
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

 วิชาชีพ  หมายถึง การประกอบอาชีพที่ตอ้งใช้ทัง้ความรู้และทักษะอย่างสูง ในวิชาเฉพาะแต่ละ
สาขา ความรู้และทักษะดังกล่าวนี้ บางส่วนจะต้องได้รบัจากการศึกษาที่จัดอย่างมีแบบแผน มีการ
รับรองมาตรฐานโดยสถาบนัวิชาชีพนั้น แล้วน าความรู้ตลอดจนทักษะที่ได้ไปให้ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
และสังคม มิใช่ความรู้และทักษะจากการประกอบอาชพีต่างจากการประกอบอาชพี                                                                          
(อัมพร  ทีขะระ,2558 ,หน้า139) 

ลักษณะส าคัญของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 

อาชีพบรรณารักษ์  ถือว่าเป็นวิชาชีพ ไมใ่ช่อาชีพ เพราะเหตุว่าวิชาชีพนี้ต้องได้รับการเรียนรู้ การฝึกฝน
ให้เกิดความช านาญในงานที่ตนท าอยู่ จึงต้องใชเ้วลาในการศึกษา และเมือ่ออกมาปฏิบัติงานก็สามารถใช้
ความรู้นั้นได้ โดยอาศัยความรู้ทางภาคทฤษฏีเป็นพื้นฐาน สว่นอาชีพน้ัน เป็นลักษณะงาน ใช้ความ
ช านาญทางเครื่องมือ หรือลักษณะงาน ที่ใช้แรงงานเป็นส่วนมาก (วรรณี  ศิริสุนทร,2521 ,หน้า 3) 
ล็อกส์ดอน และ ล็อกส์ดอน (ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์, 2524 ,หน้า 2 )โดยกล่าวถึงลักษณะส าคัญ
ของวิชาชีพไว ้                 
3 ประการคือ 
  1.บรรณารักษ์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สติ ปัญญามากกว่าการใช้ความช านาญทางเครื่องมือ                                                 
  2.บุคคลที่ท างานในวิชาชีพ จะต้องมีความรอบรู้ ได้ศึกษาทั้งวิชาความรู้ทั้วๆไป และความรู้ 
เฉพาะวิชา                                                                                                                                                                                     
  3.งานของวิชาชีพบรรณารกัษ์ คือการให้บริการอย่าแพร่หลาย การตัดสินใจ การให้ค าแนะน า 
และการกระท าต่างๆจะตอ้งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้มารับบริการมากกว่าเพือ่ประโยชน์ของตัวเอง 
บรรณารักษ์ด าเนินห้องสมุดเพื่อประโยชน์ของผู้ใชบ้ริการ 
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศจ าเป็นต้องมีทักษะดังต่อไปนี้เพือ่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
   

1.ทักษะทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ 

นอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแลว้ ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานยัง
เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การบริการและเผยแพรส่ารสนเทศประสบ
ผลส าเรจ็ด้วยดี การจัดบริการให้ตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้นั้น เปน็ศาสตร์ท่ีต้องอาศัยศิลปะและกล
ยุทธ์ที่แยบยล การฝึกฝนล้วนเป็นสิ่งที่ชว่ยให้บรรณารักษ์เกิดความมั่นใจในการบริการมากขึ้นบรรณารักษ์
ห้องสมุด ซึง่เป็นผู้ให้บริการสารสนเทศควรเป็นผู้ทีม่ีความรู้ความสามารถ จ าแนกออกเป็น 2 ดา้นดังนี้ 

1.ความสารมารถด้านวิชาชพี คือ ความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิชาชพี เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การให้บริการสารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ได้แกค่วามรู้เกี่ยวกบัทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศเทคโนโลยี การจัดการและวจิัย ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
   1.1.มีความเชีย่วชาญเกี่ยวกบัเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ สามารถวิเคาระห์และ
กลั่นกรองสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น การประเมินทรัพยากรตีพิมพ์ ฐานขอ้มูลซีดี-
รอม ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย คัดเลือกต ารา วารสาร เป็นต้น สามารถสนองความ
ต้องการสารสนเทศของผู้ใชโ้ดยคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีประโยชน์                                                                                                 



   1.2. มีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการด าเนินงานห้องสมุด
โดยทั่วไปบรรณารักษ์ที่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา แต่จะได้รับวุฒิสาขาวิชาเฉพาะด้าน ในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต นอกจากนี้เมือ่ท างานแลว้มกัจะได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การท่ีสังกัด                                                                                                                        
   1.3 มีความสามารถในการพัฒนาและการจัดบริการสารสนเทศ อย่างมปีระสิทธิภาพ 
โดยเน้นความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศที่เหมาะสมแต่มปีระสิทธิภาพและด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับทิศทางขององค์การท่ีมีสังกัด มีการวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคลอ้งกับเป้าหมายขององค์การ มกีาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มกีารควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
   1.4 มีความสามารถในการสอนผู้ใช้ใหเ้ขา้ถึงสารสนเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพรวมถึง
การสนับสนุนผู้ใช้ในการใชบ้ริการสารสนเทศของห้องสมุด เช่น สอนการเข้าถึงสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต 
   1.5 มีความสามารถในการประเมินความต้องการสารสนเทศของผู้ใช ้โดยออกแบบ
เครื่องมือศึกษาผู้ใช้ และท าการตลาด เพื่อเพิม่คุณค่าของบริการสารสนเทศให้สอดคล้องกับความ
ต้องการกับผู้ใช้ 
   1.6 มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดหาจดัการ
เผยแพร่สารสนเทศ เช่น การสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมออนไลน์ ส าหรับเป็นเครือ่งมือช่วยค้นหา
ทรัพยากรในห้องสมุด 
   1.7 มีความสามารถในการจัดการและด าเนินงานห้องสมุดที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับ
การบริหารงานขององค์การ เช่น พัฒนาการวางแผนการท างานในห้องสมุด ค านวณผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุน พัฒนาการวางแผนการตลาดส าหรับห้องสมุด ด าเนินเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องมาตรฐาน 
   1.8 มีความสามารถในการพัฒนาเคร่ืองมือช่วยค้นและเข้าถึงสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
ส าหรับใช้ภายใน และภายนอกองค์การ หรือส าหรับผู้ใชแ้ต่ละคน เช่น การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์กรเพือ่จัดเกบ็รายงาน 
   1.9 มีความสามารถในการประเมินผลลัพธ์ของการใชส้ารสนเทศและท าวิจัยที่เกีย่วกับ
ปัญหาการจัดการสารสนเทศ เช่น รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้ใชท้ี่ถูกประเมินพัฒนา
เครื่องมือวัดความถี่ในการใช้บริการ 
   1.10 มีความสามารถในการรับผิดชอบตอ่ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้โดยการ
ปรับปรงุบริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
   1.11 มีความสามารถในการเป็นสมาชิกทีม่ีประสิทธิภาพของทมีงานบริหารขององคก์าร 
และท าหน้าที่เป็นทีปรึกษาด้านสารสนเทศขององคืการ เช่น การมีส่วนร่วมเกี่ยวกบักลยุทธ์การวางแผน
ในองค์การ 
  2. ความสามารถเฉพาะบุคคล (personal competencies) คือ ทักษะ ทัศนคติและคุณค่าท่ีแต่
ละบุคคลมีเพือ่เสริมให้การท างานในวิชาชีพเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ได้แก่ การเป็นผู้ที่มีการสื่อสารที่
ดี มีความกระตือรือร้นในสิ่งใหม่ๆอย่างตอ่เนื่อง 
   2.1 ค านึงการได้รับมอบหมายหน้าที่ในการบริการที่ดีที่สุด เช่น ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอยา่งสม่ าเสมอ เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในการปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 
   2.2 ค้นหาเพื่อให้มาซึ่งสิง่ทีท่้าทาย และมองหาโอกาสใหม่ในการท างาน ทั้งจากภายใน



และนอกห้องสมุด เช่น พัฒนาบทบาทหน้าที่ใหม่ในองค์การในฐานะของผู้น าสารสนเทศใช้ฐานความรู้
ด้านห้องสมุดและทักษะในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
   2.3 เป็นผูม้องการณ์ไกล เช่น การตระหนักว่าการแสวงหาและการใช้สารสนเทศเป็น
ส่วนหน่ึงของการสร้างสรรค์กระบวนการท างานส าหรับบุคลากรณืและองค์กร ตระหนักว่าห้องสมุดและ
บริการสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ย่ิงใหญ่ในการตัดสินใจ 
   2.4 มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลและองคก์ารณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
วิชาชีพที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์การพัฒนาความรู้ และทักษะของตนเอง 
   2.5 สร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานที่มีความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างกนัและมีความ
ไว้วางใจซึง่กันและกัน เช่น ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเอาใจใสแ่ละให้เกียรตซิึ่งกันและกัน 
   2.6 มีทักษะการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ เช่น การรับฟังหัวหน้างานเพื่อชว่ยแก้ไขปัยหา
การท างานที่เกิดข้ึน ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อช่วยในการวางแผนการท างาน 
สามารถน าเสนอความคิดของตนไดอ้ย่างชัดเจนและกระตือรือร้น 
   2.7 การท างานเป็นทีม มีการเรียนรู้ข้อดีของการท างานเป็นทีม หาโอกาสเข้าไปมีสว่น
ร่วมในการท างานเป็นทีม รบัผิดชอบการท างานในทีมงานที่อยู่ในห้องสมุดและนอกห้องสมุดพฒันาตนเอง
ให้สามารถท างานร่วมทมีกับผู้อื่นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.8 มีความเป็นผู้น า เรียนรู้และฝึกฝนเป็นผู้น าที่ดีและมีคุณภาพ สามารถแลกเปลี่ยน
ทักษะความเปน็ผู้น ากับผู้อื่น ยอมรับบทบาทความเป็นผู้น าของผูอ้ื่น ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้น าจาก
สภาพแวดล้อมการท างานที่เกิดขึ้นในการท างานท้ังภายในห้องสมุด 
   2.9 ให้ความส าคัญกับการวางแผนการท างาน แผนงานเป็นสิ่งส าคญัในการท างานต้อง
ตระหนักว่าเพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากที่สุด การวางแผนการใช้อยา่งระมัดระวังเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่สุด  
   2.10 ตระหนกัว่าการเรียนรู้ตลอดชวีิตเปน็สิ่งที่ส าคัญ ต้องมีความรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาความรุ ้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
   2.11 มีทักษะในการท างาน และสร้างโอกาสใหม่ในการท างาน ตระหนักว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในโลกของการท างานอยู่ตลอดเวลา ความสามารถในการท างานและในขณะเดียวกนัมีทักาะ
ในการบริหารงานห้องสมุดขนาดเล็กที่มีบุคลากรน้อยเป็นส่ิงที่จ าเปน็ 
   2.12 ตระหนักและให้ความส าคัญต่อเครือข่ายวิชาชีพและการพึ่งพาอาศัยกันกิจกรรม
ของสมาคมวิชาชีพต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะของสมาชิก 
    

 

 

 

 

 



ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ 

บรรณารักษ์เป็นผู้ให้บรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ ควรเป็นผูม้ีความรู้ทางวิชาชีพอย่างดีที่
สามารถน าไปปฏบิัติงานหนา้ที่หลักให้สมบรูณ์ เพือ่ประโยชน์ต่อการสืบค้นสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ และ
เผยแพร่สารสนเทศที่ผู้ใช้ควรได้รับบริการ 
  แลนแคสเตอร(์Lancaster.  1983 : 747-753) ได้กล่าวว่า บรรณารักษ์ควรมีความรู้
ความสามารถดังนี้  
  1.รู้จักค้นคืนและเลอืกสรรค์สารสนเทศดีที่สุดเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถให้การศึกษากับ
ผู้ใช้บริการใหท้ราบถึงวิธีการเลือกแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ และการใช้ประโยชนจ์าก
สารสนเทศน้ัน 
  2.เข้าใจขีดความสามารถและข้อจ ากัดของคอมพิวเตอรแ์ละข่ายงานโทรคมนาคม                                                         
  3.สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ และมีเหตผุล                                                                                                                                                 
  4.มีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีในห้องสมุด                                                                                                                                                    
  5.มีความรู้เกี่ยวกับหลักของบรรณารักษศาสตร์และห้องสมุด                                                                                                         
  6.มีความรู้เกี่ยวกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัห้องสมุด                                                                                      
  7.มีความสามารถในการวางแผนจัดกจิกรรมและการจดัการสารสนเทศสามารถใช้
ทรัพยากรห้องสมุดได ้
  รัญจวน อินทรก าแหง(2507 :327) กล่าวไวว้่า บรรณารักษ์ท่ีดี ควรประกอบด้วยความรู้
ความสามารถ ดังนี้ 
  1.มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องหลักสูตรการสอน นโยบายของโรงเรยีน และ เรื่องการศึกษา
โดยทั่วไป 
  2.มีความรู้ในเร่ืองจติวิทยาของมนุษย์                                                                                                                                
  3.รู้จักศึกษาส ารวจความต้องการของสงัคมและของบุคคลเพื่อสามารถจัดบริการสนองความ
ต้องการของผู้ใช้  
  4.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ด้วยวิธีการอันนุ่มนวล                                                    
  5.มีความรู้ในเร่ืองหนังสือเป็นอย่างดี คือ รู้จักหนังสือทีห่้องสมุดมอียู่  
  6สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับผู้ใช้บริการได ้ 
  7.มีความสามารถในการแนะน าการอ่านได้ตรงต่อปัญหาของบุคคลได้                                                                                                  
  8.มีความสามารถในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

 

 

 

 



บรรณารักษ์ผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักใหส้มบูรณ์ควรจะรูค้ิด ศึกษาวิจัยและเผยแพร่แก่ผู้ร่วม
อาชีพ ควรมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้

1.มีความรู้ในเนื้อหาวิชา การที่ผู้ใช้ห้องสมุดมุ่งหวงัใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการย่อมสืบค้น
เรื่องราวที่เปน็เนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเป็นปัญหาเฉพาะในเรื่องนั้นๆ บรรณารักษ์จึงควรทีจ่ะแสวงหา
ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และพัมนาความรู้ในสาขาของตนควบคูไ่ปกับวชิาชีพ อันจะช่วยให้เราสามารถ
เลือกสรรและให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึน้ 

2.มีความรู้ทางเทคนิควิชาชีพ แม้ว่าความรู้ท่ีบรรณารักษ์ได้เรียนและฝึกฝนมานั้น เป็นสิ่งที่ยอมรับกันดี
อยู่แล้วก็ตามในปฏิบัติงาน ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไป ตามการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่เรียนมาย่อมกลายเป็นอดีตที่เคยรู้ได้เสมอ จงึเป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์ท่ี
จะต้องคอยศึกษาความเปลีย่นแปลงที่เกดิขึ้น 

3.มีความรู้ในกระบวนการสื่อสาร ความรูใ้นสาขาวิชาต่างๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เกิดสาขาวิชา
เฉพาะขึ้นอย่างมากมาย ยิ่งกว่านั้นกลไกการสื่อสารของกลุ่มวิชาการย่อยๆ ได้ก่อให้เกิด เอกลักษณ์ใน
การสื่อสารความรู้เฉพาะกลุม่อย่างเป็นที่น่าสนใจยิ่ง บรรณารักษ์จึงจ าเป็นต้องเข้าใจลักษณะพิเศษเช่นนี้  
และน าความรู้ในการศึกษาแต่ละกลุม่มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่การด าเนินงานของหอ้งสมุด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรรณารักษ์ผู้ท่ีท างานในห้องสมุดก็ต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อที่จะให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่ผู้ใช้ให้ผู้ใช้ได้สิ่งที่ต้องการมากที่สดุซึ่ง
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคัญยิ่งในโลกของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะต้องมีการพัฒนาไป
พร้อมกันทั้งระบบงานของห้องสมุดและตัวบรรณารักษ์เอง เราจึงตอ้งท าตัวเป็นบรรณารักษ์ยุคใหม่ให้เข้า
กับยุคสมัยและทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปความรูค้วามสามารถของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
กลายเป็นประเด็นส าคัญ ของวิชาชีพสารสนเทศในยุคปัจจุบัน เนือ่งจากบรรณารักษ์ก าลังเผชญิกับความ
ท้าทายท่ี เกิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่กอ่ให้เกิดสื่อสารสนเทศขึ้นเป็นจ านวนมากและหลากหลาย การเรียนรู้สารสนเทศไม่ได้
จ ากัดอยู่เพียงสื่อชนิดเดียวหรือช่องทางเดียว ความต้องการในการใช้สารสนเทศของผู้ใชบ้ริการก็มีความ
หลากหลาย อีกทั้งยังต้องการความสะดวกรวดเร็วมากกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นแหล่งการศึกษาระดับสูง มีผู้ใช้บริการหลากหลายประเภทและความต้องการสารสนเทศมีลักษณะ
เป็นสหสาขาวชิา วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศก็แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษา การวิจัย การ
เรียนรู้ตามความสนใจ การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาก็ไม่ได้
จ ากัดเฉพาะภายในสถาบันเท่าน้ันแต่ยังมีภารกิจต่อสังคมและชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัย รวมไปถงึ
ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัที่อยู่ห่างไกล บรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศในฐานะที่เป็นผู้จัดหา จัดระบบ 
และเผยแพรส่ารสนเทศจึงกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการและ
เป็นที่คาดหวังของผู้ใช้บริการมากขึ้นทักษะด้านสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความรูค้วามสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารนเทศที่จ าเป็นต่อ
บรรณารักษ์คือ 

1.มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ กระบวนการท างาน 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการให้บริการผู้ใช้ และการใชง้านในห้องสมดุ 
  2.มีความรู้เกีย่วกับระบบปฏิบัติการที่จ าเป็น และมีการใช้งานในห้องสมุด โดยเฉพาะ Microsoft 
Windows ทัง้นี้อาจจะครอบคลุมถึง Linux และ Mac OS ด้วยตามลักษณะเฉพาะของห้องสมุด 
  3.มีความรู้ถึงความแตกต่างของระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ ระบบห้องสมุดอัตโนมตัิแบบบูรณาการ 
ระบบห้องสมดุดิจิทัล ระบบห้องสมุดเสมือน คลังเอกสารดิจิทัล ระบบบริการความรู้ดิจิทัล และอื่นๆ 
  4.มีความรู้เกีย่วกับการลงรายการที่ถูกต้อง เพื่อการให้บริการที่เหมาะสม และรองรับเทคโนโลยี
สมัยๆ ที่ห้องสมุดจ าเป็นตอ้งม ี
  5.มีความรู้เกีย่วกับสื่อดจิิทลั การจัดเตรยีม การจัดหา การบริหารจัดการสื่อดิจิทัลเพื่อการใช้
งานที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ย่ังยืน และการน ามาใช้ได้ตรงตามความต้องการ 
  6.มีความสามารถในการสร้างเอกสาร ท างานกับเอกสารต่างๆได้ 
  7.มีความรู้ในการเลือกซื้อ จัดหา พัฒนาระบบห้องสมดุรูปแบบต่างๆ 
  8.มีความรู้ถงึความแตกต่างของระบบห้องสมุดอันโนมัติ ระบบห้องสมุดอัตโนมตัิแบบบูรณาการ 
ระบบห้องสมดุดิจิทัล ระบบห้องสมุดเสมือน คลังเอกสารดิจิทัล ระบบบริการความรู้ดิจิทัล และอื่นๆ 
  9.มีความรู้ในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้ 
  10.ควรมีความรู้การใช้อปุกรณ์เชื่อมต่อดิจิทัล ทั้งกล้องถ่ายภาพดจิิทัล สแกนเนอร์และนอกจาก
ทักษะข้างต้นแล้ว ยังมีทักษะอื่นๆ อีกหลายทักษะที่ควรมีและสามารถปรับใช้งานได้ตามภาระงานของ
สมุดแตล่ะแห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ทักษะทางด้านภาษา 

บรรณารักษ์ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนแหล่งขอ้มูลต่างๆ ของ
ประเทศอาเซยีนที่น่าสนใจเพื่อสามารถแนะน าแหล่งข้อมลูที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้บรกิารโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานของ
บรรณารักษ์ยุตเสมือนจริงเป็นอย่างยื่น ถึงแม้ปจัจบุันยังไม่มีหนังสอืหรือต าราเรยีนภาษาอังกฤษส าหรับ
บรรณารักษ์โดยตรงเช่นเดยีวกับอาชีพอืน่ๆท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาในประเทศไทยได้เขียนต าราไว้ 
เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับครู ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง อย่างไรก็
ตามบรรณารกัษ์นับว่าโชคดเีพราะอยู่กับแหล่งข้อมูลทั้งหนังสือหรือวา่ต าราที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
โสตทัศนวัสดุ รวมทั้งทรัพยากรในรูปแบบอื่น เช่น มัลติมีเดีย ซีดีรอม เป็นต้น  บรรณารักษ์ยุเสมือนจริง
จะต้องใช้ความรู้ความช านาญในการเปลี่ยนแปลงและถา่ยทอดข้อมลูเพื่อแนะน าให้ผู้ใช้บริการไดน้ า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทส าคัญต่อการปฏบิัติงานของบรรณารักษ์ ส าหรับการเป็น
ประชาคมอาเซียนที่ควรพัฒนามากที่สุดคือ สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางของโลกที่ใช้งานกันอยู่มากในปัจจุบัน และยิ่งบรรณารักษ์บริการมีหน้าที่ต้องติดตอ่สื่อสารกับ
ผู้ใช้บอ่ยครั้ง หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษก็จะท าให้ท างานได้ง่ายขึ้น ทั้งในแง่การให้บริการ 
การฝึกอบรมผู้ใช้ การประชาสัมพันธ์หอ้งสมุด ฯลฯ เป็นประโยชนท์ั้งต่อผู้ใช้ องค์กร และตนเอง าร
เตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารในสภาพการณ์ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นและสภาพ
สังคมที่มีวัฒนธรรมต่างๆ หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น เมื่อประเทศอาเซียนเข้าสู่ AEC ไม่ว่าคน
ของแต่ละประเทศจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาราชการ และภาษาประจ าชาติอยู่ในขณะนี้ เมื่อต้อง
ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นท่ีต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมนั้น ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
จ าเป็นตอ้งเรยีนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะบรรณารักษ์ส่วนงานบริการท่ีต้อง
ติดต่อสื่อสาร ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนใหค้ าน าแก่ผู้ใช้ จะต้องมีความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ และใช้ได้ดดี้วย บรรณารักษ์ต้องมีการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพ เพื่อชว่ยให้การ
ให้บริการผู้ใช้ และการท างานร่วมกันในเครือข่ายวิชาชีพ สะดวกมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การส่งเสริม
ความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชิก นอกจากภาษาองักฤษแล้ว ภาษาต่างประเทศอื่นท่ีมีความส าคัญ
รองลงไป เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ เป็นสาเหตุที่ท าให้ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่นเปน็ภาษาที่มีความนิยมเพิ่มขึน้สมรรถนะที่จ าเป็นตอ้งพฒันามากที่สุดส าหรับบรรณารักษ์งาน
บริการได้แก่ สมรรถนะด้านภาษา ยกตัวอย่างกิจกรรมห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี นอกเหนือจากการจัด 
Collection ห้องสมุดเพิม่เตมิเป็นมุมหนังสืออาเซียนแล้ว กิจกรรมส่วนงานบริการอื่นๆ ที่ท าคัญๆ ได้แก่ 
การให้การต้อนรับและน าชมห้องสมุด ตลอดจนการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ห้องสมุดบอกรับ 
บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืม-คืน และบริการอื่นๆ ซ่ึงแต่ละปีการศึกษา แต่ละเทอม
จะมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาใช้บริการเปน็จ านวนมาก บรรณารักษ์จ าเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการอะไร และสามรถให้บริการ ให้ค าแนะน าผู้ใช้ได้
ถูกต้องตรงกบัความต้องการของผู้ใช ้

  



บรรณารักษ์ควรมีสมรรถนะในด้านภาษาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้  คือ 

1 เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศ                                                                                                                                      
- คัดเลือกทรพัยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ จัดเตรียมเตรียมบริการ/ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านอาเซียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยใชท้ักษะความรู้และความสามารถในการเข้าถึง                                                                                                                                                                                                           
- จัดบริการใหม่ๆที่ผู้ใช้สามารถเข้าถงึงา่ย และทันสมัย น ามาใช้ เผยแพร่ โดยค านึงถึงความสามารถใน
การรับสื่อ/ข่าวสารของผู้ใชว้่าสามารถรับได้ทางใดบ้าง เช่น การติดตามหรือรับขา่วสารทางโทรศัพท์ 
หรือ social network                                                                                                                                                                                   
2 เพื่อเพิ่มพืน้ฐานความรู้                                                                                                                                                                 
- มีทักษะทางบรรณารักษศาสตร์ และทักษะที่เพิ่มคุณค่า เช่น การท าวิจัย ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
ทักษะการพร้อมปรับตัว และทักษะท่ีไม่เกี่ยวโดยตรงกับสายงาน ทัศนคติ ค่านิยมและคุณสมบตัิส่วน
บุคคล ส าหรับบรรณารักษด์้านงานบริการควรมีสมรรถนะด้านภาษาอาเซียน ทักษะการท างานข้าม
วัฒนธรรม มคีวามสามารถในการปรับพฤติกรรม  และความสามารถในการค้นหาความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมอื่น ในประชามคมอาเซียน                                                                                                                                             
3 เพื่อการประชาสมัพันธก์ารตลาด 
 - มีทักษะด้านการประชาสัมพันธบ์ริการต่างๆแก่ผู้ใช้ ในรูปแบบของการบริการเชิงรุก ส่งเสรมิการ
เข้าถึงสารสนเทศของผู้ใช้ เช่น การประชาสัมพันธผ์่าน social media และสิ่งพิมพ์ที่มีการปรับแต่ง
สารสนเทศให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย เช่น Infographic อาเซียน                                                                                                      
4 เพื่อการสร้างเครือข่าย                                                                                                                                  
- บรรณารักษ์มีเครือข่ายกับห้องสมุดอื่นๆ และสร้างเครือข่ายบรรณารักษ์ประชาคมอาเซียน เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือทรัพยากรสารสนเทศ                                                                                                                               
5 เพื่อการประเมินผล/การประเมินผลสารสนเทศ/บริการ                                                                                                       
- ประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านอาเซียน โดยประเมินจาก
ความต้องการของผู้ใช้ และประเมินจากการใช้บริการที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้                                                                         

 

 

 

 

 

 


