QR Codeหรือ 2D Bar Code นีไ้ว้ในโทรศพัท์มือถือได้งา่ย ๆ แล้ว เมื่อพบ QR 

Code ในแมกกาซีน หรือปา้ยโฆษณา Bill Board ก็สามารถเอามือถือไป scan เพื่อรับข้อมลูนัน้มาได้ โดยสะดวกและง่าย 

http://2.bp.blogspot.com/-D5WR1zRnh3w/ThgqYBOxhmI/AAAAAAAAAA0/QHUA6AzhwVM/s1600/zca4_barcode_06.gif


เป็นเทคโนโลยีที่อยูก่ึ่งกลางระหวา่ง Barcode และ RFID สามารถเก็บข้อมลูได้มากกวา่ และ ใช้อปุกรณ์อา่นได้

มากกวา่ Barcode ธรรมดา   ปัจจบุนัประยกุต์ใช้กบั บริการ ยมื-คืน  บริการหนงัสอืใหม ่การจดัท าข้อมลู CIP ของหนงัสอื

ของห้องสมดุ 

 

 3.เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ( Radio Frequency Identity – RFID ) 

มีวตัถปุระสงค์หลกัในการใช้งานที่ระบบฉลากแบบบาร์โค้ดไมส่ามารถใช้การได้ โดยจดุเดน่ของ RFID คือ 

ความสามารถในการอา่นข้อมลูของฉลากได้โดยที่ไมต้่องมกีารสมัผสั สามารถอา่นคา่ได้แมน่ย าแม้ในสภาพท่ีทศันวิสยัไม่

ดี ทนตอ่ความเปียกชืน้ แรงสัน่สะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถจะอา่นข้อมลูได้ด้วยความเร็วสงู 

การใช้คลืน่วิทย ุเพื่อการระบอุตัลกัษณ์ของวตัถ ุท่ีติดปา้ย RFID แทนการระบดุ้วยวิธีอื่น   ห้องสมดุน าเทคโนโลยี RFID มา

ใช้ในการให้บริการยืมสารสนเทศด้วยตนเอง  , ระบบรักษาความปลอดภยั Security Gate เพื่อปอ้งกนัการขโมย

หนงัสอื , เพื่อส ารวจสารสนเทศและจดัขึน้ชัน้  

 

 

หน้าที่ของสถาบนัสารสนเทศตอ่การบริการยืม-คืน 

1.       การยมืและการคืน 

ในการบริการยมื-คืนสารสนเทศนัน้สถาบนัสารสนเทศทีใ่ห้บริการ ยืม –คืน ต้องมเีจ้าหน้าที่ห้องสมดุ ในการท า

หน้าที่เจ้าหน้าที่ ยมื-คืน  โดยผู้ทีป่ฏิบตัิหน้าที่เป็นเจ้าหน้าทีแ่ผนกยืม-คืน จะต้องมี มนษุยสมัพนัธ์ที่ดี สามารถตอบค าถาม

และชีแ้นะสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการได้  โดยมีหน้าที่ บริการ ยมื – คืน ,จอง , ปรับ , หนงัสอืส ารอง , ตรวจสอบหนงัสอื เมื่อ

ผู้ใช้หาหนงัสอืไมเ่จอ รวมไปถึง บริการยืมระหวา่งห้องสมดุด้วย   

 

http://3.bp.blogspot.com/-Lv4mnnFmhD8/ThgqgEPmswI/AAAAAAAAAA4/_krKAHZmB7w/s1600/qr-code.jpg
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2.       ระบบงาน ยืม-คืน อตัโนมตัิ 

เนื่องด้วยการก้าวหน้าทางด้านทางเทคโนโลยี จึงท าให้มีการประดิษฐ์เคร่ืองมือชว่ยอ านวยความสะดวก ในการ

ให้บริการ ยมื-คืน ในสถาบนัสารสนเทศ  โดยเป็นเคร่ือง ยืม-คืน อตัโนมตัิ  และรวมไปถึง โปรแกรมหรือระบบในการ ยืม-

คืน อตัโนมตัิ เช่น  INNOPAC  ทีป่ระกอบไปด้วย module ตา่ง ๆ ท่ีช่วยในการปฏิบตังิานห้องสมดุได้อยา่งครบวงจร  

 

 

 

 

 

3.       การลงทะเบียนให้แก่ผู้ใช้     

การจดัเก็บทะเบียนผู้ใช้ จดัท าเพ่ือจ าแนก ผู้ ท่ีสามารถมีสทิธ์ิในการใช้สารสนเทศ  โดย ข้อมลูที่ใช้ในการจดัเก็บ 

คือ ข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ช่ือ-สกลุ  หมายเลขโทรศพัท์  เป็นต้น  ทัง้นีเ้ปา้หมายในการ จดัท าทะเบียนผู้ใช้ ก็

เพื่อเป็นการส ารวจและประเมินชนิดหนึง่  เพราะสถาบนัสารสนเทศ สามารถทราบกลุม่เปา้หมายและลกัษณะการใช้

บริการของกลุม่เปา้หมาย ซึง่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาสถาบนัสารสนเทศให้ตรงตอ่ความต้องการของ

ผู้ใช้    

http://1.bp.blogspot.com/-W93YOTPMqG8/ThgrX4mYGVI/AAAAAAAAABE/SFsHs2RtqJA/s1600/image006.jpg
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การบริการการอา่น 

              ในปัจจบุนัเกิดเทคโนโลยีที่ทนัสมยัตา่งๆเกิดขึน้มากมาย  สิง่ก่อสร้างตา่งๆจะเห็นได้วา่โออ่า่และมีความทนัสมยั 

ดงึดดูใจ ห้องสมดุก็เป็นสิง่ก่อสร้างที่ทนัสมยัเหมือนกนั หลายคนอาจจะมองวา่ห้องสมดุเป็นสถานที่เงียบสงบ อาจไมเ่น้น

ถึงความทนัสมยั ตรงกนัข้ามเพราะปัจจบุนัห้องสมดุของยคุ Generation Y ได้เปลีย่นไปแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกบัยคุ

สงัคมฐานความรู้ ห้องสมดุจึงได้เนรมิตตวัเองเหมือนแดนสวรรค์ทีไ่มไ่ด้มีแตอ่าคารเรียบงา่ย แตห่รูหราแปลกตา นา่เข้าไป

ใช้บริการ พร้อมกบับริการท่ีไมไ่ด้มีแตเ่ฉพาะหนงัสอืให้อา่น แตย่งัเป็นแหลง่บริการตา่งๆ ดงัจะได้กลา่วตอ่ไปนี  ้

             1.ตวัอาคารของห้องสมดุ(Library Building) 

                     ในปัจจบุนัเกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มกีารพฒันาศกัยภาพของตวัอาคาร และเพื่อดงึดูดใจให้ผู้

มาใช้บริการมากขึน้ จึงได้มีการสร้างตวัอาคารห้องสมดุที่ทนัสมยั สวยหรูแปลกตา เหมือนดัง่สถานที่ทอ่งเที่ยว ท่ีผู้คนตา่ง

ให้ความสนใจและตา่งเข้ามาเยี่ยมชมกนัมากมาย  ในท่ีนีข้อยกตวัอยา่ง                                              

                เป็นห้องสมดุที่เพิง่เปลีย่นช่ือเป็น Geisel Library  ตวัตกึมีทัง้หมดแปดชัน้ ชัน้ท่ี 1กบั 2 จะมีโต๊ะให้บริการและ

เป็นพืน้ท่ีท างานของเจ้าหน้าที่ สว่นชัน้สามนัน้ไมม่ี มีตัง้แตช่ัน้ 4 จนถึงชัน้ 8 เป็นท่ีจดัเก็บของหนงัสอืและเป็นพืน้ท่ีให้

ศกึษาเรียนรู้ ถ้ามองให้ภาพรวมตวัตกึจะมีลกัษณะคล้ายเรขาคณิตที่ออกแบบตกแตง่โดย William Pereira 

               นอกจากห้องสมดุ Geisel แล้วยงัมีห้องสมดุอกีหลายทีท่ัว่โลกที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม แสดงถึง

ความก้าวหน้าล า้สมยัของห้องสมดุ ได้แก่   

               1.National Library in Astana,Kazakhstan 

               2.National Library Checoslovakia 

               3.Tartastan  National Library 

               4. Kansas City Public Library 

               5.Almere New Library  

               6.อื่นๆ 

         แคเ่ฉพาะตวัอาคารก็เป็นจดุดงึดดูความสนใจ  ให้ต้องการเข้าไปเยี่ยมชม ตอ่ไปนีจ้ะเข้าไปชมในตวัอาคาร 

                 2.ภายในตวัอาคาร  

                        ภายในตวัอาคารของห้องสมดุ มีการออกแบบโครงสร้างตา่งๆให้สอดคล้องกบัตวัอาคาร ด้วยเฟอร์นิเจอร์ 

เช่น โต๊ะอา่นหนงัสอื ชัน้วางหนงัสอื ที่นัง่ เคร่ืองใช้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ พวกไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช เคร่ืองถา่ยเอกสาร 

ตา่งๆ อนัจะได้กลา่วดงัตอ่ไปนี ้

                          



                        2.1)ชัน้วางหนงัสอื มีความสวยงาม เน้นสสีนัดงึดดูความสนใจ  มีทัง้ประเภทไม้และเหลก็ 

 

 

 

ชัน้วางหนงัสอืที่เป็นไม้กบัเหลก็ 

                       2.2) ที่นัง่อา่นหนงัสอื ที่จะต้องมีโคมไฟหรือหลอดไฟตัง้อยูท่กุที 

 

 

                      2.3)มีคอมพวิเตอร์ให้บริกา 
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    2.4) Information Common Space (พืน้ท่ีให้ใช้บริการร่วมกนัของผู้ใช้ห้องสมดุ) 

 

 

 

                    จากภาพเป็นชดุคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ใช้ท างานเป็นกลุม่เพื่อหาข้อมลูและปรึกษาหารือร่วมกนั  หรืออาจจะเป็น

ห้องดทูีวีทีม่ีโซฟาให้นัง่ชม หรือห้องวา่งที่มีโต๊ะเลก็ๆให้นัง่พกัผอ่น ท ากิจกรรมร่วมกนัเช่นอา่นหนงัสอื ดโูน๊ตบุ๊ค หรือท า

การบ้าน    

                   2.5) แสงสวา่ง  เป็นสิง่ที่ส าคญัมากที่ห้องสมดุทกุแหง่ต้องมี เพราะในการอา่นผู้ใช้ต้องมีแสงสวา่ง

ประกอบการอา่น  ยิ่งห้องทีม่ีแสงสวา่งมากยิ่งดีเพราะจะช่วยถนอมสายตา ดงันัน้ท่ีนัง่อา่นหนงัสอืทกุมมุจงึต้องมีโคมไฟ

หรือหลอดไฟติดอยูด้่วย 

                  2.6) ปา้ยสญัลกัษณ์  ช่วยให้ความรู้ ขา่วสารของห้องสมดุให้กบัผู้ใช้ และเป็นแหลง่แนะน าเก่ียวกบับริการของ

ห้องสมดุ  เช่นทีต่ัง้ของบริการตา่งๆวา่อยูท่ี่ชัน้ไหน  ปา้ยบอกเลขหมูห่นงัสอื ปา้ยบอกจดุบริการตา่งๆ ซึง่ต้องตัง้อยูใ่นท่ีๆ

เหมาะสมไมบ่ดบงัทศันียภาพของห้องสมดุ แล้วผู้ใช้บริการสงัเกตได้ง่าย เพราะมคีวามสะดดุตา  สวยงาม สร้างสรรค์  

                  2.7) อปุกรณ์ที่ใช้ในห้องสมดุ   

                                -กระดานขาว (whiteboard) 

                                -อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี wireless ไร้สาย (wireless lab cart ) 

                                -เคร่ืองเย็บหนงัสอื 

                                -เคร่ืองสแกนฟิล์ม(Film scanner) 

                                -เคร่ืองสแกนน่ิงไมโครฟิล์มแบบดิจิตอล (Digital Microfilm scanning) 

                                -เคร่ืองมือแปลงเอกสารจากระบบดิจิตอลให้อยูใ่นรูปไมโครฟิล์ม 
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                                ( Document archive writer) 

                                -Shelves reader เหมือนกบัผู้ใช้พกอปุกรณ์ตรวจหาหนงัสอืที่ตวัเองก าลงัหาในชัน้หนงัสอื พอพบ

หนงัสอืเลม่นัน้อปุกรณ์ตรวจนัน้ก็จะร้อง 

                                -ชัน้วางหนงัสอืเคลือ่นท่ีได้(Movable Shelving) ใช้จดัเก็บหนงัสอืได้เยอะแตก็่ใช้พืน้ท่ีเพลง

เลก็น้อย  ท าให้พืน้ท่ีวา่งเปลา่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เพิ่มผลผลติและความต้องการของผู้ใช้ที่น้อย   ช่วย

คา่ใช้จา่ยในการด าเนิน 

                                -ที่ล๊อคกญุแจส าหรับระบบปอ้งกนั(Key lock for system security) 

                                -หนงัสอืเอกสารเลม่ๆ,สิง่ประหลาด,แผนท่ี,แผนภมูิ, ฟิล์ม                       

 (  Pamphlet,Specimen,Map,chart,Film) 

                                -เคร่ืองถา่ยเอกสารโดยการหยอดเหรียญจ่ายเงิน(Copy vending machine) 

                                -ประตรัูกษาความปลอดภยั(Security gate) 

                                -ห้องชมสือ่(Media viewing room) 

                                -การเรียนการสอนในห้องเรียนห้องสมดุ(Library Instruction Classroom ) 

                                -อปุกรณ่ื์อ่ืน เช่น เคร่ือง reader scan ,เคร่ืองขยายแบบพกพา 

             บริการอื่นๆ 

                          ห้องสมดุนอกจากจะเป็นแหลง่บริการหนงัสอื ความรู้แล้ว ปัจจบุนัยงัเป็นเสมือนชมุชนท่ีให้บริการทัง้

กาแฟ เคร่ืองดืม่ อาหารตา่งๆ มีทีใ่ห้ออกก าลงักาย อีกทัง้ยงัมีร้านขายของที่ระลกึจ าพวกหนงัสอือกีมากมาย เรียกได้วา่

เหมือนศนูย์การค้าเลยก็วา่ได้ 
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