
บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการบริหาร 

บทบาทของบรรณารักษ์ที่คนทั่วไปคุ้นเคยหมายถึงผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลและจัดระบบหนังสือภายใน
ห้องสมุด และให้บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้งาน แต่ในยุคดิจิทัล รูปลักษณ์ของความรู้ก าลัง
เปลี่ยนแปลงจากหนังสือไปสู่รูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น E-book, Audio-Ebook, รูปภาพ, วิดีโอ, เกม, บล็อก, 
แอพพลิเคชั่น และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ บทบาทของบรรณารักษ์จึงมีแนวโน้มว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไป 
รวมทั้งจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกความรู้ในอนาคตด้วย 

บรรณารักษ์ไม่ใช่แค่คนที่นั่งเฝ้าหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่บรรณารักษ์จะต้องรู้จักหนังสือในห้องสมุด
ทั้งหมดด้วย การที่ผู้ใช้บริการมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ แล้วบรรณารักษ์สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ 
ได้รอบห้องสมุดนับเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากๆ หรือแม้แต่การเปลี่ยนบทบาทของบรรณารักษ์ให้กลายเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือก็ยิ่งดี เช่น เมื่อคนเข้ามาในห้องสมุดแล้วต้องการรู้วิธีการรักษาสุขภาพ บรรณารักษ์ก็จะ
แนะน าหนังสือพร้อมทั้งบอกได้ว่าเล่มไหนอ่านดี เล่มไหนอ่านง่าย ช่วยชี้น าท าให้เกิดการเรียนรู้และความสนใจ
ในการอ่านหนังสือของผู้ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น 

บรรณารักษ์ควรจะมีทักษะของตัวเอง ซึ่งทักษะที่เรียนรู้จากการศึกษาในสาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์
หรือสารสนเทศศึกษา บรรณรักษ์ยุคใหม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีและรูปแบบห้องสมุดแบบใหม่ 
เช่น ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดดิจิตอล และห้องสมุดเสมือน แต่ความรู้พ้ืนฐานทางด้านบรรณรักษ์ก็ยังคงเป็น
หัวใจส าคัญในการจัดการงานห้องสมุดให้มีคุณภาพใน ด้านการบริหารจัดการ ห้องสมุดจ าเป็นต้องมีผู้บริหารที่
มีความรู้ความสามารถในการที่จะบริหารของสมุดให้ก้าวไปสู่ห้องสมุดที่ทันสมัย ผู้น าหรือบรรณรักษ์ยุคใหม่
ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดที่แปลกใหม่ในการที่จะบริหารห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
มีความทันสมัย และมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้นอกจากนั้นผู้น าหรือ
บรรณารักษ์ยุคใหม่ต้องมีด้านความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บรรณารักษ์ยุคใหม่ต้องรู้จัก
วิธีการที่จะท าให้ห้องสมุดของตนเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้ ต้องเป็นผู้มีความสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่ห้องสมุด 

บทบาทของบรรณารักษแ์ละนักสารสนเทศในด้านการบริหาร 

ความหมายและความส าคัญ 
           บทบาท หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศใน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ ที่บรรณารักษ์และนักสารสนเทศยึดเป็นแนวทางและปฏิบัติ 
ในการท างาน 
          1. บทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ ์และนักสารสนเทศ 
           บรรณารักษ์และนักสารสนเทศเป็นประเด็นส าคัญของวิชาชีพสารสนเทศในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศก าลังเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสภาพของ
องค์กรเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ท าให้สภาพการท างานมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ต้องปรับตัวให้ทันกับ
เทคโนโลยีรูปแบบของสารสนเทศ สื่อสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศใหม่ ตลอดจนงานและบทบาทใหม่และ
ความต้องการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการได้  



บทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศท่ีเคยมีมาแต่เดิมจึงไม่เพียงพอ 
แต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องและ
รองรับ กับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป  
           1.1 บทบาทในด้านการบริหารจัดการ 
            มีความรู้ด้านการบริหารจัดการงานในห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ รวมถึงทักษะด้านการจัดการ 
ทั่วๆ ไป มีภาวะผู้น าและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) น าแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานและบริการของห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ เช่น การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เป็นผู้ก าหนด
นโยบาย มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศส าหรับองค์กร สามารถด าเนินงานให้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งในการวิจัยของอัญชุลี วิจิตรเจริญ และขวัญชฎิล พิศาล 
พงศ์ (2555: 21) เกี่ยวกับสมรรถนะท่ีคาดหวังของนักสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศ
ไทย พบว่า ทั้งผู้บริหารและนักสารสนเทศมีความคาดหวังสมรรถนะด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 
โดยส่วนใหญ่คาดหวังเรื่องการมีความคิดสร้างสรรค์ การปรับปรุง และพัฒนางานเพ่ือตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการท างานเป็นทีม 
           2. ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้บริหาร 
           2.1 ความสามารถในการประสานกับผู้บริหารสูงสุด เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดมีความส าคัญต่อ
ห้องสมุด คือ เป็นผู้พิจารณาและให้ค าแนะน าเป้าหมายในการด าเนินงานห้องสมุดที่ได้จัดท าข้ึน เป็นผู้ประเมิน
การปฏิบัติงานของห้องสมุดว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่  เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการ
บริหารงานห้องสมุดว่าควรเป็นอย่างไร และอยู่ภายใต้หน่วยงานใด 
          ดังนั้นผู้บริหารห้องสมุดจึงต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บริหารองค์กรในทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของห้องสมุด 
          2.2 ความสามารถด้านการวางแผน ผู้บริหารห้องสมุดต้องท าหน้าที่ในการตัดสินใจทิศทางที่ควรจะ
เป็นของห้องสมุด โดยต้องท าหน้าที่วางแผนการท างานซึ่งสามารถส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ หรือความสามารถในการมองการณ์ไกล ต้องมีการสอบถามความคิดเห็นในเรื่องการวางแผนจากทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง และแผนต้องสอดคล้องกับภารกิจและทิศทางของห้องสมุดด้วย โดยพิจารณาจาก 
             ภารกิจที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันและท่ีคาดว่าจะท าในช่วง 5-10 ปี 
             ผลผลิต ซึ่งอาจเป็นบุคลากร เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือบริการที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน
ของห้องสมุด 
             ขอบเขตของเรื่องที่ห้องสมุดสนใจในการท าวิจัยหรือพัฒนาผลผลิต 
             ปัญหาด้านสารสนเทศ และสิ่งที่ต้องการแก้ไข 
             ทิศทางและแนวโน้มการขยายตัวของห้องสมุด 
           2.3 การบริหารด้านงบประมาณ ผู้บริหารห้องสมุดต้องรู้จักการบริหารงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรจากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการวางแผน
เกี่ยวกับการใช้งบประมาณแต่ละปีได้ 

  



2.4 การจัดการองค์กรและบุคลกร ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการดูแล เอาใจใส่ และมี
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต้องก าหนดความรับผิดชอบของบุคลกรอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง
ความสามารถของแต่ละคน 
          2.5 ความสามารถในด้านการบังคับบัญชา ผู้บริหารที่ดีต้องมีความสามารถในการบังคับบัญชา
บุคลากรแต่ละคนเพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความราบเรียบและส าเร็จตามเป้าหมาย 
ความสามารถและทักษะด้านการบังคับบัญชาของผู้บริหารห้องสมุด ควรประกอบไปด้วย 
           มีความเป็นผู้น า รู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน และดึงความสามารถของลูกน้องแต่ละคน
ออกมา 
            มีจิตวิทยาในการเสริมสร้างก าลังใจ สร้างแรงจูงใจในการท างานของลูกน้อง 
           สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น เช่น การคัดเลือกคนท างานแทน
ต าแหน่งที่ว่างลงอย่างกะทันหัน 
            เห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้บุคลกรผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาความรู้ 
           ให้ความส าคัญต่อสิทธิ ประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
          2.6 ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักแก่คนในองค์กรและคนภายนอก ซึ่งอาจจะท าได้หลายรูปแบบ เช่น การแจกคู่มือ การ
จัดท ารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ จัดบริการข่าวสารทันสมัย เป็นต้น 
          2.7 ด้านการประเมินผลการท างาน คือผู้บริหารต้องสามารถประเมินผลการท างานของบุคลากรได้
อย่างเหมาะสม และยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุด   
          2.8 การใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการ ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้
งานบริหารส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว เช่น เครื่องมือทางสถิติ หรืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

         3. กลยุทธ์ในการบริหาร 
         3.1 มองความเคลื่อนไหวรอบข้าง 
         ก่อนที่จะสามารถตัดสินใจในเรื่องส าคัญๆ ที่มีผลต่อห้องสมุดได้ ผู้บริหารต้องรู้เรื่องราวความเป็นไปใน
โลกปัจจุบันเสียก่อน เริ่มต้นจากลองสังเกตสถานการณ์รอบตัว ทั้งข่าวความเคลื่อนไหวภายในและภายนอก
ประเทศ สภาพเศรษฐกิจ ตลาด กระแสต่างๆ อันรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของบรรดาคู่แข่งด้วย นอกจาก
จะต้องรู้ว่าโลกหมุนไปถึงไหนแล้ว มองว่าคนรอบข้างท าอะไรกันอยู่ ผู้รับบริการต้องการบริการประเภทไหน ยัง
มีจุดใดบ้างที่ยังไม่มีใครท าบริการข้ึนมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้  
          3.2 คิดมุมกลับ 
          การมองสิ่งต่างๆ ในมุมเดิมก็จะท าให้ทัศนคติหรือวิสัยทัศน์เราเป็นในรูปแบบเดิมๆ ซ้ าๆ การคิด
แผนงานหรือผลิตภัณฑ์ก็อาจไม่มีความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างนัก ซึ่งอาจท าให้บริการของเราไม่โดดเด่น 
ลองคิดนอกกรอบดูบ้าง ท้าทายความเชื่อเดิมๆ กล้าที่จะคิดต่างดู บางที่เราอาจได้มุมมองต่อสิ่งรอบตัวต่างจาก
เดิม และอาจน ามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแนวทางบริหาร หรืออาจได้ไอเดียใหม่ก็เป็นได้ 

  

 



3.3 ศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
          หน้าที่หลักอีกอย่างของผู้บริหารคือการตัดสินใจ และการตัดสินใจนั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานที่มั่นคงด้วย
ข้อมูล อย่าได้ตัดสินใจหากข้อมูลในมือมีน้อยเกินไป ควรหาข้อมูลให้มากๆ หาจากหลายแหล่ง และหลาย
มุมมอง ควรมองให้รอบด้าน อย่าถือเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในการตัดสินใจ การใช้สัญชาตญาณเป็น
ตัวก าหนดไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง ผู้บริหารที่ดีควรมองทุกเรื่องอย่างมีเหตุผล หาข้อมูลและศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจ
ใดๆ เพราะอนาคตห้องสมุดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
          3.4 บริหารงานด้านบุคลากรให้เหมาะสม 
          เมื่อถึงขัน้ตอนสั่งงาน ผู้บริหารควรเลือกทีมให้เหมาะกับงาน ทั้งในด้านเนื้อหา ความยากง่าย หรือ
แม้แต่ปริมาณ ไม่ควรปล่อยให้พนักงานคนใดคนหนึ่งท างานมากเกินไป เพราะอาจท าให้ผลงานออกมาไม่ดีนัก 
ดังนั้นเราจึงควรแบ่งงานให้ลูกทีมตามความเหมาะสมทั้งด้านความสามารถและจ านวนคนในทีมนั้นๆ 
นอกจากนี้เราควรคอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกทีมต้องการ อาจเป็นการให้ค าแนะน าหรือหาคนมา
เสริมทีมหากจ าเป็น 
          3.5 ปรับแนวการด าเนินงานระหว่างปฏิบัติงาน 
          เมื่อลูกทีมปฎิบัติงานไปสักพักก็ควรมีการประชุมรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ เพ่ือว่าหากเกิดปัญหา
ใดๆ ขึ้นก็จะแก้ไขได้ทันท่วงที และควรใช้โอกาสนี้ปรับแผนงานบ้าง เพราะไม่มีทางที่แผนงานซึ่งวางไว้แต่ต้นจะ
ไม่มีจุดบกพร่องใดๆ ยังไม่นับรวมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในส่วนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดการด าเนินงาน 
นอกจากจะระดมสมองแก้ไขปัญหาแล้ว เราควรสังเกตลูกทีมว่าต้องการให้ช่วยสิ่งใดบ้างไหม บางครั้งลูกทีม
อาจไม่รู้ตัวหรือไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง เราจึงต้องใช้ทักษะความเป็นผู้น า
แนะแนวทาง และเพราะเราเป็นผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่มองภาพรวม หากมีสิ่งใดไม่เข้ารูปเข้ารอยแล้วละก็ จัดการ
แก้ไขให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเคยวางไว้ หรืออาจต้องปรับแผนบ้าง หากแผนเดิมไม่เวิร์กนัก 
          3.6 เป็นผู้น าทางความคิด 
          การที่ทีมจะท างานเข้าขากันได้ดีนั้นต้องเริ่มจากตัวลูกทีมควรมีทัศนคติและมุมมองไปในทางเดียวกัน 
ดังนั้นผู้บริหารควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกทีมกล้าคิดกล้าแสดงออก และสร้างทัศนคติที่ดีเสริมเข้าไปด้วย 
เพ่ือว่าพวกเขาจะกล้าออกความแสดงความคิดเห็นต่อมุมมองหรือเสนอไอเดียการแก้ปัญหาต่างๆ ออกมาในที่
ประชุม เพราะบางครั้งตัวผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมนั้นๆ ก็ไม่ได้เป็นฝ่ายถูกเสมอ บางทีสิ่งที่ลูกทีมคิดอาจเป็น
ประโยชน์ก็เป็นได้ ก็อาจเป็นการจุดประกายความคิด และเพราะเราไม่ใช่ฝ่ายถูกเสมอ  

 
ความส าคัญของงานบริหารห้องสมุด 

ความหมายและความส าคัญของการบริหารงานห้องสมุด 
          การบริหารงานห้องสมุด หมายถึง การบริหารงานทุกอย่างในห้องสมุด การกระท ากิจกรรมใดๆในงาน
ของห้องสมุดให้ด าเนินไป โดยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ โดยมี การก าหนดแนวนโยบาย วางรูปงาน 
และหาวิธีต่างๆรวมทั้งการเลือกหา หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆมาไว้ในห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ด าเนินไป
ด้วยดี ตามก าลังของงบประมาณท่ีได้จัดสรรแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ห้องสมุด ไม่เฉพาะผู้บริหารเท่านั้น การบริหารงานห้องสมุด เป็นงานที่มีความส าคัญมากส าหรับห้องสมุด  
           



การบริหารงาน ในห้องสมุดแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข สถานภาพ และปัจจัย
ต่างๆ ของห้องสมุด การบริหารงานของห้องสมุดมีการน าทฤษฎีหลายทฤษฎีมาประยุกต์ใช้มาปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  
  จากการศึกษาความหมายของการบริหารห้องสมุดที่ได้กล่าวมาข้างต้น คงจะท าให้เข้าใจและยอมรับ
ว่าการบริหารห้องสมุดมีความส าคัญ และสามารถท่ีจะเอ้ือประโยชน์ให้ห้องสมุดด าเนินงานต่างๆ ไปสู่เป้าหมาย
ที่ผู้บริหารวางไว้ได้อย่างมั่นใจ จะเห็นได้ว่าทุกห้องสมุดมีความประสงค์ที่จะพัฒนาไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะ
คุณภาพของผู้บริหารนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าพาห้องสมุดไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ 
ทั้งนี้เพราะงานด้านการบริหารเป็นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฎิบัติงาน และเมื่อ
เราได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในห้องสมุดแล้ว งานด้านการบริหารก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ 
  ห้องสมุดและผู้บริหารจะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ และพร้อม
จะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความส าเร็จให้แก่ห้องสมุดมากยิ่งข้ึน  
  1. คุณสมบัติของผู้บริหาร 
          คุณสมบัติส่วนตัว  
                   สุขภาพดี 
                   เฉลียวฉลาด 
                   อารมณ์ม่ันคง, มองโลกในแง่ดี 
                   ประพฤติดี, มีคุณธรรม, เมตตา, ซื่อสัตย์ เสียสละ  
                          ยุติธรรม เป็นกลาง, มีเหตุผล 
                          เป็นแบบอย่างท่ีดี, มีความสามารถทางด้านความคิด 
          คุณสมบัติทางวิชาการ 
              มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ เฉพาะทาง 
              มีประสบการณ์การท างาน  
              มีความสนใจใฝ่รู้ 
              ทันโลก ทันเหตุการณ์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
              ทันต่อนวัตกรรม เทคโนโลยี 
              ท างานเป็นกระบวนการ มีระบบ อ้างอิงหลักการ 
              มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
         บุคลิกภาพ 
ภายใน 
             มีความมั่นใจในตนเอง ขจัดความประหม่า ขจัดปมด้อย 
             มีความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง 
             รัก ชอบคนอ่ืน มองโลกคนอื่นในแง่ดี 
             ควบคุมอารมณ์ต่างๆ (รัก โลภ โกรธ หลง) 



            รู้จักการควร ไม่ควร รู้กาลเทศะ 
            รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใจกว้าง 
            มีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด  
ภายนอก 
            การแต่งกาย 
            การพูด 
            ลีลา ท่าทาง การนั่ง เดิน ยืน การใช้มือ  
            ความมีชีวิตชีวา แคล่วคล่องว่องไว 
            สร้างความน่าประทับใจให้คนอ่ืน 
            ตรงต่อเวลา  

คุณสมบัติด้านการบริหาร 
1.1 มีภาวะผู้น า ผู้บริหารต้องมีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การ

สนับสนุน เป็นนักประสานความเข้าใจของทุกฝ่าย สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสาน
ประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้ 

1.2 มีเมตตาธรรม ไม่มีอคติ คือล าเอียงด้วยความชังหรือรัก ไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การต าหนิ
หรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาต้องลงโทษด้วยเมตตา ไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธแค้นส่วนตัว ความรู้จักอดกลั้นและ
อดทนทั้งทางอารมณ์และจิตใจ สุดท้ายคือการรู้จักให้อภัย ไม่อาฆาตแค้น เรื่องที่แล้วก็ให้แล้วกันไป ถ้า
ผู้บริหารมีเมตตาธรรมรู้จักให้อภัย จะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน  

1.3 ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง ในการท างานถ้ามีหลักการที่ชัดเจน การท างาน
ก็จะง่าย สะดวก เร็วขึ้น มีความเป็นธรรม และตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้แม่นย า  

1.4 เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักบริหารที่ดีต้องคิดสร้างสรรค์ให้บังเกิดสิ่งที่เป็นไปได้ และต้องมี
ความสามารถในการจัดระบบความคิดให้เชื่อมโยง มองถึงองค์กรรวมของปัญญาทั้งหมด นอกจากการคิดอย่าง
มีระบบแล้ว ยังต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1.5 มีการสร้างวิสัยทัศน์ นักบริหารที่มีความสามารถต้องมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตออกและ
คาดการณ์ได้อย่างแม่นย า ด้วยสายตาที่กว้างไกล จากประสบการณ์ที่สะสมมานานปี ด้วยการศึกษาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน มองเห็นภาพรวมทั้งระบบ ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์  

1.6 มีทักษะหลายด้าน นอกจากจะเป็นนักคิด นักวิเคราะห์แล้ว ยังต้องมีทักษะในเรื่องต่อไปนี้ ทักษะ
ในการตัดสินใจ ต้องมีการจัดการที่ดี มีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีข้อมูลที่ถูกต้องมากพอและทันสมัย ทักษะในการ
แก้ไขปัญหา ทักษะในการสร้างทีมงาน  

1.7 รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย เพราะการมีข้อมูลที่ดีช่วยให้การตัดสินใจถูกต้อง แม่นย าขึ้น จึงต้อง
รู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล กระตือรือร้นอยู่เสมอ เป็นนักอ่าน ขยันใฝ่หาความรู้ ช่างสังเกต รู้จักฟัง  

1.8 รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ทันสมัย รู้ว่าขณะนี้ตนเป็นใคร มีบทบาทและมีอ านาจหน้าที่อย่างไร 
เพ่ือที่จะสวมบทบาทและแสดงบทบาทตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่
เข้าไปก้าวก่ายงานในหน้าที่รับผิดชอบของคนอ่ืน  

1.9 กล้าตัดสินใจ ในหลักวิชาการบริหารกล่าวกันว่า สิ่งที่ยากท่ีสุดของนักบริหารคือ การตัดสินใจ แม้
จะมีข้อมูลครบถ้วนในมือแต่ก็ไม่กล้าตัดสินใจ เพราะขาดความมั่นใจ กลัวที่จะต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดจาก



การตัดสินใจนั้น องค์กรใดที่มีผู้บริหารแบบนี้องค์กรนั้นคงเจริญเติบโตได้ยาก มองไม่เห็นอนาคตด้านความ
เจริญก้าวหน้า  

1.10 มียุทธวิธีและเทคนิค กลยุทธ์เป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน ส่วนเทคนิค
จะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรอ่ืน ๆ มิให้สิ้นเปลือง เทคนิคท่ีดีไม่ควรมีความสลับซับซ้อนมากเกินไป 
สามารถเข้าใจและง่ายต่อการปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จได้ 

 
2.ขอบเขตงานบริหารห้องสมุด 

          2.1 การวางแผน (Planning)  คือ หน้าที่ของการจัดการ เกี่ยวข้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์ 
นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนงานโครงการ และก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการปฏิบัติงานและ ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรภายในองค์กรที่สังกัดอยู่ และส่งเสริมวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
ขององค์กร หรือของหน่วยงานที่สังกัดอยู่ และตอบสนองบทบาท หน้าที่ของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศท่ีมุ่ง
ให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและบริการหลากหลายที่มี ส าหรับการศึกษาค้นคว้า อย่างมีทักษะ หรือการ
รู้สารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2548: น.126) 
การวางแผนจะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้เสมอ  
          2.2 การจัดการองค์กร (Organizing) หมายถึง การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศ โดยแยกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะงานที่เหมือนกัน ซึ่งอาจแยกเป็นแผนก กอง ฝ่าย เป็นต้น แต่การ
จัดองค์กรนั้น จะต้องศึกษาถึงลักษณะงานทั้งหมดก่อน เพ่ือก าหนดกลุ่มงานให้ครอบคลุม และครบถ้วน 
          การจัดองค์กรเป็นการก าหนดว่าแต่ละแผนกจะมีหน้าที่รับผิดชอบงานในเรื่องใด ควรอยู่ภายใต้
สิ่งแวดล้อมใด ใช้วัสดุ อุปกรณ์ใดบ้าง งานสัมพันธ์กับแผนกงานใด ถือเป็นการป้องกันความสับสน ซ้ าซ้อนใน
การท างาน และถือเป็นการประหยัดงบประมาณในกรณีที่แต่ละแผนกงานสามารถใช้สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์
ร่วมกันได้ ในการจัดองค์กรในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศสามารถจัดแบ่งได้ โดยพิจารณาตามลักษณะงาน
ดังต่อไปนี้ 
    ตามลักษณะการให้บริการ เช่น บริการให้ยืม บริการแนะน าการอ่าน เป็นต้น 
    ตามลักษณะของผู้รับบริการ เช่น บริการส าหรับเด็ก บริการส าหรับผู้พิการ เป็นต้น 
    ตามกระบวนการท างาน เช่น แผนกคัดเลือก แผนกจัดซื้อ แผนกวิเคราะห์และท ารายการ เป็นต้น 
    ตามลักษณะหน้าที่หรือประเภทของงาน เช่น แผนกงานบุคคล แผนกการเงิน เป็นต้น 
    ตามต าแหน่งที่ตั้งท าการ เช่น ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น 
    ตามช่วงเวลาท าการ เช่น บริการภาคเช้า บริการภาคค่ า เป็นต้น 
         ในการจัดองค์กรนี้สามารถน าเสนอเป็นแผนผังโครงสร้างองค์กรได้ เพ่ือให้เห็นภาพทั้งหมดของงานและ
ตรวจสอบได้ว่าที่มีอยู่ครบถ้วนหรือไม่ บุคลากรท าความเข้าใจกับสายงานได้ว่าตนอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ
ใคร นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการคิดค้นพัฒนาเทคนิค หรือวิธี หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ต่างๆ อันจะ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
          2.3 การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าท างานให้เหมาะสมกับ
งาน ดังวลีที่ว่า “Put the right man in the right job” เพ่ือให้การท างานบรรลุผลที่ได้ตั้งไว้ เพราะ
ทรัพยากรมนุษย์ คือผู้ที่ใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ด าเนินงานตามแบบแผนที่ได้สร้างขึ้น ซึ่งจะประสบ
ผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้นมีทรัพยากรบุคคลที่มี



ความสามารถ และกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  
          ในการบริหารงานบุคคลในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเริ่มจากการวางแผนในเรื่องคุณลักษณะ
บุคลากรแต่ละแผนก ก าหนดต าแหน่งและเงินเดือน สรรหาคนเข้าท างานและท าการคัดเลือกโดยวิธีการตาม
กฎระเบียบของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ หรือตามกฎระเบียบของหน่วยงาน มอบหมายงานด้วยการ
ปฐมนิเทศ ให้คู่มือการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการจัดให้มีการฝึกอบรมศักยภาพของบุคลากร และประเมิน
ศักยภาพของบุคลากรด้วยปริมาณและคุณภาพของงานตามความสมควร   
   2.4 การสั่งการ (Directing) เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริหารสั่งการ หรือมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุผลที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งการสั่งงานนี้ต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย การจัดท าระเบียบ หรือคู่มือจะช่วยให้
ด าเนินงานตามต้องการได้ดียิ่งขึ้น และในยุค Library2.0 นี้ การสั่งการจะไม่ได้กระท าในรูปแบบคนสู่คนอย่าง
เดียวอีกต่อไป และจะเป็นการสั่งการผ่านเครื่องมือ หรือ Tools ต่างๆ ของ Web2.0 ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร และทั่วถึงมากกว่า นอกจากนี้การสั่งการยังหมายถึงการควบคุม เพื่อให้
เกิดการท างานตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ ตามเวลาที่ก าหนด และภายในงบประมาณที่ตั้งไว้ 
          2.5 การประสานงาน (Co-ordinating) การประสานงานเป็นกระบวนการให้บุคลากรเกิดความ
เข้าใจร่วมกัน แม้จะท างานแยกจากกันตามหน้าที่ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประสบผลส าเร็จร่วมกัน สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในแผนกเดียวกัน และต่างแผนก เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจในหน้าที่และ
บทบาทของคนท างานในแผนกเดียวกันและต่างแผนก ท าให้บุคลากรเข้าใจบทบาทของตนต่อองค์กร ท าให้เกิด
ความร่วมมือ การประสานงานนั้นอาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่าคือการสื่อสาร ซึ่งจ าแนกออกเป็นประเภท และมี
รายละเอียดแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้ 
          การสื่อสาร คือ การส่งข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน ซึ่งการสื่อสารนี้อาจอยู่ในรูปการพูด อ่าน เขียน และแสดงท่าทาง การสื่อสารขององค์กรแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
          - การติดต่อสื่อสารภายใน หรือการติดต่อระหว่างบุคคลภายในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้บุคลากรทราบข่าวความเคลื่อนไหว เพ่ือการชี้แจงนโยบาย กฎ ระเบียบให้เข้าใจตรงกัน หรือ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งจุดนี้ตรงกับคุณสมบัติของ Library2.0  และ Web2.0 ที่ต้องการให้คนได้ติดต่อ 
สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งจะได้กล่าวถึง Tools ของ Web2.0 ด้านการติดต่อสื่อสารในแง่การ
บริหาร ด้วย Tools ปะเภทต่างๆ เช่น Social Network Google เป็นต้น ต่อไป 
          - การติดต่อสื่อสารภายนอก คือการติดต่อสื่อสารกันระหว่างห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศกับ
บุคคลภายนอก เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้เกิดความเข้าใจในกิจการ ทั้งที่ยังหมายความถึงการโฆษณาห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศตามหลักการบริหารยุคใหม่ ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดจะท าให้เสียความเชื่อถือจาก
บุคคลภายนอก 
          2.6 การรายงาน (Reporting) เป็นการรายงานต่อหน่วยงานที่สังกัดเช่น มหาวิทยาลัยที่ห้องสมุด
สังกัดอยู่ หรือ ศูนย์สารสนเทศท่ีบรรณารักษ์ท างานอยู่ รวมไปถึงแสดงผลการรายงานนี้สู่ผู้ใช้และสังคม
ภายนอก เพื่อรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ตลอดจนกิจกรรมภายใน และบุคลากรในหน่วยงาน การ
ปฏิบัติงานและผลงาน เพื่อเป็นการสร้างหลักฐาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและใช้ประกอบพิจารณา
งานอ่ืนๆต่อไป  



          2.7 การงบประมาณ (Budgeting) หน้าที่ทางด้านการเงินของผู้บริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการควบคุม และอนุมัติการใช้จ่ายเงินซึ่งได้รับจัดสรรมาจากฝ่ายบริหารของหน่วยงานหลัก 
ตามแผนการเงินที่ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศได้จัดท าเสนอฝ่ายบริหารไว้ 
          รายได้และรายจ่ายของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศประกอบด้วย เงินงบประมาณ คือ เงินที่ได้รับการ
จัดสรรจากองค์การหรือหน่วยงานตามแผนที่ได้ก าหนดล่วงหน้า เงินที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก าหนดไว้
ในข้อตกลงระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ เช่น เงินค่าสมัครสมาชิกประจ าปี เงินค่าปรับเมื่อหนังสือสูญหาย
เป็นต้น และเงินท่ีได้รับจากการบริการหรือกิจกรรม ที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ เช่น ค่าบริการส าเนา
เอกสาร ค่าแปลเอกสาร เงินบริจาค อุดหนุน  เป็นต้น 
          รายจ่าย ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศจะมีรายจ่ายในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่จ่าให้แก่บุคลากรประจ า หรือผู้ช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว 
  ค่าจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
  ค่าบ ารุงและสร้างสถานที่ รวมไปถึงวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ 
  ค่าสาธารณูปโภค 
  ค่าพาหนะติดต่อ 
  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
  ค่าพิธีการ การรับรอง 
  ค่าบ ารุงกิจการต่าง เพ่ือประโยชน์ของงานห้องสมุด  

 
 3. การบริหารงานในรูปเครือข่ายห้องสมุด 
  บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในปัจจุบันจะต้องมีความสามารถในการบริหารงานในรูปแบบของ
เครือข่ายห้องสมุด 
  เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (Library Co- operation) หมายถึง การที่ห้องสมุดตั้งแต่ 
2 แห่งขึ้นไปมาร่วมมือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ โดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจะมุ่งเน้น
ไปทางด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถร่วมมือกันได้ทั้งฝ่ายงานเทคนิค งาน
บริการ งานบริหาร  ไปจนกระทั่งงานด้านทรัพยากรบุคคล 
          ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดอาจเกิดขึ้นในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างห้องสมุดในรูปแบบที่ไม่
เป็นทางการจนถึงก่ึงทางการเพ่ือร่วมมือกันปรับปรุงงานบริการของห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้นและเพ่ือเข้าถึง
ทรัพยากรที่มีอยู่ในห้องสมุดร่วมกันในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรเข้าห้องสมุดในการสร้างกฏเกณฑ์ในการท า
บัตรรายการเพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ือร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารและการบริการดังนั้นห้องสมุด
จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้ 
          1.ระยะแรก คือ การร่วมมือของห้องสมุดเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการผู้ใช้ เรียกว่า “ความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด” 
  2.ระยะท่ีสอง คือ การรวมตัวกันของห้องสมุดอย่างเป็นระบบอาศัยเทคโนโลยีมาเก่ียวข้อง  
เรียกว่า “เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด หรือ ข่ายงานห้องสมุด” 
           



  3.ระยะท่ีสาม คือ เครือข่ายห้องสมุดที่มีการแบ่งปันทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน  
เรียกว่า “ภาคีห้องสมุด” 
         ความส าคัญของเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด 
          เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ
ทุกแห่ง สามารถแบ่งออกเป็นด้านๆ ได้ดังนี้ 
          ด้านงบประมาณ และทรัพยากรสารสนเทศ ทุกห้องสมุดจะมีปัญหาในเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ 
ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ได้ครบสมบูรณ์ ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องแก้ปัญหาโดยการร่วมมือกัน
ระหว่างห้องสมุด ท าให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อและลดความซ้ าซ้อนของทรัพยากรสารสนเทศ 
        ด้านบุคลากรและภาระงาน ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เช่น การส่งบุคคลากร
ไปฝึกอบรมให้กับบุคลากรของอีกห้องสมุดหนึ่ง 
          ด้านบริหารและการด าเนินงาน ผู้บริหารสามารถร่วมมือกันก าหนดนโยบาย และสร้างกลยุทธ์ในการ
บริหารงานห้องสมุดร่วมกัน ท าให้เกิดแผนในการบริหารงานห้องสมุดที่มีมาตรฐานและส่งผลดีกับห้องสมุดที่
เป็นสมาชิก 
         ด้านการบริการ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมีความส าคัญอย่างยิ่งต่องานบริการผู้ใช้ของ
ห้องสมุด เพราะความร่วมมือจะช่วยสร้างบริการร่วมกันเพ่ือตอบสนองและรับมือต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ดี
ยิ่งขึ้น 
         ด้านการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดสามารถช่วยเหลือพัฒนาห้องสมุดใน
ประเทศที่ก าลังพัฒนาได้ 
         ด้านเทคโนโลยี การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีทางเลือกมากขึ้นใน
การเข้าถึงสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารประสานงานของเครือข่ายระหว่างห้องสมุดก็สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
          ลักษณะของความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
1.ความร่วมมือของห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศประเภทเดียวกัน 
2.ความร่วมมือในสาขาวิชาเดียวกัน 
3.ความร่วมมือตามลักษณะกิจกรรมความร่วมมือ 
4.ความร่วมมือจากหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานเดียวกัน 
5.ความร่วมมือตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
  องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
  องค์ประกอบพื้นฐาน 
   - ทรัพยากร 
  - ความเต็มใจ 
  - การวางแผนงาน 
 

 



  องค์ประกอบสนับสนุน 
  - ด้านเงินทุน 
  - ด้านเทคโนโลยี 
  - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - ด้านทรัพยากรบุคคล 
  โครงสร้างของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
          1. เครือข่ายรูปดาว (Star Network) มีห้องสมุดหลักเป็นหน่วยงานกลางและให้ห้องสมุดอ่ืนที่เป็น
สมาชิกในเครือข่ายใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
          2. เครือข่ายแบบกระจาย (Distributed Network) ห้องสมุดท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายสามารถ
สื่อสารกันได้โดยตรง 
          3. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) ไม่มีห้องสมุดที่เป็นศูนย์กลาง การสื่อสารภายในเครือข่าย
จะถูกส่งไปยังห้องสมุดได้ทิศทางเดียว 
          4. เครือข่ายแบบล าดับลดหลั่น (Hierarchical Network) ห้องสมุดท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายจะมีการ
ติดต่อสื่อสารในระดับเดียวกันก่อน 
          5. เครือข่ายแบบผสมผสาน (Composited Network) สามารถใช้ร่วมกันหลายรูปแบบก็ได้ 
  ตัวอย่างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
 
  เครือข่าย Ohio Link 

 

 

 

 



  เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai LIS) 

          

  ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)              

 

 



  ดังนั้นการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เกิดข้ึนจากความพยายามในการแบ่งปัน
ทรัพยากรร่วมกันของห้องสมุด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศเป็นหลัก
โดยการสร้างเครือข่ายขึ้นอยู่กับการวางแผนงานในการจัดตั้งเครือข่ายเพ่ือให้เกดิขึ้นได้หลายระดับตั้งแต่ระดับ
สถาบัน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับนานาชาติ และเกิดขึ้นได้หลายบริบท ทั้งในด้าน
การบริหารและพัฒนาห้องสมุด ด้านงานเทคนิค และด้านงานบริการ ทั้งนี้ยังให้การพัฒนาห้องสมุดต่างๆ ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเก่ียวกับการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
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