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รูปแบบการบริหารงานในห้องสมดุ 

 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
เชื่อมต่อกับระบบ  ออนไลน ์

           5.2  ที่อ่านหนังสือส่วนบุคคล 

           5.3  เครื่องถ่ายเอกสาร 



            5.4  อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เหน็ว่าเหมาะสม และห้องสมุดมีความสามารถในการ
จัดหามาให ้   ผู้ใช้บริการได ้

 6. บุคลากรห้องสมุดควรมกีารกระตุ้นให้บุคลากรท่ีมีอยู่แสดงพลงัและศักยภาพ 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 าให้เกิดความร่วมมือในการท างานด้านต่าง ๆ 
เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีอยู่ 2 เครือข่าย ได้แก่ 

  9.1 PULINET (Provincial University Library Network) หรือขา่ยงานห้องสมุด
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 
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