
สมรรถนะด้านเทคนิคและไอซีที (Technical and ICT competencies)    
สมรรถนะด้านเทคนิคและไอซีที ถือว่าเป็นสิ่งที่จ าาเป็นอย่างยิ่งส าาหรับบรรณารักษ์ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 
เพราะ ปัจจุบันได้น าไอซีทีมาช่วยในการจัดเก็บ สืบค้น และเผยแพร่สารสนเทศบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นบรรณารักษ์ ยุคใหม่ควรมีสมรรถนะพื้นฐานด้านไอซีที ดังนี ้(Farkas. 2006: Online; 
Kuhlthau. 2010: 1; Thanuskodi. 2015:  Online; Walsh. 2013: Online)        

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database administrator: DBA) เป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองการบ าารุงรักษา  
ประสทิธภิาพการท าางาน ความถกูตอ้งสมบรูณแืละรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มลูในหอ้งสมดุ
โดยเฉพาะฐานขอ้มลูออนไลน์  และฐานข้อมูล OPAC       

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Website administrator) หรือ เว็บมาสเตอร์ (Webmaster) คือ บุคคลผูท่ี้มี
หน้าท่ี รับผิดชอบการออกแบบ การพัฒนา การดูแลการตลาด และการบ าารุงรักษาเว็บไซต์ โดยเฉพาะบน
เว็บไซต์ของห้องสมุดนั้น ๆ   การเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์  ต้องสามารถสร้างเว็บ พัฒนาเว็บ หรือออกแบบเว็บ 
โดยใช้โปรแกรมภาษาต่าง ๆ ได ้เช่น HTML,  PHP เป็นต้น      

ผู้ดูแลเครือข่าย (Network administrator) หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลและบริหารระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของห้องสมุด เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ติดขัด รวมท้ังการ
ดูแลบัญชีผู้ใช้งานและรักษา ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้วย       

ผู้สืบค้นออนไลน์ (Online searcher) กล่าวคือ บรรณารักษ์ยุคศตวรรษท่ี 21 ควรมีความสามารถ 
ระดับ สงูในการสบืคน้สารสนเทศผาืนระบบเครอืขาืย และตอ้งสามารถวเืคราะหส์ารสนเทศจากการสบืคน้
ได ้ซงึ่งานวจิยัของ ชาวเนอร์ และโอลิเวอร์ (Chawner; & Oliver.  2013: 33) ศึกษาทักษะท่ีจ าาเป็น
ส าหรับบรรณารักษ์ตอบค าาถามและช่วยค้นคว้าของ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยรวม 26 แห่งใน
ประเทศนิวซีแลนด์ สนับสนุนทักษะด้านนี้โดยพบว่าทักษะท่ีส าาคัญท่ีสุด  คือ การสืบค้นออนไลน์ ดั้งนัน้
หลกัสตูรทางดาืนบรรณารักษ์ศาสตรแืละสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทยควรเพิ่มรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ
ทักษะ ด้านไอซีทีโดยก าาหนดเป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านไอซีทีสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ บรรณารกัษแืละนกัสารสนเทศได้ รวมท้ังสามารถประกอบอาชพีในองคก์รสา
รสนเทศไดห้ลากหลายมากขึ้น ดั้งนี้เช่น มหาวทิยาลยัเซาท์แคโรไลนา (University of South Carolina.  
2016: Online) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดสอนปริญญาตรีสาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ นักศึกษาท่ีจบสาขานี้จะมีความรู้ ความสามารถ ด้านไอซีทีและประกอบอาชีพใน ต าาแหน่งต่าง ๆ 
ได ้ดังนี ้     

- สถานกิสารสนเทศ (Information architect) คือ บรรณารักษ์ผู้ท่ีสามารถตรวจสอบความใชง้าน
ได ้(Usability)  วิเคราะห์ความช าานาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และการจ าแนกรายการเมนูของ
เว็บไซต ์     

- ผู้พัฒนาฐานข้อมูล (Database developer) คือ บรรณารักษ์ที่สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูล
พื้นฐานได้ด้วย โปรแกรมภาษาต่าง ๆ ได ้เช่น Microsoft Access หรือ MySQL เป็นต้น    

- ผู้ดูแืลเครือข่าย (Network administrator) คือ บรรณารักษ์ผู้มีหน้าท่ีดูแลและบริหารระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ ของห้องสมุด เช่น การติดตั้งระบบเครือข่าย การควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การ
ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย เป็นต้น   

- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ (Systems specialist) คือ บรรณารักษ์ผู้มีหน้าท่ีพัฒนาหรือควบคุม
การท าางานของระบบ สารสนเทศในห้องสมุด เช่น บรรณารักษ์ท่ีเป็นนักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ 
เป็นต้น 



- ผู้จัดการดูแลเนื้อหาบนเว็บ (Web content manager) คือ บรรณารักษ์ที่สามารถจัดการเนื้อหา
บนเว็บโดย เฉพาะแหล่งสารสนเทศออนไลน์ท่ีบอกรับอย่างถูกต้อง เช่น e-Book, e-Journal และฐานข้อมูล
ต่าง ๆ  ท้ังนี้ควรมีความรู้ เกยี่วกบัระบบจดัการเนอื้หา (Content management system) เชน่ Mambo, 
Wordpress, Drupal, Joomla เปน็ตน้   

- ผู้จัดการความรู้ (Knowledge manager) คือ บรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการ จัดการความรู้ น าาหลักการ ทฤษฏีทางบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสารสนเทศ 
ได้แก่ การจัดหมู่และท าารายการ เทคนิค การสืบค้น เมทาดาทา และศัพท์สัมพันธ์ มาประยุกต์เพื่อสร้าง
ระบบการจัดการความรู้ขึ้นมาใหม่   
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาการแข่งขัน (Competitive intelligence specialist) คือ บรรณารักษ์
ท่ีท าาหน้าท่ีการ วิเคราะห์หรือการพยากรณ์กลยุทธ์ของห้องสมุดคู่แข่ง และการก าาหนดกลยุทธ์ของ
ห้องสมุดเพื่อตอบสนองการรับรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ซึ่งได้จากกิจกรรม
ด้านการบริการ เช่น การวิจัยและพัฒนา การวิจัยตลาด การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริการผู้ใช้ การ
โฆษณา เป็นต้น  
  - นักวิจัยเว็บ (Web researcher) คือ บรรณารักษ์ที่สามารถใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
วิจัย ทราบ แหล่งสารสนเทศด้านการวิจัย มีความสามารถใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ       

- ผู้ดูแลเหมืองข้อมูล (Data miner) หมายถึง บรรณารักษ์ท่ีสามารถจัดเก็บและตีความหมาย
ข้อมูลจากเดิมท่ีมี การจัดเก็บข้อมูลอย่างง่าย ๆ มาสู่การจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลท่ีสามารถสืบค้นสารสนเทศ
มาใช้โดยการการน าข้อมูลจากฐาน ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผล การสร้างแบบจ าาลองและ
ความสัมพันธ์ทางสถิติเพื่อค้นหารูปแบบท่ีเป็นประโยชน์ จากข้อมูลท่ีมีอยู่ จากนั้นน าเสนอความรู้ท่ีค้นพบโดย
ใช้เทคนิคในการน าาเสนอท่ีน่าสนใจและเข้าใจง่าย  
นอกจากทักษะข้างต้นท่ีกล่าวมาแล้ว บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ควรตระหนักและเตรียมความพร้อมกับ
การ ประยุกต์ไอซีทีกับงานสารสนเทศ ดังนี ้     

1. การประยกุตเืทคโนโลยสีมยัใหม่ท้ังอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายออนไลน์ เพื่อน ามาเป็นเครื่องมือใน
การวิจัย จัดการ ประเมิน และสื่อสารสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานสารสนเทศ ได้แก ่
โปรแกรมโอเพนซอร์ส PDAs, GPS โทรศัพท์มือถือ เว็บ 2.0 เป็นต้น เพื่อเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ จัดเก็บ 
สร้างและวิเคราะห์สารสนเทศ รวมถึงการสร้าง คลังความรู้ต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนสังคมฐานความรู้       

2. การประยุกต์เทคโนโลยีด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเข้าถึง ใช้ และคัดลอกสารสนเทศ
จากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต     

3. การยอมรับ ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ กล่าวคือ บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่มักวิตกกังวล
กับเครอื่งมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
บรรณารักษ์ต้องเตรียมพร้อมส าาหรับ การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และต้องสามารถน าามาใช้
กับงานสารสนเทศต่างๆ โดยยึดหลักการบริการท่ีดีและทนัสมยัทสี่ดุแก่ผู้ใช้ความพายายามลดความกลัวหรอ
ในความสามารถใชเืทคโนโลยีใหม่ๆ  ท้ังนี้บรรณารักษ์ต้องฝึกฝนตนเองใน การเรียนรเืืทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา ซึ่งอาจกระท าได้โดยติดตามข่าวสารและการฝึกอบรมการใชเืทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดังกล่าว      

4. ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หมายถึง การแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน าา
เทคโนโลยีมาใช้ ในห้องสมุด เช่น ปัญหาเครื่องไอแพดไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ข้อจ าากัดของการ
ใช้ไวไฟ เป็นต้น บรรณารักษ์ควร สามารถแก้ปัญหาเฉพาะท่ีเป็นพื้นฐานเหล่านี้ได้       



5. ความสามารถและความใฝ่รู้ ติดตามกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยใน
ประเด็นนี้จะพบ ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีพัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ นาที 
บรรณารักษ์ต้องติดตามข่าวคราว ความเคลื่อนไหวของไอซีทีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะผ่านทาง Blog, 
Webcast, Instant Messaging (IM) หรือเครือข่าย สังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
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