
การเตรียมตัวของบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ 
 

 การเตรียมตัวของบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ มีความส าคัญตํอการด ารงชีวิต และการประกอบ
วิชาชีพ ของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนสมัครงาน และเตรียมพร๎อมในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากในการท างานนั้นต๎องมีการพบปะสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนตลอดเวลา บรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ จ าเป็นต๎องมีบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือเป็นที่ประทับใจแกํผู๎พบเห็น และเป็นผู๎มีมารยาทในการเข๎าสังคม
ได๎ดี การแสดงออกทั้งทางกิริยา วาจา และการวางตนที่เหมาะสมกับการเข๎าสังคม ประพฤติตนให๎สุภาพ
เรียบร๎อย อํอนน๎อม มีการแสดงออกท่ีมีการใช๎สติปัญญาให๎เหมาะสมกับบุคคล เวลา และสถานที่ ซึ่งมี
ความส าคัญตํอบุคคล วิชาชีพ และองค์กร 

ความหมายของบุคคลิก 
 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะโดยรวมของแตํละบุคคล ที่ท าให๎บุคคลนั้นแตกตํางจากบุคคลอื่น 
โดยทั่วไปแบํงออกได๎เป็น บุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน  

1. บุคลิกภาพภายนอก 
บุคลิกภาพภายนอก คือ สิ่งที่ปรากฏให๎เห็นได๎ภายนอก เชํน ลักษณะทางรํางกาย การแตํงกาย การ

สื่อสารด๎วยการพูด และกิริยาทําทาง ซึ่งสามารถแบํงได๎ดังนี้ 

1.1 มารยาท 

มารยาท หมายถึง กิริยา วาจาที่สุภาพ เรียบร๎อย มีระเบียบแบบแผน เหมาะสมตามกาลเทศะ ดังนั้น
การเข๎าสังคมไมํวําจะเพ่ือความก๎าวหน๎าชีวิตการงาน ชีวิตสังคม หรือชีวิตสํวนตัว บุคคลจ าเป็นต๎องปฏิบัติตนให๎
สอดคล๎องกับมารยาทและกติกาท่ีเป็นบรรทัดฐานในสังคม เพราะการเข๎าสังคมด๎วยมารยาทและการปฏิบัติตน
อยํางเหมาะสม จะชํวยพัฒนาบุคลิกภาพ สร๎างความส าเร็จให๎กับตนเองและสังคม มารยาทสามารถแบํงได๎ ดังนี้ 

มารยาทในการยืน ไมํวําจะอยูํในโอกาสใด ควรยืนให๎สุภาพ ส ารวม ขาท้ังสองข๎างชิดกัน หรืออยูํในทํา
พักแขน ปลํอยแนบล าตัวหรือจะประสานไว๎ข๎างหน๎าเล็กน๎อย ผู๎น๎อยจะยืนเยื้องไปทางด๎านหลังผู๎ของผู๎ใหญํ
เสมอ 

มารยาทในการเดิน ควรเดินให๎สุภาพ หลังตรง หากเดินน าหน๎าผู๎ใหญํให๎เว๎นระยะหํางพอสมควร โดย
ปกติจะเดินทางด๎านซ๎ายของผู๎ใหญํ สํวนการเดินตามผู๎ใหญํ ให๎อยูํเยื้องไปทางซ๎ายของผู๎ใหญํเดินในลักษณะ
ส ารวม หากเดินเข๎าไปในวงสนทนา และจ าเป็นต๎องเดินผํานกลางควรกลําวค าขอโทษกํอน และหากเดินเข๎าไป
ในบริเวณสํวนตัวควรให๎เสียงกํอน 

มารยาทในการนั่ง ควรนั่งตัวตรง เพราะนอกจากจะถูกสุขลักษณะแล๎ว ยังดูสงํางาม ไมํควรนั่งโยก
เก๎าอ้ี สํวนการนั่งในที่ประชุม ควรนั่งตํอจากผู๎ที่เข๎าไปนั่งกํอน หลีกเลี่ยงการนั่งบังผู๎อ่ืน เมื่อนั่งลงควรอยูํใน
อาการสุภาพเรียบร๎อย ไมํพูดจากเสียงดังรบกวนผู๎อ่ืน หรือขบเค้ียวอาหาร 

มารยาทในการทักทาย เป็นเสมือนหํวงโซํ ร๎อยใจระหวํางบุคคล ท าให๎เกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน
ทางบวก (Positive Relations) การทักทายจัดได๎วําเป็นพรแสวงที่ทุกคนสามารถสร๎างให๎เกิดข้ึนมาได๎ รูปแบบ
และเทคนิคของการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีด๎วยการทักทายมีได๎หลากหลายวิธี ดังนี้ 

1) การไหว๎ เมื่อต๎องไปพบเจอกับผู๎ใช๎บริการที่อาวุโสกวํา หรือมีคุณวุฒิมากกวํา ควรแสดงการ
ทักทายด๎วยการไหว๎ การไหว๎เป็นกิริยามารยาทที่สุภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทย การไหว๎ที่ดีนั้นควรยกมือทั้ง
สองข๎างขึ้นพนม แล๎วคํอยๆ ก๎มศีรษะเพ่ือเป็นการแสดงความเคารพนอบน๎อมบุคคลที่ไหว๎  



2) การยิ้ม การยิ้มสามารถชนะใจผู๎ใช๎บริการได๎ คนที่ยิ้มแย๎มแจํมใสอยูํเสมอ บํงบอกได๎วําเป็นคน
ที่อารมณ์ดี มองโลกในแงํดี เป็นบุคคลที่นําคบหาสมาคมด๎วย ตรงกันข๎ามกับคนที่ท าหน๎าหงิกอยูํตลอดเวลา 
เพราะดูแล๎วไมํนําใกล๎ชิด เป็นคนที่มองโลกในแงํร๎าย สํงผลให๎ผู๎ใช๎บริการไมํอยากจะเข๎าใกล๎ หรือเข๎ามาใช๎
บริการ ดังนั้นการผูกมิตรที่งํายและสามารถท าได๎อีกวิธีการหนึ่งก็คือ การสร๎างรอยยิ้มให๎เกิดข้ึน การยิ้มไมํใชํ
การแสยะยิ้มหรือฝืนยิ้ม ควรจะเป็นการแสดงออกจากใจจริง  

3) การกลําวค าทักทาย “สวัสดีคะํ” หรือ “สวัสดีครับ” เป็นค าพูดงํายๆ ที่สามารถน ามาใช๎ได๎กับ
ทุกกลุํม ไมํวําจะเป็นผู๎รํวมงาน ผู๎ใช๎บริการที่รู๎จัก หรือที่ไมํรู๎จักมากํอน หรืออาจกลําว “สวัสดีคํะ” หรือ “สวัสดี
ครับ” แล๎วตามด๎วยชื่อของผู๎ใช๎ ในกรณีที่รู๎จักกับผู๎ใช๎ การทักทายด๎วยค าพูดเวลาเจอหน๎ากัน จะเป็นเสมือน
เชือกร๎อยใจให๎เกิดการสานตํอทางใจตํอไป 

4) ถามเรื่องทั่วๆไป หากรู๎จักผู๎ใช๎บริการ รู๎วําเขาชอบ ไมํชอบอะไร สามารถน าเรื่องดังกลําวมา
เป็นประเด็นที่จะทักทายเพ่ือเริ่มต๎นการพูดคุย กับผู๎ใช๎บริการตํอไปได๎ หรือน าเอาเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นลําสุดมา
ชี้น าหรือตั้งเป็นประเด็นค าถาม เพื่อทักทายผู๎ใช๎ที่รู๎จักก็ได๎ เชํน “คุณสมใจเห็นวําไมํสบาย เป็นไงบ๎าง หายดี
แล๎วหรือคะ” หรือ “วันปีใหมํปีนี้ คุณหญิงจะไปเที่ยวที่ไหนคะ”  

ข้อควรระวังในการทักทาย 
1. ห๎ามเรียกชื่อผู๎ใช๎ผิดเด็ดขาด หากไมํมั่นใจชื่อผู๎ใช๎ควรกลําวทักทาย สวัสดีครับ/คํะ และยกมือ 

ไหว๎ตามปกติเทํานั้น 
2. ไมํควรกลําวทักทายเป็นภาษาตํางประเทศแล๎วตามด๎วยการไหว๎แบบไทย เพราะเป็นการ

ขัดกันทางวัฒนธรรม ถ๎าจะยกมือไหว๎ก็ควรกลําวทักทายแบบไทย แตํถ๎าจะกลําวทักทายเป็นภาษาตํางประเทศ
ก็ควรตามด๎วยการจับมือ ตามวัฒนธรรมตะวันตก 

3. ไมํควรแสดงความเป็นกันเองกับผู๎ใช๎มากเกินไป  
4. ทักทายผู๎ใช๎ด๎วยเสียงแผํวเบาเกินไป อาจท าให๎ผู๎ใช๎ไมํได๎ยิน หรือตะโกนทักทายจากระยะไกล 

อาจท าใหผ๎ู๎ใช๎ตกใจ บางครั้งอาจเป็นการตะโกนข๎ามศีรษะผู๎ใช๎ทํานอ่ืน ซึ่งเป็นมารยาทที่ไมํเหมาะสม 
5. ไมํควรถามเรื่องสํวนตัวของผู๎ใช๎ เชํน เรื่องเงินเดือน เรื่องครอบครัว 

การมีสัมมาคารวะ คือ การแสดงถึงการใช๎วาจา ใจ และกาย ตํอบุคคลอ่ืนอยํางสุภาพและอํอนน๎อม 
บุคคลที่มีสัมมาคารวะควรมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ ใช๎เวลาเหมาะสมกับกาลเทศะ ไมํพูดแทรกขณะผู๎อื่นพูด 
แตํงกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่ และแสดงกิริยาอํอนน๎อมตํอบุคคลอ่ืนให๎เหมาะสมกับสถานะ 

การมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงาน การสร๎างความสัมพันธ์อันดีตํอผู๎รํวมงาน สามารถเริ่มจาก การ
ทักทาย มีความจริงใจ ไมํนินทา ไมํซักทอดความผิด ยกยํองชมเชยผู๎รํวมงานในโอกาสอันควร ให๎ความ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เสมอต๎นเสมอปลาย เอื้อเฟ้ือเผื่อแผํ ให๎เกียรติ รับฟังความคิดเห็น หลีกเลี่ยงการท าตัว
เหนือกวํา เนื่องจากงานแตํละงานมีความสัมพันธ์กัน การมีปฏิสัมพันธ์อันดีตํอผู๎รํวมงานจะท าให๎การติดตํอ
ประสานงานตํางๆ ด าเนินไปอยํางราบรื่น สํงผลให๎การท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

การมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อผู้ใช้บริการ การท าให๎ผู๎ใช๎บริการพึงพอใจนั้น ผู๎ปฏิบัติงานหรือผู๎ให๎บริการ 
จ าเป็นต๎องรู๎ความต๎องการ รู๎ความคาดหวัง รู๎บุคลิกภาพ และรู๎วําควรเลือกใช๎การปฏิสัมพันธ์แบบใดกับ
ผู๎ใช๎บริการคนไหน นอกจากนี้ผู๎ให๎บริการควรยิ้มแย๎ม แจํมใส มีอัธยาศัยดี ชํวยเหลือ ให๎ค าแนะน า กับ
ผู๎ใช๎บริการด๎วยความเต็มใจ ซึ่งท าให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความปรัทับใจ กํอให๎เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหวํางผู๎ให๎บริการ
และผู๎ใช๎บริการ 



มารยาทในการใช้โทรศัพท์ มารยาทในการใช๎โทรศัพท์ที่ควรค านึงถึง ประกอบด๎วย  
1. ใช๎ค าพูดและน้ าเสียงสุภาพเรียบร๎อย เพราะการพูดจาไมํสุภาพ หยาบกระด๎าง อาจท าให๎

ปลายสายรู๎สึกไมํดี และไมํอยากจะประสานงานด๎วย 
2. เมื่อต๎องการให๎ผู๎โทรมารอสาย ควรแจ๎งวํา “กรุณารอสักครูํ” อยําปลํอยให๎อีกฝุายถือสายรอ

นานเกินไป ในกรณีที่ต๎องรอนานอาจขอ ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ส าหรับติดตํอกลับ 
3. ขณะพูดโทรศัพท์ไมํควรมีอาหารอยูํในปาก หรือพูดคุยกับเพ่ือนรํวมงานที่อยูํข๎างเคียง หาก

จ าเป็นต๎องถามข๎อมูลจากผู๎อ่ืนควรใช๎มือปิดบริเวณที่พูด 
มารยาทในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเครือขํายสังคม

ออนไลน์เข๎ามามีบทบาทด๎านการสื่อสาร ผู๎สื่อสารควรค านึงถึง มารยาทในการสื่อสารบนเครือขํายอินเตอร์เน็ต
ซ่ึงประกอบด๎วย  

1. พึงระลึกวําก าลังพูดคุยกับบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ ดังนั้นกํอนสํงอีเมล หรือโพสข๎อความใดๆ 
ควรมีการอํานและแก๎ไขกํอนเสมอ 

2. ยึดแนวปฏิบัติตนบนโลกออนไลน์เชํนเดียวกับการสื่อสารในชีวิตจริง ที่ควรค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม 

3. ค านึงถึงหลักการใช๎ภาษา การสะกดค าที่ถูกต๎อง ตรงตามหลักไวยากรณ์  
4. รํวมแบํงปันความรู๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
5. ควบคุมอารมณ์ และไมํควรแสดงความคิดเห็นหรือใช๎ถ๎อยค าที่รุนแรง 
6. ตระหนักและเคารพความเป็นสํวนตัวของผู๎อื่น ไมํเปิดอํานอีเมลของผู๎อ่ืน หรืออาศัยอีเมลของ

ผู๎อื่นๆ เผยแพรํข๎อมูลที่ไมํเหมาะสม  
7. ให๎อภัยในความผิดพลาดของผู๎อื่น และกลําวเตือนอยํางสุภาพเมื่อมีการกระท าท่ีไมํเหมาะสม 

การเข๎าสังคมด๎วยมารยาทและการปฏิบัติตนอยํางเหมาะสม ชํวยพัฒนาบุคลิกภาพ สร๎างความส าเร็จ
ให๎กับตนเองและสังคม ดังนั้นบรรณารักษ์และนักสารสนเทศพึงมีมารยาทและการปฏิบัติตนในเรื่องของความ
เหมาะสม และมารยาทในการเข๎าสังคม เพราะจะสะท๎อนให๎เห็นถึงบุคลิกภาพภายนอก สร๎างความประทับใจ
และความศรัทธาแกผํู๎พบเห็นทั้งท่ีเป็นเพ่ือนรํวมงาน ผู๎บังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชา ผู๎มาติดตํองานกับ
หนํวยงาน และผู๎ใช๎บริการ 

1.2 การปรับตัว 

การปรับตัว หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแกํตนเอง 
ทั้งทางด๎านบุคลิกภาพ ด๎านความต๎องการ หรือด๎านอารมณ์ ให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม จนเป็น
สภาพการณ์ที่บุคคลนั้นสามารถอยูํได๎ในสภาพแวดล๎อมนั้นๆ ได๎อยํางมีความสุข การปรับตัวมีหลากหลาย
รูปแบบ เชํน 

การเข้าสังคม เป็นการเข๎ารํวมกิจกรรมที่บุคคลตั้งแตํสองคนขึ้นไปมารํวมชุมนุมกัน เพ่ือการบันเทิง
และนนัทนาการ เพ่ือความรู๎และเพ่ือประโยชน์แหํงการงาน ซึ่งรวมถึงการเข๎าประชุมทางวิชาการ การเข๎ารํวม
เป็นสมาชิกหรือกรรมการชมรม หรือสมาคมทางวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความรู๎และ
ประสบการณ์กับบุคคลรอบด๎าน การปรึกษาหรือแสวงหาความรํวมมือชํวยเหลือในการแก๎ปัญหาหรือพัฒนา
งานให๎ก๎าวหน๎าและลดความขัดแย๎ง  



การเข๎าสังคมไมํวําเพ่ือความก๎าวหน๎าในชีวิตการงาน ชีวิตสังคม หรือชีวิตสํวนตัว บุคคลจ าเป็นต๎อง
ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงการอยูํรํวมกัน การแบํงปัน และการเกื้อกูลกัน การเข๎าสังคมสิ่งส าคัญคือ การฟังและการ
พูด และต๎องท าอยํางมีสติ ยึดความจริง มีเหตุผล 

1. การพูด และการสนทนา โดยทั่วไปควรค านึงถึงผู๎รํวมสนทนา และเรื่องที่จะสนทนา พูดจา
ด๎วยความสุภาพและให๎เกียรติผู๎สนทนา ใชํภาษาท่ีถูกต๎องและเหมาะสม ควรเลือกเรื่องที่จะสนทนาให๎
เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมของผู๎รํวมสนทนา เชํน เพศ วัย ฐานะ การศึกษา อาชีพ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยง
การสนทนาที่จะน าไปสูํการโต๎แย๎งวิวาท การนินทาผู๎บังคับบัญชาหรือเพ่ือนรํวมงาน เพราะนอกจากจะไมํกํอ
ประโยชน์ตํอการท างานแล๎ว มีแตํท าให๎เกิดผลเสียและเกิดความแตกแยก 

2. การแนะน าตนเอง และบุคคลอ่ืน มักนิยมใช๎เมื่อไปติดตํอการงาน วิธีการแนะน าที่มีมารยาท 
ผู๎แนะน าควรบอกชื่อ-นามสกุล ที่อยูํ หรือท่ีท างาน ควรหลีกเลี่ยงการโอ๎อวด การแนะน าตัวหรือการแนะน า
บุคคลให๎รู๎จักกัน เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการสมาคม การแนะน าให๎บุคคลรู๎จักกันในสังคม มีหลักการที่ควร
ค านึงถึง คือ 1) แนะน าผู๎ที่อํอนกวําตํอผู๎ที่อาวุโสกวําเสมอ 2) แนะน าผู๎ชายให๎ผู๎หญิงรู๎จักกํอนเสมอ 3) แนะน าผู๎
ที่อยูํต าแหนํงต่ ากวําตํอผู๎ที่อยูํในต าแหนํงสูงกวําเสมอ 

3. การรับประทานอาหาร การเข๎ารํวมการเลี้ยงรับประทานอาหาร ควรค านึงถึงมารยาทที่
เกี่ยวข๎อง และการรับประทานอาหารของแตํละชาติตํางกัน การศึกษาและสอบถามจากผู๎รู๎ยํอมท าให๎ผิดพลาด
น๎อยลง เมื่อไมํเข๎าใจวิธีรับประทานอาหาร ให๎สังเกตุผู๎ที่นั่งใกล๎เคียง หรือเข๎ารับการอบรม 

4. การเข๎ารํวมประชุม การเข๎ารํวมประชุมเป็นกิจกรรมส าคัญประการหนึ่งของหนํวยงานหรือ
องค์การ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศยํอมต๎องมีโอกาสเข๎ารํวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเรื่องงานในสํวนที่
รับผิดชอบ ซึ่งอาจอยูํในฐานะผู๎น าการประชุม หรือผู๎รํวมประชุม  

ฐานะผู๎น าการประชุมหรือประธานที่ประชุม  
1) ควรกลําวทักทายผู๎รํวมประชุม แจ๎งวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการประชุมให๎ทราบ 

เพ่ือให๎เข๎าใจถึงเหตุผลของการจัดประชุม 
2) ปิดเครื่องมือสื่อสาร หรือเปลี่ยนเป็นระบบไร๎เสียง  
3) แนะน าผู๎รํวมประชุมใหมํให๎ได๎รู๎จัก  
4) วางตัวเป็นกลาง ไมํครอบง าความคิด ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน  
5) เปิด-ปิดการประชุมตรงเวลา สรุปสาระของการประชุม ทั้งที่เป็นข๎อตกลง การตัดสินใจ การ

มอบหมายงาน หรือมติที่ประชุม 
6) ติดตามผลการประชุม โดยการน าสาระจากการประชุมไปสูํการปฏิบัติและสํงรายงานการ

ประชุมให๎ผู๎เกี่ยวข๎องได๎ติดตามงานตํอไป 
ฐานะผู๎รํวมการประชุม  

1) เตรียมตัวให๎พร๎อมกํอนเข๎าประชุม โดยศึกษาเอกสารประกอบการประชุมลํวงหน๎ากํอนเข๎า
ประชุมเข๎าประชุมกํอนเวลาเล็กน๎อย 

2) นั่งประชุมด๎วยอาการส ารวมตั้งใจฟังการประชุม  
3) ตั้งใจฟังการประชุม พยายามจับประเด็นหรือสาระของการประชุม 
4) ยกมือขออนุญาตประธานในที่ประชุมกํอนพูด  
5) เรียกบุคคลที่ท าหน๎าที่ประธานในที่ประชุมวํา “ทํานประธาน” และเรียกบุคคลอ่ืนด๎วย

ต าแหนํงของบุคคลหรือชื่อที่เป็นทางการ  
6) ปิดเครื่องมือสื่อสาร เคารพและถือปฏิบัติตามติที่ประชุม 



การนัดหมาย ควรไปให๎ทันเวลานัดหมาย หากไปกํอนเวลานัดเล็กน๎อยจะเป็นการดี ถ๎าไมํสามารถไป
ได๎ทันเวลานัด ควรกลําวค าขอโทษ ไมํควรอ๎างเหตุผลใดๆ ซึ่งจะเป็นการเข๎าข๎างตนเอง และเมื่อไปตามที่นัด
หมายไมํได๎ ควรแจ๎งผู๎นัดพบให๎ทราบกํอนลํวงหน๎า 

การท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีม เป็นประเภทหนึ่งของการท างานกลุํม เนื่องจากการท างานเป็น
กลุํมนั้นเป็นการท างานของบุคคลตั้งแตํ 2 คนข้ึนไป การท างานเป็นทีมมีสิ่งที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ 1) เปิดใจเรียนรู๎
สิ่งใหมํ 2) เรียนรู๎และจดจ าอยํางเป็นระบบ 3) ยอมรับค าวิจารณ์ 4) ยอมรับความสามารถของคนอ่ืน 
5) รับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด ข๎อควรค านึงถึงในการท างานเป็นทีม คือ 1) ต๎องเพ่ิมการติดตํอสื่อสารมากขึ้น 
2) ต๎องบริหารความขัดแย๎งระหวํางกัน 3) ต๎องมีการจัดการประชุม  

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอํอนน๎อมถํอมตน คือ การไมํแสดงออกถึงความสามารถท่ีตัวเองมีอยูํให๎
ผู๎อื่นทราบ เพ่ือขํมผู๎อื่นหรือเพ่ือโอ๎อวด ลักษณะของคนถํอมตนนั้น มีดังนี้ 1) มีกิริยาที่นอบน๎อม 2) มีวาจาที่
อํอนหวาน 3) มีจิตใจที่อํอนโยน ดังนั้น ความอํอนน๎อมถํอมตนจึงสามารถแสดงออกได๎  3  ทาง  คือ 

1. การแสดงออกทางกาย  ได๎แกํ การแสดงกิริยาทําทางที่สุภาพ นุํมนวล ไมํหยาบกระด๎าง  
ไมํท าทําหยิ่งยโส ไมํมองคนด๎วยสายตาเหยียด รู๎จักแสดงความเคารพผู๎ใหญํ และพร๎อมที่จะเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น  
ไมํใชํแสแสร๎งหรือแสดงอาการพินอบพิเทาเกินกวําเหตุ จนกลายเป็นการประจบสอพลอ 

2. การแสดงทางวาจา  ได๎แกํ  การพูดจริงด๎วยถ๎อยค าที่สุภาพ อํอนหวาน ไพเราะ นําฟัง  
ไมํหยาบคาย นุํมนวล ชวนให๎สบายใจ รู๎จักใช๎ค าพูดที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ และถูกกับบุคคล 

3. การแสดงทางใจ ได๎แกํ การมีจิตใจอํอนโยน การมองโลกในแงํดี เนื่องจากใช๎ปัญญาไตรํตรอง
แล๎ววําคนเรานั้นจะให๎ดีพร๎อมบริบูรณ์ไปทุกอยํางเป็นไปไมํได๎ แม๎ตัวเราเองก็เชํนกัน การมีความรู๎สึกนึกคิด
เชํนนี้ จะท าให๎การพูดและกิริยาทําทางที่แสดงออกมาเป็นไปด๎วยความอํอนน๎อมถํอมตน 

การมีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใสํ จด
จํอตั้งใจ มุํงมั่นตํอหน๎าที่การงาน การศึกษาเลําเรียน ความเป็นอยูํของตนเอง และผู๎อยูํในความดูแล ตลอดจน
สังคม อยํางเต็มความสามารถ เพื่อให๎บรรลุผลส าเร็จตามความมุํงหมายในเวลาที่ก าหนด  

บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให๎ความรํวมมือกับ
เพ่ือนรํวมงาน ทั้งในด๎านการให๎ความคิดเห็น การเสนอแนะ การชํวยท างาน การแก๎ปัญหารํวมกัน ใช๎ความรู๎
ความสามารถปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มพลัง เพ่ือประโยชน์ตํอการพัฒนางานที่ได๎รับมอบหมาย ยอมรับผลที่
เกิดข้ึนทั้งทางบวก และทางลบ ประเภทความรับผิดชอบ สามารถแบํงได๎ ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบตํอตนเอง การรับรู๎ฐานะและบทบาทของตนที่เป็นสํวนหนึ่งของสังคมจะต๎อง
ด ารงตนให๎อยูํในฐานะที่ชํวยเหลือตัวเองได๎ รู๎จักวําสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งที่เป็น
ผลดีและผลเสีย 

2. ความรับผิดชอบตํอสังคม ภาระหน๎าที่ของบุคคลที่จะต๎องเกี่ยวข๎อง และมีสํวนรํวมตํอสวัสดิ
ภาพของสังคมที่ตนเองด ารงอยูํ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับหลายสิ่งหลายอยําง ตั้งแตํสังคมขนาดเล็กๆ จนถึง
สังคมขนาดใหญํ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งยํอมมีผลกระทบตํอสังคมไมํมากก็น๎อย บุคคลทุกคนจึง
ต๎องมีภาระหน๎าที่และความรับผิดชอบที่จะต๎องปฏิบัติตํอสังคม 

การแต่งกาย การแตํงกายมีความส าคัญอยํางยิ่งในการพัฒนาบุคลิกภาพ เนื่องจากการแตํงกาย
สามารถสร๎างความประทับใจ และความศรัทธาแกํผู๎พบเห็น การแตํงกายเป็นการเสริมสร๎างบุคลิกภาพที่เดํนชัด 
ทั้งสามารถแก๎ไขข๎อบกพรํองของบุคคลได๎ การพัฒนาบุคลิกภาพทางด๎านการแตํงกายควรยึดหลักส าคัญ คือ 

  



1. การแตํงกายให๎เหมาะสมกับโอกาส ในชีวิตประจ าวันมักมีโอกาสแตํงกายได๎หลายแบบ การ
แตํงกายที่ถูกระเบียบ สุภาพเรียบร๎อย ถือเป็นการให๎เกียรติตนเองและหนํวยงาน การแตํงกายให๎เหมาะสมกับ
โอกาสไมํได๎หมายถึงต๎องแตํงกายด๎วยเสื้อผ๎าราคาแพง หรือใช๎เครื่องประดับเป็นจ านวนมาก แตํเป็นบุคคลที่ไมํ
แตํงกายล้ าสมัยหรือล๎าหลังจนเกินไป 

2. การแตํงกายให๎เหมาะสมกับบุคลิกภาพ คือ การแตํงกายควรค านึงถึงเพศ วัย และสัดสํวนของ
รํางกาย เชํน ไมํแตํงกายด๎วยเสื้อผ๎ารัดรูป คอกว๎างและลึกจนเกินไป แนวทางการแตํงกายให๎เข๎ารูปรําง มีดังนี้ 

1) ผู๎ที่มีรูปรํางอ๎วน ควรหลีกเลี่ยงการแตํงกายด๎วยเสื้อผ๎าสีอํอน ลวดลายผ๎าที่เป็นดอกใหญํ
หรือลายขวาง หรือมีระบายตามสํวนตํางๆ ของรํางกาย ควรเลือกเสื้อผ๎าที่สีเข๎ม ลายยาว เสื้อผ๎าที่มีลวดลาย
ขนาดเล็ก 

2) ผู๎ที่มีรูปรํางผอมบาง ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ๎าสีเข๎ม ลวดลายผ๎าที่เป็นดอกเล็ก หรือลายผ๎า
ตามยาว เสื้อคอกว๎าง ควรเลือกเสื้อผ๎าสีอํอน ลวดลายผ๎าที่เป็นดอกใหญํหรือลายขวาง หรือมีระบายตามสํวน
ตํางๆ ของรํางกาย 

3. การแตํงกายให๎สมฐานะ ผู๎ที่รับยกยํองวําแตํงกายดี จะต๎องรู๎บทบาทฐานะของตนเองวํา แตํง
กายอยํางไรจึงจะเหมาะสม เชํน ผู๎บริหารควรแตํงกายให๎ดูเรียบร๎อย ภูมิฐาน สะอาด เหมาะสมกับฐานะ เลือก
สีสุภาพ ไมํมีลวดลายมากเกินไป เลือกใช๎เครื่องแตํงกายท่ีมีสีเข๎ากับกระเป๋าและรองเท๎า เลือกเครื่องประดับที่
รับกับเสื้อผ๎าและกาลเทศะ 

 การใช๎ชีวิตในสังคม สภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํ ยํอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา จึงจ าเป็นต๎อง
รู๎จักวิธีการปรับตัวให๎เข๎ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การที่บุคคลจะมีความสามารถในการปรับตัวมากน๎อย
เพียงใด ขึ้นอยูํกับประสบการณ์ และการเปิดใจกว๎างยอมรับสิ่งใหมํๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  

1.3 การเตรียมความพร้อม 

 การเตรียมตัวเข๎าสูํการท างาน หรือ การเตรียมตัวเข๎าสัมภาษณ์งาน ส าหรับคนที่จบใหมํ และยังไมํมี
ประสบการณ์นั้นถือวําเป็นเรื่องใหญํ เพราะเมื่อเวลานั้นมาถึง ความตื่นเต๎นบวกกับสภาวะความตื่นกลัว อาจ
เกิดข้ึนได๎ และการไมํรู๎จะท าอยํางไรในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาจท าให๎พลาดจากต าแหนํงนั้นได๎งํายๆ ดังนั้น การ
เตรียมตัวของตัวเองให๎พร๎อมอยูํเสมอ จึงเป็นสิ่งส าคัญและสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งในการเตรียมพร๎อมก๎าวไปสูํการ
ท างาน ซึ่งการเตรียมพร๎อม มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

มีความรู้ทางวิชาชีพ ความรู๎ทางวิชาชีพ มีสํวนเสริมบุคลิกภาพของตัวผู๎สัมภาษณ์ให๎โดดเดํน ได๎แกํ 
ความใฝุรู๎ ความรอบรู๎ และความฉลาดเฉลียวของตัวผู๎สัมภาษณ์ โดยอาศัยการอํานวรรณกรรมทาง 
บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และการอํานในสาขาวิชาอ่ืนๆ อีกท้ังการเข๎ารํวมการประชุม  
การเข๎ารํวมสัมมนา การเข๎าอบรม หรือการเข๎าศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตัวเองให๎ได๎รับวิชาความรู๎ใหมํ  
ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประสบการณ์กับผู๎ที่อยูํในวงวิชาชีพอยูํเสมอ 

การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ จ าเป็นต๎องคอยฝึกฝน ประเมินทักษะที่
ตนมี ตลอดจนดูวําทักษะใดจ าเป็น เพ่ือจะได๎สามารถปฏิบัติงานใหมํๆ ได๎ และต๎องหมั่นฝึกฝน และปรับปรุง
ทักษะที่เรียนรู๎ นับตั้งแตํเริ่มเข๎าสูํอาชีพ เพ่ือให๎เกิดความช านาญ ควรสนใจใฝุหาความรู๎ ข๎อมูล ขําวสารอยูํเสมอ 
ไมํวําจะเป็น การอําน การฟัง การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎อื่น เปิดใจให๎กว๎างและเต็มใจรับ
สารสนเทศที่อาจขัดแย๎งแตกตํางจากความคิด ความเชื่อ และแนวปฏิบัติของตน  

 



การน าเสนอจุดเด่นของตัวเอง การน าเสนอจุดเดํนของตัวเองไมํตํางจากการโฆษณาขายสินค๎า ต๎องมี
การน าเสนอจุดเดํนให๎เป็นที่สนใจ โดดเดํนและนําประทับใจ ควรแจ๎งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและจุดแข็ง
ของตัวผู๎เข๎าสัมภาษณ์วํามีคุณสมบัติหรือจุดแข็งในด๎านใด และเคยเข๎ารํวมท ากิจกรรมใดมาบ๎าง ซึ่งบางองค์กร
เปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎าสัมภาษณ์ได๎แสดงออกทางความคิด ดังนั้นผู๎เข๎าสัมภาษณ์จึงต๎องแสดงออกทางความคิดให๎
เป็นที่นําสนใจ โดดเดํน และเป็นที่ประทับใจ แตํข๎อระวังคือ ต๎องเรียนรู๎วิธีการน าเสนอจุดเดํนของตัวเอง
อยํางไร ไมํให๎ดูเกินจริง 

เสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง มารยาททางสังคมขั้นพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งในการเตรียมความ
พร๎อมในการท างาน การเสริมสร๎างเสนํห์ให๎กับตัวเอง จึงเป็นจุดเดํนของคุณที่พร๎อมเข๎าสูํการท างาน  
การเสริมสร๎างเสนํห์ สามารถท าได๎จากการไหว๎ การยิ้ม การกลําวค าวําสวัสดี การพูด และสายตาที่จริงใจ  
อาจรวมไปถึงความมั่นใจและความกล๎าแสดงออกทางความคิด และท่ีส าคัญคือ การตรงตํอเวลา 

การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์งานมีหลายลักษณะแตกตํางกัน แตํมีจุดมุํงหมายเดียวกันคือ  
การคัดเลือกคุณสมบัติของผู๎สมัครงานวํามีความเหมาะสมและตรงกับความต๎องการหรือไมํ ซึ่งการสัมภาษณ์ 
แบํงออกเป็น 

1) การสัมภาษณ์แบบทดสอบ คือ ให๎ผู๎สัมภาษณ์งานท าแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู๎ 
ความสามารถในต าแหนํงนั้นๆ จะมีท้ังการทดสอบข๎อเขียนและการปฏิบัติ 

2) การสัมภาษณ์แบบตัวตํอตัว คือ การสนทนา ถาม ตอบตามใบสมัครที่ผู๎สมัครกรอกไว๎ แตํจะมี 
การสอบถามเชาวน์ อารมณ์ และปฏิภาณไหวพริบ ดังนั้นผู๎สมัครงานจึงควรเตรียมความพร๎อมและเตรียมตัว
เป็นอยํางดี ทั้งทางด๎านความรู๎ ความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงเทคนิคไหวพริบในการตอบค าถาม ทําทาง และการ
น าเสนอตัวเอง ให๎พร๎อมตํอการสัมภาษณ์งาน 

มีความรู้เกี่ยวกับองค์กร องค์กรสํวนใหญํมีเกณฑ์การคัดเลือกบุคลกรที่แตกตํางกัน ผู๎เข๎าสัมภาษณ์
งานควรวางแผนและเปูาหมายในการเข๎าสัมภาษณ์งานเป็นอยํางดี ซึ่งการรวบรวมหาข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับ
องค์กรนั้นสามารถชํวยให๎เข๎าถึงรายละเอียดในต าแหนํงงาน ท าให๎เข๎าใจ ลักษณะงาน ลักษณะขององค์กร 
เปูาหมายขององค์กร รวมไปถึงความต๎องการขององค์กร อีกทั้งการมีความรู๎เกี่ยวกับองค์กรยังชํวยเสริมสร๎าง
ความมั่นใจในสัมภาษณ์ ซึ่งข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับองค์กรสามารถหาได๎โดยทั่วไป อาจจะหาได๎จากเอกสารการ
สมัครงาน ขําวประชาสัมพันธ์ หรือการสังเกตจากสถานที่ที่เข๎าการสัมภาษณ์งาน 

 
2. บุคลิกภาพภายใน 
 บุคลิกภาพภายใน คือ สภาพจิตใจที่ไมํสามารถมองเห็นได๎ เชํน ความซื่อสัตย์ ความรู๎ สติปัญญา 
อารมณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย และอ่ืนๆ เป็นต๎น ซึ่งสามารถแบํงได๎ ดังนี้ 

2.1 จิตบริการ 

การบริการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ จึงต๎องอาศัยความรู๎ด๎านจิตวิทยามาประยุกต์ใช๎ ผู๎ให๎บริการที่ดีต๎อง
อาศัยการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เก่ียวข๎องเพ่ือให๎สามารถรับมือได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม ซึ่งจิตบริการ
แบํงออกเป็น 

มนุษยสัมพันธ์ คือ มีอัธยาศัยดี สุภาพ มีสีหน๎า แววตาที่ยิ้มแย๎ม เป็นมิตร พร๎อมที่จะให๎ความ
ชํวยเหลือ เอาใจใสํในงานที่ปฏิบัติ รู๎จักทักทาย ซักถาม อยํางเป็นกันเองกับทุกคน มีความคิดที่เปิดกว๎าง 
ยอมรับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนรํวมงานและผู๎ใช๎ แนวทางการสร๎างมนุษยสัมพันธ์กับผู๎ใช๎บริการ มีดังนี้ 

1. สร๎างความประทับใจเมื่อแรกพบ 
2. ให๎ความสนใจกับผู๎ใช๎บริการอยํางจริงใจ 



3. ยิ้มแย๎มอยํางถูกกาลเทศะ 
4. จดจ าชื่อผู๎ใช๎บริการ และสามารถเรียกชื่อผู๎ใช๎บริการได๎อยํางถูกต๎อง 
5. เป็นผู๎ฟังที่ดี 
6. แสดงกิริยาทําทาง และพูดด๎วยความสุภาพ ให๎เกียรติผู๎ใช๎บริการ 
7. ไมํแสดงความเป็นกันเองมากเกินไป 
8. สร๎างคุณธรรมในตนเอง ไมํพูดถึงคนอ่ืนลับหลังในทางไมํดี 
9. ยอมรับผิดเมื่อกระท าผิด และหลีกเลี่ยงการเน๎นตนเองเป็นศูนย์กลาง 

ความเสมอภาค ผู๎ให๎บริการต๎องปฏิบัติกับผู๎ใช๎บริการอยํางเทําเทียมกัน ไมํวําผู๎ใช๎บริการจะมีฐานะ 
เพศ วัย ศาสนา หรือเชื้อชาติใด การปฏิบัติอยํางไมํเทําเทียมตํอผู๎ใช๎บริการยํอมท าให๎ผู๎ใช๎บริการรู๎สึกไมํพอใจ 

มีความอดทน อดกลั้น และหนักแน่น บรรณารักษ์และนักสารสนเทศพึงมีความอดทน อดกลั้นตํอ
กิริยาทําทางและการกระท าที่ไมํดีของผู๎อ่ืน ความยากล าบาก ความไมํสะดวก งานบริการบํอยครั้งที่มีการ
ด าเนินการภายในกรอบเวลาอันจ ากัด เชํน การให๎บริการตอบค าถามและชํวยการค๎นคว๎า ท าให๎เกิด
ความเครียด นอกจากนี้ยังต๎องพบปะกับบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมตํางกัน เมื่อผู๎ใช๎บริการท าสิ่งใดผิดพลาด ผู๎
ให๎บริการต๎องพยายามคิดถึงสาเหตุที่เขากระท า ผู๎ให๎บริการต๎องใช๎วิธีพูดที่ไมํท าร๎ายจิตใจ หรือแสดงสีหน๎า
ทําทางที่ไมํพอใจตํอผู๎ใช๎บริการ รวมไปถึงไมํควรโต๎เถียงหรือคัดค๎านความคิดเห็นของผู๎ใช๎บริการ บรรณารักษ์
และนักสารสนเทศจึงต๎องมีความอดทน อดกลั้น และพยายามปฏิบัติหน๎าที่ของตนให๎ส าเร็จลุลํวง 

เซอร์วิสมายด์ (Service Mild) เซอร์วิสมายด์ หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งวํา “จิตใจให๎บริการ” หมายถึง 
การอ านวยความสะดวก การชํวยเหลือ การให๎ความกระจําง การสนับสนุน การเรํงรัดการท างานตามสายงาน 
และความกระตือรือร๎นตํอการให๎บริการ รวมทั้งการยิ้มแย๎มแจํมใส ให๎การต๎อนรับด๎วยไมตรีจิตที่ดีตํอ
ผู๎ใช๎บริการ และต๎องการให๎ผู๎อื่นประสบความส าเร็จในสิ่งที่เขาต๎องการ หรืออาจหมายถึง การให๎ที่จริงใจโดยไมํ
หวังผลตอบแทน 

Service Mind มีความหมายดังนี้ 
S = Smile ต๎องมีรอยยิ้ม 
E = Enthusiasm ความกระตือรือร๎น เอาใจใสํลูกค๎า 
R = Responsiveness มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ท่ีมีตํอลูกค๎า 
V = Value ให๎บริการลูกค๎าอยํางมีคุณคํา 
I = Impression ให๎บริการอยํางประทับใจ 
C = Courtesy บริการลูกค๎าอยํางสุภาพอํอนโยน 
E = Endurance ความอดทน การเก็บอารมณ์ 
M = Make Believe มีความเชื่อ 
I = Insist การยืนยัน/มีจุดยืนที่จะบริการลูกค๎า 
N = Necessitate การให๎ความส าคัญ 
D = Devote การอุทิศตน 

 
 
 
 
 
 
 



2.2 ปรัชญาและจรรยาบรรณในวิชาชีพบรรณารักษ์ 
ปรัชญาของบรรณารักษศาสตร์ หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางความเชื่อที่บรรณารักษ์ใช๎อาศัยเป็น

แนวทางหรือหลัก ส าหรับการปฏิบัติงานในห๎องสมุด ปรัชญาวิชาชีพที่แพรํหลายในอดีตและสืบเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน คือ “บัญญัติห๎าประการทางบรรณารักษศาสตร์”  

แรงกานาธาน (Ranganathan) นักปราชญ์ทางบรรณารักษศาสตร์ชาวอินเดีย ได๎กลําวถึง ปรัชญาทาง
บรรณารักษศาสตร์ ไว๎ 5 ประการ คือ 

1. หนังสือมีไว๎ใช๎ประโยชน์ (Book are of use) หนังสือทุกเลํมในห๎องสมุดให๎ประโยชน์แกํผู๎อําน 
ไมํวําจะเป็นการให๎ความรู๎ ความคิด จรรโลงใจ หรือความบันเทิง 

2. ผู๎อํานแตํละคนมีหนังสือที่ตนจะอําน (Every reader his book) ห๎องสมุดจะต๎องจัดหาหรือ
จัดหนังสือให๎ผู๎อํานได๎อํานหนังสือท่ีตนต๎องการ เชํน จัดหาหนังสือที่ผู๎ใช๎ต๎องการเข๎าห๎องสมุด  

3. หนังสือทุกเลํมมีผู๎อําน (Every book its reader) ห๎องสมุดจะต๎องชํวยให๎หนังสือทุกเลํม และ
วัสดุทุกชิ้นในห๎องสมุดเกิดประโยชน์แกํผู๎ใช๎มากที่สุด เชํน การประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม นิทรรศการ 

4. ประหยัดเวลาผู๎อําน (Saver the time of the reader) พยายามหาวิธีตํางๆ ที่จะชํวยให๎ผู๎
ใช๎ได๎พบกับหนังสือเลํมที่ต๎องการได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว 

5. ห๎องสมุดเป็นสิ่งที่เจริญเติบโตได๎ (Library is growing organism) ห๎องสมุดจะต๎องจัดหา
ทรัพยากรและวัสดุเพ่ิมข้ึนอยูํเสมอ จึงจะเจริญเติบโตได๎เสมือนมีชีวิต 

จรรยาบรรณส าหรับบรรณารักษ์ หรือจรรยาวิชาชีพ เป็นหลักจริยธรรมในการประกอบอาชีพ หรือ
กระบวนการประพฤติปฏิบัติอันเกิดจากการตกลงรํวมกันของสมาชิกในวิชาชีพ รํวมกัน หรือชํวยกันสร๎าง
จรรยาบรรณ เพื่อควบคุมให๎อยูํในหลักเกณฑ์เดียวกัน โดยทั่วไปแตํละวิชาชีพจะมีสมาคมวิชาชีพเป็นผู๎ก าหนด
จรรยาบรรณ มีลักษณะเป็นอุดมคติ เป็นการปฏิบัติตามด๎วยจิตส านึก ไมํมีการบังคับเหมือนกฎหมาย 

สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เห็นสมควรก าหนดจรรยาบรรณส าหรับบรรณารักษ์ และผู๎ปฏิบัติทุกต าแหนํงได๎ ดังตํอไปนี้ 

หมวดที่ 1  
จรรยาบรรณต่อผู้ใช้ 

1. ต๎องค านึงถึงความสะดวกสบายของผู๎ใช๎กํอนสิ่งอ่ืน 
2. ต๎องใช๎วิชาชีพให๎เกิดประโยชน์แกํผู๎ใช๎อยํางเต็มความสามารถ 
3. ต๎องให๎ความเสมอภาคแกํผู๎ใช๎โดยไมํค านึงถึงฐานะ เชื่อชาติ ศาสนา สังคม 

หมวดที่ 2 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

1. ต๎องประพฤติตนอันเป็นการเชิดชูเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพ 
2. ต๎องศึกษา แสวงหาความรู๎ตามมาตรฐาน และพัฒนาตามนวัตกรรมใหมํ ๆ มาใช๎ในวิชาชีพ 
3. ต๎องให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานตํอวิชาชีพ 
4. ต๎องปฏิบัติหน๎าที่ที่รับผิดชอบด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

 

 



 
หมวดที่ 3 

จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน 
1. ต๎องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีตํอผู๎รํวมงานและผู๎รํวมวิชาชีพ 
2. ต๎องเคารพ และยอมรับมติของที่ประชุม 
3. ต๎องรักษา แสวงหามิตรภาพและเครือขํายระหวํางผู๎รํวมงาน และผู๎รํวมวิชาชีพ 
4. ต๎องยึดมั่นในคุณธรรมและพรหมวิหารในการปฏิบัติตนตํอผู๎บังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชา  

ผู๎รํวมงาน และผู๎รํวมวิชาชีพ 
หมวดที่ 4 

จรรยาบรรณต่อสถาบัน 
1. ต๎องรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของสถาบันที่สังกัด 
2. ต๎องรํวมมือและปฏิบัติงานตามนโยบายที่สังกัด เพ่ือธ ารงชื่อเสียงและเกียรติภูมิ 
3. ต๎องรักษาชื่อและทรัพยากรของสถาบัน ไมํพึงแสวงหาผลประโยชน์สํวนตนหรือหมูํคณะ 

โดยมิชอบ 

หมวดที่ 5 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

1. ต๎องเป็นผู๎น าสังคมอยํางเข๎มแข็ง 
2. ต๎องอุทิศตนให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคมด๎วยการใช๎วิชาชีพโดยสุจริต 
3. ต๎องผดุงรักษาไว๎ซึ่งเสถียรภาพและความมั่นคงตํอสังคม 

 
บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา บรรณารักษ์และนักสารสนเทศจะ

สามารถแสดงออกทางบุคลิกภาพภายนอกได๎ดีหรือไมํนั้น ต๎องอาศัยบุคลิกภาพภายในเป็นพื้นฐาน บรรณารักษ์
และนักสารสนเทศท่ีมีบุคลิกภาพที่ดีจะสามารถแสดงออกมาให๎ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ทั้งบุคลิกภาพภายนอก
และบุคลิกภาพภายใน นอกจากนี้ มารยาทและการสมาคม การปฏิบัติตนอยําเหมาะสม ยํอมสร๎างความส าเร็จ
ให๎กับตนเอง และสังคม ทั้งในด๎านหน๎าที่การงานและชีวิตครอบครัว เพราะการรู๎จักปรับตัวให๎เหมาะสมกับ
สภาพสังคม และการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน ยํอมสํงผลให๎การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ลดความขัดแย๎งในการ
ปฏิบัติงานรํวมกับบุคคลอ่ืน  



บรรณานุกรม 
 

โชติการณ์  เที่ยงธรรม. (2554). สมัครและสัมภาษณ์งานให้ได้งานเร็ว. นนทบุรี: ศรีปัญญา. 
เกรียงศักดิ์  อวยพรเจริญชัย. (2549). 213 วิธีสมัครงาน สัมภาษณ์งาน 360องศา. กรุงเทพฯ:  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
คอร์ฟิลด์, รีเบกกา. (2551). คู่มือสัมภาษณ์งาน. กรุงเทพฯ: บิสคิต. 
ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์. (2522). หลักบรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน. 
ห๎องสมุดแหํงประเทศไทย, สมาคม. (2553, กรกฎาคม-ธันวาคม). จรรยาบรรณารักษ์ พุธศักราช 2552  

  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี. วารสารห๎องสมุด, 53(2). (5)-(6). 

ประภาวดี  สืบสนธิ์. (2543). สารสนเทศในบริบทสังคม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สมาคมห๎องสมุด 
  แหํงประเทศไทยฯ. 

ชุติมา  สัจจานันท์. (2556). หนํวยที่ 3 ประเด็นส าคัญ และกรณีศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และความศรัทธา 
 ในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
 หน่วยที่ 1-7. (พิมพ์ครั้งที่ 3). (หน๎า 3-12-3-17). นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

กฤติกา  จิวาลักษณ์. (2556). หนํวยที่ 2 ประเด็นส าคัญและกรณีศึกษาบุคลิกภาพ มารยาท การสมาคมของ 
 สารสนเทศ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ หน่วยท่ี 1-7. 
 (พิมพ์ครั้งที่ 3). (หน๎า 2-2-2-27). นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

จัดหางาน จ๏อบส์ ดีบี, บริษัท. (2557). มารยาทในการกล่าวทักทายแขก. [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก:  
 https://th.jobsdb.com/th-th/articles/มารยาทในการกลําวทักทาย. [2559, พฤศจิกายน 5]. 

จัดหางาน จ๏อบส์ ดีบี, บริษัท. (2557). วิธีได้ใจลูกค้า ในงานบริการ. [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก:  
 https://th.jobsdb.com/th-th/articles/วิธีได๎ใจลูกค๎า. [2559, พฤศจิกายน 5]. 

มงคลที่ 23 มีความถ่อมตน. (2559). [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก: http://www.dhammathai.org/ 
  treatment/poem/poem23.php. [2559, 5 พฤศจิกายน]. 

จัดหางาน จ๏อบส์ ดีบี, บริษัท. (2557). วิธีปรับตัวให้เข้ากับการท างานเป็นทีม. [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก:  
  https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ปรับตัวท างานเป็นทีม. [2559, 5 พฤศจิกายน]. 
มหาสารคาม, มหาวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา. (ม.ป.ป.). พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ :  
  ผู้ปฏิบัติงาน. [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก:  http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/  
  1010311/unit07_6.html. [2559, 5 พฤศจิกายน]. 
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก:  http://www.manpower 

  thailand.com/know_detail.php?id=139. [2559, 5 พฤศจิกายน]. 
ทิพมาศ  เศวตวรโชติ. (ม.ป.ป.). สมัมาคารวะ respect. [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก: http://taamkru.com/th/ 
 %E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0% 

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B0. [2559, 5 พฤศจิกายน]. 
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiol6rZpJTQAhXLO48KHdbIC1gQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Ftaamkru.com%2Fth%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B0%2F&usg=AFQjCNEK1XUwnBwebGSSWiWrErAR667v8w&bvm=bv.137904068,d.c2I

