บริ การห้องสมุด
ห้องสมุดแต่ละแห่งย่อมมีเป้ าหมายหลักที่คล้ายคลึงกัน คือ การมุ่งสร้างผลประโยชน์แก่ผมู ้ ารับบริ การ
และมุ่งให้เกิดประโยชน์อนั สู งสุ ด ในทางธุ รกิจ ผลประโยชน์ คือ การดาเนิ นการแสวงหา เพื่อให้ได้มาซึ่ งผล
กาไร แต่ในมุมมองทางด้านการบริ การนั้น ห้องสมุดมีเป้ าหมายเพื่อ สร้างให้คนเกิดความรู ้และเกิดทักษะ
จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อจากประสบการณ์ตรง เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความรู ้ใหม่ อีกทั้งยังเป็ นการ
เพิ่มศักยภาพในตัวเองของบุคคลนั้นๆได้อีกด้วย โดยการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จะต้องประกอบไป
ด้วย การมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีคุณภาพ อีกทั้งยังต้องมีเทคนิคการบริ การที่ดีเยี่ยม เมื่อการบริ การ
ขับเคลื่อนไปด้วยองค์ประกอบเหล่านี้แล้วนั้น ย่อมจะส่ งผลให้การบริ การห้องสมุดสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หลักของการเป็ นห้องสมุดเพื่อการเรี ยนรู ้ได้อย่างแน่นอน
งานบริ การห้องสมุด
หัวใจหลักของสถาบันบริ การสารนิเทศ คือ การบริ การที่เป็ นที่น่าประทับใจ ที่เกิดจากผูม้ าใช้บริ การ เกิด
ความพึงพอใจกับผูใ้ ช้บริ การ ส่ งผลให้เกิดความเต็มใจและยินดีให้บริ การตากผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องสมุดด้วย
เช่นกัน เนื่องจากการบริ การนั้นเป็ นภาพลักษณ์แรกที่ผมู ้ ารับบริ การพบเห็นเป็ นสิ่ งแรก ในการเข้าใช้บริ การ
ห้องสมุดในแต่ละครั้ง การได้รับความช่วยเหลือจากผูใ้ ห้บริ การหรื อการมีมิตรไมตรี ต่อกันนั้น ย่อมเป็ น
จุดเริ่ มต้นของความความประทับใจทั้งต่อผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การนัน่ เอง โดยมีองค์ประกอบหลายด้านที่เป็ น
ส่ วนช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่องานบริ การห้องสมุดทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
1. การอานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ ไม่เพียงแต่การบริ การเพียงอย่างเดียว ยังรวมไปถึงการ
บริ การด้านการอ่าน เช่น ความเป็ นเอกลักษณ์ของห้องสมุดแห่งนั้นๆ การตกแต่งที่สวยงาม เหมาะกับ
บรรยายกาศ ให้มาแสวงหาความรู ้ การจัดสถานที่ให้รู้สึกสะดวกสบาย มีบริ การเสริ มอย่างครบครัน เช่น
บริ การยืมคืน บริ การช่วยการค้นคว้า เป็ นต้น
2. ผูใ้ ห้บริ การในห้องสมุดทุกฝ่ ายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ฝ่ ายงานบริ การ (Service function) ซึ่งเป็ นฝ่ าย
บริ การที่ตอ้ งพบปะกับผูร้ ับบริ การโดยตรง ไม่วา่ จะเป็ นตาแหน่ง บรรณารักษ์ ผูช้ ่วยบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่ช้ นั ก็ตาม ซึ่ งทุกฝ่ ายที่กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็ นผูใ้ ห้การบริ การส่ วนหน้าทั้งสิ้ น ซึ่ งต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที่อยูภ่ ายใต้ความคาดหวังและแรงกดดันที่ค่อนข้างมาก จากผูม้ าใช้บริ การ ดังนั้น Service mind
จึงต้องถูกนามาเพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ฝ่ายนี้

คุณสมบัติของบุคลากรห้องสมุด ได้แก่
1. มีใบหน้ายิม้ แย้มแจ่มใสอยูเ่ สมอ
2. เต็มใจช่วยเหลือผูอ้ ื่นอยูเ่ ป็ นนิจ
3. มีความสะอาด รอบคอบ
4. ใฝ่ ศึกษาหาความรู ้อยูเ่ สมอ ด้วยการอ่านหนังสื อในห้องสมุดทุกเล่ม
5. กระฉับกระเฉงว่องไว
6. ให้บริ การอย่างน่าประทับใจ
3. ห้องสมุดต้องมีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพ มาปรับใช้กบั การพัฒนางาน
บริ การ ทั้งนี้ เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้รับในสิ่ งที่ตอ้ งการอย่างถูกต้อง สะดวกต่อการเข้าถึง ภายในเวลาอันรวดเร็ ว และ
เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด และที่สาคัญยังเป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่จะสร้างความน่าเชื่ อถือให้เกิดขึ้นได้ ส่ งผลให้
การบริ การเกิดผลสาเร็ จ บรรลุตามเป้ าหมายของการดาเนิ นการ
ห้องสมุดแบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภท ดังนี้
1. ห้องสมุดโรงเรี ยน มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้าของทุกโรงเรี ยน เป็ นศูนย์กลาง
ข้อมูลการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน ในโรงเรี ยนแห่งนั้นๆ
2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้าให้บรรดานักศึกษา ในทุก
มหาวิทยาลัย ซึ่ งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมหนังสื อที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้เนื่ องจากวัยวุฒิ
ของผูใ้ ช้ที่มีความหลายหลาก นัน่ เอง
3. ห้องสมุดเฉพาะ คือห้องสมุดซึ่ งรวบรวมหนังสื อในสาขาวิชาบางสาขาโดยเฉพาะ มักเป็ นส่ วน
หนึ่งของหน่วยราชการ องค์การ บริ ษทั เอกชน หรื อธนาคาร ทาหน้าที่จดั หาหนังสื อและให้บริ การความรู ้
ข้อมูล และข่าวสารเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ห้องสมุดเฉพาะจะเน้นการ
รวบรวมรายงานการค้นคว้าวิจยั วารสารทางวิชาการ และเอกสารเฉพาะเรื่ องที่ผลิตเพื่อการใช้ในกลุ่ม
นักวิชาการบริ การของห้องสมุดเฉพาะจะเน้นการช่วยค้นเรื่ องราว ตอบคาถาม แปลบทความทางวิชาการ
จัดทาสาเนาเอกสาร ค้นหาเอกสาร จัดทาบรรณานุ กรมและดัชนีคน้ เรื่ องให้ตามต้องการ จัดพิมพ์ข่าวสาร

เกี่ยวกับสิ่ งพิมพ์เฉพาะเรื่ องส่ งให้ถึงผูใ้ ช้ จัดส่ งเอกสารและเรื่ องย่อของเอกสารเฉพาะเรื่ องให้ถึงผูใ้ ช้ตาม
ความสนใจเป็ นรายบุคคล
4. ห้องสมุดประชาชน มุ่งเป้ าหมายไปที่ผรู ้ ับบริ การกลุ่มประชาชนทัว่ ไป ที่ตอ้ งการแสวงหาความรู ้
จากแหล่งข้อมูลของห้องสมุด เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงแหล่งห้องสมุดได้
5. ห้องสมุดแห่งชาติ เป็ นแหล่งรวบรวมองค์ความรู ้ที่มีจากทัว่ ประเทศ ที่กระจายไปตามห้องสมุด
เล็กๆ ต่างๆ
วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
วัตถุประสงค์หลักทัว่ ไปของห้องสมุดมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 ประการ ดังนี้
1. เพื่อการศึกษา การใช้ห้องสมุด เป็ นหัวใจของการศึกษา เพราะห้องสมุดเป็ นแหล่งรวบรวมความรู ้
สามารถให้ผคู ้ น รู ้จกั ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู ้เพิ่มเติมจากที่ร่ าเรี ยน ไม่วา่ จะเป็ น
นักเรี ยนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงผูท้ ี่จบการศึกษาแล้ว ประชาชนทัว่ ไป
สามารถใช้หอ้ งสมุดศึกษาหาความรู ้ได้ตลอดชีวิต
2. เพื่อให้ความรู ้และข่าวสาร ทุกวันนี้วทิ ยาการต่างๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ ว ห้องสมุดเป็ นสถานที่
สาหรับศึกษาวิทยาการต่างๆ และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศทัว่ โลก ทาให้
คนรู ้จกั ข่าวคราว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาประเทศต่อไป
3. เพื่อใช้ในการค้นคว้า ในห้องสมุด มีสารนิ เทศมากมาย เพื่อให้บริ การแก่ผใู ้ ช้ เหมาะสาหรับเป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั ผูท้ ี่จะทาการวิจยั จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเบื้องต้นจากเรื่ องที่มีอยูแ่ ล้ว
4. เพื่อจรรโลงใจมนุษย์ การอ่านหนังสื อ นอกเสี ยจากการได้ความรู ้แล้ว ยังทาให้ผอู ้ ่านมีความสุ ข
ได้อีกด้วย เนื่องจากความซาบซึ้ งในความคิดที่ดีงาม ให้ความจรรโลงใจในสิ่ งที่ดีแก่ผอู ้ ่าน ก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจ ให้ทาประโยชน์ต่อสังคม เช่น การอ่านหนังสื อธรรมะ ทาให้ซาบซึ้ งถึงคาสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า หนังสื อวรรณกรรม วรรณคดี ทาให้เกิดจินตนาการ
5. เพื่อนันทนาการ นอกจากการอ่านหนังสื อวิชาการแล้ว ห้องสมุดยังเป็ นสถานที่ในการพักผ่อน
หย่อนใจ เพราะห้องสมุด ยังมีหนังสื อประเภทต่างๆ เพื่อให้ความบันเทิงเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่ องสั้น

นิตยสาร เป็ นต้น ทาให้ผใู ้ ช้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกสานึกรักการอ่าน รู ้จกั อ่านหนังสื ออย่างมี
วิจารณญาณ
ประเภทของงานบริ การห้องสมุด
บริ การสารสนเทศแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.บริ การพื้นฐาน คือ บริ การที่สาคัญและมีความจาเป็ นที่จะต้องจัดให้บริ การในห้องสมุดทุก
ประเภท ได้แก่
1.1 บริ การการอ่าน เป็ นบริ การหลักของห้องสมุดที่จดั หาและคัดเลือกสิ่ งพิมพ์โสตทัศนวัสดุ วัสดุ
ส่ วนย่อ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ มาไว้เพื่อให้บริ การ และจัดเตรี ยมสถานที่ให้อานวยความสะดวกต่อการ
อ่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผูใ้ ช้มากที่สุด
1.2 บริ การยืม - คืน คือบริ การให้ยมื - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบการยืม
ของห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อให้ความสะดวกในการใช้ ในกรณี ที่ยมื เกินกาหนด ผูย้ มื จะต้องเสี ยค่าปรับตาม
อัตราที่หอ้ งสมุดกาหนด
1.3 บริ การหนังสื อจอง เป็ นบริ การที่เกี่ยวพันกับบริ การยืม-คืน จัดขึ้นเพื่อส่ งเสริ มและอานวยความ
สะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภทร่ วมกันเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์แก
ผูใ้ ช้ส่วนรวม
1.4 บริ การตอบคาถามและช่วยค้นคว้า เป็ นบริ การที่บรรณารักษ์หรื อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะช่วยให้
คาแนะนาและบริ การตอบคาถามแก่นกั เรี ยนและผูใ้ ช้ ทั้งคาถามทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้หอ้ งสมุด และคาถามที่
ต้องค้นหาคาตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด
2.บริ การพิเศษ คือ บริ การที่สถาบันบริ การสารสนเทศแต่ละแห่งจะพิจารณาจัดบริ การ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับความพร้อมของแต่ละสถาบัน บริ การพิเศษมีดงั นี้
2.1 บริ การสาระสังเขปและดรรชนี เป็ นบริ การที่ช่วยให้ผใู ้ ช้ได้ขอ้ สนเทศเอกสารโดย
ประหยัดเวลา โดยสาระสังเขปจะเป็ นการย่อเรื่ องจากบทความหรื อเอกสารต่างๆเพื่อให้ผอู ้ ่านได้ใช้เป็ น
แนวทางในการพิจารณาว่า สารสนเทศดังกล่าวตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่

2.2 บริ การข่าวทันสมัย คือ บริ การที่สถาบันบริ การสารสนเทศ แจ้งให้ผใู ้ ช้ทราบถึงความรู ้ หรื อ
สารสนเทศใหม่ ทันทีที่สถาบันบริ การสารสนเทศ ได้รับสารสนเทศ(ห้องสมุดมี)
2.3 บริ การคัดเลือกและเผยแพร่ สารสนเทศ เรี ยกย่อๆว่า S.D.I เป็ นแนวคิดสื บเนื่ องจากบริ การข่าว
ทันสมัย แต่เป็ นบริ การเฉพาะบุคคลโดยจัดทาระเบียนผูใ้ ช้แต่ละคน ในบัตรระเบียบแต่ละบัตรจะระบุความ
สนใจหรื อหัวเรื่ องที่สนใจกากับไว้ เมื่อมรเอกสารใดที่หอ้ งสมุดได้รับตรงกับความสนใจของผูใ้ ช้ คนใด
บรรณารักษ์ก็จะแจ้งให้ผใู ้ ช้ทราบ
2.4 บริ การแปล เป็ นการถ่ายทอดสารสนเทศจากภาษาหนึ่ งเป็ นอีกภาษาหนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรค
ทางด้านภาษา
2.5 บริ การอ้างอิง เป็ นการรวบรวมสารสนเทศเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งที่อยู่
ในรู ปแบบของสิ่ งพิมพ์โสตทัศนวัสดุ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตัวบุคคล แหล่งสารสนเทศ สาระสังเขป
บรรณานุกรม และดรรชนี เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับสารสนเทศในเรื่ องที่ตอ้ งการอย่างสมบูรณ์
2.6 บริ การยืมระหว่างห้องสมุด เป็ นการช่วยให้ผอู ้ ่านให้ได้ยมื ทรัพยากรสารสนเทศที่หอ้ งสมุดไม่
มีจากห้องสมุดหรื อสถาบันบริ การสารสนเทศ อื่นๆ เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าได้อย่างกว้างขวาง
และเป็ นการประหยัดงบประมาณในด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริ การสารสนเทศด้วย
(ห้องสมุดมี)
2.7 บริ การสื บค้นสารสนเทศ (Information retrieval Service) เป็ นบริ การสื บค้นสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ ในปั จจุบนั มี 3 ประเภท คือ
2.7.1 ฐานข้อมูลแบบออนไลน์ เป็ นข้อมูลที่บริ ษทั เอกชนต่างๆ จัดทาขึ้น โดยมีการจัดหา จัดเก็บ
สารสนเทศสาขาต่างๆ ไว้ แล้วเสนอบริ การไปยังสถาบันบริ การสารสนเทศ องค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆ ที่
คาดว่าจาเป็ นต้องใช้สารสนเทศเหล่านั้น หากสถาบันองค์กร หรื อหน่วยงานเหล่านั้นต้องการสารสนเทศ
ต้องสมัครเป็ นสมาชิกของบริ ษทั เมื่อมีการสื บค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลโดยเรี ยกเรี ยกผ่านการสื่ อสาร
รู ปแบบต่างๆ บริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าบริ การตามที่ตกลงไว้ (ห้องสมุดมี)
2.7.2 ฐานข้อมูลซีดี – รอม เป็ นการบันทึกสารสนเทศลงบนแผ่นโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 12 เซนติเมตร ด้วยแสงเลเซอร์

2.7.3 ฐานข้อมูลที่สถาบันบริ การสารสนเทศผลิตเอง เป็ นฐานข้อมูลที่หอ้ งสมุดและสถาบันบริ การ
สารสนเทศ แต่ละแห่งจัดทาขึ้น ขณะนี้ส่วนใหญ่จดั ทาในรู ปบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่
ในสถาบันบริ การสารสนเทศแห่งนั้น
2.8 บริ การอินเทอร์ เน็ต ผูใ้ ช้บริ การสามารถสื บค้นข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ตที่สนใจได้ทวั่ โลก ซึ่ งทา
ให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทนั สมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ ว (ห้องสมุด
มี)
2.9 บริ การสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นบริ การค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิก ส์ต่างๆ เช่น สื่ อ
มัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เป็ นต้น (ห้องสมุดมี)
นวัตกรรมด้านการบริ การสารสนเทศ
บริ การที่น่าสนใจในปั จจุบนั
‐ บริ การการสอนทักษะการรู ้สารสนเทศ
‐ บริ การห้องสมดุ 24 ชัว่ โมง 7 วัน
‐ บริ การ 30 เล่มต่อปี อ่านฟรี ตลอดชีวติ
‐ บริ การความรู ้ถึงประตูบา้ น
‐ บริ การเครื่ องยืมคืนด้วยตนเอง
‐ บริ การศูนย์รวมความรู ้ (Web portal)
‐ บริ การห้องสมุดเคลื่อนที่
‐ บริ การติดตามข่าวสาร
‐ บริ การห้องสมุดสาเร็ จรู ป (Knowledge Corner)
‐ กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน

การบริ การเชิงรุ กของห้องสมุด (Proactive Service)
ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ซึ่ งเข้ามามีบทบาทและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
ชีวติ ประจาวันของผูค้ น สังคมและการทางานของหน่วยงานต่างๆมากขึ้น พร้อมกับพฤติกรรมของผูค้ นที่
เปลี่ยนแปลงไปมาก มีความต้องการ ความรวดเร็ ว ความสะดวก ความถูกต้อง การยอมรับ ความมี สิทธิพิเศษ
เหนื อผูอ้ ื่น และความพึงพอใจ สิ่ งเหล่านี้ผลักดันให้ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนการให้บริ การเนื่ องจาก
ห้องสมุดเป็ นองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและให้บริ การสารสนเทศโดยตรง บรรณารักษ์ซ่ ึ งเป็ น
สื่ อกลางเป็ นส่ วนสาคัญในการให้บริ การต่างๆของห้องสมุด จึงจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการให้บริ การ
จากด้วย ปั จจุบนั ห้องสมุดต้องหาวิธีดาเนินการต่างๆ เพื่อเสริ มบทบาทของห้องสมุดที่แต่เดิมมีแต่บริ การเชิง
รับ หรื อ Reactive Service คือ บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนให้มี
แนวคิดในเชิงรุ กหรื อ Proactive Services โดยการสร้างให้เกิดความต้องการใช้ ต้องการอ่านเกิดขึ้น และ
ต้องการมาใช้บริ การ
การบริ การเชิงรุ ก (Proactive Service)
การบริ การเชิงรุ กเป็ นการวางแผนการในการให้บริ การผูใ้ ช้หอ้ งสมุดล่วงหน้าอย่างละเอียดและ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รวมถึงเป็ นการแสดงออกถึงความต้องการและปรารถนาที่จะช่วยเหลือผูใ้ ช้โดย
ไม่รีรอให้ผใู ้ ช้ร้องขอ โดยผูใ้ ห้บริ การต้องคานึงถึงความต้องการเฉพาะของผูใ้ ช้และให้ผใู ้ ช้ได้รับความพึง
พอใจสู งสุ ดโดยยึด แนวปฏิบตั ิ 4 ประการในการสร้างบริ การเชิงรุ ก ดังนี้(ศิริพร,2551)
1. Customer Service Plan: แผนการบริ การลูกค้า
เมื่อผูใ้ ห้บริ การได้รับรู ้ความต้องการของลูกค้าแล้ว ผูใ้ ห้บริ การต้องพัฒนาแผนการบริ การลูกค้า เพื่อ
เป็ นเสมือนกรอบหรื อแนวทางของผูใ้ ห้บริ การทั้งผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อนาไปสู่ การให้บริ การที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า
2. Customer Centric : การเน้นลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
การเน้นลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง เน้นความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญในการให้
ริ การ ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่พนักงาน ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ต้องเข้าใจความหมายของคาว่า “ลูกค้า”
(Customer) และปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างดี ตามบทบาทหน้าที่ในการให้การบริ การและในฐานะผูใ้ ห้ ที่ไม่มีสิทธิ
เลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเผชิ ญกับสถานะการณ์ใด

3. Service Mind : จิตสานึกในการบริ การ หรื อ การบริ การด้วยหัวใจ
Service Mind ถือเป็ นความสามารถ (Competency) อย่างหนึ่ง ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะเป็ น
ความสามารถหลัก (Core Competency) ที่องค์กรคาดหวังให้พนักงานทุกคน ทุกระดับตาแหน่งงานมี
ความสามารถด้านนี้ เพราะถือเป็ นคุณสมบัติที่จาเป็ นของผูท้ างานทางด้านการบริ การซึ่ งจะต้องเต็มไปด้วย
ความรับผิดชอบและความเสี ยสละทุ่มเทในการทางานด้านการบริ การ
4. Skill & Enthusiastic Service: ทักษะ ความรวดเร็ วและความชัดเจนในการให้บริ การ
ทักษะในการให้บริ การลูกค้ามีความจาเป็ นต่อผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านการให้บริ การ ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานต้อง
มีการฝึ กฝนให้มีความรวดเร็ วและมีความชานาญเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนการส่ งมอบบริ การแก่ลูกค้า
ทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การได้แก่
-ทักษะทางด้านการทักทาย
-ทักษะด้านการรับฟัง
-ทักษะทางด้านการจัดการข้อร้องเรี ยน
จากแนวปฏิบตั ิการทางานบริ การเชิงรุ กทั้ง 4 ด้าน จะส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทางด้านการบริ การ
ห้องสมุดมีความรู ้และสามารถนาไปปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นทักษะ ลดปั ญหาขณะปฏิบตั ิงานสามารถรับมือกับ
ปัญหาทางด้านงานบริ การและนามาซึ่งความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
การสร้างบริ การเชิงรุ กของห้องสมุด
1.

มีมุมสบาย เป็ นสัดส่ วนและควรมีหอ้ งสาหรับรับประทานอาหารและดื่มน้ าได้

มีหนังสื อ เอกสารอันพร้อมสรรพ ที่สามารถทางานได้เลย และควรจะตอบสนองทุกกลุ่ม ทุก
คณะ สามารถให้ บริ การที่ตอบสนองได้ท้ งั สาระและบันเทิง
2.

3.

มีความบันเทิง

ส่ ง ข่าว ข้อมูล รายชื่อหนังสื อ ที่น่าสนใจ ตรงตามความต้องการ ทางอีเมล์ ซึ่ งใครอยูท่ ี่ไหนก็
สามารถอ่านได้
4.

5.

ควรจะเป็ นคลังความรู ้เคลื่อนที่

6.

ควรบริ การข้อมูลเฉพาะอย่าง เฉพาะด้านปรึ กษาวิทยานิพนธ์ส่วนตัว สื บค้นอย่างเป็ นคู่คิด

เมื่อมีปัญหาต้องการติดต่อห้องสมุด หรื อเมื่อมีขอ้ มูลข่าวสารที่ตอ้ งการทราบ สมารถโทรมาถาม
ทางห้องสมุดได้
7.

8.

ห้องสมุดควรมีบุคลากรเก่งภาษาต่างชาติ

9.

มีอินเตอร์ เน็ต ไม่วา่ จะอยูท่ ี่คณะไหน หรื ออยูท่ ี่ไหนก็คน้ ได้ ยืมต่อเองได้

10.

มีการส่ งข่าวแจ้งเตือน ป้ องกันการลืมคืนหนังสื อ

11.

ควรให้บริ การเสี ยงตามสาย แผ่นป้ ายโฆษณา กิจกรรมต่าง ๆ ประกวดต่าง ๆ สัปดาห์หอ้ งสมุด

ควรจัดชั้นให้สวยงาม มีมุมหนังสื อขายดี มีการเก็บสถิติการยืม มีหนังสื อราคาพิเศษ (ควรทาให้
ห้องสมุดน่าสนใจ เช่น ทาให้ผใู ้ ช้คิดมามาห้องสมุดแล้วไม่น่าเบื่อ)
12.

13.

ควรมีการสัมภาษณ์ผอู ้ ่าน เพื่อให้ความเห็นหนังสื อใหม่ เพื่อ กระตุน้ ผูอ้ ่าน ด้วยบทวิจารณ์

14.

ควรสร้างสัมพันธ์กบั ชุมชน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางแผนบริ การเชิงรุ ก
1. องค์กรสามารถกาหนดทิศทางในการให้บริ การแก่ผมู ้ าใช้บริ การได้
2. เกิดการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในทุกๆฝ่ าย
3. สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4. เมื่อเกิดปั ญหาขึ้น จะได้มีการแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. สามารถประเมินการบริ หารงานได้

สรุ ปองค์ประกอบที่จะทาให้การบริ การเชิงรุ กสาเร็ จ คือ
1. ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
2. ความเชื่อมัน่ วางใจ
3. การตอบสนองต่อผูใ้ ช้
4.สมรรถนะของผูใ้ ห้บริ การ
5. อัธยาศัยไมตรี
6. ความน่าเชื่ อถือ
7.ความมัน่ คงปลอดภัย
8.การเข้าถึงบริ การ
9.การติดต่อสื่ อสาร
10.การเข้าใจและรู ้จกั ผูใ้ ช้
ตัวอย่างบริ การเชิงรุ ก
Bookmobile library หรื อก็คือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็ นบริ การประเภทหนึ่งของห้องสมุดที่
จะใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็ นห้องสมุด ให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าถึงหนังสื อได้ ภายในยานพาหนะนี้
อาจจะมีพ้นื ที่เพียงพอสาหรับคนที่จะนัง่ และอ่านหนังสื อภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสื อออกไป
ให้บริ การแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลาบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุ มชนแออัด บ้านพัก
คนชรา สถานพักฟื้ น เป็ นต้น
บริ การนาส่ งเอกสาร (Document Delivery-D.D.) เป็ นการให้บริ การส่ งสารสนเทศของ
ห้องสมุด ได้แก่ หนังสื อ วิจยั วิทยานิพนธ์ โสตทัศนวัสดุ สาเนาบทความวารสาร ให้ผใู ้ ช้บริ การโดยที่ผใู ้ ช้
ไม่จาเป็ นต้องไปยืม-คืนด้วยตนเอง เพียงแต่รอรับเอกสารที่ส่งคาร้องขอยืมจากจุดบริ การ บริ การนาส่ ง
เอกสารตามความต้องการของผูใ้ ช้ เป็ นบริ การเชิงรุ กเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้หอ้ งสมุดให้สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ตอ้ งการได้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มการใช้หอ้ งสมุดอีกทางหนึ่ง

บริ การข่าวสารทันสมัย (Current Awareness Service - CAS) เป็ นการจัดบริ การ
สารสนเทศและความรู ้เฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา หรื อความสนใจ ความต้องการของผูใ้ ช้เฉพาะ
กลุ่มอย่างต่อเนื่ อง มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผูใ้ ช้ให้ได้รับสารสนเทศทันสมัย ตรงตามความต้องการ และ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทนั เหตุการณ์
บริ การ RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication เป็ นบริ การCAS ประเภทหนึ่ง
คือ บริ การที่อยูบ่ นระบบ อินเตอร์ เน็ต จัดทาข้อมูลข่าวสารให้อยูใ่ นรู ปแบบ XML เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ กับผูใ้ ช้ โดยส่ งข่าวหรื อข้อมูลใหม่ๆ ให้ถึงเครื่ องตลอดเวลาที่มีการ Updateไม่ตอ้ ง เสี ยเวลาเปิ ด
เว็บไซต์เข้ามาค้นหา ข้อดีของบริ การ RSS คือ ช่วยลดข้อจากัดในการคัดลอกข้อมูลในเว็บไซต์ โดยเฉพาะ
กรณี การละเมิด ลิขสิ ทธิ์ ขณะที่ผสู ้ ร้างไม่ตอ้ งเสี ยเวลาทาหน้าเพจแสดงข่าว ซึ่ งต้องทาทุกครั้งเมื่อ ต้องการ
เพิม่ ข่าว RSSจะดึงข่าวมาโดยอัตโนมัติ ทาให้ขอ้ มูลในเว็บไซต์เป็ นศูนย์กลางมากขึ้น
บริ การ Social Bookmarking เป็ นเครื่ องมือและกระบวนการหนึ่งของเทคโนโลยี
Social Networking & Web 2.0 ที่ช่วยให้ผใู ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบริ หาร
จัดการรายการเว็บไซต์ หรื อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ เช่น URL ชื่ อเว็บ รายละเอียดย่อของเว็บ
รวมทั้งคาค้นในรู ปแบบ Tag ของแต่ละรายการ แนวคิดการย้ายการบันทึกรายการเว็บไซต์ไปไว้ใน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ผ่านผูใ้ ห้บริ การกลาง และทุกคนสามารถร่ วมกันบันทึกรายการเว็บไซต์ สามารถ
สื บค้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้คะแนนความนิยม (Voting) และจัดหมวดเว็บไซต์จึง
เกิดขึ้นตามกระแสเว็บ 2.0

สรุ ป
งานบริ การสารสนเทศ ถือเป็ นหัวใจของการดาเนินงานของสถาบันบริ การสารสนเทศ เนื่องจากงาน
บริ การจัดขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้ในการอ่าน การค้นคว้าและวิจยั บริ การที่สถาบันบริ การ
สารสนเทศแต่ละแห่งจัดขึ้นอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะและความพร้อมของสถาบัน ซึ่ งมีท้ งั บริ การ
พื้นฐาน บริ การพิเศษและกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน

งานบริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
ความหมายบริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า (Reference Service) หมายถึง บริ การของ
ห้องสมุดในด้านการช่วยผูอ้ ่าน ค้นหาข้อเท็จจริ งหรื อข่าวสารต่าง ๆ และช่วยผูอ้ ่านในการใช้หนังสื อและ
ห้องสมุด บริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า แตกต่างจากการบริ การข้อสนเทศ (Information Service)
ตรงที่วา่ บริ การสารสนเทศนั้น มุ่งให้ผใู ้ ช้ได้รับข้อมูลที่ตอ้ งการ ไม่ใช่ช้ ีแนะให้ผใู ้ ช้ไปค้นหาคาตอบเอาเอง
อย่างไรก็ตาม บริ การทั้งสองประเภทนี้ก็ควรให้ควบคู่กนั ไป
ประวัติการให้บริ การในต่างประเทศ
ในสหรัฐอเมริ กา บริ การตอบคาถาม เกิดขึ้นภายหลังงานหลักอื่น ๆ ของ ห้องสมุด ได้แก่ งาน
บริ การและงานเทคนิค (การจัดซื้ อจัดหา การจัดหมู่หนังสื อ และการทา บัตรรายการ) ทั้งนี้ เพราะการใช้
ห้องสมุดเพื่อการศึกษาและค้นคว้าวิจยั อย่างจริ งจังอันเป็ น ต้นเหตุให้เกิดงานบริ การตอบคาถามฯ เพิ่งจะมี
ขึ้นราว 100 ปี เศษ มานี้เอง ผูร้ ิ เริ่ มคือ แซมมวลกรี น(Samuel Green) บรรณารักษ์หอ้ งสมุดประชาชนวูซ
สเตอร์ (Worcester Free Public Library) แห่งเมืองวูซสเตอร์ รัฐแมสซาจูเซท เป็ นผูท้ ี่ ได้เสนอความคิดใน
การช่วยเหลือผูอ้ ่านในการใช้หอ้ งสมุดนอกเหนื อไปจากงานประจาอื่น ๆ ของบรรณารักษ์ โดยได้เสนอ
ความคิดนี้ในที่ประชุมสามัญประจาปี ของสมาคมห้องสมุดอเมริ กนั
ในปี ค.ศ. 1876 แนวคิดที่เสนอขึ้นขั้นแรกนี้กรี นฯ มุ่งหวังเพียงแต่ให้ผใู ้ ช้หอ้ งสมุดเกิดความ
ประทับใจในกิจการของห้องสมุด ยิง่ ขึ้นเท่านั้นเอง ยังไม่เกิดแนวความคิดที่วา่ การบริ การข่าวสาร ข้อมูลเป็ น
ความรับผิดชอบที่สาคัญของห้องสมุด ห้องสมุดจานวนมาก นาความ คิดของกรี นไปปฎิบตั ิหอ้ งสมุดที่นบั ว่า
เป็ นผูบ้ ุกเบิกบริ การนี้แห่งหนึ่ง คือ ห้องสมุดประชาชนบอสตัน ซึ่ งจัดบรรณารักษ์เข้าทางานนี้เต็มที่ และ
ให้บริ การช่วยเหลือผูอ้ ่านด้วยวิธี "จัดบริ การให้ผใู ้ ช้หอ้ งสมุดอย่างสมบูรณ์เท่าที่จะมี นอกนั้นให้เป็ นเรื่ อง
ของผูใ้ ช้หอ้ งสมุดที่จะช่วยเหลือตนเอง" วิธีน้ ีประสบความสาเร็ จด้วยดีและมีมาจนทุกวันนี้
เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) เรี ยกบริ การนี้วา่ "ความคิดใหม่ในกิจการห้องสมุด" (Modern Library
Idea) เขาได้จดั แผนกอ้างอิง (Reference Department) ขึ้นเป็ นหน่วยงานหนึ่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
โคลัมเบียในปี ค.ศ. 1884 โดยมีบรรณารักษ์ตอบคาถามและช่วยค้นคว้า (Reference Librarian) 2 คน
รับผิดชอบ เขารายงานผลงานของแผนกนี้วา่ มีประโยชน์และก้าวหน้าไปด้วยดี และอาจนับเป็ น แผนกที่
สาคัญที่สุดของหอ้งสมุดทีเดียว ระหว่างปี ค.ศ. 1876-1896 ก็มี Reference Service เกิดขึ้นใน Acadamic

Libraries & Public Libraries โรงเรี ยนบรร ณารักษศาสตร์ (Library School) หลายแห่งมี การสอนวิชานี้ (วิ
สิ ทธิ์ จินตวงศ์ 2521:13-14) และหลังจากนั้นบริ การนี้ก็มีแพร่ หลายไปในทุกประเภทของห้องสมุด
ประวัติการให้บริ การห้องสมุดในประเทศไทย
บริ การตอบคาถาม เกิดขึ้นพร้อมกับการเปิ ดห้องสมุดข่าวสารอเมริ กนั (USIS) กรุ งเทพฯ ในปี พ.ศ.
2489 เป็ นห้องสมุดแห่งแรกที่มีบริ การนี้ พ.ศ. 2494 ได้มีการเรี ยนการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ (Library
Science) แผนใหม่ข้ ึนเป็ นครั้งแรกในประเทศไทย โดยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิ ดสอนวิชา "การจัด
ห้องสมุด" เป็ นวิชาพิเศษขึ้นในเวลาเย็น โดยมูลนิธิฟุลไบรท์ (Fulbright Foundation) ได้จดั ส่ งอาจารย์ทาง
บรรณารักษศาสตร์ มาทาการสอนปี ละ คนเป็ นเวลาติดต่อกัน 5 ปี มี Dr. Frances Lander Spain (ได้ชื่อว่า
เป็ นผูว้ างรากฐานวิชาบรรณารักษศาสตร์ แผนใหม่ในประเทศไทย) เป็ นคนแรกและเป็ นคนร่ างหลักสู ตร ซึ่ ง
ประกอบด้วย วิชาพื้นฐาน 6 วิชา ในจานวน 6 วิชานี้ มีวชิ า Reference Service รวมอยูด่ ว้ ยซึ่ งก็เป็ นการ
ยอมรับว่า Reference Service เป็ นงานสาคัญส่ วนหนึ่งของห้องสมุด
ความสาคัญของการให้บริ การ
บริ การอ้างอิง เป็ นบริ การหลักของห้องสมุด เป็ นงานที่ติดต่อกับผูใ้ ช้ห้องสมุด โดยตรง บรรณารักษ์
เป็ นตัวกลางระหว่างผูใ้ ช้หอ้ งสมุด (Library Users) กับทรัพยากรห้องสมุด (Library Resources) อาจแยก
กล่าวถึงความสาคัญของ Reference Service ได้ 5 ประการคือ
1. ช่วยให้หอ้ งสมุดให้บริ การตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริ ง
2. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดเพิ่มขึ้น
3. ช่วยทุ่นเวลาผูใ้ ช้หอ้ งสมุด
4. ช่วยให้หอ้ งสมุดมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูใ้ ช้ห้องสมุด
5.ช่วยให้ผใู ้ ช้หอ้ งสมุดมองเห็นความสาคัญของห้องสมุดในฐานะที่เป็ นคลังแห่งวิทยาการอย่าง
แท้จริ ง (วิสิทธิ์ จินตวงศ์ 5521:8-11)
ขอบเขตของการให้บริ การ

บริ การอ้างอิงมีขอบเขตดังนี้
1. ตอบคาถาม (Answer Questions)
2. สอนการใช้ห้องสมุด (Formal & Informal Instruction)
3. ช่วยเหลือ แนะนาผูอ้ ่าน (Readers' Advisory Service)
4. รวบรวมบรรณานุกรม (Bibliography Comiling)
5. บริ การแปล (Translation Service)
6. บริ การยืมเอกสารระหว่างห้องสมุด (Interlibrary loan Service)
วิธีให้บริ การตอบคาถาม
การตอบคาถามมี 2 ชนิด คือ
1. ตอบได้ทนั ที เพราะบรรณารักษ์ทราบคาตอบอยูแ่ ล้ว
2. ตอบโดยการค้นคว้าอ้างอิง
วิธีการให้บริ การตอบคาถาม มี 3 วิธี ได้แก่
1. บรรณารักษ์ตอบเอง หากมัน่ ใจในคาตอบอย่างแท้จริ ง
2. แนะนาให้ผอู ้ ่านค้นคว้าจากหนังสื อทัว่ ไปและหนังสื ออ้างอิง
3. เชิญผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถในเรื่ องนั้นเป็ นผูต้ อบ
ขบวนการใหญ่ ๆ ที่เป็ นหลักในการตอบคาถามหนึ่ง ๆ มี 3 ขั้นตอน คือ
1. การซักถามเพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริ งของผูถ้ ามคาถาม
2. การแยกประเภทคาถาม หรื อปั ญหาของผูท้ ี่มาซักถาม
3. การลงมือค้นคว้าหาคาตอบ (พิมลพรรณ ประเสริฐวงศ์ เรพเพอร์ 2519:28)

บริ การยืม-คืน
คือการให้ บริ การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแก่สมาชิกห้ องสมุด สมาชิกห้ องสมุดสามารถยืมทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ออกนอกห้ องสมุดได้ โดยทาตามข้ อกาหนดระเบียบการให้ บริ การสมาชิก แต่ละประเภทไว้
ชัดเจน โดยสามารถติดต่อขอใช้ บริ การได้ ที่เคาน์เตอร์ บริ การ หรื อยืมด้ วยตนเองโดยใช้ เครื่ องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Selfcheck machine) โดยมีเป้าหมายการให้ บริ การ ยืม –คืน คือ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ สารสนเทศ เข้ าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ และนาไปศึกษานอกสถาบันได้
เทคโนโลยีที่มีการนามาใช้ ในบริ การ ยืม-คืน
1.เทคโนโลยีรหัสแถบ ( Barcode )

บาร์ โค้ ด-Barcode หรื อรหัสแท่ง ลักษณะเป็ นแท่งขนานดา-ขาว หมายถึงระบบสัญลักษณ์ หรื อเครื่องหมาย
ประจาตัวสินค้ าซึง่ เป็ นเลขรหัส เป็ นภาษาสากลที่ใช้ เพื่อสือ่ หรื อบ่งบอกถึงประเทศผู้ผลิต บริ ษัทที่ผลิต ชนิดของสินค้ า
ราคาสินค้ า เพื่อให้ เกิความสะดวกแก่ผ้ ผู ลิตและผู้ประกอบการในการตรวจสอบสินค้ า ตังแต่
้ ขนตอนการผลิ
ั้
ต การเก็บ การ
จัดจาหน่าย กาหนดนโยบายการตลาด
ใช้ ในงานบริการ ยืม-คืน ทัว่ ไป งานทะเบียนผู้ใช้ ( บัตรผู้ใช้ ) เลขเรี ยกหนังสือ ชื่อหนังสือที่ติดบนปกหนังสือ

2.คิวอาร์ โค๊ ด ( QR Code or 2D Barcode )
QR Code ก็คือรหัสชนิดหนึง่ หรื อที่เรี ยกกันว่า two-dimensional bar codeหรื อ 2D bar code โดยหลาย

ชื่อนี ้ ก็คือ QR Code เหมือนกัน ซึง่ QR Code นี ้ถูกคิดค้ นขึ ้นในปี 1994 นอกจากจะเอาไว้ ใช้ ในวงการค้ าขายสินค้ า หรื อ
ขนส่งแล้ ว ยังเป็ นที่นิยมนาเอามาใช้ ในการตลาดด้ วย QR Code นี ้ เก็บข้ อมูล url ของเราได้ และด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เราสามารถติดตังซอฟต์
้
แวร์ สาหรับอ่าน QR Codeหรื อ 2D Bar Code นี ้ไว้ ในโทรศัพท์มือถือได้ งา่ ย ๆ แล้ ว เมื่อพบ QR
Code ในแมกกาซีน หรื อป้ายโฆษณา Bill Board ก็สามารถเอามือถือไป scan เพื่อรับข้ อมูลนันมาได้
้
โดยสะดวกและง่าย

เป็ นเทคโนโลยีที่อยูก่ ึ่งกลางระหว่าง Barcode และ RFID สามารถเก็บข้ อมูลได้ มากกว่า และ ใช้ อปุ กรณ์อา่ นได้
มากกว่า Barcode ธรรมดา ปัจจุบนั ประยุกต์ใช้ กบั บริ การ ยืม-คืน บริ การหนังสือใหม่ การจัดทาข้ อมูล CIP ของหนังสือ
ของห้ องสมุด

3.เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี ( Radio Frequency Identity – RFID )
มีวตั ถุประสงค์หลักในการใช้ งานที่ระบบฉลากแบบบาร์ โค้ ดไม่สามารถใช้ การได้ โดยจุดเด่นของ RFID คือ
ความสามารถในการอ่านข้ อมูลของฉลากได้ โดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัส สามารถอ่านค่าได้ แม่นยาแม้ ในสภาพที่ทศั นวิสยั ไม่
ดี ทนต่อความเปี ยกชื ้น แรงสัน่ สะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถจะอ่านข้ อมูลได้ ด้วยความเร็ วสูง
การใช้ คลืน่ วิทยุ เพื่อการระบุอตั ลักษณ์ของวัตถุ ที่ติดป้าย RFID แทนการระบุด้วยวิธีอื่น ห้ องสมุดนาเทคโนโลยี RFID มา
ใช้ ในการให้ บริ การยืมสารสนเทศด้ วยตนเอง , ระบบรักษาความปลอดภัย Security Gate เพื่อป้องกันการขโมย
หนังสือ , เพื่อสารวจสารสนเทศและจัดขึ ้นชัน้

หน้ าที่ของสถาบันสารสนเทศต่อการบริ การยืม-คืน
1.

การยืมและการคืน

ในการบริ การยืม-คืนสารสนเทศนันสถาบั
้
นสารสนเทศทีใ่ ห้ บริ การ ยืม –คืน ต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด ในการทา
หน้ าที่เจ้ าหน้ าที่ ยืม-คืน โดยผู้ทปี่ ฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นเจ้ าหน้ าทีแ่ ผนกยืม-คืน จะต้ องมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถตอบคาถาม
และชี ้แนะสารสนเทศแก่ผ้ ใู ช้ บริการได้ โดยมีหน้ าที่ บริ การ ยืม – คืน ,จอง , ปรับ , หนังสือสารอง , ตรวจสอบหนังสือ เมื่อ
ผู้ใช้ หาหนังสือไม่เจอ รวมไปถึง บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดด้ วย

2.

ระบบงาน ยืม-คืน อัตโนมัติ

เนื่องด้ วยการก้ าวหน้ าทางด้ านทางเทคโนโลยี จึงทาให้ มีการประดิษฐ์ เครื่ องมือช่วยอานวยความสะดวก ในการ
ให้ บริ การ ยืม-คืน ในสถาบันสารสนเทศ โดยเป็ นเครื่ อง ยืม-คืน อัตโนมัติ และรวมไปถึง โปรแกรมหรื อระบบในการ ยืมคืน อัตโนมัติ เช่น INNOPAC ทีป่ ระกอบไปด้ วย module ต่าง ๆ ที่ช่วยในการปฏิบตั งิ านห้ องสมุดได้ อย่างครบวงจร

3.

การลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ใู ช้

การจัดเก็บทะเบียนผู้ใช้ จัดทาเพือ่ จาแนก ผู้ที่สามารถมีสทิ ธิ์ในการใช้ สารสนเทศ โดย ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดเก็บ
คือ ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การ ได้ แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เป้าหมายในการ จัดทาทะเบียนผู้ใช้ ก็
เพื่อเป็ นการสารวจและประเมินชนิดหนึง่ เพราะสถาบันสารสนเทศ สามารถทราบกลุม่ เป้าหมายและลักษณะการใช้
บริ การของกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ สามารถนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาสถาบันสารสนเทศให้ ตรงต่อความต้ องการของ
ผู้ใช้

การบริ การการอ่าน
ในปัจจุบนั เกิดเทคโนโลยีที่ทนั สมัยต่างๆเกิดขึ ้นมากมาย สิง่ ก่อสร้ างต่างๆจะเห็นได้ วา่ โอ่อา่ และมีความทันสมัย
ดึงดูดใจ ห้ องสมุดก็เป็ นสิง่ ก่อสร้ างที่ทนั สมัยเหมือนกัน หลายคนอาจจะมองว่าห้ องสมุดเป็ นสถานที่เงียบสงบ อาจไม่เน้ น
ถึงความทันสมัย ตรงกันข้ ามเพราะปั จจุบนั ห้ องสมุดของยุค Generation Y ได้ เปลีย่ นไปแล้ ว เพื่อให้ สอดคล้ องกับยุค
สังคมฐานความรู้ ห้ องสมุดจึงได้ เนรมิตตัวเองเหมือนแดนสวรรค์ทไี่ ม่ได้ มีแต่อาคารเรี ยบง่าย แต่หรูหราแปลกตา น่าเข้ าไป
ใช้ บริ การ พร้ อมกับบริ การที่ไม่ได้ มีแต่เฉพาะหนังสือให้ อา่ น แต่ยงั เป็ นแหล่งบริ การต่างๆ ดังจะได้ กล่าวต่อไปนี ้
1.ตัวอาคารของห้ องสมุด(Library Building)

ในปัจจุบนั เกิดความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ทาให้ มกี ารพัฒนาศักยภาพของตัวอาคาร และเพื่อดึงดูดใจให้ ผ้ ู
มาใช้ บริ การมากขึ ้น จึงได้ มีการสร้ างตัวอาคารห้ องสมุดที่ทนั สมัย สวยหรูแปลกตา เหมือนดัง่ สถานที่ทอ่ งเที่ยว ที่ผ้ คู นต่าง
ให้ ความสนใจและต่างเข้ ามาเยี่ยมชมกันมากมาย ในที่นี ้ขอยกตัวอย่าง
เป็ นห้ องสมุดที่เพิง่ เปลีย่ นชื่อเป็ น Geisel Library ตัวตึกมีทงหมดแปดชั
ั้
น้ ชันที
้ ่ 1กับ 2 จะมีโต๊ ะให้ บริ การและ
เป็ นพื ้นที่ทางานของเจ้ าหน้ าที่ ส่วนชันสามนั
้
นไม่
้ มี มีตงแต่
ั ้ ชนั ้ 4 จนถึงชัน้ 8 เป็ นที่จดั เก็บของหนังสือและเป็ นพื ้นที่ให้
ศึกษาเรี ยนรู้ ถ้ ามองให้ ภาพรวมตัวตึกจะมีลกั ษณะคล้ ายเรขาคณิตที่ออกแบบตกแต่งโดย William Pereira
นอกจากห้ องสมุด Geisel แล้ วยังมีห้องสมุดอีกหลายทีท่ วั่ โลกที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม แสดงถึง
ความก้ าวหน้ าล ้าสมัยของห้ องสมุด ได้ แก่
1.National Library in Astana,Kazakhstan
2.National Library Checoslovakia
3.Tartastan National Library
4. Kansas City Public Library
5.Almere New Library
6.อื่นๆ

แค่เฉพาะตัวอาคารก็เป็ นจุดดึงดูดความสนใจ ให้ ต้องการเข้ าไปเยี่ยมชม ต่อไปนี ้จะเข้ าไปชมในตัวอาคาร
2.ภายในตัวอาคาร

ภายในตัวอาคารของห้ องสมุด มีการออกแบบโครงสร้ างต่างๆให้ สอดคล้ องกับตัวอาคาร ด้ วยเฟอร์ นิเจอร์
เช่น โต๊ ะอ่านหนังสือ ชันวางหนั
้
งสือ ที่นงั่ เครื่ องใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ พวกไมโครฟิ ล์ม ไมโครฟิ ช เครื่ องถ่ายเอกสาร
ต่างๆ อันจะได้ กล่าวดังต่อไปนี ้

2.1)ชันวางหนั
้
งสือ มีความสวยงาม เน้ นสีสนั ดึงดูดความสนใจ

ชันวางหนั
้
งสือที่เป็ นไม้ กบั เหล็ก
2.2) ที่นงั่ อ่านหนังสือ ที่จะต้ องมีโคมไฟหรื อหลอดไฟตังอยู
้ ท่ กุ ที

2.3)มีคอมพิวเตอร์ ให้ บริ กา

มีทงประเภทไม้
ั้
และเหล็ก

2.4) Information Common Space (พื ้นที่ให้ ใช้ บริ การร่ วมกันของผู้ใช้ ห้องสมุด)

จากภาพเป็ นชุดคอมพิวเตอร์ ที่ผ้ ใู ช้ ใช้ ทางานเป็ นกลุม่ เพื่อหาข้ อมูลและปรึกษาหารื อร่วมกัน หรื ออาจจะเป็ น
ห้ องดูทีวีทมี่ ีโซฟาให้ นงั่ ชม หรื อห้ องว่างที่มีโต๊ ะเล็กๆให้ นงั่ พักผ่อน ทากิจกรรมร่วมกัน เช่นอ่านหนังสือ ดูโน๊ ตบุ๊ค หรื อทา
การบ้ าน
2.5) แสงสว่าง

เป็ นสิง่ ที่สาคัญมากที่ห้องสมุดทุกแห่งต้ องมี เพราะในการอ่านผู้ใช้ ต้องมีแสงสว่าง
ประกอบการอ่าน ยิ่งห้ องทีม่ ีแสงสว่างมากยิ่งดีเพราะจะช่วยถนอมสายตา ดังนันที
้ ่นงั่ อ่านหนังสือทุกมุมจึง ต้ องมีโคมไฟ
หรื อหลอดไฟติดอยูด่ ้ วย
2.6) ป้ายสัญลักษณ์

ช่วยให้ ความรู้ ข่าวสารของห้ องสมุดให้ กบั ผู้ใช้ และเป็ นแหล่งแนะนาเกี่ยวกับบริ การของ
ห้ องสมุด เช่นทีต่ งของบริ
ั้
การต่างๆว่าอยูท่ ี่ชนไหน
ั้
ป้ายบอกเลขหมูห่ นังสือ ป้ายบอกจุดบริ การต่างๆ ซึง่ ต้ องตังอยู
้ ใ่ นที่ๆ
เหมาะสมไม่บดบังทัศนียภาพของห้ องสมุด แล้ วผู้ใช้ บริ การสังเกตได้ ง่าย เพราะมีความสะดุดตา สวยงาม สร้ างสรรค์
2.7) อุปกรณ์ที่ใช้ ในห้ องสมุด
-กระดานขาว (whiteboard)
-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มี wireless ไร้ สาย (wireless lab cart )
-เครื่ องเย็บหนังสือ
-เครื่ องสแกนฟิ ล์ม(Film scanner)
-เครื่ องสแกนนิ่งไมโครฟิ ล์มแบบดิจิตอล (Digital Microfilm scanning)
-เครื่ องมือแปลงเอกสารจากระบบดิจิตอลให้ อยูใ่ นรู ปไมโครฟิ ล์ม

( Document archive writer)
-Shelves reader เหมือนกับผู้ใช้ พกอุปกรณ์ตรวจหาหนังสือที่ตวั เองกาลังหาในชันหนั
้ งสือ พอพบ

หนังสือเล่มนันอุ
้ ปกรณ์ตรวจนันก็
้ จะร้ อง
-ชันวางหนั
้
งสือเคลือ่ นที่ได้ (Movable Shelving) ใช้ จดั เก็บหนังสือได้ เยอะแต่ก็ใช้ พื ้นที่เพลง

เล็กน้ อย ทาให้ พื ้นทีว่ า่ งเปล่าสามารถนาไปใช้ ประโยชน์อย่างอื่นได้ เพิ่มผลผลิตและความต้ องการของผู้ใช้ ที่น้อย ช่วย
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนิน
-ที่ล๊อคกุญแจสาหรับระบบป้องกัน(Key lock for system security)
-หนังสือเอกสารเล่มๆ,สิง่ ประหลาด,แผนที,่ แผนภูมิ, ฟิ ล์ม
( Pamphlet,Specimen,Map,chart,Film)
-เครื่ องถ่ายเอกสารโดยการหยอดเหรี ยญจ่ายเงิน(Copy vending machine)
-ประตูรักษาความปลอดภัย(Security gate)
-ห้ องชมสือ่ (Media viewing room)
-การเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนห้ องสมุด(Library Instruction Classroom )
-อุปกรณ์ื่อืน
่ เช่น เครื่ อง reader scan ,เครื่องขยายแบบพกพา

บริ การอื่นๆ
ห้ องสมุดนอกจากจะเป็ นแหล่งบริ การหนังสือ ความรู้แล้ ว ปั จจุบนั ยังเป็ นเสมือนชุมชนทีใ่ ห้ บริ การทัง้
กาแฟ เครื่ องดืม่ อาหารต่างๆ มีทใี่ ห้ ออกกาลังกาย อีกทังยั
้ งมีร้านขายของที่ระลึกจาพวกหนังสืออีกมากมาย เรี ยกได้ วา่
เหมือนศูนย์การค้ าเลยก็วา่ ได้
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