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การเป็นผู้บรหิารที่ด ี

 การบริหาร  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนและงาน   เป็นสิง่ท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารงานดังนั้นจงึ
ต้องใช้การปกครองอย่างมีศิลปะ   เพือ่ให้สามารถครองใจคนและได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพ 
ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการท างานให้ส าเร็จลลุ่วงตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  การดูแล  
การจูงใจ   จะต้องน าก่อนท าเป็นตัวอย่าง   ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  ให้เป็นที่ชืน่ชมยินดี 

คุณสมบัติที่ดขีองผู้บริหาร  

 1. มีความรู้ ความสามารถ การใช้สติปัญญาน้ัน ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
เมื่อมีสติปัญญาดีก็เกิด และเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเป็นการพัฒนาตนเองให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  สอดคล้องกบัการบริหารการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ 

 2. เป็นผู้มีสงัคมดี ค าว่าสังคมดีคือจะตอ้งมีลักษณะของการเป็นผู้น า ที่มีอารมณ์มัน่คงยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนร่วมงาน มีวฒุิภาวะ มคีวามเชื่อมั่นในตนเอง มีความสนใจและใช้
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเป็นผูป้ระสานงานที่ดี  เพื่อประโยชน์ต่อการปฏบิัติงาน 

 3. เป็นผู้ที่มีแรงกระตุ้นภายใน   คือมีจิตส านึกเกิดขึ้นในตัวของผู้น า   เป็นแรงกระตุ้นท่ีเกิดขึ้น
จากความสัมพันธ์ต่อแรงจงูใจ  เป็นผู้ที่มีศิลปะในการสื่อสารที่จะโนม้น้าว  ให้ผูป้ฏิบัตงิานมีความรักมี
ความเข้าใจ  และปรารถนาที่จะท างานตรงนั้นให้เกิดความส าเรจ็ 

 4. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี   ผู้น าจะต้องตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ตัวเอง ของลูกน้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน มองโลกในแง่ดี ปรารถนาดีกับทุกคน มีความจริงใจใน
การท่ีจะท าให้กิจการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 ห้องสมุดยุคใหม่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการด าเนินงาน การบริหารงานให้ทันต่อ
กระแสการปรับเปลีย่นของโลก เพราะปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้โลก
เปลี่ยนแปลงไป จากยุคอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคสังคมข่าวสาร หรือยุคสารสนเทศ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรปูแบบในการเรียนรู้ ของมนุษย์เป็นอย่างมากซ่ึงการเปลีย่นแปลงดงักล่าวสบืเนื่องมาจาก
พลัง และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้จัดการสารสนเทศจ านวนมหาศาล ลดข้อจ ากัด
ทางด้านเวลา ระยะทาง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ ดังนั้น
ห้องสมุดยุคใหม่ต้องปรบัปรุงรูปแบบการให้บริการแบบใหม่เพราะแนวโน้มของการใช้ห้องสมุดในปัจจบุัน
ได้เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ นักศึกษา อาจารย์จะใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาสารสนเทศมากขึ้น และมี
การให้บริการสารสนเทศในรูปสื่ออเิล็กทรอนิกส์แทนการใช้สารสนเทศจากสื่อสิ่งพมิพ์ ห้องสมุดยุคใหม่
ต้องน าเอาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล รวมถงึ การจัดหาโปรแกรมส าเรจ็รูปมา
ใช้งาน เพราะขณะนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น การเชื่อมโยงเครือข่ายตา่ง ๆ รวมทัง้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อมาใช้ในงานห้องสมุดกม็ีมากขึ้น ท าให้เห็นความเจรญิเติบโต ความสมบูรณ์ และความหลากหลายท่ี
ส่งผลต่อศักยภาพทางการศึกษา การจัดการห้องสมุดยุคใหม่ควรด าเนินการดังนี้ 



รูปแบบการบริหารงานในห้องสมุด 

 1. บริหารงานแบบกระจายอ านาจ เพื่อให้สามารถน าเนินงานได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการได้ แต่ก็ควรน าเอาระบบการบริหารงานแบบรวมอ านาจมาใช้
ในการด าเนินงานด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และการให้บริการสารสนเทศร่วมกัน เป็น
ต้น การบริหารงานควรน าเอาระบบธุรกิจเข้ามาช่วยในการจัดการห้องสมุด มีการคิดต้นทุน ก าไรในการ
ด าเนินงาน มกีารน าเอาระบบการประกนัคุณภาพเข้ามาใช้ในหน่วยงาน มีการตรวจสอบการด าเนินงาน 
เป็นต้น 

 2.การจัดการเก่ียวกับฐานข้อมูลของห้องสมุด ห้องสมดุจะต้องมีการจัดการฐานข้อมูลที่ดี มีการ
จัดการ และปรับปรุงฐานข้อมูลอยู่เสมอ ควรเพิม่ศักยภาพจากการเป็นเพียงฐานข้อมูลบรรณานุกรม ให้
สามารถบริการข้อมูลจากตน้แหล่งได้ และให้บริการเอกสารเต็มรูปได้ หรือจัดการสารสนเทศของ
ห้องสมุดให้อยู่ในรูปดิจิตัล หรือในรูปมลัติมีเดียมากขึ้น 

 3. การจัดระบบการค้นคืนสารสนเทศ ห้องสมุดจะตอ้งปรับปรุง และสร้างเครื่องมือชว่ยค้นที่มี
คุณภาพที่ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถงึทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้มากที่สุดและรวดเร็ว 
ถูกต้องที่สุด เครื่องมอืช่วยค้นที่จะต้องจดัท าได้แก่ บัตรรายการ บัตรดรรชนีวารสาร การสืบค้น
สารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ (OPAC) ในการสืบค้นสารสนเทศห้องสมุดต้องสามารถสืบค้นได้หลายวิธี 
เช่น ค้นคืนจากค าส าคัญ จากหัวเรื่อง จากชื่อเรื่อง จากชื่อผู้แต่ง จากเลขเรียกหนังสือ หรือดว้ยวิธี
ตรรกะ เป็นต้น 

 4. งานบริการห้องสมุด หอ้งสมุดจะตอ้งจัดใหม้ีการบริการสารสนเทศหลายรูปแบบ เช่น 
บริการสอนการใช้ห้องสมุด บริการสารสนเทศเลือกสรร บริการข่าวสารทันสมัย บริการค้นคืน
สารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ บริการอินเทอร์เน็ต บริการสารสนเทศในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนกิส์
มากขึ้น มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่าจะให้บริการดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเปลี่ยนแปลง
บริการของตน ในการตัดสินใจว่าจะด าเนนิการเปลี่ยนแปลงการให้บรกิารควรจะอยู่ในรูปแบบการ
ให้บริการวิชาการ หรือให้บริการในรูปแบบของตลาดขอ้มูล ควรมีการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะได้น าความรู้ดังกล่าวมาพฒันาและปรับปรุงงานบริการของห้องสมุดใหอ้ยู่ในเชิงรุก 
มุ่งใหบ้ริการด้วยความพึงพอใจ 

 5. อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวก ห้องสมุดยคุใหม่ต้องจัดหาอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ให้
ผู้ใช้บริการ 

5.1  คอมพิวเตอร์ และเครือ่งพิมพ์ที่มีการเชื่อมต่อกบัเครือข่ายต่าง ๆ หรือ
เชื่อมต่อกับระบบออนไลน ์

           5.2  ที่อ่านหนังสือส่วนบุคคล 

           5.3  เครื่องถ่ายเอกสาร 

        5.4  อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เหน็ว่าเหมาะสม และห้องสมุดมคีวามสามารถในการ   

จัดหามาใหผู้้ใช้บริการได้ 



 6. บุคลากรห้องสมุดควรมีการกระตุ้นให้บุคลากรที่มีอยู่แสดงพลังและศักยภาพ หรือ
ความสามารถที่แท้จริงออกมา และผู้บรหิารควรให้ความไวว้างใจ และรู้จักมอบอ านาจแก่ผู้ที่เหน็ว่า
เหมาะสมให้ท างาน บุคลากรห้องสมุดถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาห้องสมุด ดงัน้ัน
บุคลากรห้องสมุดควรปรบัปรุงตวัเองใหม้ีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าท่ีในห้องสมุดใหด้ีที่สุด 
เพราะห้องสมุดในปัจจุบันไดก้ลายเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ หรือบางแห่งก็กึ่งอัตโนมัติ มีการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร มาใช้ในงานห้องสมุด บุคลากรห้องสมุดจ าเป็นจะต้องได้รบั
การพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับเครื่องมอืหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในงาน
ห้องสมุด หรอืเกี่ยวข้องกบังานห้องสมุด และบรรณารักษ์ หรือ/และบุคลากรห้องสมุดควรมีความรู้
ความสามารถ และทักษะดังนี ้

  มีความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ได้แก่ระเบียบ และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ
งาน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงาน ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง ของประเทศ และของโลก เป็นต้น มีความสามารถทางภาษา และวธิีการสื่อสาร โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษมีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลทั้งโดยการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ และมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังต้องมีความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับ
ธุรกิจ การสื่อสาร การศึกษา ตลอดจนด้านต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ รู้จัก
วิธีการบริหารงานห้องสมุดให้ประสบผลส าเร็จ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น มี
ลักษณะเป็นนักวิจัย หรือมีนิสัยชอบการศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ  บรรณารักษ์ต้องสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะปัจจบุันสถาบัน
หลายแหนง่ได้มีการน าเอาระบบบริการข่าวสารผ่านอนิเทอร์เนต็ หรือมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร 
หนังสือ หนังสือพิมพ์ เอกสารต าราที่จัดท าในระบบ HTML และอื่น ๆ รวมถึงสิ่งตีพมิพ์ประเภทต่าง ๆ 
ลงเผยแพร่ทางอินเทอรเ์นต็ 

 7. ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ส าคัญ จะต้อง
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิดทุกรูปแบบมาไว้ใหบ้ริการอย่างเพียงพอ และแนวโน้มของทรพัยากร
สารสนเทศควรเน้นสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

 8. มีการสร้างระบบควบคมุคุณภาพของห้องสมุด หมายถึงการสร้างระบบตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผล ตลอดจนการก าหนดมาตรฐานของงานห้องสมุดและมาตรฐานนั้นจะต้องเป็นท่ียอมรับ 
เช่น มีการก าหนดเกณฑ์ในการวัดผล หรอืก าหนดดัชนีชีวัดคุณภาพของห้องสมุด มีการสร้างมาตรฐาน
ข้ึนมาเพื่อให้ห้องสมุดสามารถเปรียบเทียบผลงานได้ และที่ส าคัญการควบคุมคุณภาพในห้องสมดุต้องให้
ทุกฝ่ายได้เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพราะการประเมินคุณภาพต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมกันท างาน 
ไม่ใช่มาจับผิดการท างานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 9. มีการสร้างความรว่มมือระหว่างห้องสมุด เพือ่ให้เกดิประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน หรือเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการท างาน เช่นแบ่งหน้าทีในการสร้างฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่
เป็นรูปแบบของ Full text แบ่งหน้าที่ในการจัดหาวารสารร่วมกัน แบ่งหน้าที่ในการท าดรรชนีวารสาร 
แบ่งหัวข้อในการท ากฤตภาค มีความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ห้องสมุดจะตอ้งเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายของห้องสมุดเพราะจะท าให้เกิดความร่วมมอืในการท างานด้านต่าง ๆ 
เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีอยู่ 2 เครือข่าย ได้แก่ 



  9.1 PULINET (Provincial University Library Network) หรือข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนมนีาคม พ.ศ. 2529 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า “โครงการ
จัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 6 สถาบันด้วยกันได้แก่ 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านกัวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม และส านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และปัจจุบันมีสมาชิกถึง 12 สถาบันด้วยกัน 
เครือข่ายท่ีใช้ในการติเดต่อระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ จะใช้เครือข่ายไทยสาร (ThaiSARN) ของ เนคเทค 
(NECTEC) (สุวันนา ทองสีสุขใส และอัฉรา จันทรสุวรรณ์. 2539 : 1-24) 

  9.2 เครือข่าย THAILINET (M) เป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นหลังจากเครือข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งเกิดจากมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งได้เสนอให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลางจัดท าโครงร่างพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2535 เพือ่ให้ทันต่อการเสนอของบประมาณประจ าปี 2537 
ทางทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้น าโครงการดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2536 โดยได้รับงบประมาณ 177,272,700 บาท และ
จัดหาซอฟต์แวร์เพื่อมาด าเนนิงานห้องสมุดการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายจะมีศูนย์กลางอยู่ที่
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


