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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.1 

เร่ือง “บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

บรรณารักษศาสตร์  ( Library Science ) 
 เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยการดูแลรักษาวรรณกรรมท่ีปรากฏในรูปของหนงัสือ เป็นศาสตร์ท่ีมาจากวกีาร
จดัหอ้งสมุดตั้งแต่สมยัสมยัโบราณ เมลวลิ ดิวอ้ี บรรณารักษห์อ้งสมุดในสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกท่ี
น าเอาวธีิการทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการจดัระบบหมวดหมู่หนงัสือ ไดจ้ดัตั้งสถาบนัการศึกษาข้ึนเป็น
แห่งแรก เน้ือหาของวชิาน้ี ไดแ้ก่ ทฤษฎี หลกัการ และกระบวนการในการจดัการและบริการความรู้
ไดรั้บการบนัทึกเพื่อเผยแพร่ในรูปของส่ือต่าง ๆ ทุกรูปแบบ มีลกัษณะเป็นสหวทิยาการและเป็นศาสตร์
ท่ีไม่หยดุน่ิง 
 
สารสนเทศศาสตร์ ( Information Science )  
 คือ วชิาท่ีวา่ดว้ยการศึกษาลกัษณะและการจดัการกบัสารนิเทศซ่ึงมีกระบวนการหลายขั้นตอน 
นบัตั้งแต่การคดัเลือกสารนิเทศ รวบรวม จดัหมวดหมู่ จดัท าเคร่ืองมือเก็บเน้ือหาสาระเพื่อการคน้คืนมา
ใช ้จดัระบบของกระบวนการอยา่งถูกวธีิ ใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัในการจดัการและใหบ้ริการถึงตวัผูใ้ช้
ตามความตอ้งการของผูใ้ชใ้นเวลาท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
  
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2 สาขาวชิาน้ี มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั สารสนเทศ
ศาสตร์มีบรรณารักษศาสตร์เป็นพื้นฐาน สรุปไดว้า่มีความคลา้ยคลึงและความแตกต่างกนั ดงัน้ี  

ความคล้ายคลงึ ความแตกต่าง 
1. ศาสตร์ทั้งสองเก่ียวกบัการจดัการวชิาความรู้ 
ขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีมีการบนัทึกไวเ้พ่ือการอนุรักษแ์ละ
การใช ้
2.  กระบวนการจดัท่ีเป็นท านองเดียวกนัคือ 
คดัเลือก จดัหา รวบรวม จดัหมวดหมู่ ท ารายการ
จดัเก็บ และใหบ้ริการ 
3.  ศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งน ามาใชก็้
คลา้ยคลึงกนั เช่น เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยโีทรคมนาคม วิชการบริหาร และการจดัการธุรกิจ 

1. บรรณารักษศาสตร์เนน้การรวบรวมและอนุรักษ์
ทรัพยากรสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์จะเนน้การ
แสวงหาและน าเน้ือหาออกมาใช ้
2.  บรรณารักษศาสตร์จะด าเนินงานทางเทคนิคเพื่อ
เก็บเน้ือหาอยา่งกวา้ง ๆ ทั้งในการท ารายงาน และจดั
หมวดหมู่ใหผู้ใ้ชศึ้กษาเน้ือหาอยา่งละเอียดและเจาะลึก
ดว้ยตนเอง เป็นส่วนใหญ่ สารสนเทศศาสตร์จะ
วเิคราะห์ลึกซ้ึงในรายละเอียด แสวงหาแก่นของเร่ือง
ตามท่ีตอ้งการ ใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงเน้ือหาอยา่งรวดเร็ว 
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จิตวิทยา สงัคมวิทยา  มานุษยวิทยา 
4.  ศาสตร์ทั้งสองมีลกัษณะเป็นสหวทิยาการ มี
ความเคล่ือนไหวกา้วหนา้เสมอ เพ่ือให ้
สามารถเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงในสงัคมได ้
 

3.  บรรณารักษศาสตร์มุ่งใหค้นส่วนใหญ่เขา้ถึง
สารสนเทศทัว่ไป สารสนเทศศาสตร์ มุ่งใหบุ้คคลหรือ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเขา้ถึงสารสนเทศเฉพาะเร่ือง         
อยา่งลึกซ้ึงตามความตอ้งการ    จึงมีการประมวล
เน้ือหาสาระในกลุ่มวชิาเดียวกนัไวด้ว้ยกนั และผลิตผล
การประมวลเพื่อกระจายถึงตวัผูใ้ช ้
 

 
บรรณารักษ์ ( Librarian)   
 หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งไดรั้บการฝึกฝนทางบรรณารักษศาสตร์ และรับผดิชอบในการจดัระบบและ
ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุด และแหล่งสารสนเทศ 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 1.2 
เร่ือง “ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

แหล่งสารสนเทศ  (Information Sources) 
 ค าวา่ “แหล่งสารสนเทศ ”  หมายถึง  แหล่งท่ีเกิด / แหล่งผลิต และ/หรือ แหล่งท่ีเป็นศูนยร์วม
ทรัพยากรสารสนเทศใน รูปลกัษณ์ท่ีหลากหลายไวใ้หบ้ริการ  โดยมีบทบาทหนา้ท่ีต่อสังคมในการ
ใหบ้ริการสารสนเทศและส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้แก่ผูต้อ้งการสารสนเทศในระดบัต่าง ๆ กนั อาจแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศสถาบนั แหล่งสารสนเทศส่ือมวลชน 
และแหล่งสารสนเทศอินเตอร์เน็ต  โดยมีรายละเอียดดงัน้ีคือ 
ประเภทของแหล่งสารสนเทศ 
 แหล่งสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1.  แหล่งสารสนเทศสถาบนั 
 2.  แหล่งสารสนเทศบุคคล 
 3.  แหล่งสารสนเทศสถานท่ี 
 4.  แหล่งสารสนเทศส่ือมวลชน 
 5.  แหล่งสารสนเทศข่ายงานคอมพิวเตอร์ 

แหล่งสารสนเทศสถาบัน 
 เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มสถาบนั/องคก์รต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นของรัฐบาล รัฐวสิาหกิจ 
เอกชน สมาคม หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ โดยมีหนา้ท่ีพื้นฐานคือรวบรวม จดัการและใหบ้ริการ
สารสนเทศตามวตัถุประสงคข์องสถาบนันั้น ๆ เช่น หอ้งสมุด  หอจดหมายเหตุ ศูนยส์าสนเทศ เป็นตน้  

ห้องสมุด (Library) 
              หอ้งสมุด หมายถึง สถานท่ีรวบรวมสรรพวชิาการซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นหลายรูปแบบ 

ทั้งท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์วสัดุยอ่ส่วน ส่ือโสตทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อยา่งกวา้งขวาง มีบรรณารักษเ์ป็น
ผูบ้ริหาร และด าเนินงานตามระบบสากล เป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัต่อสังคม โดยมุ่งเสริมการเรียนรู้
และ ความจรรโลงใจ ตามความตอ้ง การของผูใ้ช ้

วตัถุประสงค์ของห้องสมุด    หอ้งสมุดโดยทัว่ไปมีวตัถุประสงค์  5  ประการ  คือ   
               1.  เพื่อการศึกษา (Education) หอ้งสมุดเป็นศูนยก์ลางเพื่อบริการการศึกษา  

แก่ประชาชนโดยไม่เลือกเพศ วยั และ พื้นฐาน ความรู้ เป็นตลาดวชิาท่ีผูส้นใจสามารถเลือกสรรใชไ้ด้
ทุกเวลาและโอกาส   
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                2.  เพื่อข่าวสารความรู้ (Information) หอ้งสมุดเป็นแหล่งรวบรวมส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสต
ทศัน์ วสัดุยอ่ส่วน และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใหค้วามรู้ ขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้ง บริการข่าวสารท่ีทนัสมยัและ
ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้   
                3.  เพื่อการคน้ควา้วจิยั (Research) หอ้งสมุดเป็นศูนยก์ลางของการคน้ควา้วจิยัใน
แขนงวชิาต่างๆ  ใหแ้ตกฉานลึกซ้ึง ยิง่ข้ึนเพื่อความกา้วหนา้ของวทิยาการสาขาวชิานั้นๆ  
                4.  เพื่อความจรรโลงใจ (Inspiration) หอ้งสมุดเป็นศูนยก์ลางของการอ่านท่ีใหท้ั้ง
ความรู้ และความเพลิดเพลิน ก่อใหเ้กิด แรงบนัดาลใจในทางสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีแก่ชีวติ และสังคม   
                5.  เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ (Recreation) หอ้งสมุดสามารถเป็นแหล่งพกัใจใหค้ลาย
จากความกงัวล และเพื่อความร่ืนรมยใ์นยามวา่ง 
                          บทบาทและความส าคัญของห้องสมุดต่อสังคมในด้านต่างๆ   
                1. เป็นสถานท่ีเพื่อสงวนรักษาและถ่ายทอดวฒันธรรม  สะสมขอ้มูลววิฒันาการของ
มนุษยชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบนั ถา้ไม่มีหอ้งสมุด  ความรู้ต่างๆ อาจสูญหายหรือกระจดักระจายไป 
ตามท่ีต่างๆ ยากแก่คนรุ่นหลงัจะติดตามได ้  
                2.  เป็นสถานท่ีเพื่อการศึกษา คน้ควา้วจิยั หอ้งสมุดท าหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน
ทุก รูปแบบ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เร่ิมจากการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดบัสูง   
                3.  เป็นสถานท่ีสร้างเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละความจรรโลงใจ  หอ้งสมุดมีหนา้ท่ี
รวบรวมและเลือกสรรทรัพยากร สารสนเทศ เพื่อบริการแก่ผูใ้ช้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าผูใ้ชไ้ดค้วามคิด 
สร้างสรรค ์ความจรรโลงใจนานาประการ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และ สังคมต่อไป    
                4.  เป็นสถานท่ีปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวติ หอ้งสมุดจะช่วยให้
บุคคลสนใจในการอ่าน และรักการอ่านจนเป็นนิสัย   
                5.  เป็นสถานท่ีส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ หอ้งสมุดเป็นสถานท่ีรวบรวม 
สารสนเทศทุกประเภท เพื่อบริการแก่ผูใ้ชต้ามความสนใจจะอ่านเพื่อฆ่าเวลา  อ่านเพื่อความ 
เพลิดเพลิน หรืออ่านเพื่อสาระบนัเทิงไดท้ั้งส้ิน นบัวา่เป็น การพกัผอ่นอยา่งมี ความหมายและให้
ประโยชน์   
                6.  เป็นสถานท่ีส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย หอ้งสมุดเป็นสาธารณะสมบติั มีส่วน
ส่งเสริมใหบุ้คคลรู้จกัสิทธิ และหนา้ท่ี ของพลเมือง กล่าวคือเม่ือมีสิทธิในการใชก้็ยอ่มมีสิทธิในการ
บ ารุงรักษาร่วมกนัและใหค้วามร่วมมือกบัหอ้งสมุดดว้ยการปฏิบติัตามระเบียบ  แบบแผนของหอ้งสมุด 
  ปัจจุบนัสภาพสังคมเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ววทิยาการดา้นต่างๆเจริญกา้วหนา้อยา่ง
ไม่หยดุย ั้งการจดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัใหเ้หมาะสมพฒันาใหส้อดคลอ้งทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนในรงเรียนตอ้งเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัยคุขอ้มูลข่าวสาร
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวติ ในทุก ๆ ดา้นไม่วา่จะเป็นทางดา้นการศึกษา   
เศรษฐกิจและสังคม    หอ้งสมุดจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงใน
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รหัส       : 

ยคุปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัการขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบดิจิตอล เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการน าขอ้มูลนั้นมาใช ้    ก่อใหเ้กิดการประหยดัเวลา    และค่าใชจ่้าย   เพิ่มความสามารถในการ
เรียนรู้  ขอ้มูลสารสนเทศ ไดค้รบถว้น สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน  

ลกัษณะของหอ้งสมุดยคุใหม่  
1. มีการน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยกีารส่ือสาร  เขา้มาเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินงานของหอ้งสมุดทั้งในดา้นกระบวนการท างาน และ ดา้นการบริการผูใ้ช ้  
2. มีระบบโปรแกรมอตัโนมติัในการจดัการงานดา้นต่าง ๆของหอ้งสมุด ไดแ้ก่ งานจดัหา   

งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   งานบริการยมื - คืน   งานสืบคน้ขอ้มูลและงานดา้นวารสาร        
3. มีทรัพยากรท่ีเป็นขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบดิจิตอล ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษร รูปภาพ เสียง  

และภาพเคล่ือนไหว   โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นระบบฐานขอ้มูล   ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ใหบ้ริการขอ้มูลผา่นเครือข่าย 
 4.  มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้างขอ้มูล การจดัเก็บ  การคน้หา และ การเผยแพร่ผา่นระบบ
เครือข่าย (น ้าทิพย ์วภิาวนิ, 2545 :  95 ) 

5. มีการใหบ้ริการขอ้มูลในลกัษณะการใชข้อ้มูลร่วมกนั  ผูใ้ชส้ามารถท่ีจะเปิดอ่านขอ้มูล 
พร้อมๆ กนั ไดใ้นเวลาเดียวกนั  ต่างสถานท่ีกนั โดยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

6. ผูใ้ชส้ามารถท่ีจะใชข้อ้มูลไดโ้ดยตรง เป็นเน้ือหาเตม็รูปแบบ โดยไม่ตอ้งเดินทางมาท่ี           
หอ้งสมุด  เน่ืองจากสามารถเปิดอ่านไดโ้ดยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

 

ประเภทของห้องสมุด 
 หอ้งสมุดแบ่งออกเป็น  5 ประเภท 
 1.  ห้องสมุดโรงเรียน หมายถึง หอ้งสมุดท่ีจดัตั้งข้ึนในโรงเรียนหรือ สถานท่ีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาและประถมศึกษา มีวตัถุประสงค ์ส าคญัเพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการเรียนของนกัเรียน และ
การสอนของครู หอ้งสมุดโรงเรียนจะจดัหาวสัดุตามหลกัสูตรเพื่อใหบ้ริการ  แก่นกัเรียน และ
ครู ความส าคญัอีกอยา่งคือ เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนกัเรียน  
              บทบาทและหนา้ท่ีของหอ้งสมุดโรงเรียนมี  3  ประการ  ดงัน้ี  
              1).  เป็นศูนยก์ลางของการศึกษาคน้ควา้ของการเรียน  
              2).  เป็นศูนยก์ลางฝึกวจิารณญาณในการอ่าน มีบรรณารักษค์วรท าหนา้ท่ีแนะน าการอ่าน  
              3).  เป็นศูนยก์ลางอุปกรณ์การสอน นอกจากการส่งเสริมการเรียนของนกัเรียนแลว้ ยงัส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนดว้ย  
 2.  ห้องสมุดวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัหมายถึง หอ้งสมุดท่ีจดัตั้งในสถาบนัระดบัอุดมศึกษา
เป็นสถานท่ีรวบรวมความรู้ต่างๆ ตามหลกัสูตรท่ีสถาบนันั้นเปิดสอน เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่นกัศึกษา
และอาจารย ์และเพื่อประโยชน์ของการศึกษาคน้ควา้ และวจิยั   
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รหัส       : 

              บทบาทและหนา้ท่ีของหอ้งสมุดวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั มี 3 ประการ ดงัน้ี   
              1. หนา้ท่ีเพื่อการศึกษาและวจิยั   
              2. หนา้ท่ีบริการชุมชน เช่น บริการการอ่าน บริการใหก้ารศึกษาคน้ควา้ และบริการเผยแพร่
ความรู้แก่ชุมชน   
              3. หนา้ท่ีการรักษาศิลปวฒันธรรม ตวัอยา่งหอ้งสมุดวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั เช่น ส านกั
หอสมุดกลางมหาวทิยาลยัรามค าแหง สถาบนับริการจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้    
               3. ห้องสมุดประชาชน หมายถึง หอ้งสมุดท่ีตั้งข้ึนเพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชน โดยไม่จ  ากดั
เพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา และพื้นความรู้  ใหบ้ริการสารสนเทศครบทุกหมวดวชิา และอาจมีบริการบาง
เร่ืองเป็นพิเศษตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และจะใหบ้ริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า  
              บทบาทและหนา้ท่ีของหอ้งสมุดประชาชน  มี  3  ประเภท  คือ   
              1).หนา้ท่ีทางการศึกษาหอ้งสมุดประชาชนเป็นแหล่งใหก้ารศึกษานอกระบบโรงเรียน มีหนา้ท่ี
ใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนทัว่ไป ทุกระดบัการศึกษา   
              2).หนา้ท่ีทางวฒันธรรมหอ้งสมุดประชาชนเป็นแหล่งสะสมมรดกทางปัญญาของมนุษย์ ท่ี
ถ่ายทอดเป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีหอ้งสมุดตั้งอยู่   
              3).หนา้ท่ีทางสังคม หอ้งสมุดประชาชนเป็นสถาบนัสังคมไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
ทอ้งถ่ินมาด าเนินกิจการ จึงมีหนา้ท่ี แสวงหาข่าวสารขอ้มูลท่ีมีประโยชน์มาบริการประชาชน 
              หอ้งสมุดประชาชนในประเทศไทยมีหน่วยงานต่างๆ รับผดิชอบ ดงัน้ี    
              1). หอ้งสมุดประชาชนสังกดักระทรวงศึกษาธิการ สังกดักรมการศึกษานอกโรงเรียน 
ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชนระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ นอกจากน้ีกรมการศึกษานอกโรงเรียนยงัได้
จดัท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น ท่ีอ่านหนงัสือในวดั และหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี   
              2). หอ้งสมุดประชาชนสังกดักรุงเทพมหานคร  มีทั้งหมด  12  แห่ง  ไดแ้ก่  หอ้งสมุดประชาชน
สวนลุมพินี  หอ้งสมุดประชาชนซอยพระนาง  หอ้งสมุดประชาชนปทุมวนั  หอ้งสมุดประชาชนวดัอนง
คาราม หอ้งสมุดประชาชน วดัสังขก์ระจาย  หอ้งสมุดประชาชนบางเขน  หอ้งสมุดประชาชนบางขนุ
เทียน หอ้งสมุดประชาชนวดัรัชฎาธิษฐานราชวรวหิารตล่ิงชนั  หอ้งสมุดประชาชนประเวช  หอ้งสมุด
ประชาชนวดัลาดปลาเคา้  หอ้งสมุดประชาชนภาษีเจริญ หอ้งสมุดประชาชนวดัราชโอรส 
              3). หอ้งสมุดประชาชนของธนาคารพาณิชย์  เป็นหอ้งสมุดท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดข้ึนเพื่อบริการ
สังคม และเพื่อประชาสัมพนัธ์ กิจการของธนาคารใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย เช่น หอ้งสมุดประชาชนของ
ธนาคารกรุงเทพจ ากดั   
              4). หอ้งสมุดประชาชนของรัฐบาลต่างประเทศ โดยไดรั้บความสนบัสนุนจากรัฐบาล
ต่างประเทศ เช่น หอ้งสมุดบริติชเคาน์ซิล  ของรัฐบาลสหราชอาณาจกัร ตั้งอยูใ่นบริเวณสยาม 
สแควร์ กรุงเทพมหานคร   
              5). หอ้งสมุดประชาชนเสียค่าบ ารุง หอ้งสมุดประชาชนประเภทน้ีใหบ้ริการเฉพาะสมาชิก
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รหัส       : 

เท่านั้นโดยผูเ้ป็นสมาชิกจะตอ้ง เสียค่าบ ารุงตามระเบียบของหอ้งสมุด  ไดแ้ก่  หอ้งสมุด นีล
สัน เฮย ์ ตั้งอยูท่ี่ถนนสุริวงศก์รุงเทพ 
  4.  ห้องสมุดเฉพาะ หมายถึง หอ้งสมุดท่ีตั้งข้ึนในหน่วยงานรัฐบาลสถาบนับริษทัสมาคม
องคก์ารระหวา่งประเทศ และอ่ืนๆ ใหบ้ริการสนเทศเฉพาะสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง และใหบ้ริการแก่ผูใ้ช้
เฉพาะกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกของหน่วยงานนั้น บริหารและด าเนินการโดย บรรณารักษ ์และนกัวชิาการท่ีมี
ความรู้เฉพาะสาขาวชิา  
              บทบาทและหนา้ท่ีของหอ้งสมุดเฉพาะ   
              หอ้งสมุดเฉพาะมีลกัษณะแตกต่างจากหอ้งสมุดทัว่ไปในประการท่ีส าคญัคือเนน้การใหบ้ริการ
เพื่อความรู้และการวจิยัเด่นชดักวา่ หอ้งสมุดประเภทอ่ืนๆดงันั้นจึงมีหนา้ท่ีจดัหาข่าวสารขอ้มูลท่ีมี
เน้ือหาทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชซ่ึ้งส่วนใหญ่ จะเป็นนกัวชิาการ  และ
นกัวจิยั  
           5.  หอสมุดแห่งชาติ  เป็นแหล่งคน้ควา้ท่ีส าคญัระดบัชาติ  นานาประเทศต่างมีหอสมุดแห่งชาติ 
เป็นศูนยก์ลางของการศึกษา หาความรู้ และเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเป็นอารยะของชาติ และ
ใหบ้ริการ ความรู้แก่ประชาชน ทัว่หนา้โดยไม่จ  ากดัเพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา  และพื้นฐานความรู้
ใหบ้ริการเช่นเดียวกบัหอ้งสมุดประชาชน แต่ไม่อนุญาตใหผู้ใ้ชย้มืหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์และ ส่ือ
โสตทศัน์ ออกนอกหอ้งสมุด 
              บทบาทหนา้ท่ีของหอสมุดแห่งชาติ   
              1). ท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งรวมวรรณกรรมของชาติทุกรูปแบบ  ไดแ้ก่ ตน้ฉบบั ตวัเขียน ตวัพิมพ์
และบนัทึกในรูปของส่ือโสตทศัน์ ทุกประเภท เพื่อใหเ้ป็นแหล่งศูนยก์ลางของแหล่งความรู้ระดบัชาติ  
              2). ท าหนา้ท่ีสงวนรักษาส่ือความรู้ ความคิดของมนุษย ์โดยเฉพาะของคนในชาติ ทั้งน้ี เพราะ
ส่ือความรู้ ความคิดของชน ในชาติใดยอ่มเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตินั้น สมควรอยา่งยิง่ท่ีจะ
สงวนรักษาไวเ้พื่อเป็นมรดกของชาติ  
              3). ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยบ์รรณานุกรมแห่งชาติ เพื่อเป็นหลกัฐานส าคญัและเพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษาคน้ควา้   
              4). ท าหนา้ท่ีเผยแพร่และบริการสารสนเทศท่ีไดร้วบรวมไว  ้ใหเ้ป็นท่ีแพร่หลายดว้ย
การ จดับริการในลกัษณะต่างๆ 
               
               ศูนย์สารสนเทศ (Information  center)   
              ศูนยส์ารสนเทศ (Information  center) คือ องคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีคดัเลือกจดัหา
วเิคราะห์จดัเก็บและใหบ้ริการสารสนเทศเฉพาะดา้นหรือสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงอยา่งเจาะลึก  โดยทัว่ไป
ศูนยส์ารสนเทศประกอบดว้ย 3 ฝ่าย คือฝ่ายหอ้งสมุด ฝ่ายเอกสาร และฝ่ายจดัพิมพเ์พื่อเผยแพร่   
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รหัส       : 

              บทบาทและหนา้ท่ี  
              ศูนยส์ารสนเทศเป็นหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อท าหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการใชส้ารสนเทศ
ของผูใ้ชเ้ฉพาะดา้นเพื่อสนบัสนุน 
การศึกษาคน้ควา้วจิยัของนกัวชิาการ นกัวจิยัหรือผูใ้ชใ้นองคก์รตน้สังกดั บริการและกิจกรรม ส่วนหน่ึง
จะคลา้ยกบัหอ้งสมุดเฉพาะ นอกจากนั้นยงัวเิคราะห์เน้ือหาสาระ ในตวัเอกสารจดัท าบทคดัยอ่ เขียน
รายงานทางวชิาการหรือรายงาน สถานภาพของวทิยาการ ปัจจุบนั จดัพิมพเ์อกสารในรูปต่างๆ  ออก
เผยแพร่ดว้ยเทคโนโลยสีารสนใหม่ๆ  เช่น โทรสาร และฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์  
              ประเภทของศูนย์สารสนเทศ   แบ่งไดด้งัน้ี   
              1.   ศูนยส์ารสนเทศในหน่วยงานรัฐ เช่น ศูนยบ์ริการเอกสารการวจิยัแห่งประเทศไทย ท า
หนา้ท่ีเป็นศูนยเ์อกสารแห่งชาติ ในการติดตามเก็บรวมรวมและเผยแพร่สารสนเทศทาง
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยศีูนยส์ารสนเทศสิทธิบตัรกรมวทิยาศาสตร์บริการเป็นตน้    
              2.  ศูนยส์ารสนเทศเอกชน จดัตั้งข้ึนโดยบริษทัเอกชนไดแ้ก่ ศูนยเ์อกสารบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย 
จะรวบรวมเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัโดยตรง    
              3.   ศูนยส์ารสนเทศเฉพาะดา้น จดัตั้งข้ึนโดยสมาคม หรือองคก์รท่ีใหค้  าปรึกษาหรือท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิต หรือจดัการการผลิตเฉพาะดา้น ท าหนา้ท่ีในการรวบรวม วเิคราะห์จดัการประมวลผลขอ้มูล 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือ กิจการ เช่น ศูนยส์ารสนเทศของบริษทัท่ีใหค้  าปรึกษาดา้น 
วศิวกรรมศาสตร์ ดา้นน ้ามนัปิโตรเลียม ดา้นการจดัท าบญัชีธุรกิจ เป็นตน้  ศูนยส์ารสนเทศของเอกชน
บางแห่งอาจอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้ใชบ้ริการไดเ้ป็นรายๆไป   
              4.   แหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ  เป็นศูนยส์ารสนเทศท่ีรู้จกักนัตามลกัษณะของขอ้มูล หรือทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจดัเก็บและใหบ้ริการ อาจสะสมขอ้มูลดิบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สารสนเทศท่ีรวบรวมอาจไม่ใช่
ตวัเล่มหนงัสือ  แต่เป็นสารสนเทศท่ีไม่มีการ พิมพเ์ผยแพร่และหาไดย้ากจากแหล่งสารเทศประเภท
อ่ืน        
 
 
    

แหล่งสารสนเทศบุคคล   
เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลท่ีเป็นผูรู้้สารสนเทศ โดยเกิดจากการประมวลความคิด 

ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แหล่งสารสนเทศบุคคลท่ีส าคญั เช่น ปราชญช์าวบา้น 
ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวชิาการ นกัวชิาชีพในสาขาวชิาต่าง ๆ เป็นตน้ การเขา้ถึงสารสนเทศบุคคลอาจตอ้งใช้
วธีิการติดต่อสอบถามขอความรู้ ค  าแนะน าเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการจากบุคคลเหล่านั้นโดยตรง  
อาจตอ้งใชว้ธีิการติดต่อสอบถามขอความรู้ ค  าแนะน าเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการจากบุคคลเหล่านั้น
โดยตรง 
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รหัส       : 

 
แหล่งสารสนเทศสถานที ่  
เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศโดยตรง เช่น โบราณสถาน  พิพิธภณัฑ ์อนุสาวรีย ์สถานท่ีส าคญั

ทางประวติัศาสตร์ การเมือง ศาสนา มีขอ้มูลท่ีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้  
 แหล่งสารสนเทศส่ือมวลชน   
 เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมุ่งเผยแพร่สารสนเทศ  ข่าวสาร  เหตุการณ์  ต่อมวลชนส่วนใหญ่  
เนน้ความทนัสมยั/ทนัต่อเหตุการณ์  ใชก้ารถ่ายทอดสารสนเทศในรูปของการกระจายเสียง  ภาพและ
ตวัอกัษรโดยผา่นส่ือประเภท  โทรทศัน์  วทิยแุละหนงัสือพิมพ ์
 1.  ส่ือโทรทศัน์  เป็นแหล่งน าสารสนเทศในเร่ืองต่างๆตรงสู่บา้น/ประชาชน  
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะ  ชุมชนท่ีอยูใ่นชนบทห่างไกลไดดี้กวา่แหล่งสารสนเทศประเภทอ่ืน  ใหบ้ริการ
สารสนเทศในรูปของเสียงและภาพ  มีรายการข่าว  รายงานเหตุการณ์ส าคญั  การเสนอเร่ืองท่ีก าลงัเป็นท่ี
สนใจของประชาชนส่วนใหญ่  และรายการสารคดีต่างๆ มีค่าใชจ่้ายในการผลิตและออกรายการสูง  จึง
ตอ้งมีผูอุ้ปถมัภร์ายการ  ท าใหป้ริมาณสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาสาระควรแก่การถ่ายทอดถึงประชาชนมี
จ านวนลดลง 
              2.  ส่ือวทิยุ  เป็นแหล่งน าสานสนเทศในเร่ืองต่างๆสู่มวลชนส่วนใหญ่ในลกัษณะเช่นเดียวกบั
โทรทศัน์แมว้า่จะมีสถานีวทิยท่ีุท าการถ่ายทอดมากกวา่สถานีโทรทศัน์  แต่วทิยกุ็ไม่ไดเ้ป็นแหล่ง  สาน
สนเทศท่ีดีกวา่เพราะรายการส่วนใหญ่มุ่งเนน้นนัทนาการมากกวา่การใหส้ารสนเทศอนัเป็นประโยชน์
เช่นเดียวกนั  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจส่ือประเภทวทิยใุนระดบัท่ีนอ้ยกวา่โทรทศัน์  เพราะไม่
สามารถแสดงภาพข่าว/เหตุการณ์ส าคญั  ไดรั้บฟังเพียงเสียงอยา่งเดียวเท่านั้น 
              3.   ส่ือหนงัสือพิมพ ์ เป็นแหล่งท่ีถ่ายทอดสารสนเทศใหแ้ก่มวลชนไดดี้ในรูปแบบของส่ิงพิมพ์
ท่ีมีก าหนดเวลาอยา่งต่อเน่ือง  ส่วนใหญ่เป็นรายวนั  เนน้การน าเสนอภาพและข่าวของเหตุการณ์ต่างๆ  
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์  ในรูปแบบของบทความหรือสรุปขอ้เทจ็จริงอยา่งสั้นๆบางคร้ัง
อาจมี  สารสนเทศภูมิหลงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ใหด้ว้ยแต่ไม่มากนกั  เม่ือประชาชนหมดความสนใจ
ในเร่ืองนั้นๆ  หนงัสือพิมพก์็จะเสนอแหล่งสารสนเทศส่ือมวลชนข่าวนอ้ยลงและหนัไปเสนอข่าวใหม่ท่ี
อยูใ่นความสนใจของประชาชนต่อไป 

แหล่งสารสนเทศข่ายงานคอมพวิเตอร์   
เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีสามารถคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งกวา้งขวางทุกสาขาวชิา เช่น 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะท่ี ( Intranet)  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet) ผูใ้ชส้ามารถสืบคน้และ
เรียกใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย ไม่ตอ้งไปใชบ้ริการท่ีสถาบนั
บริการสารสนเทศและสามารถสืบคน้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศทัว่โลกได้ 
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รหัส       : 

 

UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 1.3 
เร่ือง “วชิาชีพบรรณารักษ์” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
เม่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวติประจ าวนัมากข้ึน หอ้งสมุด          

ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีใหบ้ริการสารสนเทศ จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนและพฒันาในดา้น           
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้บุคลากรหอ้งสมุด คือ  บรรณารักษต์อ้งมีการปรับเปล่ียน
บทบาทและพฒันาตนเองใหก้า้วทนัโลกดว้ยเช่นกนั   
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ 

บรรณารักษห์อ้งสมุดในยคุใหม่ควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.  มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ 
2.  มีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.  มีความศรัทธาในอาชีพบรรณารักษ ์ในสภาวะปัจจุบนั ผูท่ี้จะประกอบอาชีพน้ี จ  าตอ้งมีความ
ศรัทธา เสียสละพอสมควร 

4.  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี บรรณารักษต์อ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ทั้งผูบ้ริหาร ทั้งครูผูส้อน 
ทั้งตวันกัเรียน บรรณารักษจึ์งตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี จะช่วยใหง้านประสบผลส าเร็จเร็วข้ึน  
และเป็นการสร้างทศันคติท่ีต่อหอ้งสมุดใหแ้ก่ผูใ้ชห้อ้งสมุด 
             วาณี ฐาปนวงศศ์านติ (2543 :  4) สรุปไวว้า่ บรรณารักษต์อ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 1.  เป็นนกัจดัการ   บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ในดา้นการจดัการ  การคดัเลือกขอ้มูล                       
ท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
 2. เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา บรรณารักษต์อ้งเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร เน่ืองจากขอ้มูล
ในยคุสารสนเทศมีเป็นจ านวนมาก  จึงตอ้งมีการแนะน าแหล่งใชบ้ริการขอ้มูลท่ีทนัสมยั                  แก่
ผูใ้ชบ้ริการ 
 3. เป็นผูใ้หค้  าแนะน า   บรรณารักษต์อ้งเป็นผูแ้นะน าการเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศ                     
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะตอ้งมี
การแนะน าวธีิการใช ้ การสืบคน้ขอ้มูล เป็นตน้ 
 4. เป็นนกับริหาร  บรรณารักษต์อ้งรู้จกับริหารหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีผูใ้ชนึ้กถึงเป็น
อนัดบัแรกในการเขา้ใช ้เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานท่ีต่าง ๆ มากมายท่ีเป็นแหล่งดึงดูด                  ความ
สนใจของผูค้นใหไ้ปเขา้ใชบ้ริการ  ไม่วา่จะเป็น หา้งสรรพสินคา้   แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ              ซ่ึง
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รหัส       : 

ผูใ้ชบ้ริการนอกจากจะไดรั้บความเพลิดเพลินแลว้ ยงั ไดรั้บความรู้อีกดว้ย เช่น หา้งสรรพสินคา้บางแห่ง
มีการจดัหอ้งสมุดไวภ้ายใน เช่น TK Park อุทยานการเรียนรู้ ณ เซ็นทรัลเวลิด ์พลาซ่า ชั้น 6  หรือ  
อุทยานสัตวน์ ้า Siam Ocean World  ท่ีสยามพารากอน เป็นตน้  จะเห็นไดว้า่สถานท่ีเหล่าน้ี ดึงดูดความ
สนใจของผูค้นไดไ้ม่นอ้ย  ดงันั้น หอ้งสมุดซ่ึงเป็นสถานท่ีหน่ึง ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการใหค้วามรู้ 
จะตอ้งมีการบริหารจดัการใหห้อ้งสมุดมีความแตกต่างไปจากเดิม ใหท้ศันคติเก่ียวกบัหอ้งสมุด จากท่ี
เคยเป็นแหล่งวชิาการลว้นๆ เป็นแหล่งท่ีใชส้ าหรับการศึกษาคน้ควา้เท่านั้น                     ใหเ้ปล่ียนไปใน
รูปแบบท่ีผูใ้ชเ้กิดความรู้สึกวา่ การไดเ้ขา้ไปใชห้อ้งสมุด ก็ไดรั้บความรู้และ                  ความบนัเทิง ไม่
แพห้า้งสรรพสินคา้ หรือ แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยบรรณารักษเ์ป็นผูบ้ริหารจดัการใหห้อ้งสมุด 
กลายเป็นหอ้งสมุดมีชีวติ ข้ึนมา 
 5. มีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  บรรณารักษต์อ้งรู้จกัใชเ้คร่ืองมือ และสารสนเทศทุก
รูปแบบโดยเฉพาะส่ือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และน ามาใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโลกยคุ
พฒันาไร้พรมแดน ซ่ึงเป็นโลกข่าวสารท่ีบรรณารักษจ์ะตอ้งเสนอใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และ
มีความทนัสมยั 
 6. เป็นนกัวจิยั และประเมินผลงาน บรรณารักษ ์ไม่มีหนา้ท่ีบริการเท่านั้น จ  าเป็นตอ้งเป็น
นกัวจิยัดว้ย เพื่อจะไดน้ าผลวจิยัมาปรับปรุง แกไ้ข เปล่ียนแปลงงานใหท้นัสมยั  และตอบสนองความตอ้
งาการของผูใ้ช ้ตลอดจนรู้จกัประเมินผลงาน ทั้งส่วนตวัและของผูร่้วมงานเพื่อการพฒันางานใหมี้
คุณภาพ  
 7. เป็นนกัพฒันา  บรรณารักษ ์ตอ้งมีการพฒันาตนเองใหมี้ความรอบรู้  ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รวมถึงการพฒันาตนเองใหมี้ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลย ีเช่น 
คอมพิวเตอร์  เพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินงาน ใหท้นัต่อโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป  
 8. เป็นนกัการตลาด บทบาทของบรรณารักษใ์นปัจจุบนัจะตอ้ง เป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการ
ใหบ้ริการเชิงรุก      แทนการตอบสนองผูใ้ชใ้นเชิงรับ    โดยบรรณารักษจ์ะตอ้งรู้ความตอ้งการของผูใ้ช ้
วา่ผูใ้ชต้อ้งการอะไร แลว้ด าเนินการจดัหามาใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้และกระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิดการใชบ้ริการ 
เพื่อใหห้อ้งสมุด เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีอยูใ่นใจของผูใ้ชเ้สมอ 
 9. เป็นนกับูรณาการ  บรรณารักษต์อ้งมีความสามารถในการน าความรู้มาผสมผสานกบัระบบ
เทคโนโลย ีและน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด 
 เม่ือมีการน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการด าเนินงานของหอ้งสมุด บรรณารักษต์อ้ง
พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เพื่อท่ีจะใหค้  าปรึกษา 
ค าแนะน าแก่ผูใ้ช ้ใหผู้ใ้ชไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการมากท่ีสุด  
 
 

       คุณสมบัติและบุคลกิภาพของผู้ให้บริการสารสนเทศ  
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รหัส       : 

            พิมลพรรณ เรพเพอร์ (2548, 80-81) กล่าววา่ ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหผู้ใ้หบ้ริการสารสนเทศ
สามารถจดับริการและเผยแพร่สารสนเทศไดป้ระสบผลส าเร็จ ควรมีคุณสมบติัเฉพาะ ดงัน้ี 

1. ความคิดเชิงวเิคราะห์ 
2. ความช่างสังเกต 
3. ความคิดริเร่ิม 
4. ความอดทน 
5. ความจ าดี 
6. ความคิดกวา้งขวาง 
7. ความมีน ้าใจ 
8. ใจรักใหบ้ริการ 
9. จรรยาในการท างาน 
10. ความรอบคอบ 
11. ความศรัทธาต่อการศึกษา 
12. ความยดืหยุน่ 
 

บุคลกิภาพทัว่ไปของผู้ให้บริการสารสนเทศ 
1. การแต่งกาย 
2. มีท่าทางท่ีเป็นมิตร 
3. มีมนุษยสัมพนัธ์ 
4. มีความกระตือรือร้น 
5. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 
 จรรยาบรรณบรรณารักษ์   

จรรยาบรรณหมายถึงประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพก าหนดข้ึน เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัอนัเหมาะสมท่ีไดม้าตรฐานและแสดงถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคมเพื่อรักษา
ส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงของอาชีพนั้น ๆ ซ่ึงส่วนมากตอ้งมีคุณธรรมและจริยธรรม  

จรรยาบรรณบรรณารักษ ์ หมายถึง ความประพฤติท่ีบรรณารักษค์วรปฏิบติั จรรยาบรรณ  
 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัศีลธรรมมากกวา่เร่ือกฎขอ้บงัคบัแต่อนุโลมถือเป็นกฎเกณฑท่ี์วางไวใ้หป้ฏิบติั
โดยทัว่ไป โดยใชศี้ลธรรมและความถูกตอ้งเป็นหลกั ซ่ึงไม่มีสภาพบงัคบัจริงเช่น กฎหมาย 
 เน่ืองจากบรรณารักษมี์ภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมี
การใหบ้ริการอยา่งกวา้งขวาง เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดแต่ละประเภทท่ีวางไว ้จึง
จ าเป็นตอ้งมีจรรยาบรรณเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบอาชีพอ่ืน ๆ และถือปฏิบติัเป็นอุดมการณ์ใน  วชิาชาชีพ   
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รหัส       : 

 
ส าหรับจรรยาบรรณบรรณารักษ ์มีวตัถุประสงคท่ี์จะเปิดโอกาสใหบ้รรณารักษไ์ดใ้ชว้จิารณญาณของ
ตนเอง มีการควบคุมตนเอง และควบคุมระหวา่งผูร่้วมวชิาชีพ และผูร่้วมงานอ่ืน ๆ ก่อใหเ้กิดมาตรฐาน
ความประพฤติอนัควรเป็นท่ียกยอ่งในสังคม โดยอาศยัหลกัศีลธรรม 
 ( ธาดาศกัด์ิ  วชิรปรีชาพงษ ์.  2534: 2-3) 
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รหัส       : 

 
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เร่ือง จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ. 2550  

 จรรยาบรรณบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศของสมาคมหอ้งสมุดประเทศไทยฯ ใชเ้ป็นแนวทาง
ส าหรับบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศในการประกอบวชิาชีพ มีสาระส าคญัครอบคลุมจรรยาบรรณ ต่อ
ผูรั้บบริการ วชิาชีพ ผูร่้วมงาน สถาบนัและสังคม ดงัน้ี 

1. พึงใหบ้ริการอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ และดว้ยความเสมอภาคแก่
ผูรั้บบริการ 
             2. พึงรักษาความลบั เคารพและปกป้องสิทธิในการรับรู้ของผูรั้บบริการ 
             3. พึงมีความศรัทธาในวชิาชีพปฏิบติัหนา้ดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ อดทน 
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยปราศจากการถูกครอบง าดว้ยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ 
             4. พึงแสวงหาความรู้และพฒันาตนทางวชิาการ วชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองใหท้นัความเปล่ียนแปลง
และไดม้าตรฐานทางวชิาการ วชิาชีพระดบัสากล 
             5. พึงเป็นกลัยาณมิตรของผูร่้วมงาน ร่วมมือ สนบัสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั               
เปิดโอกาสใหแ้ก่กนัและกนั และสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ เพื่อการปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
            6. พึงพฒันาสัมพนัธภาพและร่วมมือระหวา่งบุคคลและสถาบนั และธ ารงไวซ่ึ้งช่ือเสียง          
และเกียรติภูมิของสถาบนั 
           7. ไม่พึงใชต้  าแหน่งหนา้ท่ี ซ่ึงสถาบนัและทรัพยากรของสถาบนั เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
หรือหมู่คณะโดยมิชอบ 
           8. พึงยนืหยดัในหลกัการแห่งเสรีภาพทางปัญญา เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา และธ ารงไวซ่ึ้งเสรีภาพของหอ้งสมุดและเกียรติภูมิของวชิาชีพ          
           9. พึงมีความรับผดิชอบต่อสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมัน่คงของสังคม และ                   
มีบทบาทการพฒันาสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้  เพื่อประโยชน์ในการพฒันาประชาชน
และประเทศชาติ 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 2550                                                                                               
(นางสาวชุติมา สัจจานนัท์) 

 

 นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 

ท่ีมา: http://www.tla.or.th/ [10 กรกฎาคม 2010 ] 
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รหัส       : 

 
UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 2.1 
เร่ือง “นโยบายการพฒันาห้องสมุด 3ดี” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

นโยบาย “ห้องสมุด 3ดี” 
             ปี พ.ศ. 2552 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหโ้รงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และ
วทิยาลยัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ปรับปรุงหอ้งสมุดในสถานศึกษาคร้ัง
ใหญ่ในปีการศึกษาน้ี ในโครงการ “ห้องสมุด 3ดี”  ไดแ้ก่ หอ้งสมุดท่ีมีหนงัสือดี  บรรยากาศดีส่งเสริม
การอ่าน และสุดทา้ยตอ้งมีบรรณารักษดี์ 
 ดีที1่  หนังสือและส่ือการเรียนรู้ดี 
  หอ้งสมุดเป็นแหล่งรวบรวม  สะสมขอ้มูล ความรู้ของสถานศึกษา  ท่ีครูบรรณารักษ ์ 
จะตอ้งจดัหา  จดัท า  จดัระบบระเบียบวเิคราะห์ สังเคราะห์  หมวดหมู่เพื่อการเขา้ถึง  อีกทั้งตอ้ง
ตรวจสอบคุณภาพและพฒันาส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือมลัติมีเดีย ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อส่งเสริมการศึกษา
คน้ควา้  การอ่าน  และเสริมสร้างความรู้ดว้ยทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
  บทบาทของหอ้งสมุดในการช่วยใหน้กัเรียนใชชี้วติไดอ้ยา่งปรกติสุข  คือ 
ความสามารถท่ีจะพยายามใหน้กัเรียนไดเ้ติบโตและสามารถปรับตวัไดเ้สมอไม่วา่หนทางชีวติจะน าไปสู่
เส้นทางใด  ครูบรรณารักษ ์ จะมีโอกาสสร้างความสัมพนัธ์กบันกัเรียนในลกัษณะการท างานกบั
นกัเรียนแบบตวัต่อตวั  ในขณะช่วยคน้หาขอ้มูลท่ีนกัเรียนตอ้งการ  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเรียน  เร่ืองส่วนตวั  
การกระท าเช่นน้ีท าใหเ้กิดผลโดยตรงในการพฒันาทกัษะ  การแกปั้ญหา  และเร่ืองการอ่าน  ครู
บรรณารักษ ์ ตอ้งสอนการแกปั้ญหา  และการเรียนรู้สารสนเทศ  เพื่อเตรียมความพร้อมใหน้กัเรียนรู้จกั
การคน้หาและการใชส้ารสนเทศ ในการแกปั้ญหาทั้งเร่ืองเรียน และเร่ืองส่วนตวั  นอกจากน้ี  หอ้งสมุด
ควรจดัหาเร่ืองท่ีช่วยสร้างทกัษะสังคมและท่ีเก่ียวกบังานอดิเรกหลาย ๆ อยา่งมาใหเ้ลือกอ่าน  เป็นการ
พิสูจน์ไดว้า่  ครูบรรณารักษ ์ไดช่้วยส่งเสริมการปรับตวัเขา้กบัสังคมตลอดจนความรู้  ความสามารถของ
เยาวชน  โดยใชก้ารอ่าน  หนงัสือ  เป็นการเรียนรู้ใหเ้กิดแนวทางการแกปั้ญหา  อารมณ์  สังคม  ในทาง
ท่ีถูกท่ีควรและเหมาะสมต่อไป 
 
 ดีที2่  บรรยากาศและสถานทีด่ี 
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รหัส       : 

  ครูบรรณารักษ ์ มีบทบาทส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหมี้
บรรยากาศน่าเขา้ใชบ้ริการ 
  บริการท่ีหอ้งสมุดตอ้งใหเ้ป็นส าคญั  คือบริการใหอ่้านอยา่งเสรี  หอ้งสมุดควรเปิด
ตลอดเวลาท าการของโรงเรียน  จดัใหมี้การเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสามารถเขา้ใชเ้ม่ือมี
เวลาวา่งไดต้ลอด  งานบริการถือเป็นงานหลกัและงานส าคญั  ท่ีตอ้งสัมพนัธ์โดยตรงกบัผูใ้ชทุ้กระดบั
ภายในโรงเรียน  และอาจจะขยายบริการไปสู่ชุมชนในละแวกท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ 
  หอ้งสมุดโรงเรียนต่างจากหอ้งเรียน  ท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการทั้งโรงเรียน ดงันั้น
จึงตอ้งยดืหยุน่ไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างระหวา่งกิจกรรมและท่ีนัง่อ่าน  เพื่อใหน้กัเรียนเขา้
มาปลดปล่อยความจ าเจจากหอ้งเรียน  หอ้งสมุดโรงเรียน จึงเป็นพื้นท่ีสาธารณะสามารถเขา้ใชไ้ดอิ้สระ  
หอ้งสมุดไม่จ  าเป็นตอ้งเงียบเชียบ เพราะบางคร้ัง นกัเรียนจะปรึกษาท ากิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมใน
หอ้งสมุดมากข้ึน  เพื่อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมสูง  พื้นท่ีหอ้งสมุดควรแบ่งพื้นท่ีใชส้อยใหส้อดคลอ้งกบั
กิจกรรมต่าง ๆ  จึงจะสามารถรองรับความตอ้งการของนกัเรียนไดทุ้กแบบ  การพกัผอ่น  พดูคุย  เล่น
เกมส์  หรืออ่านหนงัสือเงียบ ๆ ท าการบา้น หอ้งสมุดยอ่มเป็นท่ีท่ีนกัเรียนจะซึมซบับรรยากาศดี ๆ ใน
การเป็นสถานท่ีแห่งความสงบ  สันติ  และความเป็นมิตร 
 ดีที3่  บรรณารักษ์และกจิกรรมดี 
  หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นท่ีส่งเสริมการเรียนท่ีส าคญันอกหอ้งเรียน  เป็นส่วนขยายของ
หอ้งเรียน  เงียบแต่มีชีวติชีวาและปลอดภยั  ใหบ้ริการและมีกฎระเบียบ มีบรรยากาศเชิญชวนเขา้ใช ้ 
คน้ควา้ขอ้มูล  สารสนเทศ ท่ีครูก าหนดหรือความสนใจส่วนตวั  และเป็นท่ีพกัผอ่นและพกัพิง  หอ้งสมุด
โรงเรียน เป็นสถานท่ีคน้ควา้ของนกัเรียน  รวมไปจนถึงการแกปั้ญหาท่ีนกัเรียนอาจมี ครูบรรณารักษจ์ะ
มีโอกาสสร้างความสัมพนัธ์กบันกัเรียนในลกัษณะแบบตวัต่อตวัในการช่วยคน้หาขอ้มูลท่ีนกัเรียน
ตอ้งการ  จึงควรเป็นพี่เล้ียงหรือผูใ้หค้วามรัก  ความช่วยเหลือ  ใหน้กัเรียนสามารถคน้หาขอ้มูลเพื่อ
แกปั้ญหาหรือทางออก หรือการยอมรับสภาพ ของชีวติ ดว้ยการใชห้นงัสือหรือส่ือการศึกษาท่ีมีใน
หอ้งสมุด ช้ีน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหา หรือส่งเสริมเส้นทางการศึกษาท่ีดี ใหก้ าลงัใจ เพื่ออนาคต
ขา้งหนา้  
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รหัส       : 

 
UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 2.2 
เร่ือง “ห้องสมุดโรงเรียน” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

     
หอ้งสมุดโรงเรียน  เป็นแหล่งรวมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  เป็นศูนยว์ชิาการส าหรับครูและ

นกัเรียน  ใชศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้เพื่อประกอบการเรียนการสอน  อาจจดัเป็นอาคารเอกเทศหรือหอ้ง
ใดหอ้งหน่ึงในอาคารเรียนก็ได ้ มีครูบรรณารักษท่ี์มีความรู้ทางวชิาบรรณารักษศ์าสตร์  หรือครูท่ีทาง
โรงเรียนคิดวา่เหมาะสมเป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารงาน  

 
ความส าคัญของห้องสมุดโรงเรียนต่อการศึกษา  
 หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนและเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาทั้งระบบ  
ท่ีมีการจดัประสบการณ์ทั้งมวลใหแ้ก่เด็กตามหลกัสูตร มุ่งใหน้กัเรียนรู้จกัเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  สรุป
ความส าคญัของหอ้งสมุดโรงเรียนไดก้วา้ง ๆ เพียง 2 ประการ  ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

 ศูนยก์ลางการอ่าน  ส่งเสริมการอ่านอยา่งเสรี     เสริมความรอบรู้ มีส่ือความรู้  
 ศูนยก์ลางการศึกษาคน้ควา้                สนองความใคร่รู้  
 ศูนยก์ลางวสัดุอุปกรณ์การสอน                   ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
          เสริมทกัษะการอ่านและการใช ้          
                                                                                                          หอ้งสมุด 
                    ส่งเสริมความเขา้ใจตนเอง  
           ส่งเสริมอาชีพและงานอดิเรก 
          เป็นจุดเร่ิมตน้เพื่อกา้วไปสู่โลกกวา้ง  
 
 

ความส าคัญของห้องสมุดโรงเรียน 

ศูนยท์รัพยากรการศึกษา ศูนยช่์วยส่งเสริมการศึกษาของนกัเรียน 
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รหัส       : 

วตัถุประสงค์ของการจัดห้องสมุดโรงเรียน 
 วตัถุประสงคส์ าคญัของการจดัหอ้งสมุดโรงเรียนมีหลายประการ  ท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี  
 1.  เพื่อการอ่าน (Read) เป็นจุดประสงคห์ลกัของการจดัหอ้งสมุด  เพราะการอ่านมากจะท าให้
ผูอ่้านมีความรู้แตกฉาน เฉลียวฉลาด และแหลมคม ครูบรรณารักษจึ์งควรจดัหอ้งสมุดใหมี้บรรยากาศท่ี
ดี เพื่อกระตุน้ เร้า ใหค้รู  อาจารย ์และนกัเรียนสนใจท่ีจะเขา้ไปอ่านไดอ้ยา่งเสรี  และควรจดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านอยา่งสม ่าเสมอเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านใหแ้ก่เด็ก  
 2.  เพื่อการฟัง  (Listen)  การฟังหรือการไดย้นิ  เป็นวธีิการเรียนรู้อยา่งหน่ึงท่ีใชก้นัไดผ้ลดีมา
จนถึงปัจจุบนัน้ี  หอ้งสมุดสามารถจดับริการน้ีไดอ้ยา่งดีโดยไม่ตอ้งลงทุนมากนกั  เช่น  มีชัว่โมงเล่า
นิทานเล่าเร่ืองจากหนงัสือ  ฟังวทิย ุ ฟังปาฐกถา  ฟังเพลง ฟังเทปการอ่านท านองเสนาะ  
 3.  การดู (Look)  การดูก็เป็นอีกวธีิหน่ึงของการเรียนรู้  กิจกรรมท่ีหอ้งสมุดจดัได ้คือ การจดั
นิทรรศการเร่ืองท่ีน่าสนใจตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม เช่น วนัแม่  วนัเขา้พรรษา  วนัข้ึนปีใหม่ เป็น
ตน้ หรืออาจจดักิจกรรมท่ีอ่ืนท่ีน่าสนใจ เช่น แสดงหนงัสือใหม่  ฉายวดิีทศัน์ เป็นตน้ นบัเป็นกิจกรรมท่ี
เพิ่มพนูความรู้ทางวชิาการแก่ผูดู้แล และยงัใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดว้ย 
 4.  เพื่อการศึกษาคน้ควา้ (Study) การศึกษาคน้ควา้เป็นกระบวนการเรียนการสอนอยา่งหน่ึง 
นกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในหอ้งสมุด  โดยลดบทบาทจากผูส้อนหรือผูบ้อกเน้ือหา  มา
เป็นผูช้ี้น าและป้อนค าถามใหเ้ด็กไปคน้ควา้จากหอ้งสมุด ดว้ยการอ่าน การฟัง การดู โดยหอ้งสมุดตอ้ง
เตรียมทรัพยากรการศึกษาคน้ควา้ไวห้ลาย ๆ ประเภทและใหมี้จ านวนมากพอตามความสนใจของผูเ้รียน 
และตอ้งจดัท าเคร่ืองมือสืบคน้ไวใ้หส้มบูรณ์  ตอ้งมีการจดับริการตอบค าถามเพื่อช่วยเหลือแก่ผูมี้ปัญหา
ในการใชห้อ้งสมุดดว้ย 
 5.  เพื่อพิจารณาหาขอ้มูลในการตดัสินใจ (Find the Fact)  กระบวนการขอ้น้ีจะโยง
ความสัมพนัธ์มาตั้งแต่ขอ้แรกถึงขอ้ท่ี 4 ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ คือ การอ่าน การฟัง การดู และการศึกษา
คน้ควา้  แลว้น ามาวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อคดัเลือกขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดส าหรับการตอบปัญหา  หรือขอ้สงสัย
ทั้งมวลในแต่ละประเด็นหรือแต่ละเร่ือง ซ่ึงผูพ้ิจารณาจะตอ้งมีขอ้มูลมากพอส าหรับการวนิิจฉยั  และยคุ
น้ีขอ้มูลมีมากมายมหาศาล จึงมีค ากล่าววา่ ยุคข้อมูลคืออ านาจ  เพราะขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใชใ้นการ
ตดัสินใจในกิจการทั้งปวง ถา้การตดัสินใจไดถู้กตอ้งก็จะประสบความส าเร็จ  หากขอ้มูลท่ีไดม้า
บกพร่องแลว้ตดัสินใจผดิพลาด ก็จะเกิดการสูญเสียและลม้เหลวได้ 
 6.  เพื่อการคิดท่ีเป็นระบบ (Think)  กระบวนการคิดจะเป็นกระบวนการสุดทา้ยท่ีเสริมสร้าง
ลกัษณะนิสัยแก่เด็กตามหลกัสูตรใหม่ท่ีระบุไวว้า่ ใหเ้ด็กคิดเป็น  เป็นกระบวนการท่ียากมาก แต่ถา้ครู 
อาจารย ์หรือครูบรรณารักษ ์มีวธีิการท่ีดีและฝึกตามวตัถุประสงคต์ั้งแต่ขอ้ท่ีหน่ึงถึงขอ้สุดทา้ยตามล าดบั
เร่ือยมา และฝึกจนเป็นนิสัย นกัเรียนจะคิดเป็น และสามารถน าความคิดท่ีไดถ่้ายทอดออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งเป็นระบบ 
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รหัส       : 

 จากวตัถุประสงคท่ี์เป็นนามธรรมทั้ง 6 ขอ้ สามารถน ามาเขียนแผนภูมิเพื่อใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม  
ซ่ึงง่ายแก่การจดจ าและท าความเขา้ใจไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เฉลียว พนัธ์สีดา. 2539: 17) 
 

 
 
 

 
 

 

LOOK 

 
     STUDY 

 

LISTEN FIND 

THE 

FACT 

 
THINK 

    
READ 

BE 
A 

SHARP 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย20 

 

รหัส       : 

 

งานห้องสมุดโรงเรียน 
 งานหลกัของหอ้งสมุด  แบ่งเป็น 3 งาน  คืองานบริหาร  งานเทคนิคและงานบริการ        บาง
แห่งจะรวมงานกิจกรรมไวก้บังานบริการ ในแต่ละงานจะมีระบบงานยอ่ยท่ีสัมพนัธ์กนั          ดงัแผนภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 

 งานสารบรรณ     งานจดัหาทรัพยากร                         บริการยมื -คืน         
 งานบุคคล                                                งานวเิคราะห์ทรัพยากร                    บริการตอบค าถามช่วย  
 งานการเงิน                                       งานจดัเตรียมทรัพยากร                    คน้ควา้ 

 งานวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์                    งานบ ารุงรักษาทรัพยากร                 บริการ    
 งานอาคารสถานท่ี                                  งานจ าหน่ายออกทรัพยากร                       
งานส ารวจทรัพยากร                          
งานประชาสัมพนัธ์                                   
    
          ห้องสมุดโรงเรียน  ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนควรจดัโครงสร้างการบริหาร 
ดงัน้ี 
 1.  ใหข้ึ้นตรงต่อผูบ้ริหารโรงเรียน  อยูใ่นความรับผดิชอบของรองผูอ้  านวยการกลุ่มงานวชิาการ  
 2.  มีคณะกรรมการหอ้งสมุด  ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย และวางแผนการด าเนินงาน                
โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนฝ่ายวชิาการเป็นประธาน หวัหนา้กลุ่มสาระฯ เป็นกรรมการ บรรณารักษ ์                      
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 3.  บรรณารักษท์ าหนา้ท่ีด าเนินการดา้นงานบริหาร  งานเทคนิค และงานบริการ  
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหาร งานเทคนิค 

ห้องสมุด 

งานบริการและกิจกรรม 
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รหัส       : 

 
UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 3.1 
เร่ือง “การบริหารจัดการทัว่ไป” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
หลกัการบริหาร 

การบริหาร  ส่วนใหญ่จะใชก้บัการบริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหารราชการ ส่วนค าวา่  
“การจดัการ”  ใชก้บัการบริหารธุรกิจเอกชน ซ่ึงมีผูใ้หค้  าจ  ากดัความหมายของการบริหาร ไวด้งัน้ี 

Peter F. Drucker : การบริหาร  คือ ศิลปในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น   
Harold Koontz : การบริหาร คือ การด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวโ้ดย 

การอาศยัคน เงิน วตัถุส่ิงของ เป็นปัจจยัในการปฏิบติังาน  
Herbert A. Simon : การบริหาร คือ กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกนัด าเนินการให้

บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งร่วมกนั  
วจิิตร ศรีสอา้น และคณะ ไดส้รุปวา่ การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมี

ร่วมมือกนัท ากิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัโดยการใชก้ระบวนการ และทรัพยากรท่ี
เหมาะสม  

ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 
2 คน ข้ึนไป ร่วมมือกนัด าเนินกิจกรรมหรืองานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวร่้วมกนัโดยอาศยั
กระบวนการ และทรัพยากรทางการบริหารเป็นปัจจยัอยา่งประหยดั และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

ส าหรับการบริหารจดัการองคก์รยคุใหม่  สารสนเทศเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคก์ร และความสามารถสร้างไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยเฉพาะองคก์รชั้นน าในปัจจุบนัการ
บริหารจดัการ จึงจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการพฒันาองคอ์ยา่งนอ้ย 4 ดา้น  ไดแ้ก่ 
 1.  การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 2.  การเพิ่มคุณภาพ (Quality) 
   3.  นวตักรรม หรือการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ (Innovation) 
 4.  การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ หรือผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness to customer) 
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รหัส       : 

แผนภูมิความสามารถในการพฒันาองค์กร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แต่การบริหารงานทุกประเภทจะใชท้ฤษฎีเพียงอยา่งเดียวงานคงไม่ส าเร็จไดผ้ลตามเป้าหมาย 

เพราะสังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น การบริหารงาน
จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคท่ีพฒันาใหท้นักบัสภาพสังคมตามอิทธิพลของเทคโนโลยสีารสนเทศ  ผูบ้ริหารยคุ
ใหม่จ  าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้ ท าความเขา้ใจกบัเทคนิคบริหารงานสมยัใหม่ และน ามาประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดผล  หลกัการบริหารทัว่ไปท่ียอมรับกนัแพร่หลาย และเหมาะสมกบัการบริหารงานหอ้งสมุด ดงัน้ี 

แนวคิดการบริหารจัดการ 
หลกัและกระบวนการบริหารท่ีเป็นท่ีรู้จกั  และยอมรับทัว่ไปในวงการบริหาร  จะเป็นหลกัการ

บริหารของแนวคิดของลูเธอร์  กลิูค ( Luther Gulick) และลินแดล เออร์วคิ ( Lyndal Urwick) ท่ีเรียกเป็น
ค ายอ่วา่  POSDCORB มีกระบวนการบริหาร 7 ประการ ดงัน้ี 

P = Planning หมายถึง การวางแผน  จดัท าโครงการและแผนปฏิบติังานไวล่้วงหนา้วา่จะตอ้ง
ท าอะไรและท าอยา่งไร เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

O = Organizing หมายถึง การจดัองคก์ร  ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน  การแบ่งส่วนงาน  
การจดัสายงานต าแหน่งต่าง ๆ ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีไวช้ดัเจน 

S = Staffing หมายถึง การจดับุคคลากร  เป็นการบริหารงานดา้นบุคลากร  อนัไดแ้ก่ การจดั
อตัราก าลงั  การสรรหา  การพฒันาบุคลากร  การสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี  การประเมินผลการ
ท างานและการใหพ้น้จากงาน 

ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
(Competitive 
advantage) 

Responsivenes

s to customer 

Innovation 

 
Effciency 

 

Quality 
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รหัส       : 

D = Directing หมายถึง การสั่งการ  นบัตั้งแต่การตดัสินใจ  การวนิิจฉยัสั่งการ  การควบคุม
บงัคบับญัชาและการควบคุมการปฏิบติังาน 

Co = Co-ordinating หมายถึง การประสานงาน  ประสานกิจการดา้นต่าง  ๆ ของหน่วยงานให้
เกิดความร่วมมือ เพื่อด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

R = Reporting หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงานใหแ้ก่ผูบ้ริหารและ
สมาชิกของหน่วยงานไดท้ราบความเคล่ือนไหวของการด าเนินงานวา่กา้วหนา้ไปเพียงใด 

B = Budgeting หมายถึง งบประมาณ   การจดัท างบประมาณ  บญัชีการใชจ่้ายเงิน  การควบคุม
และตรวจสอบดา้นการเงิน  ซ่ึงเป็นกระบวนการรวมปัจจยัในการบริหารงานอยูด่ว้ย  คือ การจดั
หน่วยงาน การจดัตวับุคคล การอ านวยการ และการจดังบประมาณในการด าเนินการ  

 
แผนภูมิหลกัการบริหารงานของแนวคิดของลูเธอร์  กูลคิ 

 

 
 
แนวคิดการบริหารคุณภาพ 
วงจรเดมม่ิง หรือ PDCA  คือ  วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดคน้โดย วอลท์เตอร์      ซิวฮาร์ท

(Walter Shewhart ) ผูบุ้กเบิกการใชส้ถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรม  ต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัมาก
ข้ึนเม่ือ เอดวาร์ด เดมม่ิง  (W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่ใหเ้ป็น
เคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนกังานภายในโรงงานใหดี้ยิง่ข้ึน  และช่วยคน้หา
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนกังานเอง    จนวงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนั แพร่หลายมากข้ึน  
แนวคิดในการใชว้งจร  PDCA สามารถน ามาใชไ้ดก้บัทุกกิจกรรมในการพฒันาประสิทธิภาพและ
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รหัส       : 

คุณภาพของการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบใหค้รบวงจรอยา่งต่อเน่ืองหมุนเวยีนไปเร่ือย  ๆ ยอ่มส่งผลให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึน  แนวคิดการบริหารคุณภาพประกอบดว้ย  4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1.  การจดัท าและวางแผน  (Plan) คือ การท าความเขา้ใจในวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน  หวัขอ้
ควบคุม  (Control Point) แลว้ก าหนดกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง  ๆ ท่ีตอ้งการปรับปรุงโดย
ตั้งเป้าหมายท่ีตอ้งการจะบรรลุ พร้อมทั้งก าหนดวธีิการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

2.  การปฏิบติัตามแผน  (Do) คือ การปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ละเฝ้าติดตามความคืบหนา้  
เก็บรวบรวมบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือผลลพัธ์นั้น ๆ 

3.  การติดตามประเมินผล  (Check) คือ การตรวจสอบวา่การปฏิบติังานเป็นไปตามวธีิการ
ท างานตามมาตรฐานหรือไม่  และตรวจสอบค่าวดัต่าง  ๆ วา่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและยงัอยูใ่น
เป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ 

4.  การก าหนดมาตรการปรับปรุงแกไ้ขส่ิงท่ีท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผน  (Act) คือการปรับปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนหรือปรับมาตรฐานการท างานใหม่  

 
แผนภูมิวงจรวงจรเดมมิ่ง หรือ PDCA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
การบริหารคุณภาพโดยวงจรเดมม่ิง หรือ PDCA จะเป็นตวัจกัรหลกัท่ีจะท าหนา้ท่ีขบั

ดนัใหก้ารบริหารคุณภาพให้องคก์รประสบผลส าเร็จ  ดงันั้น การบริหารงานในระดบัต่าง ๆ    
ทุกระดบั ตั้งแต่เล็กสุด คือ การปฏิบติังานประจ าวนัของบุคคลคนหน่ึงจนถึงโครงการในระดบั
ใหญ่ท่ีตอ้งใช ้ก าลงัคนและเงินงบประมาณจ านวนมากยอ่มมีกิจกรรม PDCA เสมอ 

Plan 

Act Do 

Check 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 3.2 
เร่ือง “โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
หอ้งสมุดโรงเรียน  เป็นหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการของโรงเรียน  โดยใหบ้ริการทรัพยากร

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพและตรงตามความตอ้งการ มีบริการท่ีดี เพื่อใหโ้อกาสแก่นกัเรียนไดเ้ลือกศึกษา
คน้ควา้ไดต้ามความถนดั ความสามารถ และความสนใจ 
 การบริหารงานหอ้งสมุดแต่ละประเภท  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ไดก้ าหนดเกณฑ์
มาตรฐาน  เร่ืองโครงสร้างและการบริหาร ไวด้งัต่อไปน้ี 
 หอ้งสมุดโรงเรียน  รวมทั้งระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาก าหนดมาตรฐานดงัน้ี  
 1.  ใหข้ึ้นตรงต่อผูบ้ริหารโรงเรียน  อยูใ่นความรับผดิชอบของผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
 2.  มีคณะกรรมการ  ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย  และวางแผนการด าเนินงาน  โดยมีผูบ้ริหาร
โรงเรียนฝ่ายวชิาการเป็นประธาน  หวัหนา้หมวดวชิาการเป็นกรรมการ  บรรณารักษเ์ป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 3.  บรรณารักษท์ าหนา้ท่ีด าเนินการดา้นงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ 
 โครงสร้างบริหารงานหอ้งสมุดไม่ก าหนดตายตวั แต่ละหอ้งสมุดข้ึนอยูก่บัการบริหารงานของ
โรงเรียน  

ตวัอยา่งสายงานการบริหารหอ้งสมุดโรงเรียนมีรูปแบบต่าง ๆ กนั ดงัน้ี    
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รหัส       : 

สายงานการบริหารห้องสมุดโรงเรียน 
รูปแบบที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายงานการบริหารห้องสมุดโรงเรียน 

ผู้บริหาร 

 ฝ่ายบริการ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปกครอง 

ครูบรรณารักษ ์หวัหนา้กลุ่มสาระ คณะนกัเรียน 

ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องสมุดในรูปแบบอ่ืน มุมหนงัสือ 
ในห้องเรียน 
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รหัส       : 

รูปแบบที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายงานการบริหารห้องสมุดโรงเรียน 
รูปแบบที ่3 

 ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปกครอง 

ครูบรรณารักษ ์หวัหนา้กลุ่มสาระ คณะนกัเรียน 

ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องสมุดในรูปแบบอ่ืน มุมหนงัสือ 
ในห้องเรียน 

ผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการชมรมผูป้กครอง 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย28 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.3 

เร่ือง “การบริหารงานห้องสมุด” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน และเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา          ทั้งระบบท่ี

มีการจดัมวลประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงันั้นการบริหารงาน
หอ้งสมุด จึงตอ้งสนบัสนุนการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด และสามารถใหผู้ใ้ชบ้ริการ
ไดรั้บประโยชน์ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล การบริหารงานหอ้งสมุด บรรณารักษจ์  าเป็นตอ้ง
ศึกษาระบบบริหารงานหอ้งสมุด ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 5 ประการ  ดงัน้ี 
 1. วตัถุประสงค์  หอ้งสมุดทัว่ไปจะก าหนดวตัถุประสงคห์ลกั คือ ก าหนดการด าเนินงานตาม
หนา้ท่ีเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการ ไดรั้บประโยชน์ในเร่ืองการศึกษาคน้ควา้ความรู้เร่ืองขอ้มูลข่าวสารท่ีทนั
เหตุการณ์ รวมทั้งงานวจิยัต่างๆ ตลอดจนการสืบคน้ฐานขอ้มูลทุกประเภท และการสนองความ
เพลิดเพลินแก่ผูใ้ชบ้ริการ เป็นการส่งเสริมการอ่านและรู้จกัการใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ 
 2. โครงสร้างของระบบ  ตอ้งก าหนดโครงสร้างรวมใหช้ดัเจนโดยแยกงานแต่ละประเภทเป็น
ระบบงานยอ่ย และตอ้งจดัระบบโครงสร้างของวตัถุประสงคย์อ่ยใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างของ
วตัถุประสงคห์ลกั  แมก้ารด าเนินงานจะเป็นอิสระ แต่โครงสร้างของระบบงานตอ้งสัมพนัธ์กนั  
ระบบงานหลกัของหอ้งสมุด ส่วนมากจะแบ่งเป็น 3 งาน คืองานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการและ
กิจกรรม 
 3. ความสัมพนัธ์เกีย่วโยงซ่ึงกนัและกนั โครงสร้างระบบหลกั คืองานบริหาร งานเทคนิค งาน
บริการและกิจกรรม ตอ้งสัมพนัธ์ ในท านองเดียวกนัระบบงานยอ่ยของแต่ละงานหลกัก็ตอ้งสัมพนัธ์กนั 
เน่ืองจากลกัษณะของงาน ตอ้งเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหง้านหลกัด าเนินไปอยา่งราบร่ืน โดย
เฉพาะงานหอ้งสมุดตอ้งสัมพนัธ์กนัทุกงาน การแบ่งระบบงานของหน่วยงานยอ่ย จึงตอ้งค านึงถึง
ลกัษณะงานแต่ละประเภท 
 4. ลกัษณะความสัมพนัธ์ของระบบภายในและระบบอืน่ๆ นอกจากระบบงานภายในท่ีค านึงถึง
ลกัษณะของงานท่ีตอ้งสัมพนัธ์กนัและตอ้งประสานกนัใหส้อดคลอ้งเพื่อการด าเนินงานท่ีราบร่ืน 
ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานนอกท่ีเป็นระบบเดียวกนั หรือหน่วยงานระบบอ่ืนๆ หอ้งสมุดตอ้งจดัระบบ
ใหส้อดคลอ้งไม่เกิดความขดัแยง้ ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานได ้ส าหรับหน่วยงานนอกนั้นจะ
เป็นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลประโยชน์ในการด าเนินงานใหไ้ดข้อ้มูลและไดรั้บการสนบัสนุน
กิจกรรมของหอ้งสมุดเป็นคร้ังคราว 
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รหัส       : 

 5. คุณภาพของระบบ  การบริหารงานนั้น หอ้งสมุดตอ้งปรับปรุงคุณภาพของระบบงานหลกั
และระบบงานยอ่ยใหพ้ฒันามีคุณภาพเสมอ เพื่อการด าเนินงานท่ีไดป้ระสิทธิผลเป็นท่ีพอใจ หอ้งสมุด
ตอ้งปรับปรุงคุณภาพของงานท่ีปฏิบติัไปแลว้ทุกงาน เช่น งานบริการตอ้งใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บความส าเร็จ 
ความสะดวกรวดเร็ว หรืองานประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นระบบงานยอ่ยของงานบริหาร ตอ้งศึกษาวจิยัผล
การปฏิบติัไปแลว้ เพื่อน าขอ้บกพร่องมาปรับแกพ้ฒันาใหง้านดีข้ึน ถา้พบปัญหาวา่ระบบงานยอ่ยไม่
สัมพนัธ์กบังานหลกั ก็ควรปรับเปล่ียนได ้หอ้งสมุดบางแห่งจึงใหง้านประชาสัมพนัธ์ข้ึนต่องานบริการ
แทน ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาความเหมาะสม ความสะดวกของหอ้งสมุดแต่ละแห่ง 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทส าคญัในการบริหารหอ้งสมุด แต่การบริหารงานยงัคง
ตอ้งรักษาปรัชญาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดงันั้น หอ้งสมุดจะตอ้งมีการบริหาร
จดัการอยา่งเป็นระบบ  
 
 
Input    Process   Output   Outcome 
 
                                                                             
     
 โดย Input คือ ทรัพยากรหอ้งสมุด ท่ีไดบ้นัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลหอ้งสมุด (Process) และผูใ้ช้
สามารถสืบคน้ขอ้มูลไดผ้า่น Online Public Access Catalog (Output) ส่วน Outcome เป็นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริการของหอ้งสมุด ท่ีสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 นอกจากน้ี หอ้งสมุดยคุใหม่จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ มีการ
จดัการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากส่ือส่ิงพิมพ ์ มีการจดัสถานท่ีและบรรยากาศท่ีทนัสมยั  มีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  มีส่ือการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชุมชน และชีวติประจ าวนั 
 การจดัการหอ้งสมุดยคุใหม่ในแง่ทรัพยากรสารสนเทศมี  2  ส่วน คือ  
 1. การจดัการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ (Physical collection) 
 2. การจดัการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั (Digital collection) 
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รหัส       : 

 
 
 
    Management 
 
Building             Information 
                Technology 
    Physical                Digital 
   Collection              Collection 
People                              People 
 
                 User 
 

 หอ้งสมุดในปัจจุบนัมีการด าเนินงานทั้ง 2 ส่วนเพื่อส่ือท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ และส่ือ
ดิจิทลัเพื่อช่วยในการจดัเก็บ  การจดัการ  การเขา้ถึง และการสืบคน้ ทรัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมุด
ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยบุคลากรหอ้งสมุดตอ้งมีความรู้ทั้ง 2 ดา้น คือ การจดัการหอ้งสมุดท่ี
เป็นอาคารสถานท่ี และการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งสมุด      
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.4 

เร่ือง “บุคลากรห้องสมุด” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

งานหอ้งสมุดจะประสบผลส าเร็จและด าเนินไปดว้ยดีตอ้งมีบุคลากรเป็นผูด้  าเนินงาน  บุคลากร
หอ้งสมุดท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  หวัหนา้งานหอ้งสมุด  บรรณารักษ ์ ครูท่ีท าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์ เจา้หนา้ท่ี
หอ้งสมุด  นกัการภารโรง  อาสาสมคัร และนกัเรียนช่วยงาน  บุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีคุณวฒิุ  คุณสมบติั
และหนา้ท่ีรับผดิชอบแตกต่างกนัออกไป 

1.  หัวหน้างานห้องสมุด ตอ้งมีวฒิุปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์  
หรือสาขาอ่ืน  และอนุปริญญาบรรณารักษศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์  ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบบริหารงาน
หอ้งสมุดใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

2.  บรรณารักษ์  ตอ้งมีวฒิุปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์  ปริญญาตรี
สาขาอ่ืนท่ีมีวชิาโทบรรณารักษศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์   ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลและด าเนินงาน
ดา้นงานเทคนิค  งานบริการ  งานกิจกรรมและงานสอน อน่ึง ถา้โรงเรียนใดไม่มีครูบรรณารักษท่ี์มีวฒิุ
ดงักล่าว  ผูบ้ริหาร อาจพิจารณาจากครูผูส้อนท่ีมีใจรักงานหอ้งสมุดใหท้ าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์

3.   เจ้าหน้าทีห้่องสมุด  ตอ้งมีวฒิุอยา่งต ่าประกาศนียบตัรวชิาชีพพณิชยกรรม  หรือมธัยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  สามารถพิมพดี์ดภาษาไทยและภาษาองักฤษได้  ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบงานธุรการ
หอ้งสมุด   งานพิมพต่์าง ๆ ลงขอ้มูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ  บริการยมื-คืนหนงัสือ  ควบคุม
นกัเรียนจดัหนงัสือ  เก็บสถิติต่าง ๆ  ซ่อมหนงัสือและเยบ็เล่มวารสาร 

4.  นักการภารโรง   ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบเปิด – ปิดหอ้งสมุด   ท าความสะอาดหอ้งสมุดและชั้น
หนงัสือ   จดัโตะ๊เกา้อ้ีใหเ้ป็นระเบียบ  ดูแลตน้ไมท่ี้ปลูกภายในหอ้งสมุด   ช่วยซ่อมหนงัสือและเยบ็เล่ม
วารสาร  ช่วยงานอ่ืน ๆ ตามท่ีบรรณารักษเ์ห็นสมควร 

 5.  คณะกรรมการห้องสมุด   หอ้งสมุดโรงเรียนควรคณะกรรมหอ้งสมุด บางโรงเรียนมี
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอยูแ่ลว้  อาจท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการหอ้งสมุดก็ได ้ คณะกรรมการ
หอ้งสมุดท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย  วางแผนการด าเนินงานหอ้งสมุด  และใหค้วามสนบัสนุนในการ
พฒันาหอ้งสมุด  มีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นท่ีปรึกษา  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการเป็นประธาน  หวัหนา้
หมวดวชิาทุกหมวด  หวัหนา้ฝ่ายและหวัหนา้งานเป็นกรรมการ  บรรณารักษเ์ป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
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รหัส       : 

6.   อาสาสมัคร   หอ้งสมุดโรงเรียนมกัประสบปัญหาการขาดแคลนอตัราก าลงัคน  บุคคลกลุ่ม
หน่ึงท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาน้ีได ้ คือ อาสามคัรช่วยงานหอ้งสมุด  ไดแ้ก่ ครูอาจารยใ์นโรงเรียน  
ผูป้กครองนกัเรียน  บุคคลในชุมชนซ่ึงเสนอตวัเขา้มาเป็นอาสาสมคัรและยนิดีท่ีจะท างานหอ้งสมุดโดยไม่
หวงัเงินตอบแทน  บรรณารักษค์วรพิจารณามอบหมายงานตามความเหมาะสมและความสามารถโดยให้
การแนะน าในการปฏิบติังาน 

7.  นักเรียนช่วยงานห้องสมุด   การจดันกัเรียนช่วยท างานในหอ้งสมุดเป็นการแบ่งภาระของครู
บรรณารักษ ์ ช่วยใหก้ารบริการหอ้งสมุดรวดเร็วและทนัใจผูใ้ชบ้ริการ  เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ฝึกฝนประสบการณ์ไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  รวมทั้งไดรั้บความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการใชห้นงัสือและ
หอ้งสมุด นบัวา่เป็นผลดีทั้งแก่นกัเรียนและแก่หอ้งสมุด  การคดัเลือกนกัเรียนช่วยงานหอ้งสมุดควร
เป็นไปโดยความสมคัรใจ  ครูบรรณารักษค์วรช้ีแจงใหน้กัเรียนเห็นประโยชน์ของการเขา้มาท างานใน
หอ้งสมุด  อธิบายงานท่ีจะท าวา่มีอะไรบา้ง  และจะตอ้งเตรียมตวัอยา่งไร ครูบรรณารักษค์วรวาง
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ท างาน  ก าหนดคุณสมบติัเพื่อสะดวกในการตดัสินคดัเลือก   และ
ตอ้งค านึงเสมอวา่นกัเรียนมีเวลาจ ากดัและมีความรู้นอ้ย  ฉะนั้นการใหง้าน  ควรค านึงถึงความสามารถ  
ความถนดั  และเวลาของนกัเรียน  ควรจดัตารางการท างานใหช้ดัเจนวา่จะใหใ้ครท าอะไร  เวลาใด  และ
แจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัเรียนใหรั้บทราบดว้ย 

 การแบ่งงานของบุคลากรห้องสมุด  

 การแบ่งงานในหอ้งสมุดควรเป็นหนา้ท่ีของบรรณารักษพ์ิจารณาวา่งานใดท าเอง  งานใดควร
แบ่งใหผู้ช่้วยท า  โดยจดัตามความเหมาะสมและตามความสามารถของบุคคลนั้น ๆ  ควรถือหลกัการ
แบ่งงานดงัต่อไปน้ี 

 1.  แบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถ พื้นฐานความรู้ และบุคลิกลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน 
ขอ้ค านึงควรใหมี้ปริมาณงานเท่าเทียมกนั 

 2.  ก าหนดหนา้ท่ีและงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัไวใ้หแ้น่นอน โดยเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 3.  เม่ือแบ่งงานแลว้ควรใหผู้ท่ี้รับหนา้ท่ีทดลองปฏิบติั  และฝึกอบรมใหรู้้จกังานเพื่อใหผู้รั้บ
หนา้ท่ีมีความสามารถงานได ้
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รหัส       : 

ใบความรู้ที่ 3.5 
เร่ือง “การวางแผนและจัดท าโครงการพฒันาห้องสมุด” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
การวางแผน 
 การวางแผนเป็นกระบวนการแรกของการจดัการหอ้งสมุดใหส้ามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ  แผนพฒันาหอ้งสมุดจะมีส่วนช่วยใหก้ารด าเนินงานของหอ้งสมุดมีทิศทางท่ี
แน่นอนไม่วา่จะเป็นงานประจ าหรือโครงการงานเพื่อพฒันา เพื่อใชแ้ผนงานท่ีก าหนดไวเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาหอ้งสมุดใหมี้ประสิทธิภาพ  ควรด าเนินการดงัน้ี 

1.  องคป์ระกอบพื้นฐาน ซ่ึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ส าหรับการวางแผนพฒันาหอ้งสมุด        ดงั
แผนภูมิ 

องค์ประกอบพืน้ฐานในการพฒันาห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายตน้สังกดั 

นโยบายของโรงเรียน 

 

ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัจดัท า 

  ระยะสั้น 

  ระยะยาว 

(แผนงาน) 

 
 
 

 

วธีิการปฏิบติั 

แต่ละอยา่ง 

(ด าเนินงานตาม
โครงการ) 

 

ภารกิจของโรงเรียน 

นโยบายและแผนงาน
ของหอ้งสมุด 

ปัญหาและความ
ตอ้งการของ 

โรงเรียนและ 

ของหอ้งสมุด 

แผนปฏิบติั 

แผนการเงิน 
วธีิการวาง 

โครงการ 
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รหัส       : 

2.  ระบบการวางแผน 

 การวางแผนควรมีแนวทางการวางแผนเพื่อพฒันางานไวอ้ยา่งมีระบบ โดยวธีิการ
ปรับปรุงแผนท่ีมีอยูเ่ดิมหรือการจดัท าโครงการใหม่ แลว้ลงมือปฏิบติัตามแผนงาน และโครงการท่ี
ก าหนดไว ้ตามล าดบั ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  การเตรียมการส าหรับวางแผน การเตรียมการส าหรับวางแผนส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั
จดัท าในการเตรียมส าหรับวางแผน ประกอบดว้ย   
  1)  การจดัระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นภารกิจ แผนงาน
โครงการ ระบบงานท่ีใชแ้ละขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ 
  2)  การศึกษาสภาพปัจจุบนัของหอ้งสมุด 
  3)  การประเมินปัญหาและความตอ้งการจากผูใ้ชแ้ละผูป้ฏิบติังาน  
  4)  การคาดการณ์แนวโนม้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบโดยตรง 
  5)  การคาดคะเนดา้นทรัพยากรและการเงินท่ีจะไดรั้บในแต่ละปี 
    6)  การก าหนดเกณฑม์าตรฐาน และขอ้ก าหนดส าคญัต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นหลกัใน
การวางแผนเพื่อพฒันาหอ้งสมุด  เช่น  มาตรฐานหอ้งสมุดและตวับ่งช้ีเพื่อการพฒันาคุณภาพหอ้งสมุด
โรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การเตรียมการ 
ส าหรับวงแผน 

ระบบการวางแผนและการบริหาร 

การปรับแผนหรือ
การจดัแผนใหม่ 

การพฒันาแผนงาน  
(การจดัท าแผนเพื่อเร่ิมงาน) 

การวางแผนติดตาม  
ควบคุมก ากบั และประเมินผล 

การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
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รหัส       : 

  7)  การก าหนดโครงสร้างการประสานงาน  การก าหนดหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก าหนดตวับุคลากร ตลอดจนภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบของแต่ละคน (Job Description) 
  8)  โครงสร้างท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานบริหาร งานเทคนิค    งาน
บริการ และงานธุรการของหอ้งสมุด 
  9)  การก าหนดนโยบายการวางแผนงานหอ้งสมุด 

 2.2  การพฒันาแผนงานหรือการจดัท าแผนเพื่อเร่ิมงาน  การก าหนดเคา้โครงของ
ส่ิงท่ีจะปฏิบติั  เพื่อแกปั้ญหาและเพื่อการพฒันาระบบงานในอนาคต  ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัมีดงัน้ี 

  1)  การก าหนดวตัถุประสงค ์ นโยบาย  ทิศทาง  ประกอบดว้ย  วตัถุประสงค ์ 
นโยบาย  มาตรการ  กลวธีิและเป้าหมายของการพฒันา 
  2)  การก าหนดระยะเวลาในการวางแผนพฒันางานหอ้งสมุดของโรงเรียน  
เพื่อใหบ้รรลุผลของการพฒันาทั้งระบบ  และสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนดไว ้  
 2.3  การจดัท าแผนเพื่อปฏิบติัการ  การน าเอาโครงการของหอ้งสมุดท่ีไดจ้ดัท าไว้
มาเพื่อการปฏิบติัจริง  ประกอบดว้ยงานส าคญั  ดงัน้ี 
  1)  การวางโครงการพฒันาหอ้งสมุดแต่ละปีการศึกษาวา่จะด าเนินการพฒันา
อะไรบา้งในปีการศึกษานั้น ๆ เพื่อของบประมาณในการด าเนินงาน 
  2) การวางแผนปฏิบติัการประจ าปี เม่ือไดรั้บการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ
และอนุมติัจากฝ่ายบริหาร  การจดัท าแผนปฏิบติัการจะเป็นไปโดยง่าย 
 2.4  การวางแผนติดตาม  ควบคุมและประเมิน เม่ือจดัท าแผนปฏิบติังานเรียบร้อย
แลว้  การบริหารงานหรือปฏิบติังานตามโครงการและมีการวางแผนการประเมินผลการปฏิบติัจดัท า 
เช่น  การเก็บสถิติ  การรายงานผลการปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ของงาน และมีการประเมินผลตาม
แบบฟอร์มท่ีฝ่ายแผนงานของโรงเรียนก าหนดไวใ้นปฏิทินปฏิบติังานประจ าปีของโรงเรียนทุก ๆ ภาค
เรียน ขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ของหอ้งสมุดท่ีรวบรวมไวแ้สดงใหท้ราบถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของงานท่ี
ด าเนินการตามแผนวา่เป็นอยา่งไร  เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ   ดงัน้ี   
  1)  ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงาน
และโครงการ 
  2)  ประสิทธิภาพของแผนงานและโครงการ 
  3)  ปัญหาและอุปสรรค 
  4)  ขอ้เสนอแนะและแนวทางเพื่อการปฏิบติัในโอกาสต่อไป 
 2.5  การปรับแผนหรือการจดัท าแผนใหม่  การปฏิบติังานของหอ้งสมุดในรอบปีท่ี
ผา่นมา  อาจจะมีขอ้มูลแสดงใหท้ราบวา่ ควรมีการปรับปรุงหรือพฒันาแผนในปีต่อไป  หรือไม่อยา่งไร 
งานในส่วนน้ีประกอบดว้ย 
  1)  การทบทวนโครงการและก าหนดรายละเอียดเพื่อการแกไ้ขปรับปรุง  
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รหัส       : 

  2)  การทบทวนและปรับแผนประจ าปี 
  3)  การวางแผนงานหรือโครงการใหม่ ๆ  
จากการปฏิบติังานตามขั้นตอนดงักล่าว ท าใหก้ารพฒันาและการด าเนินงานของหอ้งสมุดเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองตลอดไป 
 แนวความคิดและหลกัการพฒันาดงักล่าวเป็นเพียงกรอบหรือแนวความคิด  ท่ีผูป้ฏิบติังาน
สามารถเลือกน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานของตน  แผนงานและโครงการต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัยิง่ต่อการด าเนินงานใหเ้ป็นระบบ  ควรพิจารณาใหมี้ความสอดคลอ้งและเป็นไปได ้ เพื่อช่วยให้
การพฒันางานท่ีรับผดิชอบประสบความส าเร็จ  และด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การจัดท าโครงการ 
 การก าหนดงานและโครงการ  ส าหรับการวางแผนงานของหอ้งสมุดโรงเรียน  ตอ้งยดึนโยบาย
ของตน้สังกดั และนโยบายของโรงเรียน เป็นหลกัในการก าหนดแผนงานและโครงการของหอ้งสมุด  
และวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดโรงเรียน  บรรณารักษจ์ะตอ้งรู้จกัการเขียนโครงการเพื่อเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชาใหท้ราบและอนุมติัการท างาน  การเขียนโครงงานท่ีดีไม่เพียงแต่จะท าใหผู้บ้งัคบับญัชา
เขา้ใจเหตุผลและความส าคญัของการท างานตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาเห็นคลอ้ยตามเท่านั้น  
หากแต่การเขียนโครงการท่ีละเอียด  มีแผนงานท่ีชดัเจน  มีการก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนและเด่นชดั  
จะท าใหผู้เ้ขียนหรือผูเ้สนอโครงการเองสามารถตรวจสอบและเตือนตนเองใหป้ฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การเขียนแผนงานโครงการมีหลายรูปแบบ  โดยทัว่ไปจะเขียนเรียงล าดบั  ดงัน้ี   
 1.  ช่ือแผนงาน  
 2.  ช่ืองาน/โครงการ 
 3.  ลกัษณะของโครงการ 
 4.  หลกัการและเหตุผล 
 5.  วตัถุประสงค ์
 6.  เป้าหมาย 
 7.  วธีิด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 9.  เน้ือหาสาระ 
 10. งบประมาณ 
 11. ผูรั้บผดิชอบ 
 12. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
 13. การติดตามและประเมินผล 
 14. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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รหัส       : 

 1.  ช่ือแผนงาน   หมายถึง  ช่ือแผนงานยอ่ย  และช่ือแผนงานหลกัท่ีงาน /โครงการนั้นรองรับอยู ่ 
โดยก าหนดเป็นหวัขอ้วา่  งาน/โครงการนั้นอยูใ่น 
  1.1  แผนงานหลกั 
  1.2  แผนงานยอ่ย 
  จุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้น้  างาน /โครงการไปปฏิบติั  ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบวา่งานโครงการท่ี
ก าหนดข้ึนรองรับแผนงานอยา่งใด  และอยูภ่ายใตแ้ผนหลกัอะไร หรืออาจจะก าหนดช่ือนโยบายของ
กรมตน้สังกดั  ก าหนดไวด้ว้ยวา่สนองนโยบายในขอ้ใด  
 2.  ช่ืองาน/โครงการ  หมายถึงส่ิงท่ีจะท า  ตอ้งก าหนดใหช้ดัเจน  เหมาะสม  เขา้ใจไดง่้าย เพื่อบอก
ใหท้ราบวา่จะท าอะไร  โดยปกติจะแสดงถึงลกัษณะเฉพาะเจาะจงของงานนั้น  เช่น  
  2.1  ช่ืองาน/โครงการท่ีแสดงถึงลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั  เช่น 
   งานจดัมุมสบายและหอ้งสมุดสวนของโรงเรียน 
   โครงการพฒันาทรัพยากรหอ้งสมุด 
  2.2  ช่ืองาน/โครงการท่ีแสดงลกัษณะเจาะจง  เช่น 
   โครงการอบรมยวุบรรณารักษ์ 
   โครงการพฒันาหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 
  2.3  โครงการซ่อมหนงัสือและเยบ็เล่มวารสาร 
 3.  ลกัษณะงานและโครงการ   ก าหนดวา่งาน /โครงการดงักล่าวเป็นการริเร่ิมจดัท าใหม่หรือเป็น
งาน/โครงการต่อเน่ือง ระบุใหช้ดัเจน 
 4.  หลกัการและเหตุผล  เป็นส่วนแจกแจงใหท้ราบท่ีมาของงาน/โครงการนั้น ๆ โดยแสดงใหเ้ห็น
ถึงสภาพปัญหา  ความส าคญั  ความจ าเป็นในการจดัท าโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาและสนองตอบ
นโยบายใดนโยบายหน่ึง  นอกจากน้ียงัตอ้งอธิบายใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 
 5.  วตัถุประสงค์   เป็นส่ิงหรือผลงานท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการด าเนินงานตามงาน /โครงการท่ี
ก าหนดไว ้ มีลกัษณะเป็นไปได ้ วดัและประเมินผลได ้ ระบุส่ิงท่ีตอ้งการ  วตัถุประสงคข์องแผนงาน
หลกั แผนงานยอ่ย มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ก าหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไป และวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล 
 6.  เป้าหมาย  เป็นการแสดงความตอ้งการ  และเป็นส่ิงท่ีช่วยใหว้ตัถุประสงคมี์ความชดัเจนยิง่ข้ึน  
ผลท่ีคาดวา่จะใหเ้กิดข้ึนตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาถึงองค ์ ประกอบหลายดา้น  
เช่น  นโยบาย  วตัถุประสงค ์ ระยะเวลา  งบประมาณ  การก าหนดเป้าหมายของงาน /โครงการ  จะมี 2 
ลกัษณะ  คือ 
  6.1  เป้าหมายดา้นปริมาณ 
  6.2  เป้าหมายดา้นคุณภาพ 
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 7.  วธีิด าเนินงาน    ขั้นตอนการด าเนินงาน  หมายถึง  กิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ ระบุแนวทาง  กลยทุธและวธีิการท่ีจะท าในโครงการนั้น ๆ โดยละเอียดจะท า
อยา่งไร  เพียงใด  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ เสนอขั้นตอนการด าเนินงานตาม
ความเหมาะสมในรูปของแผนภูมิหรือตารางเวลาด าเนินการ  จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนจนกวา่จะส้ินสุดโครงการนั้น ๆ ซ่ึงสามารถแสดงในรูปของ
แผนภูมิได ้ จะท าใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 
 8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน   ก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของโครงการการก าหนด
ระยะเวลา  วนัเดือนปีท่ีใชเ้ร่ิมตน้และเสร็จส้ินในวนัเดือนปีอะไร  จะเขียนวธีิการด าเนินการโครงการใน
รูปของแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิของแกนต ์(Gantt’s Chart) ดงัแผนภูมิ 
 
รายการกิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติการ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1.  ประชุมคณะกรรมการ                  
2.  เสนอโครงการ        ขออนุมติั                
3.  ด าเนินการอบรม              
4.  ประเมินผล  รายงาน              

 9.  เนือ้หาสาระ   ในท่ีน้ีหมายถึง  ในกรณีท่ีงาน /โครงการนั้นมีการอบรมหรือการประชุม  การ
สัมมนา  การก าหนดหลกัสูตรในการฝึกอบรม  เลือกเน้ือหาสาระท่ีมีประโยชน์  ตรงตามความตอ้งการและ
ความจ า-เป็น  เช่น  การจดัท าโครงการอบรมยวุบรรณารักษ ์ เพื่อแกปั้ญหาบุคลากร  เน้ือหาสาระเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการยมื-รับคืนหนงัสือ  การเรียงหนงัสือบนชั้น  การเรียงบตัรรายการ  เป็นตน้ 
 10.  งบประมาณ   หมายถึง  จ  านวนเงินท่ีจะใชใ้นการด าเนินงานตามโครงการ  อาจส่งผลไปถึง
ความส าเร็จของโครงการหรือไม่  และจะแสดงใหเ้ห็นถึงความคุม้ทุนหรือไม่  ทั้งน้ีควรจ าแนกตาม
ประเภทของงบประมาณหรือรายการกิจกรรม  ซ่ึงจะท าใหมี้ประโยชน์ต่อการควบคุมค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 หลกัการพฒันา 4 ประการ  ในท่ีน้ีคือ 
  1.  หลกัแห่งความประหยดั (Economy)  หมายถึง  จะท าอยา่งไรจึงสามารถใชเ้งินไดน้อ้ย
แต่ไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด 
  2.  หลกัแห่งความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  ยดึหลกัวา่  การพฒันาองคก์ารจะตอ้ง
ค านึงถึงประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ประสิทธิภาพของการบริหารงานราชการจะครอบคลุมถึงความพอใจ  
ความส าเร็จตามความมุ่งหวงัของงาน 
  3.  หลกัแห่งความมีประสิทธิผล ( Effectiveness)  ถือเอาผลงานท่ีคาดหวงัไวม้าพิจารณา
เป็นการน าเอาผลงานท่ีส าเร็จไดเ้ป็นหลกัในการพิจารณา   งานท่ีมีประสิทธิผลจึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งมี
ประสิทธิภาพเสมอไป  กล่าวคือมีประสิทธิผล  แต่ไม่ประหยดั 
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  4.  หลกัแห่งความยติุธรรม (Equity)  การจดัแบ่งงบประมาณอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและ
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเป็นหลกัการส าคญั 
 11.  ผู้รับผดิชอบงาน/โครงการ  ระบุใหช้ดัเจนวา่งาน/โครงการนั้น ๆ ใครเป็นผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติั 
 12.  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   เป็นการบอกช่ือหน่วยงาน  หมวดวชิา  ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
ซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีวา่งานนั้นจะประสบความส าเร็จหรือครอบคลุมพื้นท่ีมากนอ้ยเพียงใด 
 13.  การติดตามและประเมินผล  เป็นกิจกรรมท่ีควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามรายละเอียด
ท่ีก าหนดไวใ้นงาน /โครงการ  เป็นระยะ ๆ และควรก าหนดดว้ยวา่จะใชเ้คร่ืองมืออะไรในการ
ประเมินผล  เช่น  การสังเกต  แบบสอบถาม  การเก็บสถิติผูเ้ขา้ใช ้
 14.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  หมายถึง  ผลกระทบในทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดและไม่ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในระยะ
ยาว  ระบุวา่ใครจะไดรั้บผลและประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนดงักล่าวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   
  1.  หอ้งสมุดมีพื้นท่ี จ  านวนท่ีนัง่อ่านเพิ่มข้ึน 1 หอ้งเรียน 
  2.  มีผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดเพิ่มข้ึน 50% 
  3.  หอ้งสมุดมีบริเวณใหบ้ริการแก่ผูใ้ชแ้ละปฏิบติังานเป็นสัดส่วน 
 ดงันั้น  หอ้งสมุดจึงควรก าหนดนโยบายและแผนงานของหอ้งสมุดโรงเรียน  เพื่อใชส้ าหรับเป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน  ก าหนดจ านวนและคุณภาพของทรัพยากรหอ้งสมุด  จ  านวนและคุณภาพของ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  จ  านวนงบประมาณท่ีใชใ้นการจดั  และการด าเนินงานของหอ้งสมุดแต่ละปี  
ระบบการวางแผนการบริหาร  ลกัษณะและชนิดของการบริการ  และการจดักิจกรรมท่ีจ าเป็นของ
หอ้งสมุดโรงเรียนตามนโยบายของตน้สังกดั  นโยบายของโรงเรียน  และมาตรฐานหอ้งสมุดและตวั
บ่งช้ีเพื่อการพฒันาคุณภาพหอ้งสมุดโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ก าหนดไว ้
 นอกจากน้ี  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของหอ้งสมุดแต่ละโครงการเสร็จทนัตามก าหนดเวลาและเป็น
เคร่ืองมือช่วยเตือนการท างานของบุคลากร  หอ้งสมุดโรงเรียนควรก าหนดปฏิทินปฏิบติังาน  และ
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัปฏิทินของโรงเรียน ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัความซ ้ าซอ้นในการปฏิบติัจริง ๆ เพราะการ
ก าหนดวนัจดักิจกรรมจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกคน  จะตอ้งไม่ซ ้ ากบักิจกรรมของหมวดวชิาอ่ืน 
ๆ ในโรงเรียน งานจึงจะส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 3.6 
เร่ือง “การจัดแผนผงัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องสมุด” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
สถานท่ีหอ้งสมุดเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั หากหอ้งสมุดตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดี สะดวกแก่การใช้

งาน  อากาศถ่ายเทดี  แสงสวา่งดี  สะอาด  สงบเงียบ  และสวยงามน่าเขา้ใช ้ ก็จะเป็นส่ิงเชิญชวนใหมี้ผู ้
เขา้ใช่หอ้งสมุดมากข้ึน 

ลกัษณะของอาคารสถานที่ 
1.  หอ้งสมุดอาจเป็นอาคารเอกเทศ หรือเป็นส่วนหน่ึงของอาคารก็ได ้ และควรอยูช่ั้นล่างสุด

หรือไม่ควรเกินชั้นท่ี 2 ของอาคาร  เพื่อความสะดวกแก่ผูม้าใชบ้ริการ 
2.  ลกัษณะแบบอาคาร  หอ้งสมุดจะตอ้งไดรั้บการออกแบบท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิา  โดยความ

ร่วมมือระหวา่งสถาปนิก  บรรณารักษ ์ ผูบ้ริหาร  และคณะกรรมการหอ้งสมุด 
3.  สามารถปรับปรุงขยายต่อไปภายหนา้ได ้
4.  ไม่ส้ินเปลืองในการระวงัรักษาและท าความสะอาดไดง่้าย 
5.  ใชว้สัดุก่อสร้างท่ีเหมาะสมและคงทนถาวร 
6.  ใหค้วามสะดวกสบายโดยมี 
 - เน้ือท่ีเพียงพอส าหรับผูอ่้าน ท่ีส าหรับบริการ ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท างาน ท่ีวางชั้น

หนงัสือ และท่ีเก็บของ 
 - แสงสวา่งเพียงพอ ไม่สวา่งจนเกินไป  

- ไม่มีเสียงรบกวน ห่างไกลจากเสียงอึกทึก 
- อากาศ ควรมีการถ่ายเทไดส้ะดวก 
- ควรใชสี้สบายสายตา 

 การจัดตกแต่งห้องสมุด 
 การตกแต่งหอ้งสมุด ควรมีการตกแต่ทั้งภายในและภายนอก ดงัน้ี  
 - ภายในหอ้งสมุด  อาทิ  การจดัวางรูปแบบหอ้งสมุด  การจดัวางครุภณัฑ ์ การจดัวางส่ิงพิมพ ์ 
การใชรู้ปภาพ  กระถางตน้ไม ้ 
 - ภายนอกหอ้งสมุด  อาทิ  การจดัสภาพแวดลอ้มใหร่้มร่ืนสวยงาม  ป้ายช่ือหอ้งสมุด  ป้ายนิเทศ  
 หลกัส าคญัในการจดัตกแต่งหอ้งสมุดดงักล่าว ควรค านึงถึงส่ิงเหล่าน้ี คือ  
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 1.  ความสะอาด  หอ้งสมุดตอ้งจดัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งวสัดุครุภณัฑแ์ละทรัพยากร
สารสนเทศต่าง ๆ ใหจ้ดัไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสมสะดวกแก่การใชง้าน และมีการท าความสะอาดอยา่ง
สม ่าเสมอ  ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดมีความพอใจและติดใจช่วยดึงดูดแก่ผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมุด 
 2.  การจดัอุปกรณ์ตกแต่งหอ้งสมุดจะช่วยใหเ้กิดความสดช่ืนสบายตา  เช่น  กระถางตน้ไม ้ 
แจกนัดอกไมป้ระดบัจากจุดต่าง ๆ   อาจใชว้สัดุทอ้งถ่ินตั้งหรือแขวนในท่ีท่ีเหมาะสม  แต่ไม่ควรจดัจนดู
รกรุงรังเกะกะไปหมด 
 3.  การบ ารุงรักษา  ควรบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตกแต่งใหอ้ยูใ่นสภาพสดช่ืน  สะอาด  เช่น  ไมควร
ปล่อยตน้ไมใ้หเ้ห่ียวเฉา  อุปกรณ์ตกแต่งไม่ควรใหมี้ฝุ่ นจบั 
 การจัดเนือ้ทีภ่ายในห้องสมุด 
 การจดัเน้ือท่ีภายในหอ้งสมุดเป็นการอ านวยความสะดวก และใชเ้น้ือท่ีเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  เน้ือท่ีภายในตอ้งสามารถขยายหรือปรับเปล่ียนไดต้ามสภาพของ
ลกัษณะงานของแต่ละแห่ง  การจดัเน้ือท่ีหอ้งสมุดใหค้  านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1.  จ านวนผูใ้ช ้ ควรจดัเน้ือท่ีใหเ้พียงพอกบัผูใ้ชห้อ้งสมุด ปกติจะก าหนดเน้ือท่ีอยา่ง                           
นอ้ย 1 ใน 3  ของจ านวนผูใ้ชท่ี้ทราบจ านวนแน่นอน    

2.  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ   ท่ีหอ้งสมุดจดัไวบ้ริการ โดยค านวณจากครุภณัฑท่ี์จดัเก็บ ท่ี
ตอ้งเพิ่มไว ้2 เท่า จากจ านวนปัจจุบนั เพื่อการขยายงานในอนาคต 

3.  จ านวนท่ีนัง่อ่าน    ก าหนดตามพื้นท่ีต่อจ านวนผูใ้ช ้ ทั้งน้ี ข้ึนอยุก่บัเน้ือท่ีของอาคารสถานท่ี
แต่ละแห่งท่ีจะอ านวยใหไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด 

5.  จ านวนบุคลากรหอ้งสมุด  ควรมีเน้ือท่ีส าหรับปฏิบติังานอยา่งสะดวก และเหมาะสมกบัการ
ใชส้อย     

นอกจากน้ี การใชเ้น้ือท่ีหอ้งสมุดควรมีการวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงาน
หอ้งสมุด  และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดงัน้ี 

1.  เน้ือท่ีท างาน  เป็นเน้ือท่ีจ  าเป็นส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีจะ ตอ้งไดรั้บความสะดวกและกวา้งพอ
กบัปริมาณท่ีรับผดิชอบ  อาทิ  เน้ือท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับใชติ้ดต่อกบับุคคลภายนอกหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
เน้ือท่ีส าหรับปฏิบติังานธุรการ  เน้ือท่ีส าหรับปฏิบติังานเทคนิค     

2.  เน้ือท่ีใหบ้ริการ  เป็นเน้ือท่ีหลกัของหอ้งสมุดเพื่อใชบ้ริการแก่บุคคลทัว่ไป  ตอ้งมีเน้ือท่ีกวา้ง
เพียงพอ  และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชห้อ้งสมุดทุกคน  โดยจดัสรรเน้ือท่ีการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

- บริเวณท่ีนัง่อ่านหนงัสือ  เป็นเน้ือท่ีมีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกบัจ านวนผูใ้ชห้อ้งสมุด เพื่อการ
อ่านหนงัสือ  การคน้ควา้  บริเวณท่ีนัง่อาจจะมีหลายลกัษณะของการใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ  
อาทิ  ท่ีนัง่อ่านรวม  ท่ีนัง่อ่านเฉพาะบุคคล 
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- บริเวณใหบ้ริการยมื - คืนทรัพยากรสารสนเทศ    เป็นบริเวณเคาน์เตอร์ส าหรับใหบ้ริการยมื - 
คืน  หอ้งสมุดส่วนใหญ่จะจดัไวท้างเขา้ออกของหอ้งสมุด เพื่อป้องกนัทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย  
และบรรณารักษใ์นการตรวจสอบการยมื  

- บริเวณช่วยการคน้ควา้  เป็นเน้ือท่ีส าหรับวางตูบ้ตัรรายการ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยสืบคน้
ขอ้มูล  บริเวณบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้  และระบบอินเทอร์เน็ต     

- บริเวณจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศ    เป็นเน้ือท่ีส าหรับจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศ      ทุก
ประเภท  รวมทั้งบริเวณเตรียมหนงัสืออกใหบ้ริการ  และการซ่อมหนงัสือ   

- บริเวณจดันิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ   เป็นเน้ือท่ีกวา้งโล่งพอสมควร  ส่วนใหญ่จะก าหนด
ใกลท้างเขา้ออกของหอ้งสมุด  และผูใ้ชบ้ริการเขา้ร่วมกิจกรรมไดส้ะดวก  

- บริเวณจดับริการพิเศษอ่ืน ๆ  เป็นเน้ือท่ีส าหรับจดับริการอ่ืน ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผูใ้ชห้อ้งสมุด  เช่น  บริการถ่ายเอกสาร  บริการน ้าด่ืม  เป็นตน้ 

3.  เน้ือท่ีสัญจรภายใน  เป็นเน้ือท่ีส าหรับการสัญจรติดต่อภายในประมาณ 30 %  ของจ านวน
เน้ือท่ีทั้งหมด  อาทิ  การขนยา้ยจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  

4.  เน้ือท่ีอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่  หอ้งน ้า  หอ้งเก็บของ  หอ้งควบคุมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนด
จ านวนเน้ือท่ีแต่ละอยา่งใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อย 

การออกแบบเนือ้ทีใ่ช้สอย 
การออกแบบเน้ือท่ีใชส้อย ควรค านึงถึงการใชส้อยใหเ้กิดประโยชน์เหมาะสมกบับริเวณของ

หอ้งสมุด แบ่งไดด้งัน้ี 
1. หนา้ท่ีใชส้อย  พิจารณาจากลกัษณะการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1.1  บริเวณอเนกประสงค ์เป็นบริเวณโล่งกวา้ง อยูต่รงทางเขา้ออก เป็นสถานท่ีใช้
ร่วมกนั ส าหรับจดันิทรรสการ หรืการประชาสัมพนัธ์เป็นบริเวณท่ีใชเ้สียงตามปกติ 

1.2  บริเวณส าหรับผูอ่้าน  จะต่างกนัตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่  ท่ี
นัง่อ่านหนงัสือ  ท่ีนัง่อ่านวารสาร และหนงัสือพิมพ ์ ท่ีนัง่อ่านรวมนัง่อ่านเฉพาะบุคคล และท่ีใชส่ื้อโสต
ทศัน์แต่ละประเภทจะจ ากดัการใชเ้สียง 

1.3  บริเวณท่ีจดัเก็บทรัพยากรสารนิเทศ  ไดแ้ก่  ชั้นวางหนงัสือวารสาร  และ
หนงัสือพิมพ ์ ตูเ้ก็บส่ือโสตทศัน์  ควรอยูใ่กลบ้ริเวณผูใ้ชท้รัพยากรสารสนเทศ แต่ละประเภท แต่ไม่
เขม้งวดการใชเ้สียง 

1.4  บริเวณท่ีท างานของผูป้ฏิบติังาน  ซ่ึงเป็นงานบริการ อาทิ  บริเวณเคาน์เตอร์ใหย้มื 
– คืน  โตะ๊บริการตอบค าถาม  รวมทั้งบริเวณท่ีท างานเทคนิคประจ าของงานหอ้งสมุด ควรก าหนดให้
เหมาะสมและแยกเป็นสัดส่วนตามประเภทของงาน 

1.5  บริเวณอ่ืน ๆ  อาทิ  หอ้งน ้า  ท่ีรับฝากของก่อนเขา้หอ้งสมุด  สะดวกเหมาะสมและ
สวยงาม 
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 2.  ความสัมพนัธ์ของหนา้ท่ีใชส้อยกบัความตอ้งการใชบ้ริการ  ตอ้งออกแบบการใชเ้น้ือท่ีให้
สอดคลอ้ง  เช่น  ท่ีนัง่อ่านวารสารอยูใ่กลก้บัวารสาร  ท่ีนัง่อ่านเฉพาะบุคคลควรอยูไ่กลจากท่ีนัง่อ่าน
รวม หรือบริเวณใชเ้สียง  หอ้งนิทรรศการควรอยูใ่กลท้างเขา้ออกของหอ้งสมุด 
 3.  ความยดืหยุน่ และการขยายในอนาคต ตอ้งมีการออกแบบเน้ือท่ีส าหรับการขยายหรือ
เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์การใชส้อย    
 ส าหรับเน้ือท่ีของการปฏิบติังานท่ีสัมพนัธ์กนั ตอ้งสามารถขยายหรือเปล่ียนตามปริมาณของ
งานและบุคลากร  ซ่ึงควรก าหนดส าหรับการขยายไดภ้ายในเวลา 5 ปี 
 การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด  
 การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของหอ้งสมุดเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูใ้ชแ้ละผูป้ฎิบติังานท า
ใหเ้กิดความรู้สึกสะดวก สบายใจเม่ืออยูภ่ายในหอ้งสมุด ดว้ยบรรยากาศท่ีสบายปราศจากเสียงรบกวน  
ดงันั้น การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมุดตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของส่ิงต่อไปน้ี 
 1.  แสงสวา่ง  หอ้งสมุดตอ้งมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูอ่้านหนงัสือท่ี
ตอ้งการ และผูป้ฎิบติังานสามารถด าเนินงานไดต้ามปกติ  โดยมรแสงสวา่งจากธรรมชาติ  หรือแสงสวา่ง
จากไฟฟ้า   อาคารหอ้งสมุดควรใชแ้สงธรรมชาติก่อนเพื่อเป็นการประหยดั ดงันั้นผนงัของอาคารจึงควร
เป็นหนา้ต่างรอบ เพื่อใหอ้ากาศไดถ่้ายเทสะดวกดว้ย 
 2.  สี  เป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัอารมณ์มนุษยใ์หเ้กิดความนึกคิด และความปลอดโปร่งในการ
อ่าน  สีช่วยใหเ้กิดความสวยงามเป็นการสร้างบรรยากาศในหอ้งสมุดใหส้ดใสมีชีวติชีวา   
 3.  เสียง  หอ้งงสมุดตอ้งค านึงถึงเร่ืองเสียง งานบางประเภทตอ้งการความเงียบสงบ ใชส้มาธิใน
การท างาน  อาทิ งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจะไดป้ระสิทธิผลมากกวา่การท างานในบริเวณท่ีใช้
เสียง   
 4.  อุณหภูมิ  หมายถึงความร้อน  ความช้ืนของอาคาร  สภาวะของอากาศ ควรอยูใ่นอุณหภูมิ
พอเหมาะกบัผูใ้ช ้ ถา้หอ้งสมุดท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศจะช่วยรักษาสภาพของทรัพยากรสารสนเทศไดดี้ 
รวมทั้งยงัอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการและการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนหอ้งสมุดท่ีไม่มี
งบประมาณจดัหาเคร่ืองปรับอากาศ  การควบคุมอุณหภูมิควรค านึงถึงทิศทางลมและแสงสวา่งใหอ้ากาศ
ถ่ายเทไดส้ะดวก       
 5.  การตกแต่ง  นอกจากความเหมาะสมเร่ืองแสง  สี  เสียง  และอุณหภูมิแลว้  การแบ่งเน้ือท่ี
เป็นสัดส่วนใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน  และการใชค้รุภณัฑใ์หส้ัมพนัธ์กลมกลืนกนั ทั้งตกแต่งฝาผนงั  
ป้านขอ้ความส าคญั  กระถางตน้ไม ้ เป็นการช่วยสร้างบรรยากาศใหร่้มร่ืน สวยงามเป็นการเชิญชวนให้
น่าเขา้หอ้งสมุดยิง่ข้ึน 
 นอกจากน้ี ป้ายหรือสัญลกัษณ์ประกอบหอ้งสมุด ยงัช่วยใหก้ารส่ือสารแก่ผูม้าติดต่อไดส้ะดวก  
การใชป้้ายหรือสัญลกัษณ์หอ้งสมุดตอ้งค านึกถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1.  วสัดุท่ีใชท้  าป้ายต่าง ๆ ควรเป็นวสัดุถาวร ท าความสะอาดง่าย  แขง็แรงทนทาน และสวยงาม 
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2.  การออกแบบและการใชสี้  ใหค้  านึงถึงขนาดสถานท่ี  ตอ้งออกแบบและขนาดใหเ้หมาะสม 
เห็นชดัเจนในระยะท่ีสมควร  ส าหรับสีพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัสีอาคาร  และวตัถุประสงคท่ี์ตอ้ง
ส่ือสาร ปกติจะใชต้ดักบัสีพื้นและเป็นสีเรียบ  มีระเบียบ  ตวัอกัษรอ่านง่าย  

3.  การติดตั้งป้ายข้ึนอยูก่บัลกัษณะและการใชป้ระโยชน์ อาจจะติดผนงั  ใชแ้ขวนหรือหอ้ยจาก
เพดาน  ป้ายวางหรือตั้งลอยตวัจากพื้น  ป้ายยืน่ดา้นขา้ง 

4.  ขอ้ความ  การท าป้ายตอ้งการส่ือสารใหผู้พ้บเห็นเขา้ใจไดช้ดัเจน  ดงันั้น ขอ้ความตอ้ง
กะทดัรัด ส่ือไดต้รงและถูกตอ้ง ไม่ควรใชข้อ้ความยาวมาก 

มาตรฐานอาคารและเนือ้ทีภ่ายในห้องสมุด 
  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ก าหนดมาตรฐานทั้งอาคารสถานท่ีและเน้ือท่ีภายใน

หอ้งสมุด ดงัน้ี 
ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา   
1.   อาคารและสถานท่ี  ควรตั้งอยูใ่นท่ีท่ีสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ  เป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนและ

ไกลจากเสียงรบกวน  ถา้อยูใ่นอาคารเรียน ไม่ควรอยูเ่กินชั้นท่ี 2 ของอาคาร 
2.  การออกแบบควรไดรั้บร่วมมือระหวา่งสถาปนิก  บรรณารักษ ์ และคณะกรรมการหอ้งสมุด  

โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ความสะดวก  ความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นของหอ้งสมุด  และมีลกัษณะ
ดึงดูดใจใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการ 

3.  ขนาดหอ้งสมุด ควรมีเน้ือท่ีหอ้งสมุดขนาด 1 หอ้งเรียน  ส าหรับโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไม่เกิน 
400 คน และมีขนาดเพิ่มข้ึน 1 หอ้งเรียนต่อจ านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนทุก 200 คน โดยค านึงถึงเน้ือท่ี
เพียงพอส าหรับบริการการอ่าน  การศึกษาคน้ควา้เป็นชั้นเรียน  การจดับริการและกิจกรรมของหอ้งสมุด  
การด าเนินงานของบุคลากรในหอ้งสมุด  การจดัเก็บวสัดุสารสนเทศ  และการขยายงานในอนาคต 

4.  หอ้งสมุดควรมีแสงสวา่งเพียงพอ  และไม่เป็นอนัตรายต่อสายตามีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  
หากมีความพร้อมดา้นงบประมาณ ควรมีเคร่ืองปรับอากาศเพื่อช่วยรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้
มีอายกุารใชง้านไดย้าวนาน 

5.  ครุภณัฑห์อ้งสมุด  ควรเป็นครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน คงทน สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยและ
รักษาความสะอาด มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกบัผูใ้ชแ้ละบุคลากร 
    ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา   

1.   อาคารและสถานท่ี  ควรตั้งอยูใ่นท่ีท่ีสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ  เป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนและ
ไกลจากเสียงรบกวน  ถา้อยูใ่นอาคารเรียน ไม่ควรอยูเ่กินชั้นท่ี 2 ของอาคาร 

2.  การออกแบบควรไดรั้บการออกแบบอยา่งเหมาะ โดยการร่วมมือระหวา่งสถาปนิก  
บรรณารักษ ์ และคณะกรรมการหอ้งสมุด  โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ความสะดวก  ความปลอดภยั
ต่อทรัพยสิ์นของหอ้งสมุด  และมีลกัษณะดึงดูดใจใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการ 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย46 

 

รหัส       : 

3.  ขนาดหอ้งสมุด ควรมีเน้ือท่ีหอ้งสมุดขนาด 1 หอ้งเรียน  ส าหรับโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไม่เกิน 
500 คน และมีขนาดเพิ่มข้ึน 1 หอ้งเรียนต่อจ านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนทุก 500 คน โดยค านึงถึงเน้ือท่ี
ส าหรับครุภณัฑ ์ ท่ีท างานของบุคลากรและท่ีนัง่อ่าน  และการขยายงานในอนาคต 

4.  หอ้งสมุดควรมีแสงสวา่งเพียงพอ  และไม่เป็นอนัตรายต่อสายตามีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  
หากมีความพร้อมดา้นงบประมาณ ควรมีเคร่ืองปรับอากาศเพื่อช่วยรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้
มีอายกุารใชง้านไดย้าวนาน 

   5. ครุภณัฑห์อ้งสมุด  ควรเป็นครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน คงทน สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยและ
รักษาความสะอาด มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกบัผูใ้ชแ้ละบุคลากร 
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รหัส       : 

 
UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 3.7 
เร่ือง “การประชาสัมพนัธ์ห้องสมุด” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
การประชาสัมพนัธ์ เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัมากในการด าเนินงานทุกประเภท เพราะสร้าง

ความเขา้ใจอนัดีและประสานงานใหเ้กิดข้ึนระหวา่งผูด้  าเนินงาน ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์หอ้งสมุดจึงเป็นการด าเนินงานท่ีมุ่งใหเ้ห็นความส าคญั คุณค่า 
ประโยชน์และความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกบังานหอ้งสมุด เกิดทศันคติท่ีดี และสนใจท่ีจะมารับบริการต่างๆ 
ท่ีหอ้งสมุดจดัข้ึน เกิดผลดีในการใหค้วามสนบัสนุน ปรับปรุง ขยายกิจการหอ้งสมุดใหก้า้วหนา้ยิง่ขนั 
ตลอดจนส่งเสริมวทิยฐานะของบรรณารักษใ์หสู้งข้ึนดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการประชาสัมพนัธ์ 
  1.  เพื่อเผยแพร่ใหท้ราบถึงกิจกรรมของหอ้งสมุด  
      2.  เพื่อเสนอข่าวและความเคล่ือนไหวของหอ้งสมุด 
      3.  เพื่อใหไ้ดรั้บความนิยม เห็นคุณค่า และมีผูม้าใชบ้ริการของหอ้งสมุด  
      4.  เพื่อใหมี้ผูส้นบัสนุนหอ้งสมุดใหเ้จริญกา้วหนา้ 
      5.   เพื่อใหผู้อ่ื้นมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกิจการหอ้งสมุด  

หลกัการประชาสัมพนัธ์ 
      1.  ด าเนินการดว้ยความบริสุทธ์ิใจและตรงไปตรงมา  
      2.  เสนอข่าวท่ีดีเป็นประจ า  
      3.  ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ดว้ยกิจกรรมต่างๆ ต่อเน่ืองกนัอยา่งสม ่าเสมอ  
      4.  พยายามสร้างความเขา้ใจอนัดีใหเ้กิดข้ึนแก่คนทุกกลุ่ม  
      5.   พร้อมท่ีจะพิจารณา รับฟังความคิดเห็น หรือเสนอแนะจากหน่วยงานอ่ืน  
      6.  ใชว้ธีิการท่ีเป็นกนัเอง  

ประเภทของการประชาสัมพนัธ์  แบ่งได ้2 ประเภทคือ 
      1.  การประชาสัมพนัธ์ภายในโรงเรียน ไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร ครูและ
นกัเรียน เป็นการบอกลกัษณะของงาน การจดัใหค้วามสะดวกแก่ผูใ้ช ้ระบบการจดั ชนิดของบริการ 
ประโยชน์ ขอบเขต ระเบียบการใช ้และความร่วมมือท่ีหอ้งสมุดประสงคจ์ะไดรั้บจากผูใ้ช ้
      2.   การประชาสัมพนัธ์ภายนอกโรงเรียน ไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองหน่วยงาน
อ่ืน องคก์าร หา้งร้าน และชุมชน เป็นการบอกช่ือหอ้งสมุด วตัถุประสงค ์บริการและกิจกรรมต่างๆ ส่ิงท่ี
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รหัส       : 

จะสนองความตอ้งการและความสนใจ ผลท่ีจะบงัเกิดแก่ส่วนรวมความเคล่ือนไหวและความกา้วหนา้
ของหอ้งสมุด 
 ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
 ในการประชาสัมพนัธ์ทั้งภายนอกและภายในหอ้งสมุดอาจใชส่ื้อประเภทต่างๆ ดงัน้ี  
 1.  ส่ือบุคคลหรือส่ือค าพดู เช่น การสนทนา การบรรยาย การปราศรัย เป็นตน้ ขอ้ดีของส่ือ
ประเภทน้ี คือ ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ทั้งยงัเป็นการส่ือสารแบบสองทางระหวา่ง
ทั้งผูพ้ดูและผูฟั้ง สามารถโตต้อบกนัไดท้นัที นอกจากนั้นสามารถปรับเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัผูฟั้งได ้
ส่วนขอ้จ ากดัก็คือ ขาดความคงทนและไม่สามารถครอบคลุมผูฟั้งจ านวนมากได ้ขอบข่ายการครอบคลุม
ค่อนขา้งจ ากดั 
 2.  ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น คู่มือการใชห้อ้งสมุด จดหมายข่าว วารสาร เอกสารแนะน า ส่ือส่ิงพิมพมี์
ขอ้ดี คือ มีความคงทนกวา่ส่ือประเภทอ่ืน ผูอ่้านสามารถยอ้นกลบัมาอ่านทบทวนได ้และสามารถ
ส่ือสารไดห้ลายประเภทเผยแพร่ไดม้าก ส่วนขอ้จ ากดัคืออาจตอ้งใชง้บประมาณและเวลาในการจดัท า 
และอาจขาดความรวดเร็วในการส่ือข่าวสาร 
 3. ส่ือมวลชน เช่น วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ขอ้ดีของส่ือมวลชนคือสามารถเผยแพร่
ไปสู่สาธารณชนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง มีความรวดเร็ว และมีการเตรียมส่ิงท่ีเผยแพร่มาล่วงหนา้ ส่วน
ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัคือ เป็นการส่ือสารทางเดียว และมีราคาแพงกวา่การส่ือสารประเภทอ่ืน 
 4.  ส่ือกิจกรรม เป็นการจดักิจกรรมตามวาระหรือโอกาสต่างๆ เช่น นิทรรศการ การประกวด 
การแข่งขนั สัปดาห์หอ้งสมุด เป็นตน้ ขอ้ดีของส่ือน้ีคือ เป็นการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัประชาชนจ านวน
มาก และมุ่งเนน้ไดก้บักลุ่มประชาชนเป้าหมาย ขอ้จ ากดัคือ อาจตอ้งใชง้บประมาณ และเวลาในการจดั
กิจกรรม 
 5.  ส่ือโสตทศัน์ เป็นส่ือท่ีใชท้ั้งภาพและเสียง มกัใชใ้นโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วดีีทศัน์ สไลด ์
ภาพยนตร์ เป็นตน้ ขอ้ดีของส่ือประเภทน้ีคือ มีภาพ และเสียงท่ีสามารถท าใหผู้ช้มเกิดความสนใจ และ
สามารถยอ้นกลบัมาดูเม่ือตอ้งการได ้ส่วนขอ้จ ากดัคือใชง้บประมาณและเวลาสูง และอาจไม่สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มผูช้มจ านวนมากได ้และตอ้งใชอุ้ปกรณ์ 
 6.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของหอ้งสมุดไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีหอ้งสมุดอาจใชเ้ครือข่ายทางสังคม (social 
network) อาทิ  Blog, Twitter, Face book  ในการติดต่อกบัชุมชนท่ีใหบ้ริการ และสามารถ
ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้ขอ้ดีของส่ือประเภทน้ีคือ สามารถ
ใชไ้ดทุ้กท่ี ทุกเวลา มีความรวดเร็ว ส่วนขอ้จ ากดัคือ ตอ้งมีอุปกรณ์และตอ้งสามารถเขา้ถึงเครือข่ายได้
อยา่งรวดเร็ว 

วธีิการประชาสัมพนัธ์  มีหลายวธีิ และใชส่ื้อต่างๆ กนั ดงัน้ี 
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รหัส       : 

      1.  การประชาสัมพนัธ์แบบกนัเองหรือแบบไม่เป็นทางการ วธีิน้ีบรรณารักษเ์ป็นบุคคลทีส าคญั
ท่ีสุดท่ีจะบอกกล่าวช้ีแจงงานของหอ้งสมุดแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยวาจาและการสนทนา ความยิม้แยม้แจ่มใส 
และการเป็นกนัเองของบรรณารักษท่ี์มีต่อผูใ้กลชิ้ด จะเป็นส่ิงท่ีช่วยกระชบัความสัมพนัธ์และความ
เขา้ใจอนัดีใหเ้กิดข้ึนระหวา่งผูใ้ชก้บัหอ้งสมุด 
      2.   การประชาสัมพนัธ์โดยอาศยังานของหอ้งสมุดเป็นเคร่ืองมือ หมายถึง การจดัหอ้งสมุดให้
ถูกตอ้งตามหลกัวชิา จดับริการท่ีดี และจดักิจกรรมสม ่าเสมอ 
      3.   การประชาสัมพนัธ์โดยอาศยักิจกรรมของหอ้งสมุด อาทิ เม่ือหอ้งสมุดจะจดักิจกรรมเร่ือง
ใดๆ ควรแจง้ครูอาจารย ์นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและหอ้งสมุดอ่ืนทุกคร้ัง เพื่อชกัจูงใหเ้กิดความ
ร่วมมือและมาร่วมกิจกรรม 
      4.   การประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อมวลชน ไดแ้ก่ การเขียนบทความ จดัรายการส่งเสริมความ
เขา้ใจในเร่ืองหนงัสือ หอ้งสมุดและการอ่าน ทางหนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ รวมทั้งส่ือต่างๆ ท่ี
โรงเรียนผลิตข้ึนในโอกาสท่ีสามารถจะท าได ้
      5.   การประชาสัมพนัธ์โดยร่วมมือกบัหอ้งสมุด องคก์ารและสถาบนัอ่ืนๆในชุมชน ท่ีสนใจจะ
ปรับปรุงและส่งเสริมการศึกษา วฒันธรรมและความเจริญงอกงามทางจิตใจ โดยการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีมี
คุณค่าดว้ยการร่วมจดัรายการต่างๆ ในโอกาสพิเศษร่วมกบัหอ้งสมุดและองคก์ารหรือสถาบนันั้นๆ 
      6.   การประชาสัมพนัธ์โดยใชร้ายงานของหอ้งสมุด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยประชาสัมพนัธ์
งานหอ้งสมุดไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นท่ีน่าเช่ือถือเพราะมีสถิติตวัเลขต่างๆ ประกอบอยา่งชดัเจน แสดง
ผลงานของหอ้งสมุดและคุณค่าของหอ้งสมุด ซ่ึงจะช่วยใหผู้ป้กครองนกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ
โดยทัว่ถึงกนั 

กระบวนการในการประชาสัมพนัธ์ 
 การประชาสัมพนัธ์ มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี  
 1. ประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ท่ีใชอ้ยูว่า่ มีการด าเนินการเช่นไร มีจุดแขง็จุดอ่อนอยา่งไร  
 2. ตั้งวตัถุประสงคใ์นการประชาสัมพนัธ์วา่ตอ้งการท าเพื่ออะไรและตอ้งการผลลพัธ์เช่นไร  
 3. วางแผนการประชาสัมพนัธ์ วา่จะมุ่งกลุ่มเป้าหมายใด ส่ิงท่ีประชาสัมพนัธ์คืออะไร จะใชส่ื้อ
การประชาสัมพนัธ์ใด 
 4. จดัเตรียมหน่วยงาน บุคลากร ผูรั้บผดิชอบ งบประมาณ ท าการวางก าหนดการท างาน  
 5. ก าหนดวธีิการประเมินผลเพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์  
 6. ส่ือสารกบับุคลากรเก่ียวกบัแผนการประชาสัมพนัธ์  
 7. ด าเนินการตามแผนประชาสัมพนัธ์  
 8. ประเมินผลเพื่อตรวจสอบวา่ผลการปฏิบติังานตามแผน ประชาสัมพนัธ์ช่วยใหห้อ้งสมุด
ไดรั้บผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ 
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 บุคลากรในหอ้งสมุดมีหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์หอ้งสมุด เพื่อใหง้านเป็นท่ียอมรับแก่บุคคลทัว่ไป 
ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์โดยตรง ตอ้งมีบุคลิกเฉพาะเร่ืองความรู้และประสบการณ์งานหอ้งสมุด  
การใชภ้าษาท่ีมีประสิทธิภาพ  มีมนุษยสัมพนัธ์  สามารถร่วมกิจกรรมดว้ยความเตม็ใจ  การ
ประชาสัมพนัธ์หอ้งสมุดจดัไดด้งัน้ี 

1.  จดัหอ้งสมุดใหเ้ป็นระเบียบ สะอาด สวยงามใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บความสะดวก 
2.  จดัทรัพยากรสารสนเทศท่ีทนัสมยั สนองความตอ้งการผูใ้ชไ้ดถู้กตอ้งและมีปริมาณเพียงพอ 
3.  จดัท าข่าวสารเผยแพร่ผลงานและบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดสม ่าเสมอ 
4.  ส ารวจความคิดเห็น และปัญหาจากผูใ้ช ้เพื่อน ามาปรับปรุงใหง้านหอ้งสมุดมีคุณภาพ 
5.  จดักิจกรรมใหผู้ใ้ชไ้ดร่้วมสม ่าเสมอ และเป็นการพฒันาประสิทธิภาพของงานหอ้งสมุด 
6.  สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหอ้งสมุดต่าง ๆ เพื่อร่วมมือในการด าเนินงาน และเผยแพร่

ผลงานซ่ึงกนัและกนั 
7.  ท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน  รายปี  หรือรายเดือน เผยแพร่ไปตามบุคลากรและ

หน่วยงาน  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.1 

เร่ือง “ทรัพยากรสารสนเทศ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
               
สารสนเทศ   
 สารสนเทศ หรือสารนิเทศ มาจากค าภาษาองักฤษวา่ Information หมายถึง ขอ้มูล ข่าวสาร 
ขอ้เทจ็จริง ท่ีมีการบนัทึก และประมวลผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์ส่ือโสต
ทศัน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 การรู้สารสนเทศ ( Information literacy) หมายถึง การมีทกัษะในการใชส้ารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถคน้ควา้ เลือกใชส้ารสนเทศท่ีดีได ้  
ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
             ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สารสนเทศทุกรูปแบบ                 ท่ี
หอ้งสมุดไดค้ดัเลือก จดัหา วเิคราะห์ และจดัรวบรวม อยา่ง 
เป็นระเบียบไวใ้หผู้ใ้ชค้น้ควา้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ และ                     จดั
บุคลากรบริการสารสนเทศ เพื่อคอยอ านวย ความสะดวก                     แก่
ผูใ้ช ้ 
              ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  
              ทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุดมีหลายรูปแบบ พวา พนัธ์ุเมฆา (2541: 20)  แบ่งออกได ้2 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
                    1. วสัดุตีพิมพ ์
                    2. วสัดุไม่ตีพิมพ ์
              ปัจจุบนัการแบ่งทรัพยากรสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลง         ไป
ตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี (น ้าทิพย ์วภิาวนิ. 2548: 86-88)  
                    1. ส่ือส่ิงตีพิมพ ์เช่น หนงัสือ วารสาร นิตยสาร 
หนงัสือพิมพ ์จุลสาร กฤตภาค  
                    2. ส่ือโสตทศัน์ (Audio-Visual materials) เช่น รูปภาพ แผน
ท่ี แผนภูมิ ภาพเคล่ือนไหว ภาพยนตร์ แถบวดีิทศัน์  
                    3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น ฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานขอ้มูลออนไลน์ 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย52 

 

รหัส       : 

ลกัษณะของทรัพยากรสารสนเทศ มีดังนี้ 
            ส่ือส่ิงพิมพ ์หมายถึง วสัดุการอ่านท่ีมีการบนัทึกเน้ือหาสาระโดยใชต้วัอกัษร ขอ้ความ รูปภาพลง
บนกระดาษ โดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์การอ่าน 
             1) หนังสือ เป็นส่ิงพิมพเ์ป็นส่ิงพิมพท่ี์เกิดจากความรู้ ความคิดสติปัญญา และประสบการณ์ของ
มนุษยจ์ดัท าเป็นรูปเล่มหนงัสือ แบ่งตามลกัษณะเน้ือหาได ้5 ประเภท คือ 
                      1.1 หนงัสือสารคดี (Non fiction) เป็นหนงัสือท่ีมุ่งใหค้วามรู้ในสาขาวชิาต่างๆไดแ้ก่ ต ารา
ทางวชิาการ หนงัสืออ่านประกอบ หนงัสืออา้งอิง 
                      1.2. หนงัสือบนัเทิงคดี (Fiction) เป็นหนงัสือท่ีมุ่งให้                  ความ
บนัเทิงเป็นส าคญั เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น หนงัสือเด็กและเยาวชน  
             2) ส่ิงพมิพ์ต่อเน่ือง (Serials) เป็นส่ิงพิมพท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่อยา่ง
ต่อเน่ืองตามก าหนด ไดแ้ก่  
                  2.1 วารสารและหนังสือพมิพ์ (Periodical)                         
เป็นส่ิงพิมพอ์อกต่อเน่ืองกนัมีก าหนดระยะเวลาท่ีออก
แน่นอนสม ่าเสมอและติดต่อกนัไปตามล าดบั เช่น 
รายวนั  รายสัปดาห์ รายปักษ ์รายเดือน และรายสาม
เดือนวารสารและหนงัสือพิมพ ์เป็นส่ิงพิมพต่์อเน่ืองท่ี
เสนอ เน้ือหาสาระในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะมีการ
จดัท าวารสารหลายลกัษณะซ่ึงแต่ละลกัษณะ มีช่ือเรียกดงัน้ี   
             นิตยสาร (Magazine)  เป็นส่ิงพิมพท่ี์ใหค้วามบนัเทิงและความรู้ทัว่ไปไม่เนน้หนกัทาง
วชิาการ เช่น สกุลไทย ดิฉนั ขวญัเรือน 
             วารสารทางวชิาการ (Journal ) เป็นส่ิงพิมพท่ี์จดัพิมพโ์ดยสมาคมทางวชิาการ สถาบนัหรือ
หน่วยงานวชิาการ สาขาวชิาใดวชิาหน่ึง ขอบเขตของเน้ือเร่ืองประกอบดว้ยบทความ รายงาน และข่าว
ความเคล่ือนไหวทางวชิาการ เช่น วารสารวทิยาศาสตร์ วารสาร 
             วารสารวเิคราะห์และวจิารณ์ข่าว (Review Journal) เป็น
ส่ิงพิมพท่ี์เสนอข่าวในรูปของการวเิคราะห์ วจิารณ์ ข่าวท่ีน ามาเสนอ ส่วน
ใหญ่ ไดแ้ก่  ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม เช่น   มติชน สุด

             สัปดาห์ เนชัน่สุดสัปดาห์ ประชาชาติธุรกิจ 
3) ส่ิงพมิพ์รัฐบาล (Government Publications) เป็นส่ิงพิมพท่ี์จดัพิมพ์ ข้ึน
โดยหน่วยงานราชการหรือรัฐวสิาหกิจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ผลงาน นโยบาย กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆเช่น รายงานกิจการประจ าปีของหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ความรู้  
                4) จุลสาร (Pamphlets) เป็นส่ิงพิมพข์นาดเล็กท่ีใหส้ารสนเทศเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงส่วนมากเป็น
สารสนเทศ ท่ีทนัสมยัอยูใ่นความสนใจของบุคคลทัว่ไป   
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                 5) กฤตภาค (Clippings)  เป็นบทความเหตุการณ์ส าคญัเร่ืองราวต่างๆ  รูปภาพรูปบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงแผนท่ีหรือสารสนเทศอ่ืนๆ 
              2. ส่ือโสตทศันหรือวสัดุไม่ตีพมิพ์ (Non-book materials หรือ (Non-print  materials) 
หมายถึง วสัดุท่ีแสดงผลโดยภาพ และเสียงเป็นหลกั ตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายทอดสารสนเทศ 
ไดแ้ก่ เทปบนัทึกภาพ สไลด ์ภาพยนตร์แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 
                  1. โสตวสัดุ (Audio materials) หมายถึง วสัดุท่ีส่ือสารโดยผา่นประสาทหู หรือ การฟังโดย
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด  
                 - แผน่เสียงหรือจานเสียง  
                 -แถบบนัทึกเสียง  
                 -ซีดีออดิโอ 
                  2. ทศันวสัดุ (visual  materials)หมายถึง วสัดุท่ีส่ือสารโดยผา่นประสาทตาหรือการเห็น ทศัน
วสัดุแบ่งเป็น  9 ชนิด  
                 -รูปภาพ (picture) 
                 -แผนท่ี  (map) 
                 -ลูกโลก  (globe) 
                 -วสัดุกราฟฟิก  (graphic  materials) 
                 -ภาพเล่ือน  (filmstrip) 
                 -ภาพน่ิง  (slide) 
                 -แผน่โปร่งใส  (transparency) 
                 -หุ่นจ าลอง  (model) 
                 -ของตวัอยา่ง  (specimen) 
                           -วสัดุยอ่ส่วน(micrographic หรือ microforms) หมายถึง วสัดุท่ีบนัทึกสารสนเทศจาก
ส่ิงพิมพท่ี์เป็น หนงัสือวารสาร หนงัสือพิมพ ์วทิยานิพนธ์ จดหมายโตต้อบ หนงัสือ หายาก ตน้ฉบบั โดย
การถ่ายในลกัษณะยอ่ส่วนลงบน แผน่ฟิลม์ขนาดเล็กเพื่อประหยดั เน้ือท่ีในการเก็บ และป้องกนั การฉีก
ขาด ท าลายแบ่งได ้ 2  ประเภทคือฟิลม์โปร่งแสง และ บตัรทึบแสง   
               3. ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic  Media) หมายถึง ส่ือท่ีบนัทึกสารสนเทศดว้ย วธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อาจอยูใ่นรูปของส่ือบนัทึกขอ้มูลประเภทสารแม่เหล็ก บนัทึกอกัขระแบบดิจิตอลไม่
สามารถอ่านไดด้ว้ยตาเปล่า ตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์บนัทึกและอ่านขอ้มูล    เช่น แผน่จานแม่เหล็ก            
ชนิดอ่อน (floppy  disk) และส่ือประเภทจานแสง (optical  disk) ซีดีรอม (CD-Rom) ฐานขอ้มูลใน
รูปแบบต่างๆ  
              3.1 ฐานขอ้มูลซีดีรอม(Compact Disc-Read Only Memory) เป็นการบนัทึกขอ้มูลลงในแผน่ไฟ
เบอร์ขนาด 12 เซนติเมตร สามารถบนัทึกขอ้มูลไดป้ระมาณ 600 ลา้นตวัอกัษร  
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3.2 ฐานขอ้มูลออนไลน์ (Online Databased) ท่ีบริษทัต่าง ๆ จ าหน่ายใหห้อ้งสมุดและแหล่ง
สารสนเทศ 

3.3 ฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศท่ีหอ้งสมุดจดัท าข้ึนเอง(In-house Databased)เป็นรายการ
บรรณานุกรมของรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด มีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป และมีการ
สืบคน้ขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ เรียกวา่ Online Public Access Catalog (OPAC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย55 

 

รหัส       : 

 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.2 

เร่ือง “การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของเพื่อ  ใหไ้ด้
ทรัพยากรสารสนเทศมาใหบ้ริการแก่ผูใ้ชใ้นหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ  บรรณารักษค์วรติดตาม
ความเคล่ือนไหวของทรัพยากรสารสนเทศท่ีผลิตข้ึนมาใหม่อยูเ่สมอ ทนัต่อความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีบทบาทอยา่งมากต่อการจดัหาในปัจจุบนั และสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
การปฏิบติังาน และการผลิตหรือจดัท าทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด 
วธีิการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  

วธีิการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเขา้หอ้งสมุดมี 5 วธีิ ไดแ้ก่ การจดัซ้ือ การขอและรับบริจาค 
การแลกเปล่ียน การบอกรับ และการผลิตหรือจดัท าข้ึนเอง  

1. การจัดซ้ือ การจดัซ้ือเป็นวธีิท่ีหอ้งสมุดใชใ้นการจดัหามากท่ีสุด วธีิการจดัซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศทัว่ไปท่ีหอ้งสมุดนิยมใช้ การสั่งซ้ือแบบประจ า (Standing order) การสั่งซ้ือแบบเสนอให้
เลือก (Blanket approval order) และการสั่งซ้ือแบบใหต้วัแทนเลือกให้ (Block order)  

2. การขอและรับบริจาค เน่ืองจากมีทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมากท่ีมีคุณค่าและ              ไม่
มีวางจ าหน่าย แต่ผูผ้ลิตยนิดีท่ีจะบริจาคเพื่อเป็นวทิยาทาน และยงัเป็นการประหยดังบประมาณของ
หอ้งสมุดวธีิหน่ึง หอ้งสมุดอาจท าเป็นคร้ังคราวหรือขอสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อรับทรัพยากรสารสนเทศ
นั้นเป็นประจ า  

แหล่งท่ีบริจาค ไดแ้ก่ หน่วยงานของรัฐบาล หอ้งสมุด องคก์รระหวา่งประเทศ องคก์รการกุศล 
องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร มูลนิธิ หน่วยงานท่ีจดักิจกรรมวชิาการ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นตน้ และ
บุคคล นอกจากน้ี หอ้งสมุดอาจไดรั้บบริจาคเองโดยไม่ไดข้อไป ซ่ึงทรัพยากรท่ีไดรั้บในลกัษณะน้ีจะมี
ทั้งเก่าและใหม ่และอาจตรงหรือไม่ตรงความตอ้งการ ควรมีก าหนดนโยบาย               ในการขอหรือรับ
บริจาค เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  

3. การแลกเปลีย่น วตัถุประสงคข์องการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศกนัระหวา่งหอ้งสมุด 
คือ การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่มีจ  าหน่ายโดยทัว่ไป เช่น วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ส่ิงพิมพข์อง
หอ้งสมุดหรือหน่วยงานท่ีสังกดั รายงานการประชุมหรือสัมมนา รายงานประจ าปี         เป็นตน้ ซ่ึง
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะแลกเปล่ียนดงักล่าวหอ้งสมุดมีซ ้ า จ านวนมากเกินความจ าเป็น หรือไม่ตรงกบั
ความตอ้งการของหอ้งสมุด  
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            การแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด อาจกระท าได ้2 วธีิ คือ  
(1) การแลกเปล่ียนโดยตรงระหวา่งหอ้งสมุด ดว้ยการจดัท ารายช่ือส่ิงพิมพท่ี์จะแลกเปล่ียน

ส่งไปใหก้ลุ่มสมาชิก เพื่อเลือกและเสนอช่ือส่ิงพิมพข์องตนท่ีจะแลกเปล่ียนกนั  
(2) การแลกเปล่ียนโดยผา่นหน่วยงานท่ีเป็นตวักลางการแลกเปล่ียน ตวัอยา่งเช่น  
       - หอสมุดแห่งชาติ ประเทศไทย เป็นสมาชิกศูนยก์ลางแลกเปล่ียนและยมืส่ิงพิมพร์ะหวา่ง

ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (National Libraries and Documentation Centre of Southeast Asia 
Consortium)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการรวบรวมส่ิงพิมพภู์มิภาคน้ี และ
หอ้งสมุดใดมี ความประสงคจ์ะขอแลกเปล่ียนหรือยมืส่ิงพิมพจ์ากหอ้งสมุดในประเทศท่ีเป็นสมาชิก
สามารถติดต่อหอสมุดแห่งชาติได้  

      - The UNESCO House of Publications ด าเนินการโดยองคก์ารยเูนสโก  เพื่อส่งเสริมใหมี้
การร่วมมือกนัในการแลกเปล่ียนส่ิงพิมพร์ะหวา่งประเทศ   

      - แผนกแลกเปล่ียนส่ิงพิมพ ์สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีส่ิงพิมพข์องหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ บริการส าหรับสมาชิกของสมาคมฯ 

4. การบอกรับ การบอกรับวารสาร และฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
ออนไลน์ เช่น บทความวารสาร หนงัสือ วทิยานิพนธ์ รายงานการประชุม เอกสารอ่ืน ๆ เป็นตน้  

ปัญหาท่ีพบในการบอกรับวารสารท่ีหอ้งสมุดมกัประสบ มีดงัน้ี  
1. ไดรั้บวารสารล่าชา้ ไม่ตรงตามก าหนด  
2. ไดรั้บวารสารไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีบอกรับ  
3. อตัราค่าสมาชิกสูงมาก โดยเฉพาะวารสารต่างประเทศและวารสารสาขาวทิยาศาสตร์  
4. วารสารฉบบัเก่าช ารุดหรือสูญหาย เน่ืองจากหอ้งสมุดจะรวบรวมวารสารทางวชิาการ

ไวเ้ยบ็เล่ม  ถา้หากมีบางฉบบัช ารุดหรือสูญหาย หอ้งสมุดจ าเป็นตอ้งจดัหาใหค้รบถว้น ซ่ึงการจดัหา
วารสารฉบบัยอ้นหลงัอาจกระท าไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ ติดต่อขอซ้ือกบัผูจ้ดัพิมพโ์ดยตรงหรือผา่นตวัแทน
จ าหน่าย การขอรับบริจาคหรือแลกเปล่ียน การขอถ่ายเอกสารจากท่ีอ่ืนท่ีมีฉบบัดงักล่าว และการจดัซ้ือ
ฉบบัรวมเล่ม (Cumulated version) วสัดุยอ่ส่วน หรือบอกรับฐานขอ้มูลวารสารออนไลน์  

5. การผลติหรือจัดท าขึน้เอง หอ้งสมุดจ าเป็นตอ้งมีการผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบ้ริการ
แก่ผูใ้ช ้ซ่ึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีหอ้งสมุดผลิตหรือจดัท าข้ึน ไดแ้ก่ กฤตภาค รูปภาพ ดชันี 
บรรณานุกรม จุลสาร วารสารและส่ิงพิมพต่์าง ๆ ของหอ้งสมุด ส าเนาเอกสาร วสัดุยอ่ส่วน                      
วดิีทศัน์ ซีดีรอม ดีวดีิ ฯลฯ รวมทั้งการแปลงส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยดัเน้ือท่ีจดัเก็บ  
หรือ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดโดยเฉพาะส่ิงพิมพ์
ลกัษณะพิเศษ เช่น หนงัสือหายาก ตน้ฉบบัตวัเขียน เป็นตน้ หอ้งสมุดจะใหบ้ริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง 
ๆ ในรูปแบบของแผน่ซีดีรอม แผน่ดีวดีิ หรือฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีเป็น Web-base application 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 4.3 
เร่ือง “การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ”” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

            การวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หรือการจดัหมวดหมู่หนงัสือ ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ 
เป็นกระบวนการจดัระเบียบความรู้ จดัเป็นเน้ือหาส าคญั   ส าหรับการศึกษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เป็นงานเทคนิคของหอ้งสมุด เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีผา่นกระบวนการวเิคราะห์เน้ือหา ก าหนดหมวดหมู่ตามสาขาวชิา จดัท ารายการต่าง ๆ    ตาม
โครงสร้างขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐานสากลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
วตัถุประสงค์ของการจัดหมู่หนังสือ 
          เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชห้อ้งสมุดและบรรณารักษใ์นการสืบคน้หนงัสือในหอ้งสมุด เม่ือ
ทราบเลขเรียกหนงัสือ จะช่วยใหผู้ใ้ชค้น้หาหนงัสือท่ีตอ้งการทุกช่ือเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเหมือนกนัหรือ
สัมพนัธ์กนัท่ีใหบ้ริการในหอ้งสมุด 

ประโยชน์ของการจัดหมู่ 
1. เพื่อก าหนดเลขเรียกหนงัสือเพื่อท่ีจะไดรู้้วา่ ควรจดัเก็บ

หนงัสือนั้นไวต้รงท่ีใดบนชั้น ในกรณีเช่นน้ี หนงัสือแต่ละเล่มจะมี
เลขหมู่เพียงเลขเดียว และใชห้วัเร่ืองเป็นตวับอกถึงรายละเอียดของ
เน้ือหา 

2. เพื่อบอกลกัษณะของเน้ือหา และก าหนดเลขเรียกหนงัสือ
ไปดว้ย ในขณะเดียวกนัสามารถก าหนดหวัเร่ืองได้หลายหวัเร่ืองไดถ้า้
จ าเป็น และหวัเร่ืองรองใชส้ าหรับบอกรายละเอียดของเน้ือหา  

หลกัการจัดหมู่หนังสือ  
            การจดัหมู่หนงัสือไดถู้กตอ้งบรรณารักษต์อ้งทราบเน้ือหาของหนงัสือแต่ละช่ือเร่ืองวา่เป็น
ความรู้สาขาวชิาใด  ดงันั้น เพื่อใหท้ราบเน้ือหาของหนงัสือเป็นล าดบัแรก (รัตนา ณ ล าพนู, 2549 : 7-8) 
ควรพิจารณาส่วนต่าง ๆ ของหนงัสือตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ช่ือเร่ือง บางกรณีบรรณารักษจ์ะทราบเน้ือเร่ืองของหนงัสือไดจ้ากช่ือเร่ือง แต่บางคร้ัง              
ช่ือเร่ืองอาจท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาผดิไปจากท่ีเป็นจริง  

2. ค าน า รายละเอียดในหนา้ค าน า แสดงใหท้ราบวตัถุประสงคข์องผูแ้ต่ง และส่วนพบัของ            
ใบหุม้ปก (Flap) จะใหร้ายละเอียดทัว่ไปของหนงัสือพอสังเขป 
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3. สารบัญ เป็นแหล่งขอ้มูลช่วยใหท้ราบเน้ือหาของหนงัสือ  หนงัสือบางเล่มท่ีไม่มีสารบญั  
      ใหพ้ิจารณาหวัขอ้ของแต่ละบท (Chapter Heading) หมายถึง บรรณานุกรมและรายช่ือ 

      แหล่งขอ้มูลท่ีผูแ้ต่งใชใ้นการเรียบเรียงงานนั้นๆ 

4. พิจารณาเนือ้หา(Text) ของหนงัสือ ถา้หากบรรณารักษไ์ม่มีความรู้หรือคุน้เคยกบัเน้ือหาของ
หนงัสือท่ีซบัซอ้น จ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลของหนงัสือจากแหล่งของหนงัสือเล่มนั้นๆ จาก
แหล่งขอ้มูลอ่ืน เช่น บรรณานุกรม รายช่ือส่ิงพิมพ ์ บทวจิารณ์ และส่ิงพิมพอ์า้งอิงอ่ืนๆ  

5. หากปฏิบติัตามหวัขอ้ 1-6 แลว้ยงัไม่สามารถก าหนดเลขหมู่หนงัสือได ้ ใหบ้รรณารักษป์รึกษาผู ้
เช่ียวในสาขาวชิานั้น ๆ  เพื่อใหท้ราบเน้ือหาท่ีแทจ้ริงของงานนั้นๆ  

แนวทางทัว่ไปของการจัดหมู่หนังสือ  
1. พิจารณาวา่ หนงัสือแต่ละช่ือเร่ืองควรจดัไวท่ี้เลขหมู่ใดจึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชม้ากท่ีสุด  

2. พิจารณาเน้ือหาเป็นล าดบัแรก ต่อจากนั้นจึงพิจารณารูปแบบ (form) ยกเวน้หนงัสือประเภท
วรรณกรรมท่ีตอ้งพิจารณารูปแบบเป็นล าดบัแรกและเน้ือหาเป็นล าดบัรอง  

3. จดัแบ่งประเภทหนงัสือ ตามเน้ือหาเฉพาะมากกวา่ตามหวัเร่ืองทัว่ไป  ก าหนดเลขหมู่เฉพาะ   
ท่ีสุดส าหรับหนงัสือแต่ละช่ือเร่ือง 

4. เม่ือหนงัสือมีหวัขอ้ 2 หรือ 3 หวัขอ้ ใหย้ดืหวัขอ้ท่ีเด่นท่ีสุด หรือหวัขอ้ท่ีพดูถึงเป็นอนัดบัแรก  

ถา้หนงัสือพดูถึงมากกวา่ 3 หวัเร่ือง ใหใ้ส่ไวใ้นหมู่ทัว่ไป ซ่ึงจะครอบคลุมหวัขอ้ทั้งหมด 

5. พิจารณาเลขหมู่จากตารางเลขหมู่ฉบบัสมบูรณ์ มิใช่ก าหนดเลขหมู่จากดรรชนี หากหนงัสือ              
ช่ือเร่ืองใดช่ือเร่ืองหน่ึงมีเน้ือหามากกวา่ 1 เร่ือง ใหจ้ดัหมู่หนงัสือไวท่ี้เลขหมู่ของเน้ือหา                   
ท่ีปรากฏเด่นชดัท่ีสุด 

6. หนงัสือท่ีมีเน้ือหาหลายเร่ืองรวมอยูใ่นเล่มเดียวกนั หากสามารถตดัสินวา่  เน้ือหาเร่ืองใดเด่น
ท่ีสุด ก็ใหก้ าหนดเลขหมู่ส าหรับเน้ือหาดงักล่าว ในกรณีท่ีเน้ือหาแต่ละเร่ืองเป็นอิสระจากกนั 
ใหจ้ดัหมู่โดยพิจารณาวตัถุประสงคห์รือความตั้งใจของผูแ้ต่งเป็นหลกั  

7. ก าหนดเลขหมู่ตามเน้ือหาท่ีปรากฏเป็นส่วนแรก หากไม่สามารถระบุวา่เน้ือหาส่วนใดเป็น
เน้ือหาท่ีเด่นท่ีสุด 

8. ก าหนดเลขหมู่กวา้ง ๆ ท่ีครอบคลุมเน้ือหาดา้นต่าง ๆ ท่ีปรากฏ  
               การจดัหมู่หนงัสือท่ีมีหวัเร่ืองคลา้ย ๆ กนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ขอแนะน าใหต้รวจสอบเลขหมู่               
ท่ีจะใชก้บัหนงัสือเล่มอ่ืน ๆ ท่ีมีเลขหมู่แลว้เสียก่อน เพื่อใหแ้น่ใจวา่ หนงัสือเล่มนั้นเหมาะท่ีจะอยูใ่นหมู่
ใด ซ่ึงท าไดโ้ดยการตรวจสอบโดยตรงกบัหนงัสือท่ีอยูบ่นชั้นหรือกบัรายการบตัรท่ีไดจ้ดัหมู่เรียบร้อย
แลว้ 
                ส าหรับหอ้งสมุดโรงเรียนนั้น หนงัสือยงัเป็นวสัดุหลกัในหอ้งสมุดโดยทัว่ไป เม่ือหอ้งสมุดมี
หนงัสือจ านวนมากๆ หอ้งสมุดจะจดัเก็บหนงัสือท่ีมีอยูน่ั้นอยา่งไรจึงจะเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ขณะเดียวกนัก็สามารถเปิดโอกาสใหผู้ใ้ช้ คน้หาไดส้ะดวกรวดเร็ว  มีผูคิ้ดคน้หาวธีิจดัเก็บหนงัสือใน
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หอ้งสมุดโดยยดึถือเน้ือหาของหนงัสือเป็นส าคญั กล่าวคือ หนงัสือท่ีมีเน้ือหาเดียวกนัหรือคลา้ยกนัก็จะ
จดัเก็บไวด้ว้ยกนัหรือใกล้ๆ  กนั  เพื่อจะใชก้บัการจดัเก็บหนงัสือในหอ้งสมุด โดยท่ีระบบท่ีคิดข้ึนมานั้น
จะตอ้งสามารถครอบคลุมวชิาความรู้ทั้งหลายท่ีมีในโลกได ้ จึงมีระบบการแบ่งหมวดหมู่หนงัสือระบบ
ต่างๆ ข้ึน ซ่ึงแต่ละระบบจะมีหลกัการคลา้ยๆ กนั อาจจะต่างกนัตรงท่ีมีการใชส้ัญลกัษณ์ต่างกนัเท่านั้น 
 ระบบการจดัหมวดหมู่หนงัสือท่ีนิยมกนัแพร่หลายมีดงัน้ี  
 1.  ระบบทศนิยมดิวอี ้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ D.C.C. เป็น
ระบบการจดัหมวดหมู่หนงัสือในหอ้งสมุดท่ีนิยมระบบหน่ึง คิดคน้ข้ึนโดยชาวอเมริกนัช่ือ เมลวลิ ดิวอ้ี 
โดยเขาไดแ้บ่งหนงัสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ยอ่ย การแบ่ง
หมวดหมู่หนงัสือคร้ังท่ี 1 ตามประเภทของสรรพวชิาใหญ่ 10 หมวด และแบ่งคร้ังท่ี 2 แบ่งออกเป็นอีก 
10 หมวดยอ่ย โดยใชต้วัเลขหลกัสิบเป็นตวับ่งช้ี รวมเป็น 100 หมวดยอ่ย ดงัน้ี  
 000  เบ็ดเตลด็หรือความรู้ทัว่ไป (Generalities) วชิาความรู้ท่ีไม่อาจจดัไวใ้นหมวดใดๆ  
   010 บรรณานุกรมและบญัชีรายการ ( Catalog) 
   020 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
   030 หนงัสือรวบรวมความรู้ทัว่ไป  สารานุกรม  
   040 (ไม่ไดก้  าหนดใช)้  
   050 ส่ิงพิมพต่์อเน่ือง  วารสาร  นิตยสาร  
   060 สมาคม  องคก์ารต่างๆ และพิพิธภณัฑว์ทิยา  
   070 วารสารศาสตร์  การพิมพ์  
   080 รวมเร่ืองทัว่ไปท่ีไม่อาจจดัลงในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หน่ึงได้  
   090 หนงัสือตน้ฉบบัตวัเขียนและหนงัสือหายาก  
 100  ปรัชญา (Philosophy) เป็นวชิาท่ีมนุษยต์อ้งการทราบวา่ ตนคือใคร เกิดมาท าไม 
   110 อภิปรัชญา  
   120 ทฤษฎีแห่งความรู้  ความเป็นมนุษย์  
   130 จิตวทิยานามธรรม  
   140 ความคิดทางปรัชญาเฉพาะกลุ่ม  
   150 จิตวทิยา  
   160 ตรรกวทิยา  
   170 จริยศาสตร์  จริยธรรม  ศีลธรรม  
   180 ปรัชญาสมยัโบราณ  ปรัชญาสมยักลาง  ปรัชญาตะวนัออก  
   190 ปรัชญาตะวนัตกสมยัใหม่  
 200  ศาสนา (Religion) วชิาท่ีมนุษยต์อ้งการคน้หาความจริงท่ีท าใหเ้กิดทุกขแ์ละ      ความ
หลุดพน้จากความทุกข ์
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  210 ปรัชญาและทฤษฎีทางศาสนา  
  220 คมัภีร์ไบเบิล  
  230 เทววทิยาตามแนวคริสตศ์าสนา  
  240 ศีลธรรมของชาวคริสเตียน  
  250 คริสตศ์าสนาในทอ้งถ่ินและระเบียบแบบแผนปฏิบติั  
  260 องคก์รของชาวคริสต ์ งานสังคมสงเคราะห์ของชาวคริสต์  
  270 ประวติัคริสตศ์าสนา  
  280 นิกายต่างๆ ในคริสตศ์าสนา  
  290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอ่ืนๆ  
 300  สังคมศาสตร์ (Social Science) วชิาท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของมนุษย ์เม่ือมนุษย ์ มาอยู่
รวมกนัเป็นสังคมข้ึนมา 
  310 สถิติทัว่ไป  
  320 รัฐศาสตร์  การเมือง  
  330 เศรษฐศาสตร์  
  340 กฎหมาย  
  350 รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  การบริหารกองทพั  
  360 ปัญหาสังคมและบริการสังคม  
  370 การศึกษา  
  380 การพาณิชย ์ การส่ือสาร  การขนส่ง  
  390 ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  คติชนวทิยา  
 400  ภาษา (Language) วชิาท่ีช่วยในการส่ือสาร ท าใหม้นุษยเ์ขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
  410 ภาษาศาสตร์  
  420 ภาษาองักฤษ  
  430 ภาษาเยอรมนัและภาษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
  440 ภาษาฝร่ังเศสและภาษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
  450 ภาษาอิตาเลียน  ภาษาโรมนั  และภาษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
  460 ภาษาสเปน  ภาษาโปรตุเกส  
  470 ภาษาละติน  
  480 ภาษากรีกเก่าและภาษากรีกใหม่  
  490 ภาษาอ่ืนๆ  
 500  วทิยาศาสตร์ (Science) วชิาท่ีมนุษยต์อ้งการทราบความจริงของธรรมชาติ 
  510 คณิตศาสตร์  
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  520 ดาราศาสตร์  
  530 ฟิสิกส์  
  540 เคมี  
  550 โลกวทิยา (การศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัโลก)  
  560 บรรพชีวนิวทิยา  ฟอสซิล  ชีวติสมยัโบราณ  
  570 วทิยาศาสตร์ของส่ิงมีชีวติ  ชีววทิยา  
  580 พืช  พฤกษศาสตร์  
  590 สัตว ์ สัตววทิยา  
 600  วทิยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลย ี(Technology) วชิาท่ีมนุษยเ์อาความรู้เก่ียวกบั
ความจริงของธรรมชาติมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัตน 
  610 แพทยศาสตร์  
  620 วศิวกรรมศาสตร์  
  630 เกษตรศาสตร์  
  640 การจดัการบา้นเรือนและครอบครัว  
  650 การบริหารจดัการและการประชาสัมพนัธ์  
  660 วศิวกรรมเคมีและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง  
  670 โรงงาน  ผลิตภณัฑจ์ากโรงงาน  
  680 โรงงานผลิตส่ิงของเพื่อประโยชน์เฉพาะอยา่ง  
  690 อาคารและการก่อสร้าง  
 700  ศิลปกรรมและการบันเทงิ (Arts and Recreation) วชิาท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นมาเพื่อ
ความบนัเทิงใจของตน 
  710 ศิลปะภูมิทศัน์หรือภูมิสถาปัตย ์ การออกแบบบริเวณพื้นท่ี  
  720 สถาปัตยกรรม  
  730 ประติมากรรม  เซรามิกส์  และงานโลหะ  
  740 การวาดเส้นและศิลปะตกแต่ง  
  750 จิตรกรรม  การเขียนภาพ  
  760 เลขนศิลป์หรือศิลปะกราฟิก  ศิลปะการพิมพภ์าพ  
  770 การถ่ายภาพและศิลปะคอมพิวเตอร์  
  780 ดนตรี  
  790 นนัทนาการ  ศิลปะการแสดง  การกีฬา  
 800  วรรณคดี (Literature) วชิาท่ีมนุษยต์อ้งการแสดงความคิด ความประทบัใจไวด้ว้ย
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นตวัอกัษร 
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รหัส       : 

  810 วรรณคดีอเมริกนัท่ีเป็นภาษาองักฤษ  
  820 วรรณคดีองักฤษ  
  830 วรรณคดีเยอรมนัและวรรณคดีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
  840 วรรณคดีฝร่ังเศสและวรรณคดีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
  850 วรรณคดีอิตาเลียน  วรรณคดีโรมนั  และวรรณคดีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
  860 วรรณคดีสเปน  วรรณคดีโปรตุเกส  
  870 วรรณคดีละติน  
  880 วรรณคดีกรีกคลาสิกและวรรณคดีกรีกสมยัใหม่  
  890 วรรณคดีอ่ืนๆ  
 900  ประวตัิศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and Geography) วชิาท่ีไดบ้นัทึกเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในยคุสมยัต่างๆ เพื่อใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดรั้บทราบ 
  910 ภูมิศาสตร์และการท่องเท่ียว  
  920 ชีวประวติั  ประวติับุคคล  
  930 ประวติัศาสตร์โลกโบราณ (ถึงประมาณ ค.ศ. 499)  
  940 ประวติัศาสตร์ทวปียโุรป  
  950 ประวติัศาสตร์ทวปีเอเชีย  
  960 ประวติัศาสตร์ทวปีแอฟริกา  
  970 ประวติัศาสตร์ทวปีอเมริกาเหนือ  
  980 ประวติัศาสตร์ทวปีอเมริกาใต้  
  990 ประวติัศาสตร์ส่วนอ่ืนๆ ของโลกและบริเวณนอกโลก  
 2.  ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั (Library of Congress Classification) หรือเรียกย่อว่า 
ระบบ L.C. เป็นระบบท่ีใชต้วัอกัษรผสมตวัเลขเป็นสัญลกัษณ์ นิยมใชก้บัหอ้งสมุดขนาดใหญ่        มี
หนงัสือจ านวนมาก เช่น หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั หอ้งสมุดเฉพาะ แบ่งออกเป็น 20 หมวดใหญ่     
โดยใชต้วัอกัษร A-Z ยกเวน้ I, O, W, X และ Y  
 3.  ระบบห้องสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกนั (Nation Library of Medicine Classification : 
NLM) เป็นการจดัหมู่หนงัสือส าหรับหอ้งสมุดแพทยโ์ดยตรง สามารถแบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ 
สัญลกัษณ์เป็นตวัอกัษร QS-QZ โดย Q นั้นเป็นการใหเ้ลขหมู่ส าหรับหนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์
การแพทยพ์ื้นฐาน  (Preclinical Sciences) และ W-WZ ส าหรับหนงัสือท่ีเก่ียวกบัวชิาการแพทยแ์ละ
วทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ( Medicine and Related Subjects) พร้อมกบัใชต้วัเลขประกอบกนัโดยแบ่ง
หนงัสือออกเป็น 41 หมวด 
 ความแตกต่างของการจดัหมวดหมู่หนงัสือระบบทศนิยมของดิวอ้ีและระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกนั คือ 
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รหัส       : 

ระบบทศนิยมของดิวอี ้ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั 
1.  แบ่งออกเป็น  10  หมวดใหญ่ 1.  แบ่งออกเป็น 20 หมวดใหญ่ 
2.  ใชต้วัเลขเป็นสัญลกัษณ์ 2.  ใชต้วัอกัษรผสมกบัตวัเลขเป็นสัญลกัษณ์ 
3. เหมาะส าหรับหอ้งสมุดขนาดเล็กและ  
    ขนาดกลาง 

3.  เหมาะกบัหอ้งสมุดขนาดใหญ่และ 
    หอ้งสมุดเฉพาะ 

            
          หนงัสือบางประเภทหอ้งสมุดจะไม่ก าหนดเลขหมู่หรือสัญลกัษณ์ตามระบบใด แต่ใชอ้กัษรยอ่แทน
ประเภทของหนงัสือ ส่วนมากจะเป็นหนงัสือท่ีมีเน้ือหาประเภทเดียวกนั หรือหนงัสือท่ีอ่าน              เพื่อ
ความเพลิดเพลิน ไดแ้ก่ หนงัสือนวนิยาย เร่ืองสั้นและรวมเร่ืองสั้น หนงัสือส าหรับเด็ก เช่น 
 

ประเภท ภาษาไทย ย่อมาจาก ภาษาองักฤษ ย่อมาจาก 

หนงัสือนวนิยาย น หรือ  นว นวนิยาย F  หรือ  Fic Fiction 

หนงัสือส าหรับเด็ก ย เยาวชน J Juvenile 

หนงัสือรวมเร่ือง
สั้น 

ร.ส. รวมเร่ืองสั้น S.C. 
Short Stories  

Collection 

        
            หนงัสือเหล่าน้ีใชต้วัยอ่แทนเลขหมู่หรือสัญลกัษณ์ของระบบการจดัหมวดหมู่เหล่าน้ี  จะเรียงอยู่
บนชั้นแยกจากหนงัสืออ่ืนๆ ท่ีใหห้มวดหมู่หรือสัญลกัษณ์ตามระบบการจดัหมวดหมู่ท่ีเป็นสากล                                   

           นอกจากน้ี หอ้งสมุดจะใชส้ัญลกัษณ์ส าหรับหนงัสือลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากหนงัสือทัว่ไป 

โดยใส่ไวเ้หนือเลขหมู่หนงัสือ 
   

ประเภท ภาษาไทย ย่อมาจาก ภาษาองักฤษ ย่อมาจาก 

หนงัสืออา้งอิง อ อา้งอิง R หรือ Ref Reference  Book 

วทิยานิพนธ์ ว วทิยานิพนธ์ THE thesis 
   

         การจดัหมู่หนงัสือระบบทศนิยมของดิวอ้ี  ผูอ้บรมควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสือ
ต่อไปน้ี               
พวา พนัธ์ุเมฆา. (2551).  ดีดีซี 22: การแบ่งหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมดิวอี้: จากต้นฉบับ 
                  พิมพ์คร้ังท่ี 22.  กรุงเทพฯ:  ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
                  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
รัตนา ณ ล าพนู.  (2549). การวเิคราะห์เลขหมู่ระบบทศนิยมของดิวอ้ี.  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 22.   
                  เชียงใหม่: ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  
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รหัส       : 

                  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
               การวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานท่ีส าคญัอีกงานหน่ึงในหอ้งสมุด 
เน่ืองจากเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการใหเ้ลขหมู่และหวัเร่ืองของหนงัสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ               
ในหอ้งสมุด หอ้งสมุดใดท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศไดจ้ากเวบ็ไซตข์องหอ้งสมุดระดบัอุดมศึกษา หรือคน้จากเวบ็ไซต ์
ต่อไปน้ี 
 
              - ส าหรับหนงัสือภาษาไทย –> http://uc.thailis.or.th/    

 
 

 

 

- ส าหรับหนงัสือภาษาองักฤษ –> http://catalog.loc.gov 
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รหัส       : 

 

- ส าหรับหนงัสือภาษาองักฤษ –> http://www.oclc.org/worldcat/ 

 

 

                    เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วส าหรับบรรณารักษ ์ปัจจุบนัมีส านกัพิมพท่ี์ผลิตและ
จ าหน่ายหนงัสือหลายแห่ง  มกัจดัท ารายการขอ้มูลบรรณานุกรมส าเร็จรูป CIP (Cataloging in 
Publication) ใหก้บัส่ิงพิมพใ์นระหวา่งท่ีมีการจดัพิมพต์วัเล่ม มีขอ้มูลจดัพิมพไ์วท่ี้ดา้นหลงัหนา้ปกใน
ของหนงัสือแต่ละเล่ม ส าหรับใชใ้นการอา้งอิงทางบรรณานุกรมไวใ้ห ้ อยา่งไรก็ตามบรรณารักษต์อ้ง
ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้ง/ความครบถว้นขอ้มูลจากหนงัสือคู่มือก่อนน ามาใช้  ส าหรับหนงัสือ
ภาษาองักฤษสามารถตรวจสอบโดยใช้หมายเลขประจ าหนงัสือมาตรฐานสากล 
(ISBN= International Standard Book Number) ส าหรับหนงัสือท่ีผลิตข้ึน และมีการบนัทึกรายการ
บรรณานุกรมสากลของหนงัสือเล่มนั้นไวท้ั้งในระดบัชาติและในระดบัสากล   
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รหัส       : 

 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.4 

เร่ือง “การจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

หอ้งสมุดเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีใน การจดัหา รวบรวม จดัเก็บ และใหบ้ริการทรัพยากร
สารสนเทศหลากหลายประเภทและ เม่ือมีทรัพยากรสารทศ มากๆ    ฉะนั้น  เพื่อช่วยให้ ผูใ้ชส้ามารถ
คน้หาขอ้มูลสารสนเทศ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว    หอ้งสมุดจึงไดจ้ดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ ทรัพยากร
สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เช่น บตัรรายการ  บรรณานุกรม   ดรรชนีวารสาร  ดรรชนีหนงัสือพิมพ ์  และ
เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆจากฐานขอ้มูลทพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมุด 
รายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 
                เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ ท าใหห้อ้งสมุดจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงระบบการ
สืบคน้รายการทรัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมุดใหก้า้วทนัเทคโนโลยสีารสนเทศ   หอ้งสมุดมี
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหลายลกัษณะดว้ยกนั เช่น ระบบฐานขอ้มูลอตัโนมติั ระบบหอ้งสมุด
อตัโนมติั ระบบสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ [OPAC]  ฯลฯ ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ช่วยให้
ผูใ้ชสื้บคน้ขอ้มูลไดล้ะเอียด สะดวกและรวดเร็วกวา่การใชบ้ตัรรายการและสามารถคน้รายการท่ี
ตอ้งการไดท้ั้งภายในและภายนอกหอ้งสมุด โดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
             การจดัท าสารสนเทศออนไลน์นั้น หอ้งสมุดแต่ละแห่งจะเลือกใชโ้ปรแกรมท่ีแตกต่างกนั จะ
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของหอ้งสมุด แต่วตัถุประสงคเ์หมือนกนัในการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
คือ เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับผูใ้ชบ้ริการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศและเขา้ถึงสารสนเทศของ
หอ้งสมุด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยท่ี 6 ) 
             ศึกษาตวัอยา่งจากเวบ็ไซตข์องหอ้งสมุดโรงเรียนและหอ้งสมุดในสถาบนัอุดมศึกษา  ห้องสมุด
โรงเรียน 

Digital Library for SchoolNet http://www.school.net.th/library/ 

หอ้งสมุดอิเลคทรอนิค - ศูนยส่์งเสริมการศึกษาตาม
อธัยาศยั กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

http://dnfe5.nfe.go.th/index.htm 

หอ้งสมุดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
หอ้งสมุด โรงเรียนสวนกหุลาบ 

http://e-library.mwit.ac.th 
http://library.sk.ac.th 

http://www.utqonline.in.th/
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รหัส       : 

หอ้งสมุด โรงเรียนเซ็นตค์าเบรียล http://sglib.cjb.net 

หอ้งสมุด โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี http://www.act.ac.th/service/lib/index.html 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ http://www.lib.ku.ac.th 

ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น http://www.library.kku.ac.th 

ศูนยว์ิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั http://www.car.chula.ac.th 

ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th 

ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัทกัษิณ http://lib.tsu.ac.th    

ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ http://library.tu.ac.th 

ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยันเรศวร http://www.lib.nu.ac.th 

ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา http://www.lib.buu.ac.th 

ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม http://www.library.msu.ac.th 

หอสมุดและคลงัความรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล http://www.li.mahidol.ac.th 

ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง http://www.lib.ru.ac.th 

หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการ            
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัตรัง  

http://www.lib.ru.ac.th/trang 

ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

http://lib.swu.ac.th 

หอสมุดสาขาวงัท่าพระ ส านกัหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

http://www.thapra.lib.su.ac.th 

หอสมุดพระราชวงัสนามจนัทร์ ส านกัหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

http://www.snamcn.lib.su.ac.th 

ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี http://tanee.psu.ac.th 
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รหัส       : 

ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ http://www.clib.psu.ac.th   

ส านกับรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช http://www.odi.stou.ac.th 

ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี http://lib.ubu.ac.th 

ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

http://library.kmutnb.ac.th 

ส านกัหอสมุดกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

http://www.lib.kmitl.ac.th 

ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี http://www.lib.kmutt.ac.th 

ส านกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ http://library2.nida.ac.th   

ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ http://clm.wu.ac.th 

ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี http://sutlib1.sut.ac.th/index.html 

กองหอ้งสมุด สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ http://www.mju.ac.th/president/library 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 

ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยักรุงเทพ http://library.bu.ac.th 

หอ้งสมุด มหาวิทยาลยัเอแบค http://library.au.ac.th 

หอสมุด มหาวิทยาลยัศรีปทุม http://library.spu.ac.th 

หอสมุด มหาวิทยาลยัพายพั http://lib.payap.ac.th 

ห้องสมุดอืน่ๆ ที่น่าสนใจ 

หอสมุดแห่งชาติ http://www.nlt.go.th 

หอ้งสมุดรัฐสภา http://www.parliament.go.th/library 

หอ้งสมุดกฎหมาย ส านกังานกรรมการกฤษฎีกา  http://www.krisdika.go.th 

หอ้งสมุดกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา http://www.ipic.moc.go.th 
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รหัส       : 

หอ้งสมุดงานวิจยั ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ http://www.riclib.nrct.go.th 

หอ้งสมุดความรู้ -โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา http://kanchanapisek.or.th/kp1/lib 

หอ้งสมุดความรู้การเกษตร - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.doae.go.th/library/ 

หอ้งสมุดสถาบนัเดก็ มลูนิธิเดก็ http://www.childthai.org/cic/c001.htm 

หอ้งสมุดธรรมะ http://members.tripod.com/~budish/ 

หอ้งสมุดดาราศาสตร์ - สมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html 

หอ้งสมุดและศูนยส์ารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/libr/public/center/bot11.html 

หอ้งสมุดธนาคารไทยพาณิชย ์ http://telecom.scb.co.th/LIB 

หอ้งสมุดวิทยพฒัน์ http://wphat.simplenet.com 

หอ้งสมุดไทย  http://geocities.com/thailibrary 

หอ้งสมุดส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  http://elib.fda.moph.go.th/library 

หอ้งสมุดส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม http://library.tisi.go.th/T/wlink.htm 

หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ ศาลยติุธรรม http://www.library.judiciary.go.th 

หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ กระทรวงพลงังาน  http://elibrary.energy.go.th 
 

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
1. หอ้งสมุดโรงเรียนจะใชร้ะบบทศนิยมของดิวอ้ี [Dewey Decimal Classification หรือ D.C] 

 
http://www.tnrdlib.bc.ca/dewey.html 

2. การลงรายการบรรณานุกรมใช้หลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบ Anglo- American Cataloging Rules 
(AACRII) http://www.aacr2.org 

3. การก าหนดหวัเร่ือง/ค าส าคญั (Subject Headings/Keywords)ใชคู้่มือการก าหนดหวัของของสมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ หรือหวัเร่ืองหนงัสือภาษาไทยซ่ึจดัท าโดย คณะกรรมการหอ้งสมุด
ระดบัอุดมศึกษา  

4. ถา้ลงขอ้มูลหนงัสือในฐานขอ้มูลใชห้ลกัเกณฑข์อง MARC หรือรายการท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่าน
ได ้(Machine Readable Cataloging) 
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รหัส       : 

 
หลกัเกณฑ์การลงรายการหนังสือ 

          การลงรายการหนงัสือ การจดัท าบรรณานุกรมของหนงัสือ หรือ การท าบตัรรายการ ก็คือ      การ
ลงขอ้มูลของหนงัสือไวใ้นฐานขอ้มูลหอ้งสมุดไม่วา่จะใชร้ะบบใดก็ตาม หรือลงในกระดาษขนาด 3×5 
น้ิว เพื่อเป็นการบนัทึกรายการหนงัสือทั้งหมดของหอ้งสมุด ท าใหท้ราบวา่มีหนงัสือช่ืออะไรบา้งใน
หอ้งสมุด ตอ้งอาศยับตัรรายการหรือขอ้มูลทางบรรณานุกรมของหนงัสือในฐานขอ้มูล  เป็นการช่วย
สืบคน้หนงัสือ  ขอ้มูลทางบรรณานุกรมของหนงัสือ คือ  ขอ้มูลของหนงัสือ  
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รหัส       : 

 
UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 4.5 
เร่ือง “บัตรรายการ” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
ความหมายของบัตรรายการ 
 บัตรรายการ (Catalog card) หมายถึง บตัรท่ีแจง้รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัหนงัสือ  ส่ิงพิมพ์
อ่ืนๆ ตลอดจนโสตทศันวสัดุท่ีมีในหอ้งสมุด เพื่อใหผู้ใ้ชท้ราบขอ้มูลต่าง ๆ เช่น  ช่ือผูแ้ต่ง  ช่ือเร่ือง  
คร้ังท่ีพิมพ ์ สถานท่ีพิมพ ์ ผูจ้ดัพิมพ ์ ปีพิมพ ์ เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีเลขเรียกหนงัสือ  (Call number)  
บอกต าแหน่งท่ีเก็บเพื่อใหห้าวสัดุนั้นๆ  ไดถู้กท่ีโดยไม่เสียเวลา  บตัรรายการมีขนาดมาตรฐาน  คือ  3 ” 
X 5”   ดา้นล่างเจาะรูส าหรับใหแ้กนเหล็กร้อยบตัรไวก้บัล้ินชกัของตูบ้ตัรรายการเพื่อไม่ใหบ้ตัรสลบัท่ี
หรือถูกน าออกจากล้ินชกั 

  ประโยชน์ของบตัรรายการ 
1.  ช่วยใหค้น้หาหนงัสือท่ีตอ้งการ เพียงผูใ้ชท้ราบช่ือผูแ้ต่ง ช่ือหนงัสือ ช่ือหวัเร่ือง หรือทราบ

ช่ือผูแ้ต่งร่วม   ผูแ้ปล   ผูร้วบรวม ช่ือชุด  หรือขอ้มูลใดๆ   ท่ีหอ้งสมุดพิมพไ์วบ้รรทดัแรกของบตัร ก็
สามารถใช ้  บตัรรายการประเภทต่างๆท่ีหอ้งสมุดจดัท าข้ึน ไดแ้ก่ บตัรผูแ้ต่ง บตัรช่ือเร่ือง บตัรหวัเร่ือง 
หรือบตัรอ่ืน ๆ ตรวจคน้วา่หอ้งสมุดมีหนงัสือเล่มท่ีตอ้งการหรือไม่ 
 2.  บอกต าแหน่งท่ีอยูข่องหนงัสือแต่ละเล่มในหอ้งสมุด  เลขเรียกหนงัสือในบตัรรายการจะ
ช่วยใหผู้ใ้ชท้ราบวา่หนงัสือเล่มท่ีตอ้งการอยูท่ี่ใดของหอ้งสมุด 
 3.  รายละเอียดของหนงัสือท่ีบนัทึกในบตัรรายการสามารถน าไปรวบรวมเขียนบรรณานุกรม
ได ้    หนงัสือบางเล่มส่วนหนา้ปกในอาจฉีกขาดหรือหลุดหายไปบางส่วนสามารถดูรายละเอียดใน
บตัรรายการแทนได ้
 4.   ผูท่ี้ตอ้งการคน้ควา้ผลงานของผูแ้ต่งคนเดียวกนั จะสะดวกอยา่งยิง่ถา้ดูจากบตัรผูแ้ต่ง ท าให้
ทราบนามจริงของผูแ้ต่งท่ีใชน้ามแฝงดว้ย 
 5.  ผูท่ี้ตอ้งการคน้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สามารถใชบ้ตัรหวัเร่ือง  ซ่ึงจะบอกช่ือผูแ้ต่ง  ช่ือเร่ือง และ
อ่ืนๆ  ท่ีบนัทึกรายการส าคญัของหนงัสือไวด้ว้ย  จะไดห้นงัสือจ านวนหลายเล่มในเร่ืองท่ีตอ้งการ  
พร้อมทั้งโยงเพิ่มเติมไปยงัหวัเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหด้ว้ย 
 6.  บตัรโยงน าผูใ้ชจ้ากช่ือบางช่ือ หรือหวัเร่ืองบางหวัเร่ืองไปยงัช่ือหรือหวัเร่ืองท่ีถูกตอ้ง ท าให ้  
ผูใ้ชส้ามารถคน้พบสารสนเทศท่ีตอ้งการไดง่้าย 
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รหัส       : 

ส่วนต่าง ๆ ของบัตรรายการ 

          บัตรรายการมีส่วนประกอบดังนี ้คือ 
1.  เลขเรียกหนังสือ (Call  number)  เป็นเลขหมายประจ าตวัของหนงัสือแต่ละเล่ม                 

อยูมุ่มซา้ยบนของบตัร ประกอบดว้ยเลขหมู่หนงัสือ อกัษรตวัแรกของช่ือผูแ้ต่ง และอกัษรตวัแรกของช่ือ
เร่ือง ส าหรับบอกต าแหน่งท่ีจดัเก็บเพื่อใหค้น้ไดส้ะดวก  
               2.  ช่ือผู้แต่ง (Author)  อาจเป็นบุคคล  องคก์าร  หรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ อาจหมายรวมถึง  
ผูท้  าหนา้ท่ีเป็นบรรณาธิการ ผูว้าดภาพประกอบ ผูแ้ปล ผูร้วบรวม เป็นตน้  แต่ถา้ไม่มี           ช่ือผูแ้ต่ง ให้
ใชช่ื้อเร่ืองเป็นรายการหลกัแทน  
                 การลงช่ือผูแ้ต่ง  มีหลกัเกณฑม์ากมายแต่ท่ีควรทราบคือผูแ้ต่งท่ีเป็น  ช่ือบุคคลถา้เป็นคนไทย 
ใหล้งช่ือตวั  และตามดว้ยช่ือสกุลกรณีผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ  ใหข้ั้นตน้ดว้ยช่ือสกุลและตามดว้ยช่ือ
ตวั  ผูแ้ต่งท่ีเป็นองคก์รหรือหน่วยงานใชต้ามท่ีเรียกขาน   เช่น  กรมศิลปากร   สมาคมหอ้งสมุดแห่ง
ประเทศไทย 
       3.  ช่ือเร่ือง (Title)  จะตอ้งลงเสมอใชช่ื้อท่ีปรากฏใน หนา้ปกใน (Title Page ) หรือดา้นหลงั
หนา้ปกใน จะเป็นหนา้หลกัท่ีมีขอ้มูลของหนงัสือ  

4.  คร้ังทีพ่มิพ์ (Edition) ระบุจ านวนคร้ังท่ีพิมพจ์ะลงรายการตั้งแต่พิมพค์ร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป                 
5.  พมิพลกัษณ์ (Imprint) หมายถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการพิมพป์ระกอบดว้ยสถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์
และปีท่ีพิมพ ์

              5.1  สถานทีพ่มิพ์  (Place of  publication) ไดแ้ก่ช่ือจงัหวดั ท่ีมีการจดัพิมพห์นงัสือ  เช่น 
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นนทบุรี 
             5.2 ส านักพมิพ์ (Publisher)  ไดแ้ก่   ช่ือบริษทัหา้งร้าน ท่ีพิมพ ์  หนงัสือ  เช่น  ซีเอด็ยเูคชัน่ 
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง เอเชียบุค๊ส์ 
             5.3 ปีทีพ่มิพ์ (Date of publication)  คือ ตวัเลขของปีท่ีพิมพ ์ 
       6.  บรรณลกัษณ์ (Collation)    เป็นการบอกลกัษณะทางกายภาพของหนงัสือ ประกอบดว้ย 
จ านวนหนา้ ภาพประกอบ แผนท่ี แผนภูมิ และขนาดของหนงัสือ  รวมทั้งส่ิงท่ีประกอบหนงัสือ บางคร้ัง
ส านกัพิมพผ์ลิตหนงัสือออกมาเป็นชุด ใหร้ะบุช่ือชุด (Series) ดว้ย  เช่น  

                  250 หนา้ : ภาพประกอบ ; 21 ซม. +ซีดี-รอม 1 แผน่ [ชุดนกัวทิยาศาสตร์โลก] 
       7.  เลขมาตรฐานหนังสือสากล  (International  Standard  Book  Number =  ISBN)  คือ ตวั
เลขท่ีก าหนดข้ึนแทนช่ือหนงัสือ  ส านกัพิมพ ์ และประเทศ    มี 10 หลกั  ส าหรับใชเ้ป็นรหสัในการ
ติดต่อสั่งซ้ือ           ISBN 974 1  – 8156 2 – 20 3 – 6 4 
 1. เลขประเทศไทย  2.  เลขส านกัพิมพ ์ 3. เลขประจ าหนงัสือ  4.  เลขตรวจสอบในคอมพิวเตอร์ 

8.  แนวสืบค้น (Tracing)  เป็นขอ้ความท่ีบอกใหท้ราบวา่  บตัรรายการส าหรับหนงัสือเล่มหน่ึง 
ๆ มีก่ีบตัร  และมีหวัเร่ืองเพิ่มเติมอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท าใหก้ารคน้หาหนงัสือเล่มนั้น ๆ ง่ายข้ึน 
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รหัส       : 

ตัวอย่างบัตรรายการหนังสือภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลขเรียกหนงัสือ   7.  ปีท่ีพิมพ ์       
2. ผูแ้ต่ง    8.  จ านวนหนา้  
3. ช่ือเร่ือง    9.  ภาพประกอบ  
4. คร้ังท่ีพิมพ ์   10.  เลขทะเบียน 
5. สถานท่ีพิมพ ์                                       11. ISBN 
6. ส านกัพิมพ ์               12. แนวสืบคน้  

ตัวอย่างบัตรรายการหนังสือภาษาต่างประเทศ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทของบัตรรายการ 

 บตัรรายการมีหลายประเภท   โดยทัว่ไปจะเรียกช่ือตาม ข้อความบรรทัดแรกของบัตร    
บตัรรายการท่ีผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดควรทราบ  มีดงัน้ี 

                           

 303.341     Evans G., Edward 2     
E89L            Leadership Basics for Librarians and Information Professions.3   
                  Edward Evans G. 2 3rd th.4 UK5 : Scarecrow, 6 2007.7                               
                     245 p.8 illus. 9 
 0124910        ISBN 978-0-8108-5229-7 11 
                      1. Library Administration.  2. Information Services--- 
                  Management. I. Layzell Ward, Patricia. Title. II. Title12 
 

 
0251            น ้าทิพย ์ วิภาวิน 2 
น522ห            หอ้งสมุด DEKKID.COM: ศูนยร์วมความรู้หอ้งสมุดยคุใหม่3 / น ้าทิพย ์  
                   วิภาวิน.2  กรุงเทพฯ :5 เอส อาร์พร้ินต้ิง แมสโปรดกัส์,6 2549.7 
                        104 หนา้8.  ภาพประกอบ.9 

00125610         ISBN 974 -9942-92-2.11 

                         1. ห้องสมุด.  (1) ช่ือเร่ือง.12 
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รหัส       : 

1. บัตรผู้แต่ง (Author  card)   หมายถึง  บตัรท่ีใชเ้พื่อคน้วา่หอ้งสมุดมีทรัพยากร
สารสนเทศโดยผูแ้ต่ง ท่ีตอ้งการหรือไม่ส าหรับผูแ้ต่งท่ีมีผลงานหลายเร่ืองหลายประเภท บตัรผูแ้ต่งจะ
ช่วยใหท้ราบวา่  หอ้งสมุดมีผลงานเร่ืองใด หรือประเภทใดบา้ง บตัรผูแ้ต่งจะมีช่ือและนามสกุลของผู ้
แต่งอยูบ่รรทดัแรกของบตัร ส าหรับผูแ้ต่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวตะวนัตกจะใชน้ามสกุล
ข้ึนก่อนคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาคแลว้จึงลงช่ือแรก 

2. บัตรช่ือเร่ือง  (Title  card)   หมายถึง   บตัรท่ีพิมพช่ื์อเร่ืองของทรัพยากรสารสนเทศไว้
บนบรรทดัแรก เพื่อใหค้วามสะดวกรวดเร็วส าหรับผูใ้ชบ้ริการ  ช่ือเร่ืองของทรัพยากรสารสนเทศบาง
ประเภทเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย  เช่น  วรร ณคดีคลาสสิก   นวนิยาย  ภาพยนตร์  เทปบนัทึกภาพ เทป
บนัเสียง  

3. บัตรเร่ือง (Subject card)    หมายถึง  บตัรท่ีมีหวัเร่ืองปรากฏอยูบ่นบรรทดัแรกของบตัร
หวัเร่ือง  คือ  ค  ากลุ่มค า  หรือวลีท่ีหอ้งสมุดทัว่ไปก าหนดข้ึนใหต้รงกนั   เพื่อระบุเน้ือหาวชิาหรือ
สาระส าคญัของเน้ือเร่ืองในทรัพยากรสารสนเทศ  บตัรเร่ืองใหค้วามสะดวกแก่ผูใ้ชห้อ้งสมุด                  
ในกรณีท่ีไม่ทราบช่ือผูแ้ต่งหรือช่ือเร่ือง   แต่ทราบขอบเขตหวัขอ้วชิาและสาระส าคญัของเร่ือง                   
ท่ีตอ้งการอยา่งคร่าวๆ   เช่น   ตอ้งการท ารายงานเก่ียวกบั เทคโนโลยสีารสนเทศ  บตัรเร่ืองจะแสดงวา่  
หอ้งสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกบั เทคโนโลยสีารสนเทศ  และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียงกนัอยา่งไร  
เช่น  เทคโนโลยสีารสนเทศ   เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หนงัสือบางเร่ืองสามารถคน้ไดจ้ากหวัเร่ืองหลาย
หวัเร่ือง 
 

ตัวอย่าง   บตัรรายการประเภทต่าง ๆ ของหนงัสือภาษาไทย 
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รหัส       : 

บัตรผู้แต่ง/บัตรทะเบียน 

 
 025            น ้าทิพย ์ วิภาวิน.  
น522ห            หอ้งสมุด DEKKID.COM: ศูนยร์วมความรู้หอ้งสมุดยคุใหม่ /  น ้าทิพย ์ 
                   วิภาวิน.  กรุงเทพฯ : เอส อาร์พร้ินต้ิง แมสโปรดกัส์, 2549. 
                        104 หนา้.  ภาพประกอบ. 

001256            ISBN 974 -9942-92-2.  

                       1. หอ้งสมุด.  (1) ช่ือเร่ือง. 
 
 

บัตรช่ือเร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรเร่ือง 

 
                       หอ้งสมุด DEKKID.COM: ศูนยร์วมความรู้หอ้งสมุดยคุใหม่.     
025            น ้าทิพย ์ วิภาวิน  
น522ห            หอ้งสมุด DEKKID.COM : ศูนยร์วมความรู้หอ้งสมุดยคุใหม่  /   
                 น ้าทิพย ์วิภาวิน.  กรุงเทพฯ :  เอส อาร์พร้ินต้ิง แมสโปรดกัส์, 
                 2549. 
                        104 หนา้.  ภาพประกอบ. 
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รหัส       : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง  บตัรรายการประเภทต่าง ๆ ของหนงัสือภาษาต่างประเทศ 

Author card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title card 

 
                       หอ้งสมุด 
025            น ้าทิพย ์ วิภาวิน.  
น522ห            หอ้งสมุด DEKKID.COM: ศูนยร์วมความรู้หอ้งสมุดยคุใหม่ /     
                   น ้าทิพย ์ วิภาวิน. กรุงเทพฯ :  เอส อาร์พร้ินต้ิง แมสโปรดกัส์, 2549. 
                        104 หนา้.  ภาพประกอบ. 
 

   
  303.341     Evans G., Edward 2     
E89L            Leadership Basics for Librarians and Information Professions3    
                  / Edward Evans G. 3rd th.4 UK5 : Scarecrow, 6 2007.7                               
                     245 p.8 illus. 9 
                      ISBN 978-0-8108-5229-7 10 
                      1. Library Administration.  2. Information Services--- 
                  Management. I. Layzell Ward, Patricia. Title. II. Title11 
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รหัส       : 

   
                       Leadership Basics for Librarians and Information Professions 
 303.34       Evans, G. Edward.     
E89L            Leadership Basics for Librarians and Information Professions.   
                  / Edward Evans G. 3rd th. UK. : Scarecrow,  2007.                               
                     245 p. illus.  
                        
 

Subject card 
 
                      LIBRARY ADMINISTRATION 

 303.34       Evans, G. Edward.     
E89L            Leadership Basics for Librarians and Information Professions.   
                  / Edward Evans G. 3rd th. UK, Scarecrow,  2007.                               
                     245 p. illus.  
 

Subject card 
 

 
                      INFORMATION SERVICES--MANAGEMENT 
 303.34       Evans, G. Edward.     
E89L            Leadership Basics for Librarians and Information Professions.   
                  / Edward Evans G. 3rd th. UK, Scarecrow,  2007.                               
                     245 p. illus.  
 

 

 

การเรียงบัตรรายการ 
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รหัส       : 

 การเรียงบตัรรายการจะแยกบตัรรายการภาษาไทยและภาษาองักฤษออกจากกนั และน าไป
จดัเรียงไวใ้นล้ินชกัตูบ้ตัรรายการใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเรียงบตัรรายการ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ
คน้หาบตัรรายการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว    หนา้ตูบ้ตัรรายการจะมีอกัษรหรือขอ้ความ   เพื่อบอกใหผู้ใ้ช้
ทราบวา่ในล้ินชกัมีบตัรประเภทใด และข้ึนตน้ดว้ยอกัษรหรือขอ้ความใด นอกจากน้ี   ภายในล้ินชกัยงัมี
บตัรแบ่งตอน (Guide Card) ซ่ึงเป็นบตัรท่ีมีลกัษณะสูงกวา่บตัรธรรมดา มีตวัอกัษรหรือขอ้ความซ่ึงช่วย
ใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดทราบวา่บตัรรายการช่วงนั้น ๆ  ข้ึนตน้ดว้ยอกัษรหรือขอ้ความใด  
 การเรียงบัตรรายการในห้องสมุดมี 3 วธีิ ดังนี้ 
 1.  การเรียงบัตรแบบพจนานุกรม (Dictionary Catalog)  คือ  การเรียงบตัรทุกประเภทเขา้
ดว้ยกนัไม่วา่จะเป็นบตัรผูแ้ต่ง บตัรช่ือเร่ือง บตัรหวัเร่ือง และบตัรเพิ่มอ่ืน ๆ ยกเวน้บตัรแจง้หมู่หนงัสือ
หรือบตัรทะเบียนเท่านั้น    โดยน ามาเรียงตามล าดบัอกัษรตั้งแต่  ก – ฮ  หรือ A – Z   การเรียง
บตัรรายการดว้ยวธีิน้ีเหมาะส าหรับหอ้งสมุดขนาดเล็กท่ีมีหนงัสือไม่มาก 
 2.  การเรียงแยกตามชนิดของบัตร (Divided  Catalog)  การเรียงบตัรวธีิน้ีเหมาะส าหรับ
หอ้งสมุดขนาดใหญ่ ซ่ึงมีหนงัสือเป็นจ านวนมาก  มี  3  แบบ  คือ 
          2.1 เรียงบตัรผูแ้ต่งกบับตัรช่ือเร่ืองไวด้ว้ยกนั ส่วนบตัรหวัเร่ืองหรือบตัรเร่ืองเรียงแยกไว้
ต่างหาก 
          2.2 เรียงบตัรหวัเร่ืองกบับตัรช่ือเร่ืองไวด้ว้ยกนั  ส่วนบตัรผูแ้ต่งเรียงแยกไวต่้างหาก  
          2.3 เรียงบตัรแต่ละชนิดแยกออกจากกนัเป็น  3   กลุ่ม   คือ   บตัรผูแ้ต่ง     บตัรช่ือเร่ือง  และ
บตัรหวัเร่ือง แลว้น าบตัรแต่ละพวกมาเรียงตามอกัษรแบบพจนานุกรม  

2.  การเรียงบัตรตามเลขหมู่หนังสือ (Classified  Catalog)   คือ  การเรียงบตัรตามล าดบัเลขหมู่
ของหนงัสือ ถา้หอ้งสมุดจดัหนงัสือตามระบบทศนิยมของ             ดิวอ้ี ก็เรียงบตัรจากหมวด 000 – 900 
โดยล าดบัจากเลขหมู่นอ้ยไปหาเลขหมู่มาก        ถา้เลขหมู่ซ ้ ากนัจะเรียงโดยพิจารณาอกัษรช่ือผูแ้ต่ง เลข
ผูแ้ต่ง และอกัษรช่ือเร่ืองตามล าดบัถา้หอ้งสมุดใชก้ารจดัหมู่หนงัสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั ก็จดั
ตามล าดบัอกัษรท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนประเภทของหนงัสือ ถา้อกัษรเหมือนกนัก็เรียงตามตวัเลข ถา้
ตวัอกัษรและตวัเลขหรือเลขหมู่ยงัเหมือนกนัอีกใหจ้ดัเรียงตามล าดบัของเลขคตัเตอร์อีกทีหน่ึง 
 โดยทัว่ไปการเรียงบตัรรายการในหอ้งสมุดเป็นการเรียงบตัรโดยแยกบตัรออกเป็นบตัรผูแ้ต่ง 
บตัรช่ือเร่ือง   บตัรเร่ืองก่อนแลว้จึงเรียงบตัรแต่ละประเภทตามล าดบัอกัษรแบบพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน ส าหรับหนงัสือภาษาไทย   
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รหัส       : 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.6 

เร่ือง “การส ารวจและจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
เหตุผลการจ าหน่าย 
          1.  หนงัสือท่ีมีการใชน้อ้ย หรือไม่มีการใชเ้ลย  
          2.  หนงัสือท่ีมีเน้ือหาลา้สมยั เป็นฉบบัซ ้ า ไม่เหมาะสมท่ีจะใหบ้ริการ 
          3.  หนงัสือท่ีมีสภาพเก่าช ารุดเกินกวา่จะซ่อมแซมได้ 
การส ารวจหนังสือ 
              การส ารวจหนงัสือมีวตัถุประสงคด์งัน้ี คือ  
 1. เพื่อใหท้ราบวา่มีหนงัสืออยูต่รงตามต าแหน่งแห่งท่ีบนชั้นหนงัสือหรือไม่ 
 2. เพื่อตรวจสภาพของหนงัสือ ช ารุดมากนอ้ยเพียงไร ควรจดัการซ่อมหรือควรจ าหน่าย
ออก หรือควรซ้ือมาแทนใหม่ และเพื่อจะไดท้ราบวา่บตัรหนงัสืออยูค่รบถว้นถูกตอ้ง 
เรียบร้อยหรือไม่ 
 3. เพื่อใหท้ราบวา่ หนงัสือยงัอยูค่รบถว้นหรือสุญหายไปจ านวนเท่าไร เป็นหนงัสืออะไร  
ควรจะซ้ือมาแทนหรือไม่ 
 การส ารวจหนงัสือควรจดัท าทุกปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในระยะปิดเทอมปลาย หลงัจาก
นกัเรียนสอบปลายภาคเสร็จแลว้  ซ่ึงเป็นระยะท่ีไม่มีผูใ้ดใชห้อ้งสมุด 
วธีิด าเนินการส ารวจ 
 1. ก่อนจะท าการส ารวจหนงัสือ บรรณารักษจ์ะตอ้งประกาศและแจง้ใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดคื้น
หนงัสือน าหนงัสือมาคืนท่ีหอ้งสมุด เพื่อใหห้นงัสือทุกเล่มอยูใ่นหอ้งสมุด ท าใหส้ะดวกแก่การส ารวจ 
 2.   น าหนงัสือทุกเล่มจดัข้ึนชั้น เรียงล าดบัตามเลขหมู่ 
 3.   ตรวจสอบการเรียงล าดบัของบตัรแจง้หมู่ใหถู้กตอ้ง 
 4. ตรวจดูหนงัสือแต่ละเล่มบนชั้นหนงัสือกบับตัรแจง้หมู่ เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่มีหนงัสือ
เล่มใดสูญหายไปบา้งหรือไม่ การตรวจสอบตอ้งตรวจดูอยา่งละเอียด  โดยดูเลขหมู่ท่ีหลงัปกในบตัร
หนงัสือและเลขทะเบียนหนงัสือใหต้รงกบับตัรแจง้หมู่หนงัสือ ในการส ารวจหนงัสือควรท างานดว้ยกนั 
2 คน คนหน่ึงส ารวจรายการในบตัร อีกคนหน่ึงส ารวจหนงัสือบนชั้น จะช่วยใหส้ ารวจหนงัสือได้
รวดเร็วและถูกตอ้ง 
 5. ท าเคร่ืองหมายในบตัรแจง้หมู่หลงัเลขทะเบียนของหนงัสือท่ีส ารวจพบและไม่พบ
พร้อมทั้งลงวนัท่ีท่ีส ารวจไวด้ว้ย ดงัตวัอยา่ง 
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รหัส       : 

  
  
  
     
           617.6       ปาริชาติ   สรเทศน์. 
           ป                 เล้ียงลูกอยา่งไรใหฟั้นสวย.  กรุงเทพ ฯ ,  บริษทัเมดิคลัมีเดีย จ  ากดั,2531.       
                              66 หนา้.   ภาพประกอบ. 
  
                               1. ฟัน.    2. ช่ือเร่ือง. 
  
                                                              ดา้นหนา้ 
   
     
          1234 ฉ1  / 12 มี.ค.33 
          1235 ฉ2  X 12 มี.ค.33 
                       
  
                       
                                                              ดา้นหลงั 
           เคร่ืองหมาย /  ส าหรับหนงัสือท่ีอยูบ่นชั้นหนงัสือ 
   เคร่ืองหมาย X ส าหรับหนงัสือท่ีไม่อยูบ่นชั้นหนงัสือ 
 ส าหรับหนงัสือท่ีไม่อยูบ่นชั้นหนงัสือใหใ้ชค้ลิปเสียบไวบ้นบตัร เป็นเคร่ืองหมายวา่บตัร
นั้นมีหนงัสือท่ียงัหาไม่พบ 
 6. ส าหรับหนงัสือท่ีหาไม่พบ จะตอ้งส ารวจตรวจสอบกบัหลกัฐานอ่ืน ๆ ต่อไป 
 7. ถา้พบหนงัสือท่ีไม่เรียบร้อย เช่น ไม่มีบตัรหนงัสือ หนงัสือขาด ช ารุด ใหเ้อา 
สันหนงัสือตั้งข้ึนเพื่อจะไดเ้ป็นท่ีสังเกตง่าย และน าไปจดัท าใหเ้รียบร้อยในภายหลงั 
 8. ส าหรับหนงัสือท่ีไม่เรียบร้อยหรือช ารุด จะตอ้งเอาออกจากชั้นหนงัสือมาแยกเป็นพวก 
ๆ เช่น หนงัสือท่ีไม่มีบตัรหนงัสือ หนงัสือช ารุดถา้พอซ่อมไดก้็น าไปซ่อม ส่วนหนงัสือท่ีช ารุดท่ีซ่อม
ไม่ไดก้็แยกไวต่้างหาก 
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รหัส       : 

9. เก็บสถิติการส ารวจหนงัสือไว ้ไดแ้ก่ 
     9.1 จ านวนหนงัสือช ารุดท่ีตอ้งซ่อม 
    9.2 จ านวนหนงัสือช ารุดท่ีซ่อมแซมไม่ได ้ตอ้งจ าหน่ายออก  
     9.3 จ านวนหนงัสือเก่า ลา้สมยั ตอ้งจ าหน่ายออก   
 หอ้งสมุดควรจดัท าบตัรแจง้หมู่หนงัสือใหค้รบถว้น เพื่อความสะดวกในการส ารวจหาก
ไม่มีบตัรแจง้หมู่หนงัสือจะท าใหยุ้ง่ยากเพราะตอ้งส ารวจกบัสมุดทะเบียน 
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รหัส       : 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 5.1 

เร่ือง “การจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

แนวโนม้การพฒันาการจดับริการสารสนเทศ ตอ้งพฒันาใหผู้ใ้ชมี้ความรู้ความเขา้ใจในการ
เขา้ถึงสารสนเทศ ผา่นเครือข่ายแหล่งสารสนเทศไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีผูใ้ชย้งัตอ้งมีความสามารถ
เช่นเดียวกบัผูใ้หส้ารสนเทศก็คือ มีความรู้เท่าทนัส่ือ เท่าทนัสารสนเทศ เท่าทนัเทคโนโลยแีละมี
ความสามารถทางภาษาท่ีจะเขา้ใจเอกสารหรือสารสนเทศนั้นๆ ซ่ึงพฒันาการของหอ้งสมุดและแหล่ง
สารสนเทศสามารถท่ีจะสร้างใหผู้ใ้ชเ้ท่าทนักระแสความเปล่ียนแปลงของโลก เขา้ถึงสารสารสนเทศ 
สร้างคุณลกัษณะของคนรุ่นใหม่ใหรู้้จกัตรวจสอบขอ้มูล มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และ
ตดัสินใจโดยรู้เท่าทนักบัปัญหาไดก้็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  

งานบริการถือเป็นหวัใจของงานหอ้งสมุด เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการโดยตรง  มีส่วนส าคญั         
ในการช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียน และครูผูส้อนเขา้ใชห้อ้งสมุดมากข้ึน  ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนใน
โรงเรียนยอ่มมีคุณภาพดว้ย งานบริการของหอ้งสมุดไดแ้ก่ การปฐมนิเทศและแนะน าการใชห้อ้งสมุด  
บริการการอ่าน  บริการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  บริการยมื -คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  บริการ

หนงัสือจอง  บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้  ( บริการเอกสารสนเทศ)   
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้    เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการศึกษาคน้ควา้  ประเภทของงาน
บริการท่ีส่วนใหญ่จดัใหบ้ริการในหอ้งสมุดโรงเรียน ไดแ้ก่  

1) การปฐมนิเทศและแนะน าการใช้ห้องสมุด  เป็นการแนะน าใหน้กัเรียนรู้จกัใชห้อ้งสมุด 
จะจดัในโอกาสท่ีเปิดภาคเรียนใหม่ตอนตน้ปีการศึกษา  แนะน าใหน้กัเรียนใหม่ใหรู้้จกั

หอ้งสมุด  วธีิการปฐมนิเทศอาจฉายวดิีทศัน์เก่ียวกบัวธีิใชห้อ้งสมุดใหช้มประกอบการบรรยาย  แจก
แผน่พบั  หรือจุลสารคู่มือการใชห้อ้งสมุด เน้ือหาประกอบดว้ย ประวติัหอ้งสมุดอยา่งยอ่  จ  านวนบุคลกา
กร จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ แผนผงัหอ้งสมุด ระเบียบขอ้บงัคบั มารยาทในการใชห้อ้งสมุด การจดั
หมวดหมู่หนงัสือ และการระวงัรักษาหนงัสือ  อาจบรรยายเพียงอยา่งเดียว หรือบรรยายพร้อมน าชม
หอ้งสมุดดว้ยก็ได ้

2) บริการการอ่าน  หอ้งสมุดจดัหาทรัพยากรสารสนเทศใหบ้ริการหลากหลาย ครบถว้นตรง
ตามความสนใจและความตอ้งการของผูใ้ช ้และสอดคลอ้งตรงตามหลกัสูตรการเรียนการสอนจดั
สถานท่ีใหส้ะดวกต่อการใชบ้ริการผูใ้ช ้ จดัท าป้ายแนะน าหนงัสือ หรือข่าวสารเผยแพร่ อยา่งสม ่าเสมอ 
วางในต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้มาใชบ้ริการอ่านหนงัสือและทรัพยากร
สารสนเทศตามความสนใจ ความตอ้งการท่ีจดัใหบ้ริการตามวนั เวลาท่ีเปิดท าการ 
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3) บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  (Information Retrieval Services) เป็นบริการส่งเสริม
การใชห้อ้งสมุด โดยการแนะน าวธีิการสืบคน้ทรัพยากรทั้งระบบการใชบ้ตัรรายการ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ
สืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศไดด้ว้ยตนเอง และใหเ้จา้หนา้ท่ีช่วยสืบคน้ให ้หอ้งสมุดท่ีมีระบบหอ้งสมุด
อตัโนมติั จะใหบ้ริการสืบคน้ฐานขอ้มูลรายการบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC : Online Public Access 
Catalog)  เป็นบริการท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใน
หอ้งสมุดดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์  โดยหอ้งสมุดแต่ละแห่งจะจดัท าฐานขอ้มูลน้ีข้ึนเอง  ใน
ปัจจุบนัยงัเป็นบริการท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุด และหอ้งสมุดอ่ืน ๆ 
ตลอดจนแหล่งสารสนเทศต่างๆ ไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน  และผูใ้ชย้งัสามารถสืบคน้ทรัพยากรของ
หอ้งสมุดต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัระบบเครือข่ายไดอี้กดว้ย   

4) บริการยมื -คืนทรัพยากร สารสนเทศหรือบริการจ่าย-รับ  (Circulation Services)  เป็นบริการ
พื้นฐานของหอ้งสมุด  ซ่ึงหอ้งสมุดจะตอ้งก าหนด นโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัการยมืทรัพยากรใน
หอ้งสมุด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัอยา่งชดัเจน  เช่น  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ใชห้อ้งสมุด  ระยะเวลาการยมื 
เป็นตน้ บริการใหย้มืและรับคืน  เป็นบริการท่ีเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชย้มืทรัพยากร  ประเภทตีพิมพแ์ละ
ประเภทไม่ตีพิมพอ์อกไปศึกษาคน้ควา้นอกหอ้งสมุดได ้ ยกเวน้  ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท เช่น 
หนงัสืออา้งอิง  วารสารฉบบัล่าสุด วารสารฉบบัเยบ็เล่ม  จุลสาร  กฤตภาค  ราชกิจจานุเบกษา  คู่มือ
มหาวทิยาลยั  และวทิยานิพนธ์ ในปัจจุบนัหอ้งสมุดโรงเรียนหลายแห่งไดน้ าระบบ รหสัแท่ง  (Barcode)  
มาใชใ้นการใหบ้ริการใหย้มืและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงท าใหบ้ริการเป็นไปอยา่งสะดวกและ
รวดเร็วมากข้ึน  

บริการใหย้มืและรับคืนยงัรับผดิชอบ  การท าบตัรสมาชิก  ต่ออายบุตัรสมาชิก  รวมทั้งรับแจง้
การท าบตัรสมาชิก  และทรัพยากรสารสนเทศท่ียมืออกสูญหาย เป็นตน้ 

5) บริการหนังสือจอง หอ้งสมุดยงัจดัใหมี้บริการยมือีกประเภทหน่ึง  โดยเปิดโอกาสใหผู้ใ้ช้
หอ้งสมุดสามารถจองหนงัสือท่ีมีผูอ่ื้นยมืออกไปจากหอ้งสมุดและยงัไม่ครบก าหนดส่งได ้ โดยผูใ้ช้
กรอกแบบฟอร์มหรือแจง้ความจ านงขอจองหนงัสือเล่มนั้น ๆ  ไวท่ี้งานบริการยมื-คืน                   เม่ือ
หอ้งสมุดไดรั้บหนงัสือคืนมาจะติดต่อใหผู้จ้องมายมืหนงัสือดงักล่าวไปได ้  

 6) บริการหนังสือส ารอง (Reserved  Books  Services)  เป็นการบริการใหย้มืประเภทหน่ึง  แต่
มีระเบียบการยมืพิเศษกวา่หนงัสือทัว่ไป  ก าหนดระยะเวลาในการยมืและการปรับแตกต่างจากหนงัสือ
ทัว่ไป  กล่าวคือ  จะมีก าหนดระยะเวลาในการยมืสั้นกวา่ปกติ  เพื่อใหผู้อ่้านใชห้นงัสือไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
เน่ืองจากเป็นหนงัสือท่ีครูผูส้อนก าหนดใหเ้ป็นหนงัสืออ่านประกอบในรายวชิาใด                วชิาหน่ึง
และไดแ้จง้ใหบ้รรณารักษจ์ดัแยกหนงัสือดงักล่าวออกเพื่อใหบ้ริการแก่ผูเ้รียนโดยเฉพาะ  

7) บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าหรือบริการสารสนเทศ (Reference and Information 
Services)  เป็นบริการสารสนเทศท่ีใหค้วามช่วยเหลือและแนะน าแก่ผูใ้ชห้อ้งสมุดในดา้นต่าง ๆ และ
อ านวย  ความสะดวกในการใชห้อ้งสมุดเพื่อเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล  มีทั้งบริการช่วยคน้หาค าตอบอยา่ง
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ถูกตอ้ง และบริการแนะน าใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาดว้ยตนเองได ้  ตั้งแต่ค าถาม              ง่าย ๆ ไปจนถึง
ค าถามท่ียาก  การน าชมหอ้งสมุด  การใชห้อ้งสมุด  การคน้หาส่ิงพิมพเ์พื่อท ารายงาน  การใช้
บตัรรายการส าหรับทรัพยากรบางประเภท  บตัรดรรชนีวารสาร   การสืบคน้ฐานขอ้มูล  และการเขียน
บรรณานุกรม  เป็นตน้ 

8) บริการอนิเทอร์เน็ตเพือ่การเรียนรู้  หอ้งสมุดโรงเรียนจดับริการอินเทอร์เน็ตใหแ้ก่นกัเรียน 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การสืบคน้ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  ขอ้มูลความรู้  ข่าวสารและความบนัเทิงท่ีทนัสมยั เน้ือหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
และไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีงาม  ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัอยูท่ ัว่
โลก  ส าหรับขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีมีใหบ้ริการนั้นมีทั้งประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและตอ้งเสียค่าใชจ่้าย   
การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตในหอ้งสมุดโรงเรียนตอ้งก าหนดกฎระเบียบ และมีผูดู้แลใหก้ารใชบ้ริการ
นกัเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  
 9)  บริการวารสารและหนังสือพมิพ์                       
                  วารสาร( Periodical) คือ ส่ิงพิมพเ์ป็นรูปเล่มท่ีรวมบทความของผูเ้ขียนหลาย ๆ คน จดัท าข้ึน
ตามวาระท่ีก าหนดเป็นประจ า เช่นทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์หรือรายปักษ ์ทุกเดือน ทุกสองเดือน ทุก
สามเดือน ทุกส่ีเดือน ทุกหกเดือน เป็นตน้  
                          วารสารวชิาการ (Journal) ไดแ้ก่ วารสารท่ีมีเน้ือหาสาระเป็นวชิาการดา้นต่าง ๆ ใชอ่้าน
เพื่อศึกษาเรียนรู้ในสาขาวชิานั้น ๆ  
                          วารสารเริงรมย ์(Magazine) ไดแ้ก่ วารสารท่ีมีเน้ือหาสาระ เป็นเร่ืองเริงรมย ์ใชอ่้าน                
เพื่อความเพลิดเพลิน บนัเทิงใจหรือเพื่อจรรโลงใจ  หรืออ่านเพื่อศึกษาเรียนรู้ในบางสาขาวชิาก็ได้  
               หนังสือพมิพ์( Newspaper) เป็นส่ิงพิมพท่ี์ออกเผยแพร่ทุกวนั  แต่ก็อาจมีวาระการออกเผยแพร่
ทุกสอง สาม ส่ี หา้ หกวนั หรือเป็นรายสัปดาห์ หรือวาระอ่ืนใดตามแต่ผูจ้ดัท าจะก าหนดไว้ ทั้งน้ีโดย
วตัถุประสงคห์ลกัก็คือ เพื่อเผยแพร่ข่าวความเปล่ียนแปลงความเป็นไปในสังคมนั้น ๆ ใหเ้ป็นท่ีทราบกนั
โดยทัว่ถึงและรวดเร็วท่ีสุด หนงัสือพิมพใ์นปัจจุบนั นอกจากจะเสนอข่าวเป็นส าคญัเป็นหลกัหรือเป็น
ส่วนใหญ่แลว้ ก็ยงัมีเน้ือหาคอลมัน์ข่าวเชิงวจิารณ์ เสนอความคิด ช้ีชวนโตแ้ยง้หรือวธีิแกไ้ขปัญหาต่าง 
ๆ ตลอดจนเน้ือหาอ่ืน ๆ อยา่งหลากหลายกวา้งขวางทั้งดา้นวชิาการและเร่ืองเริงรมยซ่ึ์งมกัจะเป็นเกร็ด 
เป็นตอนสั้น ๆ  
                   จุลสาร ( Pamphlet) เป็นส่ิงพิมพท่ี์อาจเป็นกระดาษช้ินเล็ก ๆ เพียงแผน่เดียว หรืออาจเป็น
รูปเล่มเล็ก ๆ บาง ๆ เพียงไม่ก่ีแผน่ จนถึงอาจเป็นเล่มใหญ่และหนาขนาดหนงัสือทัว่ ๆ ไปก็ได้ แต่
ลกัษณะเด่นชดัก็คือมกัจะเป็นส่ิงพิมพท่ี์จดัท าข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระโยชน์เฉพาะกิจนั้น ๆ 
ชัว่คร้ังชัว่คราว มีเน้ือหาท่ีใชป้ระโยชน์เพียงสั้น ๆ ไม่เพียงพอท่ีจะใชศึ้กษาเรียนรู้ อยา่งลึกซ้ึงกวา้งขวาง 
ท่ีส าคญัก็คือมกัจะเป็นส่ิงพิมพท่ี์องคก์ารหรือ หน่วยงานต่าง ๆ จดัท าข้ึนแจกจ่ายใหเ้ปล่าเพื่อเผยแพร่
สารสนเทศ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน  
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                   กฤตภาค( Clipping) เป็นส่ิงพิมพท่ี์ตดัหรือคดัลอก (Copy)  มาจากส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ ท่ีเคยตีพิมพ์
เผยแพร่มาก่อนแลว้ มีความหมายตรงตามค าวา่ กฤต  ซ่ึงในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ. ศ .
2542 ใหค้วามหมายไวว้า่  “ อนักระท าแลว้ (ใชป้ระกอบเป็นส่วนหนา้ของสมาส) ” (ราชบณัฑิตยสถาน .
2546 : 71 )  
                      กฤตภาคแต่เดิมจะตดัทั้งเน้ือหาและภาพมาจากหนงัสือพิมพท่ี์เก่าไม่ใชแ้ลว้ โดยพิจารณา
วา่ เป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้ หอ้งสมุดจึงตดัเฉพาะเร่ืองท่ีน่าจะมีประโยชน์ มารวบรวมเขา้แฟ้ม 
และก าหนดหวัเร่ืองไวใ้ห้บริการผูใ้ชต่้อไป  
                       ปัจจุบนัมีความกา้วหนา้อยา่งมากในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ท าใหห้อ้งสมุดสามารถ
บอกรับฐานขอ้มูลข่าวสารจากหนงัสือพิมพไ์ดใ้นราคาไม่แพง เช่น  IQNewsClip ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูล
ข่าวสารจากหนงัสือพิมพร์ายวนัทุกฉบบั ราคาปีละ 5,000 บาท 
                10)  บริการโสตทศันวสัดุ (Audio – Visual Materials Services)  เป็นบริการใหย้มืทรัพยากร
ประเภทไม่ตีพิมพ ์ ไดแ้ก่ วดีีทศัน์  เทปเสียง  ฟิลม์สตริป  แผนท่ี  รูปภาพ   เป็นตน้  ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรดงักล่าวภายในหอ้งสมุด   
  11)  บริการถ่ายส าเนาเอกสาร ( Photocopies  Services ) เป็นบริการท่ีช่วยใหผู้ใ้ชไ้ม่ตอ้ง
เสียเวลาในการคดัลอก  ขอ้ความจากส่ิงพิมพต่์างๆ  ในหอ้งสมุด  หรือการถ่ายส าเนาเอกสารจากหนงัสือ
อา้งอิง ทั้งน้ีผูใ้ชต้อ้งเสียค่าบริการตามท่ีหอ้งสมุดก าหนด 
            12)  บริการอืน่ ๆ เป็นบริการท่ีหอ้งสมุดจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมการใชห้อ้งสมุด  หรือบริการความรู้
แก่ชุมชน  เช่น การเขา้เล่ม การเคลือบพลาสติก การจดับรรยายพิเศษ บริการหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี เป็นตน้ 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 6.1 
เร่ือง “กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
การอ่านมีความส าคญั มีบทบาทต่อชีวติของคนเราตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวติ เก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินชีวติของเราทุกวนั แมก้ารอ่านจะมีความส าคญัต่อชีวติเป็นอยา่งยิง่ แต่สังคมไทยขาดการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านใหเ้ด็กตั้งแต่อยูใ่นครอบครัว เป็นผลท าใหเ้ด็กไทยส่วนใหญ่ไม่มีนิสัยรักการอ่าน 
โรงเรียนจึงมีหนา้ท่ีส าคญัในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใหแ้ก่เด็ก โดยจดักิจกรรมจูงใจใหเ้ด็ก ๆ รักท่ีจะ
อ่านหนงัสือ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดท้รงบรรยายถึงความส าคญัของการอ่าน
หนงัสือในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ. 2530 ของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย สรุปได้
ดงัน้ี 
 1.  การอ่านหนงัสือท าใหไ้ดเ้น้ือหาความรู้มากกวา่การศึกษาหาความรู้ดว้ยวธีิอ่ืน ๆ เช่น การฟัง  
 2.  ผูอ่้านสามารถอ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลา และสถานท่ี สามารถน าไปไหนมาไหนได้  
 3.  หนงัสือเก็บไดน้านกวา่ส่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงมีอายกุารใชง้านจ ากดั  
 4.  ผูอ่้านสามารถคิด และสร้างจินตนาการไดเ้องขณะอ่าน  
 5.  การอ่านส่งเสริมใหมี้สมองดี มีสมาธินานกวา่ และมากกวา่ส่ืออยา่งอ่ืน ทั้งน้ีเพราะขณะอ่าน
จิตใจจะตอ้งมุ่งมัน่อยูก่บัขอ้ความ พินิจพิเคราะห์ขอ้ความ 
 6.  ผูอ่้านก าหนดการอ่านไดด้ว้ยตนเอง จะอ่านคร่าว ๆ อ่านละเอียด อ่านขา้ม หรือจะเลือกอ่าน
เล่มไหนก็ได ้เพราะหนงัสือมีมากสามารถเลือกอ่านเองได้ 
 7.  หนงัสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกวา่ส่ือยา่งอ่ืน จึงท าใหส้มองผูอ่้านเปิดกวา้ง สร้าง
แนวคิดและทศันะไดม้ากกวา่ ท าใหผู้อ่้านไม่ติดอยูก่บัแนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะ 
 8.  ผูอ่้านเกิดความคิดเห็นไดด้ว้ยตนเอง วนิิจฉยัเน้ือหาสาระไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งหนงัสือบาง
เล่ม สามารถน าไปปฏิบติัไดด้ว้ย เม่ือปฏิบติัแลว้เกิดผลดี 
 
 
 
 
ความหมายของกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 
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 คือการกระท าต่าง ๆ เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการอ่าน เห็นความส าคญั และ
ความจ าเป็นของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน และอ่านจนเป็นนิสัย  
วตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการอ่าน 
 1.  สร้างบรรยากาศท่ีจูงใจในการอ่าน  
 2.  ช้ีใหเ้ห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการอ่าน  
 3.  กระตุน้หรือเร้าใหเ้กิดความอยากรู้อยากอ่านหนงัสือ  โดยเฉพาะหนงัสือท่ีมีคุณภาพ  
 4.  แนะน าชกัชวนใหเ้กิดความพยายามท่ีจะอ่านใหแ้ตกฉาน เกิดความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ และ
สามารถน าความรู้จากการอ่านไปใชป้ระโยชน์ 
 5.  ส่งเสริมใหมี้การอ่านต่อเน่ืองจนเป็นนิสัย   
ประโยชน์ของกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จะท าใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บประโยชน์ทั้งในทางตรงในการ
สร้างนิสัยรักการอ่าน และพฒันาทกัษะการอ่าน และประโยชน์ทางออ้มในการพฒันาบุคลิกภาพและ
ความสามารถอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
 1.  ช่วยจูงใจและเร้าความสนใจต่อหนงัสือและการอ่าน  
 2.   ช่วยฝึกทกัษะทางภาษาและทบทวนเน้ือหาวชิาต่าง ๆ  
 3.  ช่วยพฒันาความคิด  
 4.  ช่วยส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียน  
 5.  ช่วยพฒันาเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน เพราะเม่ือกลุ่มเป้าหมายไดรั้บประสบการณ์ หรือกิจกรรม
เป็นท่ีพึงพอใจเก่ียวกบัการอ่าน รู้จกัวธีิการอ่าน และไดเ้ห็นหนงัสือหลากหลาย ยอ่มเกิดความรู้สึกและมี
การแสดงออกท่ีดีต่อการอ่าน 
 6.   ฝึกความรับผดิชอบ และปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 
 7.  ใหค้วามเพลิดเพลินและผอ่นคลายความเครียด  
 8.  ส่งเสริมใหเ้กิดความสามคัคี เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกนั  
 การจดักิจกรรมจะประสบผลส าเร็จผูจ้ดัตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ วยัและความ
สนใจ งบประมาณ เวลา สถานท่ี และชั้นตอนในการจดักิจกรรม 

รูปแบบของกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีหลายรูปแบบ  แบ่งตามลกัษณะของกิจกรรมท่ีดึงดูดความสนใจโดย
ทางประสาทสัมผสัอยา่งใดอยา่งหรือหลายอยา่งรวมกนั ดงัน้ี 

1.  กิจกรรมเร้าโสตประสาท หมายถึงกิจกรรมท่ีใชเ้สียงและค าพดูเป็นหลกั ผูร่้วม 
กิจกรรรมใชท้กัษะการฟัง เช่น การเล่านิทาน การเล่าเร่ืองจากหนงัสือ การอ่านหนงัสือใหฟั้ง      การ
แนะน าหนงัสือดว้ยปากเปล่า การบรรยาย การอภิปราย และการบรรเลงดนตรีหรือร้องเพลง  กิจกรรม
เหล่าน้ีท าใหเ้กิดความเพลิดเพลินในอรรถรสและกระตุน้ความสนใจหนงัสือและการอ่าน 
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รหัส       : 

2.  กิจกรรมเร้าจกัษุประสาท หมายถึงกิจกรรมชวนใหดู้ เพง่พินิจ และอ่านความหมาย 
 ของส่ิงท่ีเห็น  กิจกรรมประเภทน้ีไดแ้ก่ การจดัแสดงส่ิงของต่าง อาทิ การจดัแสดงภาพถ่าย ภาพเขียน 
ภาพประกอบหนงัสือ   จะมีค าบรรยายอธิบายส่ิงของท่ีแสดง สรุปขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีจดัแสดงหรือ
ประวติัความเป็นมาตามความเหมาะสม เช่น  นิทรรศการววิฒันาการหนงัสือไทย  นิทรรศการเคร่ืองจกั
สาน  นิทรรศการพืชสมุนไพร  การแสดง 

3.  กิจกรรมเร้าโสตและจกัษุประสาท หมายถึงกิจกรรมซ่ึงชวนใหฟั้งและดูไปพร้อมๆกนั  
กิจกรรมประเภทน้ีดึงดูดความสนใจไดดี้ เพราะมีทั้ง ภาพ เสียง และความเคล่ือนไหว  เช่น การเล่า
นิทานโดยใชอุ้ปกรณ์ประกอบ การฉายภาพยนตร์ การสาธิตต่าง ๆ เหตุการณ์ หรือขอ้เทจ็จริงทางธรรา
ชาติ การแสดงเร่ืองจากหนงัสือประกอบดนตรีหรือการขบัร้อง  เป็นตน้ 

4.  กิจกรรมท่ีใชท้กัษะการเขียน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการสานต่อการอ่าน  
หรือการฟังเร่ืองจากหนงัสือ  โดยการเขียนรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสรุปเน้ือเร่ือง หรือประเด็นส าคญั 
การแต่ง การดดัแปลงหรือเรียบเรียงเร่ืองใหม่ การเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  หรือ
ไดรั้บฟังในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งการวาดภาพประกอบเร่ืองเป็นตน้  

5. กิจกรรมท่ีมีการปฏิบติัหรือการแข่งขนั  หมายถึงกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีส่วน  
ร่วมดว้ยอยา่งเตม็ท่ีโดยลงมือท าทั้งเรียนรู้ ฝึกฝน หรือแข่งขนั  กิจกรรมท านองน้ีนอกจากใหค้วามรู้และ
ส่งเสริมการอ่านแลว้ ยงัส่งเสริมบุคลิกภาพของผูร่้วมกิจกรรมอีกดว้ย  เช่น  กิจกรรมนิทานป้ันสนุก  การ
ท าหนงัสือสามมิติ  แข่งขนัตอบปัญหาสารานุกรม  ตอบปัญหาความรู้ทัว่ไป  แข่งขนัการอ่านร้อยแกว้  
การอ่านท านองเสนาะ  แข่งขนัเปิดพจนานุกรม  แข่งขนัคน้ควา้ขอ้มูล  ประกวดเล่านิทาน  แรลล่ีการ
อ่าน เป็นตน้ 

6. กิจกรรมท่ีจดัเป็นโครงการ เป็นกิจกรรมใหญ่มีกิจกรรมยอ่ยหลากหลาย  มกัมีความร่วมมือ 
จากหลายฝ่าย เช่นค่ายรักการอ่าน  หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี  หยดุทุกอยา่งเพื่ออ่าน เป็นตน้ 
กจิกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและกจิกรรมส่งเสริมการอ่านนอกห้องสมุด  
 การจดักิจกรรมส่งเสริมการเป็นท่ีส าคญัของหอ้งสมุดท่ีจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการไดใ้ชท้รัพยากร
สารสนเทศอยา่งหลากหลาย คุม้ค่า  มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมีชีวติชีวา  บรรณารักษน์อกจากจะจดั
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหอ้งสมุดแลว้ ยงัสามารถน ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปสู่ภายนอก
หอ้งสมุด  เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่ครู นกัเรียน บุคคลทัว่ไป ท่ีไม่ไดเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดใหไ้ดรั้บรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร  และเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดอีกดว้ย 
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหอ้งสมุด  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีครูบรรณารักษส์ามารถน าไป
จดัในหอ้งสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของนกัเรียนได ้ดงักิจกรรมต่อไปน้ี  

1.  แนะน าหนงัสือ 
2. นิทรรศการ 
3. อ่านหนงัสือใหฟั้ง 
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รหัส       : 

4. เล่าเร่ืองจากหนงัสือ 
5. เล่านิทาน  เล่าปากเปล่า เล่าโดยร้องเป็นเพลงประกอบ เล่าประกอบท่าทาง เล่าโดยใช้ 

อุปกรณ์ 
6. กิจกรรมการแข่งขนั  เช่น แข่งขนัเล่านิทาน  แข่งขนัตอบปัญหา แข่งขนัวาดภาพจาก  

การอ่าน   แข่งขนัเปิดพจนานุกรม 
7. โตว้าทีเร่ืองหนงัสือ/การอ่าน 
8. สาธิตส่ิงประดิษฐ ์(ท่ีน าความรู้เร่ืองนั้นมาจากหนงัสือ มีหนงัสือประกอบ)  
9. กิจกรรมอ่านแลว้วาด  อ่านแลว้คิด  อ่านแลว้เขียน  อ่านแลว้เล่าสู่กนัฟัง  
10. เกมส่งเสริมการอ่าน 
11. ค่ายการอ่าน ในหอ้งสมุดสามารถจดัค่ายการอ่านได ้โดยจดัค่ายใหมี้จ านวนสมาชิกค่าย 

ใหเ้หมาะสมกบัขนาดหอ้งสมุด 
12. แรลล่ีการอ่าน 
13. กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีครูบรรณารักษเ์ห็นวา่เหมาะสม สามารถน าไปจดัในหอ้งสมุดได้ 

ทั้งส้ิน 
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกหอ้งสมุด  
 การส่งเสริมการอ่านนอกหอ้งสมุด ครูบรรณารักษส์ามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนา้แถว หลงัเคารพธงชาติ 
2. ป้ายนิเทศข่าวสาร/ความรู้   
3. เสียงตามสาย 
4. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 
5. หยดุทุกอยา่งเพื่ออ่าน 
6. ค่ายการอ่าน 
7. แรลล่ีการอ่าน 
8. เล่านิทาน 
9. กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีครูบรรณารักษเ์ห็นเหมาะสม 

 การจดักิจกรรมของครูบรรณารักษเ์น่ืองจากมีบุคลากรนอ้ย แต่ภาระงานมาก จึงควรฝึกนกัเรียน
ช่วยงาน ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิตอาสา  และขอความร่วมมือจากเพื่อนครูในโรงเรียน จะช่วยใหง้าน
ส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษป์ระสบความส าเร็จมากข้ึน 
 
การบูรณาการกจิกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้และชุมชน  
 การบูรณาการกจิกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกบักลุ่มสาระฯ 
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รหัส       : 

 บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนนอกจากจะปฏิบติังานในหอ้งสมุดโรงเรียนแลว้  จะตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองหลกัสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ปรับเปล่ียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และความตอ้งการของครูและนกัเรียน บรรณารักษน์ าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน การใหค้วามช่วยเหลือในการจดักิจกรรม น าเสนอ
หนงัสือใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ือการเรียนรู้ใหม่ ๆ แก่ครูผูส้อน เพื่อน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมการอ่านใหแ้ก่นกัเรียน ประชาสัมพนัธ์ใหค้รูผูส้อนเห็นความส าคญัของการส่งเสริมการอ่าน  
และตระหนกัวา่การส่งเสริมการอ่านเป็นหนา้ท่ีของครูทุกคนในโรงเรียน  
 การบูรณาการการอ่านร่วมกบัชุมชน 
 การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกบัชุมชน  บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนจดักิจกรรมบ
บูรณาการการอ่านร่วมกบัชุมชนได ้2 วธีิดงัน้ี 

1.  ชุมชนเป็นผูจ้ดักิจกรรม และเชิญใหห้อ้งสมุดเขา้ร่วมกิจกรรม  หรือหอ้งสมุดขอเขา้ไป  
ร่วมจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านดว้ย  เช่น  เล่านิทาน  สาธิตและสอนส่ิงประดิษฐจ์ากการอ่าน   
จดันิทรรศการ  เกมส่งเสริมการอ่าน วาดภาพจากการอ่าน   ตอบปัญหา  เป็นตน้ 

2.   หอ้งสมุดเป็นผูจ้ดักิจกรรม  โดยขอใชส้ถานท่ีในชุมชน หรือเชิญชุมชนเขา้มาร่วม  
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน  เช่น  เกมส่งเสริมการอ่าน  เล่านิทาน  หอ้งสมุดสัญจร   
สอนงานประดิษฐจ์ากหนงัสือ  วาดภาพระบายสี  แรลล่ีการอ่าน เป็นตน้ 
 การส่งเสริมการอ่านเป็นหนา้ท่ีหลกัของหอ้งสมุดโรงเรียน ครูบรรณารักษค์วรจดักิจกรรม
สม ่าเสมอ  สามารถศึกษาขอ้มูลไดจ้าก เอกสารท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการอ่าน ส่ือส่งเสริมการอ่าน และ
อินเทอร์เน็ต  การจดักิจกรรมควรเร่ิมจากส่ิงท่ีง่าย ๆ และมีความถนดั แลว้ค่อยพฒันา  
ต่อไปเร่ือย ๆ จะท าใหห้อ้งสมุดมีชีวติชีวา  บรรณารักษมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชห้อ้งสมุดมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
กจิกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนนนทรีวทิยา 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษา   กรุงเทพมหานคร เขต 1 
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รหัส       : 

................................ 

  โรงเรียนนนทรีวทิยาไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2538 กิจกรรมท่ีจดัไดแ้ก่  โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ   ค่ายรักการอ่าน  Reading Rally  ค่าย
การ์ตนู การจดัท าหนงัสือสามมิติ  โครงการส่งเสริมการอ่านวรรณคดีไทย  แข่งขนัเปิดพจนานุกรม  
และโครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน  ทุกกิจกรรมลว้นมีจุดหมายหลกัคือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและการเรียนรู้ 
  กิจกรรมท่ีจดัแบ่งออกเป็น 2  กิจกรรมหลกั คือ  
  1.  กิจกรรมบงัคบั  
  2.  กิจกรรมสมคัรใจ  
1.  กจิกรรมบังคับ    กิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีโรงเรียนนนทรีวทิยาจดัใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
กิจกรรม เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนในหลกัสูตร ไดแ้ก่ กิจกรรมรักการอ่าน( โครงการอ่านเฉลิม
พระเกียรติ ) โครงการส่งเสริมการอ่านวรรณคดีไทย และการแข่งขนัเปิดพจนานุกรม  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1  โครงการอ่านเฉลมิพระเกยีรติ   (กจิกรรมทุกอย่างเพือ่อ่าน) 
กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเร่ิมข้ึนโดยผูบ้ริหารโรงเรียน มีการจดัตั้งคณะกรรมการ  

ด าเนินงาน งานหอ้งสมุดเป็นผูจ้ดัหาหนงัสือ   จดัระบบการหมุนเวยีนหนงัสือ  ตารางการอ่าน สมุดบนัทึก
การอ่าน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ใชที้มงานค่อนขา้งมาก ไม่สามารถจดัท าไดล้  าพงั ตอ้งร่วมมือร่วมใจกนั
ทั้งโรงเรียนกิจกรรมจึงจะประสบผลส าเร็จ  การด าเนินงานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จดว้ยดีตลอดมา
ดว้ยความร่วมมือร่วมใจของผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครู และนกัเรียน จึงมีการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองมา
จนกระทัง่ปัจจุบนั 
   เร่ิมด าเนินการ ปีการศึกษา  2542 -  ปัจจุบนัยงัด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  
   ช่วงเวลาท่ีจดั ชัว่โมงแรก   ของวนัศุกร์ทุกสัปดาห์    ตลอดปีการศึกษา 
   วตัถุประสงค ์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใหแ้ก่นกัเรียน  
   จ านวนนกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรม    ทั้งโรงเรียน 
   อุปกรณ์   หนงัสือ  
     วารสาร    ส่ิงพิมพ์  
     กล่อง/ กระเป๋า ใส่หนงัสือ  
     ตารางการอ่าน  
     สมุดบนัทึกการอ่านของนกัเรียน  
     แฟ้มดูแลการอ่านส าหรับครู  
     แฟ้มการเบิก – คืนหนงัสือ 
     แฟ้มตรวจการอ่าน ส าหรับครูท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล  

การอ่านประจ าอาคารต่าง ๆ  
วธีิการด าเนินงาน 
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รหัส       : 

1) จดัตารางสอนใหช้ัว่โมงแรกของวนัศุกร์ ทุกระดบัชั้นเป็น
ชัว่โมงรักการอ่าน 

2) จดัตั้งคณะท างาน  
3) จดัเตรียมตารางการอ่าน 
4) จดัเตรียม 

4.1) หนงัสือ/ เอกสารใหเ้พียงพอกบันกัเรียน 
4.2)  กระเป๋า กล่อง  แฟ้ม 
4.3)  จดัท าเอกสารช้ีแจงการด าเนินงาน 
4.4)  จดัท าบนัทึกการอ่าน และตารางการอ่าน 
4.5)  แฟ้มบนัทึกพฤติกรรมการอ่านของนกัเรียน (มอบให้
ครูประจ าชั้น) 
4.6  จดัหานกัเรียนช่วยงานส าหรับจดั / ตรวจเช็คหนงัสือ  
4.7  จดัระบบการเก็บ การรับ – ส่งหนงัสือ 

         5)    การด าเนินการ 
        5.1)  จดัสมุดบนัทึกการอ่านของนกัเรียมใส่กระเป๋าเอกสาร
พร้อมแฟ้มบนัทึกพฤติกรรมการอ่านใหแ้ก่ครูประจ าชั้น เน่ืองจากครูประจ าชั้นตอ้งเป็นผูจ้ดัเก็บบนัทึก
การอ่านและมอบบนัทึกการอ่านใหแ้ก่นกัเรียนในชัว่โมงรักการอ่านเพื่อใหน้กัเรียนบนัทึกการอ่าน และ
ตรวจบนัทึกการอ่านของนกัเรียน 
       5.2 )  นกัเรียนตวัแทน จ านวน 2 คนหอ้งไปรับหนงัสือท่ี
หอ้งสมุดทุกเชา้วนัศุกร์  ตรวจนบัหนงัสือใหต้รงกบัรายการท่ีติดไวท่ี้หนา้กล่อง/กระเป๋า  และตรวจนบั
จ านวนและรายการใหถู้กตอ้งครบถว้นแลว้น าส่งคืนหอ้งสมุด เซ็นช่ือรับ- ส่งใหเ้รียบร้อยทุกคร้ัง 
       5.3)  นกัเรียนอ่านหนงัสือพร้อมกนัทั้งโรงเรียนในชัว่โมง
แรกของทุกวนัศุกร์ และบนัทึกลงในสมุดบนัทึกการอ่านทุกคร้ัง  ครูประจ าชั้นเป็นผูดู้แลการอ่าน และ
ตรวจบนัทึกการอ่านของนกัเรียน 
       5.4)  จดักิจกรรมเสริม  เช่น  ตอบปัญหาหนา้แถว เชิญ
วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้  จดันิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ  
      5.5 )  งดการจดักิจกรรมทุกอยา่งในชัว่โมงรักการอ่าน 
       5.6)  ประเมินผลทุกส้ินปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพฒันา
งาน 
  โรงเรียนนนทรีวทิยาจดักิจกรรมรักการอ่าน โดยใหน้กัเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมน้ี ถือเป็น
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีการประเมินผล   ผ และมผ 
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1.2  โครงการส่งเสริมการอ่านวรรณคดีไทย 
  โครงการน้ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเห็นคุณค่า
และสนใจอ่านวรรณคดีไทยมากข้ึน โดยก าหนดใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนร่วมกิจกรรม   
กิจกรรมน้ี งานหอ้งสมุดจดัร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี  

1)   จดัท าโครงการ 
2)   ประชุมกรรมการ เพื่อเลือกเน้ือเร่ือง จดัท าเอกสาร  ก าหนดวธีิการ  และช่วงเวลาท่ี
จะจดั 
3)   ประชุมนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  แจกเอกสารวรรณคดีไทยเร่ืองสังขท์อง ตอน 
ก าเนิดสังขท์องใหแ้ก่นกัเรียน ครูภาษาไทยสาธิตการอ่านแบบท่องจ า และการอ่าน
ท านองเสนาะ 
4)  นกัเรียนน าเอกสารไปเรียนในวชิาภาษาไทยทุกคร้ัง เพื่อจะไดฝึ้กฝนเพิ่มเติม และ
ถือเป็นคะแนนการอ่านในวชิาภาษาไทยดว้ย 
5) ใหแ้ต่ละหอ้งส่งตวัแทนเขา้แข่งขนั  อ่านท านองเสนาะ  2 คน  ท่องจ า 2 คน  หากมี
ผูส้นใจจะสมคัรเขา้แข่งขนัมากกวา่ 2 คน ก็อนุญาตใหเ้ขา้แข่งขนั 
6)  จดัวนัแข่งขนั 
7)  มอบรางวลั  ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนและครูทราบ  และใหอ่้านใหเ้พื่อน ๆ ฟัง 
หลงัเคารพธงชาติ 
 
1.3  แข่งขันเปิดพจนานุกรม 
กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนทุกหอ้ง คดัเลือกตวัแทนจ านวน 2 คน เขา้  

แข่งขนัเปิดพจนานุกรม  โดยแบ่งเป็น แข่งขนัระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   น าผูช้นะทั้ง 3 ระดบั         เขา้แข่งขนัเพื่อหาผูช้นะระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  ส่วนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 6  เม่ือแข่งขนัไดผู้ช้นะแลว้   น าผูช้นะทั้ง 3 ระดบั เขา้แข่งขนัหาผูช้นะในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายต่อไป   กิจกรรมน้ีจุดประสงคใ์หน้กัเรียนไดฝึ้กฝนการใชพ้จนานุกรม และเรียนรู้ค าศพัทจ์าก
พจนานุกรม   
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2.  กจิกรรมสมัครใจ    เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท่ีสนใจสมคัรเขา้ร่วม
กิจกรรม กิจกรรมประเภทน้ีจะรับนกัเรียนจ านวนจ ากดั  ไดแ้ก่   ค่ายรักการอ่าน Reading Rally          
ค่ายการ์ตูน  อบรมการจดัท าหนงัสือสามมิติ    และโครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน   รายละเอียด
กิจกรรมดงัน้ี 
 

2.1ค่ายรักการอ่าน 
  กิจกรรมค่ายรักการอ่านของโรงเรียนนนทรีวทิยา  เป็นกิจกรรมส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 -2  และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนใกลเ้คียง  กิจกรรมน้ีเป็นการจุด
ประกายใหน้กัเรียนเร่ิมสนใจอ่านหนงัสือ และรักท่ีจะอ่าน นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -2  
เป็นนกัเรียนใหม่ท่ีเหมาะสมท่ีจะ ปูพื้นฐานใหม้ากท่ีสุด กิจกรรมในค่ายนั้นสามารถน ากิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านมาใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น เล่าเร่ืองหนงัสือ  อ่านหนงัสือใหฟั้ง  เล่านิทาน  สาธิต
จากหนงัสือ   อ่านท านองเสนาะ  เกมส่งเสริมการอ่าน วาดภาพ  ตอบปัญหา  ประดิษฐห์นงัสือ  เชิดหุ่น  
ร้องเพลง  เล่นละคร    กิจกรมในค่ายนั้นสามารถน ากิจกรรมท่ีเหมาะสม มาใชไ้ดโ้ดยไม่จ  ากดัรูปแบบมา
ประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งส้ิน 
  ค่ายรักการอ่านจึงเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ไดรั้บความรู้  และไม่น่าเบ่ือ 

เร่ิมด าเนินการ ปีการศึกษา  2539 -  ปัจจุบนัยงัด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  
   ช่วงเวลาท่ีจดั เดือนกนัยายน ของทุกปีการศึกษา 
   วตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
   จ านวนนกัเรียน  100 - 150   คน 
   วธีิการ  
     1. จดัท าโครงการ  
     2.   จดัวางหลกัสูตรค่าย    ก าหนดช่วงเวลาท่ีจดั 
     3.   จดัหาวทิยากร  
     4.   รับสมคัรนกัเรียนร่วมกิจกรรม 
     5.   ด าเนินการ  จดัเตรียมสถานท่ี  อุปกรณ์ 
     6.   ประเมินผล  และรายงานผล 

2.2  Reading Rally 
  

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน     ท่ีใหผู้ร่้วมกิจกรรมแข่งขนักนัคน้หาค าตอบดว้ยการอ่าน  
ส่ือความรู้ต่าง ๆ  ไดแ้ก่  หนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพต่์าง ๆ  และส่ืออ่ืน ๆ  ท่ีใหข้อ้มูลในการคน้หาค าตอบ   วธีิ
แข่งขนัใชก้ระบวนการกลุ่ม แข่งขนักนัเป็นทีมเช่นเดียวกบัการแรลล่ีทัว่ไป  ทุกคนมีส่วนร่วมใน
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กิจกรรม  บรรยากาศ การแข่งขนัก่อใหเ้กิดความ สนุกสนาน เพลิดเพลินในการคน้หาค าตอบ โดยตอ้ง
ปฏิบติัตามกติกาและระยะเวลาท่ีก าหนด  ตอ้งอ่านค าสั่งอยา่งละเอียดรอบคอบ    และปฏิบติัตามค าสั่ง
เจา้หนา้ท่ีประจ าฐานอยา่งเคร่งครัด 

ลกัษณะของกจิกรรม 
  กิจกรรม Reading Rally มีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

1. )    เป็นกิจกรรมท่ียดึเอาตวัผูร่้วมกิจกรรมเป็นส าคญั  
2.) เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
3.) ทุกคนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน 
4.) เนน้การศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง เม่ือไดเ้ห็น ไดล้งมือปฏิบติัจะช่วยให้  

มีความเขา้ใจยิง่ข้ึน 
5.) ฝึกการคิดวเิคราะห์ 
6.) ไดมี้การเคล่ือนไหวร่างกาย กลา้มเน้ือไดท้  างาน 
7.) สนุกสนานเพลิดเพลิน 
8.) มีการแข่งขนั 
9.) สร้างความคุน้เคยในหมู่คณะ ก่อใหเ้กิดความสามคัคี 
10.) กิจกรรมมีทั้งยากง่าย เพื่อใหเ้กิดความคิด ร่วมมือ  
11.) จดักิจกรรมไดท้ั้งในอาคารและนอกสถานท่ี 
12.) สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหน้กัเรียน 

เรียนรู้เร่ืองหน่ึงเร่ืองใดไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

รูปแบบของกจิกรรม 

  การจดักิจกรรม Reading Rally   สามารถจดัได ้2 แบบ คือ 
1.)    จดัเป็นกิจกรรมหน่ึงในหลาย ๆ กิจกรรมของค่ายรักการอ่าน 
2.)    จดัเป็นกิจกรรมหลกัเพียงกิจกรรมเดียว ใชช่ื้อ Reading Rally  โดยน า 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ กิจกรรมนนัทนาการ จดัไวต้ามฐานต่าง ๆ   
วธีิด าเนินการกจิกรรม Reading Rally 

   การจดักิจกรรม Reading Rally มีวธีิด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1.) ขั้นเตรียมการ 

การจดักิจกรรม Reading Rally เป็นกิจกรรมกลุ่ม ท่ีมีผูร่้วมกิจกรรม 
จ านวนมาก จึงตอ้งมีการเตรียมความความพร้อมดงัน้ี 
               1.1 ) ทีมงาน มีความส าคญัต่อการจดั Reading Rally เป็นอยา่งมาก เน่ืองกิจกรรม
น้ีตอ้งมีทีมงาน  หากท าตามล าพงัคนเดียว   จะประสบปัญหายุง่ยากมาก  ทีมงานจึงมีส่วนร่วมตั้งแต่
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ร่วมกนัระดมความคิด การวางแผนการท างาน      ส ารวจสถานท่ี คิดรูปแบบกิจกรรม  แบ่งงานกนั
รับผดิชอบ  งานจะประสบผลส าเร็จดว้ยดี 
                1.2)  สถานท่ี เป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ การจดั Reading Rally ตอ้งดูสถานท่ีเป็นหลกัวา่
ควรจะจดักิจกรรมในลกัษณะใด หรือหาสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมท่ีวางแผนไว ้    โดยมีการ
ส ารวจสถานท่ีก่อนจดักิจกรรม จดัเตรียมสถานท่ีใหพ้ร้อม  
               1.3 ) เตรียมกิจกรรมฐาน กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละฐานควรเนน้การอ่านเป็นส าคญั  
โดยอ่านหนงัสือ ส่ิงพิมพต่์าง ๆ  ป้าย ประกาศ  และการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บัความ
เหมาะสมของสถานท่ี เช่น    Reading Rally ในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ    เน้ือหากิจกรรมฐาน     
เป็นท่ีใหค้น้หาค าตอบควรเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือร้านหนงัสือ ในงานสัปดาห์หนงัสือ       หากเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ ก็ควรศึกษาเร่ืองตน้ไม ้น าหนงัสือเก่ียวกบัตน้ไมไ้ปจดัเป็นฐานกิจกรรมให้
ความรู้เพิ่มเติม หากสถานท่ีจดักิจกรรมไม่มีแหล่งเรียนรู้  ควรจดั ฐานความรู้ข้ึนโดยเป็นฐานท่ีมี
หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์ส่ือใหค้วามรู้ต่าง ๆ   หนงัสือประกอบฐานใหมี้จ านวนเพียงพอ ตั้งช่ือฐานใหน่้าสนใจ
และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของหนงัสือ   ส่ิงพิมพ ์  ส่ือ   และเกมท่ีน ามาประกอบฐานจดัตกแต่งให้
สวยงาม มีป้ายบอกช่ือฐานใหช้ดัเจน มีผูดู้และฐาน ใหน้กัเรียนหมุนเวยีนกนัไปศึกษาความรู้ โดยมี
กิจกรรมนนัทนาการเสริมเพื่อใหค้วามสนุกสนาน วดัเชาวน์ –ปัญญา มีการใหก้ าลงัใจดว้ยของขวญั     
สร้างอุปสรรคเพื่อใหใ้ชค้วามคิด ในการช่วยกนัแกปั้ญหาใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 
  จ านวนฐาน ควรจดัใหเ้ท่ากบัเพียงพอกบัจ านวนทีมท่ีจะหมุนเวยีนกนัเขา้ฐาน  
และค านึงถึงเวลาของกิจกรรมแต่ละฐาน  เช่น มี 10 ทีม ควรจดัฐานความรู้ 10 ฐาน มีเวลา 1 ชัว่โมง แต่
ละฐานจะใชเ้วลาเพียง 6 นาที หากเห็นวา่เวลานอ้ยเกินไป ก็อาจลดฐานเหลือ 5 ฐานเพิ่มเวลาใหเ้ป็นฐาน
ละ 12 นาที โดยแต่ละฐานจะจดักิจกรรมไว ้2 ชุด       ส าหรับท ากิจกรรมไดค้ร้ังละ 2 ทีม ในเวลาท่ี
ก าหนด 
               1.4 ) ก าหนดกติกาใหช้ดัเจน เตรียมพิมพใ์บงานกิจกรรม  
      1.5)  เตรียมวธีิการแบ่งทีมผูร่้วมกิจกรรมวา่ควรจะแบ่งเป็นก่ีทีม ๆ ละก่ีคน หาวธีิการ
แบ่งใหเ้หมาะสม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรมมากท่ีสุด 
     1.6 ) จดัท าสัญลกัษณ์ประจ าทีม       เพื่อแบ่งใหเ้ห็นชดัเจนเม่ือเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น  
ป้ายติดหนา้อกเส้ือ   ป้ายคลอ้งคอ     ผา้พนัคอ หมวก ผา้ผกูหรือโพกศีรษะ สัญลกัษณ์ดงักล่าวควรมี
สีสันแตกต่างกนัออกไป เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง ของทีมอยา่งชดัเจน  
       1.7)  เตรียมทีมงานใหมี้จ านวนเพียงพอในการด าเนินงาน ไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีประจ าฐาน ฝ่าย
ประสานงาน เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยกลาง ส าหรับใหข้อ้มูล ช่วยแกปั้ญหาและรับรายงานตวัทีมต่าง ๆ ท่ีเสร็จ
ส้ินกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ แลว้ 
       1.8 ) จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับทีมงาน  จดัเตรียมสัญลกัษณ์ท่ีแสดงใหท้ราบเส้ือทีม 
ป้ายคลอ้งคอ หมวก ผา้พนัคอ  ของใช ้เช่น    นกหวดี เคร่ืองเสียง และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นฐานต่าง ๆ  
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       1.9)  จดัเตรียมใบงานและแผนท่ีส าหรับกิจกรรม 
       1.10) จดัเตรียมวธีิการประเมินผล/แบบประเมินผล 

2.)  ขั้นด าเนินการ 
 2.1)  แบ่งทีมผูร่้วมกิจกรรม ติดสัญลกัษณ์ทีมใหช้ดัเจน 

2.2)  แจกใบงาน  
2.3 ) วทิยากรกิจกรรม Reading Rally ช้ีแจงวตัถุประสงค ์กติกา และล าดบั 

การเขา้ฐานของแต่ละทีม 
2.4 ) แนะน าเจา้หนา้ท่ีประจ าฐาน 
2.5)  จดัเจา้หนา้ท่ีประจ าฐาน  
2.6 ) นดัหมายผูร่้วมกิจกรรมเร่ืองเวลาและสถานท่ีส่งใบงาน 
2.7)  เร่ิมกิจกรรม Reading Rally  ตามเวลาท่ีก าหนด 
2.8 ) ส่งใบงานตามเวลาท่ีก าหนด 

3. ) ขั้นประเมินผล 
3.1)  วทิยากรใหทุ้กทีมเล่าถึงวธีิการ ประสบการณ์ และประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

หากมีเวลาเหลือเพียงพอ  หากเวลาจ ากดั คดัเลือกเฉพาะทีมท่ีรวดเร็วถูกตอ้งท่ีสุดวา่มีวธีิการท างาน
อยา่งไรจึงประสบผลส าเร็จ และไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมอยา่งไรบา้ง และขออาสาสมคัรทีมท่ีจะมา
เล่าประสบการณ์ Reading Rally ใหเ้พื่อน ๆ ฟัง เพื่อจะไดรั้บทราบประสบการณ์ท่ีต่างกนัออกไป  ไม่
ควรประกาศวา่ทีมใดชา้ท่ีสุดหรือไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากจะท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีไม่ดี   หลงัจาก
นั้นวทิยากร ควรแนะแนวการท ากิจกรรม  
ช้ีขอ้บกพร่อง  ใหก้ าลงัใจทุกทีม และแนะน าใหอ่้านหนงัสือใหม้ากข้ึน   
     3.2)    แจกรางวลั  ใหแ้ต่ละทีมร้องเพลงประจ ากลุ่ม      เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนาน 
และความสามคัคี 
              3.3)    ประเมินผลดว้ยการแจกแบบสอบถาม หรือวธีิการท่ีเหมาะสม  
 

 
 
2.5 โครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน 

  กิจการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนเป็นกิจกรรมท่ีจดัใหแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาใน
บริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนนนทรีวทิยา  ผูจ้ดัเป็นนกัเรียนกิจกรรมหอ้งสมุดระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
และมธัยมศึกษาตอนปลาย ไปจดัใหช่้วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ ของทุกปี   โดยขอเวลาจาก
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โรงเรียนประถมศึกษาเพื่อใหน้กัเรียนไปจดักิจกรรม หรือในบางคร้ังโรงเรียนเชิญใหไ้ปจดักิจกรรมร่วม
ในงานนิทรรศการของโรงเรียนประถมศึกษา  กิจกรรมประสบผลส าเร็จตลอดมา  จึงจดัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2544 จนปัจจุบนั 
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนนทรีวทิยาท่ีไดน้ าเสนอน้ี ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ี
โรงเรียนท า   เป็นกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมง่าย ๆ  จนถึงกิจกรรมท่ีมีระบบการจดัการ และใชที้มงานมาก 
เก่ียวขอ้งกบัหลายฝ่าย ทุกกิจกรเนน้ประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะไดรั้บ และมีการจดัอยา่งต่อเน่ือง  โรงเรียน
ใดท่ีสนใจสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 7.1 
เร่ือง “ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

             
ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ (Automated Library System / Library Automation) 
            Library Automation คือ การผสมผสานการท างานร่วมกนัของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ เพื่อการ
จดัการหอ้งสมุด ซ่ึงประกอบดว้ยชุดค าสั่งดา้นงานวเิคราะห์ทรัพยากร งานจดัหา งานบริการยมื, คืน งาน
สืบคน้ขอ้มูล งานยมืระหวา่งหอ้งสมุด และงานควบคุม 
            ส่วนประกอบของหอ้งสมุดอตัโนมติั จ าแนกเป็น 4 ส่วนหลกั ดงัน้ี 

1. Hardware-Computer อุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ 
2. Software-โปรแกรมท่ีออกแบบ และพฒันาข้ึนมาเพื่อใชง้านในหอ้งสมุดโดยเฉพาะ 
3. ขอ้มูลหอ้งสมุด / ศูนยส์ารสนเทศ 
4. บุคลากร 

             ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัมาจากภาษาองักฤษวา่ The Integrated Library System หรือ 
Automated Library System หรือ Library Automation System 
            Automated Library System หมายถึง การน าเอา IT มา ใชใ้นการด าเนินงานของหอ้งสมุด และ
แหล่งสารสนเทศ ในดา้นงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานของ
หอ้งสมุดและแหล่งสารสนเทศดงักล่าว ประสบผลส าเร็จ ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ ท่ีตอ้งการ
เขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
             ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ    ท่ีมีใชใ้นหอ้งสมุดและแหล่งสารสนเทศของไทยมีหลายระบบ
ดังต่อไปนี ้

1. ระบบ MAGIC LIBRARY 
2. ระบบ HORIZON 
3. ระบบ INNOPAC 
4. โปรแกรม Alice for Windows (AFW) 
5. ระบบ VTLS 
6. Liberty3 
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เกณฑ์การเลอืกระบบห้องสมุดอตัโนมัติ ILS= Integrate Library System” 
              ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัมาจากภาษาองักฤษวา่ Integrated Library System หรือ Automated 
Library System หรือ Library Automation System  
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั หมายถึง การท างานของระบบงานในหอ้งสมุดท่ีท างานร่วมกนัหรือเช่ือมโยง
งานกนั ไดแ้ก่ งานจดัหา งานวเิคราะห์หมวดหมู่ งานบริการยมื- คืน และงานบริหารระบบสารสนเทศ
รูปแบบหน่ึงท่ีใชก้บัระบบงานในหอ้งสมุด 

        การตั้งเกณฑข์องการเลือกระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ตอ้งดูองคป์ระกอบหลายๆ เร่ืองไม่วา่จะเป็น
เร่ือง ฟังกช์ัน่การใชง้าน และส่วนเสริมต่างๆ ดา้นฟังกช์ัน่การใชง้าน การท างานเบ้ืองตน้ของระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมติัท่ีควรจะเป็นเท่านั้น มีเกณฑแ์บบคร่าวๆ ดงัน้ี 

                                

1. ระบบงานจัดหา (Acquisition) 
             1.1 สามารถจดัการดา้นงบประมาณและการจดัซ้ือ ทวงถามศูนยห์นงัสือได้ 
             1.2 จดัการ ควบคุมรายการและติดต่อส่ือสารผูจ้  าหน่ายร้านคา้ 
             1.3 สามารถตรวจสอบรายการสั่งซ้ือโดยการแกไ้ขไดก่้อนการสั่งซ้ือ 
             1.4 จดัการเก่ียวกบัอตัราการแลกเปล่ียนเงิน 
             1.5 สามารถสร้างระบบความปลอดภยัในโมดูลได้ 
             1.6 ก าหนดสิทธ์ิและอนุญาตใหเ้ฉพาะบุคคลได ้
2. ระบบงานวเิคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ (Cataloging) 
             2.1 บนัทึกรายการบรรณานุกรมไดใ้นรูป MARC และ Non- MARC 
             2.2 สามารถเพิ่ม ลด แกไ้ข Tag, Subfield ใน MARC ได ้
            2.3 เช่ือมต่อกบัระบบ Thesauri ไดจ้ากหนา้จอ Catalog 
            2.4 สนบัสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลในรูปแบบ MARC มาตรฐานได ้
            2.5 จดัเก็บรายละเอียดสารสนเทศฉบบัสมบูรณ์ใหอ้ยูใ่นรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
            2.6 สามารถป้อนขอ้มูลจากส่ือต่าง/ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาอยูใ่นรูปแบบ MARC 
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           2.7 มีระบบ Authority Control ตรวจสอบรายการผูแ้ต่ง หวัเร่ืองใหเ้ป็นมาตรฐาน  
3. ระบบงานบริการยมื-คืน (Circulation) 
            3.1 สามารถก าหนดระเบียบการยมื-คืนวสัดุหอ้งสมุดไดต้ามประเภทสมาชิก 
            3.2 สามารถก าหนดเวลาการยมืวสัดุแต่ละประเภทได ้
            3.3 สามารถเก็บประวติัรายละเอียดการยมืของสมาชิกแต่ละคนได้ 
            3.4 สามารถดูรายการยมืและรายการจองของตนเองผา่นอินเทอร์เน็ต  
            3.5 สามารถก าหนดปฏิทิน เพื่อจดัการเร่ืองก าหนดวนัส่งได้ 
           3.6 สามารถจดัการเก่ียวกบัค่าปรับ 
           3.7 สามารถจดัการเก่ียวกบัการยมืวสัดุหอ้งสมุดในช่วงเวลาสั้นได้ 
           3.8 สามารถจดัการเก่ียวกบัการยมื-คืนวารสารในลกัษณะ In-House-Use 
           3.9 สามารถพิมพร์ายงานและสถิติไดต้ามความตอ้งการ 
     คุณลกัษณะของระบบงานบริการยมื-คืน (Circulation) 
               1) กลุ่มผูใ้ชเ้ป็นทั้งแบบ National และ Local 
               2) สามารถท าการยมื-คืน โดยใชร้ะบบบาร์โคด้หรือเลข ID ของสมาชิกหอ้งสมุด 
               3) สามารถแสดงขอ้มูลรายละเอียดของผูใ้ชบ้ริการได้ 
               4) สามารถท าการค านวณเงินค่าปรับไดโ้ดยอตัโนมติั  
4. ระบบงานวารสารและเอกสาร (Serial Control) 
           4.1 สามารถใชข้อ้มูล Vendor ร่วมกนั 
           4.2 สามารถสร้างรายการ Holding วารสารและใหแ้สดงผลท่ี OPAC 
           4.3 สามารถตรวจสอบสถานะของวารสารแต่ละรายช่ืออยูใ่นสถานะใด 
           4.4 สามารถจดัระบบควบคุมและค านวณค่าใชจ่้าย ค่าบอกรับวารสาร ท าบญัชีวารสาร 
           4.5 สามารถออกจดหมายทวงวารสาร ไปยงัผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือตวัแทนได้ 
5. ระบบงานสืบค้นรายการทรัพยากร (Online Public Access Catalog) 
           5.1 สนบัสนุนการท างานแบบ Internet Web Clients 
           5.2 สามารถสืบคน้ขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบ โดยคน้จากช่ือผูแ้ต่ง นิติบุคคล ช่ือเร่ือง หวัเร่ือง  เลข
เรียกหนงัสือและค าส าคญั 
            5.3 สามารถสืบคน้แบบเทคนิคตรรกบูลีน 
           5.4 สามารถสืบคน้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเรียง ล าดบัอกัษรตาม
พจนานุกรม 
          5.5 สนบัสนุนการสืบคน้ผา่นมาตรฐานโปรโตคอล  Z39.50  ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบเสริมก็มีอีก 
เช่น การรองรับขอ้มูลในอนาคต ฐานขอ้มูลท่ีใช ้ระบบเครือข่าย  ฯลฯ 
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ระบบห้องสมุดอตัโนมัติควรจะต้องค านึงถึงมาตรฐาน 
            ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัท่ีดีควรจะรองรับเร่ืองมาตรฐานอีกมากมาย  เช่น MARC21, ISO2709, 
Z39.50 ฯลฯ 
         - ระบบออนไลน์ ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัท่ีดีควรท างานไดใ้นระบบออนไลน์  ทั้งในแง่ผูใ้ชบ้ริการ
และบรรณารักษเ์ช่น สืบคน้ออนไลน์ จองหนงัสือผา่นระบบออนไลน์ ต่ออายกุารยมืออนไลน์ 
         - การบริหารจัดการระบบทีด่ี ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัท่ีดีควรมีระบบท่ีสามารถบริหารจดัการ
ขอ้มูลภายในไดท้ั้งในเง่ของการน าขอ้มูลต่างๆ มาใชไ้ด ้เช่น สถิติการใชง้าน รายงานการใชง้าน และ
เก็บขอ้มูลการเขา้ใชง้าน 
         - การแลกเปลีย่นข้อมูล ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัท่ีดีควรมีฟังคช์ัน่ท่ีรองรับในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกบัหอ้งสมุดอ่ืนๆ 
        -  อนาคต ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัท่ีดีควรค านึงถึงการเติบโตทางดา้นเทคโนโลยใีนอนาคต  

 
ท่ีมา:  libraryhub. http://www.libraryhub.in.th/2009/06/18/selected-ils-for-library/ 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 7.2 
เร่ือง “ฐานขอ้มูล” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
ฐานข้อมูล 
 ฐานข้อมูล หรือ (Database) มาจากค า 2 ค า คือ Data และ Base 
 Data  คือ ทรัพยากรท่ีประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีมีปริมาณมาก  สามารถเพิ่มข้ึนและ
เปล่ียนแปลงไดใ้นขณะท่ี  Base  คือ ส่ิงท่ีเป็นฐานใหส้ร้างต่อข้ึนไปได ้ ดงันั้น  เม่ือน าค าวา่  Database  
มารวมกนัและน ามาใชใ้นวงการสารสนเทศ มีความหมายดงัน้ี 
 ฐานข้อมูล หรือ Database เป็นแหล่งท่ีจดัเก็บสารสนเทศซ่ึงอยูใ่นรูปแฟ้มขอ้มูลท่ีตอ้งใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผลอ่ืนในการเรียกอ่านขอ้มูล ขอ้มูลในฐานขอ้มูลอาจจะเป็นตวัเลข   
รายการอา้งอิงทาง บรรณานุกรม บทคดัยอ่ ขอ้มูลเตม็รูปของบทความ รายงานทางวชิาการ บทความใน
สารานุกรม   
ประเภทของฐานข้อมูล จ าแนกตามลกัษณะการจดัเก็บ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
 1.  ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text)  คือ   ฐานขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูลซ่ึงเป็นเน้ือหาสาระ
สมบูรณ์ตามท่ีปรากฏอยูเ่ตม็   โดยไม่มีการตดัหรือยอ่จากฐานขอ้มูลน้ี   ผูค้น้จะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมี
อยูไ่ม่วา่จะเป็นสารานุกรม   กฎหมาย   ข่าวหนงัสือพิมพ ์ คุณสมบติัทางเคมี  สิทธิบตัร  ขอ้มูลประชากร 
ฐานขอ้มูลประเภทน้ีใชใ้นการตอบค าถามทัว่ไ ป    ซ่ึงจะใหข้อ้มูลเน้ือหาเบ้ืองตน้แก่ผูใ้ช ้และพบไดท้ั้ง
ในรูปออนไลน์และออฟไลน์ เช่น   CHEMSEARCH ,  Academic  American  Encyclopedia    รวมทั้ง
ฐานขอ้มูลท่ีพบในอินเทอร์เน็ต 
 2.  ฐานข้อมูลอ้างองิ  (Reference Database)   เป็นฐานขอ้มูลอกัขระ ประกอบดว้ย  รายละเอียด
ทางบรรณานุกรม   หรือดรรชนีแหล่งท่ีมาของสารสนเทศ  โดยมุ่งเนน้ท่ีจะช่วยให้                ผูใ้ชท้ราบวา่   
ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการสามารถหาไดจ้ากส่ิงพิมพใ์ดบา้ง และส่ิงพิมพน์ั้นอยูท่ี่ใด โดยผูใ้ชจ้ะไม่ได้
เน้ือหาของขอ้มูลเหมือนกบัฐานขอ้มูลประเภทแรก  ฐานขอ้มูลประเภทน้ี เช่น  ฐานขอ้มูล
ทรัพยากรหอ้งสมุด   ดรรชนีวารสารไทย  MEDLINE,  ERIC,  LISA 
 3.  ธนาคารข้อมูล  (Data Bank)  เป็นฐานขอ้มูลเชิงตวัเลขในรูปของสถิติ  กราฟ ตาราง และ
ขอ้มูลดิบฐานขอ้มูลประเภทน้ีใหค้  าตอบโดยตรง โดยไม่ตอ้งอา้งอิงไปยงัเอกสารตน้เหล่ง 
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ประโยชน์ของฐานข้อมูล 

1.  จดัเก็บสารสนเทศไดใ้นปริมาณสูงท าใหป้ระหยดัเน้ือท่ีในการจดัเก็บมากกวา่เก็บ                    
ในกระดาษ 

2.   จดัเก็บสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพกวา่การคน้ดว้ยมือ ทั้งยงัเป็นการช่วยประหยดัเวลาในการคน้หา 

3.   ปรับปรุงและแกไ้ขสารสนเทศในฐานขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว ท าใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูล  ท่ี
ถูกตอ้งและทนัสมยัเสมอ 

4.    เช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลท่ีอยูห่่างไกลไดโ้ดยระบบออนไลน์    ท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูล
สารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  โดยไม่ตอ้งเดินทางไปคน้หาจากหลายแหล่ง 

5.  มีการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลเขา้ระบบโทรคมนาคมท่ีทนัสมยั  ท าใหฐ้านขอ้มูลแพร่หลายและ
สามารถจดัหาไดง่้ายจากทัว่โลก 

 ฐานข้อมูลทีน่่าสนใจ (Useful Database) 
             [กด Ctrl+Click เพ่ือเข้าศึกษาเวบ็ไซต์ฐานข้อมลูต่าง ๆ ] 

 

บริการสืบคน้บทความทางวิชาการจากส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่ Peer-reviewed Journals วิทยานิพนธ์ หนงัสือ รายงานการ
วิจยั จากส านกัพิมพ์ สมาคม มหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษา
ต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีของ Google  

 

ระบบสืบคน้เอกสารสิทธิบตัรจาก The United States Patent and 
Trademark Office (USPTO) ดว้ยเทคโนโลยีของ Google เปิดตวั
อยา่งเป็นทางการเม่ือ 13 ธนัวาคม 2549 

 

ฐานข้อมูลพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย 
 : รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ของพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินในประเทศไทยท่ี
น่าสนใจ 

 

ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย 
 : รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบั จารึกในประเทศไทย มีค าแปลและ
รูปภาพประกอบครบถว้น 

 

NLM Databases แหล่งรวมฐานขอ้มลูต่างๆ ของ National 
Library of Medicine (NLM) 
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MedLine บริการสืบคน้ขอ้มลูดา้นสุขภาพแก่ประชาชนทัว่ไป 
ของ National Library of Medicine ครอบคลุมเอกสารต่างๆ 
รวมทั้งขอ้มลูยา สารานุกรมและพจนานุกรมทางการแพทย์ 

 

PubMed ฐานขอ้มลูเพ่ือการสืบคน้บรรณานุกรมและบทคดัยอ่ 
ของบทความสาขาชีวการแพทย ์จากฐานขอ้มลู MEDLINE 
จ านวนมากกวา่ 16 ลา้นระเบียน ครอบคลุมวารสาร 4,900+ ช่ือ 
จาก 70 กวา่ประเทศทัว่โลกยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 1950 ถึงปัจจุบนั 
รวมทั้งวารสารสาขาอ่ืนนอกเหนือจากท่ีปรากฎใน MEDLINE 
ดว้ย มี LinkOut  เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องวารสาร เพ่ือเรียกดู
บทความฉบบัเตม็ (full-text) ได ้และเช่ือมโยงกบั Entrez 
Databases อ่ืนๆ ดว้ย เช่น PMC, e-Books, Nucleotide, Protein,  

 

ToxNet ฐานขอ้มลูทางดา้นสารพิษ พิษวิทยา จดัท าโดย The U.S. 
National Library of Medicine 

 

BioMed Central (BMC) BMC เป็นส านกัพิมพอ์อนไลน ์
วารสารทางวิชาการสาขาชีวการแพทย ์ท่ีมีนโยบายสนบัสนุนการ
ตีพิมพใ์นลกัษณะ "Open Access Publisher" รวมทั้งใหบ้ริการ
บทความฉบบัเตม็ของวารสารต่างๆ ท่ีอยูใ่นเครือ BMC ฟรี 

 

PDFGeni is a dedicated pdf search engine for PDF ebooks, 
sheets, forms and documents. 

 

Scribd is a free, web-based, document sharing community and 
self-publishing platform that enables anyone to easily publish, 
distribute, share, and discover documents of all kinds. 

 

PDFoo was developed for free services to provide resources of 
PDF files. All files based on popular section and it short by 
number of the most download by people.  

 

My First Brain เวบ็ไซตท่ี์เปิดใหบ้ริการดา้นการศึกษา ฟรี เพ่ือ
ประโยชนใ์นการศึกษาหาความรู้ดว้ยตวัเองอยา่งมีสาระและ
ครบถว้นโดยไม่จ ากดัวยั 
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Asian Resources for Librarians More than 758 Library 
Science e-Journals, 693 Asian Databases, Conferences & 
Exhibitions for Librarians and Information Specialists, Access 
Magazine (Asian newspaper on electronic information, products 
and services) 

 

Arxiv.org E-Print Archive ระบบสืบคน้เอกสารทางวิชาการทุก
ประเภท (e-print service) ในสาขา physics, mathematics, non-
linear science, computer science, และ quantitative biology 
ปัจจุบนัมีขอ้มลูจ านวนมากกวา่ 388,775 รายการ 

 

Chemical Information from the Environmental Health 
Information Program of the National Library of Medicine 
ฐานขอ้มลูพิเศษของ National Library of Medicine (NLM) ท่ีให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัโครงสร้างสารเคมี ยา และพิษวิทยา 

 

Civil Engineering Database ASCE'S Electronic Information 
Retrieval Service to All. Its Publications Published since 1970 
the CEDB provides access to over 100,000 bibliographic and 
abstracted records. ฐานขอ้มลูเพ่ือการสืบคน้วารสารและส่ิงพิมพ์
ต่างๆ ของ ASCE (American Society of Civil Engineers) ขอ้มลู
ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 1970-ปัจจุบนั 
 

 

Faculty of 1000 Biology is the next generation literature 
awareness tool. It is a revolutionary new online research service 
that will comprehensively and systematically highlight and 
review the most interesting papers published in the biological 
sciences, based on the recommendations of a faculty of nearly 
2500 selected leading researchers. 

 

IPCS INCHEM ฐานขอ้มลูเพ่ือการสืบคน้ขอ้มลูทางวิชาการ
เก่ียวกบัสารเคมีท่ีใชก้นัมากทัว่โลก ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและปนเป้ือนในอาหาร 
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ISIHighlyCited.com ฐานขอ้มลูฟรี ของ ISI ใชส้ าหรับคน้หา
ประวติันกัวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิงสูงระดบัโลกในสาขาวิชาต่างๆ 
โดยการสืบคน้จากช่ือนกัวิจยั สถาบนั ประเทศ และสาขาวิชา 

 

Public Library of Science (PLoS) The Public Library of 
Science (PLoS) is a non-profit organization of scientists and 
physicians committed to making the world's scientific and 
medical literature a freely available public resource. The Public 
Library of Science (PLoS) seeks to catalyze a change from 
traditional subscription-based scientific and medical journal 
publishing to open access publishing 

 

Science.gov ระบบบริการสืบคน้ฐานขอ้มลูทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลอเมริกนั 

 

European Patent Office เครือข่ายฐานขอ้มลูเอกสารสิทธิบตัร
ของกลุ่มประเทศยโุรป (The European Patent Organisation) 
สามารถสืบคน้เอกสารสิทธิบตัรของประเทศต่างๆ จากทัว่โลก 
ใหบ้ริการเอกสารฉบบัเตม็ฟรี ส าหรับสิทธิบตัรของ EPO, WIPO, 
USA, UK 
 

 

The World Intellectual Property Organization (WIPO) is an 
international organization dedicated to promoting the use and 
protection of intellectual property. With headquarters in Geneva, 
Switzerland, WIPO is one of the 16 specialized agencies of the 
United Nations system of organizations. It administers 23 
international treaties dealing with different aspects of 
intellectual property protection. The Organization counts 183 
nations as member states.  

 

ฐานขอ้มลูส่ิงพิมพแ์ละเอกสารขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
ในสาขาแพทยศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ดว้ยความร่วมมือระหวา่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวรและองคก์ารอนามยัโลก ใหบ้ริการสืบคน้
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และดาวนโ์หลดเอกสาร วารสารและหนงัสือต่างๆ  

ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์/งานวจัิย (Theses & Research Database) 

 

TDC หรือ Thai Digital Collection : เป็นโครงการหน่ึงของ 
ThaiLIS ใหบ้ริการสืบคน้ฐานขอ้มลูเอกสารฉบบัเตม็ ซ่ึงเป็น
เอกสารของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยัของนกัศึกษาและ
คณาจารย ์รวบรวมจากมหาวิทยาลยัต่างๆทัว่ประเทศไทย 

 

วทิยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ (BSRU e-Theses) : ใหบ้ริการ
รายช่ือวิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ ระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

 

ฐานข้อมูลวทิยานิพนธอเิลก็ทรอนิกส์ (TKC e-Theses) : 
จดัท าข้ึนโดยศูนยก์ลางความรู้แห่งชาติ โดยไดร้วบรวม
ขอ้มลูวิทยานิพนธ์พร้อมบทคดัยอ่ จากสถาบนัการศึกษาทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจยัต่าง ๆ เพ่ือ
ใหบ้ริการและเผยแพร่ในการน าไปใชป้ระโยชนจ์ากองค์
ความรู้ 

 

ปริญญานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ (SWU e-Theses) : ปริญญา
นิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัเตม็ (Full Text) ของ
ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คลงัปัญญาจุฬาฯ (CUIR : Chulalongkorn University 
Institutional Repository) : ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ์และ
งานวิจยัของนิสิตและคณาจารยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ให้
ขอ้มลูสาระสงัเขปในเบ้ืองตน้ 

 

Mahidol e-Thesis : วิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัเตม็ของ
ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวนไม่ต ่ากวา่ 1,000 
รายการ จ าแนกตามคณะและสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ดนตรี, 
สงัคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย

109 

 

รหัส       : 

 

ฐานข้อมูล CMU e-Theses มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ : 
ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ สืบคน้เอกสารฉบบั
เตม็ (Full Text) จากวิทยานิพนธ์และการศึกษาคน้ควา้อิสระ
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2524-2549 

 

ฐานข้อมูล CMU e-Research มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ : 
ฐานขอ้มลูงานวิจยัอิเลก็ทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบคน้
เอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) และบทคดัยอ่ (Abstract) จาก
งานวิจยัของอาจารยแ์ละบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ : ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ์
อิเลก็ทรอนิกส์ สืบคน้เอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) และ
บทคดัยอ่ (Abstract) จากวิทยานิพนธ์ งานวิจยัของคณาจารย์
และ นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวทิยาลยัศิลปากร : 
ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ สืบคน้เอกสารฉบบั
เตม็ (Full Text) และบทคดัยอ่ (Abstract) จากวิทยานิพนธ์
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ฐานข้อมูล DCMS มหาวทิยาลยับูรพา : ฐานขอ้มลู
วิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ สืบคน้เอกสารฉบบัเตม็ (Full 
Text) และบทคดัยอ่ (Abstract) จากวิทยานิพนธ์ งานวิจยัของ
คณาจารยแ์ละ นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก
ของมหาวิทยาลยับูรพา 

 

ฐานข้อมูล e-Theses มหาวทิยาลยัรามค าแหง : ฐานขอ้มลู
วิทยานิพนธ์และงานวิจยัอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง ใหข้อ้มลูบทคดัยอ่และเอกสารฉบบัเตม็ 
ครอบคลุมเน้ือหาทุกสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอนภายใน
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ฐานข้อมูล e-Theses มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช : 
ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ ใหข้อ้มลูบทคดัยอ่
และเอกสารฉบบัเตม็ ครอบคลุมเน้ือหาทุกสาขาวิชาท่ีมีการ
เรียนการสอนภายในมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

ฐานข้อมูล e-Theses มหาวทิยาลยัมหาสารคาม : ฐานขอ้มลู
วิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ ใหข้อ้มลูบทคดัยอ่และเอกสาร
ฉบบัเตม็ ครอบคลุมเน้ือหาทุกสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

ฐานข้อมูล DCMS มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี : ฐานขอ้มลู
วิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ ใหข้อ้มลูบทคดัยอ่และเอกสาร
ฉบบัเตม็ ครอบคลุมเน้ือหาทุกสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

ฐานข้อมูล e-Theses มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย : ฐานขอ้มลู
วิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ ใหข้อ้มลูบทคดัยอ่และเอกสาร
ฉบบัเตม็ ครอบคลุมเน้ือหาสาขาการบริหารธุรกิจ (BBA, 
MBA, DBA) และสาขาอ่ืนๆของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

ฐานข้อมูล e-Theses มหาวทิยาลยัศรีปทุม : ฐานขอ้มลู
วิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ ใหข้อ้มลูบทคดัยอ่และเอกสาร
ฉบบัเตม็ ครอบคลุมเน้ือหาทุกสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 

Australasian Digital Theses Program : ฐานขอ้มลู
วิทยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ ใหข้อ้มลูบทคดัยอ่และเอกสาร
ฉบบัเตม็ ครอบคลุมเน้ือหาทุกสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลยัภายในประเทศออสเตรเลีย 

 

The UK Statute Law Database : ฐานขอ้มลูดา้นกฎหมาย
ของสหราชอาณาจกัร 

 

ฐานข้อมูลผลงานวจิยั กรมวชิาการเกษตร : สืบคน้บทคดัยอ่
ผลงานวิจยัสาขาเกษตรศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตร 
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ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ไทย (STKS) : โดยศูนยบ์ริการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ฐานข้อมูลงานวจิยัไทย : รวมงานวิจยัจ านวนประมาณ 
80,000 ช่ือเร่ือง ของ 4 หน่วยงาน คือ ส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช), ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว), สถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสุข และส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

 

ห้องสมุดส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั  : รวมงานวิจยั
ระดบัชาติหลากหลายสาขาวิชา ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนการ
วิจยัจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั  

 

ห้องสมุดงานวจิยั ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
(วช.) : หอ้งสมุดงานวิจยั ในศูนยข์อ้สนเทศการวิจยั 
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ(วช.) ภายใตส้ภาวิจยั
แห่งชาติ เป็นศูนยก์ลางตามมติคณะรัฐมนตรีในการรวบรวม
และเผยแพร่รายงานวิจยั วิทยานิพนธ์ และขอ้มลูงานวิจยั 
ของประเทศ 

 

ศูนย์บริการเอกสารการวจิยัแห่งประเทศไทย 

 

ฐานข้อมูลการวจิยัการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

 

ฐานข้อมูลงานวจิยัทางชาตพินัธ์ุ  : รวบรวมขอ้มลูงานวิจยัท่ี
เป็นการศึกษาเก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในประเทศไทย
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้

 

 

ห้องสมุดสถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข 
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ฐานข้อมูลวจิยัด้านแรงงาน 

 
ท่ีมา: http://www.lib.ru.ac.th/libthai.html และ http://stang.sc.mahidol.ac.th/  
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 7.3 
เร่ือง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเบือ้งต้น” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 การสืบค้นสารสนเทศ  หมายถึง  ความพยายามของบุคคลในการคน้หาใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ  โดยใชเ้คร่ืองมือสืบคน้ดว้ยมือ หรือเทคโนโลย ี ความส าเร็จในการสืบคน้โดยทัว่ไป มกัข้ึนกบั
กลยทุธ์และเทคนิคการสืบคน้ท่ีใช ้  ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือสืบคน้ต่างๆ  รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประเภทของสารสนเทศ  ผูสื้บคน้จะเขา้ถึงแหล่งท่ีจดัเก็บและใหบ้ริการสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และตรงตามความตอ้งการ    

 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดรายการบรรณานุกรมเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ไดน้ั้น 
 
ความหมายเคร่ืองมือสืบค้นสารสนเทศ 

เคร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศ  หมายถึง  เคร่ืองมือและรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆท่ีอ านวยความสะดวก
แก่ผูใ้ชใ้นการสืบคน้รายการสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัความตอ้งการโดยทัว่ไปเคร่ืองมือ
สืบคน้สารสนเทศจะใหร้ายละเอียด เพื่อการเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศ  ดงัน้ี 

 ขอ้มูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศท่ีตีพิมพแ์ละไม่ตีพิมพเ์ช่น                   
ช่ือผูเ้ขียน  ช่ือหนงัสือ  หรือช่ือบทความ  คร้ังท่ีพิมพ ์ ส านกัพิมพ ์ ปีพิมพ ์จ านวนหนา้ เป็นตน้ 

 ขอ้มูลดรรชนีและสาระสังเขปบทความในวารสารและหนงัสือพิมพ ์เช่น                 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ  ช่ือบทความ  ช่ือวารสาร ปีท่ี  ฉบบัท่ี  หนา้ท่ีตีพิมพ ์ เป็นตน้  และบางเคร่ืองมือให้
ขอ้มูลเน้ือหายอ่ดว้ย (สาระสังเขป) 

หอ้งสมุดจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

ผูใ้ชส้ารสนเทศ
ก าหนดค าหรือ

ข้อความท่ีตอ้งการคน้ 

 

ผูใ้ชไ้ดท้รัพยากร
สารสนเทศตรงความ

ตอ้งการ 

ช่ือผูแ้ต่ง  
 

- ช่ือเร่ือง /  
- ช่ือหนงัสือ 
ช่ือผูแ้ต่ง  

 

หวัเร่ือง/ค าคน้  
 

http://www.utqonline.in.th/
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 ขอ้มูลเน้ือหาฉบบัเตม็ (Full Text) ขอ้มูลเน้ือหาฉบบัเตม็โดยทัว่ไปมกัเป็นการ
สืบคน้วารสารอิเล็กทรอนิกส์  นกัศึกษาจะไดข้อ้มูลท่ีมีลกัษณะเน้ือหาฉบบัเตม็คือมีเน้ือหาของบทความ
ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที  รวมถึงขอ้มูลบรรณานุกรมของบทความวารสาร   

 ขอ้มูลส่ือประสม (Multimedia)  เป็นขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยขอ้ความ  ภาพน่ิง  
ภาพเคล่ือนไหว  และเสียง ขอ้มูลในลกัษณะน้ีส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้สารานุกรม
ออนไลน์  หรือเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นแผน่ซีดีรอม  ตวัอยา่งขอ้มูลส่ือประสมจากฐานขอ้มูลสารานุกรม
ออนไลน์ช่ือ  Grolier Multimedia  Encyclopedia 
ประเภทของเคร่ืองมือสืบค้น 

เคร่ืองมือคน้สารสนเทศจ าแนกเป็น  2  ประเภทใหญ่ๆดงัน้ี  
1. เคร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศดว้ยมือ หมายถึง  เคร่ืองมือสืบคน้ท่ีบนัทึกรายละเอีย ด 

ของรายการสารสนเทศไวใ้นรูปแบบท่ีผูใ้ชต้อ้งสืบคน้ดว้ยมือ  ส่วนใหญ่มกับนัทึกในรูปแบบส่ิงตีพิมพ ์ 
เช่น  บตัรรายการ  (Card catalog)  หรือมีลกัษณะเป็นเล่ม (Book  catalog) 

2. เคร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลย ีหมายถึงเคร่ืองมือสืบคน้ท่ีบนัทึก
รายละเอียดของรายการสารสนเทศไวใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการ
บนัทึกและสืบคน้สารสนเทศท าใหผู้ใ้ชส้ามารถสืบคน้สารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วและครอบคลุม
ประเด็นหวัขอ้ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งลึกซ้ึงกวา้งขวาง 
 ปัจจุบนั  แนวโนม้การใชเ้คร่ืองมือสืบคน้ดว้ยเทคโนโลยใีนหอ้งสมุดและแหล่งใหบ้ริการ
สารสนเทศต่างๆ  เพิ่มมากข้ึนตามความกา้วหนา้ของวทิยาการทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ปัจจุบนัน้ี 
เคร่ืองมือสืบคน้รูปแบบน้ีไดเ้ขา้มาแทนท่ีเคร่ืองมือสืบคน้ดว้ยมือมากข้ึน  
                 เคร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยท่ีีใชอ้ยา่งแพร่หลายในหอ้งสมุดและแหล่ง
ใหบ้ริการสารสนเทศ  จ  าแนกเป็น 4  ประเภทยอ่ย ดงัน้ี 

1. OPAC  ยอ่มาจากค าวา่  Online  Public  Access Catalog  หรือบางคร้ังอาจเรียกวา่  Online  
Catalog  เป็นเคร่ืองมือท่ีบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในหอ้งสมุด
ไวใ้นฐานขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองอ่าน  (Machine-readable format)  และ
ใหผู้สื้บคน้สารสนเทศแบบเช่ือมตรงกบัฐานขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่  Terminal  หรือ  
workstation  ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถป้อนค าส าคญัหรือหวัเร่ืองท่ีตอ้งการสืบคน้และแสดงผลการสืบคน้ไดท้าง
จอภาพ 
 2.   ฐานขอ้มูลออนไลน์  (Online Database)  เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ เพื่อ
ความสะดวกในการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ  ใหร้ายละเอียดทางบรรณานุกรม บทคดัยอ่และหรือ
เน้ือหาเตม็ (Full-text) เอกสารอา้งอิง  ของส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นหนงัสือ บทความวารสาร 
งานวจิยั วทิยานิพนธ์  ฯลฯ  

http://www.utqonline.in.th/
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            3.  CD-ROM  โดยทัว่ไปมกัใช ้ CD-ROM เป็นเคร่ืองมือท่ีใชสื้บคน้ฐานขอ้มูลบรรณานุกรม 
(Bibliographic database) และหรือขอ้มูลเน้ือหาเตม็ (Fulltext) ส่วนมากจะเป็นบทความวารสาร
ภาษาต่างประเทศ  รายงานการประชุมทางวชิาการ  รายงานการวจิยั  บทวจิารณ์หนงัสือหรือส่ิงพิมพ์
อ่ืนๆท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ  ส่วนมากซีดี-รอม 1 ช่ือมกัรวบรวมขอ้มูลเนน้เฉพาะทางใดทางหน่ึง  เช่น  
Agricola  รวบรวมขอ้มูลทางดา้นการเกษตร  ERIC รวมรวมขอ้มูลในสาขาการศึกษา  เป็นตน้  ซ่ึงแต่
เดิมฐานขอ้มูลซีดี-รอมใหบ้ริการเฉพาะในรูปของแผน่ซีดี –รอมเท่านั้น  แต่ในปัจจุบนัมีผูผ้ลิตบาง
รายได ้ ใหบ้ริการออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดว้ย  ซ่ึงเป็นการอ านวยความสะดวกในการสืบคน้
ขอ้มูลอีกทางหน่ึง 
 4. เคร่ืองมือสืบคน้บน Internet  จะช่วยใหก้ารเขา้ถึงสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตเป็นไปไดต้รง
ต่อความตอ้งการอยา่งง่ายและสะดวก มีอยู ่ 3  ประเภทไดแ้ก่  นามานุกรม  กลไกการสืบคน้  และกลไก
การสืบคน้ท่ีท างานร่วมกนัหลายกลไก  ทั้งน้ี  ผูใ้ชต้อ้งทราบ URL (Uniform  Resource Locator) หรือท่ี
อยูท่าง Internet ของ Web ท่ีตอ้งการสืบคน้  เพื่อใชใ้นในการเขา้ถึง Web นั้นๆได้  รวมทั้งใหข้อ้มูลส่ือ
ประสม (Multimedia) ดว้ย โดยเฉพาะการสืบคน้ขอ้มูลพจนานุกรม  สารานุกรม  และดรรชนีวารสาร 
 หอ้งสมุดท่ีทนัสมยัส่วนใหญ่ในปัจจุบนั  มกัจดับริการเคร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศหลกั
ใหแ้ก่ผูใ้ช ้ คือ  OPAC  โดยเฉพาะในรูปแบบ  WebPac  ซ่ึงนอกจากผูใ้ชจ้ะสามารถสืบคน้ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีในหอ้งสมุดแห่งนั้นๆ  แลว้ ผูใ้ชย้งัสามารถเขา้ถึงและสืบคน้สารสนเทศอ่ืนๆไดจ้าก CD-
ROM หรือ Search Engines  ตลอดจนสามารถสืบคน้รายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในหอ้งสมุดอ่ืนๆ  
โดยผา่นทาง  WebPac ไดด้ว้ย 
                 การสืบค้นด้วยค าส าคัญ 
     การสืบคน้ดว้ยค าส าคญัเป็นการสืบคน้โดยใชค้  าท่ีโปรแกรมคน้หาจดัท าดรรชนี และเก็บไว้
ในรูปฐานขอ้มูลซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละโปรแกรม เวบ็ไซตท่ี์บริการเคร่ืองมือสืบคน้ดว้ยวธีิน้ี
ท่ีรู้จกักนัดี  เช่น  Google  (www.google.com)   และ Lycos (www.lycos.com)  เป็นตน้ โปรแกรมคน้หา
แต่ละโปรแกรมมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัแตกต่างกนั ผูใ้ชค้วรทราบวา่ โปรแกรมคน้หา ท่ีใชเ้นน้การท า
ดรรชนีประเภทใด มีการใหน้ ้าหนกัสารสนเทศแต่ละเร่ืองอยา่งไร และควรใชม้ากกวา่หน่ึงโปรแกรม  
เพื่อใหสื้บคน้สารสนเทศสมบูรณ์ยิง่ข้ึน นอกจากน้ี ผูใ้ชท่ี้สนใจสามารถติดตามความเคล่ือนไหวและ
ศึกษาเก่ียวกบัโปรแกรมคน้หาแต่ละช่ือไดจ้าก www.searchengines.com   และเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ท่ี
คลา้ยคลึงกนั 
                ตัวอย่างโดเมนเนม หรือ ช่ือเร่ือง (Domain Name)   ช่วยใหผู้ใ้ชรู้้วา่เป็นเวบ็ไซตส์ังกดั
หน่วยงานใด 

.gov  (government) หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา 

.go.th (government 
Thailand) 

หมายถึง  หน่วยงานของรัฐบาลไทย 

http://www.utqonline.in.th/
http://www.google.com/
http://www.lycos.com/
http://www.searchengines.com/
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.edu  (education)  หมายถึง  หน่วยงานสถาบนัอุดมศึกษาของสหรัฐ 

.ac.th (academic Thailand) หมายถึง  หน่วยงานสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

.org (organizatons) หมายถึง  องคก์รอ่ืน ๆ ของสหรัฐ 

.or.th (organization 
Thailand) 

หมายถึง  กลุ่มองคก์รอ่ืน ของไทย 

.com (commercial) หมายถึง  กลุ่มองคก์รธุรกิจการคา้ 

.co.th (commercial 
Thailand) 

หมายถึง  กลุ่มธุรกิจการคา้ของไทย 

.net (network services)   หมายถึง  กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

.int (International)  หมายถึง  กลุ่มหน่วยงานระหวา่งประเทศ 

.mil (Military)  หมายถึง  หน่วยงานทางทหารของสหรัฐ 

ตัวอย่างเวบ็ไซต์ส าหรับค้นหาข้อมูลบนอนิเทอร์เน็ต 
             1. Search Engine และ Directory 
 

ช่ือ URL 

Google 

Yahoo 

AllTheWeb 

Altavista 

MSN Search 

http://www.google.com 

http://www.yahoo.com 

http://www.alltheweb.com 

http://www.altavista.com 

http://www.search.msn.com 

 
 

2. Meta search Engine 

ช่ือ URL 

Dogpile 

Mamma 

SurfWax 

Clusty 

 

http://www.dogpile.com 

http://www.mamma.com 

http://www.surfwax.com 

http://www.clusty.com 

 
 

            3. Multimedia Search Engine : รูปภาพ เสียงและวิดีโอ 

ช่ือ URL หมายเหตุ 
Findsound 

Ditto 

Picsearch 

Altavista/Alltheweb/Google 

http://www.foundsounds.com 

http://www.ditto.com 

http://www.picsearch.com 

altavista.com, 

alltheweb.com,google.com 

 

คน้หาไฟลเ์สียง 

คน้หารูปภาพ 

คน้หารูปภาพ 

คน้หารูปภาพหรือเสียงจาก 

tab ท่ีอยูด่า้นบนของค าคน้ 

 

http://www.utqonline.in.th/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.altavista.com/
http://www.search.msn.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.mamma.com/
http://www.surfwax.com/
http://www.clusty.com/
http://www.foundsounds.com/
http://www.ditto.com/
http://www.picsearch.com/
http://www.clusty.com/
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รหัส       : 

     การค้นหาข้อมูลข้ันสูงของ Search Engine 

ตัวด าเนินการ หน้าที่ ตัวอย่าง 

Text: แสดงหนา้ท่ีมีค  านั้นในส่วนใดส่วนหน่ึงภายในเน้ือหาของหนา้ 

ยกเวน้ส่วนของ image tag, link และ url 

Text: biology 

Title: แสดงหนา้ท่ีมีค  าหรือวลีท่ีคน้หาอยูใ่นส่วนของช่ือ (title) Title: MWIT School 

url: แสดงหนา้ท่ีมีค  าคน้หาในเวบ็(url) url: MWIT 

Link: แสดงหนา้ท่ีเช่ือมโยงไปยงั url ก  าหนด Link: mwit.ac.th 

Anchor: แสดงหนา้ท่ีมีค  าคน้ท่ีเป็น hyperlink ท่ีเช่ือมโยงมายงัหนา้ท่ี
ก าหนด 

Anchor: Click here 

to visit MWIT 

Related: แสดงหนา้ท่ีคลา้ยกบั url ท่ีก  าหนด Related: mwit.ac.th 

Image: แสดงหนา้ท่ีมีรูปภาพซ่ึงมีไฟลต์รงกบัค  าท่ีคน้ Image: mwit 

File type: จ ากดัผลลพัทข์องหนา้ท่ีชนิดของไฟลท่ี์ก าหนด File type: pdf 

Defined: คน้หาความหมายของค าท่ีตอ้งการ Defined: vocabulary 

Host: แสดงหนา้ท่ีอยูใ่นเคร่ือง host computer เคร่ืองใดเคร่ือง

หน่ึง 

Host: mwit.ac.th 

ตัวอย่างการค านวณทางคณติศาสตร์ด้วย Google 

ตัวด าเนินการ หน้าที่ ตัวอย่าง 

+,-,*,/ บวก, ลบ, คูณ, หาร 10+5, 10-5,10*5, 10/5 

^ ยกก าลงั 10 ^ 5 

% of X เปอร์เซนต ์Y 10% of 500 

th root of รากท่ี...ของ... 5th root of 32 

sqrt Square root sqrt(9) 

sin,cos,etc. ค านวณเชิงตรีโกณมิติ tan(45 degrees) 

! factorial 5! 

บริการอืน่ ๆ ของGoogle 
 Google Translate http://www.google.com/translate_t 

Google Books  http://books.google.com/ 
Google Scholar  http://scholar.google.com 
Google VDO  http://www.google.com 
Google Directory http://www.google.com 
Google Blog                     http://googleblog.blogspot.com/ 

http://www.utqonline.in.th/
http://www.google.com/
http://googleblog.blogspot.com/
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รหัส       : 

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากบัตรรายการ 

 หอ้งสมุด โรงเรียนบาง แห่ง  ยงั มีการจดัท าบตัรรายการหนงัสือและทรัพยากรสารสนเทศไว ้  
เพื่ออ านวยความสะดวกในการคน้หา หนงัสือ    ฉะนั้นถา้ผูใ้ชต้อ้งการทราบวา่  หอ้งสมุดมีทรัพยากร
สารสนเทศนั้นหรือไม่ ใหค้น้หาจากบตัรรายการวธีิใชบ้ตัรรายการท่ีถูกตอ้งคือ 
 1.  ใชบ้ตัรผูแ้ต่ง  เม่ือทราบช่ือผูแ้ต่ง หรือ ผูแ้ต่งร่วม   ผูแ้ปล   บรรณาธิการ  ผูร้วบรวม                   
ผูว้าดภาพประกอบ   ช่ือนิติบุคคลและบตัรโยงช่ือนิติบุคคล 
 2.  ใชบ้ตัรช่ือเร่ือง  เม่ือทราบช่ือเร่ืองหรือช่ือชุดของหนงัสือ ส าหรับบตัรหลกัท่ีลงช่ือเร่ืองเป็น
รายการหลกัและลงรายการแบบยอ่หนา้ค าคา้งก็เรียงอยูใ่นล้ินชกับตัรช่ือเร่ือง 
 3. ใชบ้ตัรเร่ือง เม่ือไม่ทราบช่ือผูแ้ต่งและช่ือเร่ืองของหนงัสือ ใหคิ้ดค าท่ีครอบคลุมเน้ือหา ของ
หนงัสือท่ีตอ้งการซ่ึงจะพบไดใ้นล้ินชกับตัรเร่ือง 
 4.  หากไม่พบบตัรท่ีตรงกบัขอ้มูลท่ีมีแสดงวา่หอ้งสมุดไม่มีหนงัสือเร่ืองนั้น  หากพบ
บตัรรายการท่ีตอ้งการ ใหจ้ดเลขเรียกหนงัสือจากมุมซา้ยบนของบตัร  เพื่อน าไปคน้หาหนงัสือจากชั้น
หนงัสือ หา้มดึงบตัรรายการออกจากล้ินชกัโดยเด็ดขาด 
 5.  เม่ือใชบ้ตัรรายการเสร็จแลว้ใหน้ าล้ินชกับตัรรายการเก็บเขา้ตูบ้ตัร  โดยเรียงหมายเลขประจ า
ล้ินชกับตัรรายการใหถู้กตอ้งตามล าดบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utqonline.in.th/
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รหัส       : 

 
UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 7.4 
เร่ือง “การส่ือสารในงานบริการสารสนเทศ” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

ความหมายของการส่ือสาร 

                  สวนิต ยมาภยั (2531: 18) ใหค้วามหมายของการส่ือสารวา่ หมายถึง การน าเร่ืองราวต่างๆ ท่ี
เป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น หรือ ความรู้สึกโดยอาศยัเคร่ืองมือน าไปโดยวธีิการใดวธีิหน่ึงใหไ้ปถึง
จุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการ  จนท าใหเ้กิดการเรียนรู้ความหมายแห่งเร่ืองราวเหล่านั้นร่วมกนัได้ 
              สนิท สัตโยภาส (2542 : 2)  หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษยถ่์ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก 
และประสบการณ์ตลอดจนข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ใหก้นัและกนัโดยผา่นทางสัญลกัษณ์     ต่าง ๆ จนรู้
เร่ืองราวเหล่านั้นร่วมกนั 

ความส าคญัของการส่ือสารในงานบริการสารสนเทศ 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานหอ้งสมุด หรือการ
สืบคน้ขอ้มูลท่ีอยูบ่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัหอ้งสมุด 
นบัเป็นกลจกัรส าคญัในการส่ือสารในงานบริการสารสนเทศท่ีสามารถท าใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดเขา้ถึง
สารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ   
 การส่ือสารมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในหอ้งสมุด และการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สถาบนั ชุมชน และสังคมภายนอก การด าเนินงานบริการสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจท าให้
การด าเนินงานหอ้งสมุดบรรลุเป้าหมาย/วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้หอ้งสมุดสามารถปรับเปล่ียนใหท้นั
กบัยคุขอ้มูลข่าวสาร และสังคมยคุเทคโนโลยท่ีีก าลงัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วไดห้อ้งสมุดมีภาระงานท่ี
ตอ้งรับผดิชอบหลายดา้นดว้ยกนั เช่น บริการยมื –คืน    บริการวารสารและหนงัสือพิมพ ์ บริการส่ือ
โสตทศันวสัดุ  บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้  เป็นตน้  ซ่ึงงานบริการในลกัษณะดงักล่าว  ผู ้
ใหบ้ริการตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัผูใ้ชบ้ริการในการเขา้มาใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการมกัจะมีความ
คาดหวงัในการเขา้มาใชบ้ริการจากบรรณารักษ ์แต่ในบางคร้ังพบวา่  ผูใ้หบ้ริการไม่สามารถท าตาม
ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการไดใ้นทุกๆ เร่ือง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัญหาในการส่ือสารกนัระหวา่งผู ้
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการท่ีเขา้ใจคลาดเคล่ือน  หรือส่ือสารไม่ตรงกนั  ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหผู้ใ้ชไ้ม่พึงพอใจ
ต่อการบริการเท่าท่ีควร  จะเห็นไดว้า่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน มาจากสาเหตุหลกัของการการส่ือสารนัน่คือ  การ
ใหบ้ริการสารสนเทศผา่นช่องทางการส่ือสารระหวา่งบุคคลต่อบุคคล  หรือระหวา่งบุคคลกบักลุ่มคน  

http://www.utqonline.in.th/
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รหัส       : 

การส่ือสารกบัผูใ้ชห้อ้งสมุดเป็นกุญแจไขไป                   สู่ความส าเร็จ  ข้ึนอยูก่บัความสามารถของ
บรรณารักษใ์นการฟัง และความสามารถในการรับข่าวสารท่ีไดย้นิ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ และโตต้อบกบั
ผูใ้ช ้(ผอ่งพรรณ ลวนานนท.์ 2547: 18) 

จุดประสงค์ในการส่ือสาร  
            จุดประสงคโ์ดยทัว่ไปของการส่ือสาร  มีดงัน้ี 
 1. เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสาร ใหผู้รั้บสารไดข้อ้มูลข่าวสาร หรือความรู้ ความเขา้ใจ ท าใหผู้รั้บสารมี
ความเขา้ใจ ไดข้อ้มูลข่าวสารมากข้ึน ช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหาได ้
 2.   เพื่อถ่ายทอดความคิดโนม้นา้วใจ มุ่งสร้างเจตคติ ความน่าเช่ือถือ ความศรัทธาแก่ผูรั้บสาร 
การส่ือสารลกัษณะน้ี ผูส่้งสารตอ้งใชจิ้ตวทิยาในการน าเสนอขอ้มูลจูงใจใหน่้าเช่ือถือ ท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร 

 3. เพื่อสอน/ฝึกอบรม เป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนปฏิบติัตาม จะใหป้ระสบความส าเร็จ  

             4.  เพื่อเป็นท่ีปรึกษา ใหค้  าแนะน าท่ีดี ช่วยใหบุ้คคลสามารถแกปั้ญหาส่วนตวัได ้เพื่อสร้างขวญั
และก าลงัใจ 
              5.  เพื่อจรรโลงใจ ผูรั้บสารจะเกิดความรู้ท่ีดีต่อตนเอง ต่อส่ิงแวดลอ้มและต่อสังคม  

 4. เพื่อความบนัเทิง เพื่อผอ่นคลายความเครียด เกิดความสุข ความร่ืนรมยใ์นการรับสาร เช่น 
การฟังดนตรี การชมภาพยนตร์ การอ่านหนงัสือ เป็นตน้  

องค์ประกอบของการส่ือสาร 

 การส่ือสารนั้นเกิดข้ึนอยูทุ่กขณะ หากเราอยูต่ามล าพงัก็เป็นการส่ือสารกบัตนเอง เม่ือเราไดมี้
การส่ือสารกบัผูอ่ื้น จะดว้ยค าพดู น ้าเสียง หรือกิริยาท่าทาง ถา้บุคลท่ีเราส่ือสารดว้ยเกิดความเขา้ใจ รับรู้
ไดถื้อวา่มีการส่ือสารเกิดข้ึนแลว้  องคป์ระกอบพื้นฐานของการส่ือสารคือ 
 
 
 
         
 

      ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารตวัต่อตวั การส่ือสารกลุ่มยอ่ย หรือการส่ือสารมวลชนยอ่มประกอบไปดว้ย
องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ทั้งส้ิน 

 

ปัญหาของการส่ือสารในงานบริการสารสนเทศ  

               ปัญหาของลกัษณะของการส่ือสารในงานบริการสารสนเทศ มีดงัน้ี 
               1.  การส่ือสารระหวา่งคนกบัคน  ผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้ริการสารสนเทศสามารถตอบโตก้นัได้
โดยตรง ซกัถามขอ้มูลเพิ่มเติมได ้ สังเกตกริยาท่าทาง ทั้งสองฝ่าย  ผูใ้ชอ้าจไม่ชอบวธีิการใชส้ารสนเทศ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากวธีิเดิมท่ีเคยรู้จกัใช้ และไม่ยอมรับในเร่ืองของการขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ผูส่้งสาร 

(Sender) 
ผูรั้บสาร 

(Receiver) สาร (Message) 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย

121 

 

รหัส       : 

สารสนเทศท่ีตอ้งการศึกษา  นอกจากน้ี ผูใ้ชย้งัไม่ทราบวา่จะหาสารสนเทศท่ีตอ้งการไดจ้ากท่ีใดบา้ง ท า
ใหเ้กิดความล่าชา้ในการหาเอกสารอา้งอิง  เพื่อแกปั้ญหาเฉพาะเร่ืองไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ส่วนผูใ้หบ้ริการอาจ
เขา้ใจผูใ้ชไ้ม่ดีพอและไม่ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ช้  
             2. การส่ือสารระหวา่งคนกบัเคร่ืองจกัร  ผูใ้ชไ้ม่ทราบขีดความสามารถในการท างานของระบบ
การจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ รวมทั้งไม่ทราบวธีิการใชง้านระบบ และปัญหาท่ีส าคญัอีกประการ
หน่ึงคือผูใ้ชย้งัไม่มีความรู้เก่ียวกบัวธีิการใชร้ะบบคน้คืนสารสนเทศท่ีจดัเก็บในฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม ทั้งวธีิการใช้  และเทคนิควธีิการในการเขา้ถึง 
สารสนเทศ และตวัระบบสารสนเทศตอ้งออกแบบใหมี้ลกัษณะเป็นมิตรกบัผูใ้ช้ ใชง่้ายและไม่ตอ้งใช้
เวลามากเพื่อเรียนรู้การใชง้านระบบ  

3. ภาษา  เน่ืองจากสารสนเทศมีหลายภาษา  โดยเฉพาะสารสนเทศท่ีผลิตออก เพื่อเผยแพร่
ความรู้ในแขนงวชิาต่างๆ  แมจ้ะพยายามเผยแพร่ออกมาเป็นภาษาสากลคือ ภาษาองักฤษ ซ่ึงปัญหาเร่ือง
ความแตกต่างระหวา่งภาษาจดัเป็นอุปสรรคส าคญัในการเขา้ถึงสารสนเทศเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ได้
อยา่งเตม็ท่ี  ผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชอ้าจตอ้งใชท้ั้งเวลา แรงงานและค่าใชจ่้ายในการถ่ายทอดสารสนเทศ
ออกมาเป็นภาษาท่ีเขา้ใจ  ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่ทนัต่อความตอ้งการในขณะนั้น โดยเฉพาะการตดัสินใจทาง
ธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีรวดเร็วและเท่ียงตรง เพื่อการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง  

4. การใชศ้พัทเ์ฉพาะกลุ่มอาชีพ มกัใชเ้ฉพาะในกลุ่มนกัวชิาการ นกัวจิยั จึงยากส าหรับบุคคล
ทัว่ไปท่ีจะทราบถึงความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสาร โดยเฉพาะศพัทเ์ฉพาะ ศพัทท่ี์สร้างข้ึนใหม่ ค า
ยอ่ เป็นตน้  

5. วฒันธรรม ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมเป็นอุปสรรคส าคญัในการเรียนรู้และเขา้ถึง
สารสนเทศท่ีมาจากแหล่งสารสนเทศต่างวฒันธรรมกนั อาจท าใหก้ารเขา้ถึงเน้ือหาสารสนเทศท าไดย้าก
ไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
               6. รูปแบบ การน าเสนอการท าความเขา้ใจกบัสารสนเทศในบางเร่ือง บางคร้ังการอธิบายดว้ย
ตวัอกัษรอาจไม่ชดัเจนเท่ากบัการน าเสนอดว้ยภาพประกอบ   นอกจากรูปแบบของเน้ือหาท่ีน าเสนอแลว้  
รูปแบบของส่ือท่ีจดัเก็บจะส่งผลต่อการน าสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ดว้ยเช่นกนั เช่น สารสนเทศท่ี
จดัเก็บในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หากขาดอุปกรณ์ประเภทฮาร์ดแวร์หรือไม่มีไฟฟ้าจะไม่สามารถน า
สารสนเทศท่ีจดัเก็บไวม้าใชง้านได ้ 
                7. การผลิตเกินพิกดั การเกิดภาวะของสารสนเทศท่ีมีปริมาณมาก ทั้งอยูใ่นรูปแบบบทความ 
การตีพิมพซ์ ้ าและสารสนเทศของตน้ฉบบัเดิม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการทุ่มเทดา้นการวจิยัพฒันา ความ
ตอ้งการสารสนเทศของนกัวจิยั สภาพเช่นน้ีก่อใหปั้ญหาแก่ผูใ้ชส้ารสนเทศทั้งในการเขา้ถึงและการ
เลือกใช ้คือ ผูใ้ชต้อ้งใชค้วามพยายามและค่าใชจ่้ายมากข้ึนเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ เน่ืองจาก
สารสนเทศมีใหเ้ลือกจ านวนมากยากแก่การติดตามคน้ควา้อยา่งทัว่ถึง ปัญหาอีกประการหน่ึงคือความ
ลา้สมยัของสารสนเทศเพราะยิง่อตัราการเพิ่มมากข้ึนเท่าไร อตัราความลา้สมยัก็เร็วข้ึนเท่านั้น  
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               8. เวลา สารสนเทศจะมีประโยชน์ต่อผูใ้ชเ้ม่ือผูใ้ชไ้ดรั้บสารสนเทศทนัเวลาท่ีตอ้งการ  สามารถ
น าไปใชไ้ดถู้กตอ้ง ถูกท่ีและถูกเวลาโดยเฉพาะสารสนเทศท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจ ถา้ไดข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้งยอ่มไดเ้ปรียบ การด าเนินงานเก่ียวกบัสารสนเทศท่ีล่าชา้ อาจเกิดจากการจดัพิมพ ์การแปล การ
ด าเนินงานดา้นเทคนิค การคน้คืน การจดัส่งสารสนเทศและการประเมินค่าสารสนเทศ เป็นตน้  

9. ค่าใชจ่้าย สารสนเทศท่ีดีและมีคุณภาพตอ้งมีค่าใชจ่้ายประกอบในการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
ในปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาใชเ้พื่อใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพ  แหล่งสารสนเทศจึง
ตอ้งคิดค่าบริการ รวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

10. ระยะทาง ปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยกีารส่ือสารและโทรคมนาคมเขา้มาใหบ้ริการมาก
ข้ึน เพื่อแกปั้ญหาเร่ืองระยะทางท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัในการเขา้ถึงสารสนเทศ  ช่วยใหผู้ใ้ชท้ราบวา่
สารสนเทศท่ีตอ้งการอยูท่ี่ไหนสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวก   
การเลอืกส่ือเพือ่การส่ือสารในงานบริการสารสนเทศ  

            ส่ือ ในท่ีน้ีหมายถึง ระบบหรือวธีิการท่ีคดัเลือกส่ือเพื่อใชใ้นการส่งสารทั้งภายในและภายนอก  
การใชส่ื้อหลาย ๆ อยา่งจะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด เพราะการใชส่ื้อมากกวา่หน่ึงวธีิท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ สารส าคญั
จะถูกส่งไปถึงผูรั้บสารได ้

 

 ประเภทของส่ือเพือ่การส่ือสาร 

                   ประเภทของส่ือเพื่อการส่ือสารภายในและภายนอกหอ้งสมุด ไดแ้ก่ ประกาศ ขอ้แนะน า 
 ป้ายประกาศ  การจดันิทรรศการ  คู่มือการใช ้หรือคู่มือแนะน าการใช ้ ข่าวหรือการโฆษณาใน
หนงัสือพิมพ/์  นิตยสาร/โทรทศัน์ บทความ  ป้ายประกาศ โปสเตอร์ เอกสารแผน่พบั ใบปลิว 
จดหมายข่าว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท ์เป็นตน้ 
              การเลือกส่ือเพื่อการส่ือสารในงานสารสนเทศนั้น ควรพิจารณาอยา่งรอบคอบจะช่วยท าใหก้าร
ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การเลือกประเภทส่ือท่ีดีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาจจะเป็นส่วน
หน่ึงท่ีเพิ่มคุณค่า หรือลดคุณค่าของการส่ือสารได ้
               อยา่งไรก็ตามปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนช่วยให้บรรณารักษ์สามารถส่ือสารในงานบริการสารสนเทศ
ไดป้ระสบผลส าเร็จนั้น นอกจากการส่ือสารแลว้ ผูใ้หบ้ริการสารสนเทศ ควรมีคุณสมบติัเฉพาะ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ความคิดเชิงวเิคราะห์  เป็นผูมี้ความคิดเชิงวเิคราะห์สามารถใชค้วามคิดพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ได้
อยา่งชดัเจนรอบคอบ 

2. ความช่างสังเกต  เป็นผูช่้างสังเกตวา่ผูใ้ชค้นใดตอ้งการความช่วยเหลือ แต่ไม่กลา้เขา้มา
ซกัถาม หรือ ผูใ้ชค้นใดตอ้งการช่วยตนเองมากกวา่ท่ีจะใหผู้ใ้หบ้ริการคอยติดตามซกัถาม หรือแสดง
ความช่วยเหลือ 
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3. ความคิริเร่ิม เป็นผูมี้จินตนาการดีและมีความคิดริเร่ิมในการหาลู่ทางใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมใน
การใหบ้ริการสารสนเทศ 

4. ความอดทน มีความอดทนในการติดต่อกบัผูใ้ชท่ี้มีลกัษณะต่าง ๆ ทั้งผูท่ี้มีความสุภาพ
อ่อนโยน ผูท่ี้มีความกา้วร้าว หรือผูท่ี้มีปัญหาดา้นอ่ืน  

5.  ความจ าดี เป็นผูมี้ความจ าดี ทั้งในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้(ท่ีมาขอใหบ้ริการสม ่าเสมอ) วา่มี
ความสนใจข่าวสารดา้นใด ตลอดทั้งจ  าแหล่งสารสนเทศและคุน้เคยกบัทรัพยากรสารสนเทศท่ีอาจเป็น
ประโยชน์ต่อการใหบ้ริการได้ 

6. ความคิดกว้างขวาง เป็นผูมี้ความคิดกวา้งขวาง ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูร่้วมงานและ
ผูใ้ชบ้ริการ ตลอดทั้งเป็นผูมี้หูตากวา้งไกลท่ีจะปรับปรุงตนเอง และปรับปรุงงานใหมี้คุณภาพดีข้ึน  

7. ความมีน า้ใจ เป็นผูมี้น ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน เม่ือผูร่้วมงานมีปัญหาตอ้งคน้ควา้หาค าตอบท่ีตน
ทราบแหล่งค าตอบ ก็ควรใหค้  าแนะน า ไม่ปล่อยใหเ้พื่อนร่วมงานตอ้งยุง่ยากคน้หาใหม่ นอกจากน้ี  ยงั
ไม่ควรกล่าวแก ้ค าแนะน าของเพื่อนร่วมงานท่ีก าลงัใหค้  าปรึกษาแก่ผูใ้ชด้ว้ยวธีิท่ีจะท าใหเ้กิดการเสีย
หนา้ข้ึนได ้กล่าวคือ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ 

8. ใจรักบริการ เป็นผูมี้ทศันคติท่ีดีต่อการบริการ มีใจรักท่ีจะท างาน ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูใ้ช ้  
9. จรรยาในการท างาน เป็นผูมี้จรรยาในการท างานบริการ ไม่น าปัญหาของผูใ้ชไ้ปบอกเล่าให้

ผูอ่ื้นฟังทั้งในเชิงขบขนัหรือติเตียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับผูท่ี้ปฏิบติังานในหน่วยบริการของ
หอ้งสมุด ขอ้มูลหรือสารสนเทศบางอยา่งอาจเป็นส่ิงท่ียงัไม่ควรเปิดเผย เน่ืองจากเป็นเร่ืองส่วนตวัหรือ
อาจน าความลม้เหลวมาสู่หน่วยงานท่ีหอ้งสมุดนั้น ๆ สังกดัอยูไ่ด้ 

10. ความรอบคอบ เป็นผูมี้ความรอบคอบถ่ีถว้นในการก าหนดแหล่งสารสนเทศท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  

11. ความศรัทธาต่อการศึกษา เป็นผูมี้ความศรัทธาต่อการศึกษาวา่ เป็นส่ิงส าคญัท่ีมีส่วนช่วย
ปรับปรุงคุณภาพชีวติของมนุษยใ์หดี้ข้ึน และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้                 ทั้ง
โดยทางตรงและโดยทางออ้มเพื่อเตรียมการใหบ้ริการสารสนเทศอยา่งเตม็ท่ี  

12. ความยดืหยุ่น เป็นผูมี้ความยดืหยุน่ ไม่ติดยดึกบักฎเกณฑแ์ละระเบียบจนเกินไป                
ท าใหผู้ใ้ชไ้ม่ไดรั้บความสะดวกในการใชบ้ริการ 

           เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการสารสนเทศเป็นบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อใกลชิ้ดกบัผูใ้ชโ้ดยตรง ท าหนา้ท่ี
เป็นตวักลางเช่ือมโยงระหวา่งความตอ้งการของผูใ้ชก้บัแหล่งสารสนเทศ เพื่อช่วยใหผู้ใ้ช ้
บริการไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บุคลากรดงักล่าวจึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดภาพลกัษณะอนัดีงามของผูใ้ชต่้อหอ้งสมุด อีกทั้งยงัช่วยใหง้านบริการ
สารสนเทศของหอ้งสมุดบรรลุเป้าหมายท่ีไดว้างไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ผูท่ี้จะปฏิบติังานบริการสารสนเทศ จึงควรเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและบุคลิกภาพโดยทัว่ไปท่ี
เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย

124 
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1. การแต่งกาย เป็นผูแ้ต่งกายเหมาะสม กล่าวคือ ไม่แต่งตวัมากไปหรือนอ้ยไปจนดูไม่สุภาพ 
ควรดูใหพ้อเหมาะกบัสภาพของหน่วยงานตน้สังกดัท่ีสถาบนับริการสารสนเทศสังกดัอยู ่และเหมาะสม
กบัประเภทของผูใ้ช ้เช่น เม่ือใหบ้ริการในหอ้งสมุดประชาชนในชนบท ผูใ้หบ้ริการสารสนเทศควร
แต่งตวัแต่พอควร เพื่อใหผู้ใ้ชมี้ความสบายใจ อยากท่ีจะเขา้มาไต่ถามเม่ือมีค าถาม  

2. ท่าทาง มีท่าทางท่ีเป็นมิตร ไม่ท าหนา้บ้ึงเฉย ควรมีท่าทางท่ีน่าเขา้ใกล ้ยิม้แยม้แจ่มใส ยนิดี
รับค าถาม สบตากบัผูใ้ช ้ไม่ท างานอ่ืนในขณะท่ีรอใหบ้ริการ 

3. ความมีมนุษยสัมพนัธ์ เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ รู้จกัใชกิ้ริยาท่าทางค าพดูและน ้าเสียงท่ีเชิญ
ชวนการใชบ้ริการ ทั้งน้ี เพื่อสร้างใหเ้กิดความเช่ือถือและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูใ้ชก้บัผูใ้หบ้ริการ
สารสนเทศ 

4. ความกระตือรือร้น มีความกระตือรือร้นในการตอบสนองขอ้ค าถามต่าง ๆ ของผูใ้ชอ้ยา่ง
ทนัท่วงทีไม่วา่ค  าถามนั้นจะผา่นมาทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์หรือเป็นค าถามท่ีไดรั้บโดยตรงจากผูใ้ช้
ทางโทรศพัทห์รือภายในสถาบนับริการสารสนเทศ  

5. ความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเองวา่มีความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ
อยา่งแม่นย  าสามารถช่วยผูใ้ชไ้ด ้
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 8.1 

เร่ือง “การประเมินผลงาน และท ารายงานห้องสมุด” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ความหมายและความส าคัญของการติดตามผล 
            การบริหารงานหอ้งสมุด ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดตอ้ง ติดตามประเมินผลและเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงาน ใหผู้บ้ริหารทราบเพื่อผูบ้ริหารใชต้รวจสอบวา่ หอ้งสมุดไดป้ฏิบติังานตรงตามนโยบาย           
มากนอ้ยเพียงใด ประสบผลส าเร็จเพียงใด และท าใหผู้บ้ริหารทราบปัญหาและหาทางแกไ้ข  
             งานหอ้งสมุดโรงเรียนมีหลายประเภท งานบางประเภทตอ้งปฏิบติัเป็นประจ าทุกวนั บาง
ประเภทปฏิบติัตามโอกาสท่ีเหมาะสม  หากไม่มีการจดัเก็บสถิติเป็นประจ าวนัและต่อเน่ืองไปตลอดปี 
จะไม่มีหลกัฐานการปฏิบติังานท่ีเป็นจริง และไม่สามารถรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารได ้การ
ประเมินผลงานหอ้งสมุดเป็นงานส าคญัอีกอยา่งหน่ึง     เป็นส่ิงท่ีควรน าเสนอรายงานใหผู้บ้ริหารทราบ 
วา่หอ้งสมุดด าเนินการไดต้ามมาตรฐาน หรือตามนโยบายท่ีควรจะเป็นเพียงใด และใชเ้ป็นขอ้มูลส าคญั
ใชใ้นการพิจารณาแกไ้ขปัญหาและพฒันาหอ้งสมุดใหไ้ดม้าตรฐานต่อไป  
วตัถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1. เพื่อติดตามความกา้วหนา้และประเมินผลการด าเนินงานวา่มีการด าเนินการไปตาม
ระยะเวลา และวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่  มีปัญหา อุปสรรคอยา่งไร   เพื่อน าไป
ก าหนดแนวทางและมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่างๆใหง้านมีความกา้วหนา้   จนสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผน ปฏิบติัราชการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์การ
ด าเนินงานหอ้งสมุดท่ีเหมาะสมต่อไป 

3. เพื่อช่วยในการปฏิบติังานใหผู้ป้ฏิบติังานหอ้งสมุดไดเ้กิดการเรียนรู้ในกระบวนการ
ท างาน และสามารถพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 
แนวทางการติดตามประเมินผล    มีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. ก าหนดบุคลากรท่ีจะเป็นผูป้ระเมินส่ิงท่ีตอ้งการ ควรมีคุณสมบติัน่าเช่ือถือ สามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจน จากประเภทบุคลากรท่ีตอ้งการประเมินหรือปริมาณงานซ่ึง
ตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกนั 
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3. ก าหนดวธีิการประเมิน เช่น สังเกต สัมภาษณ์ แบบสอบถามหรือเก็บสถิติใหเ้หมาะสม
กบัลกัษณะงานและวตัถุประสงค ์

4. สร้างเคร่ืองใหมื้อใหถู้กตอ้งกบัรูปแบบวธีิการท่ีจะประเมิน 
5. รวบรวมขอ้มูลใหค้รบตามวธีิการตรงกบัวตัถุประสงค์ 
6. วเิคราะห์และแปลขอ้มูล เพื่อน าไปด าเนินการประเมินหรือวจิยั  
7. สรุปผล และท ารายงานเพื่อน าเสนอต่อไป 
แผนภูมิที ่1  ผงัการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินผลงานห้องสมุด 
             การประเมินผลในท่ีน้ีหมายถึง การตดัสินคุณค่าของผลงานวา่ มาก-นอ้ย หรือ สูง-ต ่า กวา่เกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้พียงใด ดงันั้น การประเมินผลงานหอ้งสมุดก็หมายถึง การตดัสินคุณค่าวา่
หอ้งสมุดมีผลงานมากนอ้ยและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหรือเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ
หอ้งสมุดหรือไม่ 
             การประเมินผลงานของหอ้งสมุดมีจุดประสงคเ์พื่อใหห้อ้งสมุดไดพ้ฒันาไดต้ามมาตรฐานของ
หอ้งสมุดโรงเรียนของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานสมาคมหอ้งสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯท่ีก าหนด และรวมทั้งมาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศึกษาของส านกังานรับรองและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ.)  

พนัธกิจ 

กิจกรรมหลกั 
งบประมาณ 

 
 

นโยบาย/เป้าหมาย
ของสพฐฯ 

กิจกรรมตาม
งบประมาณ 

ผลผลิต 

ยทุธศาสตร์สพฐ.ฯ 

ยทุธศาสตร์ของกระทรวง 

แผนงาน/โครงการ แผนงานสพฐ. 

ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ เป้าหมาย
หมายย 

งบประมาณ 

เป้าประสงค ์
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รหัส       : 

องค์ประกอบทีค่วรประเมิน  
                 การประเมินผลงานของหอ้งสมุดเป็นการน าผลงานของหอ้งสมุดดา้นปัจจยัน าเขา้ หรือตวั
ป้อนดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิตเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานของหอ้งสมุด ท าใหส้ามารถ
วเิคราะห์ไดว้า่ หอ้งสมุดไดม้าตรฐานหรือไม่  เป็นขอ้มูลส าคญัใชเ้ป็นหลกัฐานแกไ้ขปรับปรุงและ
พฒันาหอ้งสมุดใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมินผล 
                หอ้งสมุดจะประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ โดยใชว้ธีิการหรือเคร่ืองมือ (วาณี ฐาปนวงศ์
ศานติ. 2543: 186-187.)ต่อไปน้ี 

1. การสังเกต (Observations) เป็นใชส้ าหรับการประเมินท่ีไม่ตอ้งการความชดัเจน 
แน่นอน อาจใชว้ธีิการอ่ืนประกอบดว้ย เช่น ความสนใจ ความพึงพอใจต่องานบริการ
สารสนเทศ หรือต่อกิจกรรมท่ีหอ้งสมุดจดั 

2. แบบสอบถาม(Questionnaires) แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดประเมิน
ตาม         ส่ิงท่ีหอ้งสมุดตอ้งการประเมิน 

3. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวธีิการสนทนา ทกัทายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากส่ิงท่ี
ตอ้งการวดั ตอ้งก าหนดเกณฑว์า่ตอ้งการทราบเร่ืองใดบา้ง และเปาหมายท่ีเป็นบุคคลกลุ่ม
ใด จ านวนเท่าใด 

4. การจดบันทกึ ( Record) หรือการเก็บสถิติ ซ่ึงตอ้งท าสม ่าเสมอเพื่อนบัปริมาณและ
ความถ่ีในการน ามาใช ้หรือใชป้ระกอบการสังเกต และการสัมภาษณ์ 

หอ้งสมุดยคุปัจจุบนัน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้บังานหอ้งสมุด  เพื่อเป็นการสร้างความพึง
พอใจต่อผูใ้ช ้หอ้งสมุดจ าเป็นตอ้งประเมินวา่ งานบริการท่ีด าเนินการ วา่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
มากนอ้ยเพียงใด โดยวธีิการจดัเก็บสถิติ การประเมินปฏิกิริยาจากผูใ้ช ้หรือการส ารวจและท าการวจิยั
เม่ือท าการประเมินผลแลว้ตอ้งน าผลมาสรุปและจดัท ารายงานผลการปฏิบติัต่อไป 
การเกบ็สถิติห้องสมุด 
          การเก็บสถิติเป็นการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ของหอ้งสมุด สถิติหมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขท่ีไดจ้าก
การปฏิบติังานในแต่ละวนั ควรรวบรวม จดัเก็บเป็นรายเดือนและรายปี  เป็นงานท่ีส าคญัและจ าเป็น
อยา่งหน่ึงท่ีบรรณารักษจ์ะตอ้งจดัท า เพราะจะท าใหท้ราบวา่ หอ้งสมุดไดป้ฏิบติังานอะไรบา้ง มีผูม้าใช้
บริการมากนอ้ยเพียงใด หนงัสือประเภทใดมีคนสนใจมากและประเภทใดคนสนใจนอ้ย เป็นตน้                         
ท  าใหท้ราบวา่ งานแต่ละอยา่งของหอ้งสมุดมีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด เป็นหลกัฐานการปฏิบติังานของ
หอ้งสมุดและใชเ้ป็นหลกัฐานในการพฒันาหอ้งสมุดไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
         วตัถุประสงค์ของการเกบ็สถิติ  มีดงัน้ี (เฉลียว พนัธ์ุสีดา, 2539 : 72 ) 

1. เพื่อเป็นประเมินผลการปฏิบติังานของบรรณารักษ์ 
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2.เพื่อเป็นหลกัฐานวา่บรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดท างานในแต่ปีไดป้ริมาณงานเท่าใด  
3. เพื่อเป็นหลกัฐานในการพฒันาหอ้งสมุดท่ีมีแบบแผนและความเป็นไปไดใ้นอนาคต  
4. เพื่อเป็นหลกัฐานในการเขียนความดีความชอบ 

          สถิติทีค่วรเกบ็ มีดงัต่อไปน้ี 
   1. จ  านวนหนงัสือท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุดแยกเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อาจเก็บไดจ้าก

สมุดทะเบียนหนงัสือ/ฐานขอ้มูลหนงัสือ) 
  2. จ  านวนผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดในแต่ละวนั ควรจ าแนกประเภทเป็นนกัเรียนและครู  
  3. จ  านวนคร้ังท่ีนกัเรียนเขา้ใหส้มุดเป็นชั้นเรียน 
  4. จ  านวนหนงัสือท่ีมีผูย้มืออกต่อวนั ควรแยกเป็นแต่ละหมวด  
 5. จ  านวนคร้ังท่ีใหบ้ริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ 
 6. จ  านวนคร้ังท่ีจดับริการหนงัสือจอง 
 7. สถิติการจดับริการอ่ืนๆ 
 8. จ  านวนคร้ังท่ีจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ  
 9. จ  านวนคร้ังท่ีจดันิทรรศการ 
10. จ านวนทรัพยากรสนเทศท่ีจดัหาเพิ่มข้ึนในแต่เดือน 
11. จ  านวนหนงัสือท่ีวเิคราะห์และท ารายการ 
12. จ  านวนคร้ังและจ านวนผูใ้ชบ้ริการโสตทศันวสัดุ 
13. จ  านวนหนงัสือท่ีซ่อม 
14. จ  านวนวารสารท่ีเยบ็เล่ม 
15. จ  านวนคร้ังและจ านวนผูเ้ขา้เยีย่มชมหอ้งสมุด 
16. จ  านวนคาบท่ีสอนกิจกรรม 
17. สถิติการเงิน รายรับ-รายจ่ายแต่ละภาคเรียน / และไตรมาส 
18. สถิติการจดับริการชุมชน 

                บรรณารักษค์วรจดัท าแบบเก็บสถิติไวใ้ชบ้นัทึกเป็นรายวนั แลว้รวมเป็นรายเดือน สถิติท่ี   
เก่ียวการยมืและการเขา้ใชค้วรน ามาคิดเป็นร้อยละของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด  เพื่อใหเ้ห็นภาพรวม      
เม่ือส้ินภาคเรียนหรือส้ินปีการศึกษาจึงน ามาจดั ท าเป็นรายงานเสนอผูบ้ริหาร  
 
 
 
ประโยชน์ของการเกบ็สถิติ 

1. ใชใ้นการเสนอผลงานต่อผูบ้ริหาร 
2. ใชเ้ป็นหลกัฐานในการขอเพิ่มงบประมาณและบุคคลากร 
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3. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์หอ้งสมุด        
รายงานห้องสมุด 
 การท ารายงานเป็นการแสดงหลกัฐานจากการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษร                 
ใชป้ระโยชน์ในการประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขงานใหดี้ยิง่ข้ึน ใชเ้ป็นเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์
หอ้งสมุด เผยแพร่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ และเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการใชป้ระกอบการพิจารณาของ
งบประมาณของหอ้งสมุด บรรณารักษจ์ะตอ้งท ารายงานผลการเก็บสถิติ และน าผลการประเมินผลงาน
ของหอ้งสมุดเสนอใหผู้บ้ริหาร รายงานท่ีดีตอ้งมีสถิติ ตาราง กราฟ หรือภาพประกอบ เพื่อใหเ้กิดความ
ชดัเจนเขา้ใจง่าย 
            ประเภทของรายงานห้องสมุด 
                  การท ารายงานหอ้งสมุดจดัท า 2 แบบ คือ รายงานท่ีหอ้งสมุดควรจดัท ามี 2 แบบคือ 

 1. รายงานประจ าเดือนหรือประจ าภาค คือรางานตวัเลขหรือสถิติของงานดา้นต่างๆ ของ
หอ้งสมุดเป็นรายเดือน 

 2. รายงานประจ าปี คือรายงานตวัเลขหรือสถิติของงานดา้นต่างๆ ตลอกปีโดยน าตวัเลขจาก
รายงานประจ าเดือนมาใช้ 

การเขียนรายงานหอ้งสมุดควรมีขอ้มูล รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.  อตัราก าลงัท่ีปฏิบติังาน ไดแ้ก่ จ านวนและรายช่ือของบุคลากรหอ้งสมุด บรรณารักษ ์

เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด นกัการภารโรง คระกรรมการหอ้งสมุด นกัเรียนช่วยงานหอ้งสมุด และอาสาสมคัร 
รวมทั้งภาระงานและความรับผดิชอบของแต่ละคน 

     2.  ผลงานของหอ้งสมุด 
             2.1  งานบริหารหอ้งสมุด เช่น จ านวนคร้ังของการตอ้นรับผูเ้ขา้เยีย่มชม การติดต่อกบั

หน่วยงานอ่ืน การประชุม การนิเทศบุคลากรหอ้งสมุด การอบรมนกัเรียนช่วยงานหอ้งสมุด การเป็น
วทิยากรและกรรมการ และจ านวนคร้ังของประชาสัมพนัธ์ การเงินของหอ้งสมุด ไดแ้ก่ รายรับและ
รายจ่าย รายรับ คือ ค่าปรับและค่าอ่ืนๆ และรายจ่ายคือค่าหนงัสือ ค่าวารสารและค่าหนงัสือพิมพ ์                   
ค่าโสตทศันวสัดุ ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
                      2.2 งานเทคนิคหอ้งสมุด เช่น จ านวนทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ท่ีไดรั้บเพิ่มในแต่ละ
เดือนหรือในรอบปี จ านวนหนงัสือ วารสาร การจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ จ านวนเล่มของหนงัสือท่ีออก
บริการ จ านวนเล่มหนงัสือท่ีซ่อม จ านวนวารสารเยบ็เล่ม จ านวนคร้ังของการจดัท าบรรณานุกรม
หนงัสือใหม่ 

           2.3 งานบริการและกิจกรรมของหอ้งสมุด เช่น จ านวนผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดแยกครูและ
นกัเรียนจ านวนคร้ังและจ านวนของนกัเรียนท่ีเขา้ใชเ้ป็นชั้นเรียน จ านวนเล่มของหนงัสือท่ีใหย้มื จ  านวน
คร้ังท่ีบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ จ  านวนหนงัสือจองท่ีจดั จ  านวนคร้ังท่ีจดักิจกรรมพร้อมช่ือ
กิจกรรม จ านวนคร้ังท่ีจดันิทรรศการพร้อมหวัขอ้นิทรรศการ  

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย

130 

 

รหัส       : 

                       2.4 งานสอนและสนบัสนุนการเรียนการสอน เช่น จ านวนคาบของกิจกรรม การใช้
หอ้งสมุด กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการสอนวชิาหอ้งสมุด  จ  านวนคร้ังของการใชห้อ้งสมุดเพื่อการ
เรียนการสอน จ านวนคร้ังของการแนะน าวธีิการใชห้อ้งสมุด จ านวนส่ือท่ีผลิต จ านวนคร้ังของการ
เตรียมส่ือการสอน 

 3.  สรุปงาน-โครงการประจ าปีการศึกษา ระบุช่ืองาน- โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ และงบประมาณท่ีใช้ 

4.  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
5.  โครงการและแผนงานท่ีจะด าเนินการต่อไป 

 

 
 
 
 
 

http://www.utqonline.in.th/

