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ค�ำน�ำ

หนังสือ ห้องสมุดยุคใหม่ (Modern Library) เล่มนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ประกอบกำรเรียน

กำรสอนส�ำหรบันสิตินกัศกึษำระดบัปรญิญำตรท่ีีศกึษำในรำยวชิำสำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศกึษำ

ค้นคว้ำ และเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในสำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์โดย

ทัว่ไป นอกจำกนี ้ยังเหมำะส�ำหรบัผูท่ี้รกักำรศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเองในยคุโลกำภวัิตน์ เพ่ือใช้เป็น

คู่มือในกำรศึกษำเกี่ยวกับเรื่องกำรใช้ห้องสมุดยุคใหม่ สำรสนเทศในห้องสมุดยุคใหม่ กำรบริกำร

สำรสนเทศในห้องสมุดยุคใหม่ ตลอดจนวิธีกำรสืบค้นสำรสนเทศในห้องสมุดยุคใหม่

เนื้อหำของหนังสือแบ่งออกเป็น 6 บท บทที่ 1 ว่ำด้วยเร่ืองของห้องสมุดยุคใหม่ เพ่ือ 

เป็นกำรวำงพื้นฐำนให้ผู้อ่ำนได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะของห้องสมุดยุคใหม่ ต่อจำก

นั้นบทที่ 2 ได้กล่ำวถึงทรัพยำกรสำรสนเทศในห้องสมุดยุคใหม่ ซึ่งมีอยู่อยำ่งหลำกหลำย แต่จะ

เลือกประเภทที่โดดเด่นมำน�ำเสนอ บทที่ 3 ว่ำด้วยกำรจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยน�ำ

เสนอระบบที่ส�ำคัญๆ และนิยมใช้กันมำก ส่วนบทที่ 4 กล่ำวถึงบริกำรสำรสนเทศ เพื่อให้ผู้อำ่น

ได้รู้จักบริกำรสำรสนเทศของห้องสมุดยุคใหม่ ซึ่งมีทั้งบริกำรพื้นฐำนและบริกำรเชิงรุก ในบทที่ 5 

ได้กล่ำวถึงเรื่องของกำรค้นคืนสำรสนเทศ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ผู้อ่ำนจ�ำนวนมำกให้ควำมสนใจ  เพรำะ

ต้องกำรทรำบรำยละเอียด รวมถึงกรรมวิธีในกำรค้นคืนสำรสนเทศในยุคปัจจุบัน ซึ่งมิได้จ�ำกัดอยู่ 

ในเฉพำะเอกสำรสิ่งพิมพ์เท่ำนั้น และบทสุดท้ำยบทที่ 6 กล่ำวถึงกำรสืบค้นสำรสนเทศจำก

อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้อ่ำนได้รับทรำบและเพิ่มพูนเทคนิควิธีกำรในกำรสืบค้นสำรสนเทศอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
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หนังสือเล่มนี้มีลักษณะเด่นคือ มีรำยละเอียดที่ส�ำคัญๆ เกี่ยวกับลักษณะของห้องสมุด

ยุคใหม่ กำรใช้ห้องสมุดยุคใหม่ บริกำรสำรสนเทศในห้องสมุดยุคใหม่ และเทคนิคในกำรค้นหำ

สำรสนเทศออนไลน์และสำรสนเทศจำกอินเทอร์เน็ตท่ีละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งผู้อ่ำนสำมำรถน�ำควำม

รู้ที่ได้จำกกำรศึกษำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อยำ่งเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ ผู้เขียนได้จัดท�ำ 

บทสรุป ค�ำถำมทำ้ยบท และบรรณำนุกรมไว้ ในแต่ละบท เพื่อให้ผู้อำ่นได้ทบทวนควำมรู้ที่ได้ศึกษำ

มำ รวมถึงสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมในประเด็นที่สนใจได้จำกรำยกำรบรรณำนุกรมทำ้ยบท

 ผู้เขียนหวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อนิสิต นักศึกษำ และผู้สนใจ หำกมี

ข้อผิดพลำดประกำรใด หรือผู้อ่ำนมีข้อเสนอแนะ วิพำกษ์วิจำรณ์ ผู้เขียนเต็มใจน้อมรับด้วยควำม

ยินดี เพื่อจะได้น�ำข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในกำรจัดพิมพ์

ครั้งต่อๆ ไป

ดร. พรพรรณ จันทร์แดง
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ห้องสมุดยุคใหม่ (Modern Library) หมายถึง ห้องสมุดที่น�าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ ในการด�าเนินงานการบริหารจัดการสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด ไม่มีแต่เพียง

สารสนเทศตีพิมพ์อย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วยสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้น

สารสนเทศไม่จ�ากดัอยูเ่พยีงภายในห้องสมดุเท่านัน้ แต่ยงัสามารถสบืค้นทางไกลด้วยวธิกีารออนไลน์ 

รูปแบบการให้บริการมีหลากหลายมากกว่าในอดีตและเน้นการบริการเชิงรุกมากขึ้น นอกจากน้ี

บุคลากรของห้องสมุดไม่ได้มีเฉพาะบรรณารักษ์เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วย นักเอกสารสนเทศ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักประชาสัมพันธ์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ

1.1 ลักษณะของห้องสมุดยุคใหม่
ห้องสมุดยุคใหม่ ต้องมีบริการใหม่ บรรยากาศใหม่ หรือรูปลักษณ์ใหม่ ได้แก่ มีอิสระ 

ในการเข้า-ออก ยืมคืนได้ด้วยตนเอง สืบค้นแม่นย�า มีคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้ ใช้ มี 

บรรยากาศที่ผ่อนคลายและสบาย ไม่ต้องมีบัตรห้องสมุด มีหนังสือและเอกสารหลากหลาย และ

บุคลากรห้องสมุดต้องมีความเป็นมิตรเป็นมืออาชีพ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2550, น. 115)

ห้องสมุดยุคใหม่เริ่มเกิดขึ้นนับตั้งแต่มีการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ ในห้องสมุด มีพัฒนาการ

และการเปล่ียนแปลงตามล�าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

และเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเด่นชัด ห้องสมุดยุคใหม่มีลักษณะดังนี้



10  ห้องสมุดยุคใหม ่

1. การน�าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Techno- 
logy) มาใช้ ในส่วนงานที่ต้องติดต่อกับผู้ ใช้ทั่วไป (Front Office) และในส่วนของระบบจัดการ

ภายใน (Back Office) เพื่อการบรหิารจดัการสารสนเทศในห้องสมดุได้อย่างรวดเรว็ ถกูต้องแม่นย�า 

และการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บรกิาร นอกจากนี ้ยงัมห้ีองสมดุหลายแหล่งพฒันาการบรกิาร

เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบพกพาโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ เช่น บริการทรัพยากร

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Resources) บริการตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า (Reference 

Services and Notification) บริการอ้างอิงเสมือน (Virtual Library) บริการส่งข้อความแจ้งเตอืน 

(Text Messing) เวบ็ไซต์ห้องสมดุส�าหรบัโทรศพัท์มอืถอื (Mobile Library Websites) OPAC ผ่าน

โทรศพัท์มอืถอื (Mobile OPAC) เป็นต้น (สนุนัทา วงศ์ชาล ีและ สรุดา สวุรรณปักษ์, 2555, น. 143)

2. การบริหารงานแบบใหม่ (Modern Management) มีการจัดองค์กรในระดับ 

แบนราบมากกว่ายุคก่อน กล่าวคือ สายการบังคับบัญชาสั้นลง จ�านวนงานอาจมีหลากหลาย

ลักษณะ แต่ทุกงานสามารถติดต่อสื่อสารช่วยเหลือกันท�างานได้โดยไม่ต้องรอให้ได้รับค�าสั่งจาก 

ผู้บริหารระดับสูงก่อน เช่น เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของห้องสมุด สามารถเข้าไปช่วยเหลือปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่ฝ่ายอื่นๆ ได้ เมื่อได้

รับการร้องขอจากฝ่ายต่างๆ ซึ่งพบอุปสรรคในระหว่างการท�างาน การน�าระบบงานจากภาคธุรกิจ

มาปรับใช้กับงานห้องสมุด เช่น การน�าการตลาดมาใช้ ในการให้บริการ การสร้างภาพลักษณ์ของ

ห้องสมุด 

3. รูปแบบสารสนเทศแบบใหม่ (Modern Information) สารสนเทศของห้องสมุด

ไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแต่เอกสารสิ่งพิมพ์เท่านั้น สารสนเทศของห้องสมุดมีหลากหลายรูปแบบ เช่น 

หนังสือ วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งการจัดหา การจัดการ การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากที่ใด 

เวลาใดก็ได้ การเลือกทรัพยากรและการจัดการลิขสิทธิ์ การสร้างคลังปัญญาขององค์กร การลง

รายการเมตาดาต้า การจัดหมวดหมู่ Semantic Web และการดูแลรักษาเอกสารในรูปแบบดิจิทัล 

(ปิยสุดา ตันเลิศ, 2553, น. 41)

4. ผู้ ใช้บริการสมัยใหม่ (Modern Users) ผู้ ใช้บริการของห้องสมุดเป็นผู้ที่ต้องการ

ข้อมูลอย่างเร่งด่วน ไม่มีเวลารอคอยการให้บริการท่ีต้องใช้เวลามากได้ดังเช่นสมัยก่อน ผู้ ใช้

บริการเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการค้นหาสารสนเทศได้ด้วยตนเองมากพอสมควร ตลอดจน

ชอบบริการด้วยตนเอง เช่น การยืมคืนหนังสือ (Circulation) การต่ออายุการยืมคืน (Renew)
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5. การบริการแบบใหม่ (Modern Services) การบริการเน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 

มีการออกนอกสถานที่เพื่อไปสัญจรหาผู้ ใช้ตามสถานที่ต่างๆ ให้บริการแบบ One Stop Service 

มีบริการสารสนเทศแบบใหม่ๆ บริการของห้องสมุดบางประเภทไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่ เช่น 

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ผู้ ใช้สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลาและสามารถสืบค้นได้จากทุกที่ที่

มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้บริการ หรือแม้แต่อยู่ภายนอกองค์กรก็สามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูล

ออนไลน์ได้โดยวิธีการขอเข้าใช้เครื่องจากระยะไกล (Remote Login) หรือการ VPN (Virtual 

Private Network) เข้ามาใช้งานในเครือข่ายได้ เสมือนหน่ึงมีห้องสมุดติดตามตนเองไปทุกที่ 

ทุกเวลา

6. ขนาดหรือพื้นที่แบบใหม่ (Modern Size) เมื่อมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า

มาใช้ ได้มีการจดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการเปล่ียนแนวคดิห้องสมุด

จากเดิมที่เน้นการเป็นเจ้าของ มาสู่แนวคิดใหม่ที่เน้นการเข้าถึงข้อมูล เปลี่ยนจากเน้นการดูแล

รักษาเพื่อไม่ให้ทรพัยากรสารสนเทศสญูหาย มาเป็นการเข้าถงึและการจดัส่งทรพัยากรสารสนเทศ 

และเปลี่ยนจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแบบเผื่อไว้ ให้ผู้ ใช้ เป็นการจัดหาให้ทันเวลาตาม

ความต้องการของผู้ ใช้ ดังนั้น ห้องสมุดยุคใหม่จึงไม่จ�าเป็นต้องมีการเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

มากมายและใช้พื้นที่จ�านวนมากอีกต่อไป (ปิยสุดา ตันเลิศ, 2553, น. 19)

7. การสื่อสารแบบใหม่ (Modern Communication) ห้องสมดุสมยัใหม่ตดิต่อสื่อสาร

กบัผู้ ใช้บรกิารโดยใช้เครื่องมอืสมยัใหม่ อาทิ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

(Social Online Network) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ดังตัวอย่างที่เห็นชัดเจน เช่น การ 

แจ้งเตือนวันใกล้ครบก�าหนดส่งคืนสารสนเทศ โปรแกรมของระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะท�าการ

แจ้งเตือนผู้ ใช้ โดยส่งจดหมายเตือนเข้าอีเมลแอดเดรสของผู้ ใช้ หรือส่ง SMS (Short Message 

Service) ไปยงัโทรศพัท์มอืถอื นอกจากนี ้การประชาสมัพันธ์กจิกรรมหรืองานบริการของห้องสมุด 

ยังนิยมใช้ช่องทางการสื่อสารแบบใหม่ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ค (Facebook) 

กระดานข่าว (Bulletin Board) ทวิตเตอร์ (Twitter)

วาสนา ป้องพาล (2555, ค�าน�า) ได้กล่าวถึงห้องสมุดยุคใหม่ที่ห้องสมุดทุกๆ แห่งพยายาม

พัฒนาไปให้ถึงนั้น ได้แก่

1. ห้องสมุดต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีความสะดวกสบาย ในด้านวัสดุอุปกรณ์ต้องทันสมัยและ 

มีประสิทธิภาพสูง 

2. มีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง และบุคลากรพร้อมให้ความช่วยเหลือ 
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3. บคุลากรผู้ ให้บรกิารต้องเป็นผูม้ปีระสบการณ์ สามารถให้ค�าแนะน�าทีม่ปีระโยชน์แก่ผู้ ใช้

ห้องสมุด มีความเป็นมิตรและมีจิตบริการ

4. สารสนเทศที่ให้บริการต้องมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งวัสดุตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐาน

ข้อมูลวิชาการในสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน การสอน และการวิจัย 

5. มบีรกิารใหม่ๆ ทีส่ามารถเข้าถงึผู้ ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดมิท่ีผู้ ให้

บริการมีบทบาทเพียง “ผู้รอให้บริการ” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “บริการเชิงรุก”

6. การให้ความส�าคัญกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ ใช้บริการอย่างสม�่าเสมอ 

7. การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่ส�าหรับการใช้งาน ทั้งเพื่อการเรียนรู้ 

การศึกษาด้วยตนเอง ที่มีความสะดวกสบาย ทันสมัย มีความสะอาด และปลอดภัย 

นอกจากนี้ น�้าทิพย์ วิภาวิน (2548, น. 2) ได้กล่าวว่า ห้องสมุดยุคใหม่ หมายถึง ห้องสมุด

ที่ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการด�าเนนิงาน และมลีกัษณะ 5 ประการ ได้แก่ มีทรัพยากรสารสนเทศ

ที่มีคุณค่า ห้องสมุดสวยงามและมีบรรยากาศท่ีสะดวกสบาย บุคลากรห้องสมุดมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในการค้นหาสารสนเทศ มีบริการที่ทันสมัย และมีระบบงานที่คล่องตัวทั้งงานเทคนิค

และงานบริการ

กล่าวโดยสรุป ลักษณะของห้องสมุดยุคใหม่มีความแตกต่างจากห้องสมุดในสมัยก่อน 

(Classic Library) กล่าวคือ เป็นห้องสมุดที่มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มา

ใช้ ในการบริการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีการบริหารงานแบบใหม่

ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคต มีสารสนเทศหลายรูปแบบเพื่อให้บริการแก่ผู้ ใช้ ซึ่งมี 

ความรู้ความสามารถในการค้นคืนสารสนเทศด้วยตนเองมากกว่าสมัยก่อน รวมถึงการจัดบริการ

ตามความต้องการของผู้ ใช้บริการมากกว่าตามความต้องการของผู้ ให้บริการ นอกจากน้ี ยังมี 

การจดัตกแต่งอาคารสถานทีข่องห้องสมดุให้สวยงาม ร่มรื่น ผ่อนคลาย ตลอดจนการมบีรรณารกัษ์

มืออาชีพเป็นผู้ ให้ค�าแนะน�าปรึกษาในการใช้บริการห้องสมุด

1.2 รูปแบบของห้องสมุดในอนาคต
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ท�าให้ห้องสมุดพัฒนาไป 

ได้อย่างรวดเรว็ ทัง้ทางด้านการบรหิารจดัการ งานเทคนคิต่างๆ ของห้องสมดุ รวมถงึการให้บรกิาร

โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยด�าเนินการ ห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเก็บรักษา 

ครอบครองทรัพยากรสารสนเทศไม่ให้เกิดการช�ารุดสูญหาย เป็นเน้นการส่งเสริมการใช้บริการ 
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และช่วยให้ผู้ ใช้เข้าถงึสารสนเทศทีต่รงตามความต้องการให้มากทีส่ดุ ดงันัน้ รปูแบบของห้องสมดุ

ในอนาคตจึงเป็นได้ ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ ห้องสมุดผสม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิทัล 

และห้องสมุดเสมือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ห้องสมุดผสม (Hybrid Library) เน้นการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลาย

รูปแบบและหลายประเภท โดยผสมผสานห้องสมุดให้มีพ้ืนท่ีและทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให ้

บรกิารสารสนเทศแก่ผู้ ใช้ในลกัษณะปกตคิวบคูไ่ปกบัการให้บรกิารสารสนเทศแก่ผู้ ใช้ในโลกเสมอืน

จริง เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น (พิมพ์ร�าไพ เปรมสมิทธ์, 2545, 

อ้างอิงใน กุลธิดา ท้วมสุข, จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และ กันยารัตน์ เควียเซ่น, 2554, น. 19)

2. ห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Library) มีลักษณะเน้นการเข้าถงึสารสนเทศ

ที่มีในห้องสมุด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ ค้นคืน 

และจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศ

3. ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) มีการจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้อยู่ในรูป

แบบดิจิทัล และมีการออกแบบการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมือที่ช่วยค้นหา 

สารสนเทศดิจิทัลในระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก

4. ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่โต้ตอบกันได้

ของความเสมอืนจรงิมาใช้กบังานห้องสมดุ เป็นการจ�าลองทุกสิง่ท่ีมีในห้องสมุดไว้ในคอมพิวเตอร์ 

ผู้ ใช้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกับแหล่งสารสนเทศอ่ืนในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได ้

ทั่วโลก 

เมื่อปี พ.ศ. 2547 หทัยชนก วัฒนา ศึกษาเรื่อง “ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทยใน

ทศวรรษหน้า” พบว่าห้องสมุดในอนาคต (หทัยชนก วัฒนา, 2547, น. 49-50) ควรพิจารณาถึง

1. ผู้ ใช้ต้องสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการจากที่ใดและเมื่อใดก็ได้

2. ห้องสมุดต้องเน้นการเข้าถึงสารสนเทศ ไม่ใช่การเป็นเจ้าของสารสนเทศ

3. ข้อมูลต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและระเบียบ ให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงสิ่งที่

ต้องการได้

4. บรรณารกัษ์ต้องท�าตัวเสมอืนเป็นประตูสูค่วามรู้ (Gateway) ไม่ใช่ผูเ้ฝ้าสารสนเทศ (Gate 

Keeper)

5. ห้องสมุดต้องมีข้อมูลที่อยู่ในรูปสื่อทุกประเภท

6. เก็บเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่ใช้บ่อย เพื่อให้มีพื้นที่ว่าง เป็นสถานที่ศึกษาข้อมูลของผู้ ใช้
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7. มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เพื่อการเข้าถึงแหล่ง

สารสนเทศได้มากขึ้น

8. จัดหาสารสนเทศที่มีประโยชน์ และให้การบริการที่หลากหลายประเภท ตลอดจน 

อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ

9. การเข้าสู่สภาพห้องสมุดเสมือนมีพื้นท่ีว่างส�าหรับผู้ ใช้บริการ และการตกแต่งสถานที่ 

ให้สวยงามรื่นรมย์

นอกจากนี้ มาร์คัม (Marcum, 2003, อ้างอิงใน ปิยสุดา ตันเลิศ, 2553, น. 37) ได้กล่าว

ถึงการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดในช่วงเวลาต่างๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดในช่วงเวลาต่างกัน

ประเด็น ห้องสมุดปี 2535 ห้องสมุดปี 2545 ห้องสมุดปี 2555

ระบบห้องสมุด 
บูรณาการ

จัดเตรียมโดย 
MARC, มีการ
บันทึกข้อมูลผู้ ใช้ 
และการยืมคืน

พื้นฐานของเว็บ 
เมตาดาต้า 
ทรัพยากรเชื่อม
โยง ฐานข้อมูล 
การค้นหา

การค้นหาเสมือน ทรัพยากรหลากหลายรูป
แบบ และเครื่องมือด้านการจัดการความรู้ที่
พร้อมให้บริการ ตระหนักถึงลูกค้า การปรับ
ตัวอย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ
ใหม่ของลูกค้า

การใช้ประโยชน์
สารสนเทศ

ทรัพยากร
สารสนเทศสิ่งพิมพ์ 
การยืมระหว่างห้อง
สมุด

ทรัพยากร
สารสนเทศสิ่งพิมพ์ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
การจัดส่งเอกสาร 
และทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์

ความร่วมมือ และการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น และผู้จัดหา
สารสนเทศ

การเข้าถึง
สารสนเทศ

การเดินเข้าไป
ค้นหาใน OPAC

การเข้าถึงทางไกล
และแบบไร้สาย

ขึ้นอยู่กับความต้องการสารสนเทศ

พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่เงียบ พื้นที่ส�าหรับเรียนรู้
แบบกลุ่ม

พื้นที่ทั้งโครงสร้างและเสมือนง่ายใน 
การปรับปรุง และก�าหนด Multimedia 
Smart Board

การสอน
สารสนเทศ

การสอน
บรรณานุกรม 
โดยขึ้นกับความ
ต้องการของผู้สอน

การรู้สารสนเทศ 
โดยแทรกอยู่ใน
การเรียน

การฝึกอบรมและการเรียนรู้ รวมทั้ง 
กฎระเบียบส�าหรับการท�าโครงการ 
และงานวิจัย
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ประเด็น ห้องสมุดปี 2535 ห้องสมุดปี 2545 ห้องสมุดปี 2555

การพิมพ์เอกสาร
และสารสนเทศ

เครื่องพิมพ์แบบ 
Dot Matrix

เครื่องพิมพ์แบบ 
เลเซอร์

ขึ้นกับความต้องการของลูกค้า ท�าการคัด
ลอกแบบขาวด�า สี หรือในสื่อหลายประเภท 
เช่น ซีดี ดีวีดี และการน�าเสนอหัวเรื่องทาง
วิชาการที่หลากหลาย

องค์กร ระบบราชการ 
ท�างานตามหน้าที่ 
การบริหารตาม
ล�าดับขั้น

มุ่งเน้นการบริหาร
การท�างานเป็นทีม

การท�างานเครือข่ายความร่วมมือ 
โครงสร้างแบบเมทริกซ์ และมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้

ทิศทาง ท้องถิ่น ความร่วมมือ
ภูมิภาค

ระบบสากล มีการแปลอัตโนมัติทุกแห่ง

การเข้าถึงฐาน
ข้อมูล

OPAC, การเข้าถึง
ฐานข้อมูลออนไลน์

การใช้สารสนเทศ
ร่วมกัน

Wireless and Laser Enhanced Access

งบประมาณ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
ต้นสังกัด

การใช้งบประมาณ
ร่วมกัน

งบประมาณมีต่อเนื่อง อ�านวยความสะดวก
ส�าหรับการพัฒนานวัตกรรม

ความร่วมมือ การทดสอบและ
การซื้อฐานข้อมูล

การเจรจาต่อรอง
ฐานข้อมูลเฉพาะ

การจัดท�าและจัดพิมพ์วารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ และทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์

ทีม่า : ปิยสดุา ตันเลศิ. (2553). การพฒันากรอบสมรรถนะหลกัของนกัวชิาชพีสารสนเทศ ส�าหรบัห้องสมดุสถาบนั
อุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2553-2562). วิทยานิพนธ์ ป.ด. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

1.3 คุณสมบัติของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศยุคใหม่
ห้องสมุดสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากห้องสมุดสมัยดั้งเดิมมากพอสมควร เมื่อสิ่ง

แวดล้อมเปลีย่นไป ห้องสมดุจ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงเพื่อปรบัตนเองให้อยูไ่ด้และอยูอ่ย่างมคีณุค่า

เป็นประโยชน์กับผู้ ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ ให้บริการในห้องสมุดซ่ึงหลักๆ แล้วคือบรรณารักษ์และ 

นักสารสนเทศ จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของวิทยาการและ 

รู้เท่าทันสารสนเทศ ตลอดจนรู้เท่าทันผู้ ใช้บริการ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศยุคใหม่ควรมี

คุณสมบัติดังนี้

ตารางที่ 1.1 (ต่อ) การเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดในช่วงเวลาต่างกัน
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1. มีความรอบรู้ ในความก้าวหน้าของวิทยาการสาขาต่างๆ เนื่องจากความเจริญ

ก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท�าให้องค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ เปล่ียนแปลงรวดเร็ว

มาก ผู้ที่ท�าหน้าที่ให้บริการต้องติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้ทัน ต้องเป็นผู้ที่สามารถ

เรียนรู้ได้เร็ว และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

2. มีความเป็นผู้น�า กล้าตัดสินใจ ผู้ ให้บริการควรมีความสามารถเป็นผู้น�าให้กับผู้ ใช้

บริการที่มาขอค�าปรึกษาได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังต้อง

กล้าตดัสินใจในประเด็นท่ีเกีย่วข้องกบัเนือ้งานของตนเอง เพราะได้คลกุคลกีบังานด้านน้ันโดยตรง 

ย่อมมีข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้ดีกว่าบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่น

3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากสารสนเทศที่ให้

บรกิารในห้องสมดุ ไม่ได้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะภาษาไทย และผู้ ใช้บริการไม่ได้มีเพียงคนไทย ดงันัน้ ผู้ ให้ 

บริการต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารหรืออ�านวยความสะดวกแก่ 

ผู้ ใช้บรกิารในการค้นหาข้อมลูภาษาต่างประเทศได้ นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเข้าร่วม

กบัประชาคมอาเซยีนหรอืสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (Association of South 

East Asian Nations; ASEAN) ท�าให้มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่ง

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะในการ 

ใช้ภาษาอังกฤษ

4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ที่ช่วยให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าผู้ ให้บริการท�างานใดก็ตาม ทุกงานมีความ

จ�าเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ้าผู้ ให้บริการมีความรู้ความ

ช�านาญเป็นอย่างดี ท�าให้สามารถพัฒนาสิ่งอ�านวยประโยชน์แก่ผู้ ใช้บริการให้มากขึ้นอีก

5. มีทักษะด้านการวางแผน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงสิ่งที่

ต้องการหรือคาดคะเนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ ให้บริการสารสนเทศต้องสามารถคิดวิเคราะห์ 

เพื่อวางแผนงานของห้องสมุดให้มีความก้าวหน้าหรือเตรียมการส�าหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้วิธี

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม จุดอ่อน และจุดแข็งของห้องสมุดยุคใหม่ (SWOT Analysis) เพื่อ

การวางแผนหรือการก�าหนดกลยุทธ์ส�าหรับห้องสมุดยุคใหม่

6. มีทักษะการประสานงานที่ดี สามารถท�างานกับเครือข่ายได้ ห้องสมุดยุคใหม่ไม่ใช่

ห้องสมุดทีอ่ยูเ่พยีงล�าพงั เพราะไม่มห้ีองสมดุใดในโลกทีส่ามารถให้บรกิารสารสนเทศได้ทกุอย่างที่

ผู้ ใช้บริการต้องการ ดังนั้น จึงต้องมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่างๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วม

กัน ดังเช่น เครือข่าย ThaiLIS (Thai Library Integrated System) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยจ�านวน 78 แห่ง ที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้บอก
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รับฐานข้อมูลออนไลน์ให้ ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค 

(Provincial University Library Network; PULINET) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคจ�านวน 20 สถาบัน เพื่อการแบ่งปันสารสนเทศระหว่างสมาชิก

ด้วยกัน ข่ายงานนี้มีความร่วมมือที่ต่อเนื่องยาวนานมากจนครบอายุ 28 ปีในปี พ.ศ. 2556 

7. มีความสามารถในการคิดใหม่ท�าใหม่ ท�าให้รวดเร็วและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ

ถกูต้อง เช่น การคดิหาวธิกีารท�างานแบบใหม่เพื่อให้ห้องสมดุสามารถน�าหนงัสอืใหม่ๆ มาจดัแสดง

เช่นเดียวกันกับร้านขายหนังสือ การสร้างบรรยากาศของห้องสมุดให้ผ่อนคลายสบายๆ ไม่รู้สึก

อึดอัดกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์กติกาการเข้าใช้บริการ การท�าให้ผู้ ใช้บริการเห็นความ

ส�าคัญของห้องสมุด ท่ีแม้ว่าทางกายภาพผู้ ใช้บริการอาจใช้สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์

อยู่ที่ห้องท�างานของตนเอง แต่เบื้องหลังนั้นห้องสมุดเป็นผู้บริหารจัดการจนกระทั่งได้ฐานข้อมูล 

นั้นๆ มาให้บริการ

8. มีความสามารถทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของห้องสมุด ผู้ ให้

บริการยุคใหม่ต้องมีอ�านาจต่อรองทางธุรกิจกับบริษัทร้านค้าท่ีท�าการซื้อขายกับห้องสมุด เช่น 

หากน�าระบบ RFID (Radio-Frequency Identification) มาใช้ ในห้องสมุด ทางบริษัทไม่สามารถ

ลดราคาระบบโปรแกรมได้ ให้ลดราคาในส่วนของแท็ก (Tag) หรือแถมอุปกรณ์ส�าหรับการตรวจ

เช็กช้ันหนังสือ (Inventory Storage) นอกจากนี้ ยังสามารถท�าการตลาดให้กับห้องสมุด การ

สร้างเครื่องหมายการค้า (Brand) ตลอดจนการเทียบเคียงสมรรถนะกับห้องสมุดที่ใกล้เคียงกัน 

(Benchmarking) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดของตนเองให้ทัดเทียมกับห้องสมุดอื่นๆ 

9. มีความสามารถทางการสื่อสาร ผู้ ให้บริการห้องสมุดยุคใหม่ต้องสามารถสื่อสารกับ 

ผู้ ใช้บริการและสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ในห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการ 

สื่อสารแบบเผชญิหน้า หรอืการสื่อสารทางตรงกบัการสื่อสารทางอ้อม รวมถงึการสื่อสารผ่านระบบ

ออนไลน์ต่างๆ ผู้ ให้บรกิารทีส่ามารถสื่อสารได้ดมีกัเป็นผูท้ีม่จีติสาธารณะ เอาใจใส่คนและสิง่แวดล้อม 

รอบข้าง ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ ตลอดจนมีความสามารถ

ในการปรับตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับห้องสมุดยุคใหม่
ห้องสมุดยุคใหม่เป็นห้องสมุดท่ีน�าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประกอบด้วย

เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือกระบวนการที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมรักษา วิเคราะห์ จัดการ และเผยแพร่

สารสนเทศมาใช้ ในการด�าเนินงานห้องสมุด ซึ่งลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างจาก
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